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Tak turystów nie przyciągniemy – raport z badań 
 
 
Euro 2012 zbliża się wielkimi krokami. Już za niecałe dwa miesiące do miast, gdzie odbędą się 
mistrzostwa, zawitają tłumy kibiców spragnionych futbolowych wrażeń, także ci z zagranicy. Czy 
Polska jest właściwie przygotowana na ewentualne pytania ze strony przyjezdnych z całej Europy? 
Firma CBM Test postanowiła tę gotowość zweryfikować.  
 
W tym celu w kwietniu bieżącego roku przeprowadzono badanie, polegające na wysyłaniu zapytań 
mailowych w języku angielskim do 15 portali - zarówno ogólnopolskich portali turystycznych, portali 
stworzonych specjalnie na potrzeby Euro 2012, jak i oficjalnych oraz turystycznych portali miast, 
takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań oraz Gdańsk. Zapytania wysyłane były na adresy kontaktowe 
znajdujące się na powyższych stronach www.  
 
Badanie obejmowało trzy profile zainteresowanych turystów zagranicznych:  
1) poruszających się samochodami,   
2) niepełnosprawnych, 
3) przylatujących do kraju samolotem.  
 
W pierwszym z profili pytania dotyczyły m.in. parkingów, ograniczeń na drogach oraz uprawnień do 
kierowania, pomocy drogowej czy stacji benzynowych. 
Turysta niepełnosprawny (czy też jego opiekun) pragnął uzyskać informacje dotyczące takich kwestii 
jak dostępność przystosowanych miejsc noclegowych, dostosowanie komunikacji miejskiej czy 
udogodnienia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim w obrębie stadionu.  
Pytania turysty przylatującego do Polski samolotem, obejmowały natomiast między innymi 
zagadnienia związane z komunikacją miejską, dostępnością noclegów, systemami płatności, czy też 
lokalizacją strefy kibica. 
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Wysłanych zostało 45 zapytań mailowych (po trzy do każdego portalu). Odpowiedzi otrzymano z 19 
portali internetowych, co oznacza, iż na wiadomości nie odpowiedziała więcej niż połowa adresatów 
(58%).  
 

 
Wykres nr. 1 Procent odpowiedzi względem liczby wysłanych zapytań. 

 
 
 
 
 
 
Najczęściej odpowiedzi udzielano z portali poznańskich oraz warszawskich, najrzadziej natomiast z 
wrocławskich oraz ogólnopolskich.   
 
 

Wykres nr. 2 Procent odpowiedzi względem liczby wysłanych zapytań w podziale na typ portalu.  

 
 

Wykres nr. 3 Mapa procentu odpowiedzi względem liczby wysłanych zapytań w podziale na typ 
portalu.  
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Odpowiedź nadchodziła średnio po około 12 godzinach roboczych, co oznacza, iż średnio 
odpowiadano dzień/dwa dni po otrzymaniu zapytania mailowego (najszybsza odpowiedź nadeszła po 
około 2 godzinach, najdłużej czekano ponad 34 godziny robocze). 
Średnio w najkrótszym czasie odpowiedzi udzieliły portale warszawskie oraz wrocławskie (jedynie 
jedna odpowiedź),  najdłużej natomiast oczekiwano na odpowiedź z portali poznańskich oraz 
ogólnopolskich. 
 

Wykres nr 4 Średni czas oczekiwania na odpowiedź w podziale na typ portalu (w godzinach 
roboczych).* 

 
*Z Wrocławia nadeszła jedynie jedna odpowiedź. 
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Wśród portali, do których wysłane zostało zapytanie, znajdują się zarówno portale, które 
odpowiedziały na wszystkie trzy prośby o odpowiedź (20%), portale, które odpowiadały na jeden lub 
dwa maile (40%) oraz portale, które konsekwentnie nie udzieliły ani jednej odpowiedzi na wysłane 
wiadomości (40%). Niepokoić może fakt, iż jedynie co piąty portal reaguje na wszystkie przychodzące 
wiadomości odnośnie Euro 2012.   
 
