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1 WSTĘP. 

„Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015” jest 
dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju turystyki – jednej 
z najszybciej rozwijających się gałęzi współczesnej gospodarki. Konieczność jej 
opracowania wynikała z trzech podstawowych powodów. Po pierwsze Przemyśl jako 
miasto o niespotykanej atrakcyjności turystycznej moŜe osiągać duŜe profity z tytułu 
rozwoju turystyki, potrzebuje jednak przemyślanego planu działań. Po drugie, 
rozpoczynająca się perspektywa finansowa Unii Europejskiej daje nowe moŜliwości 
pozyskiwania funduszy na realizację takich właśnie działań. Po trzecie zaś, w Polsce 
od kilku lat obserwowana jest zmiana świadomości związanej z rozwijaniem turystyki 
i efektami tego rozwoju, a takŜe koniecznością realizowania wielu 
interdyscyplinarnych projektów warunkujących budowanie ciekawej oferty 
turystycznej.  

Niniejszy dokument jest odpowiedzią na podane wyŜej uwarunkowania. Jego 
podstawowym celem jest przedstawienie jasnego, przejrzystego planu działania, który 
doprowadzi do wzrostu liczby turystów odwiedzających Miasto, a tym samym 
wzrostu jego dochodów. Działania są zaprogramowane zgodnie z zasadami 
zrównowaŜonego rozwoju i dotyczą wszystkich obszarów bezpośrednio związanych 
z budowaniem produktu turystycznego. Ich dobór natomiast jest wynikiem wcześniej 
przeprowadzonej wnikliwej analizy stanu obecnego oraz analizy SWOT.  

Strategia jest zgodna z istniejącymi dokumentami strategicznymi Miasta Przemyśla, 
a działania w nich zapisane znajdują w niej odzwierciedlenie.  

 

Strategia składa się zasadniczo z czterech części: 

1) Części analitycznej, czyli Diagnozy stanu obecnego. 

2) Części strategicznej, czyli Koncepcji rozwoju turystyki. 

3) Części wdroŜeniowej, czyli Elementów wdroŜenia Strategii. 

4) Części wizualnej, czyli Katalogu Identyfikacji Wizualnej Miasta Przemyśla 
(który stanowi osobny dokument).   

 

PoniŜej zamieszczony został dokładny harmonogram działań, które zostały podjęte 
w toku opracowywania dokumentu. Harmonogram ten został podzielony na 6 etapów 
prac, które zostały dokładnie opisane w rozdziale 2 „Metodologia”.  
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Tabela nr 1. Harmonogram prac nad „Strategią rozwoju turystyki dla Miasta 
Przemyśla na lata 2008-2015”.   

CEL METODY PRACY 

 

ROZDZIAŁY TERMINY 

Etap I: Przygotowanie do realizacji projektu 

Szczegółowe określenie sposobu 
realizacji projektu 

− Metodyka 

− Harmonogram prac 

− Zasady współpracy 

− Zespół koordynujący  

Spotkanie 
organizacyjne 

 

 

Wstęp 

Metodologia 

25-31.07.2007 

Etap II: Diagnoza strategiczna 

Poznanie moŜliwości rozwoju 
turystyki w mieście 

− Dokumenty strategiczne 

− Walory turystyczne i ich 
wykorzystanie 

− Zagospodarowanie Miasta 

− Aktywność marketingowa 

− Zasoby ludzkie a turystyka 

− Instytucje a rozwój turystyki 

Prezentacja załoŜeń 
projektu 

Wizja lokalna 

Badanie ankietowe 

Wywiad telefoniczny 

Prezentacja 
wniosków z diagnozy 
strategicznej 

Charakterystyka 
obszaru badawczego 

Analiza dokumentów 
strategicznych 

Atrakcyjność 
turystyczna Miasta 

Zagospodarowanie 
Miasta 

Aktywność 
marketingowa 
i informacyjna 

Kadry w turystyce 

Analiza interesariuszy 

Analiza SWOT 

Wnioski z diagnozy 
strategicznej oraz 
rekomendacje 
dotyczące kierunków 
rozwoju turystyki 

01.08.2007 – 
30.09.2007 

Etap III: Koncepcja rozwoju turystyki 

Wykreowanie koncepcji rozwoju 
turystyki 

− Turystyczna wizja Miasta 

− Drzewo celów 

Warsztaty 
strategiczne 

Prezentacja zarysu 
koncepcji  

Konsultacje 

Schemat koncepcji 
rozwoju 

Obszary priorytetowe 

01.10.2007 – 
10.11.2007 

Etap IV: Wdro Ŝenie 

Określenie sposobów wdroŜenia 
zapisów Strategii i ewaluacji 

Konsultacje Elementy wdroŜenia 
Strategii 

25.10.2007– 
10.11.2007 
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CEL METODY PRACY 

 

ROZDZIAŁY TERMINY 

efektów wdroŜenia 

− Harmonogram działań 

− Finansowanie działań 

− Monitoring wdroŜenia 

Etap V: Identyfikacja wizualna 

Stworzenie kompleksowego 
systemu identyfikacji wizualnej 

Miasta 

− Logo (znak promocyjny) 

− Hasło  

− Aplikacje logo na wybranych 
nośnikach 

Brief 

Propozycje logo 

Prezentacja 
propozycji logo 

Konsultacje 

 

Katalog Identyfikacji 
Wizualnej 

15.08.2007 - 
10.11.2007 

Etap VI: Zako ńczenie projektu 

ZłoŜenie dokumentu, korekta, przygotowanie do druku, druk dokumentu  10-15.11.2007 

Źródło: Opracowanie własne PART S.A. 



Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 8

2 METODOLOGIA. 

Metodologia sporządzenia dokumentu pt. „Strategia rozwoju turystyki dla Miasta 
Przemyśla na lata 2008-2015” została oparta o zasadę partycypacyjno-ekspercką, 
której najwaŜniejszym elementem jest ścisła współpraca z obszarem projektowym, 
zarówno w kontekście władz Miasta, jak i przedstawicieli branŜy turystycznej 
i organizacji pozarządowych.  

Zastosowanie takiej metodyki działania przy opracowaniu dokumentu strategicznego 
eliminuje na etapie przeprowadzania analizy moŜliwość popełnienia błędów  oraz 
gwarantuje wysoki stopień wiarygodności i dokładności pozyskanych danych, a na 
etapie koncepcyjnym pozwala na stworzenie koncepcji zgodnej z oczekiwaniami 
podmiotów i osób, które będą ją wdraŜały w Ŝycie.  

Przystępując do prac nad Strategią, ustalono listę 5 zasad, których przestrzeganie 
zagwarantowało opracowanie dokumentu w pełni przygotowanego do procesu 
wdroŜeniowego.  

• Mierzymy siły na zamiary – kreowanie programów realnych, moŜliwych do 
wykonania i realizacji. 

• Wykorzystujemy atuty Miasta – połoŜenie, uwarunkowania infrastrukturalne 
oraz potencjał ludzki i wartości zabytkowe stanowią miedzy innymi silne 
strony dla generowania ruchu turystycznego. 

• Sięgamy do źródeł – ogromne znaczenie dla atrakcyjności turystycznej 
Miasta stanowią dziedzictwo przeszłości oraz bogata i niekiedy burzliwa 
historia. 

• Nie wywaŜamy otwartych drzwi – wykorzystujemy istniejącą ofertę 
turystyczną oraz sięgamy do ciekawych planów i pomysłów dotyczących 
turystyki. 

 

Z uwagi na specyfikę zastosowanej metodologii, opisano ją zgodnie 
z 3 podstawowymi fazami prac nad dokumentem. 

 

Faza I – Audyt turystyczny (etap I + etap II) 

Prace w fazie I koncentrowały się początkowo na przygotowaniu do realizacji projektu 
– ustaleniu metodologii prac, harmonogramu, zasad współpracy z Urzędem Miejskim, 
a później na pozyskaniu niezbędnych danych oraz ich analizie.  
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W procesie zbierania danych zostały wykorzystane dwa rodzaje źródeł: pierwotne 
i wtórne. 

Źródła wtórne obejmowały: 

• Dokumenty i opracowania, w tym: 

o Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla 

o Diagnoza Stanu Miasta Przemyśla 

o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla 

o Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Przemyśla na lata 2007-2011 

o Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta 
Przemyśla na lata 2007-2013 

o Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2004-2007, 
Cz. I. Diagnoza stanu środowiska oraz Cz. II. Ustalenia 

o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Przemyśla, Cz. 3. Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego 

o Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Przemyśla 

o Analiza otoczenia rynkowego oraz analiza prawno-finansowa dla 
projektów pn. 1) Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok 
Narciarski etap II, 2) Centrum Sportowo-Rekreacyjne z halą 
widowiskowo-sportową i krytym lodowiskiem, 3) Przemyski Park 
Sportowo-Rekreacyjny: Akwen Wodny  

o Raport z badań marketingowych przeprowadzonych w Przemyślu 
w związku z koncepcją budowy kompleksu basenowego w Przemyślu 

o Pozycja konkurencyjna Miasta Przemyśla w zakresie lokalizacji 
inwestycji. Wyniki badania inwestorów w roku 2006. Gmina Fair Play 
– Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Edycja 2006  

o Analiza danych statystycznych z obiektów bazy turystycznej 
i Bieszczadzkiego Oddziału StraŜy Granicznej z lat 2002-2003 

o Sprawozdanie z ankiet przeprowadzonych w obiektach bazy 
noclegowej w Przemyślu (lipiec-wrzesień 2003) 

• Materiały promocyjno-informacyjne 

• Strony internetowe 

• Prasa lokalna 

• Opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Turystyki, 
Międzynarodowej Organizacji Turystycznej (UNWTO), Światowej Rady 
PodróŜy i Turystyki (WTTC), Komisji Europejskiej oraz Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).  

Źródła pierwotne zostały natomiast pozyskane dzięki zastosowaniu kilku metod 
badawczych, wśród nich: 
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• Badanie Ankietowe Mailingowe – jest metodą gromadzenia informacji 
pierwotnych przez zebranie odpowiedzi na przygotowane uprzednio pytania 
zadawane wybranym podmiotom. Na potrzeby realizacji projektu zostało 
opracowanych 7 kwestionariuszy ankietowych, które zostały  rozesłane 
drogą elektroniczną do zidentyfikowanych wcześniej adresatów: Urzędu 
Miejskiego w Przemyślu, Punktu Informacji Turystycznej, Przemyskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, obiektów noclegowych, organizacji 
pozarządowych i instytucji prowadzących działalność kulturalną i muzealną 
(w sumie do 28 podmiotów). Wypełnione ankiety zostały przesłane przez: 

o Urząd Miejski 

o Przemyskie Centrum Kultury i Nauki – Zamek 

o Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 

o 3 Historyczny Galicyjski Pułk Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky-
ego 

o Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka 

o Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 

o PTTK Oddział im. dr M. Orłowicza 

o Informacja Turystyczna 

o Hotel – Restauracja „Pod Białym Orłem” 

o Hotel Europejski 

o Hotel pod Basztą 

o Biuro PodróŜy Chortycia 

o Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

o Zespół Zamkowo-Pałacowy, Hotel w Krasiczynie 

• Telemarketing – badanie telefoniczne stanowiło uzupełnienie badania 
ankietowego, kontakt telefoniczny miał na celu zwiększenie skuteczności 
poboru danych i przyspieszenie procesu spływania ankiet; telemarketing 
istotnie wpłynął na zmniejszenie błędów mogących powstać na skutek 
niewłaściwej interpretacji pytań w ankiecie.  

• Badanie obserwacyjne, tzw. wizja lokalna - wizyty bezpośrednie, metoda 
gromadzenia informacji polegająca na dokonywaniu spostrzeŜeń w sposób 
zamierzony, planowany i systematyczny w celu znalezienia odpowiedzi na 
określone pytania. Zastosowano tutaj metodę „mystery client” jako 
najbardziej efektywną metodę oceny atrakcji turystycznych, infrastruktury 
oraz jakości obsługi turysty.  

Zebrane dane i informacje poddano następnie wnikliwej analizie, której efektem było 
opracowanie części diagnostycznej Strategii, zakończonej analizą SWOT. NaleŜy tutaj 
podkreślić, iŜ załoŜeniem części audytowej nie było przeprowadzenie inwentaryzacji 
stanu obecnego, a analiza Miasta w kontekście moŜliwości i kierunków rozwoju 
turystyki. Stąd zawarte w nim opisy stanu są krótkie i syntetyczne i dotyczą atrakcji, 
podmiotów, etc. które są lub mogą zostać wykorzystane w procesie rozwoju turystyki.  
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W fazie I odbyły się 2 spotkania konsultacyjne. Podczas pierwszego – 28 sierpnia 
2007 roku - zaprezentowano załoŜenia projektowe, harmonogram działań oraz wizję 
współpracy z Miastem. Drugie spotkanie – w dniu 25 września 2007 roku – zostało 
poświęcone przedstawieniu wniosków z diagnozy strategicznej oraz warsztatom 
strategicznym, podczas których wspólnie z jego uczestnikami eksperci PART S.A. 
wypracowali załoŜenia do części koncepcyjnej.  

 

Faza II – Koncepcja (etap III+ etap V)  

Prace w tej fazie koncentrowały się na przygotowaniu koncepcji rozwoju turystyki. 
Punktem wyjścia do jej opracowania były wnioski z części diagnostycznej, a takŜe 
wiedza zdobyta w trakcie spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 25 
września 2007 roku. Warsztaty te miały ogromny wpływ na realizację całego projektu, 
pozwoliły bowiem na konfrontację załoŜeń koncepcji przygotowanych przez PART 
z oczekiwaniami Miasta i jego mieszkańców. Oprócz spotkania warsztatowego, w tej 
fazie miała miejsce równieŜ prezentacja załoŜeń koncepcji (w dniu 19 października 
2007 roku).  

Koncepcja, o której mowa, składa się zasadniczo z dwóch róŜnych części, ściśle ze 
sobą powiązanych. Pierwsza z nich to koncepcja rozwoju – rozpisana według zasad 
opracowywania strategii rozwoju, której najwaŜniejszymi elementami są wizja 
i drzewo celów. Druga część to identyfikacja wizualna, której kluczowym elementem 
jest logo promocyjne, którego projekt graficzny przygotowany został na podstawie 
uprzednio opracowanego briefu.  

 

Faza III – Wdro Ŝenie (etap IV) 

Faza III została w całości poświęcona problematyce wdroŜenia zapisów Strategii, 
czyli zidentyfikowaniu źródeł finansowania, harmonogramu realizacji oraz sposobów 
monitorowania procesu wdroŜeniowego.  
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3 DIAGNOZA STRATEGICZNA. 

3.1. Analiza dokumentów strategicznych. 

Dokumenty strategiczne wyznaczają wizję rozwoju obszaru, którego dotyczą. 
Z punktu widzenia opracowywania nowego dokumentu mają one bardzo duŜe 
znaczenie. Po pierwsze opracowanie kolejnego dokumentu winno być wynikiem 
zapisów juŜ istniejących dokumentów, po drugie wszystkie dokumenty muszą być ze 
sobą zgodne, a realizacja ich zapisów musi na siebie wzajemnie pozytywnie 
oddziaływać. Stąd, przed przystąpieniem do opracowywania „Strategii rozwoju 
turystyki dla Miasta Przemyśla” , naleŜy dokonać analizy dokumentów juŜ 
istniejących, zarówno na szczeblu kraju, województwa, jak i samego miasta. 

 

Dokumenty krajowe 

 

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI na lata 2007-2013  

Projekt Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013 (projekt z kwietnia 2007 roku) 
zakłada, Ŝe nowoczesny, konkurencyjny i wysokiej jakości produkt turystyczny, 
przyciągnie do Polski zarówno zagranicznych, jak i krajowych turystów. Autorzy 
dokumentu uwaŜają, Ŝe w tworzeniu polskiego produktu turystycznego warto 
wykorzystać zmieniające się na rynku trendy, modę na zdrowy styl Ŝycia, nowe formy 
spędzania wolnego czasu, organizację wyjazdowych konferencji i kongresów dla firm. 

Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013 jest strategią opartą o zasadę 
zrównowaŜonego rozwoju. Wyznacza ona główne kierunki rozwoju polskiej turystyki 
w postaci obszarów priorytetowych, do których naleŜą produkt turystyczny, zasoby 
ludzkie, marketing i przestrzeń turystyczna: 

1) Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności.  

2) Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki. 

3) Wsparcie marketingowe.  

4) Kształtowanie przestrzeni turystycznej.  

W zakresie produktu turystycznego rekomendowane są działania ukierunkowane na 
kształtowanie konkurencyjnych produktów turystycznych oraz rozwój nowych 
produktów, jak równieŜ rozwój wiodących typów turystyki, inwestycje w obszarze 
infrastruktury turystycznej produktów, integracja produktów i oferty turystycznej 
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regionów oraz działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości i działalności 
organizacji w dziedzinie turystyki. 

W zakresie zasobów ludzkich rekomendowane są działania ukierunkowane na 
przygotowanie wysokowykwalifikowanych kadr operacyjnych gospodarki 
turystycznej, rozwój edukacji turystycznej i turystyki społecznej oraz działania 
w ramach monitorowania potrzeb branŜy turystycznej w zakresie kadr zawodowych.  

W zakresie wsparcia marketingowego rekomendowane są działania ukierunkowane na 
usprawnienie systemu informacji turystycznej oraz zwiększenie efektywności działań 
marketingowych w turystyce. 

W zakresie kształtowania przestrzeni turystycznej rekomendowane są działania 
ukierunkowane na kształtowanie rozwoju turystyki w sposób zachowujący 
i podnoszący wartość przestrzeni oraz zwiększanie dostępności turystycznej regionu 
poprzez rozwój transportu. 

 

Dokumenty wojewódzkie 

 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na lat a 2007-2020 

Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 wyznacza cele 
i działania słuŜące podnoszeniu konkurencyjności regionu oraz przełamywaniu 
istniejących jeszcze strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych. Są to 
wyzwania, którym województwo podkarpackie musi sprostać w dobie postępującego 
procesu globalizacji, liberalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

Celem strategicznym jest podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, 
która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu 
Ŝycia ludności. 

Ramy Strategii wyznacza 8 głównych obszarów strategicznych, tj.: 

1) Gospodarka regionu -  w jego ramach wyznaczono priorytet „Turystyka jako 
czynnik rozwoju społeczno–gospodarczego województwa”. 

2) Infrastruktura techniczna. 

3) Obszary wiejskie i rolnictwo. 

4) Ochrona środowiska. 

5) Kapitał społeczny. 

6) Współpraca międzynarodowa – w jego ramach wyznaczono priorytet 
„Współpraca na rzecz rozwoju turystyki, ochrony i wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego”. 

7) Ochrona zdrowia. 

8) Zabezpieczenie społeczne. 

Obszary te, jako kluczowe dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, określone 
zostały na podstawie wniosków wynikających z aktualnej diagnozy społeczno-
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gospodarczej regionu oraz analizy zachodzących procesów zmian w róŜnych sferach 
aktywności województwa. 

Strategia na lata 2007-2020 wyznacza kierunki polityki regionalnej dla róŜnych 
poziomów administracji samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych, 
którzy sięgać będą po ten dokument w poszukiwaniu konkretnych i precyzyjnych 
zapisów pomocnych w procesie decyzyjnym, dotyczącym przede wszystkim 
wykorzystania finansowych środków publicznych. 

 

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA WOJEWÓDZTWA PODKARP ACKIEGO NA 
LATA 2007-2013 

Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 jest 
podstawowym dokumentem planistycznym, wyznaczającym najwaŜniejsze kierunki 
rozwoju na najbliŜszych kilka lat. Stanowi swoistego rodzaju kompendium wiedzy o 
województwie dla władz samorządowych, branŜy turystycznej i organizacji 
pozarządowych. Dokument wskazuje drogę optymalnego wykorzystania istniejącego 
potencjału w celu przyciągnięcia jak największej ilości turystów, przy zachowaniu 
zasad zrównowaŜonego rozwoju. Realizacja zapisanych w nim działań gwarantuje 
efektywne i prawidłowe zagospodarowanie przestrzeni turystycznej oraz wykreowanie 
przynoszących dochód produktów turystycznych, daje moŜliwość spójnego 
i zintegrowanego działania wszystkich interesariuszy rynku turystycznego. Jest 
równieŜ podstawą do ubiegania się o środki strukturalne Unii Europejskiej w latach 
2007-2013. 

Zaproponowana koncepcja rozwoju turystyki odnosi się bezpośrednio do 
interdyscyplinarności turystyki i jej związków z wieloma dziedzinami Ŝycia 
społeczno-gospodarczego. Stąd rozwój turystyki w województwie podkarpackim 
został oparty o działania w 5 obszarach priorytetowych (dotyczących produktu, 
zasobów ludzkich, marketingu i promocji, instytucji oraz przestrzeni turystycznej). 
Zidentyfikowane zadania uzupełniają się wzajemnie, a ich realizacja prowadzi do 
osiągnięcia wybranego celu nadrzędnego Strategii. Strategia pokazuje, w jaki sposób 
naleŜy integrować działania w 5 wymienionych obszarach, aby w ich efekcie rozwijać 
turystykę w sposób zrównowaŜony i przynoszący oczekiwane efekty wszystkim 
zainteresowanym grupom podmiotów.  

Integralną częścią dokumentu jest „Koncepcja produktów turystycznych 
w województwie podkarpackim”, w której zaprezentowane zostały propozycje 
produktów turystycznych dla województwa podkarpackiego w formule tzw. traktów, 
na które składa się szereg subproduktów i projektów. Pomysły opierają się wyłącznie 
na bazie kulturowych i przyrodniczych walorów Podkarpacia (nazywanych 
„inspiracjami”), co zapewnia unikalność, oryginalność i wyróŜnienie na 
konkurencyjnym rynku usług turystycznych.  

Trakty - produkty są harmonijnie wpisane w krajobraz przyrodniczy i kulturowy 
regionu i zbudowane według pięciu zasad: 

1) Wykorzystanie istniejących zasobów dziedzictwa i kultury współczesnej. 

2) Model programowy i organizacyjny.  

3) Integracja z potencjałem organizacyjnym regionu.  
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4) Potencjał marketingowy.  

5) Inspiracje zaczerpnięte z dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej oraz 
wykorzystanie zasobów przyrodniczych regionu.  

Miasto Przemyśl wpisuje się w koncepcję następujących traktów:  

TRAKTY preHISTORII Na Szlakach Pierwszych Osadników 

inspiracja - szlaki handlowe biegnące na współczesnej osi komunikacyjnej 
z Krakowa przez Przeworsk, Przemyśl do Lwowa 

produkt – Festiwal Attyli 

TRAKTY NARODÓW Ludzie Tej Ziemi  

inspiracja - religia rzymskokatolicka: kościoły Przemyśla, religia 
grekokatolicka: Szlak Ikon, Szlak Architektury Drewnianej, Kolekcje Ikon 
w muzeach: w Przemyślu i w Sanoku 

produkt - Festiwal Kultury Rosyjskiej oraz Festiwal Kultury Ukraińskiej 

TRAKTY KULTURY MIASTA 

inspiracja - rzemiosło artystyczne i uŜytkowe, eksponowane w plenerach 
miasta oraz w muzeach m.in.  ludwisarstwo w Przemyślu, Twierdza Przemyśl 

TRAKTY TECHNIKI I … NAUKI 

inspiracja - Twierdza Przemyśl, pierwsza na świecie poczta lotnicza - przesyłki 
kurierskie drogą powietrzną (i rozkazy) do oblęŜonego przez Armię Rosyjską 
Przemyśla 

produkty - Twierdza Narodów OblęŜenie Sztuki i Zabawy, Poligon Twierdzy 
Przemyśl, Festiwal Dwupłatowców ...pięknych maszyn latających ...retro, 
Wioska Narodów, Karpacka Sól 

TRAKT BŁĘKITNEGO SANU  

model szlaku według koncepcji Greenways (inspiracja - krajobraz 
przyrodniczy i krajobraz kulturowy) 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPAC KIEGO NA 
LATA 2007-2013 (decyzja Komisji Europejskiej przyjmująca do realizacji Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 2 października 2007 roku) 

Celem głównym RPO jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. 

Przyjęte w Regionalnym Programie Operacyjnym cele szczegółowe określone 
w oparciu o analizę poziomu społeczno–gospodarczego rozwoju województwa 
określają najwaŜniejsze obszary interwencji wymagające wsparcia w celu usunięcia 
głównych barier rozwojowych i podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego 
województwa. Wśród celów szczegółowych znajduje się Tworzenie warunków do 
rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, 
pomoc społeczną, sport i rekreację. Cel ten realizowany będzie poprzez wsparcie 
inwestycyjne infrastruktury publicznej, która wymaga dostosowania do potrzeb 
i standardów UE. Wspierane będą przedsięwzięcia wpływające na poprawę 
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dostępności i jakości regionalnego systemu edukacji, bezpieczeństwa zdrowotnego 
i pomocy społecznej, a takŜe zwiększające dostępność mieszkańców do obiektów 
sportowych i rekreacyjnych. 

Kolejnym celem szczegółowym jest Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu 
oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury. Z uwagi na 
wyjątkowo korzystne warunki dla rozwoju turystyki w regionie, stanowiące silną 
stronę województwa, wspierane będą działania w zakresie rozwijania infrastruktury 
turystycznej, które znacznie podniosą jakość usług i zwiększą róŜnorodność oferty 
turystycznej regionu. Cel ten realizowany będzie takŜe poprzez odnowę zniszczonych 
obiektów dziedzictwa kulturowego, a takŜe poprawę bazy lokalowej i wyposaŜenia 
podmiotów prowadzących działalność kulturalną. 

WaŜnym jest fakt, iŜ wśród osi priorytetowych w RPO WP znajduje się Turystyka 
i Kultura. Celem nadrzędnym osi priorytetowej jest Wzrost udziału turystyki 
w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji 
kultury. 

Ze względu jednak na niski standard bazy turystycznej oraz niewystarczającą – 
w stosunku do posiadanego przez region potencjału – ilość obiektów infrastruktury 
turystycznej - dla wzrostu poziomu ruchu turystycznego konieczny jest ich rozwój. 
Wsparcie w tym zakresie dotyczyć będzie m.in. szlaków, tras turystycznych, 
wyciągów narciarskich, przystani wodnych, kąpielisk i innych form infrastruktury 
słuŜącej rozwojowi turystyki. WaŜnym elementem wsparcia będą przedsięwzięcia 
zmierzające do tworzenia nowych produktów turystycznych, wzbogacających ofertę 
województwa o nowe atrakcje i usługi. Wspierane będą takŜe aktywne kampanie 
reklamowe oraz inne działania informacyjne i promocyjne. 

Podjeęie działań słuŜących rozwojowi kultury spowoduje silne utoŜsamianie się 
społeczności z zamieszkiwanym przez nią regionem, a tym samym dąŜenie do 
realizacji przedsięwzięć zmierzających do jego rozwoju. Przedstawione 
przedsięwzięcia przyczynią się takŜe do uruchomienia ogromnego potencjału 
kulturowego regionu związanego nie tylko z dbałością o zachowanie, ale równieŜ 
z pomnaŜaniem dziedzictwa kulturowego. 

Realizacja niniejszej osi stymulować będzie rozwój gospodarki województwa, 
a w szczególności obszarów biedniejszych, lecz posiadających walory turystyczne. 
Jest równieŜ szansa powstawania na tych obszarach nowych miejsc pracy w turystyce 
i usługach towarzyszących. Przyczyni się ona do zwiększenia ruchu turystycznego 
oraz do wzrostu popularności Podkarpacia jako miejsca wypoczynku i rekreacji. 

 

Dokumenty Miasta Przemyśla 

„Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla”  musi wpisywać się w zapisy 
dokumentów szczebla krajowego i wojewódzkiego, ale kluczowe znaczenie mają 
dokumenty dotyczące bezpośrednio Przemyśla. Miasto posiada zarówno strategię jego 
rozwoju, jak i inne dokumenty związane z poszczególnymi dziedzinami tego rozwoju, 
niezwykle waŜnymi dla turystyki.  

NajwaŜniejszym dokumentem z punktu widzenia rozwoju Przemyśla i działań 
planowanych na lata 2008-2015 jest uchwalona w 2005 roku Strategia Sukcesu 
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Miasta Przemyśla. Podstawę jej opracowania stanowi Raport o stanie Miasta 
Przemyśla, który zawiera bardzo szczegółową i dokładną analizę stanu obecnego.  

Strategia sukcesu wyznacza następującą misję i wizję Miasta: 

 

MISJA 

My, mieszkańcy Przemyśla, ośrodka o znaczeniu ponadregionalnym, budujemy 
praworządne i bezpieczne miasto, a podstawą zgodnych działań jest tradycja i wiara 
oraz otwartość i tolerancja. W tym duchu rozwijamy dialog społeczny i pielęgnujemy 
naszą bogatą historię oraz dziedzictwo kulturowe. Tworząc społeczeństwo 
obywatelskie, kierujemy się Ŝyczliwością, uczciwością i sprawiedliwością, a za 
fundamenty rozwoju uznajemy odpowiedzialność za człowieka, naszą Wspólnotę 
i środowisko.  

WIZJA 

Przemyśl jest miastem dynamicznym, o duŜym znaczeniu dla kraju. W związku ze 
swym połoŜeniem stanowi „Bramę na Wschód” i miejsce kontaktów gospodarczych 
Europy, a takŜe pręŜny ośrodek turystyczny. Mieszkańcy w duchu otwartości 
i tolerancji rozwinęli wielokulturowy dialog czyniąc z Miasta centrum kulturowe, 
religijne i akademickie. Unikalne zabytki kultury, architektury oraz sztuki są 
odnowione i stanowią dumę mieszkańców. Miasto budują ludzie świadomi walorów 
przyrodniczych oraz krajobrazowych, dzięki czemu jest atrakcyjne dla mieszkańców 
i turystów.  

 

Cele strategiczne zapisane w Strategii Sukcesu wynikają bezpośrednio ze 
zidentyfikowanych uprzednio problemów strategicznych. Problemy IV i V dotyczą 
turystyki. 

Problem IV: Brak całościowego i spójnego programu rozwoju turystyki i sportu 

Przyczyny: 

• Brak konsekwentnej polityki w zakresie promocji Przemyśla w Polsce 
i Europie. 

• Brak dobrej jakości produktu turystycznego dla gości spędzających minimum 
jedną dobę w mieście. 

• Brak mechanizmów sprzyjających rozwojowi turystyki i sportu oraz 
inwestowania w tej branŜy. 

• Brak komórki zajmującej się kompleksowo turystyką w Przemyślu. 

• Brak spójnej i całościowej wizji rozwoju turystyki i sportu. 

Problem V: Zły stan zabytków 

Przyczyny: 

• Wieloletnie zaniedbanie. 

• Brak koncepcji i planów zarządzania obiektami zabytkowymi w Mieście. 
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• Brak środków finansowych. 

• Stan prawny. 

• Brak świadomości właścicieli zabytków o ich zabytkowej wartości. 

• Bezmyślne niszczenie, wandalizm. 

PowyŜsze problemy zostaną ograniczone pod warunkiem realizacji celu strategicznego 
CO2: Podniesienie konkurencyjności Przemyśla poprzez dbałość o zasób historyczny 
Miasta oraz rozwój turystyki i sportu. 

Dla powyŜszego celu określono wizję: Przemyśl stanowi pręŜny ośrodek turystyczny. 
Przyciąga malowniczym połoŜeniem, bogactwem architektonicznym, unikalnymi 
zabytkami oraz bogatym Ŝyciem kulturalno-rozrywkowym. Odnowione zabytki 
Miasta są dumą jego mieszkańców i atrakcją przyciągającą turystów. Miasto ma 
świetnie rozwiniętą bazę gastronomiczną i rekreacyjno-wypoczynkową. Liczne, małe, 
rodzinne hotele znaleźć moŜna na kaŜdym kroku. Na ulicach widać turystów, którzy 
odwiedzają Miasto dzięki skutecznej promocji jego walorów jak na przykład 
róŜnorodność kulturowa oraz dogodnym warunkom dojazdu do Miasta (takŜe 
z zagranicy). Dzięki licznym atrakcjom sezon turystyczny w Przemyślu trwa cały rok 
przynosząc Miastu i jego mieszkańcom coraz wyŜsze dochody.  

Cele szczegółowe realizujące cel strategiczny CO2: 

• CO201: Kompleksowy, długofalowy program rozwoju turystyki i promocji 
Miasta Przemyśla w Polsce i za granicą. 

• CO202: Zinstytucjonalizowanie kontaktów między organizacjami 
zainteresowanymi rozwojem turystyki i sportu a władzami gminy. 

• CO203: Rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 
i sportowej. 

• CO204: Analiza i opracowanie katalogu aktywności gospodarczych mających 
największe szanse rozwoju na terenie Miasta ze względu na jego atuty 
turystyczne, cechy przestrzeni i inne walory oraz upowszechnianie dokumentu 
wśród mieszkańców. 

• CO205: Planowa i systematyczna rewitalizacja Miasta. 

• CO206: Optymalne zarządzanie zabytkami Przemyśla. 

• CO207: Uruchomienie turystycznych połączeń międzynarodowych z Ukrainą 
i Słowacją. 

 

Drugim niezwykle waŜnym dokumentem jest Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
Przemyśla, na podstawie którego będą realizowane zadania inwestycyjne oraz 
nieinwestycyjne w zakresie polityki społecznej, turystyki, kultury i edukacji.  

Głównym celem rewitalizacji Przemyśla jest wyprowadzenie wskazanych obszarów ze 
stanu kryzysowego poprzez zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności 
gospodarczej generujących miejsca pracy, rozwój i modernizację infrastruktury 
słuŜącej rozwojowi funkcji kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz 
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edukacyjnych przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego 
warunkującego zrównowaŜony rozwój gospodarczo-społeczny.  

PowyŜszy cel zostanie zrealizowany m.in. poprzez zwiększenie potencjału 
turystycznego rewitalizowanych obszarów oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej terenów rewitalizowanych.  

Niezwykle waŜnym elementem działań będzie aktywizacja organizacji kulturalnych, 
edukacyjnych, turystycznych dla rozwoju i usprawnienia ich działalności poprzez 
remont lub przebudowę obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego 
i kulturalnego.  

Działania wynikające z zapisów Programu rewitalizacji realizowane będą w sferze 
gospodarczej, społecznej i przestrzennej. KaŜda z nich oddziałuje na turystykę, jednak 
bezpośredni związek dotyczy sfery gospodarczej i przestrzennej. 

W sferze gospodarczej realizacja Programu przyczyni się do: 

• Wzrostu aktywności regionu, atrakcyjności dla turystów, inwestorów 
i mieszkańców. 

• Rozwoju nowych funkcji zdegradowanych  obszarów. 

• Zwiększenia wykorzystania potencjału turystycznego i kulturalnego. 

• Wsparcia wyznaczonych obszarów, które w znaczący sposób wpływają na 
ekonomiczną i społeczną aktywność otoczenia. 

• Tworzenia przyjaznego środowiska dla rozwoju małej i średniej 
przedsiębiorczości. 

• Wykorzystania moŜliwości związanych z realizacją inwestycji 
infrastrukturalnych i wsparcia dla zasobów ludzkich oraz przedsięwzięć 
realizowanych w ramach ZPORR, jak równieŜ Sektorowych Programów 
Operacyjnych.   

W sferze przestrzennej natomiast realizacja Programu przyczyni się do: 

• Poprawy jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej. 

• Stworzenia wizerunku Miasta atrakcyjnego turystycznie i generującego 
dochody. 

• Zwiększenia konkurencyjności przestrzeni jako potencjalnych lokalizacji. 

• Stworzenia społecznie i wizualnie atrakcyjnego środowiska o silnej 
toŜsamości miejsca.  

Działania rewitalizacyjne podejmowane będą w dwóch obszarach, na które podzielono 
Miasto: 

1) Obszar I. Obejmuje tereny połoŜone w obrębie wewnętrznego pierścienia 
Twierdzy Przemyśl, tj. historycznego układu urbanistycznego Miasta. W jego 
skład wchodzi większość substancji zabytkowej Przemyśla, stąd jest to obszar 
kluczowy z punktu widzenia rozwoju turystyki. 

2) Obszar II. Obejmuje pozostałą część terenów, czyli obszary znajdujące się 
poza historycznym układem urbanistycznym Miasta i sięga jego granic. 
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W jego granicach znajdują się pojedyncze obiekty zabytkowe oraz wiele 
terenów przyrodniczo-rekreacyjnych, co równieŜ czyni go bardzo waŜnym dla 
rozwoju turystyki.  

Program Rewitalizacji identyfikuje szereg działań do wykonania na ww. obszarach. 
Większość z nich jest w mniejszym lub większym stopniu związana z turystyką. 
PoniŜej podano działania związane w sposób bezpośredni z rozwojem turystyki 
i wzrostem atrakcyjności turystycznej Miasta. W większości przypadków 
wnioskodawcą projektów jest Gmina Miejska Przemyśl, w niektórych są to jednak 
róŜne instytucje (wtedy podano ich nazwy). 

 

Tabela nr 2. Projekty inwestycyjne związane z turystyką wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji.  

TYTUŁ PROJEKTU OPIS / KOMENTARZ 

Typ projektu 1. 

Poprawa funkcjonalności struktury ruchu drogowego, pieszego i estetyki przestrzeni 
publicznych. 

Obszar I 

Rewitalizacja nawierzchni i przebudowa 
ulic (częściowo zrealizowany) 

Projekty dotyczą kilku ulic połoŜonych w obszarze I. Ich 
realizacja przyczyni się do zwiększenia dostępności 

komunikacyjnej zabytkowych obiektów oraz wpłynie 
pozytywnie na wizerunek Miasta. 

Obszar II 

Drogi dojazdowe do Przemyskiego Parku 
Sportowo-Rekreacyjnego – Stok 
Narciarski (w trakcie realizacji) 

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej zespołu sportowo-rekreacyjnego. 

Obszar I i II 

Infrastruktura rowerowa w Przemyślu 

Celem projektu jest stworzenie wspólnego podsystemu 
komunikacji rowerowej oraz budowa odpowiedniej 

infrastruktury stanowiącej nieodzowny element 
zrównowaŜonego rozwoju Miasta. 

Wnioskodawcą jest Towarzystwo Ulepszania Miasta.  

Typ projektu 2. 

Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagroŜonych patologiami 
społecznymi obszarach. 

Obszar I 

Budowa oświetlenia ulic. Iluminacja 
Zamku Kazimierzowskiego. Iluminacja 
WieŜy Katedralnej. Iluminacja Kościoła 
OO. Karmelitów. System monitoringu 

wizyjnego Miasta (częściowo 
zrealizowany)1 

Realizacja projektów przyczyni się z jednej strony do 
zwiększenia stanu bezpieczeństwa oraz poprawę estetyki 

i wizerunku Miasta. 

                                                 
1 Wykonano m.in. iluminację Zamku Kazimierzowskiego. W 2006 roku Zamek zajął 3 miejsce 
w konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto do 70 tys. mieszkańców oraz gminy i miasta 
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Typ projektu 3. 

Prace   remontowo – konserwatorskie budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu 
historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego 

terenu przyczyniające się do tworzenia stałych miejsc pracy. 

Obszar I 

Renowacja i rewaloryzacja zabytkowych 
budynków i kamienic (częściowo 

zrealizowany) 

Realizacja projektów przyczyni się do poprawy estetyki 
i wizerunku Miasta, co wpłynie zdecydowanie na 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej Przemyśla.  

Typ projektu 4. 

Remont, modernizacja lub adaptacja budynków i przestrzeni uŜyteczności publicznej wraz 
z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele edukacyjno-społeczne. 

Obszar I 

Renowacja i modernizacja budynków 
szkół i przedszkoli (w trakcie realizacji) 

Projekty zakładają m.in. rozwijanie / unowocześnienie 
bazy sportowo-rekreacyjnej, która moŜe być 

wykorzystywana w okresie wakacji przez turystów. Ich 
realizacja spowoduje rozwój bazy paraturystycznej. 

Obszar I 

Remont i przebudowa obiektów 
powojskowych dla potrzeb Centrum 

Kształcenia Praktycznego 

Wyremontowane i przebudowane budynki mają słuŜyć 
kształceniu młodzieŜy m.in. na kierunkach związanych 

z obsługą ruchu turystycznego (hotelarstwo 
i gastronomia).  

Obiekty mają zostać ponadto wykorzystane na stworzenie 
bazy noclegowej z zapleczem obsługi turystycznej oraz 

świadczenie usług cateringowych.  

Obszar I 

Renowacja i modernizacja budynku 
bursy szkolnej przy ul. Dworskiego 64 

Odnowiony budynek ma zostać przeznaczony m.in. na 
stworzenie bazy noclegowej dla uczestników zawodów 

sportowych.  

Obszar I 

Rewaloryzacja zespołu pałacowo-
parkowego Lubomirskich na cele 

edukacyjne – etap I (w trakcie realizacji) 

Projekt przyczyni się do powstania ośrodka kulturalnego, 
miejsca na organizację ciekawych imprez, Ŝyjącego 

obiektu historycznego.  

Wnioskodawcą jest Państwowa WyŜsza Szkoła 
Zawodowa w Przemyślu. 

Obszar I 

Renowacja budynku na cele 
dydaktyczno-hotelowe WyŜszej Szkoły 

Administracji i Zarządzania 

Realizacja projektu uratuje budynek przed rozbiórką.  

Typ projektu 5. 

Poprawa warunków uprawiania sportu, turystyki i rekreacji na terenie Miasta Przemyśla. 

Obszar I 

Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego 
i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej 

(w trakcie realizacji) 

Projekt obejmuje rewaloryzację Kopca Tatarskiego 
i utworzenie fortecznej trasy turystycznej. 

W skład projektu wejdzie: 

                                                                                                                                             
powyŜej 70 tys. mieszkańców w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu: kompleksu 
architektoniczno-urbanistycznego, charakterystycznych obiektów i miejsc w gminie lub mieście”. 
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• budowa ciągów pieszych i rowerowych 
utwardzonych i nieutwardzonych, 

• budowa nowych i przebudowa istniejących 
parkingów na samochody osobowe, 

• budowa nowych i przebudowa istniejących 
dojazdów do parkingów, 

• wzmocnienie korony i podstawy Kopca, 

• budowa oświetlenia ciągów pieszych 
i rowerowych utwardzonych, 

• budowa kapliczki Najświętszej Maryi Panny, 
usytuowanej na szczycie Kopca Tatarskiego, 
nawiązującej do istniejącej tam w przeszłości 
kaplicy Św. Leonarda, 

• budowa amfiteatru plenerowego na terenie fortu 
Zniesienie, z wykorzystaniem naturalnego 
ukształtowania fortyfikacji. 

Obszar II 

Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny – 
Stok Narciarski (zrealizowany w zakresie 

wyciągu, tras zjazdowych i toru 
saneczkowego) 

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania 
potencjału turystycznego Przemyśla poprzez: wzrost 

zainteresowania turystów regionem Pogórza Przemysko–
Dynowskiego, rozwiniecie istniejących i powstanie 

nowych podmiotów gospodarczych w branŜy 
turystycznej, poprawę jakości działań promujących 

region. W wyniku realizacji projektu powstanie 
atrakcyjne miejsce aktywnego wypoczynku, zarówno dla 

dorosłych jak i dla dzieci i młodzieŜy, wzbogacona 
zostanie oferta turystyczna Miasta w dotychczas 

martwym sezonie zimowym, zostaną wykorzystane 
obecnie niezagospodarowane tereny miejskie. W ramach 
przedsięwzięcia zostaną wykonane cztery trasy zjazdowe, 
kolej krzesełkowa o łącznej dł. 958 m, szkółka narciarska 

dla dzieci, snowpark, letni tor saneczkowy, wyciągi 
orczykowe dla snowparku i toru saneczkowego oraz przy 

stoku dla dzieci, wiadukty nad ul. Pasteura oraz ul. 
Sanocką, obiekty małej architektury (plac zabaw dla 
dzieci, polana widokowo-piknikowa, sztuczna ściana 

wspinaczkowa), piesze i rowerowe trasy turystyczne, dwa 
parkingi dla samochodów osobowych i autokarów, 

zaplecze socjalne oraz niezbędna infrastruktura 
techniczna w zakresie oświetlenia, naśnieŜania 

i odwodnienia tras narciarskich. 

Obszar II 

Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny – 
Akwen Wodny 

Projekt przyczyni się do oŜywienia gospodarczego 
Przemyśla tworząc przesłanki do powstania nowych 

miejsc pracy m.in. poprzez stworzenie atrakcyjnej bazy 
sportowo-rekreacyjnej, a tym samym zwiększenie ruchu 

turystycznego w mieście i regionie. Koncepcja 
zagospodarowania terenów starorzecza Sanu dotyczy 

dostosowania zbiorników wodnych do: Ŝeglugi, 
uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa, pełnienia roli 
kąpieliska. W szczególności zakres rzeczowy inwestycji 



Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 23 

TYTUŁ PROJEKTU OPIS / KOMENTARZ 

obejmuje: miejsca do plaŜowania, zjeŜdŜalnie do wody, 
ścieŜki spacerowe, rowerowe i ścieŜki zdrowia, obiekty 
handlowo- gastronomiczne i techniczno-magazynowe, 

obiekt socjalno-biurowy z zapleczem sanitarnym 
i natryskami, korty tenisowe, skatepark, boiska do 
koszykówki, siatkówki i piłki plaŜowej, pola do 

minigolfa, parking oraz sieci infrastruktury technicznej: 
wodno- kanalizacyjnej, energetycznej i teletechnicznej. 
Realizacja projektu będzie miała znaczący wpływ na 

polepszenie koniunktury usług i handlu. 

Typ Projektu 6. 

Przebudowa lub remont publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych 
i sportowych umoŜliwiaj ących integrację osób zdrowych i niepełnosprawnych. 

Obszar I 

Przebudowa / rewaloryzacja stadionów 
sportowych 

Realizacja projektów będzie skutkowała rozwojem bazy 
sportowo-rekreacyjnej, czyli elementów infrastruktury 

paraturystycznej. 

Obszar I 

Rewitalizacja Parku Miejskiego 

Celem projektu jest przywrócenie parku do dawnej 
świetności i poŜądanego stanu oraz pełne wykorzystanie 
jego moŜliwości jako miejsca: wypoczynku (biernego 

i aktywnego), rekreacji fizycznej i sportu (zawody 
rowerowe, zawody biegowe, biegi na orientacje, ścieŜka 

zdrowia), kultury (koncerty kameralne, plenery 
plastyczne, kino letnie), edukacji (przyrodniczej, 
ekologicznej, historycznej, topograficznej oraz 

o odnawialnych źródłach energii). 

Obszar I 

Rewitalizacja Parku Zarańskiego 

Celem projektu rewitalizacji Parku Zarańskiego (dawniej 
Park 30 – lecia) jest poprawienie istniejącego stanu tak, 

aby Park mógł spełniać rolę wypoczynkową, rekreacyjną, 
sportową i edukacyjną dla mieszkańców i turystów. 

Typ projektu 8. 

Prace konserwatorskie i remonty historycznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków wraz 
z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do zachowania dziedzictwa 

kulturowego, rozwoju turystyki oraz działalności kulturalnej i społecznej. 

Obszar I 

Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej 

Celem projektu jest udostępnienie nowego produktu 
turystycznego o wysokich walorach historycznych 

przybliŜających historię Miasta zarówno jego 
mieszkańcom, jak i turystom. 

Planowane jest wykonanie: 

• zewnętrznego wejścia do piwnic, 

• hollu wejściowego z szatnią oraz 
pomieszczeniem gospodarczym i punktem 
informacji, 

• sal ekspozycyjnych, 

• sal promocji z przeznaczeniem na prezentację 
historii Miasta, 
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• zespołu korytarzowego ekspozycji, 

• zespołu socjalno-sanitarnego. 

Obszar I 

Modernizacja Zamku 
Kazimierzowskiego – siedziby 

Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki 
ZAMEK (w trakcie realizacji) 

Projekt obejmuje wykonanie: rezerwatu 
archeologicznego (rotunda piastowska i palatium), 

amfiteatru kamiennego, przywrócenie dawnego wystroju 
sali teatralnej, zaadaptowanie części pomieszczeń 

zamkowych na potrzeby restauracji oraz dobudowanie 
części hotelowej. 

Obszar I 

Renowacja i konserwacja murów 
obronnych Starego Miasta 

Projekt ma na celu zachowanie murów obronnych 
Starego Miasta jako jednej atrakcji turystycznych 

Przemyśla. 

Obszar I 

Rewitalizacja terenu Rynku Starego 
Miasta (częściowo zrealizowany)  

Celem projektu jest poprawa warunków ruchu pieszego, 
poprawa estetyki i wizerunku Miasta oraz zapewnienie 

swobodnego dostępu do centrum kulturowo-
turystycznego Przemyśla. 

Obszar I 

Rewaloryzacja zespołu klasztornego 
Sióstr Karmelitanek Bosych, 

Rewitalizacja klasztoru Karmelitów 
Bosych, Renowacja zespołu opactwa 
Sióstr Benedyktynek i kościoła Św. 

Trójcy, Prace renowacyjno-
konserwatorskie w Bazylice 

Archikatedralnej, Rozbudowa i adaptacja 
budynków na siedzibę Muzeum 

Archidiecezjalnego im. Św. Bpa J.S. 
Pelczara (w trakcie realizacji) 

Projekty renowacyjne, których wnioskodawcami są 
instytucje kościelne. 

