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Co to jest msit? 

Jacek Krupa 
Marszałek Województwa Małopolskiego

Małopolska is one of the most attractive tourist regions in Poland and the most visited - both by domestic and foreign tour-
ists. Last year our region hosted a record number of tourists - we had 14.9 million visitors, one million more than in 2015. An-
nual tourism research results are showing a constant upward trend of tourism in our region.
Therefore, as one of the first regions in the country, we created, with the support of EU funds, a regional tourism informa-
tion system.
Małopolska Tourism Information System (MSIT) is the key to Małopolska. Historical and cultural wealth of the region, with 
the diversity of the tourism offer, the multitude of cultural events, tourist facilities, routes, trails, live traditions, centuries of 
history and phenomenally picturesque nature – MSIT makes it all easily accessible to visitors. MSIT is here to help you easily 
and quickly plan your trip or vacation in Małopolska. MSIT serves as a good model and inspiration to the tourism industry 
to provide professional services to our guests. We all know that a happy tourist is our best ambassador.
I believe that with the Małopolska Tourism Information System, all visitors of our region will discover the region in their own 
way, appreciate the unique world-class historical monuments, fascinating nature and the wonderful cuisine. And – what’s 
most important - they will want to come back to experience it anew.
Come and join us in Małopolska! We will be happy to have you!

Marszałek Województwa Małopolskiego | Marshal of the Małopolska Region
Jacek Krupa

Małopolska jest jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów w Polsce i zarazem najchętniej odwiedzanym – zarówno 
przez turystów krajowych, jak i zagranicznych. W ubiegłym roku w naszym regionie padł rekord turystyczny – odwiedziło nas 
14,9 mln osób, czyli o milion więcej niż w 2015 r. Prowadzone od lat badania ruchu turystycznego wykazują stałą tendencję 
wzrostową. Dlatego jako jedno z pierwszych województw w kraju stworzyliśmy – przy wsparciu środków unijnych – regionalny 
system informacji turystycznej.
Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) to klucz do Małopolski. Bogactwo historyczne i kulturalne regionu, w tym 
różnorodność oferty turystycznej, mnogość wydarzeń kulturalnych, obiektów turystycznych, tras, szlaków, żywa tradycja, 
wieki historii, zjawiskowa przyroda – wszystko to, za sprawą MSIT, staje się bliższe turyście. Dzięki MSIT w łatwy i szybki sposób 
można zaplanować wycieczkę czy urlop w Małopolsce. MSIT to również dobre wzorce i mobilizacja branży turystycznej do 
profesjonalnej obsługi naszych gości. A przecież zadowolony turysta to nasz najlepszy ambasador.
Wierzę, że dzięki Małopolskiemu Systemowi Informacji Turystycznej wszyscy odwiedzający nasz region odkryją go na własny 
sposób, zachwycą się unikatowymi na skalę światową zabytkami, fascynującą przyrodą, wspaniałą kuchnią. I – co nie mniej 
ważne – będą chcieli tu wracać, żeby wciąż poznawać ją od nowa. Zapraszam do Małopolski!
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Co to jest MSIT? What is MSIT? 

fot. iStockphoto.com
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU  REGIONALNEGO

Project co-financed by the European Union 
within the Malopolska Regional Operational Programme 2007–2013

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL 
DEVELOPMENT FUND

Małopolska Tourist Information System (MSIT) is   
a modern system of 41 (as at 28.02.2017) integrated 
analogue and digital Tourist Information (TI) points. 
It has been created in partnership with 25 counties 
and districts in Małopolska, as part of the 2007–2013 
Małopolska Regional Operation Programme, co-fi-
nanced by the EU funds.
 
