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Potrzeba wypracowania OPTYMALNEGO MODELU 
ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ W KRAKOWIE po zapaści 
spowodowanej COVID-19 oraz UWZGLĘDNIENIE GO  
W INNYCH POLITYKACH ROZWOJOWYCH Krakowa –  
Miasto Przyjazne Turystyce. 
 
Potrzeba WSPÓŁDZIAŁANIA I WSPÓŁDECYDOWANIA  
o kształcie turystyki w Krakowie. 

 
Potrzeba INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ  
w duchu ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI. 

 

Nowa wizja zarządzania turystyką w Krakowie 
A new vision of managing tourism in Kraków 

A need to develop an OPTIMAL MODEL FOR MANAGING 
TOURISM IN KRAKÓW after the collapse caused by  
COVID-19 and TO INCLUDE IT IN OTHER DEVELOPMENT 
POLICIES for Kraków – A Tourism Friendly City. 
 
 
A need for COOPERATION AND CO-DECIDING on the shape 
of tourism in Kraków. 

 
A need for INNOVATIVE SOLUTIONS in the spirit of 
SUSTAINABLE TOURISM. 



W związku z okresem pandemii COVID-19, który spowodował 
drastyczny spadek ruchu turystycznego w mieście i głęboki kryzys      
w gospodarce turystycznej Krakowa, SAMORZĄD MIASTA KRAKOWA 
PRZYGOTOWAŁ DOKUMENT OKREŚLAJĄCY DŁUGOFALOWĄ 
POLITYKĘ TURYSTYCZNĄ MIASTA, w tym kierunki odbudowy 
turystyki w trakcie i po zakończeniu pandemii. 

W dokumencie UWZGLĘDNIONO ZALECENIA ZAWARTE  
W MIĘDZYNARODOWYCH DOKUMENTACH DEDYKOWANYCH 
TURYSTYCE.  

TOURISM - FRIENDLY CITIES (URBACT III) – projekt Miasta Przyjazne 
Turystyce służy poznaniu dobrych praktyk i wymianie doświadczeń  
w zakresie pracy nad najlepszymi rozwiązaniami dla zrównoważenia 
turystki w miastach historycznego dziedzictwa zarówno kulturowego 
jak i naturalnego. 

 

Inspiracje dla Polityki zrównoważonej turystyki w Krakowie 
Inspirations for the Sustainable Tourism Policy for Kraków 

KONSULTACJE Z INTERESARIUSZAMI / CONSULTATIONS WITH STAKEHOLDER 
BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW / RESIDENTS’ OPINION SURVEY 

 

In response to the period of the COVID-19 pandemic, which caused  
a drastic drop in tourist traffic in the city and a deep crisis in the 
tourism economy of Kraków, the LOCAL AUTHORITIES OF THE CITY 
OF KRAKÓW PREPARED A DOCUMENT DEFINING A LONG-TERM 
TOURISM POLICY FOR THE CITY, including the directions for the 
recovery of tourism during and after the pandemic  

The document TAKES INTO CONSIDERATION RECOMMENDATIONS 
INCLUDED IN INTERNATIONAL DOCUMENTS ON TOURISM.    
 
 
TOURISM-FRIENDLY CITIES (URBACT III) – the project aims at 
identifying good practices and exchanging experiences on 
developing the best solutions for sustainable tourism in cities with 
with cultural and natural heritage 



„POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI KRAKOWA NA LATA  
2021-2028”, dokument uchwalony przez Radę Miasta Krakowa  
24 marca 2021 r. – uniwersalność zapisów dokumentu, które możemy 
wykorzystywać do aktualnej sytuacji wojennej i geopolitycznej. 

ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA MIASTA HISTORYCZNEGO to proces,  
w którym konsekwencje zachowań turystów i modeli biznesowych 
lokalnych usługodawców nie powodują strat lub trudnych do 
odwrócenia zmian pojemności ekologicznej, przestrzeni oraz zmian  
w stosunkach społecznych    i gospodarczych. 

Zrównoważona turystyka oznacza MINIMALIZOWANIE KONFLIKTÓW. 

Turystyka zrównoważona to WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ. 

 

 

Kraków odważnie wprowadza zasady zrównoważonej turystyki 
Kraków boldly introduces the principles of sustainable tourism  

 
“A SUSTAINABLE TOURISM POLICY FOR KRAKÓW IN THE YEARS 
2021-2028” is a document adopted by the Council of the City of 
Kraków on 24 March 2021. Thanks to the universal character of the 
document provisions, they can be used in the current wartime and 
geopolitical situation.  
 
SUSTAINABLE TOURISM OF A HISTORIC CITY is understood as a 
process in which the consequences of tourist behaviour and business 
models of local service providers do not result in losses or difficult-
to-reverse changes to the carrying capacity, environmental space, or 
social and economic relations.   

Sustainable tourism means CONFLICT MITIGATION.  

Sustainable tourism means SHARED RESPONSIBILITY. 