 
 

Wykres nr 5 Procent portali pod względem liczby odpowiedzi na zapytania. 

 
 
Liczba odpowiedzi nie różnicowała się znacznie pod względem profilu nadawcy. Na zapytania turysty 
poruszającego się samochodem oraz przylatującego samolotem uzyskano 6 odpowiedzi, natomiast 
turysty niepełnosprawnego - 7  wiadomości.  
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 Kompletność odpowiedzi 
 
Jakość odpowiedzi stanowi wypadkową kilku czynników, m.in. tego, czy nadawca odpisał na 
wszystkie nurtujące interesanta kwestie, czy udzielił odpowiedzi w formie pisemnej czy w 
tym celu załączył jedynie linki do stron internetowych, czy dodane zostały informacje 
dodatkowe.  
Nadesłane wiadomości znacznie różnicowały się pod względem kompletności oraz stopnia, w 
jakim odpowiedź była odpowiedzią wyczerpującą. Pośród nich w tym samym stopniu znalazły 
się zarówno wiadomości niepełne, nie dostarczające satysfakcjonujących odpowiedzi, 
wiadomości charakteryzujące się krótkimi, rzeczowymi odpowiedziami na większość pytań 
oraz maile w pełni kompletne, zawierające precyzyjne odpowiedzi, wsparte wskazówkami, 
oraz adresami portali, na których znaleźć można informacje dodatkowe. 
 

 Wiadomości niewyczerpujące 
W powyższej kategorii znalazły się maile, w których nadawca w niewystarczającym stopniu 
udzielał pisemnych wyjaśnień na nurtujące turystę kwestie.  
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Większość lub część odpowiedzi na zadane pytania stanowiły jedynie linki do strony WWW 
wraz z komentarzem. Mimo, iż załączane hiperłącza odsyłają czytelnika do portali, na których 
możliwe było odnalezienie większości poszukiwanych informacji, nie jest to jednak 
odpowiedź pisemna, a nadawca nadal zmuszony jest do poszukiwania na podanych portalach 
odpowiedzi na interesujące go kwestie.  
 
[„Przede wszystkim sugeruję odwiedzenie naszej strony www.polishguide2012.pl/en/, gdzie 
może Pan znaleźć odpowiedzi na wiele Pańskich pytań.”]     
 
[„Na tej stronie może Pan znaleźć wszystkie informacje na temat transportu, dróg 
ekspresowych i wiele innych informacji na temat Euro 2012  
http://www.polishguide2012.pl/en/. ”] 
 
[„Wynajem samochodu 
 http://www.airport-poznan.com.pl/pl/dla_pasazerow/oferty_rent_a_car.html.”] 
 
 

 Wiadomości wyczerpujące 
Pośród nadesłanych wiadomości znalazły się także e-maile dostarczające odpowiedzi na 
wszystkie lub większość zadanych pytań w postaci ogólnych informacji, niezawierające jednak 
wielu odniesień do przydatnych stron internetowych czy dodatkowych, pomocnych 
wskazówek. 
 
[„Może Pan wypożyczyć samochód na lotnisku, proszę poszukać na stronach internetowych  
lotnisk, dostarczają one tego typu informacji.”] 
 
[„Stadion jest przygotowany dla osób niepełnosprawnych.”] 
 
[„Niektóre taksówki są przystosowane do transportu osób na wózkach inwalidzkich..jeśli nie 
będzie żadnych na lotnisku proszę zapytać o nią taksówkarza.”] 
 
[„Wszystkie limity prędkości zobaczy Pan na znakach podczas jazdy.”]  
 