Małopolska Regional Operational Programme 
(MROP) for the years 2007–2013:
Priority axis 3. Tourism and Culture Industry 
Activity 3.1. Tourist Infrastructure Development
Scheme A. Development of Regional Tourist  
 Information System

Project leader: Małopolska Region
Project partners: 25 counties and districts in 
Małopolska
Financing: the total value of the MSIT Project is 
PLN 16,700,051.80, including:
n MRPO subsidy = PLN 13,552,034. 03 (85 %)
n  Contribution of the Małopolska Region and the 

Project Partners = PLN 2, 391, 535.41 (15%)

Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) 
to nowoczesny system zintegrowanych w warstwie 
analogowej i cyfrowej 41 (stan na 28.02.2017 r.)
jednostek Informacji  Turystycznej (IT). System 
utworzony został w partnerstwie z 25 gminami  
i powiatami z Małopolski w ramach realizacji pro-
jektu współfinansowanego ze środków unijnych 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 
(MRPO) na lata 2007–2013:
Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 
Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej
Schemat A. Budowa Regionalnego Systemu 
 Informacji Turystycznej

Lider projektu: województwo małopolskie
Partnerzy projektu: 25 gmin i powiatów z tere- 
nu Małopolski
Finansowanie: całkowita wartość projektu MSIT 
to 16 700 051,80 zł, w tym: 
n dotacja z MRPO –13 552 034,03 zł (85%)
n  wkład województwa małopolskiego oraz part-

nerów projektu – 2 391 535,41 zł (15%)

IT Kraków
IT Oświęcim

IT Wadowice

IT Chrzanów

IT Olkusz

IT Miechów

IT Myślenice

IT Sucha Beskidzka

IT Nowy Targ
IT Krościenko nad Dunajcem

IT Tarnów

IT Nowy Sącz

IT Dąbrowa Tarnowska

IT Limanowa
IT Wiśniowa

IT Dobczyce IT Tuchów

IT Andrychów

IT Trzebinia

IT Zakopane

IT Poronin
IT Witów

IT Biały Dunajec

IT Rabka-Zdrój

IT Krynica-Zdrój

IT Biecz

IT Sękowa

IT Białka Tatrzańska
IT Niedzica

IT Wieliczka

IT Bukowina Tatrzańska

IT Ochotnica Górna

IT Bochnia
IT Wygiełzów

IT Kalwaria 
Zebrzydowska
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Why MSIT is such a great idea?Dlaczego MSIT to dobry pomysł?

fot. iStockphoto.com

Główne założenie utworzenia Małopolskiego Sys-
temu Informacji Turystycznej to podniesienie kon-
kurencyjności turystycznej regionu.

Korzyści:

n  wysoka jakość usług  i stopnia satysfakcji turystów,

n  dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informa-
cji jako elementu aktywnej polityki marketingo-
wej i promocyjnej regionu,

n  dostosowanie Informacji Turystycznej (IT) do eu-
ropejskich standardów oraz ujednolicenie stan-
dardu IT w całym województwie,

n  wzrost liczby osób korzystających z usług Infor-
macji Turystycznej,

n  zwiększenie   stopnia dostępności informacji tu-
rystycznej, również dla osób niepełnosprawnych,

n  zwiększenie stopnia wykorzystania atrakcyj-
ności turystycznej województwa w  sposób 
zrównoważony. 

The main objective of the Małopolska Tourist In-
formation System Project is to increase the tour-
ism competitiveness of the region.

Benefits:

n  high quality of services and a high level of tour-
ist satisfaction,

n  provision of comprehensive and reliable infor-
mation as an element of the region’s active mar-
keting and promotional policy,

n  adaptation of tourist information (TI) system 
to European standards and unification of the 
IT standard throughout the region,

n  increased number of users of Tourist Informa-
tion services,

n  increased tourist information accessibility level, 
also for disabled visitors,

n  increased use of the region’s popularity and its 
tourist attractions in a sustainable manner. 
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How to recognize MSIT?Jak nas rozpoznać ?