Obszar I i II 

Zagospodarowanie miejskich fortyfikacji 
Twierdzy Przemyśl (stopniowa 

realizacja) 

Wykorzystanie zasobów dziedzictwa historycznego, 
w tym wypadku pozostałości fortyfikacji do celów 

turystycznych będzie sprzyjać rozwojowi gospodarczemu 
zarówno w skali lokalnej, jak i powiatu przemyskiego. 
Turystyka historyczno-militarna podniesie atrakcyjność 
turystyczną Miasta a przez to wzmocni jego potencjał 

gospodarczy. Stworzenie dzięki szeregowi działań 
produktu turystycznego pod nazwa „Miejskie 
Fortyfikacje Twierdzy Przemyśl” stworzy dla 

społeczeństwa obszarów przygranicznych ogromną 
szanse na alternatywne źródła dochodu a przez to na 

poprawienie jakości Ŝycia. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

• prace związane z adaptacją i uporządkowaniem 
fortów oraz ich otoczenia (wycinka krzakówki 
samosiewów, odsłonięcie z ziemi 
i zachwaszczeń, poprawa dróg i dojazdowych), 

• zagospodarowanie obiektów i wyznaczenie 
ścieŜki historycznej pn.  „Miejski Szlak 
Forteczny” (lokalizacja tablic informacyjnych). 
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Typ projektu 9. 

Remont budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, w tym adaptacja na 
cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne przyczyniające się do tworzenia stałych miejsc pracy. 

Obszar I 

Renowacja i adaptacja zabytkowego 
budynku z przeznaczeniem na cele 

kulturalne (w trakcie realizacji)  

Projekt ma na celu rozwój funkcji kulturalnych na terenie 
Miasta. Pozwoli na pełne wykorzystanie moŜliwości 
instytucji takich, jak: Przemyskie Centrum Kultury 

i Nauki ZAMEK, filia Przemyskiej Biblioteki Publicznej 
im. I. Krasickiego, Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”. 

Źródło: Opracowanie własne PART S.A. na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Przemyśla.  

 

Poza podanymi powyŜej projektami inwestycyjnymi, Lokalny Program Rewitalizacji  
przewiduje do realizacji zadania nieinwestycyjne, związane z rynkiem pracy, 
wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości, edukacją oraz turystyką i promocją. 
Z punktu widzenia opracowania „Strategii rozwoju turystyki” najwaŜniejsze z nich to:   

• Aktywizacja mieszkańców w ramach imprez rekreacyjno-sportowych 
organizowanych w Parku Miejskim – projekt zakłada organizację szeregu 
imprez rekreacyjnych, kulturalnych, turystycznych i edukacyjnych dla 
mieszkańców Przemyśla i okolic.  

• Koncepcja scenografii Miasta – kolorystyka elewacji zespołów kamienic – 
projekt niezwykle waŜny z punktu widzenia kształtowania przestrzeni 
turystycznej i budowania wizerunku Miasta.  

• Wielokulturowy Festiwal „Galicja” – ma na celu prezentację kultury Polski 
i narodów związanych historycznie i współcześnie z Ziemią Przemyską 
(Austria, Węgry, Rumunia, Ukraina, Słowacja, Czechy).  

• Podkarpacki Jarmark Turystyczny – oficjalna inauguracja sezonu 
turystycznego w województwie podkarpackim.  

• Rozwój transgranicznego produktu turystycznego na pograniczu polsko-
słowackim – promocja turystyki przygranicznej, w tym nowego produktu 
turystycznego w postaci Parku Sportowo-Rekreacyjnego: Stok Narciarski 
w Przemyślu.  

 

Kolejnym waŜnym dokumentem strategicznym związanym z rozwojem turystyki jest 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2004-2007. Pomimo, iŜ 
został on napisany na lata 2004-2007, znacząca ilość działań w nim zapisanych ma 
charakter ciągły i wpływa na podnoszenie atrakcyjności turystycznej, w związku z tym 
jego zapisy zostały poddane krótkiej analizie.  

Kluczowe z punktu widzenia rozwoju turystyki i wykorzystywania potencjału 
walorów naturalnych do budowania oferty turystycznej są następujące cele i działania. 
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Cel długookresowy nr 7: Ochrona przyrody, krajobrazu i róŜnorodności biologicznej 

Realizacja tego celu jest ukierunkowana na doskonalenie systemu obszarów 
chronionych, ma charakter ciągły, pozainwestycyjny i obejmuje działania związane 
z programem Natura 2000, pracami badawczymi, monitoringowymi, prawnymi 
i bieŜącą ochroną przyrody.  

Cel długookresowy nr 11: Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin 

Realizacja tego celu jest związana z racjonalnym i kompleksowym wykorzystaniem 
kopalin. Działania obejmują m.in. poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie 
nowych złóŜ, w tym złóŜ mineralnych leczniczych (równieŜ wód termalnych 
i borowin leczniczych) stanowiących podstawę dla rozwoju lecznictwa 
uzdrowiskowego, turystyki i rekreacji.  

Cel długookresowy nr 12: Ochrona i racjonalne uŜytkowanie lasów 

Realizacja tego celu polega przede wszystkim na kompleksowej ochronie 
ekosystemów leśnych, poprawie stanu zdrowotnego, doskonaleniu zasad 
i mechanizmów uŜytkowania obszarów leśnych, przygotowaniu podstaw do regulacji 
lesistości, wzbogacania zasobów leśnych i ochronie przed poŜarami.  

Cel długookresowy nr 13: Edukacja ekologiczna 

Realizacja tego celu przyczyni się do wykreowania społeczeństwa o wysokim 
poziomie zachowań, świadomego wzajemnych powiązań między zagadnieniami 
gospodarczymi, ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi.  

Cel jest realizowany poprzez: 

• Programy edukacji ekologicznej w ramach szkolnictwa. 

• Programy edukacji dorosłych. 

• Edukację ekologiczną w zakresie komunikacji i transportu (w tym: tworzenie 
ścieŜek rowerowych w miejscach atrakcyjnych pod względem 
przyrodniczym i krajobrazowym). 

• Edukację ekologiczną w zakresie ochrony i wykorzystania krajobrazu 
i bioróŜnorodności (w tym: zajęcia terenowe – ścieŜki dydaktyczno-
przyrodnicze, rajdy piesze i rowerowe, wystawy o charakterze edukacyjnym, 
plenery malarskie i fotograficzne). 

Cel długookresowy nr 14: Współpraca transgraniczna  

Cel jest związany z współpracą z Ukrainą. Kierunki działań obejmują m.in. 
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania transgranicznych systemów 
przyrodniczych, w tym międzynarodowego systemu ekologicznego Natura 2000 
(obszar Roztocze Południowe) oraz racjonalne wykorzystanie walorów środowiska 
przyrodniczego dla rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowych, w tym: 

• Podejmowanie wspólnych działań w celu wymiany turystycznej. 

• Tworzenie związków międzygminnych po obu stronach granicy w celu 
kompleksowego zagospodarowania turystycznego uwzględniającego 
wymogi ochrony przyrody. 
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• Tworzenie odpowiednich przepisów prawnych i organizacyjnych 
ułatwiających rozwijanie współpracy. 

• Sporządzanie opracowań w zakresie turystycznego promowania obszarów 
transgranicznych, w tym obszarów chronionych z określeniem zasad ich 
udostępniania dla celów turystycznych. 

• Prowadzenie skutecznej promocji i marketingu turystycznego regionów 
transgranicznych. 

• Prowadzenie monitoringu ruchu turystycznego. 

• Podnoszenie standardu obiektów i świadczonych usług oraz niedopuszczanie 
do przeinwestowania rejonów turystycznych w celu ochrony wysokich 
walorów turystyczno-wypoczynkowych. 

• Rozwój systemu połączeń komunikacyjnych (samochodowych, rowerowych 
– ścieŜki rowerowe, pieszych i konnych) łączących Polskę i Ukrainę, 
budowa i uruchamianie nowych przejść granicznych.  

Wśród planowanych zadań do realizacji do roku 2010 znajdują się m.in. 

• Rewitalizacja Parku Miejskiego. 

• Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Forteczna Trasa Turystyczna. 

• Konserwacja pomników przyrody. 

• Opracowanie programu ochrony wewnętrznego pierścienia Twierdzy 
Przemyśl. 

• Powołanie i wyposaŜenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Parku 
Miejskim. 

 

Kluczowym z uwagi na podnoszenie stopnia dostępności komunikacyjnej Miasta, 
a więc równieŜ jego walorów turystycznych, jest Zintegrowany Plan Rozwoju 
Transportu Publicznego dla Miasta Przemyśla na lata 2007-2013. Terytorialnie jego 
zapisy obejmują Gminę Miejską Przemyśl oraz gminy ościenne: Gminę Wiejską 
Przemyśl i Gminę śurawica oraz gminy, na terenie których swoje usługi świadczy 
Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej, czyli Gminę Medyka i Gminę Krasiczyn. 
W uzasadnieniu opracowania dokumentu pojawia się juŜ wzmianka o atrakcyjności 
turystycznej Przemyśla i obecnie występujących problemach komunikacyjnych, które 
nie sprzyjają rozwojowi turystyki.  

Wśród wykazu planowanych inwestycji znajdują się dwie bezpośrednio nawiązujące 
do ruchu turystycznego: 

• Budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego przy ul. Czarnieckiego 
(100 miejsc parkingowych). 

• Rowerem po zdrowie – projekt obejmuje budowę nowych i modernizację 
istniejących ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach: Buszkowice, 
Buszkowiczki, Bolestraszyce, Wyszatyce i śurawica. Planowane jest 
połączenie tras z podobnymi odcinkami tworzonymi przez sąsiednie gminy, 
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w szczególności z projektami realizowanymi przez Miasto Przemyśl. 
Zadanie obejmuje prace projektowe, wykonawcze i promocję projektu.  

Wszystkie pozostałe zadania mają na celu ułatwienie dostępu do Miasta z zewnątrz 
(w tym jest budowa obwodnicy) oraz poprawę komunikacji wewnętrznej.      

Z punktu widzenia zagospodarowania Miasta i funkcji, które ma ono pełnić, 
zasadnicze znaczenie ma Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Przemyśla, Cz. 3: Kierunki Zagospodarowania 
Przestrzennego. Celem strategicznym przyjętym dla tego opracowania jest 
zapewnienie Miastu moŜliwości wszechstronnego rozwoju jako ośrodkowi wzrostu o 
znaczeniu ponadregionalnym w strukturze przestrzennej kraju i regionu, znaczącego 
międzynarodowego ośrodka rozwoju w strefie transgranicznej polsko-ukraińskiej oraz 
nowoczesnego bieguna wzrostu społeczno-gospodarczego dla mieszkańców Miasta 
i sąsiednich gmin.  

Z punktu widzenia rozwoju turystyki do kluczowych jednostek przestrzennych 
wyznaczonych w strukturze przestrzennej i przeznaczenia terenów naleŜą: 

Jednostka przestrzenna III – Ogólnomiejska, w której wyznaczono m.in. strefę o 
specjalnym znaczeniu: Park Sportowo-Rekreacyjny proponowany do przekształcenia 
we Wschodnie Centrum Turystyki i Rekreacji w Przemyślu o znaczeniu 
ponadregionalnym, przeznaczony na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe o 
znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym, obejmujący: 

• Rzekę San z projektowaną trasą spływów, przystaniami, bulwarami 
i plaŜami. 

• Istniejące tereny sportowe nad Sanem: boiska i stadion, lodowisko, pole 
namiotowe i camping, hotel Gromada, przystań harcerską, stadion i budynek 
KS „Czuwaj”, pływalnię. 

• Projektowany stok narciarski z wyciągiem krzesełkowym, torem 
saneczkowym i innymi budowlami i urządzeniami sportowymi. 

• Projektowany zespół zbiorników wodnych „Oczka Wodne” z przeprawą 
mostową przez San. 

• Inne obiekty i urządzenia słuŜące rozwojowi funkcji sportowej, rekreacyjnej 
i wszechstronnych usług turystycznych (stajnia dla rekreacji konnej, tory do 
jazdy na deskorolkach, place zabaw dla dzieci, plac imprez publicznych, 
itp.). 

• Projektowaną halę sportowo-widowiskową. 

• Tereny rozwoju funkcji hotelarsko-gastronomicznej. 

• Park Miejski. 

• Zespół fortyfikacji na Zniesieniu z fortami: „Zniesienie”, „Tatarski Kopiec”, 
„Laboratorium”. 

• Kąpieliska w wyrobiskach po Ŝwirze w Ostrowie – w ramach aglomeracji 
przemyskiej. 
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• Parkingi turystyczne z urządzeniami obsługi ruchu turystycznego, ścieŜki 
rowerowe, trasy turystyczne, itp. 

Podstawowy system przyrodniczy Miasta, przeznaczony na funkcje miejskie 
z dominacją ochrony walorów przyrodniczych, obejmujący: 

• Rezerwaty „Winna Góra” i „Jamy”.  

• Pomniki przyrody.  

• Dolinę rzeki San (50 m od koryta rzeki po obu stronach brzegu) jako 
korytarz przewietrzania Miasta.  

• Dolinę rzeki Wiar (25 m od koryta rzeki po obu stronach brzegu) jako 
korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym. 

• Obszary zieleni miejskiej: parki, lasy i ogrody działkowe. 

Wspomagający system przyrodniczy, przeznaczony na funkcje miejskie 
z uwzględnieniem walorów przyrodniczych.  

System ochrony panoramy Miasta, przeznaczony na funkcje miejskie z dominacją 
wartości historycznych oraz ochrony i opieki nad zabytkami, obejmujący strefy: 

• „A”, obejmująca układ urbanistyczny i zabudowę Starego Miasta i części 
dzielnicy Zasanie przylegającej do Placu Konstytucji. 

• „B”, obejmująca układ urbanistyczny i zabudowę śródmiejską XIX/XX 
wieczną. 

• „C”, obejmująca krajobraz miejski w obszarze wewnętrznego pierścienia 
fortów Twierdzy Przemyśl. 

• „K”, dotycząca ochrony sylwety Starego Miasta i ekspozycji fortyfikacji 
Twierdzy Przemyśl. 

„Twierdza Przemyśl”  - obejmujący cały zespół obiektów i urządzeń Twierdzy, między 
innymi fortyfikacje pierścienia wewnętrznego, drogi forteczne,  szpitale garnizonowe, 
koszary, stajnie i ujeŜdŜalnie, dworzec kolejowy i historyczne linie kolejowe 
z systemem stacji i urządzeń technicznych, rezydencje dowódców, obiekty 
administracyjne i inne obiekty pomocnicze, przeznaczony na funkcje usługowo-
rekreacyjne z dominacją ochrony wartości historycznych oraz ochrony i opieki nad 
zabytkami. 

Z punktu widzenia kierunków zagospodarowania i uŜytkowania terenów, kluczowe 
znaczenie mają następujące zapisy: 

Jednostka przestrzenna I – Stare Miasto – obszar podlegający działaniom 
rewitalizacyjnym, rewaloryzacyjnym i modernizacyjnym, o następujących kierunkach 
zagospodarowania i uŜytkowania: 

• Dopuszczenie wszelkich działań przestrzennych mających podnosić 
atrakcyjność obszaru jako celu ruchu turystycznego i rejonu obsługi turystyki 
o znaczeniu ponadregionalnym, w ramach ograniczeń wynikających 
z przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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• Preferencja dla funkcji reprezentacyjnej i obsługi administracyjnej 
o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym, obsługi ruchu turystycznego, usług 
ponadlokalnych i lokalnych oraz funkcji mieszkaniowej o wysokim 
standardzie. 

• Przeznaczenie na przestrzenie publiczne – głównie obiektów sakralnych 
z otoczeniem placów, ulic i ciągów pieszo-jezdnych uŜytkowanych jako 
miejsca imprez kulturalnych, religijnych, sportowych, itp.   

Jednostka przestrzenna II – Śródmieście – istniejący i kierunkowy obszar kontynuacji 
funkcji administracyjnych i usługowych oraz obsługi komunikacyjnej Starego Miasta 
oraz obszar mieszkalnictwa wielorodzinnego w zwartej tradycyjnej zabudowie. 
Docelowy wizerunek to obszar o charakterze miejskości, utoŜsamiany z pojęciem 
tradycyjnego miasta europejskiego. Kierunki zagospodarowania i uŜytkowania: 

• Preferencje dla przeznaczenia obszaru dla lokalizacji funkcji związanych 
z instytucjami o charakterze ponadregionalnym, regionalnym 
i ponadlokalnym, takich, jak dworzec PKP, parkingi turystyczne dla obsługi 
Starego Miasta i Śródmieścia, poczty, banków, usług kulturalnych, 
gastronomicznych, handlowych, itp., które naleŜy rozwijać na istniejących 
zasobach i na nowych, wolnych terenach. 

• W nieuŜytkowanych i zwalnianych z dotychczasowego uŜytkowania 
obiektach zabytkowych – preferencje dla sposobu uŜytkowania związanego 
z kulturą, usługami administracyjnymi, oświatowymi, medycznymi, 
kulturalnymi i innymi o charakterze uŜyteczności publicznej. 

• Sukcesywna zmiana sposobu uŜytkowania mieszkań na parterach kamienic 
na lokale usługowe wraz z umacnianiem się wiodącej funkcji Miasta: obsługi 
turystycznej.  

• Wymagana kompleksowa modernizacja układu komunikacyjnego 
z systemem parkingowym, z uwzględnieniem komunikacji rowerowej 
z parkingami i urządzeniami obsługi ruchu rowerowego.  

Jednostka przestrzenna III – Ogólnomiejska, Podstrefy rekreacyjne, w tym: 

• Obwałowania i fortyfikacje wewnętrznego pierścienia Twierdzy Przemyśl, 
dla których preferowane jest uŜytkowanie rekreacyjne, z moŜliwością 
lokalizacji ciągów pieszych, ścieŜek rowerowych, obiektów małej 
architektury związanych z rekreacją i wypoczynkiem pod warunkiem 
uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

• Obszar jarów i cieków wodnych w dzielnicy Lipowica i Ostrów, dla których 
ustala się uŜytkowanie ogrodnicze i rekreacyjne w ramach ogrodów 
działkowych, gospodarstw ogrodniczych i agroturystycznych, bez 
moŜliwości budowy stałych obiektów kubaturowych (za wyjątkiem domów 
rekreacyjnych na terenie stałych ogrodów działkowych). 

• Obszar Parku w dzielnicy Lipowica, dla którego ustala się zakaz kubaturowej 
zabudowy poza obiektami małej architektury słuŜącymi dla celów rekreacji 
i wypoczynku oraz preferuje się lokalizację ciągów pieszych, ścieŜek 
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rowerowych i dróg jezdnych wyłącznie dla celów obsługi parku, pod 
warunkiem zachowania naturalnej konfiguracji terenu. 

• Obszar naturalnych jarów i wąwozów na stokach Winnej Góry, dla którego 
preferowana jest lokalizacja ciągów pieszych, ścieŜek rowerowych, pod 
warunkiem zachowania naturalnej konfiguracji terenu oraz ustala się zakaz 
wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej poza obiektami małej 
architektury słuŜącymi dla celów rekreacji i wypoczynku. 

• Obszar po cegielni i wyrobisku gliny w Wielofunkcyjnej Strefie Północno-
Wschodniej, dla którego ustala się obowiązek rekultywacji obszaru 
poprzemysłowego z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
i zieleń izolacyjną dla obszaru Ciepłowni Miejskiej oraz dopuszcza się 
lokalizacje stałych obiektów usługowych związanych z rekreacją 
i wypoczynkiem oraz parkingów dla obszaru cmentarza III.  

• Obszar fortów i obwałowań Twierdzy Przemyśl w Wielofunkcyjnej Strefie 
Południowo-Wschodniej, dla którego preferowane jest uŜytkowanie 
rekreacyjne z moŜliwą lokalizacją ciągów pieszych, ścieŜek rowerowych, 
obiektów małej architektury związanych z rekreacją i wypoczynkiem pod 
warunkiem uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

• Obszar po byłym składowisku odpadów przy ul. Fabrycznej, dla którego 
preferowane będzie, po rekultywacji, uŜytkowanie jako teren sportowo-
rekreacyjny oraz ogrody działkowe. 

• Obszary leśne na terenie Miasta, dla których ustala się lokalizacje ścieŜek, 
miejsc wypoczynku i ścieŜek dydaktycznych na podstawie planów 
urządzenia lasu oraz dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne pod warunkiem 
przestrzegania przepisów ochrony gruntów leśnych.  

 

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie, obecne uwarunkowania i moŜliwości ich 
wykorzystania, wyznaczono 2 rodzaje obszarów mających znaczenie dla turystyki, 
rekreacji i sportu, w zaleŜności od rangi obiektów i urządzeń w nich funkcjonujących: 

Obszary rozwoju funkcji turystycznej, sportowej i rekreacyjnej o znaczeniu 
ponadregionalnym i regionalnym, które tworzą: 

• Doliny Sanu i Wiaru jako atrakcyjne środowiskowo, szlaki turystyki wodnej 
(w tym trasa „Błękitny San”). 

• Zabytkowa Starówka Przemyska i obszar śródmiejski. 

• Zespół fortyfikacji i innych obiektów Twierdzy Przemyśl. 

• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego i Przemysko-Dynowski Obszar 
Chronionego Krajobrazu graniczący z Miastem. 

• Rezerwaty i pomniki przyrody. 

• Tworzący się Park Sportowo-Rekreacyjny. 

• Linia kolejowa E30 umoŜliwiająca szybkie połączenia turystyczne do 
Lwowa. 
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• Turystyczna linia kolejowa Przemyśl – Malhowice (Granica Państwa) – 
UŜgorod i Truskawiec oraz Przemyśl – Malhowice – Zagórz – Słowacja – 
Węgry. 

• Turystyczne połączenia autobusowe i busowe do Lwowa. 

• Turystyczne szlaki rowerowe. 

• Międzynarodowe szlaki kulturowe, np. budownictwa drewnianego, ikon, itp. 

• Szlaki pielgrzymkowe. 

Dla powyŜszych funkcji przeznaczono w Studium najbardziej atrakcyjne części 
Miasta. Zaznaczono równieŜ, iŜ w celu utrzymania atrakcyjności turystycznej Miasta, 
za priorytety uznać naleŜy: 

• walory krajobrazowe i przyrodnicze, 

• czystość środowiska, 

• rewaloryzację Starego Miasta, 

• budowę atrakcyjnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 

• powołanie jednostki organizacyjnej koordynującej wszelkie działania 
dotyczące rozwoju turystyki jako głównej funkcji Miasta, 

• atrakcyjne formy architektury współczesnej wkomponowane w krajobraz 
Miasta, 

• wysoki standard usług turystycznych, 

• sprawny system komunikacji i parkowania, 

• atrakcyjne imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne. 

Obszary rozwoju funkcji turystycznej, sportowej i rekreacyjnej o znaczeniu 
ponadlokalnym i lokalnym, które tworzą: 

• najbardziej atrakcyjne przyrodniczo obszary podstawowego 
i uzupełniającego systemu przyrodniczego Miasta – szczególnie korzystne 
dla wyznaczania ścieŜek rowerowych, szlaków turystycznych, lokalizacji 
obiektów obsługi turystyki i rekreacji, 

• obiekty muzealne i obiekty rozwoju kultury współczesnej, 

• szkoły wyŜsze, jako ośrodki naukowe, konferencyjne, społeczne, stwarzające 
forum promocyjne, dyskusyjne i rekreacyjne (głównie dla młodzieŜy) o 
znaczeniu regionalnym i międzynarodowym, 

• miejskie i osiedlowe zespoły sportowe i rekreacyjne, 

• parki miejskie, 

• obszary leśne, 

• ogrody działkowe, 

• zespoły handlowe (bazary, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe), 
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• przestrzenie publiczne jako miejsca organizacji imprez kulturalnych 
i religijnych. 

Dla powyŜszych funkcji wyznaczono strefę obejmującą całe Miasto z moŜliwością jej 
poszerzenia na obszar aglomeracji przemyskiej. 

W Studium określono równieŜ inwestycje celu publicznego. Wśród nich znajdują się 
równieŜ te związane bezpośrednio z rozwojem turystyki. Mają one charakter 
ponadlokalny. Są to: 

• Park Sportowo-Rekreacyjny (Wschodnie Centrum Turystyki i Rekreacji 
w Przemyślu) obejmujący obszar od Sanu na południe do fortów: Zniesienie, 
Tatarski Kopiec, Laboratorium, rzeka San ze starorzeczem. 

• Wodna trasa turystyczna rzeką San: Sanok – Przemyśl – Jarosław -
Sandomierz. 

• Podziemna Trasa Turystyczna w Rynku. 

• Turystyczna trasa po murach miejskich w obszarze śródmiejskim. 

• Muzeum Kolejnictwa Szerokotorowego – obejmujące tereny pozyskane od 
PKP. 

Ponadto waŜne dla rozwoju turystyki będą inwestycje: 

• Z zakresu struktur przestrzennych: lokalizacja konsulatu ukraińskiego 
w Przemyślu oraz uruchomienie przejścia granicznego w Malhowicach. 

• Z zakresu środowiska przyrodniczego: inwestycje związane z ochroną 
środowiska.  

• Z zakresu dziedzictwa kulturowego:  

Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym: Forty Twierdzy Przemyśla jako 
Pomnik Historii obejmujący wszystkie obiekty Twierdzy w Mieście 
i gminach sąsiednich, Plan rewaloryzacji Twierdzy Przemyśl, Wzgórze 
Zamkowe jako Park Kulturowy, Plan rewaloryzacji obszaru staromiejskiego 
Miasta Przemyśla, Rynek Miejski z podziemiami jako Park Kulturowy, 
Obwarowania Miejskie jako Park Kulturowy, Rewaloryzacja Zespołu 
Cmentarzy Historycznych, Galeria Sztuki Współczesnej. 

Inwestycje o znaczeniu lokalnym: Realizacja Lokalnego Programu 
Rewitalizacji w zakresie ochrony i rewaloryzacji zabytków na obszarze 
całego Miasta, Ochrona sylwety Starego Miasta, Rewitalizacja ulic i murów 
Starego Miasta z uwidocznieniem bram miejskich, Program poprawy estetyki 
Starego Miasta i strefy śródmiejskiej, Zadania z zakresu opieki na 
cmentarzami i miejscami pamięci, Zadania z zakresu powoływania, opieki 
i utrzymywania instytucji rozwoju kultury współczesnej.  

• Z zakresu komunikacji:  

Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym: uruchomienie międzynarodowych 
przewozów turystycznych na trasie Przemyśl-Lwów z wykorzystaniem 
urządzeń trasy kolejowej E30 oraz budowa systemu ścieŜek rowerowych o 
znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym w połączeniu z siecią 
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Europejskich Tras Rowerowych Eurovelo (obszar Miasta i aglomeracji 
przemyskiej). 

Inwestycje o znaczeniu lokalnym: budowa ciągów pieszych i rowerowych 
w obszarze staromiejskim, organizacja parkingów dla obsługi ruchu 
turystycznego przy ulicach: Sportowej, Sanockiej, Czarnieckiego 
i Ratuszowej oraz parkingów strategicznych, budowa systemu ścieŜek 
rowerowych oraz obiektów towarzyszących na obszarze całego Miasta. 

• Z zakresu oświaty, opieki zdrowotnej i społecznej: Międzynarodowe 
Centrum Konferencyjne.  

• Z zakresu sportu i rekreacji: budowa przystani na Sanie.  

 

Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne, realizujące poszczególne cele 
Strategii Sukcesu, Lokalnego Programu Rewitalizacji, Programu Ochrony Środowiska 
oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zapisane 
zostały w dokumencie Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Przemyśla na lata 
2007-2011. To, co niezwykle waŜne, to z jednej strony widoczny wzrost planowanych 
nakładów finansowych na realizację projektów (aŜ o 33,3% w porównaniu do lat 
2005-2009), a z drugiej wzrost udziału środków pozabudŜetowych w strukturze źródeł 
finansowania (pochodzących głównie ze środków Unii Europejskiej). Świadczy to 
o proinwestycyjnej polityce Miasta.  

Wśród zadań przewidzianych do realizacji / realizowanych obecnie, a związanych 
bezpośrednio z rozwojem turystyki, znajdują się m.in. następujące projekty: 

• Finansowane ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego: 

o Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i budowa Fortecznej Trasy 
Turystycznej (w trakcie realizacji). 

o Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu 
z przeznaczeniem na cele kulturalne (w trakcie realizacji). 

o Rewitalizacja zabytkowych obiektów Przemyskiej Starówki (częściowo 
zrealizowany).  

• Finansowany z Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA 
Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny, Stok Narciarski – etap II (w trakcie 
realizacji).  

Ponadto, do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego 
„Dziedzictwo Kulturowe” i Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa 
Podkarpackiego zostanie złoŜonych 11 wniosków aplikacyjnych na realizację 
kolejnych projektów, m.in.: 

• Przemyski Trakt Królewski – Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego 
w Przemyślu (w trakcie realizacji). 

• Przemyski Trakt Królewski – Rewitalizacja terenu Rynku Starego Miasta 
(częściowo zrealizowany).  
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• Przemyski Trakt Królewski – Budowa podziemnej trasy turystycznej. 

• Przemyski Trakt Królewski – Restauracja i rewitalizacja Ratusza Miejskiego. 

• Przemyski Trakt Królewski – Rewitalizacja Parku Zamkowego. 

• Przemyski Trakt Królewski – Domek Ogrodnika. 

• Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Akwen wodny. 

Ze środków własnych gminy planowane jest sfinansowanie i zrealizowanie kolejnych 
projektów, w tym:  

• Błękitny San – szlak rowerowy i wodny (budowa przystani wodnych 
w okolicy plaŜy miejskiej (Os. Kmiecie) oraz w miejscu dawnej stanicy 
(Komenda Hufca ZHP) oraz ścieŜek rowerowych wzdłuŜ lewego i prawego 
wybrzeŜa rzeki San w granicach administracyjnych Miasta (w trakcie 
realizacji).  

• Zagospodarowanie obiektów i terenów wchodzących w skład Zespołu Parków 
Kulturowych Twierdzy Przemyśl – dokumentacja (w trakcie realizacji).  

 

Podsumowanie i wnioski – opracowanie „Strategii rozwoju turystyki dla Miasta 
Przemyśla na lata 2008-2015” a istniejące dokumenty strategiczne 

Turystyka jest traktowana przez władze i Wspólnotę Miasta Przemyśla jako jedna 
z priorytetowych osi rozwoju. Opracowanie Strategii rozwoju turystyki dla Miasta 
Przemyśla na lata 2008-2015 wynika bezpośrednio z zapisów Strategii Sukcesu, ma 
więc równieŜ swoje prawne uzasadnienie. Turystyka pojawia się we wszystkich 
dokumentach strategicznych jako dziedzina bardzo waŜna, stąd istnieje tak wiele 
projektów proturystycznych, zaplanowanych do realizacji w latach 2008-2015. To, co 
niezwykle waŜne, to kompleksowe podejście do zagadnienia budowania produktu 
turystycznego Przemyśla i traktowanie go w sposób szeroki, jako wielu związanych ze 
sobą elementów, na które wpływ ma praktycznie kaŜda dziedzina Ŝycia społeczno-
gospodarczego Miasta. Wśród działań zaplanowanych do realizacji widać 
zdecydowaną przewagę projektów twardych, inwestycyjnych, duŜo mniej jest 
projektów miękkich, które z uwagi na rolę czynnika ludzkiego w rozwijaniu turystyki, 
mają ogromne znaczenie. Zdecydowanie takŜe widoczny jest brak zdefiniowanego 
planu rozwoju turystyki i promocji Miasta, pomimo pewnego logicznego ciągu 
planowanych inwestycji. Stąd podstawowymi zadaniami, jakie stały przed autorami 
niniejszego opracowania, były: 

• Przygotowanie scenariusza rozwoju turystyki opartego o pomysł, którego 
realizacja przyczyni się do zbudowania oferty na tyle ciekawej dla turystów, iŜ 
Przemyśl stanie się waŜną konkurencją dla innych miast i regionów 
turystycznych na mapie Polski i Europy.  

• Włączenie w ten scenariusz działań i zadań wynikających z istniejących 
dokumentów strategicznych celem zapewnienia ich spójności ze Strategią 
rozwoju turystyki. 

• Zidentyfikowanie nowych działań i zadań, które pozwolą na kompleksową 
realizację scenariusza. 
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• Opracowanie scenariusza związanego z marketingiem i promocją, czyli 
budowaniem marki Przemyśla i kształtowaniem jego wizerunku turystycznego.  

 

3.2. Charakterystyka obszaru badawczego.  

Przemyśl jest połoŜony na południowym wschodzie Polski, w województwie 
podkarpackim. Współrzędne geograficzne: 49°47'16"N   22°46'30"E. Oddalony jest 
o 78 km na południowy wschód od stolicy województwa – Rzeszowa, koło którego 
zlokalizowany jest najbliŜszy międzynarodowy port lotniczy oraz o 12 km na zachód 
od granicy z Ukrainą. W pobliŜu ulokowane jest duŜe przejście graniczne w Medyce. 
Po stronie ukraińskiej najbliŜszym duŜym ośrodkiem jest miasto Lwów, połoŜone 
w odległości 96 km od Przemyśla. Samo Miasto znajduje się na międzynarodowej 
trasie E4, łączącej Europę Zachodnią przez Niemcy i Polskę ze Wschodem. Miasto 
jest teŜ dobrze skomunikowane linią kolejową prowadzącą w kierunku Rzeszowa-
Tarnowa-Krakowa, a poprzez odgałęzienie linii kolejowej w Przeworsku takŜe na 
Rozwadów, a stamtąd na Kielce lub Zamość.  

 

Rysunek nr 1. Przemyśl na tle Polski. 
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Źródło: Opracowanie własne PART S.A. na podstawie http://pl.wikipedia.org 

Przemyśl ze względu na swe połoŜenie, u zbiegu trzech krain geograficznych: Niziny 
Sandomierskiej, Pogórza Karpackiego i Przedgórza Karpat Wschodnich, jest jednym 
z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym miast w Polsce. Dodatkowym 
atutem jest jego połoŜenie na rubieŜach Unii Europejskiej, co czyni z Miasta Bramę do 
Zjednoczonej Europy. Przygraniczna lokalizacja Miasta, na pograniczu kultur, 
narodowości i religii, naturalnie predestynuje je do generowania ruchu turystycznego 
oraz pełnienia roli bazy wypadowej w Bieszczady, Karpaty Wschodnie i do Lwowa, 
a takŜe dalej - na Bałkany (co niestety na dzień dzisiejszy nie jest walorem 
wykorzystywanym).  

Przemyśl jest drugim co do wielkości miastem pod względem liczby mieszkańców na 
Podkarpaciu, po Rzeszowie (Rzeszów – 54 km2, 165 578 mieszkańców, Przemyśl – 
44,66 km2, 67 127 mieszkańców). W Przemyślu przewaŜa płeć piękna (53%). 
Wskaźnik feminizacji jest jednym z największych w województwie i wynosi 113 
(przy średniej dla województwa wynoszącej 104), zaś wskaźnik gęstości zaludnienia 
dla Miasta wynosi 1 542 osób na km2. 

Największy odsetek mieszkańców Przemyśla jest w wieku produkcyjnym (63,5%). 
Miasto charakteryzuje niski wskaźnik udziału ludzi młodych w populacji (21,4%). Na 
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przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowano wyraźny spadek liczby ludności w wieku 
przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście udziału ludności w wieku 
produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

 

Tabela nr 3. Podstawowe dane liczbowe dotyczące Miasta Przemyśla. 

 Miasto Przemyśl Miasto Przemyśl na tle 

województwa podkarpackiego 

Powierzchnia (km2) 44 km2 0,2% 

Liczba ludności 67 127  3,2% 

Gęstość zaludnienia (na km2) 1 542 118,7 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym2 

14 583 

 (21,4% ludności Miasta) 

2,8% ludności województwa 

Ludność w wieku 
produkcyjnym 3 

42 708 

(63,3% ludności Miasta) 

3,3% ludności województwa 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym4  

10 256 

 (15,3 ludności Miasta) 

3,3% ludności województwa 

Źródło: Opracowanie własne PART S.A. na podstawie http://www.stat.gov.pl 

3.3. Analiza atrakcyjności turystycznej. 

Analiza atrakcyjności turystycznej słuŜy pokazaniu, w jaki sposób zasoby, którymi 
dysponuje Miasto wpływają na postrzeganie go przez turystów, a takŜe wskazaniu 
potencjałów generujących największy ruch turystyczny. Stanowi jednocześnie bazę, 
na podstawie której tworzone są produkty turystyczne. Ze względu na to, Ŝe analiza 
pokazuje nierozerwalne i charakterystyczne cechy miejsca, umoŜliwia lepsze 
zrozumienie jego uwarunkowań w skali mikro i makro. Zawiera ona wyjaśnienia 
wpływu takich czynników jak: 

• walory naturalne, 

• walory kulturowe, 

• dostępność komunikacyjna 

pod kątem atrakcyjności Miasta dla turystów. 

NaleŜy podkreślić, iŜ pokazana w niniejszym rozdziale analiza atrakcyjności 
turystycznej nie stanowi inwentaryzacji walorów. Stąd ujęte w niej zostały tylko te 

                                                 
2 Wiek przedprodukcyjny: 0-17 lat. 
3 Wiek produkcyjny: męŜczyźni – 18-64 lata, kobiety – 18-59 lat. 
4 Wiek poprodukcyjny: męŜczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej. 
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elementy atrakcyjności turystycznej, które odgrywają / mogą odgrywać największą 
rolę w generowaniu ruchu turystycznego oraz budowaniu wizerunku Miasta na mapie 
Polski i Europy.  

Uświadomienie potencjałów, jak i ograniczeń wynikających z analizy umoŜliwia 
w konsekwencji wyznaczenie kierunków rozwoju turystyki. 

 

3.3.1. Walory naturalne. 

 

Potencjał przyrodniczy lub teŜ innymi słowy walory naturalne obszaru recepcji 
turystycznej są jednym z istotniejszych elementów przesądzających o atrakcyjności 
turystycznej danego miejsca i często warunkują, bądź teŜ wręcz narzucają, kierunki 
rozwoju turystyki. Od nich zaleŜą bowiem w znacznej mierze formy i rodzaje 
turystyki, jakie mogą być uprawiane w danym miejscu oraz długość sezonu 
atrakcyjnego dla turystów. 

 

Warunki klimatyczne  

Warunki klimatyczne w znacznej mierze wpływają na okres, przez jaki atrakcyjne 
turystycznie jest dane miejsce i kierunkują rozwój w daną stronę. 

Pod względem klimatycznym Przemyśl znajduje się w dzielnicy Podkarpackiej, gdzie 
pogoda kształtuje się pod dominującym wpływem oddziaływania mas powietrza 
kontynentalnego. Średnioroczna temperatura wynosi ok. +7,2 do +80C. Obszar Miasta 
cechują duŜe dobowe amplitudy temperatury powietrza i opady na poziomie 600 – 800 
mm. Okres wegetacyjny trwa od 200 do 220 dni w roku. Pokrywa śnieŜna utrzymuje 
się od 80 do 90 dni. Warunki termiczne wskazują, Ŝe zimy najczęściej są stosunkowo 
surowe (ok. 30 dni mroźnych w roku), jesień ciepła i długa, a lata upalne. Średnia 
roczna ilość dni z przymrozkiem wynosi 109 (przymrozki występują od października 
do kwietnia). Wilgotność powietrza najwyŜsza jest zimą, a najniŜsza latem. 
W Przemyślu notuje się duŜą liczbę dni z mgłą – 44 (szczególnie zalegającą w dolinie 
Sanu). Zachmurzenie najmniejsze jest od lipca do września, a najwyŜsze od listopada 
do lutego. Ilość opadów jest zróŜnicowana, najwięcej przypada na lipiec (99 mm), 
najmniej na styczeń i luty (33 mm).  

Kierunki wiatrów uzaleŜnione są od rzeźby, a szczególnie od przebiegu doliny Sanu. 
Dominują wiatry zachodnie i południowo – zachodnie, występują wiatry typu 
fenowego (o znacznej prędkości). Średni czas trwania termicznych pór roku wynosi: 
przedwiośnie – 24 dni, wiosna – 54 dni, lato – 107 dni, jesień – 57 dni, przedzimie – 
28 dni i zima – 89 dni. 

Od kilku lat obserwuje się tendencję ocieplania się klimatu oraz coraz liczniejszych 
anomalii pogodowych (gwałtownych burz, załamań pogody). 

 

NaleŜy podkreślić, Ŝe z punktu widzenia rozwoju turystyki, warunki klimatyczne 
w Przemyślu, ze względu na stosunkowo surowe zimy kształtujące się pod wpływem 
kontynentalnych mas powietrza, mogą sprzyjać rozwojowi sportów zimowych, do 
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czego równieŜ predestynuje Miasto omówione niŜej ukształtowanie terenu. Dość duŜe 
opady w miesiącach letnich nie sprzyjają turystyce biernej, typowo pobytowej i oferta 
turystyczna wymaga na ten okres duŜego urozmaicenia i moŜliwości korzystania 
z produktów niezaleŜnych od warunków klimatycznych.  

 

Ukształtowanie krajobrazu  

Ukształtowanie terenu jest jednym z potencjalnie waŜnych walorów turystycznych. 
Ciekawa rzeźba terenu, bogactwo form natury wpływa na atrakcyjność turystyczną 
miejsca i moŜe stanowić bazę do rozwinięcia produktu turystycznego w oparciu o ten 
walor, o ile jest on istotny z turystycznego punktu widzenia. 

Pod względem ukształtowania terenu Miasto jest połoŜone aŜ w kilku jednostkach 
geograficznych. Wschodnia część Miasta znajduje się w Pradolinie Sanu, o 
szerokości od 100 m (w centrum Miasta) do 5 km (okolice Hurka). Teren 
charakteryzuje się niskim nachyleniem (nie przekraczającym 8%) z dominującymi 
terasami oraz systemem dolin bocznych, w tym największą doliną Wiaru. 
Południowo-wschodnia część Miasta znajduje się na terenie PłaskowyŜu Sańsko-
Dniestrzańskiego, który charakteryzuje się małym zróŜnicowaniem wysokości 
względnych, przy maksymalnej wysokości terenu ok. 300 m n.p.m. Formami 
morfologicznymi występującymi na płaskowyŜu są: słabo urzeźbione zrównania 
wierzchowinowe, stoki o nierównym nachyleniu (w obrębie których występują 
osuwiska skalno-wietrzelinowe), doliny nieckowate i wciosowe (wcięte w zbocza 5-20 
m), w obrębie których zachodzą intensywne procesy erozyjne.   Północno-zachodnia 
część Miasta leŜy w obrębie Pogórza Dynowskiego, stanowiącego wyŜynę wznoszącą 
się do wysokości 280-350 m n.p.m., pociętą dolinami, w obrębie stoków intensywnie 
niszczoną ruchami masowymi w postaci osuwisk i złazisk pokryw wietrzelinowych. 
Południowo-zachodnia część Miasta leŜy w obrębie Pogórza Przemyskiego. Jest to 
mało rozczłonkowane pogórze, wznoszące się do wysokości 260-350 m n.p.m., 
o urozmaiconej rzeźbie, bogatej w formy morfologiczne i atrakcyjnej widokowo. 
Północna część Miasta leŜy w obrębie Podgórza Rzeszowskiego. Jest to wierzchowina 
lessowa o urozmaiconej rzeźbie i zróŜnicowanym nachyleniu, porozcinana dolinami 
nieckowatymi i wąwozami lessowymi o prawie pionowych zboczach.  

 

Zgodnie z fizycznogeograficznym podziałem Polski, Przemyśl jest zlokalizowany  
w prowincjach Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem i Karpaty Wschodnie. Znajduje 
się na pograniczu trzech makroregionów: Kotliny Sandomierskiej (mezoregiony: 
Podgórze Rzeszowskie, Dolina Dolnego Sanu), Pogórza Środkowobeskidzkiego 
(mezoregiony: Pogórze Przemyskie i Pogórze Dynowskie) oraz PłaskowyŜu Sańsko-
Dniestrzańskiego (makroregion naleŜący do podprowincji: Podkarpacie Wschodnie, 
która w większości leŜy poza granicami Polski)5.  

 

                                                 
5 Na podstawie: Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002. 
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Miasto połoŜone jest, jak Rzym, na siedmiu wzgórzach6, a jego najwyŜszymi 
punktami są: wzgórze Kurhel (364 m n.p.m.) oraz tzw. Kopiec Tatarski7 na Wzgórzu 
Zniesienie (352 m. n.p.m.), które jest najbardziej wysuniętym na wschód 
wzniesieniem Karpat Zachodnich. Roztacza się z niego piękna panorama Karpat 
Wschodnich i Zachodnich, Podkarpacia Północnego i Wschodniego oraz samego 
Miasta.  

 

Urozmaicone ukształtowanie powierzchni jest jednym z waŜnych walorów 
turystycznych Miasta. Rzeźba terenu – od dolin, poprzez starorzecza, aŜ po wzgórza 
wraz z usypanym przez ludzi kopcem (na szczycie Zniesienia) podwyŜsza 
atrakcyjność turystyczną Miasta. Dzięki temu urozmaiceniu powstaje ciekawy układ 
przestrzenny, przekładający się na antropogeniczne czynniki (układ przestrzenny 
Miasta). Sprzyja teŜ rozwojowi róŜnorodnych form turystyki i zagospodarowania 
przestrzennego (np. istniejący wyciąg narciarski). Wreszcie ukształtowanie terenu 
w samym Mieście i jego najbliŜszych okolicach zostało wykorzystane do stworzenia 
kolejnej atrakcji terenu, jaką jest Twierdza Przemyśl. 

 

Surowce naturalne 

Przemyśl połoŜony jest w obszarze występowania złóŜ ropy naftowej oraz gazu, a na 
terenie Miasta eksploatowane są złoŜa gazu ziemnego. Istniejące odwierty mogą 
zostać  potencjalnie wykorzystane do stworzenia produktu bazującego na tradycjach 
przemysłowych Miasta, leŜącego na obszarze najstarszego eksploatowanego zagłębia 
naftowego na świecie. 

Z zasobami gazu ziemnego i ropy naftowej powiązane jest występowanie wód 
termalnych, których istnienie potwierdzono podczas prowadzonych odwiertów. 
Jednak na chwilę obecną ich potencjał i wydajność, a takŜe skład fizyko-chemiczny, 
jak i temperatura nie są zbadane w stopniu umoŜliwiającym eksploatację źródeł. 
Istnieją plany zagospodarowania tych zasobów poprzez rozwaŜaną budowę parku 
wodnego. Inwestycja taka niewątpliwie stanowiłaby dodatkową atrakcję turystyczną 
Miasta. 

Ponadto w Przemyślu eksploatowane są surowce ceramiczne złoŜ lessów, pyłów i glin 
pylastych. Produkuje się z nich cegłę i inne wyroby ceramiczne w jedynej czynnej 
w Przemyślu cegielni na Zasaniu – Buszkowicach. Znaczenia turystycznego zasoby te 
mogłyby nabrać w wypadku budowy produktu turystycznego, który wykorzystywałby 
ceramikę. 

 

Sieć hydrograficzna  

                                                 
6 Trudno jednak dokładnie określić, czy wzgórz jest rzeczywiście siedem. 
7 Najstarsza legenda mówi o zniesieniu w I połowie XVI wieku zagonu tatarskiego, gdzie w czasie walk 
zginął chan. W miejscu jego śmierci, zgodnie ze wschodnimi obyczajami, usypano kopiec – pomnik. 
Dzisiaj miejsce to stanowi jedną z atrakcji Przemyśla, zarówno w sensie krajobrazowym, jak 
i historycznym. 
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Miasto w całości połoŜone jest w dorzeczu Sanu oraz jego dopływu Wiaru. Rzeka 
San płynie doliną o kierunku zbliŜonym do równoleŜnikowego. Szerokość koryta 
wynosi 45 - 50 m, wcięcie w dno terasy zalewowej 2-3 m. Wiar płynie głęboko 
wciętym korytem, zachowującym kierunek południkowy. Do Sanu i Wiaru wody 
powierzchniowe odprowadza dość gęsta sieć często bezimiennych cieków. 

San i Wiar są rzekami o reŜimie górskim, bardzo szybko reagującymi na zmiany 
zasilania. Spotykane są, szczególnie w okresie letnim, nagłe wezbrania wód 
spowodowane obfitymi opadami. Przy wysokich stanach wód rzeki występują z koryta 
i zalewane są terasy zalewowe i starorzecza. Zmienność stanów wód na Sanie 
łagodzona jest przez oddziaływanie zespołu zbiorników retencyjnych Solina-
Myczkowce. 

San jest prawobrzeŜnym dopływem Wisły, o długości 457,8 km i naleŜy do 
najczystszych polskich rzek, dzięki czemu panują w niej doskonałe warunki do 
uprawiania wędkarstwa. Rzekę zamieszkują róŜne gatunki ryb, na miejskim odcinku 
w liczbie 24 (w tym m.in. pstrąg potokowy, lipień, głowacica, świnka, certa, jaś, kleń, 
szczupak, sandacz, okoń, płoć, ukleja). W Przemyślu San zmienia swój charakter 
z bystrej rzeki górskiej na spokojny, nizinny (tu teŜ przebiega umowna linia podziału 
pomiędzy górnym a dolnym biegiem rzeki).  