 

 Wiadomości wyczerpujące wzbogacone o informacje dodatkowe   
Powyższa kategoria zawiera maile dostarczające odpowiedzi na wszystkie z zadanych przez 
turystę pytań, wiele z nich wzbogacone o przydatne szczegóły, wskazówki oraz sugestie. Linki 
do stron WWW stanowią uzupełnienie udzielonych wyjaśnień, w znacznie mniejszym stopniu 
samą odpowiedź. Są to wiadomości najbardziej szczegółowe, konkretne, wskazujące na 
znaczny poziom zaangażowania nadawcy w udzielenie kompetentnych informacji. 
  
[„Transport z lotniska – autobus linii 175 – niskopodłogowy autobus wyposażony w specjalne 
rampy, należy poprosić kierowcę aby wysunął rampę; Wewnątrz autobusu dostępny jest 
także automat biletowy, bilet normalny – 3,60 zł. Autobus dojeżdża do centrum miasta.”]   
 
[“Stadion posiada specjalny sektor przygotowany dla osób niepełnosprawnych, windy, 
specjalne toalety, także strefa kibica zlokalizowana blisko Pałacu Kultury i Nauki będzie 
przygotowana dla niepełnosprawnych [dołączona mapa]. Wejście od ul. E. Plater i 
Marszałkowskiej, odległość między strefą kibica a stadionem to 7 minut tramwajem, 30 
minut pieszo”.] 
 



 
[„Posiadamy System Radio Taxi – jest tańszy (Centrum – Stadion to około 30 złotych w ciągu 
dnia,{zapytałam taksówkę Radio Taxi o numerze 19622}); taksówka złapana na ulicy będzie 
nieco droższa.”] 
 
[„Planując zwiedzanie dobrze jest mieć kartę turysty www.gdansk4u.pl/en/touristcard, z nią 
ma Pan wejście do wielu muzeów, otrzyma wiele zniżek w pubach, restauracjach, nie stoi Pan 
w kolejce aby wejść do wielu interesujących miejsc. Wszelkie niezbędne informacje znajdzie 
Pan na powyższej stronie”.] 
 
[„Korzystanie z transport publicznego jest tańsze niż wynajem samochodu, ale jeśli chciałby 
Pan ten samochód wynająć w Poznaniu, lepiej jest złożyć rezerwację przed przyjazdem. Jeśli 
jest to mały samochód, można go wynająć za 80-90 zł (20 euro) za dzień. Poniżej znajduje się 
cennik.”] 
 
 

 Odwołania do stron internetowych 
W niemalże wszystkich otrzymanych wiadomościach, do treści dołączane były tzw. hiperłącza 
tj. adresy stron internetowych, aktywujące się po ich naciśnięciu. Jedynie w dwóch 
przypadkach otrzymano jedynie odpowiedzi pisemne, nie wsparte adresami WWW.  
 
W przypadku wiadomości, w których nadawcy jako odpowiedzi podawali adresy stron WWW, 
były to zarówno ogólne adresy portali, w przypadku których odbiorca zmuszony był 
samodzielnie poszukiwać niezbędnych informacji, jak i sprecyzowane podstrony dotyczące 
takich kwestii jak transport, zakwaterowanie itp. Wymienione portale zazwyczaj były 
portalami w języku angielskim, zawierały one liczne, przydatne dla obcokrajowca informacje, 
w tym odpowiedzi na wiele z zadanych pytań. Jednakże ze względu na to, że pytania te były 
stosunkowo szczegółowe, nie wszystkie informacje, o które proszono, można było poprzez te 
portale uzyskać.  
 
W odniesieniu do pozostałej części nadesłanych wiadomości, szczególnie wiadomości o 
charakterze precyzyjnym i wyczerpującym, załączone adresy stanowiły jedynie uzupełnienie, 
rozwinięcie bądź potwierdzenie odpowiedzi pisemnej. Zazwyczaj miały one postać 
sprecyzowanych już podstron zawierających dodatkowe, przydatne informacje dotyczące 
zadanego pytania, bądź portali ogólnych, dostarczających informacji nt. organizacji Euro czy 
pobytu w kraju podczas mistrzostw.  