Punkt Informacji Turystycznej w Tarnowie I Tourist Information in Tarnów  
fot. Tarnowskie Centrum Informacji

Spójny system wizualny to podstawowe narzędzie 
służące kreowaniu marki MSIT. 
System identyfikacji wizualnej określa zasady uży-
wania logo MSIT, oznakowania zewnętrznego jed-
nostek IT, oznakowania turystycznego regionu, wy-
posażenia i ubioru pracowników. 
Zgodnie ze standardami MSIT oraz identyfikacją 
wizualną systemu wszystkie 41 jednostki Infor-
macji Turystycznej funkcjonujące w ramach MSIT 
odznaczają się jednorodną aranżacją wnętrz i wy-
posażeniem, stanowiąc rozpoznawalny element 
marki MSIT. 
Jednostki IT w  ramach MSIT zlokalizowane są 
w miejscach łatwo dostępnych dla turystów, w cen-
trach miast lub obok głównych atrakcji turystycz-
nych  regionu.
We wszystkich jednostkach IT turyści znajdą boga-
ty zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych 
w kilku wersjach językowych. 

A cohesive system of visual materials is the basic 
tool for creating the MSIT brand. 
The Visual Identification System specifies the rules 
for using the MSIT logo, the outdoor marking of 
TI units, tourist marking throughout the region, 
equipment and employee dress code. 
In accordance with MSIT standards and the sys-
tem’s visual identification, all 41 Tourist Infor-
mation units, operating as part of the MSIT, are 
characterised by unified interior design and equip-
ment, thus creating a recognisable element of the 
MSIT brand. 
The MSIT Tourist Information units are located in ar-
eas easily accessible to tourists, within city centres, 
or near the region’s tourist attractions.
All TI units feature a wealth of information and pro-
motional materials in several languages. 
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Easy access to information!Łatwy dostęp do informacji!

fot. M. Mazur

fot. B. Lassota

MSIT: kierunek Małopolska! 
MSIT to również oznakowania turystyczne ułatwia-
jące poruszanie się po Małopolsce i odkrywanie jej 
najpiękniejszych zakątków. 
W ramach projektu w regionie można zobaczyć:
n  69 tablic informacyjnych zlokalizowanych przy 

głównych atrakcjach turystycznych regionu,
n  18 tablic informacyjnych na parkingach przy dro-

gach krajowych,
n  368 turystycznych znaków drogowych przy dro-

gach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

MSIT: poczytaj o Małopolsce!
W każdym punkcie Informacji Turystycznej dostęp-
ne są nieodpłatnie wydawnictwa w różnych wer-
sjach językowych promujące ofertę turystyczną 
 Małopolski, w tym mapy turystyczne województwa.
n 18 tytułów wydawniczych,
n 7 wersji językowych,
n ponad 1000 zdjęć,
n szczegółowe mapy turystyczne,
n przewodnik multimedialny po Małopolsce.

MSIT: destination Małopolska! 
MSIT also encompasses tourist marking that facili-
tates moving around Małopolska and exploring its 
most beautiful corners. 
The project has resulted in the creation of:
n  69 information boards located at the region’s 

main tourist attractions,
n  18 information boards in car parks at national 

roads,
n  368 tourist road signs at the main national, region-

al and district roads.

MSIT: read about Małopolska!
Each Tourist Information point offers various free 
printed materials (including tourist maps of the re-
gion) promoting the tourist offer of Małopolska 
in several languages.
n 18 titles,
n 7 languages,
n more than 1,000 photographs,
n detailed tourist maps,
n a multimedia guide to Małopolska.
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Easy access to information!Łatwy dostęp do informacji!

MSIT: dostępny całą dobę! 
Portal turystyczny  www.visitmalopolska.pl to źró-
dło rzetelnych i aktualnych informacji turystycz-
nych o Małopolsce.

Jeden adres – jedno źródło informacji!

Dla turystów szukających informacji o Małopol-
sce dostępna jest również sieć całodobowych in-
fokiosków zlokalizowanych w 16 miastach. Są to: 
Kraków, Tarnów, Wadowice, Oświęcim, Zakopa-
ne, Nowy Sącz, Olkusz, Miechów, Dąbrowa Tar-
nowska, Chrzanów, Poronin, Nowy Targ, Rabka- 
-Zdrój,  Krynica-Zdrój, Limanowa i Biecz.