San historycznie stanowił oś rozwoju gospodarczego tych terenów – nad nim 
rozwinęły się w średniowieczu Przemyśl, Jarosław, Sanok. W swoim spławnym 
odcinku był wykorzystywany (a w niektórych miejscach jest wykorzystywany po dziś 
dzień) przez flisaków. Spławiano nim drewno, sól i zboŜe. Do końca XIX wieku, 
kiedy to na skutek regulacji rzeki oraz wycięcia lasów, poziom wody znacznie się 
obniŜył od Przemyśla w dół rzeki pływały statki. Obecnie przez Przemyśl na Sanie 
przebiega szlak „Błękitny San” oraz są organizowane imprezy (spływy kajakowe, dni 
flisactwa, itp.). Na rzece funkcjonuje teŜ kąpielisko. W dalszym ciągu 
niewykorzystanym potencjałem Sanu jest etymologia nazwy, której rdzeń oznacza 
„wartką, bystrą wodę”. Nazwa ta została być moŜe nadana przez plemiona celtyckie, 
które kiedyś mieszkały na tych terenach. Ten sam źródłosłów mają nazwy rzek: 
Shannon (Irlandia), Seine (Sekwana – Francja), Saona (Francja). To pokrewieństwo 
nazewnictwa powinno zostać wykorzystane. 

Warto podkreślić, iŜ Dolina Sanu stanowi naturalny korytarz ekologiczny 
umoŜliwiający migrację roślin i zwierząt między terenami chronionymi leŜącymi na 
południu i północy województwa podkarpackiego. 

 

JeŜeli chodzi o wody stojące, w Przemyślu nie ma naturalnych jezior. Istnieją jednak 
oczka wodne (przy ul. Sanockiej), które są starorzeczami Sanu. Obecnie nie mają one 
znaczenia turystycznego, planowana jest jednak inwestycja związana z ich 
zagospodarowaniem (Przemyski Parku Sportowo-Rekreacyjny: Akwen wodny).  

 

Obszary cenne przyrodniczo  

Do obszarów cennych pod względem przyrodniczym zaliczyć naleŜy przede 
wszystkim obszary prawnie chronione. Ich występowanie na terenie Miasta jest istotne 
z punktu widzenia turystyki z dwóch powodów: po pierwsze stanowią one jeden 
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z walorów turystycznych, tym cenniejszy, Ŝe ulokowany na terenie dość duŜego 
miasta, co nie jest częste. Po drugie, ograniczenia narzucone przez  prawo znacznie 
zmniejszają moŜliwości rozbudowy infrastruktury w bezpośrednim sąsiedztwie tych 
terenów. Z punktu widzenia więc turystyki oznacza to potencjał, który musi być 
wykorzystany w ramach rygorów ustanowionych prawem. 

Na terenie Przemyśla znajduje się kilka obszarów przyrodniczo chronionych. Na 
południowych i zachodnich granicach Miasta zaczynają się: Park Krajobrazowy 
Pogórza Dynowskiego oraz Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu. 
Na terenie Miasta powołane zostały dwa rezerwaty przyrody: rezerwat florystyczny 
„Jamy” - o powierzchni 2,01 ha, powołany w celu ochrony jedynego w Polsce 
stanowiska lnu austriackiego oraz rezerwat roślinny „Winna Góra” - o powierzchni 
0,10 ha, połoŜony w północnej części Miasta, w dzielnicy Winna Góra. Ochronie 
podlega naturalne stanowisko wisienki karłowatej, która jako relikt okresu 
holoceńskiego osiąga w Polsce północne granice swego występowania. 

Na obszarze Miasta występują 42 pomniki przyrody8, wśród których najliczniejsze są 
pojedyncze drzewa – lipy, jesiony i dęby szypułkowe. Występują ponadto 4 grupy 
drzew i 2 aleje. Wśród drzew znajdują się 2 sztuki obcego pochodzenia 
(aklimatyzowane - platan klonolistny i kasztanowiec zwyczajny - biały). 

Poza podanymi powyŜej obszarami, Przemyśl leŜy w obszarze Natura 2000, specjalna 
ochrona ptaków (OSO) Pogórze Przemyskie (kod obszaru PLB180001). W jego skład 
wchodzi 16,2 ha obszarów połoŜonych na terenie Miasta i zlokalizowanych 
w południowo-zachodniej jego części. Obszar ten stanowi ostoję chronionych 
gatunków ptaków i miejsce lęgowe bociana czarnego, trzmielojada, orlika 
krzykliwego, derkacza (gatunki zagroŜone w Europie). 

Istnienie tylu obszarów chronionych na terenie Miasta dowodzi pewnej jego 
wyjątkowości oraz powinno zostać wykorzystane w bardziej efektywny sposób przy 
tworzeniu produktów turystycznych bazujących na nich. 

Z punktu widzenia turystyki waŜnym elementem przyrodniczym Miasta są tereny 
wokół Zamku (obecny Park Miejski), które niegdyś nie były zadrzewione, z uwagi na 
konieczność zachowania duŜej widoczności w razie ataku wroga. W XVI, XVII wieku 
porastały je sady starościańskie. W 1842 roku załoŜono tu park, który do dziś jest 
istotną atrakcją dla ludzi spragnionych wytchnienia i romantyzmu. Park 
z zachowanym drzewostanem, układem alejek i ścieŜek oraz naturalnych cieków 
wodnych wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
podkarpackiego.  

 

Dla rozwoju turystyki w Przemyślu ogromne znaczenie mają równieŜ obiekty 
przyrodnicze połoŜone w niedalekiej odległości. NaleŜą do nich: 

• Arboretum w Bolestraszycach. 

• Park przy Zespole Pałacowym w Krasiczynie. 

 
                                                 
8 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2004-2007, Cz. I Diagnoza Stanu 
Środowiska, s. 38. 
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Podsumowanie i wnioski 

Walory naturalne są istotnym, jednak wciąŜ nie w pełni wykorzystanym potencjałem 
Przemyśla. MoŜliwości, które za nimi się kryją zostały dostrzeŜone w zasadzie we 
wszystkich dokumentach strategicznych Miasta. Istniejące walory mogą być 
wykorzystane w nader róŜnorodny sposób, co samo w sobie jest wartością dodatkową. 
Przegląd i dokonana analiza środowiska przyrodniczego Miasta Przemyśla pozwala 
wyciągnąć następujące wnioski szczegółowe: 

• Dziedzictwo przyrodnicze Przemyśla naturalnie predestynuje Miasto do 
rozwoju turystyki w oparciu o wykorzystanie potencjału walorów naturalnych 
(w tym turystyki aktywnej, turystyki edukacyjno-rekreacyjnej dzieci i młodzieŜy, 
turystyki weekendowej). 

• Potencjał przyrodniczy Miasta idealnie wpisuje się w trendy światowego rynku 
turystycznego związane z: 

o Popularnością aktywnych i zdrowych form wypoczynku. 

o Bezpieczeństwem ekologicznym. 

o Integrowaniem walorów naturalnych z kulturowymi.  

• Bogactwo form środowiska przyrodniczego pozwala na zdywersyfikowanie 
i wzbogacanie istniejącej oferty turystycznej, dając powód do przedłuŜenia 
pobytu w Przemyślu. 

• Walory naturalne Przemyśla przenikają się z jego dziedzictwem kulturowym, 
co pozwala na tworzenie oferty zintegrowanej, a tym samym ciekawszej 
i bardziej zróŜnicowanej.  

• Zupełnie niewykorzystanym walorem przyrodniczym jest połoŜenie Przemyśla 
na terenie Karpat. Obecnie Przemyśl kojarzony jest ewentualnie 
z Bieszczadami, które nie są hasłem tak nośnym i znanym, jak Karpaty.  

• Do przyrodniczych osobliwości Przemyśla zaliczyć naleŜy: 

o PołoŜenie Miasta (Miasto niezwykle malownicze i urokliwe, połoŜone 
amfiteatralnie na zboczach wzgórz, przecięte wstęgą Sanu; Miasto 
połoŜone na 7 wzgórzach; na pograniczu Polski z Ukrainą, w pobliŜu 
przejścia granicznego na Słowację).  

o San jako element spinający szereg walorów, od naturalnych po 
antropogeniczne (kulturowe, historyczne, religijne, np. obchodzone 
przez grekokatolików święto Jordanu) czy wręcz etymologiczne – 
moŜliwość powiązania z rzekami dawnych plemion celtyckich we 
Francji i Irlandii: Galia Wschodu). Walor ten jak do tej pory 
zagospodarowany jest tylko częściowo (szlak „Błękitny San”). 

o Najstarsze zagłębie naftowe na świecie - istniejące wody geotermalne – 
potencjał do wykorzystania w przyszłości.  

o Kopiec Tatarski na Wzgórzu Zniesienie. 

 



Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 45 

3.3.2. Walory kulturowe. 

 

Walory i atrakcje historyczno-kulturowe, określane równieŜ jako antropogeniczne 
(czyli będące dziełem człowieka), są jednym z istotnych motywów przyjazdu turystów 
niemal do kaŜdego regionu. Wśród tych walorów naleŜy wymienić róŜnego rodzaju 
zabytki (m.in. obiekty sakralne i świeckie: załoŜenia parkowo-pałacowe, obiekty 
poprzemysłowe, układy urbanistyczne, etc.), obiekty muzealne czy teŜ ślady dawnej 
tradycji i kultury ludowej obszaru (folklor oraz legendy). To one w wielu wypadkach 
przesądzają o tym, Ŝe dana destynacja jest atrakcyjna dla turystów. Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ciało doradcze Komisji Europejskiej) zauwaŜa 
w swojej opinii, Ŝe turystyka kulturowa (rozumiana jako powiązana z walorami 
artystycznymi i krajobrazowymi, dziedzictwem historycznym i artystycznym oraz 
tradycjami lokalnymi) naleŜy do sektorów turystycznych o najwyŜszym potencjale 
wzrostowym. Co więcej, napływ turystów zagranicznych spoza Unii Europejskiej do 
Europy jest w duŜej mierze podyktowany chęcią zapoznania się z walorami 
kulturowymi. Jednocześnie podkreśla się, iŜ dziedzictwo kulturowe Europy jest tą 
unikalną, niepodrabialną wartością, która decyduje o przewadze konkurencyjnej 
kontynentu i jego znaczeniu na turystycznej mapie świata.  

 

Walory kulturowe a historia obszaru 

W związku z tym, Ŝe walory kulturowe mają w całości charakter antropogeniczny, jak 
to przedstawiono powyŜej, niezwykle waŜne są dzieje, które ukształtowały krajobraz 
kulturowy Miasta. One, bowiem mogą stanowić podstawę do budowania produktów 
turystycznych wykorzystujących walor autentyczności, odpowiadających na potrzeby 
turystów w zakresie poznawania historii i zagłębienia się w przeszłość.  

Przemyśl naleŜy do najstarszych miast na ziemiach polskich. Liczne znaleziska 
archeologiczne dokumentują ślady istnienia tu osadnictwa od epoki górnego paleolitu 
(25 000 - 22 000 p.n.e.) poprzez wszystkie okresy kulturowe: mezolit, neolit, epokę 
brązu i Ŝelaza, aŜ po późne średniowiecze i czasy nowoŜytne. Początki Miasta to 
załoŜenie grodu warownego zachodniosłowiańskiego plemienia Lędzian9. W 981 roku 
Przemyśl został zagarnięty przez Rusinów, a odbity w 1018 roku przez Bolesława 
Chrobrego, będąc juŜ wtedy najwaŜniejszym grodem Piastów na południowo-
wschodnich rubieŜach Polski. Z tego okresu (po 1018 roku) pochodzą relikty rotundy 
i palatium na Wzgórzu Zamkowym, które są unikatowymi zabytkami architektury 
romańskiej.  

Na Wzgórzu Zamkowym ustalono istnienie w końcu X wieku grodu warownego, 
u podnóŜa którego, na tarasie wokół dzisiejszej katedry, rozwinęła się związana z nim 
osada. W czasach od końca XI do XII wieku na Ziemi Przemyskiej toczyły się walki 
o wpływy polityczne pomiędzy Polakami, Rusinami, Węgrami i Tatarami. Miasto 
było przejściowo stolicą Księstwa Halickiego. Dopiero Kazimierz Wielki, podczas 
wyprawy na Ruś, przyłączył Ziemię Przemyską do Polski. Rozpoczęło to nowy okres 
w Ŝyciu Miasta. W latach 1345 - 1366 powstał murowany zamek na miejscu dawnego 
grodu. Wieloczłonowy zespół osadniczy, składający się z zamku, obronnych osad, 

                                                 
9 Węgrzy do dzisiejszego dnia określają Polaka jako Lengyel – pochodzenie od plemienia Lędzian. 
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połoŜonych na niŜszych tarasach oraz przedmieść o luźnej zabudowie, otoczony był 
umocnieniami drewniano-ziemnymi. W to przedlokacyjne rozplanowanie wpisany 
został regularny, szachownicowy układ miasta średniowiecznego, dla którego akt 
lokacyjny wystawił w 1389 roku Władysław Jagiełło. Nowe stosunki gospodarcze 
(renta gruntowa) wpłynęły na przemianę struktury przestrzennej. W 1499 roku miasto 
zostało zdobyte i ograbione przez hospodara wołoskiego Stefana Wielkiego. Klęska ta 
spowodowała podjęcie prac nad nowym systemem obronnym miasta, którego 
realizację rozpoczęto w 1527 roku i kontynuowano przez blisko 100 lat. Ostatecznie, 
ten nowoŜytny system bastejowy uformowany został w latach 30-tych XVII wieku. 
Wyznaczył on granice rozwoju Miasta aŜ do wieku XIX. System wzmacniały 
połoŜone poza murami Miasta inkastelowane klasztory. Wieki XVI i XVII były 
okresem rozkwitu. Dzięki rozwijającemu się handlowi i licznym przywilejom 
królewskim Przemyśl stał się jednym z najbogatszych miast w Polsce. 

Po pierwszym rozbiorze Polski Przemyśl znalazł się w zaborze austriackim. Wtedy to 
nastąpił upadek gospodarczy, a takŜe została okaleczona struktura przestrzenna 
Miasta. Rozpoczęto, bowiem likwidację murów obronnych, nastąpiła kasata 
klasztorów i wyburzenia kościołów, rozebrano ratusz, zaś zamek popadł w ruinę. 
Przeprowadzono nową arterię komunikacyjną o znaczeniu militarnym, co 
spowodowało znaczne wyburzenia, w tym usunięcie części zachodniej, pierzei rynku. 
PołoŜenie Miasta na strategicznym dla zaborcy obszarze przełoŜyło się 
w doprowadzenie w 1859 roku linii kolejowej i realizację potęŜnej twierdzy 
pierścieniowej wznoszonej od 1873 roku z przerwami do 1914 roku. Przełom wieku 
XIX i XX to kolejny okres gwałtownego rozwoju Przemyśla. W związku z budową 
Twierdzy w Mieście wznoszono koszary, reprezentacyjne budynki i kamienice. 
Powstawały nowe dzielnice, a liczba mieszkańców zdecydowanie wzrosła. 

Przez cały okres swego istnienia Miasto pełniło waŜną rolę ośrodka administracji 
państwowej i religijnej. We wczesnym średniowieczu Przemyśl był metropolią 
udzielnego księstwa. W okresie późniejszym - do rozbiorów Rzeczpospolitej - był 
stolicą ziemi, w skład której wchodziło dziewięć powiatów. Prócz tego był siedzibą 
starostwa grodowego. Od wieków takŜe był miastem wielonarodowościowym.  

W historii Miasta był takŜe taki czas, kiedy leŜało ono jednocześnie w dwóch 
państwach: prawobrzeŜna część Przemyśla znajdowała się na terytorium ZSRR, 
lewobrzeŜna natomiast - Niemiec. Miało to miejsce od września 1939 roku do czerwca 
1941 roku.  

Po II wojnie światowej wraz z rozwojem przemysłu powstawały osiedla 
mieszkaniowe, głównie wielorodzinne i jednorodzinne, reaktywowano liczne 
instytucje edukacyjne i kulturalne. Ustawą z dnia 28 maja 1975 roku 
o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o 
radach narodowych powołane zostało województwo przemyskie. Powstanie struktur 
wojewódzkich oraz podniesienie rangi Przemyśla było waŜnym i korzystnym 
czynnikiem w powojennych dziejach Miasta. Bardzo poŜyteczne okazały się dlań 
takŜe przemiany ustrojowe w Polsce ostatnich lat, dzięki którym samorządom 
przywrócona została w 1990 roku władza na szczeblu lokalnym. Równocześnie 
z postępującą demokratyzacją Ŝycia zaznaczył się wzrost znaczenia Przemyśla jako 
ośrodka administracji kościelnej. W roku 1992 Jan Paweł II dokonał reformy 
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organizacji terytorialnej kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, w wyniku czego 
powstała archidiecezja przemyska.  

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 1999 roku reformą podziału 
administracyjnego kraju nastąpiła likwidacja szeregu województw, w tym 
i województwa przemyskiego. Tym samym Przemyśl przestał pełnić funkcję stolicy 
województwa. Jest to dla Miasta sytuacja niekorzystna, gdyŜ funkcje administracyjne 
(w tym przypadku wojewódzkie) są istotnym czynnikiem miastotwórczym, 
wpływającym zarówno na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i rangę 
Miasta w otoczeniu terytorialnym (krajowym i regionalnym). 

 

Potencjał ilościowy i jakościowy walorów kulturowych 

Przemyśl naleŜy do najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym ośrodków 
miejskich w Polsce, a spacer ulicami Starego Miasta to swoista lekcja historii sztuki. 
Spośród ponad 400 objętych prawną ochroną konserwatorską zabytków architektury 
w niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane obiekty, które najlepiej oddają 
charakter Miasta oraz bogactwo jego spuścizny kulturowej. Obecny układ 
urbanistyczny Starego Miasta w Przemyślu ukształtowany został w II połowie XIV 
wieku. Integralną, a zarazem najwaŜniejszą częścią powstałego wówczas załoŜenia 
przestrzennego, był plac rynkowy na rzucie zbliŜonym do kwadratu o bokach długości 
80 m. Początkowo w większości drewniana zabudowa, w II połowie XV i w XVI 
wieku zastąpiona została trzytraktowymi murowanymi kamienicami, zajmującymi 
wąskie parcele usytuowane prostopadle do boków rynku. Kamienice poprzedzone 
zostały charakterystycznymi dwuosiowymi podcieniami, łączącymi się na długości 
całej pierzei. Wszystkie kamienice z biegiem czasu ulegały przebudowom 
i rozbudowom, niektóre zastępowano nowymi, a nawet likwidowano. W obecnej 
postaci przemyskie kamienice przyrynkowe ostatecznie ukształtowane zostały na 
przełomie XIX i XX wieku. Niegdyś centrum placu rynkowego wypełniał 
monumentalny budynek ratusza wzniesiony w połowie XVI wieku. Ratusz ten, znany 
m.in. z siedemnastowiecznej ikonografii, rozebrany został decyzją władz zaborczych 
w 1794 roku. Z czasem funkcję ratusza - siedziby władz miejskich - przejęła 
kamienica Rynek 1 przystosowana do funkcji administracyjnych. 

ZróŜnicowana struktura narodowościowa i wyznaniowa, a takŜe gospodarcza Miasta 
spowodowały powstanie odrębnych obszarów (kwartałów) w historycznej części 
Miasta, a mianowicie:  

• rynek i okoliczne ulice tworzyły centrum administracyjno-handlowe, 
skupiające najzamoŜniejszych mieszczan, 

• część północno-wschodnia - powstała tu dzielnica Ŝydowska, 

• część południowo-wschodnia - dzielnica zwana Władycze, zamieszkana 
przez ludność narodowości ruskiej, z własną cerkwią katedralną i siedzibą 
biskupa obrządku greckokatolickiego, 

• część południowa i zachodnia - znajdowały się tu klasztory i kanonie 
związane z katedrą obrządku rzymsko-katolickiego i siedzibą biskupa. 

Ta struktura przestrzenna odbijała się w rozmieszczeniu i charakterze zabudowy: 
centralne kwartały były zwarte, gęsto zabudowane, a w pozostałych przewaŜała 
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zabudowa luźna, zwykle drewniana, w krajobrazie Miasta dominowały bryły obiektów 
sakralnych. W wieku XVIII, mimo upadku gospodarczego, wznoszono nowe 
i przebudowywano istniejące obiekty sakralne, co wzbogaciło wnętrza urbanistyczne 
Miasta i jego panoramę, niezmiennie rysującą się na tle Wzgórza Zniesienie i Kopca 
Tatarskiego. 

I wojna światowa nie dotknęła substancji, natomiast II wojna światowa przyniosła 
znaczne straty w substancji zabytkowej i w strukturze przestrzennej: wyburzenie 
dzielnicy Ŝydowskiej wraz z synagogą, poŜar katedry, uszkodzenie i likwidacja 
szeregu obiektów. Liczba ludności zmalała do 40 700 osób w 1945 roku stosunku do 
65 750 w 1939 roku. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe Przemyśl jest miastem, w którym walory naturalne 
i kulturowe są tak ściśle zintegrowane, Ŝe trudno je oddzielić. Czynnikiem 
równorzędnym z wartością zabytkową Miasta jest otaczający go i współtowarzyszący 
zespołowi staromiejskiemu naturalny krajobraz (Wzgórze Zniesienie i Kopiec 
Tatarski, Winna Góra, forty pierwszej linii obrony Twierdzy Przemyśl). Integracja 
walorów naturalnych i antropogenicznych jest jednym z największych atutów 
turystycznych Przemyśla, umoŜliwia bowiem dywersyfikację oferty. 

 

Perły turystyczne Przemyśla 

 

Zabytkowe obiekty 
sakralne 

Dawny klasztor OO. Dominikanów (obecnie siedziba Starostwa) 

Zamykający niemal całą zachodnią pierzeję Placu Dominikańskiego budynek 
obecnego Starostwa Przemyskiego pierwotnie stanowił, wznoszony etapami 
od 1589 do 1635 roku, kompleks klasztoru OO. Dominikanów. W 1787 roku 
klasztor dominikański decyzją cesarza Józefa II uległ kasacie. W II połowie 
XIX wieku budynek klasztorny, po kompleksowej przebudowie i rozbudowie, 
przeznaczono na sąd obwodowy i więzienie. W latach 1975-1998 mieścił się 
tutaj Urząd Wojewódzki ówczesnego województwa przemyskiego. Obecnie 
budynek uŜytkowany jest przez Starostwo Przemyskie. 

Dawny klasztor SS. Dominikanek (obecnie Garnizonowy Klub Oficerski) 

Przemyski klasztor sióstr Dominikanek w swej pierwotnej postaci wzniesiony 
został ok. połowy XVI wieku (pierwsza wzmianka pochodzi z 1595 roku). 
W 1787 roku po kasacie zgromadzenia przejęty został przez państwo 
austriackie i przekazany na cele wojskowe. Po II wojnie światowej w dawnej 
sali balowej kasyna zlokalizowano czynne do dzisiaj kino „Kosmos”. Od 
niedawna w naleŜącym nadal do wojska budynku swą siedzibę znalazło 
Muzeum Twierdzy Przemyśl. 

Nowa synagoga (obecnie Przemyska Biblioteka Publiczna) 

Budowa, którą rozpoczęto w 1910 roku, przerwana została z chwilą wybuchu 
I wojny światowej. Prace wykończeniowe prowadzono od 1918 roku. 
W czasie II wojny światowej synagoga przekształcona została decyzją władz 
okupacyjnych na stajnię dla koni. Dewastację obiektu powstrzymano dopiero 
w latach 60-tych XX wieku, kiedy to zapadła decyzja o odbudowie 
zrujnowanego budynku z przeznaczeniem na miejską bibliotekę. Dziś 
w budynku synagogi mieści się Przemyska Biblioteka Publiczna. 

Gmach rzymsko-katolickiego WyŜszego Seminarium Duchownego  

Przemyskie seminarium duchowne załoŜone zostało w 1687 roku. We 
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wnętrzu monumentalnego budynku szczególną uwagę zwraca kaplica 
seminaryjna ozdobiona w 1937 roku malowidłami autorstwa Jana Henryka 
Rosena, twórcy malarskiej dekoracji katedry ormiańskiej we Lwowie. 

Szkoła katedralna 

Budynek dawnej szkoły katedralnej w swej pierwotnej postaci wzniesiony 
został w II połowie XVI wieku. W XVIII wieku budynek uległ gruntownej 
przebudowie i rozbudowie, uzyskując obecną bryłę. Powojenne remonty 
i adaptacje z lat 1954 i 1965 całkowicie zmieniły charakter i wystrój wnętrz 
budynku, adaptując je na potrzeby najpierw szkoły muzycznej, a następnie 
pracowni i magazynów muzealnych. Przemyska szkoła katedralna była 
najstarszą średnią szkołą w mieście, stanowiącą fili ę Akademii Krakowskiej. 

Archikatedra p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Jana Chrzciciela 

Początki świątyni sięgają XII lub XIII wieku. Ostatecznie budowę gotyckiej 
katedry zakończono około 1559 roku. W latach 1724-1733 katedra uległa 
kompleksowej przebudowie w duchu panującej wówczas stylistyki 
barokowej. Kolejny gruntowny remont katedry odbył się etapami w latach 
1883–1913. W tym to czasie m.in. gruntowanie odnowiono prezbiterium 
przywracając mu częściowo formy gotyckie, wymieniono większość 
wyposaŜenia ruchomego (m.in. ołtarz główny, stalle, ambonę, ołtarze boczne) 
oraz sprawiono nowy wystrój malarski korpusu nawowego. W takiej to 
postaci z niewielkimi zmianami przemyska katedra przetrwała do naszych 
czasów. W roku 1992 Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił w Przemyślu 
metropolię, tym samym dotychczasowa katedra podniesiona została do rangi 
archikatedry metropolitalnej. W sąsiedztwie katedry znajduje się 
monumentalna dzwonnica wznoszona etapami w latach 1759-1764 (dwie 
dolne kondygnacje) i w 1907 roku, kiedy to wzniesiono trzecią kondygnację 
wieńcząc ją monumentalnym neobarokowym hełmem. 

Kościół p.w. Św. Teresy (OO. Karmelitów Bosych) 

Budowa świątyni prowadzona była w latach 1625-1630. Równolegle 
z kościołem wzniesiono obszerny zespół zabudowań klasztornych, 
przylegający do świątyni od wschodu. W II połowie XVIII wieku kościół 
zyskał niezwykłej urody wyposaŜenie ruchome wykonane przez snycerzy 
lwowskich, w tym unikalną ambonę w kształcie „łodzi piotrowej”. W roku 
1784, po kasacie zakonu Karmelitów, kościół przekazany został miejscowej 
społeczności greckokatolickiej z przeznaczeniem na sobór katedralny. 
Funkcję tę świątynia pełniła do 1946 roku, kiedy to ponownie przejęli j ą OO. 
Karmelici. Począwszy od 1979 roku trwa systematyczny proces przywracania 
budowli pierwotnej formy architektonicznej, czego skutkiem stało się m.in. 
odtworzenie dawnego wyglądu fasady oraz zadaszenia. Przy kościele 
prowadzone jest duszpasterstwo garnizonowe. 

Sobór katedralny p.w. Św. Jana Chrzciciela (dawny kościół p.w. 
Najświętszego Serca Jezusowego – OO. Jezuitów) 

Kościół ten wzniesiony został etapami, pomiędzy rokiem 1627 a końcem 
XVIII wieku, uzyskując obecny późnobarokowy wyraz architektoniczny. 
Przebudowa kościoła, w trakcie której uzyskał on znakomitej klasy ruchome 
wyposaŜenie, uczyniła z niego jeden z najpiękniejszych kościołów ziemi 
przemyskiej. W 1773 roku po kasacie zakonu kościół stopniowo ulega 
zaniedbaniu i dewastacji. W I połowie XIX wieku przejęty przez władze 
austriackie kościół zamieniony został na magazyn wojskowy, czego skutkiem 
była dalsza profanacja i dewastacja świątyni. W 1903 roku przystąpiono do 
gruntownego remontu świątyni. Przez kilkadziesiąt lat słuŜył jako świątynia 
garnizonowa. W roku 1991 kościół przekazany został Parafii Katedralnej 
Obrządku Grecko-Katolickiego, stając się Archikatedrą Diecezji Przemysko-
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Warszawskiej Kościoła Grecko-Katolickiego. W przylegającym do świątyni 
budynku dawnego kolegium jezuickiego mieści się Muzeum Archidiecezjalne, 
jedno z najstarszych tego typu muzeów w Polsce, ze zbiorami sztuki sakralnej 
z terenu archidiecezji przemyskiej. 

Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny (OO. Franciszkanów) 

W 1379 roku wzniesiony został pierwotny drewniany kościół franciszkański 
p.w. św. Marii Magdaleny. Jego miejsce w XV i XVII wieku zajęły dwie 
kolejne świątynie: gotycka oraz wczesnobarokowa. Obecny kościół (czwarty 
na tym samym miejscu) wzniesiony został w latach 1754 - 1778 w stylu 
późnobarokowym. Kościół ten naleŜy do najpiękniejszych późnobarokowych 
załoŜeń kościelnych w południowo-wschodniej Polsce. W kościele 
przechowywane są relikwie Św. Wincentego, patrona Miasta. 

Gmach grecko-katolickiego Seminarium Duchownego 

Budynek seminarium duchownego przy ul. Basztowej w Przemyślu 
wzniesiony został w 1912 roku. Do końca II wojny światowej pełnił funkcje 
seminarium duchownego przemyskiej diecezji greckokatolickiej. Po przejęciu 
przez państwo w 1945 roku budynek przeznaczono na cele dydaktyczne. 
Początkowo mieściło się tu Studium Nauczycielskie, a od 1977 roku liceum 
ogólnokształcące. W 1992 roku obiekt został przekazany Kurii 
Metropolitalnej Archidiecezji Przemysko - Warszawskiej Obrządku 
Greckokatolickiego. 

Kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego (OO. Franciszkanów Reformatów) 

Obecna świątynia była wznoszona etapami wraz z przylegającym doń od 
północy klasztorem od 1641 do 1664 roku. Z uwagi na połoŜenie poza 
murami obronnymi Miasta w pobliŜu strategicznej Bramy Lwowskiej w II 
połowie XVII wieku kościół został ufortyfikowany i włączony do miejskiego 
systemu fortyfikacyjnego. W latach 1870 - 1880 świątynia uległa gruntownej 
przebudowie, nadającej jej zewnętrznym elewacjom cechy niderlandzkiego 
manieryzmu. 

Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej (PP. Benedyktynek) 

Zespół klasztorny sióstr Benedyktynek wzniesiony został w latach 1768-1777. 
Opactwo, połoŜone przy przyczółku mostowym na Zasaniu, podobnie jak 
zespół klasztorny OO. Franciszkanów Reformatów, włączone zostało do 
systemu fortyfikacyjnego miasta, uzyskując mury obronne ze strzelnicami 
(ich pozostałości przetrwały do dzisiaj – ul. Basztowa). 

Synagoga na Zasaniu 

Synagoga zasańska wzniesiona została w latach 1890-1892. W okresie 
okupacji hitlerowskiej synagogę zamieniono na miejską elektrownię, 
w wyniku czego budynek uległ przebudowie i rozbudowie, a wystrój jego 
wnętrza całkowitemu zniszczeniu. Obecnie nieuŜytkowany budynek wymaga 
kapitalnego remontu. 

Cerkiew p.w. Matki Boskiej Bolesnej (OO. Bazylianów) 

Pierwsza wzmianka o bazyliańskim klasztorze na Zasaniu pochodzi z roku 
1542. W latach 1933 - 1935 w bezpośrednim sąsiedztwie budynku 
klasztornego wzniesiona zostaje cerkiew, tworząc z nim jedną całość. W 1949 
roku budynki klasztorne przejęte zostają na własność Skarbu Państwa 
z przeznaczeniem na Archiwum Państwowe, które uŜytkuje obiekt do 1991 
roku, kiedy to ponownie przejmują go OO. Bazylianie. Prowadzone do 2001 
roku prace remontowo-konserwatorskie przywróciły świątyni jej pierwotny, 
sakralny charakter. 

Kościół p.w. Św. Józefa (OO. Salezjanów) 
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W 1912 roku rozpoczęto budowę monumentalnego neogotyckiego kościoła. 
Wybuch I wojny światowej w 1914 roku przerwał na kilka lat prace, do 
których przystąpiono juŜ w niepodległej Polsce w 1919 roku. Ostatecznie 
budowę kościoła, który zyskał wspaniałe neogotyckie wyposaŜenie 
korespondujące z architekturą świątyni, ukończono w 1927 roku. 

Zabytkowe obiekty 
świeckie 

Zamek Kazimierzowski 

Początki rezydencji władczej na wzgórzu zamkowym w Przemyślu sięgają I 
ćwierćwiecza XI wieku. W 1340 roku po zajęciu miasta przez Kazimierza 
Wielkiego, na miejscu dawnego grodu wzniesiony został murowany zamek. 
Po spaleniu zamku przez Wołochów w 1498 roku kompleksową odbudowę 
rezydencji podjął starosta przemyski Piotr Kmita. Prace, realizowane w lalach 
1512 - 1553. przeobraziły gotycki zamek w nowoczesną, jak na owe czasy, 
fortecę. Kolejna przebudowa, prowadzona przez starostę Marcina 
Krasickiego, nadała zamkowi późnorenesansowy charakter. Popadający 
w ruinę począwszy od II połowy XVII wieku zamek wyremontował 
i znacznie przebudował w latach 1759 - 1762 starosta Stanisław Poniatowski. 
W okresie rozbiorów nastąpił ponowny upadek i rujnacja zamku, 
powstrzymana w II połowie XIX wieku, kiedy to przejęte przez Miasto 
pozostałości zamku zaadaptowane zostały na cele kulturalne. W 1885 roku 
zamek objął w uŜytkowanie Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum” , które 
załoŜyło w 1869 roku najstarszy w Europie teatr amatorski. W latach 1975 - 
1991 przeprowadzono kompleksowy remont obiektu. Obecnie zamek jest 
siedzibą Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. 

Ciekawostką związaną z zamkiem jest fakt, Ŝe jego północno-wschodnia 
baszta była budowana przez jeńców krzyŜackich spod Grunwaldu.  

Dworzec kolejowy 

Przemyski dworzec kolejowy wzniesiony został w latach 1859-1860 
staraniem Galicyjskiej Kolei Karola Ludwika, w związku z budową linii 
kolejowej Przemyśl - Lwów, otwartej 4 listopada 1860 roku. Pierwotny 
budynek, którego trzon przetrwał do dnia dzisiejszego, w 1895 roku został 
gruntownie przebudowany i rozbudowany, uzyskując obecną neobarokową 
postać. Niezwykle bogatą formę architektoniczną, nawiązującą do 
architektury pałacowej, uzupełniła wyrafinowana dekoracja sztukatorska 
i malarska ogólnie dostępnych pomieszczeń dworcowych. Przemyski dworzec 
stanowi pod względem architektonicznym replikę dworca wiedeńskiego i jest 
jednym z najbardziej okazałych budowli na linii kolejowej łączącej Kraków 
z Lwowem.  

WieŜa Zegarowa 

WieŜa wzniesiona została w latach 1775 - 1777. Dzwonnica, na której 
zawieszono zegar wieŜowy (stąd obecna nazwa) z czasem zaczęła pełnić rolę 
wieŜy straŜniczej, uŜytkowanej przez straŜ ogniową jako punkt obserwacyjny. 
W 1850 roku uległa częściowemu zniszczeniu w wyniku poŜaru, który m.in. 
strawił efektowny późnobarokowy hełm. Obecnie we wnętrzu wieŜy 
funkcjonuje unikatowe Muzeum Dzwonów i Fajek, stanowiące oddział 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. 

Pałac Lubomirskich 

Neogotycki pałac z 1887 roku wybudowany przez Hieronima Lubomirskiego, 
otoczony parkiem, który w załoŜeniu miał naśladować wzory angielskie. 
Obiekt znajduje się na Szlaku Turystycznym Gniazd Rodowych 
Lubomirskich. Obecnie siedziba Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej.  

Zabytki militarne – Twierdza Pierścieniowa Przemyśl  
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fortyfikacje 
Fortyfikacje Rdzenia Twierdzy - Obwód Noyon – w granicach Miasta 
Przemyśla obejmuje obóz warowny budowany w latach 1854 – 1857, obwód 
Noyon z 1873 roku, rozbudowany w latach 1878 – 1887 wg projektu gen. 
Salis Soglio, modernizacja 1892 – 1900, 1906 – 1910 i 1914, częściowo 
wysadzone ok. 1920 – 1930, częściowo rozebrane w latach 1956 – 1960. 
W skład Obwodu wchodzą: - Szaniec S 3 „Garbarze”, Szaniec S 2 „Wilcze”, 
Szaniec S 1 „PobereŜe” , Szaniec S 1/1 „PobereŜe Kleszcze”, Fort N XX 
„Przekopana”, Brama Krównicka, Szaniec SZ 12 „Lempertówka”, Brama na 
Lempertówce, Fort N XXI a „Kanał”, Brama Dobromilska, Szaniec N XXI 
a „Jamki”, Szaniec N XVI a „Laboratorium”, Szaniec N XVI a „Piła”, 
Szaniec N XVI b „Tatarski Kopiec”, Zespół wojennego magazynu prochu Nr 
1, Strzelnica wojskowa, szaniec N XVI b Nowa Bateria „Zniesienie”, Brama 
„Na Zniesieniu”, Szaniec N XVI Bramy „Zniesienie”, Szaniec N XVI 
a „Bateria”, Szaniec SZ 9 „Krzemieniec”, Fort N XVI c „Trzy KrzyŜe”, 
Brama Sanocka Górna, Brama Sanocka Dolna z Wartownią, Szaniec SZ 7, 
Szaniec SZ 6 Bramy Dubieckiej, Szaniec N XVII a „Browar”, Brama „Na 
Ostrowiu”, Szaniec Kleszczowy SZ 5 Bramy „Na Ostrowiu”, Szaniec N XVII 
b „Dynamit”, Prochownia „Na Ostrowiu”, Szaniec N XVIII a „Strzelnica”, 
Fort N XVIII b „Głęboka”, Brama „Na Lipowicy”, Szaniec Kleszczowy 
Bramy „Na Lipowicy”, Fort N XVIII „Lipowica”, Szaniec SZ 4 „Lipowica”, 
Szaniec N XVIII c „Las”, Zespół Strzelnicy Wojskowej i Wojennego 
Laboratorium Artyleryjskiego, Fort N XIX a „Buda”, Fort N XIX „Winna 
Góra”, Szaniec N XIX b „Winna Góra”.  

Twierdza Pierścieniowa Przemyśl – powstała w II połowie XIX i na początku 
XX wieku i składa się z : 

• Fortyfikacji Rdzenia Twierdzy – Obwód Noyon, w granicach miasta 
Przemyśla. 

• Fortyfikacji Pierwszego Pierścienia Fortów Twierdzy, tzw. Linii 
Wspierającej. 

• Fortyfikacji Drugiego Pierścienia Twierdzy. 

Twierdza Przemyśl jest jedną z największych fortyfikacji w tej części Europy. 
Określana jest mianem Verdun Wschodniego Frontu. Forty Twierdzy ukazują 
przekrój austriackiej sztuki obronnej: szańce I obozu warownego z lat 1854-
1855, forty artyleryjskie z przełomu lat 70-tych i 80-tych XIX wieku, forty 
pancerne schyłku XIX wieku oraz fortyfikacje polowe z 1914 i 1915 roku. 
Wokół fortów zachował się praktycznie niezmieniony do czasów I wojny 
światowej krajobraz – krajobraz pola bitwy10.  

                                                 
10 W połowie XIX wieku Austriacy docenili wybitne walory strategiczne Przemyśla podejmując decyzję 
o wybudowaniu tu twierdzy. Prace rozpoczęły się w 1854 roku i były prowadzone ze szczególnym 
nasileniem od 1878 roku aŜ do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku. W efekcie tych prac, na 
wzgórzach wokół Miasta powstały dwa pierścienie fortyfikacji, w skład których wchodziło kilkadziesiąt 
fortów artyleryjskich, pancernych i piechoty. W 1914 roku były to jedne z największych fortyfikacji 
w tej części Europy, ale nie największe w ogóle (jak się niekiedy podaje trzecie w Europie po 
Antwerpii i Verdun). W przypadku Twierdzy Przemyśl jej rola polegała bardziej na skali i randze 
walk niŜ na wielkości umocnień. Twierdza Przemyśl była trzykrotnie oblegana (dwa oblęŜenia 
rosyjskie i trzecie przez połączone siły austro-węgierskie i niemieckie). Na przełomie 1914 i 1915 roku 
Przemyśl gościł na czołówkach głównych europejskich gazet. Rozegrała się tutaj jedna z największych 
bitew I wojny światowej na froncie wschodnim. To tu armia austro-węgierska wiązała przez kilka 
miesięcy przewaŜające siły rosyjskie, nie dopuszczając do uŜycia ich w Karpatach i w kierunku na 
Budapeszt. O skali walk świadczy liczba ponad 100 tysięcy poległych Ŝołnierzy wszystkich armii (stąd 
liczne cmentarze wojenne w samym Mieście i jego okolicach). Paradoksalnie fakty te są chyba bardziej 
znane na Węgrzech i w Austrii (znana nad Dunajem nazwa Przemyśl – Brama Węgier, pomnik 
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Bunkry „Linii Mołotowa” 

Pochodzą z okresu II wojny światowej. Dzięki aktywności miłośników 
militariów udało się udokumentować istnienie ok. 200 budowli obronnych 
Przemyskiego Rejonu Umocnień, z których najwięcej mieści się w Przemyślu 
i jego okolicach.  

Cmentarze Przemyskie Nekropolie stanowią niezwykle cenny zabytek Miasta. Są pięknie 
połoŜone na wschodnich stokach Zniesienia. 

Cmentarz Główny przy ulicy Słowackiego z ciekawymi okazami architektury 
„grobowcowej” z połowy i końca XIX stulecia w tym rzadkie nagrobki 
Ŝeliwne, jedna z najpiękniejszych nekropolii w Polsce dzięki układowi 
przestrzennemu, usytuowaniu na stoku, ciekawym nagrobkom o duŜych 
walorach artystycznych oraz zieleni.  

Cmentarz Ŝydowski załoŜony w XIX wieku, z macewami z przełomu wieków 
oraz grobami i pomnikami śydów zamordowanych podczas II wojny 
światowej. 

Kompleks czterech cmentarzy z I wojny światowej. Ich powstanie łączy się 
z rolą, jaką w czasie wojny odegrała twierdza Przemyśl. Na cmentarzu leŜą 
Ŝołnierze polegli podczas oblęŜenia twierdzy. Obok siebie załoŜono cmentarz 
dla Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz Ŝołnierzy 
nieznanych   

Cmentarz dla Ŝołnierzy austro-węgierskich na Zasaniu ucieleśnia ideę 
cmentarza-pomnika obrońców Twierdzy.  

Cmentarz Wojskowy załoŜony w latach 20 XX wieku w części dawnego 
cmentarza wojennego z I wojny światowej, znajdują się tam groby Ŝołnierzy 
poległych w czasach II wojny światowej, a takŜe upamiętnienia Polaków 
zamordowanych na Kresach Wschodnich i w Katyniu. 

Ukraiński Cmentarz Wojenny, załoŜony jako miejsce pochówku jeńców 
Armii Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej i internowanych Ŝołnierzy 
walczących pod dowództwem Semena Petlury przebywających od listopada 
1918 r. w obozie jenieckim w Pikulicach.    

Niemiecki Cmentarz Wojenny 1939-1945, miejsce pochówku ok. 4 000 
Ŝołnierzy niemieckich poległych w latach II wojny światowej na terenie 
południowo-wschodniej Polski.  

Zabytkowe 
załoŜenia parkowe 
oraz inne walory 

przyrodniczo-
kulturowe 

Park Miejski – utworzony w 1842 roku, połoŜony na 20 ha. W parku 
spotykamy buczynę karpacką graby, buki, dęby, brzozy, topole białe. 
Z gatunków obcego pochodzenia spotkamy: kasztanowca, magnolie, 
korkowca amurskiego, tulipanowca. W okresie lęgowym widziano tu 45 
gatunków ptaków. 

Park Lipowica na Zasaniu – połoŜony w dzielnicy Budy Małe przypomina 
zbiorowisko leśne. Dominują tu lipa, grab i dąb. 

Forty dawnej Twierdzy Przemyśl porośnięte gęsto krzewami głogu i tarniny. 

Dolina Sanu wraz ze starorzeczem pod Kruhelem Małym i zadrzewieniami 

                                                                                                                                             
obrońców Przemyśla przy Moście Małgorzaty w Budapeszcie, liczne tablice pamiątkowe w kościołach 
Wiednia z nazwą Przemyśl). Ruiny wysadzonych fortów są coraz częściej odwiedzane przez turystów 
z kraju i zagranicy, jednak ich zagospodarowanie pozostawia wiele do Ŝyczenia (niezabezpieczone 
ruiny zarośnięte przez dziką roślinność, liczne dzikie wysypiska śmieci). RównieŜ aktywność 
gospodarzy terenów, na których znajdują się forty, na ogół nie wykracza poza sferę deklaracji – 
materiał przesłany przez Urząd Miejski w Przemyślu.       
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wierzbowymi.  

Stanowiska 
archeologiczne 

Kopiec Tatarski – brak danych archeologicznych  

Kopiec przypomina kształtem podłuŜny trójkąt o owalnej podstawie 
o wymiarach: wysokość 12 m, długość 100 m, szerokość 16 m. Dominuje on 
nad miastem swoją sylwetką. Kiedy kopiec powstał i w jakim celu go usypano 
nie wiadomo, dlatego od dawna wzbudzał zainteresowanie ludzi, a z braku 
moŜliwości wyjaśnienia jego pochodzenia i funkcji, wyobraźnia ludzka 
przypisała mu wiele znaczeń. 

Muzea, ekspozycje Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 

Czynne: wt., pt. 10.30-17.30; śr., czw., sb. 10.00-15.00, ndz. 10.00-14.00  

Mieści się w pałac biskupów grecko-katolickich. Jego początki sięgają 1910 
roku. Muzeum prezentuje zbiory skupione w działach: archeologia, 
etnografia, sztuka ludowa i kultura materialna wsi pogranicza polsko-
ruskiego), historia (numizmaty, materiały ikonograficzne, realia historyczne, 
archiwalia) i sztuka (w tym cenna kolekcja ikon z XV – XX wieku).  

W 2002 roku Muzeum zdobyło II nagrodę (Sybilla 2002) w konkursie 
Wydawnictwo Muzealne Roku organizowanym przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za wystawę Klasa Starej Daty w kategorii 
Wystawy Historyczne, Biograficzne i Literackie. W 2005 roku natomiast 
zdobyło równieŜ II nagrodę (Sybilla 2005) w konkursie Wydarzenie 
Muzealne Roku, w kategorii Dokonanie z zakresu organizacji, za otwarcie 
nowego oddziału – Muzeum Historii Miasta Przemyśla.  

W 2005 roku rozpoczęła się budowa nowej siedziby Muzeum.  

Muzeum Dzwonów i Fajek – oddział Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej 

Czynne: wt., pt. 10.30-17.30; śr., czw., sb. 10.00-15.00, ndz. 12.00-16.00  

Przemyśl zwykło się określać stolicą polskich dzwonów i fajek. Tradycje 
ludwisarstwa i fajkarstwa sięgają połowy XIX wieku, a szczególnie waŜny 
jest fakt, Ŝe w dalszym ciągu dzwony i fajki są w Przemyślu wytwarzane11. 
Aby wyeksponować i kultywować tę tradycję w oddziale Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej urządzono unikalną ekspozycję tych 
wyrobów oraz sposobu ich wytwarzania. Warto podkreślić, iŜ jest to jedyne 
tego typu muzeum na świecie (łączące tradycje fajkarstwa i ludwisarstwa).  

W lipcu w Przemyślu organizowana jest impreza „Święto Fajki”, która 
podtrzymuje tradycję oraz promuje przemyskich wytwórców fajek. 

Muzeum Historii Miasta Przemyśla – Oddział Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej 

Czynne: wt., pt. 10.30-17.30; śr., czw., sb. 10.00-15.00, ndz. 11.00-15.00  

Otwarte w 2005 roku w XVI-wiecznej kamienicy, opowiada o bogatej historii 
miasta i dniu codziennym jego mieszkańców. Kolejne piętra gmachu 
prezentują historię Miasta. W tzw. „Wielkiej Izbie” został zrekonstruowany 

                                                 
11 Fajki zaczęto produkować w Przemyślu w latach 70-tych XIX wieku. Pracowało tu wówczas 24 
fajkarzy, działała m.in. sławna wytwórnia Wincentego Swobody z Czech. Dzisiaj wytwórni jest 11. 
Szczególną popularnością cieszą się tzw. Kalatówki produkowane od lat 20-tych XX wieku. Muzealna 
kolekcja fajek przemyskich i europejskich jest imponująca. Gliniane, porcelanowe, drewniane, długie 
niczym fajki „pokoju” i fajki marszowe. Najstarsze pochodzą z XVII wieku. Nieraz wyglądają jak 
rzeźby. Ludwisarstwo – inna specjalność Przemyśla – to głównie zasługa rodziny Felczyńskich (juŜ 
ósmego pokolenia). Dzwony tej firmy rozbrzmiewają w Polsce i na świecie. 
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renesansowy piec, natomiast na pierwszym piętrze odtworzono wygląd 
wnętrza mieszczańskiego z XIX wieku i początku XX wieku. Zostało równieŜ 
odtworzone atelier B. Hennera, znanego przemyskiego fotografa Ŝyjącego 
w XIX wieku. Na drugim piętrze mieści się wystawa archeologiczna 
i historyczna obrazująca dzieje Przemyśla od wczesnego średniowiecza do 
roku 1939. Na najwyŜszym piętrze znajduje się galeria obrazów wyraŜająca 
piękno Miasta w malarstwie. W tak zwanej „Małej Sieni” utworzono galerię 
współczesnej fotografii. W piwnicach Muzeum usytuowana jest restauracja 
i kawiarnia „Mieszczańska”. 