 
 

 Dodatkowe informacje/ sugestie 
W części przychodzących wiadomości pojawiały się informacje dodatkowe, stanowiące 
zazwyczaj uzupełnienie udzielonych odpowiedzi. Były to również strony WWW dotyczące np. 
polskiej waluty, terminalu czy też numer telefonu do infolinii. Co warto podkreślić, w 
niektórych przypadkach udzielano także praktycznych wskazówek, umożliwiających obniżenie 
kosztów pobytu turysty w Polsce tj. zakup karty turysty czy Polish Pass. [„Sugeruję zakup 
Polish Pass. Pokrywa on koszy transportu publicznego i np. medycznego ubezpieczenia.”] lub 
też proponujących najbardziej optymalne rozwiązanie problemu [„Wypożyczenie samochodu 
nie jest dobrym pomysłem na okres Euro, ponieważ wiele ulic w centrum miasta będzie 
zamkniętych, na przykład ze względu na obecność Strefy Kibica niektóre ulice będą dostępne 
jedynie za pośrednictwem transportu publicznego.”]   
 

 

 Gotowość udzielenia dodatkowych informacji 



 
Warto podkreślić, że o zaangażowaniu i chęci pomocy świadczy nie tylko sama treść 
odpowiedzi, ale także zwroty je otwierające i zamykające m.in.  o gotowości do udzielenia 
kolejnych, dodatkowych informacji w razie, gdyby odesłana wiadomość nie była dla odbiorcy 
wystarczająca. Nadawcy, którzy przysłali odpowiedzi na zapytania, nie zawierali zazwyczaj w 
e-mailu informacji o dyspozycyjności. Jedynie w kilku przypadkach pojawiło się powyższe 
zapewnienie np. [„Jeżeli nadal ma Pan wątpliwości lub potrzebuje dodatkowych informacji, 
proszę nie wahać się i kontaktować się raz jeszcze.”] czy też [„Proszę pisać w razie innych 
pytań.”].   
 

 

 Wyrażenie zadowolenia z przyjazdu turysty / podziękowanie za wiadomość 
Podobnie jak w przypadku dyspozycyjności, jedynie część otrzymanych wiadomości zawierała 
pozytywne komentarze, wyrażające gościnność oraz zadowolenie z przyjazdu turysty do 
Polski [„Cieszymy się, że chce Pan odwiedzić Polskę.”], [„Bardzo nas to cieszy, że ma Pani 
zamiar odwiedzić Warszawę podczas UEFA Euro 2012. Dzięki przydatnym wskazówkom z 
pewnością będzie się Pani cieszyć pobytem.”]. Stosunkowo rzadko w odpowiedziach 
pojawiały się także podziękowania za nadesłane zapytanie, zazwyczaj były to krótkie 
sformułowania tj. [„Dziękujemy za zainteresowanie.”], [„Dziękuję za Pańską wiadomość.]. 
 

 

 Załączniki 
Załączniki dodatkowe pojawiały się w wiadomościach dość rzadko, co oznacza, iż nadawcy nie 
byli skłonni uzupełniać pisemnych informacji o własne materiały. W większości były to mapy - 
autostrady i drogi ekspresowe, mapy parkingów przygotowanych na okres Euro 2012 lub 
mapy prezentujące strefę kibica. Jedynie w jednym przypadku był to uzupełniający wykaz 
dostępnych hoteli. Choć jest to niewątpliwie wyraz chęci pomocy, należy zauważyć, iż nie 
wszystkie z załączonych materiałów posiadały opis czy legendę w języku angielskim. 
 