MSIT: Available 24/7! 
The tourist web portal www.visitmalopolska.pl is 
a source of reliable and up-to-date tourist informa-
tion about Małopolska.

One address– one source of information!

Tourists seeking information about Małopolska can 
also take advantage of a network of info kiosks 
(open 24/7) located in 16 cities: Kraków, Tarnów, 
Wadowice, Oświęcim, Zakopane, Nowy Sącz,  
Olkusz, Miechów, Dąbrowa Tarnowska, Chrza nów, 
Poronin, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Krynica-Zdrój, 
Lima nowa and Biecz.
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fot. iStockphoto.com

Easy access to information!Łatwy dostęp do informacji!

MSIT, przyjazny 
dla niepełnosprawnych!
W największych jednostkach IT (Kraków, Oświę-
cim, Wadowice, Nowy Sącz, Zakopane, Tarnów) 
utworzone zostały specjalne stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych wyposażone w specjalistycz-
ny sprzęt, dzięki któremu osoby niepełnospraw-
ne mogą samodzielnie przeglądać lub pobierać 
interesujące ich materiały, np. w postaci wydru-
ków lub nagrań MP3. 
Dla osób niewidomych i słabo widzących przygo-
towano unikatowe materiały w alfabecie Braille’a 
oraz płyty CD, na których znajdują się pocztówki 
głosowe ze specjalnymi nagraniami o charakterze 
binauralnym, dającymi iluzję bycia i poruszania się 
w nagrywanej przestrzeni. Dla osób słabo widzą-
cych powstał „Katalog Największych Atrakcji Tu-
rystycznych Małopolski” w druku powiększonym. 
Jest to pierwszy tego typu projekt na skalę euro-
pejską, który umożliwi osobom niewidomym i sła-
bo widzącym poznawanie przestrzeni oraz naj-
większych atrakcji turystycznych Małopolski.

MSIT: disabled friendly!
The largest TI units (Kraków, Oświęcim, Wadowice, 
Nowy Sącz, Zakopane, and Tarnów) feature spe-
cial posts furnished with specialist equipment for 
disabled visitors, enabling them to independent-
ly browse and collect the materials they are inter-
ested in, for instance in the form of printouts or 
MP3 recordings. 
TI units offer printed materials in Braille alphabet 
for blind and visually impaired visitors, as well as 
CDs with audio postcards including special bin-
aural recordings that give an illusion of being and 
moving around the recorded space. The visually 
impaired visitors can also take advantage of the 
large print “Catalogue of Małopolska’s Greatest 
Tourist Attractions”. 
It is the first project of this kind in Europe, and it will 
make it possible for blind and visually impaired per-
sons to explore Małopolska and discover its great-
est tourist attractions.
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How do we operate?Jak działamy?

fot. iStockphoto.com

MSIT: Manual Obsługi Turysty, 
szkolenia!
Manual Obsługi Turysty to podręcznik, który zo-
stał stworzony w celu opracowania spójnych pro-
cedur obsługi turysty. Wysoka jakość obsługi turysty 
w jednostkach IT ma stać się wzorem obsługi ruchu 
turystycznego w całej Małopolsce.
W ramach wdrożenia podręcznika obsługi turysty 
przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników In-
formacji Turystycznej. Podczas szkoleń informatorzy 
zdobyli wiedzę m.in. z zakresu obsługi turysty przy 
udziale systemu informatycznego. Oprócz szkoleń 
merytorycznych pracownicy punktów IT uczestni-
czyli w wizytach studyjnych, aby lepiej poznać za-
bytki i atrakcje turystyczne regionu.

MSIT: certyfikacja!
Proces certyfikacji obejmuje m.in. ocenę zakresu 
usług dostępnych w punkcie Informacji Turystycz-
nej oraz jakości obsługi turystów. Celem jest, aby 
w całym regionie wszystkie jednostki IT pracowa-
ły według jednolitych, wysokich standardów ob-
sługi turysty. Dzięki systemowi certyfikacji i turysta, 
i mieszkaniec regionu będzie miał możliwość podró-
żowania po Małopolsce, wybierając najwyższą jakość 
świadczonych usług Informacji Turystycznej. Komisja 
certyfikacyjna przyznaje po weryfikacji kategorię:  
od 1 do 4 gwiazdek. 