Muzeum Archidiecezjalne im. Bł. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa  

Czynne: 3 maja – 31 października, pn.-ndz. 10.00-15.00 

Muzeum istnieje od 1902 roku. Zasoby muzealne stanowią doskonały 
dokument historyczny, jak kształtowała się sztuka sakralna na terenie diecezji 
przemyskiej na przestrzeni wieków: od XV-wiecznych aŜ po współczesność. 

Ekspozycja Pamiątek z Walk o Twierdzę Przemyśl 

Czynne: śr., sb., ndz. 10.00-17.00; w innym terminie po wcześniejszym 
uzgodnieniu  

Muzeum znajduje się w piwnicach Klubu Garnizonowego. Zostało 
zorganizowane przez Stowarzyszenie 3 Historyczny Galicyjski Pułk Artylerii 
Fortecznej im. Ks. Kinsky-ego. Pomysł jego utworzenia narodził się juŜ 
w czasie I wojny światowej – rozkaz komendanta Twierdzy na łamach 
„Wiadomości Wojennych” nr 143 z dnia 11 marca 1915. Eksponaty 
w Muzeum odzwierciedlają działania wojenne na terenie Przemyśla i okolic. 
Ekspozycja złoŜona jest ze znalezisk pochodzących z Twierdzy Przemyśl 
(w większości z prywatnych kolekcji).  

Fort VIII Łętownia – Ekspozycja Muzealna z Walk o Twierdzę Przemyśl  

Czynne: od początku maja do końca września; pt. 15.00-18.00, sb., ndz. 
11.00-19.00 

Ekspozycja muzealna poświęcona walkom o Twierdzę Przemyśl 
zlokalizowana w jednym z fortów, połoŜonym poza granicami Miasta (we wsi 
Kuńkowce). 

 

Animatorzy kultury  

Na terenie Miasta działa wiele centrów kultury, które pod warunkiem przygotowania 
atrakcyjnej oferty kulturalnej i odpowiedniej animacji mogą stanowić jeden z waŜnych 
walorów. NaleŜy przy tym pamiętać o tym, Ŝe sama baza nie decyduje o atrakcyjności 
turystycznej Miasta. Jest to warunek konieczny, ale niewystarczający. Do 
najwaŜniejszych tego typu jednostek naleŜą:  

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 

Podstawowym celem działalności Centrum jest upowszechnianie kultury, sztuki 
i nauki poprzez kreowanie działań, zjawisk i wydarzeń z zakresu kultury i nauki oraz 
tworzenie warunków do rozbudzania, kształtowania i zaspokajania potrzeb, a takŜe 
zainteresowań kulturalnych i naukowych mieszkańców Przemyśla. Obejmuje swym 
działaniem Zamek Kazimierzowski z salą teatralną (240 miejsc), salą kominkową, salą 
wystawową, a takŜe basztą widokową, klub „Niedźwiadek” w Rynku przeznaczony do 
kameralnych koncertów, spotkań i wystaw oraz Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” 
kultywujący tradycje tańca ludowego róŜnych regionów. Centrum Kultury działa 
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bardzo aktywnie (działalność teatralna, wystawiennicza, impresaryjna, organizacja 
imprez plenerowych, m.in. Święto Zamku Kazimierzowskiego, Jazz nad Sanem, 
Artyści Swojemu Miastu, Międzynarodowy Dzień Teatru, Salezjańskie Lato 
Muzyczne, Przemyska Wiosna Poetycka, Bieszczadzkie Lato z KsiąŜką, 
Międzynarodowy MłodzieŜowy Festiwal Kresowej Pieśni Patriotycznej, Światowy 
Finał Konkursu Młodych Talentów i Wybór Mini Miss i Mini Mistera World - 
współorganizacja). Jest takŜe wydawcą miesięcznika „Nasz Przemyśl”, w którym 
zamieszczane są aktualne informacje dotyczące Miasta. Bardzo waŜna jest rola 
promocyjna Centrum, zarówno w kontekście wielu ciekawych publikacji promocyjno-
informacyjnych12, jak i akcji promocyjnych realizowanych w udziałem telewizji 
regionalnej TVP3 oraz Telewizji TRWAM13.  

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego wraz z 7 filiami na terenie 
Miasta  

Oprócz swojej działalności podstawowej, podejmuje liczne działania zmierzające do 
upowszechniania czytelnictwa, teatru i kultury Ŝywego słowa oraz regularnie 
organizuje wystawy związane głównie z rocznicami, bieŜącymi wydarzeniami lub 
pracą czytelników Biblioteki. 

Centrum Kulturalne  

Centrum wraz z działającym tam kinem „Centrum” (447 miejsc) proponuje 
mieszkańcom i turystom imprezy kulturalne, muzyczne i teatralne. Organizuje wiele 
imprez o charakterze konkursowym o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub 
ogólnopolskim. Prowadzi teŜ amatorskie zespoły artystyczne: taneczne, teatralne, 
plastyczne. 

Galeria Sztuki Współczesnej  

Skupia wokół siebie profesjonalnych plastyków, regularnie urządza wystawy 
współczesnych twórców z Miasta, z kraju i zagranicy, organizuje międzynarodowe 
i lokalne przeglądy, konkursy i plenery, prowadzi punkt sprzedaŜy obrazów 
i wyrobów plastycznych. 

MłodzieŜowy Dom Kultury 

                                                 
12 M.in. Jerzy Kowalczyk, Świątynie Późnobarokowe na Kresach. Późnobarokowa Architektura 
Sakralna Rusi Koronnej; Józef T. Frazik, Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej. Zbiór Studiów; Janusz 
Polaczek, Szkice do Panoramy „Bitwa pod Somosierrą” Wojciecha Kossaka i Michała Wywiórskiego 
na Tle Malarstwa Batalistycznego Przełomu XIX i XX wieku; Mariusz Czuba, Gotycka Architektura 
łacińska we Lwowie; Bogusław Bobusia, Marek Gosztyla, Monika Zub, Plany Twierdzy Przemyśl; 85 
lat Garnizonu WP w Przemyślu; Krzysztof Prokop, 25 lat „Solidarności”. 1980-2005: Region 
Południowo-Wschodni, MKZ Jarosław, Region „Ziemia Przemyska”; Tomasz Pudłocki. Blask Szarości 
… śycie Codzienne w I Państwowym Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w latach 
1918-1939; Zbigniew Ziembolewski, Krwawe Noce Pogranicza; Janusz Polaczek, Zamek w Przemyślu; 
Janusz Polaczek, śółkiew; Julian W. Kurek, Wędrówki po ulicach i placach Przemyśla; Andrzej 
Ryszkiewicz, Janusz Polaczek, Mikołaj Teresiński, Malarz Przemyski Epoki Późnego Baroku. 
13 Film „Czar Galicji” – z TVP3, Mini Miss i Mini Mister World 2007 – z TVP3, program edukacyjny 
dla dzieci i młodzieŜy „Zamki Polskie”, realizowany w dniu 15.01.2007 r. na Zamku Kazimierzowskim 
w Przemyślu. 
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Nastawiony jest na pracę z dziećmi i młodzieŜą. Prowadzi grupy muzyczne, 
plastyczne, koła zainteresowań (np. modelarskie, fotograficzne), organizuje wystawy, 
konkursy i imprezy. 

Klub Garnizonowy  

Wraz z działającym tam kinem „Kosmos” (206 miejsc) oraz Ekspozycją Pamiątek 
z Walk o Twierdzę Przemyśl. W Klubie działają amatorskie zespoły artystyczne 
(wokalno – instrumentalne i taneczne), organizowane są wystawy plastyczne. W kinie 
„Kosmos” działa Dyskusyjny Klub Filmowy. 

 

Ponadto na terenie Przemyśla działa kilkanaście stowarzyszeń zajmujących się 
kulturą. Są to organizacje rozwijające teatr, muzykę, taniec, zainteresowania 
historyczne, naukowe, religijne, mniejszości narodowe (ukraińskie). Warto zwrócić 
uwagę na nowopowstałe Bractwo Rycerskie, które ma swoją siedzibę na Zamku 
Kazimierzowskim oraz:  

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 

Stowarzyszenie organizuje rekonstrukcje i inscenizacje historyczne z okresu II wojny 
światowej: Operacja Barbarossa w Przemyślu w 2006 i 2007 roku oraz Akcja Burza 
w śurawicy w tych samych latach. Ponadto zajmuje się organizacją wystaw 
wyposaŜenia i umundurowania Ŝołnierzy z lat II wojny światowej. 

Przemyskie Stowarzyszenie Dobrego Wojaka Szwejka 

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się wokół jak najszerszego wykorzystania 
postaci Wojaka Szwejka dla podniesienia atrakcyjności turystycznej Przemyśla. 
W związku z powyŜszym organizuje ono imprezy (m.in. Manewry Szwejkowskie), 
bierze udział w kilkudziesięciu imprezach na terenie kraju i za granicą, organizuje 
wycieczki, przyjmuje grupy turystyczne (Piknik Szwejkowski, poczęstunek 
szwejkowski), promuje Miasto na targach i róŜnych imprezach kulturalno-
rekreacyjnych.  

 

Warto raz jeszcze podkreślić, iŜ w Mieście funkcjonują dwa kina („Kosmos” - 207 
miejsc w Klubie Garnizonowym oraz  „Centrum” - 447 miejsc w Centrum 
Kulturalnym), a takŜe Amatorski Teatr „Fredreum” z siedzibą w Zamku 
Kazimierzowskim. Działalność kulturalną prowadzą równieŜ placówki muzealne.  

 

Legendy  

Jedną z głównych wartości społecznych są legendy, których bogactwo w wypadku 
Przemyśla jest ogromne, i które dzięki temu stanowią potencjał do stworzenia 
produktów turystycznych, lub teŜ mogą go wzbogacać. NaleŜą do nich: 

• legendy dotyczące załoŜenia Miasta i jego nazwy, 

• legendy dotyczące Twierdzy Przemyśl, 

• legendy o Przemyskim Niedźwiadku, 

• legendy związane z Kopcem Tatarskim, 
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Krótki opis wybranych legend znajduje się w załączniku nr 1. 

 

Imprezy  

WaŜną wartością kulturową są organizowane w Mieście imprezy, które przyciągają 
turystów do zwiedzenia Miasta oraz zapoznania się z jego historią i legendami 
regionu. 

NajwaŜniejsze imprezy kulturalne w Przemyślu: 

• Święto Jordanu (styczeń) 

• Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Gospel (kwiecień) 

• Podkarpacki Jarmark Turystyczny (maj) 

• Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych (maj) 

• Przegląd Form Scenicznych Wojska Polskiego (maj) 

• Międzynarodowe Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty „Srebrny 
Czworokąt” (maj) 

• Przemyska Wiosna Poetycka (maj) 

• Rekonstrukcje Historyczne nad Sanem (maj) 

• Przemyska Wiosna Fredrowska (czerwiec) 

• Świętojańska Noc Jazzowa (czerwiec) 

• Wielokulturowy Festiwal „Galicja” (czerwiec) 

• Święto Zamku Kazimierzowskiego – od Tradycji do Współczesności 
(czerwiec) 

• Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzyki Wokalnej (czerwiec, lipiec) 

• Doroczna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego (lipiec) 

• Wielkie Manewry Szwejkowskie Twierdzy Przemyśl (lipiec) 

• Święto Fajki (lipiec) 

• Święto Miodu (lipiec) 

• Noc Kupały (lipiec) 

• Bieszczadzkie Lato z KsiąŜką (lipiec)  

• Salezjańskie Lato Muzyczne (lipiec, sierpień) 

• Festiwal Kultury Japońskiej (sierpień) 

• Dni Patrona Miasta Przemyśla Świętego Wincentego „Wincentiada” 
(sierpień) 

• Maraton Filmowy „Z Przemyślem w Tle” (sierpień) 

• Międzynarodowy Kresowy Festiwal Kresowej Pieśni Patriotycznej 
(wrzesień) 
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• Dni Kultury Chrześcijańskiej (październik) 

• Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego (październik) 

• Prezentacja Kultur Pogranicza (październik) 

• Jazz nad Sanem (październik) 

• Przemyska Jesień Teatralna (październik, listopad) 

• Międzynarodowe Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty „Srebrny 
Czworokąt” (listopad) 

• Przemyska Jesień Muzyczna (listopad) 

• Jazz Bez... (grudzień) 

• Festiwal Muzyki Akordeonowej (grudzień) 

• Cykl koncertów „Artyści swojemu Miastu” (cały rok)  

Imprezy te są niezwykle róŜnorodne i ciekawe. Stają się one waŜnym nośnikiem 
informacji o Mieście, jego historii i atrakcyjności turystycznej, zwłaszcza, iŜ wiele 
z nich ma charakter ogólnopolski, a nawet międzynarodowy. Z ich krótkiego 
przeglądu wyłania się Przemyśl jako miasto artystyczne, miasto jazzu, miasto Wojaka 
Szwejka, miasto historyczne oraz miasto wielu kultur i narodów. Problemem jednak 
pozostaje fakt braku jednej, cyklicznej imprezy wizerunkowej, identyfikowanej 
bezpośrednio z  Przemyślem, co związane jest równieŜ z brakiem wyraźnego 
wizerunku Miasta na mapie turystycznej Polski i Europy.  

 

Sławni Przemyślanie 

Z punktu widzenia budowania oferty turystycznej oraz poszukiwania moŜliwych 
wyróŜników waŜną rolę odgrywają słynne postaci związane z Przemyślem. NaleŜą do 
nich: Aleksander Fredro, Henryk Jaskuła (polski Ŝeglarz, pierwszy Polak i trzeci 
Ŝeglarz w historii, który samotnie, bez zawijania do portów okrąŜył Ziemię na Jachcie 
Dar Przemyśla), Artur Malawski (kompozytor, dyrygent, muzyk), Marian Stroński 
(artysta malarz), Henryk Jordan (jeden z najwybitniejszych polskich wychowawców 
przełomu XIX i XX wieku, pionier nowoczesnego wychowania fizycznego, lekarz 
z zawodu), Józef Szwejk (bohater powieści J. Haszka pt. „Przygody Dobrego Wojaka 
Szwejka), Kornel Makuszyński.  

 

Podsumowanie i wnioski 

W kontekście kulturowym Przemyśl jest miastem wyjątkowym, o ponad tysiąc letniej 
historii, niegdyś waŜnym ośrodkiem Galicji, niezwykle malowniczym i urokliwym, 
połoŜonym niczym Rzym na siedmiu wzgórzach, przeciętym wstęgą Sanu. 
NajwaŜniejszym rysem Przemyśla jest jego wielokulturowość. Przemyśl to pogranicze 
kultur, narodowości i religii, miejsce niezwykłe, pełne magii i niespodzianek, 
nazywane Verdun Wschodniego Frontu, Bramą i Tyglem Kulturowym, Bramą 
Zjednoczonej Europy, Stolicą Dzwonków i Fajek, Perłą Karpackiej Przyrody.      
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Przemyśl jest miastem, dla którego walory kulturowe mogą stanowić bazę rozwoju 
produktów turystycznych i same w sobie są duŜą atrakcją mogącą przyciągnąć 
turystów. Bogata historia Miasta, ponad 400 nader róŜnorodnych zabytków, układ 
urbanistyczny z pierścieniem fortów Twierdzy Przemyśl stanowią bardzo cenne 
i wyjątkowe walory Miasta. Część substancji zabytkowej nie jest jednak w dobrym 
stanie i wymaga renowacji, a układ przestrzenny Starego Miasta jest zakłócany przez 
istniejące plomby. Część odnowionych budynków nie jest utrzymana w charakterze 
zabytkowym, co w ujęciu globalnym znacznie obniŜa odbiór całości jako spójnego 
obszaru. Dotyczy to zwłaszcza obszaru Starego Miasta, o bardzo ciekawym układzie, 
który gdyby nie powyŜsze zastrzeŜenia, byłby jedną z największych atrakcji 
turystycznych. Dokumenty strategiczne Miasta zwracają uwagę na potencjał związany 
z walorami kulturowymi i ujmują działania zmierzające do ich zabezpieczenia lub 
wykorzystania w ramach istniejących produktów turystycznych.  

DuŜą wartością Miasta jest jego wielokulturowość i wielowyznaniowość. Dominują 
dwa wyznania: Kościół Rzymskokatolicki (55 880 wiernych) oraz Kościół 
Greckokatolicki (2 500 wiernych). Obydwa mają w Przemyślu siedziby arcybiskupstw. 
Ponadto w Przemyślu obecne są: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół 
Zielonoświątkowy, Zbór Nazaret, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół 
Adwentystów Dnia Siódmego oraz Kościół Chrześcijan Baptystów. Dawniej liczna 
była diaspora Ŝydowska i ormiańska. Ten aspekt jest póki co całkowicie 
niewykorzystany pod względem turystycznym, natomiast kryje w sobie ogromny 
potencjał.  

Wydaje się, iŜ najcenniejszym potencjałem kulturowym Miasta są pozostałości po 
Twierdzy Przemyśl, która na początku XX wieku była jedną z największych twierdz 
nowoŜytnych Europy. Podczas I wojny światowej Twierdza była świadkiem krwawych 
wydarzeń. Dziś stała się pomnikiem Bitwy Narodów 1914-1915. Twierdza jest 
dziedzictwem kultury nie tylko dla mieszkańców Miasta, ale dla wszystkich narodów 
Europy. Potencjał ten jest stosunkowo dobrze wykorzystany turystycznie, aczkolwiek 
duŜo jeszcze naleŜy w tym aspekcie zrobić.  

Połączenie wszystkich istniejących potencjałów i budowa na ich bazie nowych 
produktów turystycznych moŜe być elementem w sposób szczególny wyróŜniającym 
Przemyśl na mapie turystycznej Polski i Europy jako odrębnej destynacji.  

 

3.3.3. Dostępność komunikacyjna. 

 

Jednym z istotniejszych czynników przesądzających o dotarciu turysty do danej 
lokalizacji jest jej dostępność komunikacyjna. W nadchodzącym okresie rosnąca 
dostępność pociągów szybkobieŜnych oraz tanich przewoźników będzie miała wpływ 
na dotychczasowy ruch turystyczny. Ruch drogowy będzie naraŜony na większe 
utrudnienia (zatory drogowe). Coraz większą rolę będzie miała prostota i szybkość 
w dotarciu do danego miejsca. W konsekwencji częściej będą wybierane łatwo 
dostępne i niedrogie destynacje na krótkie pobyty – zwłaszcza gdy większe imprezy 
będą organizowane poza głównym sezonem. Istotną zmianą moŜe być, dzięki 
bezpośrednim połączeniom kolejowym i lotniczym, malejący na rzecz miast 
i regionów miejskich popyt na krótkie pobyty na terenach wiejskich. Zatory na 
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drogach negatywnie wpłyną na transport samochodami prywatnymi – zwłaszcza 
w szczycie sezonu. Bariery wynikające z niedostosowanych rozkładów podróŜy będą 
mieć silniejszy negatywny wpływ na wybór destynacji.  

Jak widać z powyŜszej krótkiej analizy znaczenie dostępności komunikacyjnej dla 
turystycznego rozwoju Przemyśla jest bardzo duŜe.  

 

Sieć drogowa 

Przemyśl jest stosunkowo dobrze skomunikowany z resztą kraju oraz zagranicą 
poprzez system dróg.  

Przez Miasto przebiega międzynarodowa trasa E4, biegnąca od niemiecko-polskiej 
granicy do przejścia granicznego w Medyce i dalej do Lwowa. Odległości do 
głównych miast na trasie E4 to: Lwów (Ukraina) 96 km, Rzeszów 78 km, Tarnów 163 
km, Kraków 246 km, Katowice 326 km oraz Wrocław 518 km. Droga E4 gwarantuje 
dobre połączenie z rzeszowskim lotniskiem w Jasionce, odległym ok. 85 km. 

Przez Przemyśl przebiega równieŜ droga krajowa nr 28 do Nowego Sącza (Zator – 
Wadowice – Przemyśl – Medyka) oraz droga krajowa 77 do Sandomierza (Lipnik – 
Sandomierz – Stalowa Wola – Jarosław – Radymno – Przemyśl), gdzie łączy się 
z drogą na Warszawę.  

Układ uliczny Przemyśla ma charakter mieszany. Kształt sieci ulicznej 
zdeterminowany jest przez czynniki fizjograficzne, historyczne połoŜenie Miasta 
w zakolu Sanu oraz kierunki dróg wylotowych. 

Na terenie Miasta znajduje się: 13 ulic w ciągu 2 dróg krajowych /nr 28 i nr 77/, 
o łącznej długości 15,10 km; ulice w ciągu 2 dróg wojewódzkich /nr 884 i nr 885/, 
o łącznej długości 7,10 km; 79 dróg powiatowych, o łącznej długości 58,90 km; 346 
dróg gminnych, o łącznej długości 119,40 km. 

Wadą istniejącego systemu jest zły stan techniczny infrastruktury drogowej oraz brak 
systemowych rozwiązań odciąŜających Miasto, przez które w chwili obecnej w całości 
przechodzi ruch samochodowy o bardzo duŜym natęŜeniu wpływając na 
zanieczyszczenie atmosferyczne oraz podnosząc poziom hałasu. 

Ruch samochodowy na ulicach centrum miasta jest rzędu 260 - 1712 [p/h]. Najsilniej 
jest obciąŜony ciąg ulic Most Orląt - Jagiellońska. Wynika to z atrakcyjności centrum 
Przemyśla i chęci dojechania samochodem jak najbliŜej centrum, a takŜe przynajmniej 
częściowo z obsługi ruchu tranzytowego. Mimo, iŜ Most Siwca zapewnia lepsze 
warunki, to jednak uŜytkownicy samochodów najwyraźniej wolą korzystać z bliŜszego 
Mostu Orląt Przemyskich. 

Ruch tranzytowy w kierunku Medyki przebiega głównie ulicami: Krakowską, 
Stanisława Augusta, Borelowskiego, Wincentego Pola, Lwowską oraz ulicami 
leŜącymi w ciągu drogi krajowej nr 28: 3 Maja, Jagiellońską, Mickiewicza i Lwowską. 

 

Podstawowe problemy infrastruktury drogowej to zły stan techniczny oraz bardzo 
duŜe nasilenie ruchu w centrum i związany z tym hałas i zanieczyszczenie atmosfery. 
Z punktu widzenia rozwoju turystycznego zjawiska te są bardzo niekorzystne 
i wpływają negatywnie na ocenę Miasta przez przyjeŜdŜających gości. Z tego powodu 
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bardzo istotne jest realizowanie zadań priorytetowych wynikających ze 
„Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Przemyśla na 
lata 2007-2013”. 

 

Transport autobusowy 

Tendencje i trendy dotyczące rynku turystycznego wskazują, iŜ pomimo wzrostu 
znaczeniu tanich linii lotniczych oraz transportu kolejowego, nadal dominującym 
pozostanie transport drogowy. Z punktu widzenia rozwoju turystyki waŜna jest 
z jednej strony istniejąca sieć dróg (opisana powyŜej),  a z drugiej moŜliwości 
przemieszczania się przy wykorzystaniu transportu autobusowego.   

 

Przemyski PKS posiada rozbudowany system połączeń lokalnych oraz krajowych 
i zagranicznych (głównie z Ukrainą, ale równieŜ z Niemcami, Francją, Wielką 
Brytanią, Holandią i Włochami).  

Zaletą przejazdów na trasach międzynarodowych jest prostsza procedura odprawy na 
granicy i moŜliwość ominięcia bardzo długich kolejek. 

Przemyski PKS posiada takŜe kilkadziesiąt połączeń krajowych, regionalnych 
i lokalnych. W sumie dysponuje ponad 100 autobusami, z czego 27 posiada licencje 
na wyjazdy zagraniczne. Z dworca przemyskiego korzystają takŜe inni przewoźnicy – 
kilkunastu przewoźników regionalnych i krajowych. Usługi na trasach podmiejskich 
świadczy siedem przedsiębiorstw prywatnych, dysponujących głównie busami. 
Istniejąca sieć połączeń umoŜliwia dotarcie do wszystkich okolicznych atrakcji, 
jednak rozkład nie jest przystosowany do wyjazdów turystycznych i w wypadku 
poruszania się tym środkiem transportu po okolicach Przemyśla turyści mogą mieć 
problem ze synchronizowaniem wizyt. Ogromnym problemem transportu 
autobusowego jest brak bezpośredniego połączenia z Bieszczadami. W sezonie 
kursuje tylko 1 autobus dziennie do Zalewu nad Soliną, a do Ustrzyk Dolnych czy 
Wetliny nie kursują bezpośrednie autobusy. Zmniejsza to w duŜym stopniu rolę 
Przemyśla jako bazy wypadowej w Bieszczady, które w ten sposób stają się dla Miasta 
konkurencją.  

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu posiada 59 autobusów. Średni 
wiek autobusów wynosi 16 lat. Ponad 69% taboru stanowią jednostki, których wiek 
przekroczył 10 lat. Charakteryzują się one duŜą awaryjnością i znacznym przebiegiem 
kilometrów. Do niektórych typów autobusów nie są juŜ produkowane części 
zamienne. Efektem są wysokie koszty eksploatacyjne. Autobusy MZK obsługują 
w sumie 34 linie miejskie i podmiejskie. Sieć komunikacji wewnątrzmiejskiej jest 
dobrze rozwinięta i umoŜliwia łatwe przemieszczanie się po terenie Przemyśla. 

 

System parkingów w Mieście 
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W Mieście zdecydowanie brakuje miejsc parkingowych14, zarówno dla autobusów, jak 
i samochodów osobowych. Praktycznie nie ma tzw. parkingów strategicznych, które 
pozwalają na pozostawienie samochodu/autobusu na rogatkach Miasta i podróŜowanie 
innymi środkami transportu (publicznymi lub np. rowerem) oraz parkingów przy 
atrakcjach turystycznych.  

 

Transport kolejowy 

Przemyśl jest waŜnym węzłem kolejowym zarówno w przewozie osobowym, jak 
i towarowym. Główna linia kolejowa – międzynarodowa magistrala E30 – przebiega 
równoleŜnikowo w kierunku zachód-wschód, aŜ do kolejowego przejścia granicznego 
Przemyśl i łączy Niemcy z Ukrainą. Jest to najdogodniejsze połączenie z Lwowem, 
(uruchomione 24 sierpnia 2007 roku, po likwidacji wcześniejszego połączenia na 
trasie Przemyśl – Czerniowce). Zasadniczym problemem na tej potencjalnie 
atrakcyjnej dla turystów trasie umoŜliwiającej najszybsze dostanie się do Lwowa jest 
przemyt – pociąg mimo nadzoru jest nieustannie demolowany i niszczony przez 
przemytników. Inne połączenia na tej trasie zorganizowane są pociągami sypialnymi, 
na trasie dalekobieŜnej. Przejazd innymi pociągami do Lwowa zajmuje ok. 4 godzin, 
do Kijowa – od 12 do 13 godzin.  

W kraju bezpośrednie połączenia Przemyśl ma z: Rzeszowem – czas przejazdu 
pociągu pospiesznego ok. 1 h, Krakowem – czas przejazdu pociągu pospiesznego ok. 
3:45 1h, Warszawą -  czas przejazdu pociągu pospiesznego ok. 6 – 7 h, Gdynią - czas 
przejazdu pociągu pospiesznego ok. 11:10 h, Katowicami - czas przejazdu pociągu 
pospiesznego ok. 5:20 h, Wrocławiem - czas przejazdu pociągu pospiesznego ok. 8 – 9 
h, Poznaniem - czas przejazdu pociągu pospiesznego ok. 11:30 h i Szczecinem - czas 
przejazdu pociągu pospiesznego ok. 14:50 h. 

Jak widać z powyŜszego opisu Przemyśl jest dobrze skomunikowany z głównymi 
ośrodkami Polski, jednak problemem jest czas przejazdu oraz w znacznej części 
wypadków jakość świadczonych przez koleje usług. 

Mówiąc o transporcie kolejowym nie wolno zapominać o obecnie nieuŜywanej linii 
kolejowej łączącej Przemyśl z Budapesztem, uruchomionej w 1872 roku. Była to 
pierwsza linia kolejowa, która przez Karpaty połączyła Galicję z Węgrami. Pierwsze 
połączenie kolejowe z Krakowem i dalej ze Lwowem Przemyśl posiadał juŜ od 1859 
roku. Linia do Budapesztu prowadziła przez Chyrów i Dobromil (obecnie na 
Ukrainie), dalej przez Ustrzyki Dolne, Zagórz do Łupkowa, gdzie przekraczała pasmo 
Karpat biegnąc dalej na południe aŜ do Budapesztu (obecnie przez terytorium 
Słowacji i Węgier). Po II wojnie światowej i wytyczeniu nowej granicy z ZSRR linia 
została nią przecięta w dwóch miejscach. Linia ta funkcjonowała przez ponad 100 lat 
aŜ do lat 90-tych XX wieku. W latach 70-tych i 80-tych kursował na niej bardzo 
popularny wśród turystów pociąg z Warszawy przez Przemyśl do Zagórza, którym 
turyści docierali w Bieszczady. Dodatkową atrakcją był przejazd przez terytorium 

                                                 
14 W Przemyślu znajduje się 9 parkingów bezpłatnych (223 miejsca postojowe) oraz 14 parkingów 
płatnych (396 miejsc postojowych), a takŜe parkingi przyobiektowe usytuowane poza drogami 
publicznymi (np. przy stoku narciarskim, restauracjach, hotelach, domach handlowych, etc.) – dane na 
podstawie: Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Przemyśla na lata 2007-
2013, ss. 69-72. 
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ZSRR (obecnie Ukraina). Bardzo wielu turystów z tego pokolenia z całego kraju 
doskonale pamięta ten pociąg i pewnie chętnie by tu wróciło, gdyby znów 
funkcjonował. Przy słabych połączeniach autobusowych Przemyśla z Bieszczadami 
uruchomienie tego pociągu (przynajmniej na odcinku do Ustrzyk Dolnych) mogłoby 
się przyczynić to rozwoju ruchu turystycznego. W latach 90-tych PKP tłumacząc to 
względami finansowanymi zlikwidowało to połączenie, a takŜe zamknęło linię aŜ do 
granicy Polski. Od kilkunastu lat nasyp i tor zarastają dziką roślinnością. Co ciekawe, 
licząca sobie 135 lat linia kolejowa jest nieczynna tylko na kilkunastokilometrowym 
odcinku od stacji Przemyśl Bakończyce do granicy państwa w Malhowicach. TuŜ za 
granicą, w NiŜankowicach, pociągi kursują normalnie. Tak samo jest na dalszym 
odcinku trasy na terytorium Ukrainy, Polski. Słowacji i Węgier15.   

 

Transport lotniczy  

NajbliŜej połoŜonym międzynarodowym portem lotniczym jest Rzeszów-Jasionka, 
połoŜone 10 km od centrum Rzeszowa i ok. 85 km od Przemyśla. W jego pobliŜu 
przebiegają dwie drogi krajowe: Rzeszów-Lublin (nr 19) i Rzeszów-Radom (nr 9). 
W przyszłości ma ono sąsiadować takŜe z autostradą A4 i drogą ekspresową Via 
Baltica. Obecnie skomunikowanie z lotniskiem jest utrudnione przez brak obwodnicy 
Rzeszowa, pozwalającej ominąć zatłoczone miasto, w którym zatory drogowe 
znacznie wydłuŜają czas na dotarcie z lub na lotnisko. 

W kompleksie arłamowskim znajduje się niewykorzystywane obecnie lotnisko 
Łodzinka, które nie posiada homologacji. Na grzbiecie, na północny zachód od dawnej 
wsi  Krajna, na wysokości 441 m n.p.m. znajduje się asfaltowy pas startowy 
o wymiarach ok. 1250 x 35 m. Do roku 1990 naleŜał do kompleksu rządowego 
ośrodka wypoczynkowego Arłamów. Lądowały tu samoloty przywoŜące dostojników 
państwowych i partyjnych oraz ich gości do ośrodka wypoczynkowego lub na 
polowania. Obecnie formalnym właścicielem lotniska jest Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krośnie, stąd często słuŜy ono jako skład drewna. Lotnisko jest 
zaniedbane i oficjalnie nie spełnia swoich funkcji. Odległość od Przemyśla – ok. 30 
km. Lotnisko potencjalnie mogło by być wykorzystane dla niewielkich samolotów, co 
jednak wymagałoby inwestycji. 

W samym Przemyślu przy ul. Monte Cassino znajduje się lądowisko na potrzeby 
Szpitala Wojewódzkiego. 

 

Przejścia graniczne  

W bezpośrednim pobliŜu Przemyśla znajduje się kilka przejść granicznych.  

Korczowa - Krakowiec – połoŜone jest w powiecie jarosławskim na terenie gminy 
Radymno i jest przejściem drogowym ruchu osobowego i towarowego, całodobowym. 
Przejście posiada nowoczesną i zmodernizowaną infrastrukturę. Jest 
najnowocześniejszym przejściem na granicy z Ukrainą. Obsługuje całodobowo 
międzynarodowy ruch graniczny: samochodów osobowych, cięŜarowych, autokarów. 
Odbywa się tu kontrola weterynaryjna i fitosanitarna.  

                                                 
15 Na podstawie informacji przesłanych przez Urząd Miejski w Przemyślu. 
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Medyka - Szeginie – połoŜone jest w powiecie przemyskim, na terenie gminy 
Medyka, w odległości 13 km od Przemyśla. Jest to przejście drogowe ruchu 
osobowego i towarowego, całodobowe. Obsługuje całodobowo międzynarodowy ruch 
graniczny samochodów osobowych, cięŜarowych i autokarów. Czynny jest równieŜ 
pasaŜ pieszy. Placówce tej podlega kolejowe - osobowe przejście graniczne 
w Przemyślu-Mościskach /w ciągu doby odprawiane są trzy pary pociągów 
międzynarodowych w relacji: Kijów - Wrocław - Kijów (INTERCITY), Lwów - 
Przemyśl – Lwów oraz Kraków - Kijów – Kraków/ oraz kolejowe - towarowe 
przejście graniczne w Przemyślu-Mościskach. Na przejściu granicznym Medyka nie 
odbywają się kontrole weterynaryjne i fitosanitarne .  

W Malhowicach-NiŜankowicach planowane jest zbudowanie nowego drogowego, 
kolejowego i pieszego przejścia granicznego, które ma być gotowe do roku 2010. Jego 
otwarcie będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania turystów związane z szybkim 
przekraczaniem granicy, co obecnie jest praktycznie niemoŜliwe i stanowi ogromny 
problem. Będzie to najszybsza trasa w Karpaty.  

 

Podsumowanie i wnioski 

Jak zostało to zauwaŜone w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego 
dla Miasta Przemyśla na lata 2007-2013 połoŜenie Miasta na głównym szlaku 
komunikacyjnym Polski południowej i przy granicy z Ukrainą jest najmocniejszym 
atutem w jego dalszym rozwoju, pod warunkiem wzmocnienia istniejącego układu 
komunikacyjnego i transportowego. 

W przypadku odsunięcia Miasta od głównych szlaków komunikacyjnych lub obniŜenia 
rangi istniejących tras drogowych czy kolejowych właśnie to połoŜenie moŜe 
przyczyniać się do peryferyzacji Miasta z uwagi na duŜe odległości od nowych 
centrów rozwoju gospodarczego kraju. Bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju 
turystyki jest więc zrealizowanie planowanych obwodnic – północo-wschodniej, jak 
i południowej, zapisanych jako strategiczne inwestycje w Zintegrowanym Planie 
Rozwoju Transportu Publicznego. UmoŜliwią one z jednej strony włączenie Miasta 
w ruch planowanej autostrady A4 i dróg ekspresowych, z drugiej strony odciąŜą 
Miasto i zapewnią tranzyt w kierunku przejść granicznych – w Medyce i Malhowicach-
NiŜankowicach. Bardzo duŜe znaczenie będzie miała realizacja autostrady A4 pod 
warunkiem dobrego jej skomunikowania z samym Przemyślem. Podobnie istotne, 
z punktu widzenia obecnych tendencji w rozwoju turystyki, będzie zmodernizowanie 
istniejącej infrastruktury kolejowej i zapewnienie szybszych połączeń. WaŜne jest 
równieŜ  dobre skomunikowanie z lotniskiem w Rzeszowie (Jasionka). Turyści powinni 
mieć zapewnione szybkie i dogodne połączenie z tym międzynarodowym portem 
lotniczym, którego rola w najbliŜszej perspektywie czasowej będzie znacząco rosnąć. 
NaleŜy teŜ rozwaŜyć budowę lokalnego lotniska lub lądowiska, być moŜe w oparciu o 
lotnisko Krajna lub inną lokalizację. 

W perspektywie kilku najbliŜszych lat – tzn. do roku 2012 planowana jest budowa 
autostrady A4, mającej łączyć granicę niemiecką z ukraińską oraz drogi ekspresowej 
77. W 2008 roku ma zostać zrealizowana obwodnica Przemyśla. Inwestycje te mogą 
bardzo istotnie, dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej, wpłynąć na rozwój 
turystyki, pod warunkiem połączenia tych dróg z samym Miastem.  
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WaŜnym atutem Przemyśla, który wpływa na przyjazd turystów do Miasta, jest 
istniejąca i planowana w pobliŜu infrastruktura przejść granicznych. Warunkiem 
wykorzystania tego waloru jest dobre skomunikowanie przejść granicznych z Miastem 
oraz z jego obwodnicami, a takŜe poprawa warunków odprawy podróŜnych na granicy 
(przy brakach w tym zakresie będzie narastała niekorzystna dla Przemyśla tendencja 
do przekraczania granicy na lotniskach, zwłaszcza przy postępującym rozwoju taniego 
transportu lotniczego i moŜliwym otwarciu ukraińskiej przestrzeni powietrznej dla 
tanich przewoźników). 

Przemyśl, dzięki połoŜeniu w międzynarodowym korytarzu transportowym (TNA) moŜe 
wykorzystać ten walor do przyciągnięcia turystów. PowaŜnym zagroŜeniem jest jednak 
peryferyzacja Miasta na skutek szybkiego rozwoju alternatywnych form transportu 
(zwłaszcza lotniczego). Aby tego uniknąć naleŜy w pełni i w trybie pilnym wdroŜyć 
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Przemyśla na lata 
2007-2013”. 

 

3.4. Analiza zagospodarowania Miasta. 

Zagospodarowanie turystyczne obszaru ma ogromne znaczenie w procesie kreacji 
produktu turystycznego, ono, bowiem decyduje o spełnieniu podstawowych potrzeb 
bytowych turysty. Im bogatsza oferta obszaru, tym większe moŜliwości przyciągnięcia 
róŜnych segmentów odbiorców.  

O ile walory i atrakcje stają się rdzeniem produktu turystycznego, wyznaczanego 
przez główny motyw podróŜowania, o tyle infrastruktura staje się elementem produktu 
rzeczywistego, który pozwala turyście cieszyć się walorami i atrakcjami, spełnia, 
bowiem potrzeby podstawowe (nocleg, wyŜywienie, etc.) oraz produktu 
poszerzonego, który zaspokaja potrzeby komplementarne (wycieczki, rekreacja, 
obsługa lekarska, usługi pocztowe i bankowe, etc.). 

Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna oraz ich ocena to istotny element 
w badaniu moŜliwości rozwoju turystyki na analizowanym obszarze. W tym 
kontekście naleŜy ocenić elementy podstawowej bazy turystycznej (baza noclegowa 
i gastronomiczna) oraz szeroko rozumianą infrastrukturę paraturystyczną, w skład 
której wchodzą zazwyczaj: szlaki turystyczne, kąpieliska, pływalnie, korty tenisowe, 
ośrodki jeździeckie oraz inne obiekty sportowo-rekreacyjne. Odpowiednie pod 
względem jakości i ilości zagospodarowanie turystyczne obszaru jest niezbędnym 
elementem umoŜliwiającym wykorzystanie walorów turystycznych. 

 

3.4.1. Infrastruktura turystyczna. 

 

Infrastruktura turystyczna jest niezwykle waŜnym elementem zagospodarowania 
obszaru turystycznego, warunkującym moŜliwość wypoczynku. Składają się na nią 
dwa elementy: baza noclegowa i baza gastronomiczna. 
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NaleŜy je rozpatrywać nie tylko pod kątem ich ilości, ale równieŜ jakości oferowanych 
usług, a takŜe ich unikalności. Zdarza się bowiem, iŜ sama w sobie infrastruktura 
turystyczna stanowi motyw przyjazdu w dane miejsce. 

Przy opracowywaniu analizy infrastruktury autorzy dokumentu korzystali z wielu 
źródeł danych, naleŜały do nich: 

• ankieta dotycząca potencjału turystycznego, 

• strony internetowe http://www.przemysl.pl, http://www.przemysl24.pl,  
http://www.przemysl.naszemiasto.pl    

• informacje pozyskane podczas konsultacji telefonicznych, 

• dokumenty strategiczne. 

 

Baza noclegowa 

Istniejąca baza noclegowa stanowi niezbędny element zagospodarowania 
turystycznego i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki na danym obszarze. 
Odpowiedni standard i róŜnorodność obiektów noclegowych ze zróŜnicowanymi 
cenami jest kluczowym elementem w procesie podejmowania decyzji o wyborze 
miejsca pobytu zarówno krótkiego, jak i dłuŜszego.  

Dla oceny bazy noclegowej wykorzystano dane dotyczące liczby obiektów 
noclegowych w podziale na kategorie, jak równieŜ liczby miejsc noclegowych 
oferowanych przez obiekty noclegowe.  

 

 

 

Tabela nr 4. Baza noclegowa na terenie Miasta Przemyśla. 

Nazwa Adres Opis obiektu ( Ilość miejsc, dodatkowa 
oferta) 

HOTELE I MOTELE 

Hotel 
„ALBATROS”*** 

 

ul. Ofiar Katynia 26 

tel./fax.016 678 08 70  

e-mail: hotel@albatros.przemysl.pl   
http://www.albatros.przemysl.pl 

120 miejsc 
noclegowych 

58 pokoi w tym 1,2,3 i 
4-osobowe, 

apartamenty, restauracja 
na 120 miejsc, sala 

konferencyjna - 70 osób 

 

 

Hotel 
„GROMADA”*** 

 

ul. Wyb. J. Piłsudskiego 4 

tel. 016 676 11 11 (12)  

fax. 016 676 11 13  

200 miejsc 
noclegowych 

18 pokoi 1-osobowych, 
89 pokoi 2-osobowych, 

11 apartamentów, 2 
pokoje dla osób 

niepełnosprawnych; 
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Nazwa Adres Opis obiektu ( Ilość miejsc, dodatkowa 
oferta) 

e-mail: przemyslhotel@gromada.pl   
  http://www.gromada.pl 

połoŜenie 
i infrastruktura hotelu 

stwarzają dobre 
warunki do organizacji 
konferencji, zjazdów 

integracyjnych, spotkań 
biznesowych, 

bankietów 
okolicznościowych oraz 

grilli (do 250 osób); 
restauracja – 200 

miejsc, hotelowy night 
club „Saturn”, parking 

Hotel „MARKO-*** 

 

ul. Lwowska 40 

tel. 016 676 01 62 12  

fax. 016 676 01 61 

 http://www.hotelmarko.pl 

e-mail:info@hotelmarko.com 

34 miejsc 
noclegowych 

pokoje 1,2,3-osobowe, 
2 apartamenty, 

restauracja 55 miejsc 
konsumenckich, sala 

balowa na 350 gości, 2 
sale konferencyjne dla 
100 i 30 osób, parking 

Hotel „POD BIAŁYM 
ORŁEM”** 

 

ul. Sanocka 13 

 tel. 016 678 61 07 

fax. 016 678 61 07 

e-
mail:hotel@podbiałymorlem.com.pl 

http://www.podbialymorlem.com.pl 

48 miejsc 
noclegowych 

pokoje 2 i 3-osobowe 
oraz apartamenty 

składające się z 2 pokoi, 
restauracja 48-60 miejsc 

konsumenckich, 
parking 

Hotel 
„EUROPEJSKI”** 

 

ul. Sowińskiego 4 

tel. 016 675 71 00 

fax. 016 676 86 93 

e-mail: hotel-europejski@wp.pl 
http://www.hotel-europejski.pl 

65 miejsc 
noclegowych 

 

pokoje 1,2,3- 
osobowych, wszystkie 

pokoje posiadają 
łazienkę, oraz telewizor 

na terenie hotelu 
zlokalizowane są 

restauracja, kawiarnia, 
sala konferencyjna – na 

50 osób, parking 

Hotel „FACPOL”** 

 

ul. Armii Krajowej 14 

  tel. 016 670 62 81 

60 miejsc 
noclegowych 

 

27 pokoi, restauracja, 
50 miejsc 

konsumenckich, 1 sala 
konferencyjna na 100 
osób, sala bilardowa, 
ścieŜki zdrowia, 
wypoŜyczalnia 

rowerów górskich 

Hotel „CHOPIN”* 

 

ul. GraŜyny 16 

tel. 016 678 47 97 

fax. 016 678 47 97 

27 miejsc 
noclegowych 

 

restauracja, brak sali 
konferencyjnej, 

moŜliwość 
zoorganizowania 

przyjęć 
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okolicznościowych, 
rabaty dla stałych 

klientów, zniŜki dla 
grup zorganizowanych, 
moŜliwość grillowania 

Hotel „HALA”* 

 

ul. Mickiewicza 30 

tel. 016 678 38 49 

fax. 016 678 38 49 

e-mail: hotel@posir.p  
http://www.posir.pl 

79 miejsc 
noclegowych 

pokoje 2 i 3-osobowe, 
restauracja – 20 miejsc, 

parking strzeŜony, 2 
sale wielofunkcyjne, 
hala sportowa, grill 

Hotelik „FAHO” 

 

ul. Batorego 55 A 

tel./678 89 37 

fax: 016 678 80 58 

http://www.hotelikfaho.pl 

e-mail:faho@neostrada.pl 

47 miejsc 
noclegowych 

 

bar, 16 miejsc 
konsumenckich, 1 sala 
konferencyjna na 190 

osób 

Hotelik „LWOWIAK” 

 

ul. Lwowska 36 
tel. 016 677 19 61 lub 675 15 28  

fax. 016 675 15 28 
 

50 miejsc 
noclegowych 

pokoje 1, 2, 3 i 4- 
osobowe oraz 3 

apartamenty; prawie 
wszystkie pokoje 
ulokowane są na 

parterze, co sprzyja 
świadczeniu usług takŜe 

dla osób 
z niepełnosprawnością, 
które swobodnie mogą 

poruszać się po 
obiekcie samodzielnie 

(niski podjazd do 
wejścia głównego 
budynku, szerokie 

korytarze), w planach 
restauracja i sala 
konferencyjna 

Hotelik „KROKUS” 

 

ul. Mickiewicza 47 i 49 

 tel. 016 678 51 27 

fax. 016 678 51 27 

48 miejsc 
noclegowych 

 

pokoje 1,2,3,4 – 
osobowe, parking, brak 

sali konferencyjnej, 
restauracji, kuchni 

Hotelik „ POD 
BASZTĄ” 

 

ul. Św. Kr. Jadwigi 4 

tel. 016 678 82 68   

e-mail: 
hotelik_pod_baszta@interia.pl   

http://hotelik-pod-baszta.w.interia.pl 

16 miejsc 
noclegowych 

Pokoje 1,2,3, 4-
osobowe, jadalnia, 
kuchnia i świetlica, 

parking 

HOTELIK 

„Zajazd u Jana” 

ul. Batorego 5 
tel. 016 678-56-33 

tel. komórkowy: 504 151 804 

21 miejsc 
noclegowych 

pokoje 2,3,4-osobowe 
z łazienkami i TV, 
zamknięty parking, 
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e-mail: maguss@interia.pl 
http://www.przemysl.spanie.pl 

kuchnia polska 

KEMPINGI 

Camping ZAMEK 

 

ul. Sanocka 8a 

tel../fax. 675 02 65 

e-mail:edex.przemysl@neostrada.pl 

 

150 ilość 
miejsc 

noclegowych 

Camping nie spełnia 
europejskich 

standardów stawianych 
tego typu obiektom 

SCHRONISKA 

Schronisko 
MłodzieŜowe 

PTSM 
„MATECZNIK” kat.I 

 

ul. Lelewela 6 

tel. /fax 016 670 61 45 
http://www.ptsm-matecznik.pl 

e-mail:schronisko@ptsm-
matecznik.pl 

55 miejsc 
noclegowych 

w pokojach o 
standardzie 

turystycznym, 
moŜliwość korzystania 

z kuchni, stołówki, 
świetlicy, TV, 
biblioteczki 
turystycznej, 

przechowalni bagaŜu, 
na miejscu parking dla 

autokarów 
i samochodów 

INNE 

Ośrodek Dydaktyczno 
– Hotelowy 

„BELFEREK” 

 

ul. Kraszewskiego 7a 

tel. 016 679 09 30 

fax. 016 670 27 42 
e-mail: recepcja@pcen.przemysl.pl 

http://www.pcen.przemysl.pl/belferek 

42 miejsc 
noclegowych 

10 pokoi 1-osobowych, 
7 pokoi 2-osobowych, 1 

pokój 2-osobowy dla 
osób 

niepełnosprawnych i 1 
pokój 4-osobowy, kilka 
sal dydaktycznych na 
80, 30, 20 miejsc, bar-
kawiarenka i parking 

Dom Wycieczkowy 
„PODZAMCZE” 

PTTK 

 

ul. Waygarta 3  

tel. 016 678 53 74  

fax. 016 678 53 74   

e-mail: pttkprzemysl@op.pl   
http://przemysl.pttk.pl  

46 miejsc 
noclegowych 

pokoje 2, 3 i 4-
osobowych oraz w 18-

osobowej sali 
zbiorowej, centralne 
ogrzewanie, ciepła 

woda, prysznice, WC 
i mini kuchenka do 

samodzielnego 
przygotowywania 

posiłków 

Pokoje gościnne „Pod 
Stokiem” 

ul. Kruhelska 14, 

tel. 0 516 132 896 
http://podstokiem.netstrefa.info 

e-mail:malgorzata.gnot@onet.eu 

8 miejsc 
noclegowych 

oferta całoroczna, 
pokoje noclegowe 

znajdują się 
w odległości 300 m od 
dolnej kolejki wyciągu 

narciarskiego, 
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sztucznego lodowiska, 
wypoŜyczalni sprzętu 

narciarskiego 
i parkingu, do 

dyspozycji aneks 
kuchenny, moŜliwość 

przyrządzania posiłków, 
zadaszony taras 
widokowy, grill, 

parking 

Źródło: Opracowanie własne PART S.A. 