Warto również dodać, iż pomimo, że turysta poruszający się samochodem w swojej 
wiadomości wyraził prośbę o przesłanie mapy komunikacyjnej, nie dołączano jej do  
odpowiedzi. W nielicznych przypadkach odniesiono się do prośby poprzez załączenie linków 
do portali komunikacyjnych.  
[„Nie wysyłamy mapy, ale aby zobaczyć mapę komunikacyjną proszę spojrzeć na 
http://trojmiasto.jakdojade.pl/?locale=en.”] 
[„Szczegółowa mapa transportu publicznego w Warszawie jest dostępna na stronie ZTM 
(Zarząd Transportu Miejskiego) tutaj: http://www.ztm.waw.pl/?c=198&l=2.”] 
 
 

 Poziom językowy 
Poziom językowy nadesłanych wiadomości jest wysoki, pisano je w sposób zrozumiały i 
stosunkowo profesjonalny. Oznacza to, iż w przypadku portali, które udzieliły odpowiedzi 
bariera językowa nie stanowiła problemu. Trudno jednak stwierdzić czy, język obcy był 
powodem nieudzielenia odpowiedzi w przypadku pozostałych portali. 
 

 

 

Portale ogólnopolskie 
 

Odpowiedzi ze strony ogólnopolskiej (jedynie 1 portal z tej kategorii udzielił informacji) okazały się 
znacznie zróżnicowane pod względem kompletności, co oznacza, iż brak jednoznacznego standardu 
odpowiedzi na wysłane zapytanie.  



 
Pojawiła się zarówno wiadomość niezawierająca odpowiedzi pisemnych, wyłącznie sugestię 
odwiedzenia jednego portalu informacyjnego [„Przede wszystkim sugeruję odwiedzenie naszej strony 
internetowej www.polishguide2012.pl/en/, tam może Pan znaleźć odpowiedzi na wiele z Pańskich 
pytań.”], wiadomość, w której adresat w ramach odpowiedzi zachęcał do odwiedzenia kilku 
określonych stron www, jak i wiadomość bardziej rozbudowana, zawierająca pisemną odpowiedź na 
niemal każde z zadanych pytań. Choć podane informacje były informacjami stosunkowo ogólnymi np. 
[„Może Pan wypożyczyć samochód na lotnisku, proszę poszukać na stronach internetowych  lotnisk, 
dostarczają one tego typu informacji.”] a do odpowiedzi nie załączano przydatnych linków do stron 
WWW dotyczących omawianych kwestii, w mailu pojawiły się wartościowe uwagi [„Lotniska są 
zlokalizowane na przedmieściach, więc skorzystanie z komunikacji miejskiej jest zdecydowanie 
tańsze.”] czy  rekomendacje dodatkowych portali dla kibiców np. [„Sugeruję odwiedzenie strony 
Polish Pass (www.polishpass.org lub www.polishpass.com.pl). Polish Pass jest specjalną ofertą dla 
fanów futbolu. Poprzez tą stronę może Pan zabukować hotel, znaleźć najlepszą ofertę na transport 
publiczny, zorganizować podróż między miastami Euro i/lub kupić specjalne ubezpieczenie.”].   
Nie na wszystkie pytania nadawca znał jednak odpowiedź [„Niestety nie mogę Panu pomóc w związku 
ze strefami kibiców […], nie posiadam informacji na temat stref dla dzieci.”]. 
 
 

Portal wrocławski  
 
Portal wrocławski w sposób wyczerpujący odpowiedział na wysłane zapytanie. Uzyskano konkretną 
odpowiedź na każdą z poruszonych kwestii. Pisemne wyjaśnienia uzupełniono o znaczną ilość 
przydatnych linków, dostarczających rzeczowych informacji [„Posiadamy autobus nr 406 kursujący z 
lotniska do centrum http://www.wroclaw.pl/rozklady_jazdy.dhtml.”]. Warto podkreślić, iż zazwyczaj 
nie były to strony do ogólnych portali, lecz określone podstrony, dotyczące omawianych zagadnień. 
W mailu zwrotnym pojawiły się również bardzo przydatne komentarze i wskazówki [„W centrum 
łatwiej jest płacić kartą kredytową, niż w obszarach oddalonych od centrum miasta.”] czy 
[„Posiadamy System Radio Taxi – jest tańszy.”].Dodatkowo do wiadomości dołączono 2 dokumenty 
zawierające wykazy hoteli znajdujących się w mieście.  
 