 



Współpraca, współdziałanie, współodpowiedzialność 
Collaboration, co-operation, co-responsibility 



Odbudowa turystyki przyjazdowej do miasta poprzez:  

• wzrost efektywności zarządzania 

• zintegrowaną komunikację marketingową 

• wsparcie komercjalizacji oferty lokalnych przedsiębiorców 

• łagodzenie konfliktów interesów i wartości w formach regulacji, 
partnerskiego dialogu i transferu wiedzy, tak aby odzyskać istotną 
rolę turystyki w życiu społeczno-gospodarczym Krakowa, nie 
doprowadzając do przerostu przyszłości funkcji turystycznej przy 
równoczesnym zwiększaniu jakości usług i komfortu życia 
mieszkańców 

 

Długoterminowy cel Polityki zrównoważonej turystyki w Krakowie 
The long-term goal of the Sustainable Tourism Policy for Kraków 

 
 Restoration of inbound tourism to Kraków through: 

• increased management efficiency 

• integrated marketing communication 

• support for the commercialisation of the offer of local business 
operators 

• mitigation of conflicts of interest and values through regulations, 
partnership-based dialogue and knowledge transfer so that the 
important role of tourism in the socio-economic life of Kraków is 
reinstated, without leading to overtourism in the future, while 
simultaneously improving the quality of services, as well as the 
quality of living for the residents 



Obszary rekomendacji dla Krakowa 
Areas of Recommendations for Kraków 



Operacjonalizacja Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa 
GRUPY WYKONAWCZE 

Operationalisation of the Sustainable Tourism Policy for Kraków 
 



I GOSPODARKA I REGULACJE 

• Minimalizowanie konfliktów 
• Regulacja ruchu turystycznego – smart control 
• Uspokojenie gospodarki nocy –kreowanie i zarządzanie ofertą 

nocną – #Respect Kraków 
• Turystyczny najem krótkoterminowy 
• Współpraca z globalnymi portalami w zakresie wiedzy, promocji 

i respektowania tożsamości miasta 
• Podnoszenie jakości świadczonych usług przewodnickich 
• Zarządzanie obszarami specjalnymi i parkami kulturowymi w 

duchu zrównoważenia przestrzeni i usług 
• Ochrona pejzażu miejskiego z udziałem sektora turystycznego  

 

Obszary projektów dla Polityki zrównoważonej turystyki w Krakowie 
Project areas for the Sustainable Tourism Policy for Kraków 

 

I ECONOMY AND REGULATIONS 

• Conflict mitigation 
• Tourist traffic control – smart control 
• Calming down the night-time economy – developing and 

managing the night-time offer – #Respect Kraków 
• Short-term tourist rental 
• Collaboration with global portals in terms of knowledge, 

promotion and respecting the city’s identity 
• Improving the quality of tourist guide services 
• Managing special areas and culture parks in the spirit of balancing 

space and services 
• Preservation of the cityscape with the participation of the tourism 

sector  
 



II MARKETING 

• Wspólne akcje promocyjne – spójna narracja 
• Platforma informacyjna wraz z ofertą turystyczną i kulturową 
• Komercjalizacja oferty instytucji kultury i wydarzeń 
• Rozwój lokalnego produktu turystycznego 
• Analizy rynku turystycznego 
 

III PROGRAMY I PRODUKTY 

• Szyte na miarę, inicjowanie i kreowanie innowacyjnych usług 
pakietowych 

• Komercjalizacja krakowskich produktów turystycznych 
• Nowy lokalny produkt 
• Działania promocyjne na rynkach emisyjnych 
• „Zrównoważona Jakość Kraków” 
• Transfer wiedzy 
• Lokalna Organizacja Turystyczna 

II MARKETING 

• Joint promotional campaigns – a consistent narrative 
• An information platform with a tourist and cultural offer 
• Commercialisation of the offer of cultural institutions and events 
• Development of the local tourist product 
• Tourism market analyses 
 

III PROGRAMMES AND PRODUCTS 

• Custom-made, initiating and developing innovative package 
services 

• Commercialisation of Kraków’s tourist products 
• A new local product 
• Promotional campaigns in tourism-generating markets 
• “Sustainable Quality Kraków” 
• Knowledge Transfer 
• Local Tourism Organisation 



Pomysły wypracowane przez interesariuszy rynku  
turystycznego potwierdzają zapisy rekomendacji „Polityki 
zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021- 2028”. 
 
Konieczność powołania  
LOKALNEJ ORGANIZACJI  TURYSTYCZNEJ jako jednostki  
DO OPERACJONALIZACJI przygotowanych wspólnie  
projektów. 
 
 

 

Operacjonalizacja „Polityki zrównoważonej turystyki  
w Krakowie na lata 2021-2028” 

Operationalisation of “A Sustainable Tourism Policy  
for Kraków in the Years 2021-2028” 

 The ideas developed by the tourism market stakeholders 
confirm the recommendations of “A Sustainable Tourism 
Policy for Kraków in the Years 2021-2028”.   
 
The need to establish a LOCAL TOURISM ORGANISATION 
as a unit to OPERATIONALISE the jointly developed 
projects. 
 
 

 



Lokalna Organizacja Turystyczna  

nowe NARZĘDZIE i nowa JAKOŚĆ  
w ZARZĄDZANIU TURYSTYKĄ w Krakowie 

Local Tourism Organisation 

a new TOOL and a new QUALITY 
 in MANAGING TOURISM in Kraków 



Dziękuję za uwagę 

Thank you for your attention 