 

Jak widać w powyŜszej tabeli, baza noclegowa Miasta Przemyśla składa się z 18 
obiektów noclegowych. Na tę liczbę składa się 13 obiektów oferujących usługi 
noclegowe w hotelach (co stanowi 68% wszystkich obiektów). NaleŜy zaznaczyć, iŜ 
stosunkowo duŜa liczba tych obiektów to hotele skategoryzowane - *, ** i ***, jak 
równieŜ nie skategoryzowane hotele i hoteliki. Pozostałe obiekty to kemping, 
schronisko, pokoje gościnne, ośrodek dydaktyczno-hotelowy oraz dom wycieczkowy 
– po jednym obiekcie w kaŜdej z wymienionych kategorii. 

Na terenie Miasta nie funkcjonują zajazdy, pensjonaty, motele ani ośrodki 
wypoczynkowe. 

 

RozłoŜenie bazy noclegowej pod względem ilości obiektów w danej kategorii 
przedstawia poniŜszy wykres. 

 

 

Wykres nr 1. RozłoŜenie bazy noclegowej pod względem ilości obiektów w danej 
kategorii. 
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Baza noclegowa Miasta Przemyśla dysponuje 1 116 miejscami noclegowymi, przy 
czym najwięcej miejsc oferują hotele – 815 (co stanowi prawie 73% wszystkich 
miejsc noclegowych).  

 

PoniŜej został zamieszczony wykres obrazujący liczbę miejsc noclegowych 
w podziale do kategorii obiektów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 2. RozłoŜenie liczby miejsc noclegowych pod względem kategorii 
obiektów. 

HOTELE - 13

KEMPINGI - 1

SCHRONISKA - 1

INNE - 3
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Baza gastronomiczna 

Baza gastronomiczna jest drugim, oprócz bazy noclegowej, podstawowym elementem 
zagospodarowania turystycznego. Jej znaczenie w procesie kształtowania produktu 
turystycznego oraz planowania intensyfikacji ruchu turystycznego jest bardzo duŜe. 
Dobry standard i smaczne menu obiektów gastronomicznych bezpośrednio wpływają 
na zadowolenie turystów i opinię na temat odwiedzanego obszaru. Znaczenie 
obiektów gastronomicznym na terenie Miasta Przemyśla jest bardzo istotne, takŜe 
z punktu widzenia jego przygranicznego i tranzytowego połoŜenia, wiąŜącego się 
z kształtowaniem naturalnego popytu na tego typu usługi turystyczne.  

Lista obiektów gastronomicznych z uwzględnieniem ich kategorii znajduje się w tabeli 
poniŜej. Obiekty bazy gastronomicznej występujące na terenie Przemyśla 
zakwalifikowano do następujących kategorii: 

• restauracje, karczmy,  

• pizzerie, 

• kawiarnie,  

• cukiernie,  

• puby, bary 

• inne (kluby). 

Tabela nr 5. Baza gastronomiczna Miasta Przemyśla. 

SCHRONISKA - 
55 miejsc - 5%

KEMPINGI -
150 miejsc -

14% 

INNE -
84 miejsca – 8%

HOTELE -
815 miejsc - 

73%



Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 74 

Nazwa Adres Oferta obiektu  

RESTAURACJE, KARCZMY 

Restauracja „Albatros” ul. Ofiar Katynia 26 

tel. 016 678 08 70 

restauracja hotelowa 

Restauracja „Gromada” ul. Wyb. J. Piłsudskiego 4 

tel. 016 676 11 11 
restauracja hotelowa 

Restauracja „Marko” ul. Lwowska 40 

tel. 016 678 92 72 
restauracja hotelowa 

Restauracja „Pod Białym Orłem” 
ul. Sanocka 13 

tel. 016 678 42 57 lub 678 61 07 
restauracja hotelowa 

Restauracja „Europejska” 
ul. Sowińskiego 4 

tel. 016 675 71 00 
restauracja hotelowa 

Restauracja „Facpol” 
ul. Armii Krajowej 14  

tel. 016 670 91 05 
restauracja hotelowa 

Restauracja „Chopin” 
ul. GraŜyny 16  

tel. 016 678 47 97 
restauracja hotelowa 

Restauracja „Hala” 
ul. Mickiewicza 30, tel. 016 678 

38 49 
restauracja hotelowa 

Zajazd „U Jana” 
ul. Batorego 5 

tel. 016 678 56 33 

restauracja hotelowa,  

kuchnia polska 

Restauracja „Jutrzenka” Pl. Konstytucji 3-go Maja 6 

tel. 016 670 72 40 

kuchnia tradycyjna i staropolska oraz 
nawiązująca do tradycji wiedeńskiej 

Restauracja „Eger” 
ul. Grunwaldzka 72 

tel. 016 670 92 83 

śniadania, obiady, kolacje, potrawy 
węgierskie 

„Piwnica Mieszczańska” ul. Rynek 9 

tel. 016 675 04 59 
kuchnia tradycyjna i staropolska 

Restauracja „Na górce” ul. Armii Krajowej 13a  

tel. 016 670 75 33 
Godziny otwarcia: 10.00 – 23.00 

Restauracja „Karpacka” ul. Kościuszki 5 

tel. 016 678 90 57 

100 miejsc, usługi gastronomiczne, 
bankiety, wesela, zjazdy 

Restauracja „Trojka” ul. Lwowska 20  

tel. 016 678 79 88 

kuchnia regionalna, elementy kuchni 
włoskiej, bankiety, wesela. 

Restauracja i Pub „Wyrwigrosz” 
ul. Rynek 20 

tel. 016 678 58 58 
kuchnia orientalna i polska 
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Restauracja „La Costa” 
Wyb. Marsz. J. Piłsudskiego 19 

tel. 016 6785588 
kuchnia włoska 

„Karczma Przemyska” ul. Mnisza 3 kuchnia staropolska, chłopskie jadło 

Restauracja „Dominikańska” 
Pl. Dominikański 3 

tel. 016 678 20 75 
tradycyjna kuchnia polska 

Restauracja „Zamkowa” 
Zamek Kazimierzowski 

tel. 016 675 02 10 
kuchnia staropolska 

PIZZERIE 

„Pizza HIT” 
ul. Ratuszowa 16, tel. 016 678 44 78 

Pizzeria i Pub 

„MARGHERITA” 
ul. Rynek 4, tel. 016 678 98 98, 678 73 47 

 

Pizzeria „LA BAMBA” 
ul. Franciszkańska 22, tel. 016 678 73 22 

Pizzeria „SING SING” 
ul. Maja 19, tel. 016 677 05 01 

Pizzeria „RAMZES” 
ul. Krasińskiego 26, tel. 016 679 19 99 

Pizzeria „ITALIA” 
ul. św. Jana Nepomucena 1, tel. 016 670 21 71 

Pizzeria „CHAZA SC” 
ul. Grunwaldzka 6a, tel. 016 670 90 70 

„Turbo Pizza” 
ul. Kazimierza Wielkiego 2 

Pizzeria „POD STRZECHĄ” 
ul. Grunwaldzka 58, tel. 016 677 81 40 

„Pizzeria” 
ul. Franciszkańska 20, tel. 016 678 36 72 

Pizzeria „Morfeusz” 
ul. 3-go Maja 47, tel. 016 670 44 03 

Pizzeria „Piramida” 
ul. 3 Maja 16, tel. 016 670 99 00 

Pizzeria „Non Stop” 
ul. Boh. Getta 11, tel. 016 675 12 91 (24 h) 

KAWIARNIE 

Kawiarnia „AQVARIUM” ul. Lenartowicza 23, tel. 016 679 02 50 

Kawiarnia „FIORE” ul. Kazimierza Wielkiego 17B, tel. 016 675 12 22 

Kawiarnia „POD ARKADAMI” Rynek 5, tel. 016 678 97 56 

Kawiarnia „EUROPEJSKA” Sowińskiego 4 ( przy dworcu PKP), tel. 016 6757100 

Wróbel J. Cafe-bar ul. Św. Jana Nepomucena 14, tel. 016 670 03 18 

CUKIERNIE 
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Wyroby cukierni „Kruk” ul. Jagiellońska 4 Ciasta i torty na zamówienie 

Cukiernia „Asia” 
ul. Słowackiego 2 

tel. 016 678 59 93 

Ciasta na wagę, kruche, mokre, 
ozdoby na torty; torty na zamówienie 

ZPH „Jutrzenka” – M. 
Tomaszewska 

Plac Konstytucji 6 

tel. 016 670 72 40 

Pieczywo własnej produkcji, wyroby 
garmaŜeryjne, moŜliwość dostawy 

do domu 

„śaczek” - ciastkarnia i bar 

 

ul. Franciszkańska 20, 

tel. 016 678 39 73 

Torty weselne, okolicznościowe; na 
zamówienie, ciasta, desery, lody oraz 

wyroby garmaŜeryjne: pierogi, 
naleśniki, krokiety. 

Cukiernia „U Lubinieckiej” 

 

ul. Słowackiego 11, 

tel. 016 678 33 42 
Wyrób ciast i lodów 

BARY, PUBY 

Pub „Fort XXII” 
ul. Wyb. Marsz. J. Piłsudskiego 7, tel. 016 678 70 87, kom.: 502 305 212 

Bar „Rubin” ul. Kazimierza Wielkiego 19, tel. 016 678 25 78 

„CAFE-BAR” ul. Św. Jana 14, tel. 016 670 03 18 

Pub „Wirtualny” ul. Dworskiego 12,  tel. 016 675 17 82 

Bar „Margherita” 
ul. Rynek 4,  tel. 016 678 98 98, 016 678 73 47 

Bar „AS” 
Krakowska 41A, tel. 016 670 20 28 

Bar „U Jurka” 
ul. Rogozińskiego 30, tel. 016 670 13 39 

Bar „Czyścioszek” 
ul. Mnisza 5, tel. 016 678 29 77 

Bar „Dylemat” 
ul. 3 Maja 53 

Bar „Galicyjski” 
ul. Kopernika 17b, tel. 016 675 09 11 

Bar „Pod Szwejkiem” 
ul. Grunwaldzka 58, tel. 016 670 25 50 

Bar „Gubałówka” 
ul. Wróblewskiego 18 

Bar “Koliba Bieszczadzka” 
ul. Sanocka 8A (camping), tel.016 675 02 65 

Bar “Lech Klub Sport Premium” 
Pl. Konstytucji 2, tel.016 679 03 60 

Bar „Kmiecie” 
ul. WybrzeŜe Jana Pawła II 70, tel. 016 670 61 60 

Bar Hermanos SC ul. Jagiellońska 12, tel. 016 678 72 51 

Bar szybkiej obsługi 
Pl. Legionów 7, tel. 016 678 37 39 

Bar ‘Medosz” 
ul. Dworskiego 36, tel. 016 678 43 66 

Bar „Meteor” 
ul. Św. Jana Nepomucena 36, tel. 016 670 58 28 

„Absynt Bistro” Pl. Dominikański 4, tel.016 675 17 55 
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Bar „Pod Krokodylem” ul. Wodna 2, tel.kom. 663 585 428, e-mail:wice-70@O2.pl 

Bar „Kaczor” ul. Fredry, tel. 604 650 378 

Pub “Podcienia” Rynek 19, tel. 016 678 41 47 

Bar „LoŜa Szyderców” 

(stok narciarski) ul. Przemysława 46, tel. 016 678 25 12 

Bar „Neo” 
Rynek 2, tel. 501 082 909 

„Bar” (POSIR – stok narciarski) 
ul. Przemysława 31 

Bar Wawrowicz Bogusława 
ul. Szańcowa 56,  tel. 016 678 46 28 

Bar „Barcelonka” 
ul. Sienkiewicza 7, tel. 016 678 62 70 

KLUBY  

Klub „Neo” ul. Mostowa 2, tel. 501 082 930 

Klub „Niedźwiadek” Rynek 1, tel. 016 678 32 85 

Klub Nocny „Mecenas” ul. Rejtana, tel. 016 678 81 86 

Klub „Piwnice” ul. Konarskiego 9, tel. 016 678 31 32 

Klub „Sing Sing” ul.3-go Maja 19 (D.H. Szpak), tel. 016 677 05 01 

Klub “Mucha” ul. Boh. Getta 13, tel. 506 641 082 

Klub „Szalony Młyn” ul. Młynarska 4 

Klub „Grota” ul. Mickiewicza 9, tel. 016 675 05 79 

Źródło: Opracowanie własne PART S.A. 

 

Ogółem na terenie Miasta funkcjonuje 71 obiektów gastronomicznych oraz 8 Klubów. 
JeŜeli chodzi o kategorie poszczególnych obiektów, występuje zdecydowana 
przewaga barów i pubów. Jest to grupa składająca się z 28 obiektów, co stanowi 
prawie 40% ogólnej liczby obiektów gastronomicznych. Następną licznie 
reprezentowaną grupą są restauracje - 20 obiektów (stanowi to prawie 30% ogólnej 
liczby obiektów gastronomicznych). MoŜliwość wyŜywienia istnieje takŜe 
w restauracjach hotelowych. 

Ilość obiektów w poszczególnych kategoriach oraz procentowy udział poszczególnych 
kategorii obiektów gastronomicznych w ich ogólnej liczbie pokazuje wykres poniŜej. 

 

 

 

Wykres nr 3. Udział poszczególnych kategorii obiektów gastronomicznych. 
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Podsumowanie i wnioski 

Baza noclegowa miasta Przemyśla jako miasta znajdującego się w bezpośrednim 
sąsiedztwie z granicą jest niewystarczająca, zarówno pod względem róŜnorodności, 
jak i ilości obiektów noclegowych (średniej i niŜszej kategorii) oraz oferowanych przez 
nie miejsc noclegowych. Zdecydowana przewaga drogiej bazy hotelowej przekłada się 
na niedostateczną ilość obiektów oferujących usługi noclegowe po niŜszych, bardziej 
przystępnych cenach. Problemem jest równieŜ praktyczny brak bazy zbiorowego 
zakwaterowania wykorzystywanej głównie przez dzieci i młodzieŜ (na organizację 
białych / zielonych szkół lub kolonii czy obozów). W kontekście zaś bazy wyŜszej klasy, 
moŜna ponadto mówić o braku hotelu w stylu retro, nawiązującego swoim stylem do 
historii i tradycji przemyskich.  

Ze względu na wyraźną tendencje wzrostową przyjazdów do Przemyśla i  turystów 
krajowych i cudzoziemców oraz zmianę głównych celów przyjazdu do Miasta naleŜy 
podjąć działania w zakresie rozbudowania bazy noclegowej. Jest szczególnie waŜne 
równieŜ w kontekście roku 2012 i Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej, podczas których 
Przemyśl, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania się, moŜe pełnić rolę bazy 
wypadowej na wyjazdy na mecze odbywające się na Ukrainie.  

JeŜeli chodzi o bazę gastronomiczną, jest ona stosunkowo liczna i zróŜnicowana. Nie 
występują tutaj takie braki, jak w przypadku bazy noclegowej. NaleŜałoby jednak 
zadbać o bardziej regionalny wystrój lokali gastronomicznych oraz zwiększenie oferty 
kuchni regionalnej (tak polskiej, jak i ukraińskiej oraz Ŝydowskiej).  

Baza noclegowa i gastronomiczna w bardzo małym stopniu wykorzystuje zabytkowe 
budynki Przemyśla, świetnie nadające się do adaptacji na cele turystyczne. 

restauracje i 
karczmy - 

20 obiektów - 28%

pizzerie - 
13 obiektów - 18%

kawiarnie - 
5 obiektów - 7%

cukiernie -
5 obiektów - 7%

bary oraz puby -
28 obiekty - 

40%
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Problemem w tym kontekście, oprócz wysokich kosztów tego typu inwestycji, są 
niejednokrotnie równieŜ nieuregulowane stosunki własnościowe zabytkowych 
kamienic.  

 

3.4.2. Infrastruktura paraturystyczna.  

 

Infrastruktura paraturystyczna jest drugim waŜnym elementem zagospodarowania 
obszaru turystycznego. Jej funkcjonowanie jest kluczowe z trzech powodów. Po 
pierwsze gwarantuje ona prawidłowe i pełne wykorzystanie walorów turystycznych. 
Po drugie jej istnienie wzbogaca ofertę turystyczną obszaru, dając moŜliwość 
poszerzania pakietów turystycznych o nowe elementy. Po trzecie zaś często daje ona 
jedną z niewielu moŜliwości wypoczynku w czasie, gdy zawodzi pogoda.  

Z racji swojej definicji, infrastruktura paraturystyczna jest ściśle związana 
z aktywnymi formami spędzania czasu wolnego, co juŜ samo w sobie przekłada się na 
jej ogromną popularność wśród turystów, którzy w dzisiejszych czasach niezwykle 
cenią sobie aktywny wypoczynek.   

Elementami infrastruktury paraturystycznej są: 

1) szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, wodne, ścieŜki przyrodniczo-
dydaktyczne), 

2) obiekty sportowo-rekreacyjne (kompleksy sportowe – POSiR, stadiony, hale 
sportowe, sale gimnastyczne, etc. – te, które są / mogą być wykorzystywane 
przez turystów), 

3) baseny i kąpieliska,  

4) przystanie wodne / porty, 

5) wypoŜyczalnie sprzętu sportowego. 

 

Szlaki turystyczne 

Jednym z elementów wpływających na atrakcyjność turystyczną analizowanego 
obszaru jest sieć szlaków turystycznych, biegnąca przez najciekawsze przyrodniczo 
i historycznie tereny, która umoŜliwia turystom indywidualne wędrówki i zwiedzanie 
Miasta oraz jego najbliŜszych okolic.  

Z punktu widzenia rozwoju ruchu turystycznego waŜna jest nie tylko ilość szlaków 
turystycznych, ale takŜe ich zagospodarowanie. Niestety, polska rzeczywistość 
sprowadza zagospodarowanie szlaków jedynie do ich oznakowania. O ile jednak 
w przypadku szlaków pieszych, wyposaŜenie ich w niezbędna infrastrukturą nie jest 
elementem kluczowym, o tyle w przypadku szlaków rowerowych i wodnych stanowi 
ono niejednokrotnie podstawę ich bezpieczeństwa.  

Przez teren Przemyśla przebiega ponad 16 zorganizowanych i oznakowanych szlaków 
tematycznych. Warto dodać, iŜ nie ma w Mieście wyznaczonych ścieŜek 
przyrodniczo-dydaktycznych. Przemyski Ośrodek Rekreacji i Sportu opracował 
jednak projekt stworzenia takiej ścieŜki i w przyszłym roku będzie się ubiegał o 
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dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska.  

 

Piesze szlaki turystyczne przebiegające przez Przemyśl 

A. Szlak koloru czerwonego i niebieskiego 

Szlak pątniczy im. Jana Pawła II – Przemyśl (archikatedra rzymskokatolicka – 
Wapielnica: szlak czerwony) – do Kalwarii Pacławskiej (szlak niebieski), został 
utworzony na pamiątkę wizyty PapieŜa Polaka w Przemyślu w czerwcu 1991 roku (22 
km długości) 

B. Szlak koloru zielonego 

Prowadzi przez liczne wzgórza i atrakcyjne miejscowości połoŜone na Pogórzu 
Dynowskim (otulina). Swój bieg rozpoczyna w Przemyślu (Oddział PTTK przy ul. 
Waygarta), obierając kierunek od wschodu na zachód i kończy się w Dynowie (liczy 
ok. 55 km) 

C. Szlak koloru czerwonego 

Swój początek bierze w Przemyślu i prowadzi przez wzniesienia Pogórza 
Przemyskiego (Wapielnica - 393 m n.p.m., Kopystańka - 541 m n.p.m. - wspaniały 
punkt widokowy). Na terenie Parku jego długość wynosi 39 km. Kończy się w Sanoku 
(75 km)  
D. Szlaki koloru czarnego 

1. Kuńkowce - Duńkowiczki - Bolestraszyce, tzw. lewobrzeŜny szlak forteczny 
Twierdzy Przemyśl (19 km długości) 

2. Łapajówka - Dybawka Górna, tzw. prawobrzeŜny szlak forteczny Twierdzy 
Przemyśl (28 km długości). 

 

Przez Przemyśl przebiegają równieŜ szlaki tematyczne, takie jak: 

1. Szlak Turystyczny Gniazd Rodowych Lubomirskich (zespół pałacowo-parkowy 
z XIX wieku) 

2. Odcinek Międzynarodowego Szlaku „Śladami Dobrego Wojaka Szwejka” (Ŝółto-
czarny); przez Przemyśl przebiega ok. 12,5 km, trasa piesza i rowerowa 

 

Szlaki rowerowe 

A. Szlaki koloru zielonego  

1. „Forteczna Trasa Rowerowa”  

• cz. północna, 30 km (jazda rozpoczyna się i kończy w centrum Przemyśla - 
przy Pomniku Orląt Przemyskich) - większość trasy przebiega poza 
terytorium miasta Przemyśla 
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• cz. południowa, 48 km (jazda rozpoczyna się z parkingu przy sztucznym 
lodowiska ul. Sanocka i kończy się przy moście kolejowym w centrum 
Przemyśla) – trasa przebiega poza terytorium miasta Przemyśla 

B. Inne szlaki rowerowe  - Przemyśl jest początkiem i zakończeniem kilku tras 
turystycznych nie oznakowanych i funkcjonujących nieoficjalnie. NaleŜą do nich: 

• „Blisko i przyjemnie” (25,3 km): Przemyśl - Zielonka - Góra Wapielnica - 
Fort Helicha - Brylińce - Rokszyce - Zalesie - Prałkowce – Przemyśl 

• „Nie tylko dla samotników” (43,3 km): Przemyśl - Wapowce - Reczpol - 
Krzywcza - Wola Krzywiecka - Średnia - Bełwin - Łętownia - Ostrów - 
Przemyśl 

• „Na południe od Przemyśla” (40,5 km): Przemyśl - Grochowce - Fredropol - 
Góra Chyb - Huwniki - Gruszowa - Brylińce - Rokszyce - Zalesie - 
Prałkowce – Przemyśl 

• „Wycieczka głównie terenowa” (45,8 km): Przemyśl – Zalesie – Brylińce – 
Cisowa – Krzeczkowa – Olszany –Krasiczyn – Przemyśl 

• „Całkiem długa wycieczka” (63,2 km): Przemyśl - Buszkowice - 
Bolestraszyce - Wyszatyce - Walawa - Niziny - Orły - Trójczyce - Kaszyce - 
Ciemięrzowice - Kosienice - Maćkowice - Wola Maćkowska - Bełwin - 
Łętownia – Przemyśl 

 

Baza sportowo-rekreacyjna 

Baza sportowo-rekreacyjna pozwala na prawidłowe wykorzystanie walorów 
naturalnych oraz zapewnia moŜliwość budowania przede wszystkim oferty turystyki 
aktywnej. NaleŜą do niej: baseny i kąpieliska, wypoŜyczalnie sprzętu sportowego, sale 
sportowe, boiska i inne obiekty (np. siłownie, fitness, korty tenisowe, etc.). 

NajwaŜniejszym obiektem sportowo-rekreacyjnym jest kompleks obiektów 
sportowych naleŜących do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na który 
składają się: 

• Kryta pływalnia 

• Salon odnowy biologicznej 

• Hala sportowa z pełnowymiarowymi boiskami do piłki noŜnej, ręcznej 
i siatkowej, ścianką wspinaczkową oraz trybunami na 500 osób)  

• Odkryte lodowisko 

• Skate Park 

• Stok narciarski (z wyciągiem krzesełkowym i dwoma trasami zjazdowymi, 
oświetlony, sztucznie naśnieŜany) 

• Tor saneczkowy 

• Trasy rowerowe Downhill 

• WypoŜyczalnie sprzętu 
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• Szkółka narciarska 

Ponadto waŜnymi obiektami są: Stadion KS „Czuwaj” - 3 000 miejsc, Stadion MKS 
„Polonia” - 5 000 miejsc, Stadion „Juwenia”, korty tenisowe KS „Czuwaj”. Na terenie 
Miasta działa takŜe PlaŜa Miejska, nie jest ona jednak w pełni zagospodarowana. 
Ponadto istnieje kilkadziesiąt boisk osiedlowych, szkolnych i sportowych o róŜnej 
nawierzchni. Dodatkowo działają 3 wypoŜyczalnie – rowerów, nart i sprzętu wodnego 
oraz 5 siłowni, w tym jedna z planami rozbudowy oferty w zakresie salonu odnowy 
biologicznej. Do dyspozycji turystów pozostaje równieŜ oferta Hodowli Koni 
Huculskich - jazda konna w terenie (kilkadziesiąt tras w lesie i na terenie otwartym, 
jazda konna pod okiem instruktora).  

 

Podsumowanie i wnioski 

Infrastruktura paraturystyczna nie jest silnie rozbudowana, tak pod względem 
jakościowym, jak i ilościowym. Wniosek taki znajduje swoje odzwierciedlenie 
w Raporcie badań marketingowych przeprowadzonych w Przemyślu, w związku 
z budową kompleksu basenowego. Istniejące obiekty są w złym stanie technicznym 
i nie zaspokajają potrzeb mieszkańców i turystów. Wizytówką Miasta są w tym 
zakresie stok narciarski i tor saneczkowy. Władze Miasta zdając sobie sprawę z tego 
faktu, planują kolejne inwestycje w tym zakresie, co naleŜy ocenić bardzo pozytywnie. 
Kluczowym aspektem jest realizacja kolejnych etapów Przemyskiego Parku Sportowo-
Rekreacyjnego, odpowiednie zagospodarowanie Sanu oraz zagospodarowywanie 
szlaków turystycznych, a takŜe modernizacja istniejących boisk i stadionów.  

 

3.4.3. Infrastruktura uzupełniaj ąca. 

 

Dla rozwoju turystyki na analizowanym obszarze waŜne są, poza infrastrukturą 
turystyczną i paraturystyczną, jeszcze inne elementy zagospodarowania obszaru, ujęte 
w niniejszym dokumencie jako infrastruktura uzupełniająca. 

NaleŜą do nich elementy infrastruktury społecznej (apteki, ośrodki zdrowia, straŜ 
poŜarna, banki i bankomaty, stacje paliw) oraz biura podróŜy. 

W Przemyślu działają:  

• szpitale – 2 (liczba łóŜek 997), 

• przychodnie ogółem – 33 (w tym publiczne 10), 

• apteki – 29, 

• banki – oddziały - 14 placówek, 

• bankomaty – 22, 

• stacje paliw – 8, 

• komenda Miejska Policji,  

• straŜ Miejska,  
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• straŜ PoŜarna. 

W Mieście działa 11 biur podróŜy, posiadających ofertę wyjazdową i przyjazdową, są 
to: 

• Biuro turystyczne „ALBATROS” (ul. Ofiar Katynia 26) - transport 
autokarowy oraz sprzedaŜ biletów lotniczych do państw europejskich dla 
grup zorganizowanych na zamówienie, usługi hotelarskie oraz zwiedzanie 
okolic Przemyśla, Bieszczadów.  

• Przemyskie Biuro PodróŜy „BUKOWINA” (ul. ks. P. Skargi 2) – oferta dla 
szkół z Przemyśla i okolic (wycieczki szkolne), zwiedzanie Miasta Przemyśl, 
1, 2-dniowe wycieczki do Lwowa, organizowanie wycieczek objazdowych 
po Ukrainie.  

• Biuro PodróŜy „CHORTYCIA” (Plac na Bramie 8) - turystyka przyjazdowa 
- wycieczki do Przemyśla i okolic - grupy, turyści indywidualni. Turystyka 
wyjazdowa na Ukrainę - grupowo oraz indywidualne. 

• Biuro Turystyki „GLOBTUR” (ul. Czarnieckiego 17A) – transport 
autokarowy krajowy i zagraniczny. 

• O.S.T. GROMADA (ul. Franciszkańska 16) – turystyka wyjazdowa 
i przyjazdowa, organizacja wycieczek na Ukrainę (Lwów i okolice), 
organizacja konferencji i szkoleń na bazie hotelu Gromada, wycieczek 
zagranicznych na zlecenie, organizowanie wczasów, kolonii, obozów. 

• Biuro Turystyczne „GROMATUR” (Plac na Bramie 8) – pośrednictwo 
w sprzedaŜy biletów w międzynarodowych i krajowych przewozach 
autokarowych firm z terenu całego kraju, wynajem autokarów i busów 
w transporcie krajowym i zagranicznym, pośrednictwo w sprzedaŜy biletów 
w międzynarodowych i krajowych przelotach tanich linii lotniczych, 
pośrednictwo w sprzedaŜy imprez (wycieczek i wczasów) firm z całego 
kraju, organizowanie wycieczek na Ukrainę, zwiedzanie Przemyśla.  

• Polskie Biuro PodróŜy „ORBISAN” (Plac Legionów 1) – pośrednictwo 
w sprzedaŜy biletów autokarowych, lotniczych oraz promowych firm 
z terenu całego kraju (transport międzynarodowy i krajowy), pośrednictwo 
w sprzedaŜy imprez (wycieczek i wczasów) firm z całego kraju, 
pośrednictwo wizowe.  

• Biuro Obsługi  Ruchu Turystycznego PTTK (ul. Waygarta 3) – usługi 
przewodnickie na terenie województwa podkarpackiego, pilotaŜ wycieczek, 
organizacja wycieczek do Lwowa, na Kresy, w Bieszczady. Pośrednictwo 
w zamówieniach transportu, noclegów, wyŜywienia, biletów wstępu do 
odwiedzanych obiektów, realizacja zamówień dla grup zorganizowanych, 
wycieczek szkolnych i turystów indywidualnych. 

• Biuro PodróŜy „SAMAJ” (ul. Długosza 6) - imprezy turystyczne wszelkiego 
rodzaju, pośrednictwo w sprzedaŜy biletów autokarowych i lotniczych firm 
z terenu całego kraju (transport międzynarodowy i krajowy). 

• Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe „SZPAKPOL” ( Plac Legionów 1) 
– pośrednictwo w sprzedaŜy biletów autokarowych, lotniczych firm z terenu 
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całego kraju (transport międzynarodowy i krajowy), pośrednictwo 
w sprzedaŜy imprez (wycieczek i wczasów) firm z całego kraju. 

• Biuro PodróŜy „VENI-TOUR” (Rynek 6) - turystyka krajowa i zagraniczna 
(oferta dla szkół, firm, wczasy, kolonie). 

• Biuro podróŜy „GLOBUS” (ul. Asnyka 2) – międzynarodowe przewozy 
autokarowe, międzynarodowe przeloty, pośrednictwo w sprzedaŜy biletów 
samolotów typu ATR. 

• Biuro podróŜy „POŁONINY” (ul. Borelowskiego 1) - przewozy autokarowe 
zagraniczne i krajowe, imprezy wszelkiego rodzaju, zwiedzanie Przemyśla 
i okolic. 

Ponadto firma „MEL-TRANS” proponuje zwiedzanie Przemyśla pojazdem 
turystycznym MELEX. Istnieje równieŜ moŜliwość zwiedzania fortów Twierdzy 
Przemyśl samochodem wojskowym, terenowym lub quadami.  

 

Podsumowanie i wnioski 

Infrastruktura uzupełniająca jest stosunkowo dobrze rozbudowana. Nie widać tutaj 
Ŝadnych znaczących braków. Jedynym minusem są biura podróŜy, oferujące 
w większość turystykę wyjazdową, w duŜo mniejszym stopniu przyjazdową. Brakuje 
równieŜ w ich ofercie pakietów pobytowych w Przemyślu. Rozwiązaniem w tym 
zakresie byłoby powołanie do Ŝycia lokalnego touroperatora.  

 

3.5. Analiza aktywności promocyjnej i informacyjnej. 

Z punktu widzenia moŜliwości rozwoju turystyki waŜna jest nie tylko atrakcyjność 
turystyczna danego obszaru, ale równieŜ – a moŜe przede wszystkim – umiejętność jej 
wyeksponowania i poinformowania moŜliwie szerokiego grona potencjalnych 
turystów o jej istnieniu. W turystyce ta umiejętność jest cechą kluczową. NaleŜy sobie 
bowiem zdać sprawę z faktu, iŜ produkt turystyczny z uwagi na swoją złoŜoność 
i usługowy charakter, zdecydowanie róŜni się od innych dóbr sprzedawanych na 
rynku. RóŜnica ta polega na tym, iŜ w momencie zakupu turysta nie jest w stanie go 
dotknąć, wypróbować, a jedynie subiektywnie ocenić na podstawie informacji, które 
posiada. Forma tych informacji, ich zawartość, sposób przekazu mają ogromny wpływ 
na podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej aktywności turystycznej. Stąd wynika tak 
wielka waga działań marketingowych podejmowanych w regionach turystycznych.  

Analizując aktywność promocyjną i informacyjną Miasta Przemyśla, naleŜy wziąć pod 
uwagę szereg narzędzi marketingowych, które są powszechnie stosowane przez 
destynacje turystyczne na całym świecie. W związku ze zmianami społeczno-
gospodarczymi, rozwojem róŜnego rodzaju technologii, zasięg i moŜliwości ich 
oddziaływania ulegają ciągłemu poszerzaniu, co działa tylko i wyłącznie na korzyść 
obszaru turystycznego. Powoduje jednak równieŜ konieczność stałego śledzenia 
nowinek marketingowych i ich szybkiego aplikowania na swoim terenie.  
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Przedstawiona w niniejszym rozdziale analiza dotyczy wszystkich działań 
o charakterze promocyjnym i informacyjnym podejmowanych przez Miasto Przemyśl. 
Ilość tego typu działań jest stosunkowo duŜa, zwłaszcza, iŜ kwota zapisana w budŜecie 
Miasta na wydatki związane z promocją Przemyśla jako miasta atrakcyjnego 
turystycznie jest bardzo mała w porównaniu do potrzeb.  

 

Drukowane materiały promocyjno-informacyjne 

Materiały drukowane stanowią element informacji analogowej. Pomimo coraz 
większej popularności Internetu, nadal są bardzo poszukiwane przez turystów, 
stanowią bowiem nie tylko źródło informacji, do którego moŜna wrócić w kaŜdej 
chwili (nie tylko siedząc przed komputerem), ale równieŜ namacalny dowód pobytu 
w danym miejscu.  

 

Wydawnictwa Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego 
w Przemyślu: 

1. Foldery w formacie A4 

• Informator gospodarczy (3 wersje językowe: polska, angielska, niemiecka) – 
nakład 1500 egzemplarzy 

Wydanie na wysokiej jakości papierze, zawiera podstawowe informacje 
gospodarcze dotyczące Przemyśla, w tym równieŜ opis potencjału 
turystycznego.  Promuje Miasto hasłem „Przemyśl… i przyjedź”. 

• Przemyśl (3 wersje językowe: polsko-angielska, polsko-niemiecka, polsko-
ukraińska) – nakład 5000 egzemplarzy 

Publikacja na wysokiej jakości papierze, zawierające liczne informacje 
dotyczące atrakcyjności turystycznej Przemyśla i jego najbliŜszych okolic. 
Promuje Przemyśl hasłem „Przemyśl – miasto wyjątkowe”.  

 

2. Foldery w formacie A4 składany na 3 

• Zaproszenie do Przemyśla (5 wersji językowych: polska, angielska, 
niemiecka, ukraińska, węgierska) – nakład 46 000 egzemplarzy 

Ulotka zawierająca opis Przemyśla, wzbogacona zdjęciami, wydana na 
wysokiej jakości papierze. Zawiera mapkę Miasta. Promuje Przemyśl hasłami: 
„Miasto wyjątkowe, Tradycja, Kultura, Przyroda, odwiedź nas!” 
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• Informator Turystyczny (wersja polsko-angielska) – nakład 20 000 
egzemplarzy 

Informator zawierający wszelkie niezbędne informacje praktyczne, takie jak: 
baza noclegowa, gastronomiczna, etc. oraz mapkę. 

• Przemyskie Muzea (5 wersji językowych: polska, angielska, niemiecka, 
ukraińska, węgierska) – nakład 7000 egzemplarzy 

Ulotka zawierająca opis muzeów w Przemyślu wraz z ich zdjęciami i mapą 
Miasta. Podane są tutaj równieŜ informacje praktyczne dotyczące dni i godzin 
otwarcia muzeów. Istnieją dwie wersje graficzne tego folderu.  

• Przemyskie Cmentarze (wersje językowe: polsko-angielska, polsko-
niemiecka, polsko-węgierska, polsko-ukraińska) – nakład 4000 egzemplarzy 

Ulotka zawierająca opis cmentarzy w Przemyślu wraz ze zdjęciami oraz mapą 
Miasta.  

• Twierdza Przemyśl (5 wersji językowych: polska, angielska, niemiecka, 
ukraińska, węgierska) – nakład 5000 egzemplarzy 

Ulotka zawierająca krótki opis Twierdzy wzbogacony zdjęciami.  

• Warto zobaczyć – Przemyśl (5 wersji językowych: polska, angielska, 
niemiecka, ukraińska, węgierska) – nakład 20 000 egzemplarzy 

Ulotka zawierająca krótki opis wzbogacony zdjęciami atrakcji turystycznych 
Przemyśla oraz mapkę.  

• Warto zobaczyć – okolice Przemyśla (4 wersje językowe: polska, angielska, 
niemiecka, ukraińska) – nakład 10 000 egzemplarzy 

Ulotka zawierająca krótki opis wzbogacony zdjęciami atrakcji turystycznych 
okolic Przemyśla oraz mapkę.  

• Przyroda – Przemyśl i okolice (4 wersje językowe: polska, angielska, 
niemiecka i ukraińska) – nakład 6000 egzemplarzy 

Ulotka zawierająca ciekawe informacje na temat środowiska przyrodniczego 
Przemyśla i okolic, wzbogacona o piękne zdjęcia. 

• Turystyka aktywna – Przemyśl (wersja polska) – nakład 10 000 egzemplarzy 

Ulotka przedstawiająca moŜliwości aktywnego spędzania czasu wolnego 
(turystyka piesza, rowerowa, wodna i zimowa) na terenie Przemyśla i jego 
najbliŜszych okolic.  

• Mapa rysunkowa Centrum Przemyśla (5 wersji językowych: polska, 
angielska, niemiecka, ukraińska, węgierska) – nakład 7000 egzemplarzy 

Składana rysunkowa mapa Przemyśla wraz z opisem jego największych 
atrakcji turystycznych. Dostępna równieŜ w w innej szacie graficznej. 

 

 

 

Jednolita 
szata 

graficzna 
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• Przemyskie Muzea (wersja polska) 

Ulotka zawierająca opis muzeów w Przemyślu wraz z ich zdjęciami i mapą 
Miasta. Podane są tutaj równieŜ informacje praktyczne dotyczące dni i godzin 
otwarcia muzeów. Istnieją dwie wersja graficzne tego folderu.  

• City Map Centre of Przemyśl (wersja angielska) 

Składana rysunkowa mapa Przemyśla wraz z opisem jego największych 
atrakcji turystycznych. Dostępna równieŜ w innej szacie graficznej.  

• Stok narciarski w Przemyślu (3 wersje językowe: polska, angielska, 
ukraińska) – nakład 7000 egzemplarzy 

Ulotka dotycząca Stoku i jego oferty oraz zawierająca podstawowe informacje 
praktyczne.  

 

3. Wydania ksiąŜkowe 

• Miniprzewodnik Przemyśl (3 wersje językowe: polska, angielska, niemiecka) 
– nakład 4000 egzemplarzy 

Przewodnik w formacie kieszonkowym, wydany na wysokiej jakości papierze. 
Zawiera informacje na temat zabytków Przemyśla i miejsc, które warto 
odwiedzić w jego okolicach oraz składaną mapkę Miasta. Opisy są ciekawe, 
wzbogacone wieloma fotografiami.   

• Miniprzewodnik Twierdza Przemyśl (4 wersje językowe: polska, angielska, 
niemiecka, węgierska) – nakład 6000 egzemplarzy  

Przewodnik w formacie kieszonkowym, wydany na wysokiej jakości papierze. 
Zawiera wszelkie informacje na temat Twierdzy oraz opis jej poszczególnych 
fortów, a takŜe składaną mapkę z zaznaczonymi na niej fortami. Wydanie jest 
bogate w fotografie.  

• Albumy 

o Przemyśl Grzegorz Karnas (3 wersje językowe: polska, angielska, 
niemiecka) – nakład 3000 egzemplarzy 

o Album Przemyśl, powstał przy współudziale Urzędu Miejskiego, 
wydany w 2 wersjach językowych (polsko-angielskiej i polsko-
niemieckiej) w nakładzie 1000 egzemplarzy 

o Album „Przemyśl – historia wiary i dzieje sztuki”, powstał przy 
współudziale Urzędu Miejskiego, wydany w wersji polsko-angielsko-
niemieckiej, w nakładzie 300 egzemplarzy 

o Album „Przemyśl w starej fotografii” – wydany w nakładzie 2000 
egzemplarzy  

4. Inne 

• Forteczna Trasa Rowerowa Twierdza Przemyśl, wydawca: UM w Przemyślu 
przy współpracy gmin: Przemyśl, Krasiczyn, śurawica, Medyka, Orły (4 

Jednolita 
szata 

graficzna 
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wersje językowe: polska, angielska, niemiecka, ukraińska) – nakład 2200 
egzemplarzy 

Składana mapa Fortecznej Trasy Rowerowej zawierająca opis poszczególnych 
fortów oraz propozycje tras wycieczek rowerowych.  

 

Jak widać powyŜej, lista materiałów promocyjno-informacyjnych jest stosunkowo 
długa. Ich zawartość merytoryczną naleŜy uznać za zadowalającą. Niezwykle waŜnym 
jest fakt wydawania przez Urząd Miejski materiałów tematycznych, zawierających 
sprofilowane informacje turystyczne. Zwraca uwagę wysoka jakość wydawnictw oraz 
niezwykła staranność, jeŜeli chodzi o dobór zdjęć. Pozytywnie naleŜy równieŜ ocenić 
wielojęzyczność wydawnictw – funkcjonuje bowiem 5 wersji językowych, przy czym 
warto dodać, iŜ dobór tych wersji nie jest przypadkowy, a jest podyktowany 
zapotrzebowaniem na nie. Pewnym minusem moŜe być brak wydawnictw związanych 
z turystyką Ŝydowską (zarówno pod kątem profilu tematycznego, jak i języka 
hebrajskiego).  

Bardzo waŜnym jest równieŜ stosowanie ujednoliconej szaty graficznej, aczkolwiek 
nie dotyczy to wszystkich materiałów. Wśród analizowanych folderów moŜna 
wyróŜnić dwie szaty graficzne, przy czym pierwsza charakteryzuje 9 folderów, 
a druga tylko 2. Na folderach przytaczane są ponadto róŜne hasła promocyjne (co 
świadczy o braku jednego hasła) oraz widoczne są róŜne symbole (herb Miasta lub 
znak granatowo-Ŝółty „mapa miasta z napisem Przemyśl – pokazane poniŜej).  

 

                                                                                 
           Logo Przemyśla               Herb Przemyśla 

 

Warto podkreślić równieŜ fakt wydawania miesięcznika „Nasz Przemyśl” , pełnego 
aktualnych informacji o mieście i wydarzeniach się w nim odbywających. Nie jest to 
jednak inicjatywa Miasta, a Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. 

 

Multimedialne materiały promocyjno-informacyjne   

Materiały cyfrowe stanowią element informacji cyfrowej. Dostępna jest jedna płyta 
VCD-DVD „Przemyśl i okolice” w wersji polsko-angielskiej i polsko-niemieckiej. 
Zawiera film promocyjny o Mieście i jego okolicach. Wydany został przez Urząd 
Miejski w Przemyślu w nakładzie 7000 egzemplarzy. 

 

Informacja Turystyczna 

Punkty informacji turystycznej spełniają niezwykle waŜną rolę, zarówno w sensie 
informacyjnym, jak i promocyjnym. Są miejscem, do którego trafia turysta, szukający 
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konkretnych informacji bądź szczególnego rodzaju zachęty, rekomendacji do 
spędzenia wolnego czasu w danym miejscu. SłuŜą one pomocą, informacją 
i doradztwem. Stanowią niezwykle istotny element zagospodarowania obszaru 
recepcji turystycznej, który w duŜym stopniu warunkuje poziom zadowolenia z pobytu 
w danym miejscu oraz wpływa na róŜnorodność wachlarza zakupionych produktów 
i usług turystycznych. 

Na terenie Miasta Przemyśla działa jeden punkt informacji turystycznej, prowadzony 
przez Oddział PTTK im. dr M. Orłowicza, na podstawie umowy z Urzędem Miejskim, 
zgodnie z którą PTTK zobowiązuje się do wykonywania usług polegających na 
udzielaniu informacji turystycznej dotyczącej Miasta Przemyśla i jego okolic.  

PoniŜej został zamieszczony opis tego punktu, w formie tzw. karty audytowej.  

 

Tabela nr 6. Karta audytowa dotycząca punktu informacji turystycznej.  

KRYTERIUM 
OCENY 

 

OPIS OCENA 

LOKALIZACJA 
I DOSTĘPNOŚĆ 

Punkt zlokalizowany jest w samym 
centrum Miasta, w Rynku. Jest łatwo 
dostępny, równieŜ dla osób 
niepełnosprawnych.  

� bardzo dobra 
� dobra 
� nieodpowiednia  
� dostępność dla niepełnosprawnych 

OZNAKOWANIE Punkt jest widocznie oznakowany: 
logo IT (na niebieskim tle) oraz tablica 
na ścianie budynku (czerwona).  
W mieście znajdują się ponadto znaki 
kierunkowe.  

� baner 
� tablica nad wejściem / na drzwiach 
� wydruk komputerowy na drzwiach 
� inne (logo znajduje się na szybie wraz z logo 

PTTK) 
� oznakowanie dojazdu 

DNI PRACY Punkt jest czynny cały tydzień 
w sezonie (kwiecień – wrzesień) oraz 
od poniedziałku do soboty poza 
sezonem (październik – marzec).  

� pon. – ndz. 
� pon. – sb. 
� pon. – pt. 
� wt. – ndz. 
� wt. – sb. 
� wt. – pt. 
� inne w sezonie / okresie nasilonego ruchu 

turystycznego (waŜne, jeśli nie jest zaznaczona 
pierwsza odpowiedź) 

GODZINY PRACY Punkt jest otwarty w dni powszednie 
od 10.00 do 18.00, w weekendy od 
9.00 do 17.00 (poza sezonem: dni 

powszednie 9.00-17.00, soboty 10.00-
14.00). 

Jeśli istnieje taka potrzeba, godziny 
pracy punktu są wydłuŜane. 

� do godziny 16 
� dłuŜej niŜ do godziny 16, ale nie dłuŜej niŜ do 

godziny 18 
� dłuŜej niŜ do godziny 18 
� wydłuŜone w sezonie / okresie nasilonego 

ruchu turystycznego 

UKŁAD 
POMIESZCZEŃ 

I WYPOSAśENIE 

Punkt IT znajduje się na parterze 
jednej z kamienic w Rynku. Jest to 
stosunkowo małe pomieszczenie, 
w którym znajduje się wydzielone 
stanowisko do obsługi turystów. 

Materiały rozłoŜone są na półkach, 
punkt posiada ponadto 

� kontuar szybkiej obsługi 
� obszar konsultacji 
� obszar samoobsługi 
� dostęp do Internetu 
� samoobsługowe stanowisko/a komputerowe 

z dostępem do Internetu 
� kiosk elektroniczny wewnątrz 
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KRYTERIUM 
OCENY 

 

OPIS OCENA 

zagospodarowaną witrynę. 
Punkt spełnia podstawowe standardy 
dotyczące informacji turystycznej, 

chociaŜ naleŜałoby w niego bardziej 
zainwestować. PoŜądanym byłoby 
wydzielenie obszaru samoobsługi, 

wyeksponowanie materiałów 
promocyjnych, udostępnienie 

komputera z dostępem do Internetu 
turystom. 