 

Portale gdańskie  
 

Wiadomości, jakie nadeszły z portali gdańskich były odpowiedziami pisemnymi, dotyczącymi  
wszystkich kwestii poruszanych w zapytaniach. Część podawanych informacji stanowiły informacje 
precyzyjne, zawierające konkretne wskazówki tj. [„Aby dojechać do stadionu można złapać tramwaj o 
numerach 7, 10, 14. Z  centrum będzie to ok. 15 minut.”], część natomiast stanowiły ogólne 
odpowiedzi [„Niektóre taksówki są przystosowane do transportu osób na wózkach inwalidzkich..jeśli 
nie będzie żadnych na lotnisku proszę zapytać o nią taksówkarza.”], [„Czy mogliby mi Państwo 
powiedzieć jakie zasady, przepisy drogowe muszę znać (np. limity prędkości, limity dozwolonego 
alkoholu we krwi – Wszystkie limity prędkości zobaczy Pan na znakach podczas jazdy. Jeśli chodzi o 
picie alkoholu, lepiej nie pić jeśli ma Pan zamiar prowadzić.”]. Niektóre informacje poparte zostały 
przydatnymi stronami www, jednak w większości przypadków były to odpowiedzi pisemne.  
Część wiadomości zawierała wartościowe wskazówki, pozwalające na obniżenie kosztów, m.in. 
komunikacyjnych [„Ponieważ posiadamy różne rodzaje biletów na różne środki transportu, lepiej jest 
kupić Kartę Turysty z uwzględnionym transportem.”].  
Co warto podkreślić, jedna z wiadomości zawierała kontakt do osoby kompetentnej, która mogłaby 
udzielić dodatkowych informacji [„W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie stadionu, proszę 
skontaktować się z managerem stadionu PGE Arena.”]. 
Warto również dodać, że w jednej z wiadomości pojawiła się bardzo pozytywna informacja dotycząca 
zaproszenia do punktu w celu rozwiązania problemu, świadcząca o rzeczywistej chęci pomocy i 



 
wsparcia także na miejscu [„Aby wypożyczyć rower: Nie dotyczy 
rowerów, www.niedotyczyrowerow.pl, +48 58 503 714 073 lub może Pan przyjść do naszego punktu 
informacyjnego na Długim Targu 28/29, postaramy się jakoś rozwiązać ten problem.”].  
Jedna z odpowiedzi nie była jednak prawdziwa, gdyż podano informację, że autostrady są bezpłatne. 

 
 
Portale poznańskie   
 

Pośród wiadomości poznańskich znalazły się zarówno odpowiedzi wyczerpujące, w których pisemnie 
omówione zostały wszystkie zadane pytania w sposób precyzyjny np. [„Korzystanie z transportu 
publicznego jest tańsze niż wynajem samochodu, ale jeśli chciałby Pan ten samochód wynająć w 
Poznaniu, lepiej jest złożyć rezerwację przed przyjazdem do Poznania. Jeśli jest to mały samochód, 
można go wynająć za 80-90 zł (20 euro) za dzień. Poniżej znajduje się cennik.”] oraz które zawierały 
pomocne linki czy załączniki (mapa polski wraz z zaznaczonymi na niej autostradami, a także mapy 
parkingów w okolicy stadionu) jak i wiadomości bardziej oszczędne w treść. Niektóre z nich stanowiły 
tylko pisemne odpowiedzi na zadane pytania, inne zawierały jedynie odwołania do stron WWW wraz 
z krótką informacją [„Na tej stronie może Pan znaleźć wszystkie informacje na temat transportu, dróg 
ekspresowych i wiele innych informacji na temat Euro 2012.”]. Zazwyczaj podawane adresy www były 
sprecyzowanymi podstronami, co znacznie ułatwia odnalezienie poszukiwanej informacji. 
Niekiedy odpowiedzi były rzeczowe, lecz nieco ogólne [„W Poznaniu jest tylko kilka specjalnych 
taksówek dla osób na wózkach inwalidzkich i mogą być problemy z ich dostępnością.”], [„Czas 
potrzebny na pokonanie odległości [między miastami Euro] zależy od prędkości jazdy oraz ruchu 
drogowego.”]. 
Warto jednak podkreślić, że maile zawierały także dodatkowe informacje, pomocne sugestie 
[„Sugeruję zakup Polish Pass. Pokrywa on koszy transportu publicznego i np. medycznego 
ubezpieczenia.”]. W jednej z odpowiedzi zawarto także załącznik w postaci mapy autostrad i dróg 
ekspresowych. 
 