MSIT: Tourist Service Manual 
and training!
The Tourist Service Manual is a textbook that was 
created in order to develop standard tourist service 
procedures. High quality of tourist services in the TI 
units is to become a model for servicing tourist traf-
fic throughout Małopolska.
As part of the implementation of the Tourist Service 
Manual, a series of training sessions for Tourist Infor-
mation employees was conducted. During the ses-
sions, the Tourist Information officers gained knowl-
edge about providing tourist services with the use 
of the IT system, etc. Apart from attending content-
based sessions, TI point employees also participat-
ed in study visits in order to become more familiar 
with the region’s historic monuments and tourist 
attractions.

MSIT: certification!
The certification process involves the evaluation of 
such aspects as the range of services available at the 
Tourist Information Point and the quality of tourist 
service. All the IT units throughout the region aim 
to operate according to unified high tourist service 
standards. Thanks to the system of certification, both 
the tourists and the residents of the region will be 
able to travel around Małopolska, choosing the high-
est quality of Tourist Information services. The cer-
tification committee assigns verification categories 
from 1 to 4 stars. 
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Jak działamy?

MSIT: Kampanie Promocyjne
Hasło promujące Małopolski System Informacji Tury-
stycznej (MSIT) jest zaproszeniem do wizyty w naszym
regionie. Działania promocyjne obejmują szereg za-
dań podejmowanych zarówno offline, jak i online, przy 
wykorzystaniu mediów tradycyjnych (prasy), Interne-
tu, spotów radiowych, reklamy prasowej, reklamy ze-
wnętrznej, działań w mediach społecznościowych, 
plakatów i ulotek. W ramach realizowanych kampanii
podejmowane były działania outdoorowe w postaci:
nietypowych billboardów 3D z dodatkiem sznura czer-
wonych korali na kontrastującym, zielonym tle, akcji 
rabatowej wykorzystującej plakaty i informacje inter-
netowe, jak również quizu internetowego „Graj w ko-
rale”, którego zadaniem uczestników było udzielenie 
odpowiedzi na jak najwięcej pytań losowanych ze zde-
finiowanej puli w czasie trzech minut czy gry miejskiej 
organizowanej w ramach kampanii „Małopolska Pa-
suje do Ciebie”. Co roku zarówno koncepcje promo-
cyjne, jak i strona wizualna kampanii, stanowi natu-
ralną kontynuację prowadzonych działań, wnosząc 
jednak nowe, atrakcyjne elementy angażujące odbior-
cę. Głównym celem kampanii jest budowanie silnej 
marki Małopolski, która poprzez podejmowane dzia-
łania stanie się bardziej rozpoznawalna, a tym samym 
bardziej atrakcyjna turystycznie.

MSIT: Promotional Campaigns
The motto promoting the Malopolska Tourist In-
formation System (MSIT) is an invitation to visit 
our region. Promotional activities include a range 
of tasks carried out both offline and online, using 
traditional media (newspapers and magazines), 
the Internet, radio ads, printed press advertising, 
outdoor advertising, social media events, posters 
and flyers. In previous campaigns, outdoor activi-
ties that were undertaken included: unusual 3D bill-
boards with a string of red corals against a contrast-
ing green background, sale events using posters, 
online information as well as the online quiz “Cor-
al Game”, in which the participants’ task was to an-
swer as many questions as possible in three min-
utes, picked randomly from a defined pool. Every 
year, both the promotional concepts and visual web-
site of the campaign form a natural continuation of 
the actions undertaken, adding, however, new and 
exciting elements that engage the recipient. The 
main objective of the campaign is to build a strong 
Malopolska brand, which will, through undertaken 
actions, become more recognisable, and thus more 
attractive to tourists.