Wartym podkreślenia jest istnienie 
kiosku elektronicznego 

zainstalowanego na Pl. Niepodległości 
w okolicach Muzeum Dzwonów 

i Fajek.  

� kiosk elektroniczny na zewnątrz 
(w sąsiedztwie) 

� stojaki / półki na materiały 
� witryna 
� pokój pracy dla personelu 
� pokój socjalny 
� pokój kierownika 
� magazyn 
� sprzęt biurowy (drukarka, faks, ksero, etc.) 
� elementy nawiązujące do regionalizmu 
� inne (sala konferencyjna, sprzęt 

audiowizualny, własny parking) 

MATERIAŁY W punkcie znajdują się materiały 
promocyjno-informacyjne, zarówno 
płatne, jak i bezpłatne. MoŜna tam 

równieŜ otrzymać ulotki 
komercyjnych przedsiębiorstw 

turystycznych (hoteli, restauracji, etc.). 
Ilość tych materiałów jest stosunkowo 

duŜa, chociaŜ mniejsza niŜ ilość 
wydawnictw Urzędu Miejskiego.   

� drukowane 
� multimedialne 

� bardzo duŜo 
� duŜo 
� mało 
� bardzo mało 

� w języku polskim 
� w językach obcych 

� płatne 
� bezpłatne  

KADRY Prowadzenie punktu IT Urząd 
Miejskie powierzył Oddziałowi PTTK 

– instytucji doświadczonej 
i wyspecjalizowanej w obsłudze ruchu 
turystycznego. W punkcie zatrudniona 

jest 1 osoba (wykształcenie 
prawnicze), przewodnik turystyczny, 

pilot wycieczek, znający 4 języki 
obce.  

Pomimo wysokich kwalifikacji, 
z pewnością punkt winien zatrudniać 

więcej niŜ jedną osobę.  
 
 
 

� wykształcenie kierunkowe 
� wykształcenie inne 

� doświadczenie w informacji turystycznej 
� doświadczenie w turystyce 

Języki obce 
� tak 
       ~ jeden 
       ~ więcej (angielski, niemiecki, francuski,    
          rosyjski) 
� nie 

Wiedza 
� bardzo szeroka 
� wystarczająca 
� niewystarczająca 

Stosunek do turysty 
� bardzo przyjazny 
� odpowiedni 
� nieodpowiedni 

USŁUGI 
ŚWIADCZONE 

POZA 
DZIAŁALNO ŚCIĄ 
PODSTAWOWĄ 

• sprzedaŜ wydawnictw (mapy, 
przewodniki, ksiąŜki historyczne, 
opracowania naukowe), 

• sprzedaŜ pamiątek. 

� TAK 
� NIE 

 Źródło: Opracowanie własne PART S.A. 
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Internetowy Portal Turystyczny 

Informacja cyfrowa Miasta Przemyśla opiera się na portalu internetowym Urzędu 
Miejskiego, w którym znajdują się zakładki: Turystyka, Kultura. Portal ten został 
poddany analizie, której wyniki zamieszczono w formie tabelarycznej. 

Ocena portalu została dokonana według następujących kryteriów: 

• baza danych (kategorie, szczegółowość, linki i odnośniki do innych stron), 

• stopień aktualizacji danych,  

• struktura strony, 

• intuicyjność (łatwość poruszania się po stronie i znajdowania informacji, 
wyszukiwarka, mapa strony, ścieŜka, dodatkowe menu typu „szybkie menu”), 

• elementy interaktywne (otwarte publikacje i fora dyskusyjne, księgi gości, 
księgi wpisów, komentarze, chat, interaktywne mapy, etc.), 

• atrakcyjność graficzna, 

• wersje językowe. 

 

Tabela nr 7. Analiza portalu internetowego.  

Kategoria Opis 

Charakter strony Portal informacyjny Miasta, zawierający wydzieloną część 
kulturalno-turystyczną (2 zakładki na stronie głównej)  

Baza danych Baza danych jest rozbudowana i zawiera wszelkie potrzebne turystom 
dane, które znacznie ułatwiają zaplanowanie pobytu / pobyt 
w Mieście.  

Strona zawiera system olinkowania do innych stron, przydatnych 
turystom. 

Struktura bazy danych przedstawia się następująco: 

TURYSTYKA  

Informacja Turystyczna 

Prognoza pogody  

Informacja Turystyczna  

Baza Noclegowa  

Restauracje - Kawiarnie - Puby  

Szpital, Pogotowie  

Apteki  

Komunikacja PKP, PKS, MZK  

Biura Turystyczne  

Obiekty rekreacyjne  

Stok Narciarski  
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Kategoria Opis 

WypoŜyczalnie sprzętu  

Bankomaty  

Gospodarstwa Agroturystyczne  

Mapa Powiatu Przemyskiego  

Imprezy turystyczne 

Styczeń  

Kwiecień  

Maj  

Czerwiec  

Lipiec  

Wrzesień  

Październik  

Akcja "Tramwaj wodny"  

W sezonie letnim  

Plan miasta 

Twierdza Przemyśl 

Twierdza  

Szwejk w Przemyślu  

Plan Twierdzy  

Muzeum Twierdzy  

Galeria  

Informacje i historia 

Informacje o mieście  

Zarys Dziejów  

Hejnał Przemyski  

Stare Widokówki  

Przemyśl w fotografii 

Trasy turystyczne 

Trasy rowerowe  

Szlaki turystyczne  

Linia Mołotowa  

Warto zobaczyć 

Warto zobaczyć - Przemyśl  

Warto zobaczyć - okolice Przemyśla  

Materiały promocyjne  

Kontakt 
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Kategoria Opis 

KULTURA  

Informator kulturalny 

Kultura w Przemyślu  

Muzea  

Galerie  

Teatry, Kina, Ośrodki Kultury  

Kalendarz Imprez 2007 

kwiecień  

maj  

czerwiec  

lipiec  

sierpień  

wrzesień  

październik  

listopad  

grudzień  

Oferta dla sponsorów  

Kontakt  

Stopień aktualizacji danych Strona jest aktualizowana na bieŜąco, aczkolwiek na stronie nie ma 
informacji o dacie ostatniej aktualizacji lub częstotliwości 
aktualizacji.  

Struktura strony Struktura strony jest jasna i przejrzysta, a podział kategorii logiczny, 
ułatwiający poszukiwanie informacji. 

Intuicyjno ść Stronę cechuje stosunkowo wysoki poziom intuicyjności. Strona jest 
łatwa w obsłudze, chociaŜ brakuje mapy strony, która stanowi 
znaczne ułatwienie i pozwala szybko przeglądać dostępne kategorie 
danych. 

Rozwinięcie zakładek pojawia się po kliknięciu na nie, natomiast na 
kaŜdej postronie widoczne jest po lewej stronie rozwinięte pełne 
menu danej zakładki. Widoczna jest równieŜ ścieŜka dostępu, co 
uznać naleŜy za kolejny plus. Istniejąca opcja „powrót” stanowi 
następne ułatwienie dla internautów. 

Elementy interaktywne Strona nie zawiera wielu elementów interaktywnych. NaleŜą do nich: 
wyszukiwarka i interaktywna kamera. 

Atrakcyjno ść graficzna Strona nie wyróŜnia się pod względem graficznym. Jest smutna 
i statyczna, brakuje jej Ŝywych kolorów, ciekawych rozwiązań 
graficznych (takich chociaŜby jak rotacje zdjęć). Nie przyciąga ona 
uwagi swoim wyglądem.  

Wersje językowe Strona jest dostępna w polskiej wersji językowej.  
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System identyfikacji wizualnej Miasta 

Identyfikacja wizualna Miasta ma ogromne znaczenie dla rozwoju ruchu 
turystycznego. Z jednej strony, wykorzystanie jednego, charakterystycznego znaku 
promocyjnego (logo) powoduje jednoznaczne pozycjonowanie Miasta i jego oferty 
turystycznej w umysłach turystów (pod warunkiem efektywnego „wymarkowania” 
logo i powiązania go z ciekawą ofertą). Z drugiej strony, zagospodarowanie Miasta 
w system znaków, ułatwia znacznie turystom poruszanie się po nim i dotarcie do 
atrakcji turystycznych. 

 

Na chwilę obecną Przemyśl nie posiada turystycznego logo promocyjnego, z którym 
jest jednoznacznie identyfikowany. Jak wspomniano wcześniej, Miasto uŜywa dwóch 
znaków zamiennie, Ŝaden z nich nie jest jednak elementem kompleksowego systemu 
identyfikacji wizualnej.  

Pozytywnie naleŜy jednak ocenić oznakowanie Miasta. W tym kontekście Miasto 
posiada autorski system wizualizacji miejskiej, na który składają się: witacze (przy 
wjeździe do Miasta od strony Jarosławia oraz przy lotnisku w Jasionce), 
kierunkowskazy turystyczne - 11 słupów z informacją dla pieszych w języku polskim 
i języku angielskim (place przed dworcem PKP i PKS, ul. Jagiellońska, ul. 
Franciszkańska, ul. Kazimierza Wielkiego, Rynek, Archikatedra Rzymskokatolicka, 
ul. Tatarska, Zniesienie, Plac Konstytucji 3 Maja)  oraz tablice z planami miasta 
(parking przy ul. Krakowskiej, dworzec PKP, ul. Jagiellońska, ul. Kościuszki, 
Zniesienie).  

 

                        
                    Tablica z planem Przemyśla                                                         Kierunkowskazy  

 

W kolejnym etapie wdraŜania Systemu Identyfikacji Miejskiej Miasto planuje 
umieszczenie tablic informacyjnych na zabytkowych budynkach oraz lokalizację 
tablic z informacją dla kierowców ułatwiającą dotarcie do obiektów zabytkowych 
i obiektów uŜyteczności publicznej. Stanowi to odpowiedź na istniejący obecnie 
problem braku oznakowania atrakcji turystycznych, przy stosunkowo dobrym 
oznakowaniu dojazdu do nich (nie dotyczy to fortów Twierdzy Przemyśl – tutaj 
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sytuacja jest zgoła odwrotna: o ile same forty są dobrze oznakowanie, o tyle 
w Mieście nie ma znaków do nich kierujących).  

 

Miasto jest ponadto oznakowane znakami drogowymi, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych.  

• D-27 bufet lub kawiarnia – 5 znaków 

• D-28 restauracja – 7 znaków 

• D-29 hotel / motel – 5 znaków 

• D-30 obozowisko / kemping – 1 znak 

• D-31 obozowisko / kemping wyposaŜone w podłączenia elektryczne do 
przyczep – 1 znak 

• D-33 schronisko młodzieŜowe – 1 znak 

• E-10 drogowskaz do zabytku jako dobra kultury – 4 znaki (Kalwaria 
Pacławska, 3 znaki – Zamek w Krasiczynie, 2 znaki – Cmentarz Ukraiński, 2 
znaki – cmentarz niemiecki) 

• E-11 drogowskaz do zabytku przyrody – 3 znaki (Arboretum) 

• E-22b obiekt na samochodowym szlaku turystycznym – 2 znaki (Pałac 
Lubomirskich) 

• E-22c informacja o obiektach turystycznych – 4 znaki (Pałac Lubomirskich), 7 
znaków (Stok Narciarski) 

• R-1 szlak rowerowy krajowy – oznakowanie Fortecznego Szlaku Rowerowego 

• R-2 szlak rowerowy międzynarodowy – oznakowanie Międzynarodowego 
Szlaku Rowerowego „Śladami Przygód Dobrego Wojaka Szwejka”. 
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W kontekście oznakowania Miasta duŜym problemem pozostaje brak oznakowania 
ulic na skrzyŜowaniach, co zdecydowanie utrudnia poruszanie się po Przemyślu 
osobom nie znającym Miasta (w tym równieŜ turystom).  

 

Promocja bezpośrednia  

Miasto Przemyśl bierze udział w imprezach targowych, na których promuje swoje 
walory. Jest to niezwykle waŜne i potrzebne narzędzie szerzenia informacji o obszarze 
recepcji turystycznej, chociaŜ nie przynosi wymiernych rezultatów od razu (badania 
wskazują, iŜ udział w targach przynosi wymierne efekty w postaci wzrostu ruchu 
turystycznego dopiero po określonym czasie, średnio 10% rocznie po 1-2 latach 
aktywnego uczestnictwa w targach). W 2007 roku Miasto Przemyśl miało swoje 
samodzielne stanowisko na targach w Wiedniu. W roku 2006 natomiast Miasto wzięło 
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udział w targach w Graz, Budapeszcie, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. 
Wyjazdy na targi turystyczne Miasto organizuje samodzielnie bądź przy współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.  

 

Kampanie promocyjne 

Miasto Przemyśl aktywnie prowadzi kampanie promocyjne za pośrednictwem 
mediów. W 2007 roku przeprowadzano następujące kampanie: 

• kampania promocyjna w TVN Meteo i TVN 24 – spot reklamowy 
zapraszający do Przemyśla oraz bezpośrednie wejścia z Przemyśla pt. 
Prognoza Pogody z Przemyśla (44 emisje sponsorskie przez 2 dni, oglądalność 
4 mln widzów). 

• PodróŜe z Meteo na TVN Meteo i TVN 24 – 84 emisje spotu reklamowego 
zapraszającego do Przemyśla przez 6 dni oraz 20-minutowy film o Przemyślu 
(84 emisje programowe w ciągu 6 dni, oglądalność 6 mln widzów). 

• Kampania reklamowa w wydawnictwie „PodróŜe” – insert 3000 ulotek 
„Turystyka aktywna” do prenumeratorów magazynu „PodróŜe”. 

• Kampania reklamowa w województwie podkarpackim na nośnikach 
reklamowych firmy Mini Board Media (przez okres 6 miesięcy w 26 
najbardziej atrakcyjnych turystycznych miejscach województwa 
podkarpackiego dostępne będą materiały promocyjno-informacyjne 
Przemyśla). 

• Film promocyjny o Przemyślu na TVP Polonia (Przemyśl i okolice, Groch 
i Kapusta – cykl ElŜbiety Dzikowskiej, emitowany równieŜ na TVP3 
Rzeszów). 

• Film „Para w Polskę” emitowany na TVP2. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Analiza działalności marketingowej Miasta pokazuje bardzo duŜe jego zaangaŜowanie 
w politykę promocji i informacji, pomimo stosunkowo małych środków finansowych. 
Podstawowym problemem w tym zakresie, oprócz zbyt małych funduszy, jest brak 
marki Przemyśla i jego jednolitego wizerunku. Negatywnie oddziałuje równieŜ zbyt 
mały poziom współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a branŜą turystyczną 
i organizacjami pozarządowymi (co nie oznacza, iŜ nie istnieje ona w ogóle). 
Promocja i marketing to jednak takie dziedziny działalności turystycznej, w której siła 
tkwi w „mówieniu jednym głosem” i bardzo silnie rozbudowanej platformie 
kooperacji.  
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3.6. Analiza ruchu turystycznego na terenie Miasta. 

Wśród wielu działań koniecznych dla rozwoju turystyki na pierwszym miejscu 
wymienić naleŜy badania, a przede wszystkim badania konsumentów. Strategiczne 
działanie na rynku turystycznym musi opierać się na danych pochodzących 
z systematycznych i moŜliwie najobszerniejszych badań rynku, w tym z badań 
dających moŜliwość prognozowania. Jedynie wiedza zgromadzona w okresie 
poprzedzającym boom gospodarczy albo kryzys moŜe zapewnić optymalne 
wykorzystanie szansy lub przeciwdziałać zagroŜeniom. Spójny system badań oraz ich 
analiz warunkuje powstanie sprawnych narzędzi marketingowych. 

Badania pozwalają na bardzo szczegółowe określenie profilu turystów 
odwiedzających region,  identyfikację ich potrzeb, a takŜe przygotowanie prognoz 
dotyczących preferencji podczas kolejnych przyjazdów. Ułatwia to takŜe ocenę 
funkcjonowania produktów turystycznych, ich atrakcyjności oraz jakości. 

Efekty tych działań pozwalają na dostosowanie produktów turystycznych i ofert do 
oczekiwań klientów w zmiennym rynku konsumenckim. Prawidłowy model badań 
i dostępu do opracowanych wyników przekłada się na zwiększenie sprzedaŜy usług, 
zmniejszanie się ewentualnych strat i w efekcie tworzenie przewagi rynkowej nad 
konkurencją. 

Bardzo istotnym jest prowadzenie cyklicznych badań ruchu turystycznego, w sezonie 
i poza sezonem turystycznym, poniewaŜ pozwala to określić kierunek zachodzących 
zmian w kaŜdej z badanych sfer, przeanalizować trendy występujące w turystycznym 
na badanym obszarze, a tym samym reagować w odpowiedni sposób, przeciwdziałając 
negatywnym tendencjom i wzmacniać pozytywne.  

Władze Miasta Przemyśla zdają sobie sprawę z konieczności prowadzenia badań, 
aczkolwiek Miasto nie posiada wdroŜonego systemu badań. Stąd dane pochodzą 
z róŜnych źródeł, zbierane są przy zastosowaniu róŜnych metod badawczych, a same 
procesy badawcze nie są w Ŝaden sposób koordynowane. 

Niniejszy rozdział powstał na podstawie danych statystycznych udostępnionych przez 
Bieszczadzki Oddział StraŜy Granicznej, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 
Muzeum Archidiecezjalne im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu oraz przy 
wykorzystaniu Raportu z badań marketingowych przeprowadzonych w Przemyślu 
w związku z koncepcją budowy Kompleksu basenowego w Przemyślu. Ich krótka 
analiza pozwoliła na opracowanie ogólnej charakterystyki ruch turystycznego Miasta.  

 

Analiza danych dotyczących ruchu granicznego 

PołoŜenie Przemyśla umoŜliwia rozwój produktu markowego z zakresu turystyki 
przygranicznej i tranzytowej, w tym w szczególności turystyki handlowej oraz imprez 
w strefie przygranicznej, połączonych z prezentacją turystyczną terenów 
sąsiadujących wraz z wykorzystaniem infrastruktury wzdłuŜ głównych tras 
tranzytowych. Stworzone w tym celu pakiety, odpowiadających na potrzeby 
i oczekiwania turystów oraz promowanie ich na wybranych rynkach, stają się 
czynnikiem zwiększającym rozmiary ruchu turystycznego w strefie Przemyśla. 
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Turystyka przygraniczna i tranzytowa obejmuje jednodniowe przyjazdy w celu 
zrobienia zakupów, wzięcia udziału w imprezach lub krótkiej wizyty. WiąŜe się ona 
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (motele, zajazdy, stacje obsługi 
samochodów, itp.) usytuowanej wzdłuŜ głównych tras tranzytowych oraz w obrębie 
50 kilometrowej strefy przygranicznej. Obejmuje równieŜ przejazdy tranzytowe oraz 
krótkie pobyty w miejscowościach wzdłuŜ tras tranzytowych. 

PoniŜej został przeanalizowany ruch graniczny osób na kolejowym przejściu 
granicznym w Przemyślu w latach 2002-2006. 

 

Tabela nr 8. Ruch graniczny w latach 2002-2006.  

Rok Ogółem Obywatele RP Cudzoziemcy 

wyjazd wjazd razem wyjazd wjazd razem 

2002 267 650 13 754 14 179 27 933 158 096 81 621 239 717 

2003 242 317 14 675 14 251 28 926 140 030 73 361 213 391 

2004 209 876 12 070 12 403 24 473 111 737 73 666 185 403 

2005 210 263 11 681 11 948 23 629 115 614 71 020 186 634 

2006 244 710 15 158 15 270 30 428 129 933 84 349 214 282 

Źródło: Opracowanie własne PART S.A. na podstawie danych z Wydziału Granicznego BiOSG. 

 

PowyŜsze dane wskazują na zmniejszanie się do roku 2004 ruchu granicznego 
obywateli RP na przejściu granicznym w Przemyślu. W roku 2005 odnotowano 
nieznaczny wzrost, natomiast w roku 2006 ruch graniczny wśród obywateli Polski 
wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o ponad 16%. Spadek ruchu turystycznego 
cudzoziemców do Polski był notowany w latach 2003-2005, co częściowo było 
związane z wprowadzeniem obowiązku wizowego dla Ukraińców, którzy stanowią 
największą grupę cudzoziemców przekraczających granicę w Przemyślu. W roku 2006 
tendencja się odwróciła i zarejestrowany został wzrost przekroczeń granicy o prawie 
20%. 

 

Na podstawie danych udostępnionych przez BiOSG moŜna przeanalizować przyjazdy 
cudzoziemców do Polski, podróŜujących przez przejście graniczne w Przemyślu, 
według głównych celów podróŜy, wśród których znalazła się turystyka, rozumiana 
jako rekreacja i wypoczynek. Pozostałe cele, uwzględnione przy badaniu, to 
odwiedziny, handel, tranzyt i inne. Badaniem byli objęci obywatele 86 krajów (w roku 
2006), którzy w badanym roku przekroczyli przejście graniczne w Przemyślu. 

 

Tabela nr 9. Przyjazdy cudzoziemców w latach 2002-2006.  
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Rok Ogółem W tym turystyka 

2002 143 827 113 822 

2003 126 266 81 050 

2004 96 999 4 599 

2005 105 123 8 189 

2006 121 752 13 234 

Źródło: Opracowanie własne PART S.A. na podstawie danych z Wydziału Granicznego BiOSG. 

 

Z powyŜszych danych wynika, Ŝe ruch graniczny w latach 2002 - 2004 zmniejszał się, 
tak w ogólnej liczbie przekroczeń granicy, jak i w celu turystycznym. NaleŜy 
zauwaŜyć, Ŝe w roku 2004 spadek ten w stosunku do roku 2002 wynosił w przypadku 
celów turystycznych ponad 90%.  

Wśród osób przekraczających granice przewaŜali obywatele Ukrainy (91%). MoŜna 
więc stwierdzić, iŜ przyczyną tego zjawiska mogło być wprowadzenie wiz dla 
obywateli Ukrainy. W latach następnych, tj. 2005 oraz 2006 odnotowano wzrost 
przyjazdów cudzoziemców, a to teŜ dzięki wzrostowi przyjazdów Ukraińców do 
Polski w celach turystycznych. Warto jednak zauwaŜyć, iŜ pomimo wzrostu, nie został 
osiągnięty poziom sprzed lat.  

Do najliczniejszych, poza Ukraińcami, grup odwiedzających Polskę (przez przejście 
graniczne w Przemyślu) naleŜą obywatele: Rosji, Mołdawii, USA, Rumunii 
i Białorusi. 

 

 

Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego w obiektach bazy 
noclegowej  

Badanie zostało przeprowadzone w 2003 roku w obiektach bazy noclegowej 
funkcjonujących na terenie Miasta i stanowi obecnie niezwykle cenne źródło 
informacji dotyczących oceny Przemyśla pod kątem potrzeb turystów, dokonanej 
przez samych turystów. Analiza pozyskanych danych pozwoliła na uzyskanie 
informacji związanych z: 

• Informacją turystyczną. 

• Zabytkami odwiedzanymi przez turystów. 

• Infrastrukturą turystyczną. 

• Dostępnością komunikacyjną Miasta. 

 

Informacja turystyczna 
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Turyści zwrócili uwagę na niedostateczne oznakowanie punktów IT. Informacja 
turystyczna w Mieście została oceniona na poziomie dobrym i średnim, niewielki 
odsetek ankietowanych ocenił ja jako bardzo dobrą.  

Turyści rozczarowani byli brakiem oznakowania turystycznego w okolicy dworca 
PKP i PKS oraz w centrum Miasta. Tablice z nazwami i kierunkami do waŜniejszych 
zabytków i obiektów uŜyteczności publicznej (banki, Urząd Miasta, poczta, itp.) 
znacznie ułatwiłyby orientację i poruszanie się po Mieście, zwłaszcza dla turystów 
przyjeŜdŜających tutaj po raz pierwszy.  Ankietowani zwracali równieŜ uwagę na brak 
oznakowania obiektów bazy noclegowej. Problemem wśród cudzoziemców okazał się 
brak tablic informacyjnych w językach obcych.  

DuŜym rozczarowaniem dla turystów był brak oznakowania fortów, dojazdu do nich, 
niewidocznie oznakowany czarny szlak łączący ze sobą poszczególne forty. Stan 
techniczny Twierdzy, jej zaniedbanie oraz zaśmiecenie zostały ocenione jako czynniki 
zniechęcające do jej zwiedzenia.  

JeŜeli chodzi o materiały promocyjno-informacyjne podkreślana była ich 
róŜnorodność, ale jednocześnie konieczność wprowadzenia przewodników, map 
i folderów innych wersjach językowych. Obcokrajowcy uskarŜali się na brak 
szczegółowego przewodnika. Ponadto jako niewystarczająca oceniona została 
dostępność i ilość informacji o najwaŜniejszych atrakcjach turystycznych w postaci 
bezpłatnych ulotek i planów Miasta, w tym ich brak na stacjach benzynowych.  

Podstawowym źródłem informacji, z którego korzystali ankietowani przed przyjazdem 
do Przemyśla okazał się Internet, a zwłaszcza strona internetowa Miasta. Wpływa na 
to coraz łatwiejszy dostęp do Internetu, szybkość zdobywanych informacji oraz jakość 
przekazu. Następnym popularnym źródłem były róŜnego rodzaju wydawnictwa 
informacyjne i promocyjne, w tym przewodniki.  

 

 

 

Zabytki odwiedzane przez turystów 

Z zabytków architektury największą popularnością wśród turystów cieszyły się 
obiekty sakralne, z czego czołowe miejsce zajmowała Archikatedra, a następnie 
Kościół Franciszkanów, Karmelitów oraz Katedra Greckokatolicka. Do 
najciekawszych i najczęściej odwiedzanych miejsc wskazywanych przez 
ankietowanych naleŜały ponadto: Zamek Kazimierzowski, Rynek i kamieniczki 
Starego Miasta, Forty Twierdzy Przemyśl oraz WieŜa Zegarowa. 

 

Infrastruktura turystyczna 

Analiza infrastruktury turystycznej wykazała pozytywną ocenę szeroko rozumianej 
gastronomii. Wskazano na duŜą róŜnorodność obiektów i ich ofert oraz na atrakcyjne 
ceny. Baza noclegowa równieŜ została pozytywnie oceniona. W szczególności na 
uznanie zasłuŜyła profesjonalna i miła obsługa turystów w obiektach noclegowych. 

JeŜeli chodzi o bazę sportowo-rekreacyjną ankietowani krytycznie spojrzeli na brak 
wypoŜyczalni sprzętu turystycznego (np. rowerów). Podkreślono konieczność 
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inwestowania w obiekty rekreacyjne, stanowiące atrakcję nie tylko dla turystów, ale 
takŜe dla miejscowej ludności lubiącej spędzać wolny czas w aktywny sposób.  

 

Dostępność komunikacyjna Miasta 

Ankietowani zwracali uwagę na niewystarczająca liczbę połączeń PKP i PKS 
(postulowali wprowadzenie dodatkowych kursów w sezonie turystycznym) oraz na 
niski poziom informacji na dworcach kolejowych i autobusowych.  

 

Wykorzystanie bazy noclegowej Przemyśla 

PoniŜsza tabela pokazuje stopień wykorzystania bazy noclegowej funkcjonującej 
w Przemyślu w latach 2002-2006.  

 

Tabela nr 10. Wykorzystanie bazy noclegowej Przemyśla w latach 2002-200616.   

                                                 
16 Za rok 2006 - brak danych z 1 hotelu, stąd liczba 7. Dane liczbowe pokazane w tabeli dotyczą 
wybranych obiektów bazy noclegowej, które zostały poddane badaniu. Stąd niezgodność niektórych 
danych z danymi przedstawionymi w rozdziale dotyczącym analizy bazy noclegowej. 

Lp. Obiekty noclegowe 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Hotele ogółem 
 
Korzystający z noclegów 
ogółem,  
w tym turyści zagraniczni 
 
Udzielone noclegi ogółem, 
w tym turyści zagraniczni 
 
Miejsca noclegowe ogółem  

7 
 

23 407 
 

7 351 
 

37 214 
10445 

 
570 

6 
 

19 546 
 

5 974 
 

33 773 
9 833 

 
537 

7 
 

23 550 
 

6 472 
 

39 790 
10 084 

 
586 

8 
 

26 381 
 

7 665 
 

41 666 
11 206 

 
609 

7 
 

31 613 
 

7 870 
 

48 876 
11 203 

 
574 

2 Domy wycieczkowe 
 
Korzystający z noclegów 
ogółem,  
w tym turyści zagraniczni 
 
Udzielone noclegi ogółem, 
w tym turyści zagraniczni 
 
Miejsca noclegowe ogółem 

1 
 

3 098 
 

1 231 
 

5 121 
1 467 

 
44 

1 
 

2 508 
 

804 
 

5 308 
948 

 
44 

1 
 

2 400 
 

702 
 

5 543 
897 

 
44 

1 
 

1 999 
 

563 
 

4 758 
667 

 
46 

1 
 

2 036 
 

396 
 

4 019 
454 

 
46 

3 Schroniska młodzieŜowe 
 
Korzystający z noclegów 
ogółem, 
w tym turyści zagraniczni 
 
Udzielone noclegi ogółem,  
w tym turyści zagraniczni 
 

1 
 

2 914 
 

403 
 

4 967 
521 

 

1 
 

2 117 
 

117 
 

5 358 
168 

 

1 
 

608 
 

13 
 

1 061 
21 

 

1 
 

1 987 
 

114 
 

5 693 
151 

 

1 
 

1 693 
 

107 
 

4 748 
145 
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Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu. 

 

Jak widać w powyŜszej tabeli najliczniejszą kategorię bazy noclegowej stanowią 
hotele, stąd teŜ dominują one w statystykach dotyczących korzystających z noclegów 
i udzielonych noclegów.  W latach 2002-2006 widać tendencję wzrostową zarówno 
wśród korzystających z noclegów (wzrost o 25% w stosunku do 2002 roku oraz 17% 
w stosunku do roku 2005), jak i wśród udzielonych noclegów (w podobnych 
proporcjach: o 24% w stosunku do roku 2002 oraz o 15% w stosunku do roku 2005). 
Udział cudzoziemców w liczbie korzystających z noclegów stanowił w analizowanych 
latach od 24% do 31%, przy czym najniŜszy procent odnotowano w roku 2006.   

JeŜeli chodzi o pozostałe kategorie bazy noclegowej ogólnie naleŜy stwierdzić, iŜ 
dominuje tutaj tendencja spadkowa.  

 

Tury ści odwiedzający muzea 

Na podstawie dostępnych danych moŜna przeanalizować, jak kształtował się ruch 
turystyczny w latach 2002-2006 w dwóch muzeach: Muzeum Narodowym Ziemi 
Przemyskiej oraz Muzeum Archidiecezjalnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara  
Biskupa. Ogólnie stwierdzić moŜna, iŜ w badanym okresie nie nastąpiły zdecydowane 
zmiany w liczbie odwiedzających, przy widocznej powolnej tendencji wzrostowej 
(poza rokiem 2004, w który w przypadku obu muzeów odnotowana spadek 
w stosunku do roku 2003). Szczegółowe dane zostały podane poniŜej.  

 

Tabela nr 11 zawiera dane prezentujące zwiedzanie Muzeum Narodowe Ziemi 
Przemyskiej. 

 

Miejsca noclegowe ogółem 55 55 55 55 55 

4 Campingi 
 
Korzystający z noclegów 
ogółem, 
w tym turyści zagraniczni 
 
Udzielone noclegi ogółem, 
w tym turyści zagraniczni 
 
Miejsca noclegowe ogółem 

1 
 

374 
 

111 
 

1752 
257 

 
bd 

1 
 

bd 
 

bd 
 

bd 
bd 

 
bd 

1 
 

bd 
 

bd 
 

bd 
bd 

 
bd 

1 
 

19 
 

bd 
 

52 
bd 

 
bd 

1 
 

247 
 

23 
 

1 399 
25 

 
160 

5 Pozostałe 
niesklasyfikowane 
 
Korzystający z noclegów 
ogółem, 
w tym turyści zagraniczni 
 
Udzielone noclegi ogółem, 
w tym turyści zagraniczni 
 
Miejsca noclegowe ogółem 

5 
 
 

10 007 
 

5 865 
 

14 099 
6 937 

 
261 

6 
 
 

9 967 
 

5 202 
 

13 934 
5 704 

 
266 

4 
 
 

4 853 
 

1 732 
 

7 609 
1 886 

 
168 

4 
 
 

6 989 
 

1 986 
 

11 505 
2 554 

 
245 

2 
 
 

4 418 
 

734 
 

6 853 
943 

 
58 
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Tabela nr 11. Liczba zwiedzających Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w latach 
2002-2006.  

Rok Ogółem W grupach 
zorganizowanych 

MłodzieŜ szkolna 

2002 14 177 10 846 9 467 

2003 16 312 7 535 6 395 

2004 15 596 8 753 6 303 

2005 16 358 7 871 5 188 

2006 16 650 9 696 6 394 

Źródło: Opracowanie własne PART S.A. na podstawie danych z Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej. 

 

PowyŜsze dane wskazują, iŜ w latach 2002-2006 moŜna mówić o bardzo powolnym 
trendzie wzrostowym (wyjątek stanowi rok 2004, w którym zanotowano nieznaczny 
spadek liczby odwiedzających w stosunku do roku poprzedniego). Jednoznacznie 
moŜna stwierdzić, iŜ średnio około 50% zwiedzających to grupy zorganizowane. 
Stosunkowo wysoki jest równieŜ odsetek młodzieŜy szkolnej (w granicach 65-70%).   

 

PoniŜsze tabela zawiera dane prezentujące liczbę zwiedzających Muzeum 
Archidiecezjalne im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara  Biskupa w latach 2002-2006. 

 

 

Tabela nr 12. Liczba zwiedzających Muzeum Archidiecezjalne w latach 2002-2006. 

Rok Liczba 
zwiedzających 

ogółem 

Liczba 
zwiedzających z 

Polski 

Liczba 
zwiedzających z 

zagranicy 

Liczba 
zorganizowanych 

grup 

2002 4310 4239 71 122 

2003 4559 4530 29 115 

2004 4138 4070 68 104 

2005 4461 4335 126 brak danych 

2006 5533 5414 119 128 

Źródło: Opracowanie własne PART S.A. na podstawie danych z Muzeum Archidiecezjalnego im. Św. 
Józefa Sebastiana Pelczara  Biskupa. 

 

PowyŜsze dane wskazują, iŜ liczba zwiedzających Muzeum utrzymywała się w latach 
2002-2005 na mniej więcej takim samym poziomie, z nieznaczną tendencją 
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wzrostową (poza rokiem 2004, w którym odnotowano spadek liczby odwiedzających 
w stosunku do roku poprzedniego). Rok 2006 natomiast przyniósł zdecydowany 
wzrost – o prawie 20%. Zdecydowanie widać ponadto przewagę turystów polskich 
w liczbie odwiedzających Muzeum.  

 

Wnioski z Raportu z badań marketingowych prowadzonych w związku 
z koncepcją budowy kompleksu basenowego w Przemyślu  

Z przeprowadzonych w 2003 roku analiz wynika, Ŝe mieszkańcy Przemyśla i okolic 
zdecydowanie popierają powstanie nowego kompleksu basenowego w Przemyślu 
(poparcie ze strony 97% badanych) o szerokim wachlarzu usług (89% respondentów 
popiera inwestycje typu Aquapark). Ponadto warto dodać, iŜ najczęściej 
wskazywanymi obiektami, z których mieszkańcy Przemyśla i okolic chcieliby 
korzystać, są basen rekreacyjny, basen pływacki  oraz restauracja. 

Ocena obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się obecnie w Przemyślu jest 
bardzo niska – w skali 5-stopniowej kształtowała się na poziomie 2,6.  

Według przeprowadzonych badań zasadniczym celem wizyty turystów w Przemyślu 
były odwiedziny rodziny lub znajomych. Preferowane przez turystów formy spędzania 
wolnego czasu to przede wszystkim korzystanie z restauracji oraz zwiedzanie 
zabytków, galerii, itp. Wypoczynek w Aquaparku wskazało 33 % badanych turystów. 
Badania pokazały, Ŝe 25% respondentów chętnie skorzystałoby jednocześnie z usług 
Aquaparku i noclegu w Przemyślu.  

WaŜnym jest fakt, iŜ określając długość planowanego pobytu w Przemyślu, turyści 
najczęściej wskazywali okresy krótkoterminowe (do dwóch dni), ale jednocześnie 
często zaznaczali, Ŝe w przypadku powstania kompleksu basenowego, są skłonni do 
przedłuŜenia swojego pobytu w mieście o jeden lub kilka dni. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Wyniki prowadzonych badań, pomimo, iŜ dokonywanych przy wykorzystaniu róznych 
metod i przez róŜne podmioty, stanowią cenne źródło informacji, zarówno dla władz 
Miasta, jak i branŜy turystycznej. Jasno określają bowiem oczekiwania i potrzeby 
turystów, a takŜe czynniki, które ich zdaniem negatywnie wpływają na rynek 
turystyczny Przemyśla. 

Warto zauwaŜyć, iŜ część z przeanalizowanych w niniejszym podrozdziale danych 
pochodzi sprzed kilku lat. Przeprowadzona analiza stanu obecnego Miasta w zakresie 
objętym niniejszym opracowaniem pokazuje równocześnie, iŜ wyniki badań są 
efektywnie wykorzystywane, a kierunki działań są wyznaczane między innymi 
w oparciu o procesy badawcze.  

 

3.7. Segmentacja rynku turystycznego Miasta. 

Dynamika rozwoju rynku turystycznego i związane z nią zróŜnicowanie popytu 
turystycznego powodują konieczność dokonywania jego analizy pod kątem potrzeb 
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i oczekiwań klientów, czyli segmentacji rynku. Jest to nic innego, jak podział rynku na 
względnie homogeniczne grupy konsumentów, którzy z uwagi na podobne cechy, 
ujawniają podobny popyt. W dzisiejszej gospodarce nie istnieje pojęcie klienta 
anonimowego, kaŜdy produkt i usługa muszą mieć dokładnie określonego adresata. To 
samo odnosi się do obszarów recepcji turystycznej, które równieŜ stanowią swoistego 
rodzaju produkt turystyczny, sprzedawany na rynku. 

Segmentacji moŜna dokonywać biorąc pod uwagę róŜne kryteria. Najczęściej 
stosowanymi w turystyce są zmienne geograficzne: region, wielkość miasta, typ 
obszaru ze względu na gęstość zaludnienia, klimat; zmienne demograficzne: wiek, 
płeć, liczba członków rodziny, wykształcenie, zamoŜność; zmienne psychograficzne: 
styl Ŝycia, osobowość, preferencje, motywy podróŜowania. 

Z punktu widzenia budowania oferty turystycznej, kluczowe znaczenie mają motywy 
związane z podejmowaniem aktywności turystycznej. W związku z powyŜszym 
poniŜej dokonano segmentacji według tzw. kryterium motywacji podróŜy (oraz w 2 
przypadkach kryterium długości pobytu). Opisane segmenty rynku mają, zdaniem 
autorów niniejszego dokumentu, duŜe znaczenie dla gospodarki turystycznej Miasta 
Przemyśla (obecnie i potencjalnie).  

 

Przeprowadzona analiza atrakcyjności turystycznej Miasta oraz jego 
zagospodarowania, jak równieŜ planów inwestycyjnych wynikających z dokumentów 
strategicznych, pozwala na zidentyfikowanie następujących segmentów rynku: 

• Turystyka aktywna. 

• Turystyka miejska i kulturowa. 

• Turystyka religijno-pielgrzymkowa.  

• Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieŜy. 

• Turystyka hobbystyczna. 

• Turystyka biznesowa. 

• Turystyka weekendowa (kryterium długości pobytu). 

• Turystyka tranzytowa i przygraniczna (kryterium długości pobytu).  

• Euro 2012. 

 

Turystyka aktywna 

Turystyka aktywna dotyczy organizowania form wypoczynku przy wykorzystaniu 
przede wszystkim walorów naturalnych oraz ich umiejętnym zagospodarowaniu. 
Największą grupą docelową tego segmentu są ludzie młodzi oraz osoby w średnim 
wieku. Popularność tego rodzaju wypoczynku cały czas rośnie. Ludzie aktywni 
zawodowo, szukają często w pobliŜu miejsca swojego zamieszkania terenów, na 
których moŜna uprawiać turystykę aktywną, w jej róŜnych formach. Obejmują one 
m.in. turystykę pieszą, rowerową, wodną i narciarską.  
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Turystyka aktywna 

Status Segment obecny 

Istniejąca oferta skierowana głównie do mieszkańców Miasta i jego 
najbliŜszych okolic 

Stan docelowy: oferta skierowana do turystów z całej Polski oraz 
z zagranicy (głównie wschodniej) 

Uzasadnienie Przemyśl z uwagi na posiadane dziedzictwo przyrodnicze jest 
naturalnie predestynowany do rozwoju tej formy turystyki. Sprzyjają 
temu równieŜ trendy rynku turystycznego związane z popularnością 
aktywnych form wypoczynku. Oferta tworzona w związku 
z rozwijaniem segmentu turystyki aktywnej skierowana jest zarówno 
do mieszkańców Miasta, jak i turystów.  

Grupa docelowa Wiek: 18+ 

Płeć: kobiety i męŜczyźni 

Wykształcenie: średnie i wyŜsze 

Dochód: średnia krajowa i powyŜej 

Geografia: mieszkańcy województwa podkarpackiego, Polski oraz 
krajów ościennych i partnerskich  (Ukraina, Słowacja, Niemcy, 
Węgry) 

Motywy / preferencje RóŜne formy aktywnego wypoczynku 

Odpoczynek z przyjaciółmi 

Wysokiej jakości infrastruktura paraturystyczna 

Wysoki poziom bezpieczeństwa 

Ciekawa oferta rozrywkowa 

Dobrej jakości, niedroga baza noclegowa 

Wykorzystywane walory 
i elementy 
zagospodarowania 

Walory krajobrazowe (połoŜenie Miasta, górzyste tereny) 

Rzeka San 

Obiekty sportowo-rekreacyjne (przede wszystkim stok narciarski) 

System szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i wodnych) 

Kąpielisko 

Imprezy: rajdy: Rajd Twierdzy Przemyśl, Rajd Pątniczy, Rajd im. 
Orłowicza, Maraton Rowerowy Mountain Bike, Zimowy Rajd na 
Kopyśtankę, Forteczny Rajd Rowerowy, spływy kajakowe: 
Ogólnopolski Spływ Kajakowy im. Mariana Plebańczyka, Tramwaj 
Wodny 

Turnieje sportowe, m.in. Amatorskie Mistrzostwa Polski 
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie „Salomon Family Cup”, 
Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim „Family Cup”, 
Bieg nad Sanem o Memoriał A. Cieszyńskiego  

Planowane projekty Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski i Akwen 
Wodny (Wschodnie Centrum Turystyki i Rekreacji w Przemyślu) 

Infrastruktura rowerowa w Przemyślu 
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Turystyka aktywna 

Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i budowa Fortecznej Trasy 
Rowerowej 

Przebudowa / rewaloryzacja stadionów sportowych 

Projekt „Błękitny San” 

Uwagi Obecnie Przemyśl nie jest kojarzony z turystyką aktywną. Wielu 
turystów zapomina równieŜ, iŜ naleŜy on do pasma Karpat, Ŝe jest 
połoŜony w górach.  

Konkurencją Przemyśla w kontekście rozwoju tej formy turystyki są 
miejscowości połoŜone w Bieszczadach, Słowacja, a takŜe – 
w przypadku turystyki wodnej – Zalew nad Soliną.  

 

Turystyka miejska i kulturowa  

Segment dotyczy zarówno turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych, 
praktycznie w kaŜdym wieku. Są to osoby podróŜujące w celu zaspokojenia potrzeb 
związanych z samorealizacją, poznaniem, aktywnością intelektualną. Odwiedzają 
ciekawe miejsca i zabytki, pragną poznać miejscową historię, kulturę i tradycje, 
uczestniczą w imprezach kulturalnych, chodzą do teatru, kina, na koncerty, etc. 
Spektrum ich zainteresowań jest bardzo duŜe. Co waŜne, nie są zainteresowani 
tradycyjnym zwiedzaniem i „zaliczaniem” zabytków, tylko autentycznie pragną 
poszerzyć swoje horyzonty. Są zdecydowanie świadomi swoich potrzeb. W związku 
z powyŜszym zwracają uwagę na zagospodarowanie ciekawych miejsc i ich 
odpowiednie wyeksponowanie.  

 

 

Turystyka miejska i kulturowa 

Status Segment obecny 

Dotyczy przede wszystkim indywidualnych turystów z Polski, a takŜe 
zorganizowanych grup z zagranicy (przede wszystkim Niemiec 
i Węgier) 

Uzasadnienie Z uwagi na bogate dziedzictwo kulturowe, połoŜenie na styku kultur, 
narodowości i religii, unikalną atmosferę Miasta, Przemyśl jest 
naturalnie predestynowany do rozwoju tego typu oferty. Sprzyjają 
temu takŜe trendy obserwowane na rynku turystycznym, związane 
z poznaniem, rosnącym zainteresowaniem miejscami ciekawymi pod 
względem kulturowym, tematycznymi imprezami kulturowymi 
i historycznymi.  

Grupa docelowa Wiek: 18+ 

Płeć: kobiety i męŜczyźni 

Wykształcenie: średnie i wyŜsze 

Dochód: średnia krajowa i powyŜej 

Geografia: Polska i zagranica (Niemcy, Węgry, Ukraina, Austria) 
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Turystyka miejska i kulturowa 

Motywy / preferencje Ciekawe wyeksponowanie walorów kulturowych 

Ciekawe imprezy, aktywny udział turystów 

Interaktywna formuła działania muzeów 

Regionalna kuchnia 

Oryginalne, regionalne pamiątki  

Kadra wysokowykwalifikowanych pilotów i przewodników 
(władających językami obcymi) 

Wykorzystywane walory 
i elementy 
zagospodarowania 

Przemyska Starówka 

Muzea (w tym Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej wraz 
z oddziałami: Muzeum Dzwonów i Fajek oraz Muzeum Historii 
Miasta, Muzeum Archidiecezjalne, Ekspozycja Pamiątek z Walk o  
Twierdzę Przemyśl) 

Twierdza Przemyśl 

Przemyskie Nekropolie 

Teatr Fredreum 

Imprezy, m.in.: Przemyska Wiosna Poetycka, Jazz nad Sanem, 
Przemyski Festiwal Organowy, Ogólnopolski Przegląd Kapel 
Podwórkowych, Przemyska Jesień Muzyczna, Wielokulturowy 
Festiwal „Galicja”, Święto Fajki, Manewry Szwejkowskie 
w Twierdzy Przemyśl, inscenizacje historyczne „Operacja Barbarossa 
– Bitwa o Przemyśl 1941 r. 

Bliskość Kalwarii Pacławskiej  

Bliskość Krasiczyna  

Bliskość Lwowa 

Planowane projekty Rewitalizacja Starego Miasta, renowacja i rewaloryzacja 
zabytkowych kamienic i obiektów zabytkowych 

Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i budowa Fortecznej Trasy 
Rowerowej 

Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej 

Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego, gdzie swoją siedzibę ma 
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 

Zagospodarowanie miejskich fortyfikacji Twierdzy Przemyśl 

Przemyski Trakt Królewski  

Rewitalizacja, rekonstrukcja i zagospodarowanie fortu „Borek” celem 
udostępnienia go turystom 

Uwagi Segment turystyki kulturowej jest niezwykle waŜny z punktu 
widzenia rozwoju ruchu turystycznego, nie moŜe jednak stać się sam 
w sobie segmentem najwaŜniejszym. Przemyśl, pomimo niezwykłych 
zabytków i walorów kulturowych, nie stanie się „drugą Warszawą, 
Krakowem czy Pragą” i nie moŜe oprzeć swojego rozwoju w 100% 
na turystyce kulturowej. Stąd kluczowym jest jej efektywne 
programowanie poprzez integrowanie z ofertą opartą o walory 
naturalne. Oferta winna przedstawić krajobraz kulturowy Przemyśla 
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Turystyka miejska i kulturowa 

wkomponowany w jego krajobraz przyrodniczy.  

WaŜnym elementem budowy oferty turystyki miejskiej i kulturowej 
powinien stać się segment turystyki sentymentalnej (powrót do 
korzeni), związanej z przyjazdami do Przemyśla jego dawnych 
mieszkańców bądź teŜ ich potomków, poszukujących tutaj śladów 
swojej historii.  

 

Turystyka religijno-pielgrzymkowa  

Turystyka religijno-pielgrzymkowa dotyczy osób podróŜujących z pobudek religijno-
poznawczych. Nie są to jednak, jakby moŜna sądzić, tylko osoby starsze, chociaŜ 
liczba młodych zainteresowanych taką formułą podróŜowania zaczyna w Polsce 
spadać. Segment jest w duŜym stopniu zdominowany przez wyjazdy grupowe 
(pielgrzymki), nie brakuje jednak podróŜy indywidualnych. W Przemyślu motyw 
religijny jest silnie połączony z motywem poznawczym, z uwagi na historię 
i architekturę obiektów sakralnych Miasta.  