 

Portale warszawskie  
 

Odpowiedzi nadesłane z portali warszawskich także charakteryzują się zróżnicowaniem pod 
względem rozbudowania oraz kompletności informacji zwrotnej. 
Pojawiły się pośród nich zarówno wiadomości, w których część odpowiedzi stanowiły odwołania do 
portali www – określonych tematycznie podstron, w których odnaleźć można wiele niezbędnych 
informacji tj. [„Odpowiedzi na Pańskie pytania dotyczące podróżowania samochodem podczas UEFA 
EURO 2012 można znaleźć tutaj: http://www.polishguide2012.pl/en/tourist-guide/transport/car.”],  
jak i precyzyjne, pisemne wyjaśnienia niejasnych dla nadawcy kwestii, wzbogacone o dodatkowe 
informacje, poparte odwołaniami do stron WWW np. [“Stadion posiada specjalny sektor 
przygotowany dla osób niepełnosprawnych, windy, specjalne toalety, także strefa kibica 
zlokalizowana blisko Pałacu Kultury i Nauki będzie przygotowana dla niepełnosprawnych [dołączona 
mapa]. Wejście od ul. E. Plater i Marszałkowskiej, odległość między strefą kibica a stadionem to 7 
minut tramwajem, 30 minut pieszo (3,5 km). Będą tam także 4 restauracje, więcej informacji na 
stronie www.stadionnarodowy.org.pl. ”]. 
Zamieszczano także informacje dodatkowe, o które nadawca w zapytaniu nie prosił tj. [„Infolinia 
dostępna w języku angielskim 01.06-01.07.2012, telefon  0800 80 201,  06:00-24:00 podczas trwania 
meczy +/- jeden dzień, inne daty 07:00-20:00.”], przydatne dla turysty wskazówki [„Proszę zauważyć, 
że 4 godziny przed meczem Most Poniatowskiego (zapewniający połączenie między stadionem i 
centrum miasta) będzie zamknięty dla prywatnych samochodów i autobusów, będzie dostępny dla 
tramwajów – linii nr 7,8,9,22,24,25.”] oraz sugestie [„Oczywiście na lotnisku znajdują się biura 
zajmujące się wynajmem samochodów (firmy Alamo, Avis, Budget, Dollar, Europcar, Hertz, National 
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Rent a Car, Panek, Sixt, Thirtfy), ale nie polecamy tego typu transportu podczas EURO 2012.”]. Warto 
także dodać, iż dwukrotnie do odpowiedzi dołączono mapę strefy kibica.                          