How do we operate?
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Punkty Informacji Turystycznej 
Małopolska Tourist Information System Points

www.visitmalopolska.pl
www.muzea.malopolska.pl

KraKów
InfoKraków, ul. Powiśle 11, 31-101 Kraków 
\+48 12 354 27 10 
it.krakow@msit.malopolska.pl 
www.infokrakow.pl
InfoKraków, ul. św. Jana 2, 31-018 Kraków 
\+48 12 354 27 25, jana@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Józefa 7, 31-056 Kraków 
\+48 12 354 27 28, jozefa@infokrakow.pl
InfoKraków Sukiennice 
Rynek Główny 1/3, 31-042 Kraków 
\+48 12 354 27 16 
sukiennice@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Szpitalna 25, 31-024 Kraków 
\+48 12 354 27 20 
szpitalna@infokrakow.pl
InfoKraków Pawilon Wyspiańskiego 
pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków 
\+48 12 354 27 23 
wyspianski@infokrakow.pl
InfoKraków Międzynarodowy Port 
Lotniczy w Balicach, 32-083 Balice 
\+48 12 285 53 41 
balice@infokrakow.pl

Myślenice
Rynek 27, 32-400 Myślenice 
\+48 12 272 23 12 
it.myslenice@msit.malopolska.pl 
www.myslenice.visitmalopolska.pl

Dobczyce
ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce 
\+48 12 271 01 53 
it.dobczyce@msit.malopolska.pl 
www.dobczyce.visitmalopolska.pl

wiśniowa
Wiśniowa 301, 32-412 Wiśniowa 
\+48 12 271 44 93 
it.wisniowa@msit.malopolska.pl 
www.ug-wisniowa.pl

olKusz

ul. Floriańska 8, 32-300 Olkusz 
\+48 32 642 19 26 
it.olkusz@msit.malopolska.pl 
www.olkusz.visitmalopolska.pl

Miechów
Plac Kościuszki 1A, 32-200 Miechów 
\+48 41 383 13 11 
it.miechow@msit.malopolska.pl
www.miechow.visitmalopolska.pl

wieliczKa
ul. Dembowskiego 2A, 32-020 Wieliczka
\+48 12 288 00 52
it.wieliczka@msit.malopolska.pl
www.ckit.wieliczka.eu

zaKopane
ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane 
\+48 18 201 20 04 
it.zakopane@msit.malopolska.pl 
www.zakopane.pl

nowy Targ
Rynek 1, 34-400 Nowy Targ 
\+48 18 266 30 36 
it.nowy-targ@msit.malopolska.pl 
www.it.nowytarg.pl

poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin 
\+48 18 207 42 98 
it.poronin@msit.malopolska.pl 
www.poronin.pl

rabKa-zDrój
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój 
\+48 18 269 15 53 
it.rabka-zdroj@msit.malopolska.pl,  
msit@rabka.pl 
www.rabkazdroj.visitmalopolska.pl 
www.rabka.pl

białKa TaTrzańsKa
ul. Środkowa 179a, 34-405 Białka Tatrzańska 
\+48 18 533 19 59 
it.bialka-tatrzanska@msit.malopolska.pl
ugbukowinatatrzanska.pl

biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec 
\+48 18 200 16 90 
it.bialy-dunajec@msit.malopolska.pl 
www.gokbialydunajec.pl

wiTów
Witów 239A, 34-512 Witów 
\+48 18 207 18 98 
it.witow@msit.malopolska.pl 
www.koscielisko.com.pl

buKowina TaTrzańsKa
ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska
\+48 18 202 54 80
it.bukowina-tatrzanska@msit.malopolska.pl
www.bukowina_tatrzanska.visitmalopolska.pl

ochoTnica górna
Osiedle Ustrzyk 388, 34-453 Ochotnica Górna
\+48 18 262 41 39
it.ochotnica-dolna@msit.malopolska.pl
www.ssm.ochotnica.pl

nieDzica
ul. Widokowa 3, 34-441 Niedzica
\+48  18 261 01 31
it.niedzica@msit.malopolska.pl