 

Turystyka religijno-pielgrzymkowa 

Status Segment obecny 

Uzasadnienie Kościoły stanowią nieodłączny element krajobrazu Przemyśla 
i przyciągają swoją niezwykłą architekturą, historią, a takŜe 
związkami ze Świętymi. DuŜą rolę w rozwoju tego segmentu 
odgrywa takŜe połoŜona w pobliŜu Kalwaria Pacławska, 
przyciągającą rokrocznie tysiące turystów z całego województwa, 
a takŜe z kraju i zagranicy.  

Grupa docelowa Wiek: 18- 

Płeć: kobiety i męŜczyźni 

Wykształcenie: średnie i wyŜsze 

Dochód: średnia krajowa i powyŜej 

Geografia: głównie województwo podkarpackie  

Motywy / preferencje Poszukiwanie kontaktu z Bogiem, wyciszenia 

Chęć spędzenia czasu z najbliŜszymi 

Poznanie i zwiedzanie niezwykłych pod względem religijnym miejsc 

Wykorzystywane walory 
i elementy 
zagospodarowania 

Przemyśl często określa się mianem Miasta Kościołów. Budowle 
sakralne stanowią integralną część krajobrazu Przemyśla.  

Przemyscy Święci: Św. Józef Sebastian Pelczar, Bł. Jan Wojciech 
Balicki (katedra przemyska), Bł. August Czartoryski (kościół 
Salezjanów), Św. Wincenty – Patron Miasta (kościół OO. 
Franciszkanów) 

Muzeum Archidiecezjalne  

WaŜnymi z punktu widzenia turystyki religijno-pielgrzymkowej są 
ponadto Kalwaria Pacławska (Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki 
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Turystyka religijno-pielgrzymkowa 

BoŜej Kalwaryjskiej) oraz Prałkowce (Sanktuarium Matki BoŜej 
Zbaraskiej z XVI wieku). 

Planowane projekty Wśród planowanych projektów nie ma takich, które koncentrują się 
na turystyce religijno-pielgrzymkowej. Jednak uznać naleŜy, iŜ 
większość realizowanych i planowanych do realizacji projektów 
pozytywnie wpłynie na omawiany segment.  

Uwagi Dla rozwoju oferty turystyki religijno-pielgrzymkowej niezwykle 
waŜne jest dotarcie do grupy docelowej z informacją o jej istnieniu. 
Stąd kluczową rolę odgrywają tutaj kontakty z biurami 
pielgrzymkowymi oraz parafiami.  

 

Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieŜy 

Segment bardzo waŜny, bo kształtuje przyszłych turystów. Dotyczy przede wszystkim 
dzieci i młodzieŜy szkolnej, tzw. zielonych i białych szkół oraz kolonii, obozów, etc. 
Wykorzystuje praktycznie wszystkie walory, zarówno kulturowe, jak i naturalne, 
z reguły łącząc je w pakiety, które obejmują najczęściej: 

• Liczne atrakcje na świeŜym powietrzu. 

• Edukację przyrodniczą, kulturową, historyczną, ekologiczną, w tym wizyty 
w muzeach, rezerwatach przyrody, etc. 

• Aktywne formy wypoczynku. 

Cena jest istotnym kryterium przy wyborze bazy noclegowej oraz gastronomicznej. 
Wybierana jest tania oferta (schroniska PTTK, PTSM lub inne, hostele, tanie 
pensjonaty, tanie ośrodki wypoczynkowe, internaty, szkoły). Bardzo waŜną rolę 
odgrywa dostępność bazy paraturystycznej (baseny, kąpieliska, wypoŜyczalnie sprzętu 
sportowego, szlaki turystyczne). 

Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieŜy 

Status Segment obecny, ale w małym stopniu 

Uzasadnienie Rozwój tego segmentu uzasadnia przede wszystkim bogactwo 
walorów turystycznych Przemyśla, a zwłaszcza fakt przenikania się 
walorów naturalnych i kulturowych Miasta, co stanowi doskonałą 
podstawę budowania ciekawej oferty edukacyjnej dla dzieci 
i młodzieŜy w niezwykle urokliwym i pięknie połoŜonych miejscu.  

Grupa docelowa Dzieci i młodzieŜ szkolna z województwa podkarpackiego i całej 
Polski 

Motywy / preferencje Ciekawy program edukacyjno-rekreacyjny w postaci pakietów 

Dobrej jakości baza noclegowa (umoŜliwiająca zbiorowe 
zakwaterowanie i wyŜywienie grup, niska cena) 

Bezpieczeństwo wypoczynku 

Kadra wykwalifikowanych przewodników 

Wykorzystywane walory Przemyska Starówka 
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Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieŜy 

i elementy 
zagospodarowania 

Muzea (w tym Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej wraz 
z oddziałami: Muzeum Dzwonów i Fajek oraz Muzeum Historii 
Miasta, Muzeum Archidiecezjalne, Ekspozycja Pamiątek z Walk 
o Twierdzę Przemyśl) 

Twierdza Przemyśl 

Obszary cenne przyrodniczo (w tym rezerwaty przyrody) 

Rzeka San 

Obiekty sportowo-rekreacyjne 

Szlaki turystyczne 

PołoŜenie na rubieŜach Unii Europejskiej 

Słynne postaci związane z Przemyślem: Fredro, Makuszyński, Wojak 
Szwejk, Jaskuła, Jordan 

Planowane projekty Wszystkie projekty proturystyczne przyczynią się do rozwijania tej 
formy turystyki i róŜnicowania jej tworzonej oferty 

Uwagi Wachlarz walorów wykorzystywanych do budowania oferty dla 
dzieci i młodzieŜy jest ogromny. Kluczowe jest tutaj ich umiejętne 
integrowanie i łączenie w pakiety turystyczne, a takŜe umiejętność 
dotarcia z informacją o ich istnieniu do moŜliwie szerokiego grona 
odbiorców. Niezwykle waŜnym aspektem rozwijania tego segmentu 
jest przygotowanie specjalnych publikacji skierowanych do szkół 
i placówek edukacyjnych, w których zostaną opisane programy 
pobytowe na terenie Miasta i jego najbliŜszych okolic oraz moŜliwość 
wykorzystywania pobytu tutaj dla celów edukacyjnych.  

Rozwój tego segmentu jest ogromnie waŜny z uwagi na kształtowanie 
przyszłych turystów, którzy w przyszłości – świadomi swoich potrzeb 
i oczekiwań, a jednocześnie bogaci w doświadczenia z okresu 
dzieciństwa i wczesnej młodości, wybierać będą destynacje 
turystyczne. Pomimo więc, iŜ nie jest to segment tak dochodowy, jak 
np. turystyka biznesowa, stanowi on swoistego rodzaju inwestycję 
w przyszłość, dlatego teŜ nie moŜna go zaniedbywać. 

Turystyka hobbystyczna 

Segment dotyczy osób podróŜujących po kraju i świecie w celu realizacji swoich pasji. 
Do budowania oferty turystycznej wykorzystywane są walory unikalne w skali kraju 
i Europy.  

 

Turystyka hobbystyczna 

Status Segment obecny i rozwijający się 

Uzasadnienie Rozwój segmentu turystyki hobbystycznej uzasadniają unikalne 
walory Przemyśla oraz osoby i organizacje aktywnie działające na 
rzecz ich ochrony i efektywnego wykorzystania.  

Grupa docelowa Wiek: 18+ 

Płeć: kobiety i męŜczyźni 
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Turystyka hobbystyczna 

Wykształcenie: średnie i wyŜsze 

Dochód: średnia krajowa i powyŜej 

Geografia: Polska i zagranica  

Motywy / preferencje Realizacja hobby 

Spotkania z hobbystami 

Uczestnictwo w ciekawych imprezach 

Wykorzystywane walory 
i elementy 
zagospodarowania 

Twierdza Przemyśl 

Rycerstwo 

Imprezy: inscenizacje historyczne i imprezy związane z Twierdzą 
Przemyśl, imprezy związane z postacią Dobrego Wojaka Szwejka, 
imprezy jazzowe i imprezy artystyczne 

Planowane projekty Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy 
Rowerowej 

Zagospodarowanie miejskich fortyfikacji Twierdzy Przemyśl 

Planowane imprezy kulturalne: inscenizacje historyczne 

Uwagi Turystyka hobbystyczna dotyczy wąskiego grona osób 
zainteresowanych jednym, konkretnym tematem. Dobrze 
wykorzystane i wyeksponowane walory / unikaty / wyróŜniki mogą w 
dłuŜszym horyzoncie czasowym rozsławić miejsce skupiające i 
integrujące hobbystów, nie tylko z całej Polski, ale i Europy.  

 

Turystyka biznesowa 

Segment ten dotyczy wszelkich wyjazdów związanych w sposób bezpośredni 
z wykonywanym zawodem i obejmuje zarówno podróŜe w interesach (powszechnie 
nazywane delegacjami), uczestnictwo w targach i wystawach, konferencjach 
i szkoleniach, uczestnictwo w kongresach oraz turystykę motywacyjną (tzw. incentive 
tours). Jest to segment niezwykle waŜny i cenny z punktu widzenia generowania 
przychodów. Zakłada bowiem korzystanie z bazy noclegowej oraz równieŜ innych 
elementów zagospodarowania obszaru oraz jego atrakcji, bez względu na ich cenę 
(płatnikiem tutaj jest przedsiębiorca – firma, nie osoba fizyczna, w związku z czym 
przywiązuje ona znacznie mniejszą uwagę do poziomu wydatków). 

 

Turystyka biznesowa 

Status Segment obecny w bardzo małym zakresie 

Uzasadnienie Rozwój segmentu turystyki biznesowej uzasadnia przede wszystkim 
tranzytowe i przygraniczne połoŜenie Przemyśla, a takŜe wielość 
i róŜnorodność walorów turystycznych, które pozwalają na 
stworzenie ciekawej i unikalnej oferty spędzania czasu wolnego.  

Grupa docelowa Wiek: 25-60 
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Turystyka biznesowa 

Płeć: kobiety i męŜczyźni 

Wykształcenie: przewaŜnie wyŜsze 

Dochód: powyŜej średniej krajowej 

Geografia: Polska  

Motywy / preferencje Osoby ceniące wysoki standard usług turystycznych, zwracają uwagę 
na zagospodarowanie turystyczne miejsca docelowego (hotele, 
zaplecze konferencyjno-szkoleniowe, baza sportowo-rekreacyjna, 
centra handlowe, etc.) 

Osoby zainteresowane ofertą ciekawego spędzenia czasu wolnego, 
który zostaje po załatwieniu spraw słuŜbowych (poszukują oferty 
kulturalnej, rozrywkowej i sportowej) 

Podmioty organizujące incentive tours, poszukujące ciekawej i jak 
najbardziej unikalnej oferty tego typu imprez (liczy się 
kompleksowość oferty oraz jej oryginalność) 

Wykorzystywane walory 
i elementy 
zagospodarowania 

Wykorzystanie walorów turystycznych dla celów budowania oferty 
turystyki biznesowej zaleŜy od jej kreatorów. NaleŜy zaznaczyć, iŜ 
wykorzystać warto wszystkie walory, a w przypadku incentive tours 
walory noszące cechy unikalności, oryginalności, dopełniające 
tematycznie ideę imprezy.  

WaŜna w budowaniu oferty jest jej kompleksowość oraz zapewnienie 
moŜliwości szybkiego skorzystania z poszczególnych walorów. 

Nie jest moŜliwym pokazanie listy wykorzystywanych walorów, 
z uwagi chociaŜby na zróŜnicowany charakter i zainteresowania jej 
adresatów. 

Planowane projekty Realizacja wszystkich zaplanowanych projektów  przyczyni się do 
rozwoju oferty skierowanej potencjalnie do turystów biznesowych.  

WaŜnym w kontekście bazy turystyki biznesowej jest projekt budowy 
centrum konferencyjnego w Przemyślu.  

Uwagi Obecnie rozwój turystyki biznesowej ogranicza fakt braku 
odpowiedniego zaplecza hotelowo-konferencyjnego, które 
umoŜliwiłoby organizowanie duŜych konferencji, szkoleń, etc. 
Istniejące sale konferencyjne mogą pomieścić maksymalnie 300 osób 
(Hotel Marko Exim – 300 +30, Hotel Gromada – 250 osób oraz Hotel 
Albatros – 70 osób). Warto jednak zdecydowanie zadbać o osoby, 
które z powodów słuŜbowych, zatrzymują się w Przemyślu. 

 

Turystyka weekendowa 

Segment ten dotyczy osób, które wyjeŜdŜają na krótko i w tym krótkim czasie chcą 
przeŜyć jak najwięcej. PodróŜują w weekendy, szczególnie w „długie”. Poszukują 
moŜliwości ciekawego spędzenia czasu. Zainteresowani są wypoczynkiem, rekreacją, 
rozrywką i zabawą. Grupa tych osób z roku na rok się powiększa, z uwagi na to, iŜ 
urlopy częściej przybierają formę kilku krótszych wyjazdów, a nie jednego 2-3 
tygodniowego wyjazdu.  
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Segment dotyczy przede wszystkim mieszkańców duŜych i mniejszych miast, nie 
dotyczy praktycznie w ogóle terenów wiejskich. 

Wśród wykorzystywanych walorów i atrakcji znajdują się praktycznie wszystkie 
wymienione wcześniej. To samo dotyczy planowanych inwestycji i realizowanych 
projektów.  

Segment turystyki weekendowej wyodrębniany jest z punktu widzenia kryterium 
długości pobytu, z uwagi na ogromną popularność krótkich wyjazdów turystycznych. 
Ogromne znaczenie dla jego rozwoju ma z jednej strony pakietowana oferta 
turystyczna oraz moŜliwości zasięgnięcia informacji o destynacji turystycznej, 
a z drugiej dostępność komunikacyjna danego miejsca. Stąd, rozwojowi tej formy 
turystyki sprzyjać będą zdecydowanie wszelkie inwestycje i działania mające na celu 
jej zwiększenie.  

 

Turystyka tranzytowa i przygraniczna 

Segment ten związany jest z połoŜeniem Przemyśla, zarówno w rozumieniu połoŜenia 
przy granicy Polski z Ukrainą, na granicy Unii Europejskiej oraz na waŜnych 
transeuropejskich szlakach komunikacyjnych. 

Segment ten jest naturalnie obecny na terenie Miasta, ale w bardzo małym stopniu 
wykorzystywany. Obecnie ruch tranzytowy przez Przemyśl przysparza przede 
wszystkim problemów, generując małe dochody.  

Rozwój turystyki tranzytowej i przygranicznej powinien polegać nie na zwiększaniu 
ilości odwiedzających (czyli osób przejeŜdŜających przez Przemyśl), a na zwiększaniu 
odsetka odwiedzających korzystających z oferty turystycznej Miasta. Niezwykle 
waŜne w tym aspekcie są zatem następujące elementy: 

• Odpowiednie oznakowanie Miasta, umoŜliwiające przejeŜdŜającym osobom 
zapoznanie się z jego ofertą i atrakcyjnością turystyczną. 

• Dostępność materiałów promocyjno-informacyjnych na stacjach 
benzynowych, na przejściach granicznych, w obiektach gastronomicznych 
w Przemyślu i jego okolicach. 

• Łatwo dostępna i oryginalna ofert gastronomiczna.  

 

Euro 2012 

Analizując grupę docelową oferty turystycznej Przemyśla w najbliŜszych latach nie 
wolno zapominać o jeszcze jednym segmencie, wyodrębnionym z związku 
z planowanym na rok 2012 wielkim europejskim wydarzeniem sportowym, jakim 
będą Mistrzostwa Europy w Piłce NoŜnej, organizowane wspólnie przez Polskę 
i Ukrainę. Przemyśl, pomimo iŜ na jego terenie nie będzie rozgrywany Ŝaden mecz, 
ma ogromną szansę skorzystania na Euro 2012 w związku ze swoim połoŜeniem na 
szlaku komunikacyjnym na Ukrainę. Szansa ta winna być rozpatrywana nie tylko 
w kontekście generowania ruchu turystycznego (związanego z przemieszczaniem się 
między Polską a Ukrainą setek tysięcy widzów), ale równieŜ w kontekście 
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promocyjnym. W związku z powyŜszym najwaŜniejsze działania związane 
z przygotowaniem się na przyjęcie turystów podróŜujących w związku z Euro 2012 to: 

• Odpowiednie oznakowanie Miasta. 

• Przygotowanie kompleksowej kampanii promocyjnej Miasta. 

• Zorganizowanie specjalnych punktów informacyjnych w newralgicznych 
punktach Miasta. 

• Przygotowanie specjalnej oferty turystycznej.  

• Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta poprzez rozbudowę sieci dróg 
i ich modernizację, a takŜe rozwój szybkich połączeń kolejowych.  

 

3.8. Wsparcie rozwoju turystyki.  

Turystyka, z uwagi na swoją złoŜoność i interdyscyplinarny charakter, wymaga 
zaangaŜowania ze strony wielu róŜnych instytucji. Szeroko pojęta odpowiedzialność 
za jej rozwój spoczywa więc na bardzo wielu podmiotach, nie tylko na władzach 
szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Dominującą rolą 
władz samorządowych jest wyznaczanie kierunków rozwoju turystyki oraz wspieranie 
róŜnego rodzaju inicjatyw proturystycznych, a takŜe realizacja projektów 
turystycznych. Podobną rolę spełniają równieŜ organizacje pozarządowe, zrzeszające 
podmioty i osoby zainteresowane rozwojem turystyki i poświęcające jej w związku 
z powyŜszym wiele uwagi. Są to nie tylko jednostki sensu stricte turystyczne, ale 
równieŜ  wszelkie instytucje działające w takich obszarach, jak: kultura, sport, rozwój 
regionalny, etc. DuŜe znaczenie, z uwagi na ogromną rolę czynnika ludzkiego, mają 
ponadto instytucje edukacyjne, których rolą jest przygotowanie i szkolenie szeroko 
pojętych kadr obsługi ruchu turystycznego. I wreszcie nie do przecenienia jest rola 
branŜy turystycznej, odpowiedzialnej za komercjalizowanie produktu turystycznego 
obszaru recepcji turystycznej.  

 

Władze Miasta 

Struktura organizacyjna samorządu Gminy Miejskiej Przemyśl, w odniesieniu do 
turystyki, ma szczególnie istotne znaczenie, gdyŜ to właśnie ona ma szerokie 
kompetencje w kreowaniu polityki i wyznaczaniu kierunków rozwoju Miasta. Zgodnie 
bowiem z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (z późniejszymi zmianami) o 
samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy naleŜy zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców m.in. w zakresie „kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych”.  

W Urzędzie Miejskim w Przemyślu za sprawy związane z turystyką odpowiada 
specjalnie do tego wyznaczona komórka - Wydział Promocji i Turystyki. W Radzie 
Miasta Przemyśla funkcjonują 2 komisje, które w swoich kompetencjach mają 
zapisane kwestie związane z turystyką: Komisja Kultury i Promocji oraz  Komisja 
Turystyki i Sportu. Pośrednio w sprawy turystyki zaangaŜowane są ponadto: Wydział 
Inwestycji, Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju, Wydział Edukacji i 



Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 117

Sportu, Wydział Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków, 
Wydział Kultury.  

Przy znaczącej roli, jaką w dokumentach strategicznych Przemyśla przypisano 
turystyce, liczba osób bezpośrednio zaangaŜowanych w działania li tylko turystyczne 
jest zbyt mała. Wprawdzie osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie, niemniej jednak konieczne jest zatrudnienie większej liczby 
pracowników.  

Ze względu na przekrojowy i multidyscyplinarny charakter działań, łączących w sobie 
m.in. inwestycje, działania planistyczne, promocyjne, kulturalne, religijne, etc., 
niezbędne jest ponadto przyjęcie innego, bardziej otwartego modelu działań nie 
opartych na sztywnych ramach kompetencyjnych. Dodatkowym bowiem problemem 
jest przepływ informacji wewnątrz samego Urzędu, pomiędzy poszczególnymi jego 
Wydziałami, co utrudnia odpowiednią koordynację wszystkich niezbędnych do 
realizacji celów i zadań.  

Mimo napotykanych problemów i trudności, aktywność władz Miasta w kontekście 
rozwoju turystyki, jest znacząca. W przeciągu ostatnich 5 lat zrealizowanych zostało 
bardzo duŜo ciekawych i jakŜe waŜnych projektów, m.in. Forteczna Trasa Rowerowa, 
Stok Narciarski, rewaloryzacja Kopca Tatarskiego, rewitalizacja zabytkowych 
obiektów przemyskiej Starówki. Ponadto, dzięki współpracy z Podkarpacką 
Regionalną Organizacją Turystyczną, wdraŜana jest inicjatywy „Błękitny San” 
(oznakowanie szlaku oraz wydanie przewodnika „Błękitny San – Szlak Wodny”) oraz 
Szlak Architektury Drewnianej (oznakowanie szlaku oraz wydanie broszury 
informacyjnej). Miasto uczestniczy takŜe w projekcie „7 Cudów Podkarpacia”, 
którego inicjatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 
a partnerem Browary Tyskie.  

Miasto opracowało wiele dokumentów strategicznych (ich analiza znajduje się 
w rozdziale pt. „Analiza dokumentów strategicznych”), co znacznie ułatwia 
realizowanie działań proturystycznych. Warto tutaj takŜe podkreślić, iŜ jakość tych 
dokumentów, jak równieŜ ich ilość, jest imponująca.  

Bardzo waŜną formułą działalności Miasta jest utrzymywanie kontaktów z Miastami 
Partnerskimi, na podstawie podpisanych umów o współpracy:  

• 1993 – z miastem Paderborn (Niemcy) 

Współpraca na płaszczyźnie kulturalnej, sportowej, oświatowej 
i gospodarczej, której wyrazem jest m.in. wymiana młodzieŜy szkolnej, 
wymiana sportowa, udziały zespołów folklorystycznych we wspólnych 
festiwalach oraz realizacja projektów: Międzynarodowy Przegląd Chórów – 
Kolędy i Pastorałki RóŜnych Narodów (2002 r., dofinansowanie z Fundacji 
Karpackiej), Dni Kultury Paderborn w Przemyślu (2003 r., dofinansowanie 
z Komisji Europejskiej w ramach programu „Miasta i Gminy Bliźniacze”), 
Dni Kultury Przemyśla w Paderborn (2004 r., dofinansowanie jw.).  
W planach na 2008 rok jest organizacja cyklu imprez z okazji 15-lecia 
podpisania umowy.  

• 1995 – z miastem Lwów (Ukraina) 
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Bezpośrednia wymiana kontaktów i doświadczeń między instytucjami, 
organizacjami w róŜnych dziedzinach, m.in. samorządności, produkcji 
przemysłowej i handlu, kultury, turystyki, oświaty, problematyki 
młodzieŜowej, której wyrazem jest wymiana zespołów artystycznych, udział 
w imprezach promocyjnych i turystycznych, etc. oraz realizacja projektów: 
Przemyśl – Lwów (1999 r., Fundusz Małych Projektów PHARE, Euroregion 
Karpacki). 

• 1997 – z miastem Kamieniec Podolski (Ukraina) 

Z załoŜenia współpraca ma obejmować wymianę zespołów artystycznych, 
udział w cyklicznych imprezach kulturalnych, współpracę między 
placówkami oświatowymi, organizacje turniejów młodzieŜowych, 
pośrednictwo między organizmami gospodarczymi.  

• 2003 – z miastem Eger (Węgry) 

Umowa obejmuje współpracę w następujących dziedzinach: wzajemne 
przedstawianie planów rozwoju miast i regionów, ochrona środowiska, 
wspólny udział w projektach UE, wystawy, spotkania artystyczne, rozwój 
wymiany turystycznej, kontakty kulturalne, oświata, nauka i sport, 
nawiązywanie kontaktów handlowych i popieranie działalności 
przedsiębiorstw. Wyrazem tych załoŜeń jest m.in. udział przedstawicieli 
Egeru w Podkarpackim Jarmarku Turystycznym, udział Przemyśla 
w festiwalu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego w miastach partnerskich 
Czworokąta Wyszehradzkiego” w Egerze, udział przemyskiej młodzieŜy 
w Międzynarodowym Obozie Artystycznym i Międzynarodowym Letnim 
Obozie Szkolnym na Węgrzech, udział przedstawicieli regionalnego 
rzemiosła w festiwalu Średniowieczny Rynek w Egerze, organizacja Dni 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu. W planach na 2008 rok jest 
Pociąg Węgiersko-Polski oraz zorganizowanie w Przemyślu Święta 
Egerskiego Wina.  

• 2004 – z miastem Truskawiec (Ukraina) 

Współpraca winna koncentrować się na wzajemnej promocji miast na terenie 
Ukrainy i Polski, wspólnych projektach, wspieraniu kontaktów środowisk, 
uczestniczeniu w świętach. Jednak poza oficjalnymi delegacjami 
i prezentacją oferty na Podkarpackim Jarmarku Turystycznym nie miały 
miejsca Ŝadne inne działania.   

 

Organizacje pozarządowe 

Aktywność organizacji pozarządowych w Przemyślu jest duŜa. Wspierają one rozwój 
oferty turystycznej, niejednokrotnie będąc jej kreatorami. NGO-y przejmują równieŜ 
często funkcje animatorów Ŝycia turystycznego i kulturalnego. 

Najstarszą funkcjonującą w Mieście turystyczną organizacją pozarządową jest Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. dr Mieczysława Orłowicza, 
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który powstał w 1950 roku17. Statutowa działalność organizacji obejmuje: organizację 
rajdów, wycieczek i imprez turystyczno – krajoznawczych dla dzieci, młodzieŜy oraz 
dorosłych turystów, prowadzenie Biura Obsługi Ruchu Turystycznego, jak równieŜ 
Punktu Informacji Turystycznej, integrowanie kadry przewodników turystycznych 
i przodowników turystyki, znakowanie i dbałość o szlaki turystyczne. 

Najbardziej znanymi imprezami organizowanymi przez PTTK są: Ogólnopolskie 
Rajdy „Twierdza Przemyśl” oraz Rajdy Pątnicze im. Jana Pawła II. W ostatnich latach 
dołączyły do nich: Ogólnopolskie Rajdy im. dr Mieczysława Orłowicza oraz 
Ogólnopolskie Rajdy Karpackie. Od 2005 roku odbywają się ponadto Rajdy 
Rowerowe.  

Od 2002 roku przy przemyskim Oddziale PTTK aktywnie działa Klub Górski PTTK 
„Karpaty”, organizujący kaŜdego roku około 20 rajdów i imprez turystycznych na 
terenie Pogórza Przemyskiego, Pogórza Dynowskiego, Bieszczadów i poszczególnych 
pasm górskich w Karpatach (Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina i Rumunia). 
W rajdach uczestniczą głównie mieszkańcy Przemyśla (w tym młodzieŜ szkolna 
i studenci), powiatu przemyskiego i jarosławskiego, a takŜe turyści z terenu 
województwa podkarpackiego, z Krakowa i Warszawy. Od bieŜącego roku PTTK 
reaktywuje takŜe zorganizowaną formę uprawiania turystyki rowerowej.  

Oddział PTTK dysponuje fachową kadrą pilotów wycieczek i przewodników, 
zapewniającą obsługę wycieczkom grupowym i turystom indywidualnym, 
zwiedzającym Przemyśl, forty Twierdzy Przemyśl, Krasiczyn, Kalwarię Pacławską 
i inne miejscowości w okolicach Przemyśla, a takŜe wyjeŜdŜającym w Bieszczady 
oraz do Lwowa.  

Oddział PTTK opiekuje się siecią ponad 300 kilometrów szlaków turystycznych na 
terenie Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego (w tym kilkadziesiąt 
kilometrów szlaków turystycznych, spacerowych i o charakterze pątniczym 
w granicach administracyjnych miasta Przemyśla). Prace w terenie wykonuje kadra 
znakarzy PTTK w ramach skromnych środków finansowych. Urząd Miejski 
w Przemyślu, jako jedyna instytucja samorządowa, dofinansowuje większość 
cyklicznych imprez turystycznych organizowanych przez PTTK.    

Ponadto bardzo duŜy wkład w rozwój turystyki w Przemyślu mają Przemyskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka (organizuje imprezy turystyczne, 
w tym najbardziej znaną: Wielkie Manewry Szwejkowskie, obsługuje wycieczki 
z Polski i zagranicy, organizuje wycieczki promocyjne do miast związanych 
z Twierdzą Przemyśl, publikuje materiały promocyjne, promuje Twierdzę Przemyśl na 
targach w Polsce i poza jej granicami), Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego 
Pułku Artylerii Fortecznej (zarządza Ekspozycją Pamiątek z Walk o Twierdzę 
Przemyśl), Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej (organizator 
rekonstrukcji i inscenizacji historycznych, w tym Barbarossa nad Sanem) oraz 
Przemyskie Stowarzyszenie śeglarskie (organizator imprezy Regaty śeglarskie na 
Solinie o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla) i Przemyskie Stowarzyszenie 

                                                 
17 Oddział PTT (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie) istniał juŜ w 1936 roku. Oddział PTTK istnieje, 
podobnie jak w całym kraju, od 1950 roku, kiedy to połączono Polskie Towarzystwo Tatrzańskie z 
Polskim Towarzystwem Krajoznawczym tworząc PTTK. 
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Cyklistów (organizator imprez rowerowych, w tym Maratonu Rowerowego Mountain 
Bike), z którymi Miasto aktywnie prowadzi współpracę.  

Wśród organizacji pozarządowych brakuje Lokalnej Organizacji Turystycznej. 
W planach jest jednak utworzenie LOT „Wrota Karpat Wschodnich”.  

 

BranŜa turystyczna 

Aktywność branŜy turystycznej ma wielkie znaczenie, głównie z uwagi na fakt, iŜ 
jedynie przedsiębiorcy mogą skutecznie komercjalizować produkt turystyczny. 
Analiza sytuacji w tym zakresie wyraźnie pokazuje, iŜ stosunkowo małe jest 
zaangaŜowanie lokalnych przedsiębiorstw w tworzenie gotowych pakietów 
turystycznych, jak równieŜ ich skłonność do podejmowanie jakiejkolwiek współpracy. 
Cały czas bowiem wśród wielu przedstawicieli branŜy panuje przekonanie, iŜ 
działający w pobliŜu hotel czy biuro podróŜy stanowi konkurencję, a nie 
potencjalnego partnera i moŜliwości wspólnego zwiększania zysków. Widoczne są 
jednak odstępstwa od tej reguły, czego dobitnym przykładem moŜe być prywatna 
inicjatywa (wsparta przez Miasto) „Tramwaj Wodny”, polegająca na cyklicznym 
organizowaniu spływów kajakowych dla mieszkańców i turystów. Zdecydowanie 
jednak za mało jest projektów realizowanych wspólnie przez branŜę turystyczną oraz 
we współpracy z Miastem.  

 

Instytucje oświatowe 

Jednym z istotnych elementów wpływających na jakość kadr jest edukacja i poziom 
kształcenia, zarówno w kontekście systemu edukacji funkcjonującego w danym 
miejscu, jak i systemu szkoleń (dla branŜy turystycznej oraz osób pragnących zdobyć 
kwalifikacje w zawodach związanych z przemysłem turystycznym). 

Na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego istnieje moŜliwość edukacji w zakresie 
hotelarstwa i gastronomii w Zespole Szkół Technicznych w 4-letnim Technikum 
Hotelarskim lub Technikum Gastronomicznym.  

Na poziomie szkół policealnych, Niepubliczna Szkoła Biznesu kształci na kierunku 
technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej, a takŜe prowadzi nabór na kierunki 
w Rzeszowie i Tarnowie (hotelarstwo, turystyka).  

JeŜeli chodzi o szkolnictwo wyŜsze, w Przemyślu działa kilka uczelni wyŜszych. Są 
to: 

• Państwowa WyŜsza Szkoła Wschodnioeuropejska  

• WyŜsza Szkoła Administracji i Zarządzania  

• WyŜsza Szkoła Gospodarcza 

• WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania  

• Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych  

• Kolegium Nauczycielskie 

oraz uczelnie duchowne. 
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śadna z istniejących szkół nie oferuje moŜliwości studiowania na kierunku 
związanym z turystyką lub hotelarstwem, jedynie WyŜsza Szkoła Gospodarcza daje 
moŜliwość studiowania kierunków związanych z technologią Ŝywności, co pośrednio 
moŜe być wykorzystane w turystyce. Ten brak oferty jest zapewne wynikiem 
stosunkowo niskich potrzeb związanych z kształceniem kadr w zakresie turystyki 
(brak popytu powstrzymuje podaŜ), co z kolei wynika z niskiej świadomości 
konieczności kształcenia się.  

Bardzo waŜnym aspektem są nie tylko umiejętności zawodowe, ale równieŜ 
znajomość języków obcych. W tym aspekcie zdecydowanie brakuje kursów języka 
ukraińskiego – choć to obywatele Ukrainy stanowią znaczący odsetek turystów 
odwiedzających Przemyśl. Oczywiście naleŜy pamiętać o mniejszości ukraińskiej 
mieszkającej w mieście, która częściowo rozwiązuje problem komunikacji. Niemniej 
podobne podejście stwarza wraŜenie braku profesjonalizmu wśród odwiedzających 
turystów. Problem ten moŜna jednak rozwiązać wykorzystując m.in. potencjał 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. 

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest równieŜ kształcenie kadr w systemie szkoleń. 
Niestety, nie istnieje wyspecjalizowana placówka zajmująca się szkoleniem kadr 
obsługi ruchu turystycznego. Oferta szkoleń jest bardzo wąska i ogranicza się 
praktycznie do Ośrodka Szkolenia Kursowego „Wiedza” organizującego szkolenia dla 
barmanów, kelnerów i organizatorów wycieczek.  

 

Podsumowanie i wnioski 

Analiza interesariuszy rynku turystycznego pokazuje, iŜ wsparcie rozwoju turystyki nie 
znajduje się na satysfakcjonującym poziomie, przede wszystkim z uwagi na brak 
współpracy i koordynacji działań.  

Pozytywnie naleŜy ocenić zaangaŜowanie władz Miasta. Pomimo wielu problemów, 
z jakimi zmierzyć się musi Urząd Miejski, podejmuje on wiele cennych inicjatyw, 
których realizacja przynosi efekty w postaci podnoszenia atrakcyjności turystycznej. 
NaleŜy jednak zdać sobie sprawę z faktu, iŜ Miasto moŜe jedynie stwarzać dobre 
warunki dla rozwoju przemysłu turystycznego, co niewątpliwie czyni. Jednak bez 
udziału branŜy turystycznej, nie przyniesie to wymiernego efektu w postaci 
skomercjalizowanej rynkowej oferty turystycznej.  

Działania organizacji pozarządowych mają charakter dobrowolny i wynikają 
z potrzeby realizacji wspólnych idei ich członków. Jest to ogromny potencjał, który 
naleŜy efektywnie wykorzystywać. Pomysły i inicjatywy przemyskich NGO są 
niejednokrotnie spektakularne i same w sobie dają moŜliwość kreacji unikalnych, 
znanych produktów turystycznych. Niewątpliwie największym problemem tych 
organizacji są małe zasoby finansowe oraz małe zasoby kadrowe, które ograniczają 
w duŜym stopniu moŜliwości poszerzania działalności.   

Na tle Urzędu Miejskiego i organizacji pozarządowych najgorzej wygląda ocena 
branŜy turystycznej, wynikająca przede wszystkim z braku świadomości wspólnoty 
interesów. 

Problemem pozostaje równieŜ kwestia kształcenia kadr, brakuje bowiem programów 
szkoleniowych i edukacyjnych, które poza wiedzą merytoryczną, pogłębiałyby 
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świadomość związaną z globalizacją turystyki jako zjawiska i konieczności współpracy 
celem osiągnięcia wspólnego sukcesu.  

 

3.9. Podsumowanie diagnozy strategicznej oraz rekomendacje 
dotyczące kierunków rozwoju turystyki.  

3.9.1. Analiza SWOT.  

 

Analiza SWOT stanowi swoistego rodzaju podsumowanie diagnozy strategicznej, 
pokazuje bowiem z jednej strony mocne i słabe strony Przemyśla w kontekście 
rozwoju turystyki (tzw. analiza wnętrza), a z drugiej szanse i zagroŜenia wynikające 
z uwarunkowań otoczenia zewnętrznego (analiza otoczenia zewnętrznego). 

Podstawą do przygotowania analizy SWOT były: analiza dokumentów strategicznych 
Miasta, spotkania i warsztaty strategiczne, badanie ankietowe oraz wizja lokalna.  

 

Mocne i słabe strony 

 

Mocne strony Słabe strony 

PRODUKT TURYSTYCZNY 

• Rzadko spotykany potencjał turystyczny, 
którego największą wartością jest osadzenie 
walorów naturalnych w ciekawym 
krajobrazie kulturowym. 

• Walory turystyczne dające doskonałe 
podstawy do rozwoju segmentów: turystyki 
aktywnej, miejskiej i kulturowej, religijno-
pielgrzymkowej, hobbystycznej, edukacyjnej 
dzieci i młodzieŜy, biznesowej, 
weekendowej i tranzytowej.  

• Hity turystyczne Miasta: Twierdza Przemyśl, 
Zniesienie z Kopcem Tatarskim, obiekty 
sakralne (Przemyśl = Miasto Kościołów), 
Muzeum Dzwonów i Fajek.  

• Bogate Ŝycie kulturalne, ciekawe i unikalne 
imprezy. 

• Potencjał do rozwoju produktów 
transgranicznych. 

• DuŜa liczba ciekawych inicjatyw w zakresie 
tworzenia oferty turystycznej. 

• Oryginalne pomysły na wykorzystanie 
potencjału turystycznego Miasta.  

• Niski stopień wykorzystania walorów do 
budowania oferty turystycznej. 

• Niski stopień komercjalizacji produktu 
turystycznego; brak oferty spakietowanej.  

• Brak pomysłu, scenariusza wykorzystania 
walorów turystycznych Miasta (brak 
koncepcji zintegrowanego produktu 
turystycznego). 
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ZASOBY LUDZKIE 

• Kreatywni ludzie. 

• Chęć zmian, efektywnego wykorzystania 
potencjału do rozwoju turystyki.  

• Potencjał WyŜszej Szkoły Wschodnio -
europejskiej i Kolegium Języków Obcych. 

 

• Brak szkół na poziomie wyŜszym 
kształcących na kierunkach związanych 
z turystyką. 

• Bardzo mała ilość organizowanych szkoleń. 

• Nieznajomość języków obcych wśród 
szeroko pojętej kadry obsługi ruchu 
turystycznego. 

• Brak edukacji regionalnej w programie 
szkolnym – mała wiedza o Mieście i jego 
historii wśród mieszkańców. 

• Niski poziom wiedzy na temat walorów 
i atrakcyjności turystycznej Miasta wśród 
jego mieszkańców. 

WSPARCIE MARKETINGOW E 

• DuŜa ilość bardzo ciekawych, wysokiej 
jakości wydawnictw promocyjno 
informacyjnych, nieprzypadkowy dobór ich 
wersji językowych (5). 

• WdraŜanie systemu wizualizacji Miasta. 

• Atrakcje / postaci kojarzone z Przemyślem 
(Twierdza Przemyśl, Wojak Szwejk, Fredro). 

 

• Brak marki i jednolitego wizerunku Miasta 
na mapie turystycznej.  

• Małe nakłady wydawnictw promocyjno 
informacyjnych. 

• Brak systemu identyfikacji wizualnej Miasta. 

• Niepełne wyposaŜenie punktu informacji 
turystycznej.  

• Brak całodobowej informacji, brak 
informacji turystycznej w obiektach 
noclegowych i gastronomicznych oraz 
innych miejscach, w których najczęściej 
pojawiają się turyści.  

• Brak pamiątki regionalnej. 

PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA 

• PołoŜenie Przemyśla na waŜnych 
międzynarodowych szlakach 
komunikacyjnych, w pobliŜu granicy 
z Ukrainą i Słowacją – naturalnie jest 
generowany ruch turystyczny (tranzytowy). 

• DuŜa ilość zrealizowanych / realizowanych 
obecnie projektów zwiększających 
atrakcyjność turystyczną Miasta i stopień 
wykorzystania jego walorów.  

• Funkcjonowanie wysokiej jakości stoku 
narciarskiego.  

• Uzbrojone tereny pod inwestycje. 

• Czyste środowisko naturalne. 

• Potencjał niewykorzystywanej obecnie linii 
kolejowej Przemyśl – Budapeszt.  

• Łamanie zasad estetyzacji zabytkowej 
przestrzeni Miasta (reklamy, billboardy, 
kasetony, etc. przysłaniające piękno 
substancji zabytkowej). 

• Słabo rozwinięta baza noclegowa (brak 
taniej bazy, brak obiektów zbiorowego 
zakwaterowania dla dzieci i młodzieŜy, brak 
hotelu w stylu retro). 

• Mały stopień regionalizacji oferty hotelowej 
i gastronomicznej. 

• Brak oznakowania ulic. 

• Mały stopień zagospodarowania rzeki San, 
w tym problem przepławki na rzece. 

• Mała ilość wysokiej jakości obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, w tym brak 
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drugiego krytego basenu. 

• Brak zagospodarowanego miejsca na 
organizowanie duŜych imprez plenerowych. 

• Problemy drogowe – brak obwodnicy, 
nasilony ruch tranzytowy przez centrum 
Miasta, zły stan techniczny dróg. 

• Niedostosowanie  jazdy i tras komunikacji 
autobusowej i kolejowej do potrzeb ruchu 
turystycznego.  

• Za mała liczba ogólnodostępnych 
parkingów, w tym parkingów strategicznych 
na obrzeŜach Miasta.  

• Nieuregulowane kwestie prawne / 
własnościowe zabytkowych kamienic.  

• Problemy z dostępnością atrakcji 
turystycznych – godziny otwarcia muzeów 
niedostosowane do ruchu turystycznego.  

• Zaniedbanie i niezagospodarowanie fortów 
Twierdzy Przemyśl. 

• Problemy związane z przejściami 
granicznymi (długie oczekiwanie na odprawę 
– Medyka). 

• Brak szybkiego połączenia ze Lwowem.  

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE 

• Proturystyczne nastawienie władz Miasta do 
rozwoju turystyki (kreowanie korzystnych 
warunków rozwoju turystyki, realizacja 
projektów podnoszących atrakcyjność 
turystyczną Miasta). 

• Wielość i róŜnorodność bardzo aktywnych 
organizacji pozarządowych, często 
inicjatorów i kreatorów produktów 
turystycznych. 

• Realizacja projektów współfinansowanych 
przez Unię Europejską.  

• Bardzo duŜa ilość zgodnych ze sobą 
dokumentów strategicznych związanych 
z rozwojem Miasta, z których wyłania się 
obraz turystyki jako dziedziny kluczowej dla 
jego rozwoju.  

• Za mała ilość pracowników Urzędu 
Miejskiego zajmujących się turystyką.  

• Małe nakłady na turystykę i promocję 
w budŜecie Miasta.  

• Małe zaangaŜowanie branŜy turystycznej 
w rozwój turystyki.  

• Niewypracowana platforma współpracy 
trójsektorowej. 

• Brak Lokalnej Organizacji Turystycznej.  

• Niedostrzeganie roli turystyki jako gałęzi 
gospodarki i stymulatora rozwoju. 

• Niska świadomość znaczenia współpracy 
wśród przedstawicieli branŜy turystycznej.  

  

 

Szanse i zagroŜenia 

 

Szanse  ZagroŜenia 
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• Trendy i tendencje rynku turystycznego 
związane z rozwojem aktywnych form 
wypoczynku, rosnącą popularnością oferty 
integrującej potencjał naturalny 
z dziedzictwem kulturowych. 

• WdroŜenie zapisów dokumentów 
strategicznych Miasta wyznaczających 
działania na lata 2008-2015. 

• MoŜliwość finansowania projektów 
turystycznych ze środków UE w latach 2008-
2015 (m.in. Regionalny Program Operacyjny 
dla Województwa Podkarpackiego – 
priorytet Turystyka i Kultura – 43,41 mln 
EUR oraz Program Operacyjny Rozwój 
Polski Wschodniej).  

• Zaliczkowanie projektów 
współfinansowanych ze środków UE18.  

• Mistrzostwa Europy w Piłce NoŜnej w 2012 
roku (jako samo wydarzenie oraz jako 
stymulator rozwoju regionu z uwagi na 
konieczność dokonania wielu inwestycji). 

• Prognozy związane ze wzrostem znaczenia 
Europy Środkowo-Wschodniej jako obszaru 
recepcji turystycznej. 

• Zwiększenie przepustowości granicy polsko-
ukraińskiej - otwarcie przejścia granicznego 
z Ukrainą w Malhowicach. 

• Znaczenie Przemyśla w województwie 
podkarpackim jako drugiego pod względem 
wielkości miasta regionu. 

• Poszerzenie granic Miasta. 

 

• Stereotyp Polski południowo-wschodniej, 
związany z połoŜeniem Przemyśla „na końcu 
świata”. 

• Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna 
przeciętnej polskiej rodziny. 

• Konkurencja ze strony sąsiednich obszarów: 
Polska (Bieszczady), Ukraina i Słowacja. 

• Koncentracja wydatków na projekty 
związane z organizacją Mistrzostw Europy 
w Piłce NoŜnej – marginalizacja znaczenia 
projektów turystycznych. 

• Mentalność społeczności lokalnej 
przejawiająca się w niedocenianiu roli 
turystyki jako stymulatora rozwoju oraz 
niedostrzeganiu korzyści płynących ze 
współpracy. 

 

 

 

 

3.9.2. Wnioski i rekomendacje.  

 

Wnioski z diagnozy strategicznej Miasta Przemyśla zostały poniŜej przedstawione 
w podziale na 2 grupy: wnioski podstawowe (ogólne) oraz wnioski szczegółowe 
(związane z poszczególnymi elementami analizy). Rekomendacje dotyczące 
kierunków działań opisano natomiast w odniesieniu do obszarów priorytetowych 
rozwoju turystyki.  

 

                                                 
18 W perspektywie finansowej 2004-2006 główne problemy związane z finansowaniem projektów ze 
środków UE dotyczyły konieczności ich prefinansowania, co często stawało się przyczyną niemoŜności 
sięgania po środki. Dlatego teŜ w latach 2007-2013 w części programów operacyjnych stosowana 
będzie tzw. zasada zaliczkowania, która wyeliminuje powyŜszy problem. 
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Przemyśl – miasto o ponad 1000-letniej historii, niegdyś waŜny 
ośrodek Galicji, niezwykle malownicze i urokliwe, połoŜone 
amfiteatralnie na zboczach wzgórz, przecięte wstęga Sanu.  
Nazywane Verdun Wschodniego Frontu, Bramą i Tyglem 

Kulturowym, Bram ą Zjednoczonej Europy, Stolicą Dzwonów 
i Fajek, Perłą Karpackiej Przyrody…  

 

Wnioski podstawowe 

Przemyśl moŜe się poszczycić rzadko spotykanym potencjałem turystycznym, którego 
największą wartością jest osadzenie ciekawych walorów przyrodniczych 
w niezwykłym krajobrazie kulturowym. 

Miasto nie wykorzystuje tak rozumianego potencjału do budowania zintegrowanej, 
skomercjalizowanej oferty turystycznej. 

 

Bardzo duŜa jest liczba realizowanych / zaplanowanych do realizacji w najbliŜszych 
latach projektów proturystycznych, brakuje jednak scenariusza rozwoju turystyki 
integrującego istniejące i planowane inicjatywy. 

 

Miasto nie wypracowało swojej marki turystycznej, w związku z tym nie posiada 
jednolitego wizerunku na mapie turystycznej Polski. Brakuje pomysłu na promocję 
Miasta (co wiąŜe się bezpośrednio z brakiem scenariusza rozwoju). Na tak 
konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek turystyczny, promowanie Miasta jako 
„miejsca atrakcyjnego turystycznie” nie jest efektywne, gdyŜ nie wyznacza Ŝadnej 
jego przewagi konkurencyjnej.  

 

Wsparcie dla rozwoju turystyki jest zbyt małe, tak jak i świadomość roli turystyki jako 
stymulatora rozwoju społeczno-gospodarczego. Niski jest równieŜ poziom współpracy 
trójsektorowej, stanowiącej klucz sukcesu.  

 

Wnioski szczegółowe 

Dokumenty strategiczne Miasta pokazują obraz turystyki jako jednej z priorytetowych 
osi jego rozwoju. Wśród projektów zaplanowanych do realizacji w latach 2007-2015 
przewaŜają projekty twarde (inwestycyjne). 

 

Unikalne jest połoŜenie Miasta (zarówno w sensie geopolitycznym, jak 
i krajobrazowym), stanowiące jego najwaŜniejszy potencjał. PołoŜenie na pograniczu 
róŜnych narodowości, kultur i religii, na rubieŜach Unii Europejskiej, na styku 
Wschodu z Zachodem, na waŜnych europejskich szlakach komunikacyjnych, było, jest 
i będzie kształtowało bogatą historię Przemyśla. Z kolei połoŜenie na pograniczu 
wielkich krain geograficznych, na terenie Karpat Zachodnich, w otoczeniu pięknego 
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zróŜnicowanego krajobrazu, było, jest i będzie wyznacznikiem kierunków rozwoju 
turystyki, opartej o walory naturalne zintegrowane z walorami kulturowymi. 