 

Wnioski  
 

 

 

Aspekty pozytywne  
 Udzielanie precyzyjnych odpowiedzi i wskazówek dotyczących pobytu tj. podstrony WWW, 

numery telefonów nazwiska 

 Udzielanie dodatkowych informacji w postaci interesujących stron, portali internetowych 

 Dołączanie materiałów tj. mapa czy wykaz dostępnych hoteli 

 Wyrażenie zadowolenia z przyjazdu turysty do Polski 

 Zapewnienie o gotowości odpowiedzi na inne ewentualne pytania 

 Zapewnienie o uzyskaniu pomocy w razie ewentualnych problemów podczas pobytu w 
Polsce 

 Skorygowanie błędnej informacji [„Właściwa cena dla biletu 24-godzinnego wynosi 12 zł a 24 
zł kosztuje bilet 3-dniowy. Przepraszam za pomyłkę.”] 

 Zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa i komfortu [„Przede wszystkim, nie musi się Pan 
obawiać polskiego transport publicznego, jest on bardzo dobrze zorganizowany.”], [„Miasto 
dąży do tego, aby być coraz bardziej przyjaznym dla niepełnosprawnych obywateli.”],  
 

Aspekty negatywne 
 Podawanie ogólnych informacji [„Czas potrzebny na pokonanie odległości [między miastami 

Euro] zależy od prędkości jazdy oraz ruchu drogowego.”] 

 Wprowadzanie odbiorcy w błąd poprzez podawanie nieprecyzyjnej informacji nt. 
bezpłatności autostrad [„Czy mogę płacić kartą kredytową za przejazd autostradami lub 
drogami ekspresowymi? (jeśli to konieczne) – Nie musi Pan płacić.”] 

 Niedołączanie odwołań do pomocnych stron WWW. 

 Kierowanie odbiorcy do stron polskich, posiadających bądź nie posiadających możliwości 
zmiany języka na język angielski.  

 Informowanie o braku informacji [„Niestety nie mogę Panu pomóc w sprawie stref kibica […] 
nie posiadam informacji o strefach dla dzieci.”]  
 
 

Wnioski ogólne 

 

Informacja turystyczna stanowi jeden ze znaczących aspektów przygotowania każdej 
imprezy, w tym imprezy promującej Polskę w ramach Euro 2012. Jest ona tym istotniejsza, iż 
do naszego kraju przybędą wkrótce rzesze zagranicznych kibiców nie tylko po futbolowe 
emocje, ale także w celach turystycznych.  
Tego typu komunikat stanowi ogromny potencjał ukazania przyjazności względem 
przyjezdnych i szeroko pojętej gościnności, poprzez udzielanie wyczerpujących odpowiedzi 
nakłaniających do przyjazdu.  
Turystów nie należy bowiem jedynie informować, należy ich także zachęcać, gdyż skuteczna 
informacja turystyczna stanowi niezmiernie ważny czynnik w promowaniu ogólnej 
atrakcyjności Polski jako kraju, który warto odwiedzić.  
Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż polskie portale, które udzieliły 
odpowiedzi na nadesłane zapytania są w większości przypadków dobrze przygotowane na 
ewentualne pytania turystów z zagranicy. Wiadomości te zazwyczaj były satysfakcjonujące, 
zawierały odpowiedzi na wszystkie bądź większość stawianych pytań. Często informacje 



 
wspierano adresami WWW oraz uzupełniano o sugestie i wskazówki pożyteczne z 
perspektywy zagranicznego turysty. Zazwyczaj były to wiadomości zachęcające do przyjazdu, 
zapewniające odbiorcę o należytym przygotowaniu do mistrzostw. Jedynie w kilku 
przypadkach odpowiedzi były niewystarczające, zmuszające osobę zainteresowaną do 
poszukiwania informacji na podanych stronach internetowych na własną rękę.   
Niepokojące jest jednak, iż w tak niewielkim stopniu odpowiadano na wysłane zapytania. 
Brak reakcji stanowi bowiem negatywną informację zwrotną dla zainteresowanego turysty i 
nienajlepiej świadczy o gościnności. Należy zatem zadbać o to, aby każda nadesłana prośba o 
pomoc spotkała się z odpowiedzią, gdyż informacja turystyczna jest jedną z gałęzi promocji 
naszego kraju.      
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