Tarnów
Rynek 7, 33-100 Tarnów 
\+48 14 688 90 90 
it.tarnow@msit.malopolska.pl 
www.tarnow.travel

Dąbrowa TarnowsKa
ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
\+48 14 657 00 07 
it.dabrowatarnowska@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/DabrowaTarnowska

 
 

Tuchów
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów 
\+48 14 652 54 36 
it.tuchow@msit.malopolska.pl 
www.tuchow.pl

bochnia
ul. Solna 2, 32-700 Bochnia
\+ 48 14 615 36 36
it.bochnia@msit.malopolska.pl
www.bochnia.eu

oświęciM
ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim 
\+48 33 843 00 91 
it.oswiecim@msit.malopolska.pl 
www.it.oswiecim.pl

chrzanów
Aleja Henryka 40, 32-500 Chrzanów 
\+48 32 623 20 44 
it.chrzanow@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/chrzanow

Trzebinia
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia 
\+48 32 611 08 37 
it.trzebinia@msit.malopolska.pl 
www.trzebinia.visitmalopolska.pl

wygiełzów
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
\+48 32 210 93 13
info@powiat-chrzanowski.pl
www.visit.powiat-chrzanowski.pl

nowy sącz
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz 
\+48 18 444 24 22 
cit@nowysacz.pl                                                         
www.ziemiasadecka.info   

Krynica-zDrój
ul. Zdrojowa 4/2, 33-380 Krynica-Zdrój 
\+48 18 472 55 77 
it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl 
www.krynicazdroj.visitmalopolska.pl

liManowa
Rynek 25, 34-600 Limanowa 
\+48 18 337 58 00 
it.limanowa@msit.malopolska.pl
www.powiat.limanowa.pl

biecz
Rynek 1, 38-340 Biecz 
\+48 13 447 92 47 
it.biecz@msit.malopolska.pl 
www.biecz.visitmalopolska.pl

sęKowa
Siary 19, 38-307 Sękowa 
\+48 18 351 87 70 
it.sekowa@msit.malopolska.pl 
www.sekowa.pl

 
 
 

waDowice
ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice 
\+48 33 873 23 65 
it.wadowice@msit.malopolska.pl 
biuro@it.wadowice.pl 
www.it.wadowice.pl

anDrychów
Rynek 27, 34-120 Andrychów 
\+48 33 842 99 36 
it.andrychow@msit.malopolska.pl 
www.andrychow.eu

sucha besKiDzKa
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
\+48 33 874 26 05 
it.sucha-beskidzka@msit.malopolska.pl 
it@sucha-beskidzka.pl 
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl/it

Kalwaria zebrzyDowsKa
ul. Mickiewicza 4 
 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
\+48 33 876 66 36
it.kalwaria-zebrzydowska@msit.malopolska.pl
www.kalwaria_zebrzydowska.visitmalopolska.pl

KrościenKo naD DunajceM
Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
\ 511 473 203, +48 18 262 30 77 wew. 32
www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
biuropromocji@kroscienko-nad-dunajcem.pl



  14 obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO | 14 UNESCO World Heritage List sites
  255 obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej 

255 attractions on the Wooden Architecture Route
  Wadowice – rodzinne miasto papieża Jana Pawła II 

Wadowice – town of birth of Pope John Paul II
  Kopalnie soli w Bochni i Wieliczce 

Salt mines in Wieliczka and Bochnia
  9 miejscowości uzdrowiskowych | 9 spa resorts
  6 parków narodowych | 6 national parks
  6 basenów geotermalnych | 6 geothermal pools
  Spływ przełomem Dunajca | Rafting down the Dunajec gorge
  2600 km szlaków rowerowych |  2600 km of bicycle trails
  3360 km szlaków górskich | 3360 km of mountain trails
  65 stacji narciarskich | 65 ski stations

Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego | The project has been funded by Małopolska Region

www.visitmalopolska.pl

fb.com/lubiemalopolske

MAŁOPOLSKA
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