 

Do najwaŜniejszych walorów turystycznych Przemyśla, wyróŜniających Miasto na tle 
polskiego i europejskiego rynku turystycznego, zaliczyć naleŜy: 

• Stare Miasto, z jego unikalną, galicyjską atmosferą 

• Twierdzę Przemyśl - Verdun Wschodniego Frontu 

• Muzeum Dzwonów i Fajek – świadectwo wielowiekowych tradycji 
ludwisarskich i fajkarskich  

• Wzgórze Zniesienie i Kopiec Tatarski, z których roztacza się przepiękna 
panorama Karpat i Przemyśla 

• PołoŜenie Miasta - malowniczy krajobraz, pogranicze kultur, narodowości 
i wyznań, rubieŜe Unii Europejskiej, baza wypadowa w Bieszczady, Karpaty 
Wschodnie, do Lwowa, a nawet na Bałkany 

• Rzekę San – jedną z najczystszych polskich rzek, naturalny korytarz 
ekologiczny, przecinający Miasto, stanowiący nieodzowny element jego 
krajobrazu 

• Dobrego Wojaka Szwejka 

• Dzieje Miasta na przestrzeni wieków 

• W okolicach: Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, Zespół zamkowo-
parkowy w Krasiczynie, Arboretum w Bolestraszycach 

 

Do największych barier rozwoju turystyki zaliczyć naleŜy: 

• Niewystarczającą pod względem ilościowym i jakościowym bazę 
turystyczną 

• Brak odpowiedniego zagospodarowania rzeki San 

• Problemy dotyczące odprawy na granicy w Medyce 

• Brak oznakowania atrakcji turystycznych 

• Problemy związane z dostępnością komunikacyjną Miasta 

• Małe wykorzystanie istniejącej sieci szlaków turystycznych do budowania 
zintegrowanej oferty turystycznej  

 

Analiza atrakcyjności turystycznej Miasta oraz jego zagospodarowania (istniejącego 
i planowanego) pozwala na rozwijanie następujących segmentów rynku 
turystycznego: 

• Turystyki aktywnej 

• Turystyki miejskiej i kulturowej 
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• Turystyki religijno-pielgrzymkowej  

• Turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieŜy 

• Turystyki hobbystycznej 

• Turystyki biznesowej 

• Turystyki weekendowej 

• Turystyki przygranicznej i tranzytowej  

NaleŜy jednocześnie przyjąć załoŜenie, iŜ najwaŜniejszym segmentem rozwoju 
turystyki w Przemyślu będzie segment turystyki aktywnej, stanowiący podstawę jego 
rozwoju, pod warunkiem osadzenia oferty opartej na walorach naturalnych i obiektach 
sportowo-rekreacyjnych w krajobrazie kulturowym Miasta.  

 

Planując działania związane z rozwojem turystyki w latach 2007-2015 naleŜy brać pod 
uwagę ruch turystyczny związany z Mistrzostwami Europy w Piłce NoŜnej w 2012 
roku, traktując to wydarzenie nie tylko jako szansę wygenerowania przychodów, ale 
równieŜ jako niespotykaną szansę promocyjną.  

 

Planując działania promocyjne nie naleŜy zapominać o walorach, które same w sobie 
są nośnikami informacji o Przemyślu, juŜ obecnie z nim kojarzonymi: Twierdza 
Przemyśl, Wojak Szwejk, Galicja, San. Wykorzystując połoŜenie Przemyśla 
w Bieszczadach warto podkreślać znaczenie Karpat (nie Bieszczadów). Karpaty 
bowiem są znacznie bardziej rozpoznawalne na całym świecie.  

 

Przestrzeń turystyczna, stanowiąca w kontekście walorów naturalnych i kulturowych, 
największą wartość Miasta, musi pozostać niezmieniona. Dbałość o architekturę 
krajobrazu i jakość estetyki przestrzeni stanowić winna wyraz szacunku wobec tego, 
co najbardziej wartościowe, tak dla mieszkańców, jak i turystów, a takŜe przyszłych 
pokoleń.  

 

Rekomendacje  

W zakresie produktu turystycznego: 

• Budowa markowego zintegrowanego produktu turystycznego integrującego 
walory Przemyśla (opartego o scenariusz rozwoju). 

• Komercjalizacja produktu turystycznego – przygotowanie oferty turystycznej 
gotowej do sprzedaŜy na rynku usług turystycznych, generującej dochody. 

W zakresie zasobów ludzkich: 

• Przygotowanie i wdroŜenie systemu szkoleń dla szeroko pojętych kadr 
obsługi ruchu turystycznego. 

W zakresie promocji i marketingu: 
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• Zbudowanie marki turystycznej Przemyśla i stworzenie jego jasnego, 
jednolitego wizerunku na mapie turystycznej Polski i Europy. 

W zakresie przestrzeni turystycznej: 

• Rozbudowa bazy turystycznej i paraturystycznej (w odniesieniu do 
scenariusza rozwoju). 

• Poprawa dostępności turystycznej Miasta.  

W zakresie wsparcia instytucjonalnego: 

• Wypracowanie mechanizmów współpracy 3 sektorów, koordynacja działań.  
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4 KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI. 

4.1. Schemat koncepcji rozwoju. 

4.1.1. Drzewo problemów. 

 

Drzewo problemów odzwierciedla wnioski sformułowane w trakcie prowadzenia 
analizy stanu obecnego Miasta Przemyśla w kontekście moŜliwości rozwoju turystyki. 
Stanowi swoistego rodzaju syntetyczne podsumowanie, definiując bezpośrednio 
kluczowe problemy, które mają zostać rozwiązane poprzez wdraŜanie Strategii, 
przedstawiając równieŜ ich hierarchizację. Stanowi więc punkt wyjścia do budowania 
drzewa celów, które bezpośrednio musi się odwoływać do istniejących problemów.  
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Rysunek nr 1. Drzewo problemów. 

 
Źródło: Opracowanie własne PART S.A. 

 

4.1.2. Turystyczna wizja Miasta Przemyśla. 

 

Wizja jest definicją stanu poŜądanego, który zostanie osiągnięty dzięki wdroŜeniu 
Strategii. Stanowi opis przyszłości, charakterystykę Przemyśla jako obszaru recepcji 
turystycznej w 2015 roku.  

Zamieszczona poniŜej wizja Miasta jest zmodyfikowaną wizją opisaną w Strategii 
Sukcesu Miasta Przemyśla. Modyfikacja była konieczna z uwagi na chęć pokazania, 
juŜ na poziomie wizji, załoŜeń promocyjnych.  
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Przemyśl stanowi pręŜny ośrodek turystyczny. Przyciąga malowniczym 
połoŜeniem, bogactwem architektonicznym, unikalnymi zabytkami oraz bogatym 
Ŝyciem kulturalno-rozrywkowym. Odnowione zabytki Miasta są dumą jego 

mieszkańców i atrakcją przyciągającą turystów. Miasto ma świetnie rozwiniętą 
bazę noclegową, gastronomiczną i rekreacyjno-wypoczynkową. Liczne, małe, 

rodzinne hotele znaleźć moŜna na kaŜdym kroku. Na ulicach widać 
zadowolonych turystów, którzy odwiedzają Miasto dzięki skutecznej promocji 
jego walorów, dogodnym warunkom dojazdu oraz konsekwentnie budowanej 

atmosferze gościnności i otwartości. Dzięki licznym atrakcjom sezon turystyczny 
w Przemyślu trwa cały rok przynosząc Miastu i jego mieszkańcom coraz wyŜsze 

dochody. 

Miasto Turystyczne „Twierdza Przemyśl” to jedyna taka zintegrowana 
przestrzeń recepcji ruchu turystycznego, w pełni przygotowana do przyjęcia 

turystów, wykorzystująca efektywnie swój potencjał, wyróŜniająca się wysokiej 
jakości ofertą turystyczną, wysokowykwalifikowanymi kadrami obsługi ruchu 
turystycznego oraz doskonałą dostępnością komunikacyjną. To miejsce, gdzie 
rozwój odbywa się w sposób zrównowaŜony w oparciu o wielopłaszczyznową 
współpracę władz Miasta, organizacji pozarządowych i branŜy turystycznej.  

 

 

4.1.3. Drzewo celów i działań.  

 

W strukturze drzewa celów Strategii wyróŜnia się: cel nadrzędny, cele strategiczny 
oraz cele operacyjne, którym podporządkowane są bezpośrednio konkretne działania. 
Struktura celów Strategii rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 
została oparta o 5 filarów – 5 obszarów priorytetowych i została pokazana na rysunku 
nr 2.  

 

Cel nadrzędny (CN) – kluczowy cel Strategii, podstawa wyznaczania pozostałych 
celów i działań, ściśle podporządkowanych osiągnięciu celu nadrzędnego. Odpowiada 
na pytanie: co chcemy osiągnąć rozwijając turystykę w Przemyślu? 

Cele strategiczne (CS) – główne cele określone w 5 obszarach priorytetowych. 
Stanowią odpowiedź na kluczowe problemy zidentyfikowane w obszarach. Pokazują 
jednocześnie, jakie problemy w obszarach priorytetowych muszą zostać rozwiązane, 
aby osiągnąć cel nadrzędny.  

Cele operacyjne (CO) – wyznaczane dla celów strategicznych, operacjonalizują zapisy 
celów strategicznych. Ich liczba nie jest z góry określona. 

Działania – identyfikowane dla celów operacyjnych, pokazują szczegółowe zadania, 
jakie muszą zostać wykonane, by osiągnąć cele (operacyjne, strategiczne, 
przyczyniając się do osiągnięcia celu nadrzędnego). Ich liczba nie jest z góry 
określona.  
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Rysunek nr 2. Drzewo celów Strategii. 

 

 

Struktura celów Strategii została pokazana na schemacie poniŜej. 

Cel nadrzędny 
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CO 2.3.  

Rozwój 
zintegrowanego 

systemu badań na 
rzecz rynku pracy 

CO 5.3.  

Rozwój 
efektywnej 
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regionalnej 
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rodowej 

 

4.2. Cel nadrzędny i obszary priorytetowe.  

CEL NADRZĘDNY STRATEGII 

Uczynienie z turystyki waŜnego czynnika rozwoju społecznego i gospodarczego 
Miasta Przemyśl 

Wspólnota Miasta Przemyśla pragnie rozwijać turystykę w celu zdynamizowania 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Zwiększenie roli sektora turystyki słuŜyć ma 
poprawie warunków Ŝycia mieszkańców dzięki zapewnieniu im nowych miejsc pracy 
oraz źródła dochodów. Koncentracja działań na rozwoju turystyki ma takŜe 
zagwarantować prawidłowe wykorzystanie potencjału oraz jego zachowanie dla 
przyszłych pokoleń.  

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 1: PRODUKT TURYSTYCZNY 

CEL STRATEGICZNY 1: EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJ AŁU 
TURYSTYCZNEGO MIASTA 

Jak juŜ wielokrotnie podkreślano w niniejszym dokumencie, Przemyśl posiada 
wyjątkowy potencjał turystyczny, który warto i naleŜy wykorzystywać celem 
budowania zintegrowanego produktu turystycznego i sprzedawania Miasta na rynku. 
To, Ŝe Przemyśl ma w swoich granicach tak wiele tak ciekawych walorów, nie 
przełoŜy się samoistnie na jego turystyczny sukces. Niewykorzystane atrakcje to 
stracone szanse, warto więc zadbać o ich efektywne wykorzystywanie, o budowanie 
oferty turystycznej na tyle ciekawej i unikalnej, Ŝe to właśnie ona zostanie wybrana 
przez turystów.  

Obecnie potencjał jest w duŜym stopniu wykorzystywany, ale jedynie do tworzenia 
korzystnych warunków dla rozwoju turystyki. Brakuje wykorzystania typowo 
rynkowego, skoncentrowanego na dąŜeniu do osiągania dochodów.  

Efektywne wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta to jego wykorzystywanie 
zgodnie z jednej  strony z zasadami zrównowaŜonego rozwoju, a z drugiej z zasadami 
gospodarki rynkowej.  

Siłą Przemyśla ma być zbudowana w oparciu o jego walory, ciekawa, dobrze 
sprzedająca się na rynku oferta turystyczna, która przyciągać będzie do Miasta rzesze 
turystów, co jest jednoznaczne z generowaniem dochodów, tworzeniem nowych 
miejsc pracy, a więc poprawą sytuacji społecznej i ekonomicznej.  
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Osiągnięciu celu strategicznego nr 1 słuŜyć ma realizacja dwóch celów operacyjnych. 
Pierwszy z nich jest bezpośrednio związany z zawartą w Strategii koncepcją 
zintegrowanego produktu turystycznego Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl, 
stanowiącą pomysł na generowanie jak największego ruchu turystycznego. Drugi 
natomiast odwołuje się do propozycji rozwijania niniejszej koncepcji poprzez 
włączanie w nią nowych pomysłów na wykorzystywanie potencjału Miasta.  

 

Cel operacyjny 1.1. WdroŜenie koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego Miasto 
Turystyczne – Twierdza Przemyśl 

Koncepcja zintegrowanego produktu turystycznego Miasto Turystyczne – Twierdza 
Przemyśl została szczegółowo opisana w rozdziale 5. Jej konstrukcja zakłada bardzo 
duŜe zaangaŜowanie ze strony przede wszystkim branŜy turystycznej, a takŜe całej 
Wspólnoty Miasta Przemyśla. Przedstawione poniŜej działania mają słuŜyć wdroŜeniu 
koncepcji, wytworzeniu atmosfery przyjaznej obranemu kierunkowi działania, a takŜe 
podejmowaniu trudu budowania Twierdzy jako zintegrowanego produktu 
turystycznego przez kaŜdego mieszkańca Miasta. NaleŜy bowiem zdawać sobie 
sprawę z tego, iŜ zaproponowana architektura produktu zakłada wykreowanie 
Przemyśla na turystyczną twierdzę, i kaŜdy element funkcjonowania Miasta ma być jej 
podporządkowany.  

Stąd teŜ działania te winny być realizowane głównie przez władze samorządowe, 
których powinnością staje się kształtowanie klimatu do budowania juŜ drugi raz 
w historii Przemyśla Twierdzy oraz przez organizacje pozarządowe działające na 
rzecz szeroko pojętego rozwoju turystyki.  

 

Działanie 1.1.1. 

Upowszechnienie wiedzy na temat koncepcji produktu. 

Warunkiem wstępnym wdroŜenia koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego 
jest wysoka świadomość jej istnienia, znajomość załoŜeń oraz pełna wiedza dotycząca 
moŜliwości aktywnego zaangaŜowania się. Stąd jednym z pierwszych działań, jakie 
naleŜy podjąć (a później je kontynuować) to poinformowanie jak najszerszego grona 
osób i podmiotów o istniejącej koncepcji Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl. 
Sugeruje się, by działanie to realizować przy wykorzystaniu następujących narzędzi: 

• Publikacja broszurki informacyjnej i jej dystrybucja wśród mieszkańców 
Miasta, przedstawicieli branŜy turystycznej i organizacji pozarządowych 
(poczta tradycyjna oraz mailing).  

• Organizacja konferencji inaugurującej budowę Miasta Turystycznego – 
Twierdza Przemyśl jako pierwszego z wielu spotkań władz Miasta, organizacji 
pozarządowych i branŜy turystycznej. 

• PR (media lokalne i regionalne). 

• Stworzenie osobnej zakładki na turystycznym portalu internetowym 
poświęconej koncepcji oraz moŜliwościom zaangaŜowania się w jej realizację 
(w tym pokazanie harmonogramu zaplanowanych działań, zachęty dla 
potencjalnych inwestorów, korzyści ze współpracy przy wdraŜaniu koncepcji, 
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etc. – informacje szczegółowe i konkretne, w formule zachęcającej do 
zapoznania się z nimi).  

Wszystkie inicjatywy podejmowanie na rzecz szerzenia informacji o całym projekcie 
muszą nieść za sobą jedno podstawowe przesłanie: „Bez Was (mieszkańców) Miasto 
nie jest w stanie zrobić nic. Razem moŜemy osiągnąć bardzo wiele”.  

 

Działanie 1.1.2. 

Organizowanie warsztatów kreatywności dotyczących moŜliwości kooperacji przy wdraŜaniu 
koncepcji.  

Warsztaty kreatywności, na które zapraszana winna być branŜa turystyczna, 
organizacje pozarządowe, gestorzy atrakcji turystycznych oraz wszyscy, którzy pragną 
działać na rzecz budowania Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl powinny być 
organizowanie cyklicznie. Sugeruje się, by przy ich organizacji brać pod uwagę 
następujące wytyczne: 

• Warsztaty powinny być organizowane w róŜnych miejscach, nie tylko 
w budynkach Urzędu Miejskiego. Spotkanie na innym gruncie (np. w hotelu, 
restauracji, etc.) stanowi juŜ samo w sobie wyraz współpracy. 

• Inicjatywa organizowania warsztatów nie powinna znajdować się tylko 
i wyłącznie w rękach Miasta, chociaŜ winno ono być koordynatorem tego typu 
spotkań.  

• Warsztaty powinny być profilowane, zarówno pod kątem doboru tematu, jak 
i grupy docelowej.  

• Warsztaty powinny skutkować realnymi zobowiązaniami, zarówno ze strony 
władz Miasta, jak i jego mieszkańców (np. w formule podpisywania listów 
intencyjnych, porozumień o współpracy, etc.).  

Celem organizowania spotkań w formule warsztatów kreatywności jest przede 
wszystkim wspólne generowanie pomysłów, wspólne rozwiązywanie zaistniałych 
problemów, wzajemne poznawanie się oraz nawiązywanie współpracy. Ich wartość 
jest nie do przecenienia jeŜeli chodzi o społeczną akceptację obranego kierunku 
działań i kreowania klimatu współdziałania na rzecz realizacji wspólnej idei.  

 

Działanie 1.1.3. 

Wspieranie procesu komercjalizacji zintegrowanego produktu turystycznego. 

Komercjalizacja jest działaniem typowo rynkowym, tak więc zaangaŜowanie Miasta 
nie moŜe być tutaj duŜe. Jedyne, co moŜe zostać zrobione, to wsparcie procesu 
komercjalizacji, poprzez: 

• Organizowanie szkoleń promujących ideę „od waloru, przez atrakcję do 
produktu”.  

• Organizowanie corocznego Forum Gospodarczego Miasta Turystycznego – 
Twierdzy Przemyśl (celem wymiany doświadczeń, pokazywania dobrych 
praktyk z Polski i zagranicy, nawiązywania współpracy, przedstawiania 
nowych trendów komercjalizacji produktów turystycznych, etc.). 
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• Obejmowanie patronatem Urzędu Miejskiego imprez organizowanych 
wspólnie przez branŜę turystyczną i organizacje pozarządowe. 

• Zapraszanie do bezpłatnego wzięcia udziału w targach i imprezach 
wystawienniczych, na których obecne jest Miasto Przemyśl. 

• Zamieszczanie informacji o ofercie turystycznej na turystycznym portalu 
internetowym, w wydawnictwach, etc. 

• Przygotowywanie przez Miasto planów działań, scenariuszy wraz z podziałem 
na role przedstawicieli branŜy i organizacji pozarządowych.  

 

Cel operacyjny 1.2. Kreacja nowych produktów turystycznych 

Koncepcja Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl jest z załoŜenia otwarta 
i elastyczna, gotowa na wpisywanie w nią kolejnych pomysłów i idei 
wykorzystywania potencjału Miasta. Stąd ogromnie waŜnym jest nieustanne 
poszukiwanie nowych pomysłów oraz przygotowanie do ich realizacji w kolejnym 
okresie finansowym. ZałoŜeniem bowiem Strategii jest realność jej wdroŜenia, stąd 
nie jest moŜliwym zapisanie do realizacji w latach 2008-2015 wszystkich moŜliwości 
budowania oferty turystycznej tkwiących w potencjale Miasta.  

 

Działanie 1.2.1. 

Opracowanie koncepcji wykorzystania źródeł termalnych na cele turystyczne. 

Wśród wielu walorów Przemyśla znajdują się równieŜ źródła wód termalnych, które 
moŜna wykorzystać do budowania oferty spa&wellness, która na dzisiejszym rynku 
turystycznym cieszy się ogromną popularnością. Stworzenie tego typu nowego 
produktu turystycznego wymaga jednak czasu i zaangaŜowania bardzo duŜych 
środków finansowych, a takŜe znalezienia inwestora. 

Niniejsze działanie obejmuje więc: 

• Przeprowadzenie badań dotyczących moŜliwości wykorzystania źródeł wód 
termalnych do tworzenia na ich bazie oferty turystycznej.  

• Opracowanie załoŜeń dotyczących wykorzystania źródeł wód termalnych. 

• Poszukiwanie źródeł finansowania. 

• Opracowanie oferty dla inwestorów. 

 

Działanie 1.2.2. 

Włączenie się w budowę markowego transgranicznego produktu turystycznego Szlak Kupiecki 
Via Regia. 

Jednym z projektów planowanych do realizacji przy wykorzystaniu środków unijnych 
w latach 2008-2015 jest Szlak Kupiecki Via Regia, łączący Niemcy, Polskę i Ukrainę, 
pokrywający się jednocześnie z III Paneuropejskim Korytarzem Transportowym 
i planowanym przebiegiem autostrady A4, uznany oficjalnie w dniu 5 października 
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2007 roku za szlak kulturowy Rady Europy i wpisany w działania Rady na rzecz 
promocji toŜsamości europejskiej.  

Inicjatorem wszelkich działań związanych z Via Regia na terenie Polski jest obecnie 
Gmina Miejska Jarosław oraz Stowarzyszenie „Na Kupieckim Szlaku”, w ramach 
którego, obok Przemyśla, działają: Bolesławiec, Legnica, Wrocław, Opole, Tarnów, 
Dębica, Krosno, Przeworsk, Jarosław i powiat jarosławski.   

Via Regia jest niewątpliwie inicjatywą niezwykle cenną i wartościową, przede 
wszystkim z uwagi na jej transeuropejski charakter. Efektywne zaangaŜowanie 
w realizację tak duŜego projektu moŜe przynieść Przemyślowi nie tylko wymierne 
korzyści w postaci generowania ruchu turystycznego, wzrostu dochodów 
uzyskiwanych z turystyki, etc., ale równieŜ korzyści w postaci efektów promocyjnych 
związanych z polityką marketingową prowadzoną w całej Europie.  

 

Działanie 1.2.3. 

Poszukiwanie nowych inspiracji dla rozwijania / poszerzania oferty turystycznej. 

Inspiracji powinni szukać wszyscy bez wyjątku. Bardzo dobrym pomysłem jest tutaj 
stworzenie swoistego rodzaju „banku pomysłów”. MoŜe być on zamieszczony na 
portalu turystycznym Miasta, tak, Ŝeby kaŜdy bez wyjątku miał do niej dostęp, a takŜe 
miał szansę skontaktować się z pomysłodawcą.  

Nowe pomysły powinny się rodzić w czasie warsztatów kreatywności, szkoleń, 
wszelkiego rodzaju spotkań, etc. Miasto winno być otwarte na ciekawe inicjatywy, 
dzięki czemu jego oferta turystyczna cały czas będzie oryginalna, co wprowadzać 
będzie element pozytywnego zaskoczenia klienta. Miasto winno równieŜ cały czas 
czerpać z Koncepcji produktów turystycznych w województwie podkarpackim 
opracowanej w ramach Strategii rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego 
na lata 2007-2013, wpisując produkty turystyczne w ideę traktów turystycznych19.  

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 2: ZASOBY LUDZKIE 

CEL STRATEGICZNY 2: ROZWÓJ PROFESJONALNYCH I DYNAMI CZNYCH ZASOBÓW 
LUDZKICH ORAZ ICH PRZYGOTOWANIE DO RECEPCJI RUCHU T URYSTYCZNEGO 
W MIE ŚCIE 

W kontekst rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym w Przemyślu doskonale wpisuje 
się potencjał ludzki. Warto go rozpatrywać w dwóch płaszczyznach:  

• w płaszczyźnie kadr obsługujących ruch turystyczny Miasta – dotyczy to 
kształtowania profesjonalnego personelu w usługach turystycznych oraz 
okołoturystycznych, a więc osób, które mają kontakt z turystą w Przemyślu 
i którzy wpływają na wizerunek Miasta,  

• w płaszczyźnie całej społeczności lokalnej – jako dynamicznych i aktywnych 
mieszkańców, którzy swoją postawą w stosunku do gości Miasta Turystycznego - 

                                                 
19 Dokument opracowany w 2006 roku przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. na zlecenie 
Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Niektóre z zawartych w nim pomysłów znalazły 
się w opisie koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego dla Miasta Przemyśla w rozdziale 5. 
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Twierdza Przemyśl manifestują otwartość, Ŝyczliwość i uprzejmość, co wpływa na 
ocenę Miasta i jego klimatu jako całości.  

Całe, szeroko pojęte Miasto Turystyczne - Twierdza Przemyśl musi być doskonale 
przygotowane do przejmowania turystów i odwiedzających, dzięki kompetencjom 
swoich kadr oraz ich aktywności i dynamiczności. Przygotowując kadry turystyczne 
oraz społeczność Miasta warto pamiętać, iŜ punktem wyjścia w tym zakresie są 
produkty turystyczne, które są skierowane do zdefiniowanych grup odbiorców, o 
określonych potrzebach. 

 

Cel operacyjny 2.1: Podnoszenie jakości usług turystycznych i okołoturystycznych oraz usług 
świadczonych przez słuŜby publiczne  

Wizja lokalna, turystyczne zwiedzanie Miasta oraz rozmowy z branŜą turystyczną 
i wyniki warsztatów wskazały, iŜ podstawowym zadaniem w zakresie kształtowania 
profesjonalnych i dynamicznych zasobów ludzkich w Przemyślu jest podnoszenie 
kwalifikacji kadr, przez co nastąpi podniesienie jakości świadczonych usług.  

Warto podkreślić, iŜ dotyczy to zarówno kadr w usługach turystycznych, jak 
i w usługach okołoturystycznych Przemyśla, które równieŜ oddziałują na postrzeganie 
produktu turystycznego oraz kreowanie wizerunku Miasta.  

Na jakość usługi turystycznej i okołoturystycznej składają się dwa podstawowe 
elementy: umiejętności i profesjonalizm oraz serdeczność i Ŝyczliwość, która 
nierzadko decyduje o ocenie klienta-turysty. Dotyczy to zwłaszcza personelu tzw. 
pierwszego kontaktu, ale równieŜ wszystkich przedstawicieli społeczeństwa, którzy 
mogą mieć bezpośredni kontakt z turystą. Od pierwszego wraŜenia m.in. na 
przejściach granicznych, dworcach, lotniskach, w hotelach i restauracjach, a takŜe od 
spotkania z wieloma innymi osobami w sytuacjach codziennych zaleŜy w duŜej 
mierze postrzeganie Miasta.  

 

Działanie 2.1.1. 

Opracowanie i wdroŜenie systemu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe 
w poszczególnych sekcjach sektora turystycznego oraz w sektorze usług okołoturystycznych.  

Podnoszenie jakości usług w Przemyślu zaleŜy od wysokich kwalifikacji personelu 
obsługującego turystów, a te z kolei są funkcją opracowania i wdroŜenia 
zintegrowanego  systemu szkoleń. Szkolenia te obejmować powinny przede 
wszystkim zagadnienia praktyczne, powinny być nauką umiejętności obsługi turysty 
przybywającego do Miasta Turystycznego - Twierdza Przemyśl. Istotnym elementem 
programów szkoleniowych powinny być kursy językowe, szczególnie języka 
ukraińskiego, rosyjskiego, angielskiego oraz niemieckiego.  

Szkoleniami naleŜy objąć następujące grupy:  

• pracownicy bazy noclegowej i gastronomicznej (kelnerzy, barmani, słuŜba 
pięter, kucharze, pracownicy recepcji), 

• pracownicy informacji turystycznej,  

• pracownicy muzeów, 
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• pracownicy stacji benzynowych,  

• pracownicy wypoŜyczalni sprzętu sportowego (m.in. wypoŜyczalni rowerów), 

• przewodnicy turystyczni.  

 

Działanie 2.1.2. 

Opracowanie i wdroŜenie szkoleń dla słuŜb publicznych. 

Obok podnoszenia kwalifikacji w usługach turystycznych i okołoturystycznych dla 
rozwoju turystyki w Przemyślu, z uwagi na jego połoŜenie oraz specyfikę produktu 
turystycznego, ogromne znaczenie będzie miało przygotowanie słuŜb publicznych do 
obsługi ruchu turystycznego.  

Działaniem tym zostaną objęci pracownicy słuŜb celnych, straŜy granicznej, policji, 
straŜy miejskiej oraz innych słuŜb publicznych, mających kontakt z turystami. Od ich 
postawy w sytuacjach codziennych zaleŜy stopień zadowolenia turystów. Kadry te 
równieŜ warunków moŜliwości realizowania celów turystycznych, dzięki m.in. 
sprawności i poczuciu bezpieczeństwa podróŜnych.  

 

Działanie 2.1.3. 

Stymulowanie współpracy pomiędzy branŜą turystyczną a jednostkami edukacyjnymi w zakresie 
lepszego przystosowania programu do potrzeb rynku pracy. 

Głównym problemem Przemyśla w kontekście kadr turystycznych jest 
niewystarczająca współpraca między branŜą turystyczną o jednostkami edukacyjnymi 
w zakresie kształcenia absolwentów o kwalifikacjach i umiejętnościach 
dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Dotyczy to szczególnie współpracy branŜy 
turystycznej z Zespołem Szkół Technicznych (Technikum Hotelarskim 
i Gastronomicznym) na poziomie ponadgimnazjalnym, Niepubliczną Szkołą Biznesu 
na poziomie policealnym oraz Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych 
i Państwową WyŜszą Szkołą Wschodnioeuropejską. 

Działanie powinno być realizowane poprzez:  

• organizowanie seminariów, spotkań oraz konferencji poświęconych 
dostosowywaniu programów nauczania do potrzeb rynku pracy w turystyce, 
w tym uruchamianiu nowych kierunków nauczania,  

• wdraŜanie wspólnych projektów stymulujących rozwój turystyki Przemyśla 
(aktywne angaŜowanie w realizację projektów instytucji edukacyjnych 
i szkoleniowych), 

• wsparcie systemu edukacji podstawowej i ponadpodstawowej w zakresie 
pozyskiwania źródeł finansowania na projekty badawcze, edukacyjne, 
promocyjne i proturystyczne,  

• opracowywanie i wdraŜanie wspólnych projektów szkoleniowych oraz 
badawczych słuŜących poprawie jakości usług turystycznych. 
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Działanie 2.1.4. 

Rozwój infrastruktury szkoleniowej. 

Rozwój systemu szkoleń wymaga istnienia infrastruktury szkoleniowej na wysokim 
poziomie. Warto, dla jej stworzenia, wykorzystać potencjał Miasta w postaci 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Państwowej WyŜszej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej.  Kluczowym jest, aby w Przemyślu funkcjonowało nie kilka 
czy kilkanaście centrów edukacyjnych, a jedno, integrujące w sobie róŜne elementy 
systemu edukacji i szkoleń, kształcące kadry w pełni przygotowane do wysokiej 
jakości obsługi klienta-turysty.  

Ogromnie waŜnym jest, aby kadry były przygotowywane do pełnienia funkcji obsługi 
ruchu turystycznego w sposób praktyczny, w oparciu o zasady kształcenia 
umiejętności i podnoszenia kwalifikacji, a nie zdobywania samej wiedzy teoretycznej. 
Stąd kluczowym jest z jednej strony odpowiednie wyposaŜenie instytucji 
edukacyjnych i szkoleniowych, umoŜliwiające odtworzenie warunków zbliŜonych do 
miejsca pracy, a z drugiej tworzenie sieci współpracy z branŜą turystyczną celem 
budowania programu praktyk i staŜy.  

 

 

Działanie 2.1.5. 

Realizacja projektów podnoszących jakość usług. 

Obok programów szkoleniowych jakość usług turystycznych i okołoturystycznych 
moŜe być stale podnoszona dzięki realizowaniu innych projektów, aktywizujących 
lokalną branŜę turystyczną i motywujących przedsiębiorców do dbałości 
o standaryzację. NaleŜą do nich m.in.:  

• konkursy na najlepszą usługę/najlepszy produkt turystyczny, 

• wprowadzanie systemu lokalnej certyfikacji usług,   

• badania jakości usług turystycznych i okołoturystycznych.  

 

Cel operacyjny 2.2: Zaktywizowanie potencjału mieszkańców Miasta w zakresie rozwoju 
turystyki  

Obok profesjonalizacji usług turystycznych i okołoturystycznych waŜne znaczenie 
dla rozwoju turystyki w Przemyślu ma przygotowanie jego mieszkańców do recepcji 
ruchu turystycznego. Jak wspomniano, turystyka jest interdyscyplinarną gałęzią 
gospodarki, wywołującą efekty międzysektorowe. W związku z powyŜszym równieŜ 
rozwój zasobów ludzkich dotyczy nie tylko hotelarstwa, gastronomii, informacji 
turystycznej, ale równieŜ wszystkich mieszkańców mających kontakt z turystami, 
czyli innymi słowy Wspólnoty Miasta Przemyśla.  

 

Działanie 2.2.1. 

Pogłębianie wiedzy o Mieście i jego ofercie turystycznej oraz kształtowanie poczucia toŜsamości 
lokalnej wśród mieszkańców. 
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Mieszkańcy Przemyśla powinni być jednocześnie jego promotorami oraz 
informatorami o jego ofercie turystycznej. W tym celu konieczna jest gruntowna 
wiedza mieszkańców o Mieście, jego atrakcyjności turystycznej i ofercie, stanowiąca 
równocześnie element niezwykle waŜnego i cennego poczucia toŜsamości lokalnej.  

Działanie będzie realizowane poprzez:  

• organizowanie konkursów wiedzy o Mieście, jego historii, zabytkach, 
walorach przyrodniczych, etc.  

• dystrybuowanie wśród mieszkańców informacji o ciekawych ofertach 
spędzania czasu, produktach turystycznych, imprezach etc.  

• stworzenie turystycznego portalu internetowego Miasta (w ramach działania 
3.2.6.). 

 

Działanie 2.2.2. 

Kształtowanie przyjaznych i Ŝyczliwych postaw mieszkańców wobec przyjezdnych. 

Turystyka jest tą wyjątkową gałęzią gospodarki, w której wszyscy mają udział 
w końcowym sukcesie. Mieszkańcy Miasta Turystycznego - Twierdza Przemyśl 
równieŜ powinni uczestniczyć w procesie przyjmowania (nie obsługi!) 
przyjeŜdŜających turystów, którzy na co dzień chcą doświadczać Ŝyczliwości 
i serdeczności.  

Działanie będzie realizowane poprzez:  

• upowszechnienie wśród mieszkańców wiedzy na temat załoŜeń Strategii,  

• propagowanie wiedzy na temat korzyści wynikających z rozwoju turystyki,  

• organizowanie imprez, konferencji, seminariów prezentujących „dobre 
praktyki”, 

• organizowanie podróŜy i wyjazdów studyjnych w celu zapoznania się 
z dobrymi przykładami.  

 

Działanie 2.2.3. 

WdroŜenie systemu szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w turystyce.  

Aktywizowaniu mieszkańców Przemyśla słuŜyć będzie opracowanie i wdroŜenie 
systemu szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą o charakterze 
turystycznym. Dotyczy to w szczególności działalności noclegowej, gastronomicznej 
oraz działalności touroperatorów sprzedających lokalną ofertę turystyczną.  

Szkolenia wspomagające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w branŜy 
turystycznej powinny wyposaŜyć kursantów w umiejętności techniczne oraz 
w umiejętności związane z zarządzaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa 
turystycznego. Dotyczy to w szczególności prowadzenia małych i mikro- 
przedsiębiorstw. Jest to połączenie szkolenia zawodowego ze szkoleniem 
menedŜerskim (przynajmniej na poziomie podstawowym).  
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Działanie 2.2.4. 

WdroŜenie systemu szkoleń dla nowych pracowników operacyjnych w usługach turystycznych. 

Kształcenie nowych pracowników w branŜy turystycznej umoŜliwia ograniczenie 
bezrobocia, reorientację zawodową oraz powrót do pracy wszystkich wykluczonych 
społecznie. Dotyczy to równieŜ absolwentów szkół, którzy po raz pierwszy podejmują 
pracę. 

Działanie dotyczy zaprogramowania i wdroŜenia systemu szkoleń podstawowych dla 
bezrobotnych oraz zainteresowanych reorientacją zawodową. Szczególną grupą 
docelową, której dotyczy to działanie, są kobiety pozostające przez określony czas 
poza rynkiem pracy. Szkolenia realizowane w ramach tego działania obejmować 
powinny praktyczne umiejętności wymagane w branŜy turystycznej. Ich głównym 
celem, oprócz wyposaŜenia szkolonych w podstawowe umiejętności, jest równieŜ 
ułatwienie powrotu do pracy (wpływanie na profil psychologiczny kursantów).  

Szkolenia powinny być realizowane w korelacji z systemem badań rynku pracy przy 
wykorzystaniu wynikającej z nich wiedzy w zakresie ilościowego i jakościowego 
kształcenia kadr.  

 

Działanie 2.2.5. 

Edukacja turystyczna.    

Edukacja turystyczna społeczeństwa Przemyśla jest bardzo waŜnym czynnikiem 
kształtowania rozwoju turystyki w Mieście. Odgrywa ona dwojaką rolę: kształtowania 
postaw proturystycznych społeczności lokalnych, a w stosunku do młodszego 
pokolenia kształtowania przyszłych organizatorów i konsumentów turystyki 
w Przemyślu. Działanie będzie realizowane poprzez:  

• organizowanie imprez krajoznawczych o charakterze masowym dla dzieci 
i młodzieŜy oraz ich rodziców, 

• organizowanie konkursów wiedzy o Mieście i o turystyce,  

• kształtowanie wraŜliwości turystycznej poprzez wycieczki i akcje promocyjne,  

• organizowanie warsztatów kreatywności w zakresie kreowania nowych 
produktów turystycznych Miasta Turystycznego - Twierdza Przemyśl. 

 

Cel operacyjny 2.3: Rozwój zintegrowanego systemu badań na rzecz rynku pracy  

Omówione powyŜej działania nie mają sensu i nie mogą być efektywne, jeŜeli 
w Przemyślu nie będzie wiedzy na temat szeroko pojętego rynku pracy. Korzystanie 
ze społecznych efektów rozwoju turystyki (m.in. przeciwdziałanie bezrobociu) jest 
moŜliwe tylko pod warunkiem prowadzenia badań, które umoŜliwi ą odniesienie 
prowadzonych działań do rzeczywistej sytuacji.   

Zintegrowany system badań umoŜliwi kształcenie i szkolenie przyszłych pracowników 
w najbardziej poszukiwanych specjalnościach, przygotowywanie i modyfikowanie 
programów szkoleniowych zgodnie z potrzebami pracodawców (ocena umiejętności 
kursantów i ich przydatności do pracy) oraz pracowników (weryfikacja nabytych 
podczas szkolenia umiejętności w zakresie obsługi klientów). 
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Działanie 2.3.1.  

Zinwentaryzowanie potrzeb w celu opracowania zakresu prowadzonych badań w zakresie 
ilościowym i jakościowym.  

Punktem wyjścia w zakresie realizowania badań na rzecz rynku pracy jest określenie 
potrzeb badawczych. W tym celu naleŜy:  

• wskazać wykonawcę działania – powinien nim być Wydział Promocji i Turystyki 
w Urzędzie Miejskim lub najlepiej Lokalna Organizacja Turystyczna, która jako 
emanacja partnerstwa trójsektorowego, będzie miała ułatwione zadanie (kanały 
dotarcia do branŜy, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych), 

• nawiązać współpracę przede wszystkim z branŜą turystyczną oraz instytucjami 
edukacyjnymi w celu określenia status quo,  

• opracować raport potrzeb badawczych (badania rynku pracy, badania potrzeb 
szkoleniowych, badania efektywności programów szkoleniowych, etc.). 

 

Działanie 2.3.2. 

Opracowanie i wdroŜenie systemu badań.  

Po opracowaniu zakresu badań naleŜy opracować system badań, który będzie 
odpowiadał na zinwentaryzowane potrzeby. WaŜne, aby opracowany i wdroŜony 
system odnosił się zarówno do potrzeb pracodawców, jak i pracowników.  

WdroŜenie programu badań wymaga wyznaczenia koordynatora projektu oraz 
zabezpieczenia źródeł finansowania. W kontekście realizowania programu 
badawczego konieczne jest działanie systemowe, zakładające cykliczne badania 
ilościowe i jakościowe.  

Wyniki badań umoŜliwi ą podejmowanie właściwych działań szkoleniowych, co 
uchroni przed szkoleniem kolejnych rzesz bezrobotnych, a takŜe umoŜliwi 
konstruowanie programów szkoleniowych zgodnie z potrzebami pracodawców 
i pracowników.  

 

Działanie 2.3.3. 

Określenie zasad dystrybucji badań pomiędzy wszystkich interesariuszy rynku turystycznego. 

Wyniki badań muszą być szeroko rozdystrybuowane wśród wszystkich interesariuszy 
rynku turystycznego Przemyśla. Posiada to dwojakie znaczenie:  

• po pierwsze, umoŜliwi przygotowywanie przez wszystkich partnerów rynku 
turystycznego Miasta Turystycznego - Twierdza Przemyśl programów 
szkoleniowych odpowiadających na realne potrzeby,  

• po drugie, stworzenie centralnej bazy danych dotyczącej np. poszukiwanych 
pracowników i poszukujących pracy, ułatwi kontakt obu stron. 
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OBSZAR PRIORYTETOWY 3: WSPARCIE MARKETINGOWE 

CEL STRATEGICZNY 3: ZBUDOWANIE SILNEJ MARKI TURYSTY CZNEJ „MIASTO 
TURYSTYCZNE – TWIERDZA PRZEMY ŚL”. 

Na współczesnym rynku turystycznym nawet najlepszy produkt nie odniesie 
rynkowego sukcesu, jeŜeli nie będzie produktem szeroko rozpoznawanym, 
kojarzonym z konkretnymi korzyściami – jednym słowem produktem markowym. 
Dotyczy to w takim samym stopniu samochodów, kosmetyków, jak i produktów 
turystycznych (w tym obszarów recepcji turystycznej).  

Jak podkreślono w diagnozie strategicznej, jednym z podstawowych problemów 
Przemyśla jest brak jego jednolitego wizerunku na mapie turystycznej Polski i Europy, 
a co za tym idzie brak silnej marki Miasta.  

Przeprowadzone analizy oraz spotkania ze społecznością lokalną jednoznacznie 
pokazały, iŜ politykę marketingową Miasta naleŜy oprzeć o potencjał promocyjny 
tkwiący w Twierdzy Przemyśl. Kluczowym z punktu widzenia uzasadnienia obrania 
takiego, a nie innego kierunku działań, jest fakt wysokiej rozpoznawalności Twierdzy 
i jej bezbłędnego kojarzenia z Miastem, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. 
Co jeszcze niezwykle waŜne, Fort XVI „Zniesienie”, znajdujący się na słynnym 
wzgórzu o tej samej nazwie (które notabene samo w sobie stanowi niezwykłą atrakcję 
Miasta), stanowiący centrum Twierdzy, jest jednocześnie „centrum Przemyśla”. 
Wokół Zniesienia bowiem od wieków rozwijało się Miasto, i to tutaj były jego 
początki. Stąd takŜe rozpościera się piękna panorama tak samego Miasta, jak i jego 
bliŜszych i dalszych okolic.  

Przyjęcie jakiegokolwiek innego kierunku działań wymagałoby ogromnego nakładu 
pracy. Nic bowiem nie kojarzy się z Przemyślem tak bardzo i jednoznacznie, jak 
Twierdza. Nie oznacza to oczywiście, iŜ nie istnieją inne atrakcje stanowiące juŜ 
dzisiaj nośniki informacji. Ich oddziaływanie ma jednak duŜy mniejszy zasięg, często 
lokalny lub regionalny.  

Z punktu widzenia wyróŜnika, unikalności (które muszą być obecne w komunikacie 
marketingowym) naleŜy stwierdzić, iŜ Ŝadne inne miasto w Polsce nie promuje się 
jako twierdza turystyczna. Daje to bardzo dobre podstawy zbudowania silnej marki 
i prawidłowego pozycjonowania oferty turystycznej Przemyśla w umysłach turystów. 
SłuŜyć będą temu następujące cele operacyjne i działania. 

 

Cel operacyjny 3.1: Wypromowanie marki Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl 

Stworzenie i nieustanne promowanie marki turystycznej Miasta Przemyśla ma 
doprowadzić do tego, aby marka ta była silna, powszechnie rozpoznawalna 
i jednoznacznie kojarzona z konkretnymi korzyściami. Marka bowiem nie tylko 
identyfikuje miejsce pochodzenia oferty, ale równieŜ wiąŜe się z pewnymi 
funkcjonalnymi jej cechami, które powodują, iŜ to ten, a nie inny produkt jest 
wybierany. W przypadku obszaru recepcji turystycznej, który stanowi rodzaj produktu 
turystycznego, istnienie silnej i prawidłowo pozycjonowanej marki jest jeszcze 
waŜniejsze niŜ w przypadku innych produktów. Wynika to z interdyscyplinarnego 
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charakteru turystyki, usługowego charakteru produktu turystycznego, a takŜe z faktu, 
iŜ turysta, zakupując ofertę turystyczną, nie moŜe jej dotknąć, posmakować, 
spróbować, etc. Kupuje więc w pewnym sensie przysłowiowego „kota w worku”. 
W związku z powyŜszym, to właśnie od siły marki turystycznej i związanej z niej 
nierozerwalnie umiejętności przekazywania informacji, zaleŜy wybór dokonywany 
przez potencjalnego turystę. Dlatego teŜ osiągnięcie celu 3.1. jest tak ogromnie waŜne 
dla zrealizowania celu nadrzędnego Strategii, czyli zwiększenia ruchu turystycznego, 
a tym samym zwiększenia roli turystyki w rozwoju społecznym i gospodarczym 
Miasta.  

Warto tutaj podkreślić jeszcze jedną kwestię – proces budowania i promowania marki 
turystycznej jest procesem nieustannym, polegającym na stawianiu sobie coraz to 
nowych celów marketingowych i podejmowaniu działań mających doprowadzić do 
ich osiągnięcia. O markę trzeba dbać cały czas. Zaniedbana marka przestaje się liczyć 
i powoli odchodzi w zapomnienie. Dzieje się tak równieŜ dlatego, iŜ marka nie jest 
czymś materialnym, a  istnieje jedynie w umysłach konsumentów.  

 

Działanie 3.1.1. 

WdroŜenie Systemu Identyfikacji Wizualnej. 

System Identyfikacji Wizualnej jest jednym z najwaŜniejszych materialnych 
przejawów istnienia marki obszaru recepcji turystycznej. Katalog Identyfikacji 
Wizualnej zawierający standaryzację logo oraz przykładowe jego aplikacje na 
wybranych nośnikach stanowi integralną część Strategii.  

Logo promocyjne zostało tak zaprojektowane, aby odnosić się bezpośrednio do 
koncepcji Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl. Poszczególne jego elementy 
symbolizują z jednej strony moŜliwość rozwoju kilku segmentów rynku (określanych 
zgodnie z koncepcję zintegrowanego produktu turystycznego mianem „fortów”), 
a z drugiej pokazują ogromne znaczenie przecinającej Miasto malowniczej rzeki San. 
Logo jest proste, łatwe do zapamiętania i odtworzenia, kolorowe i wesołe. Budzi 
zdecydowanie pozytywne emocje.  
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Realizacja działania ma doprowadzić do sytuacji, w której logo promocyjne stanie się 
symbolem graficznym Miasta, jednoznacznie z nim kojarzonym. Wymaga to przede 
wszystkim jego powszechnego zastosowania, zgodnie z wytycznymi podanymi 
w Katalogu. Przestrzeganie tych wytycznych jest kwestią niezwykłej wagi, gwarantuje 
bowiem, iŜ logo zawsze i wszędzie będzie wyglądało tak samo. Wprowadzanie 
jakichkolwiek modyfikacji jest niedopuszczalne.  

Działanie obejmuje więc: 

• Udostępnienie logo wszystkim zainteresowanym podmiotom20. 

• Monitorowanie zastosowania logo. 

• Powszechne stosowanie logo (na wydawnictwach promocyjno-
informacyjnych, portalu turystycznym, gadŜetach, papierze firmowym Urzędu 
Miejskiego, w hotelach, obiektach gastronomicznych, atrakcjach 
turystycznych, podczas targów, imprez, etc.). 

 

Działanie 3.1.2. 

Przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnej kampanii promocyjnej pn. Miasto Turystyczne 
– Twierdza Przemyśl. 

Działanie zakłada przygotowanie i realizację profesjonalnej kampanii promocyjnej pn. 
Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl, co obejmuje szereg zadań: 

• Określenie grupy odbiorców kampanii, czyli innymi słowy identyfikacja 
potencjalnych nabywców oferty turystycznej Przemyśla. 

Jest to niezwykle waŜne zadanie, bowiem tak jak sam produkt, kampania 
promocyjna z nim związana, musi być jasno sprofilowana pod konkretnych, 
trafnie dobranych adresatów. Kierowanie przekazu marketingowego do 
przeciętnego nabywcy mija się z celem i nie pozwala na osiągnięcie 
zamierzonych efektów.  

Określenie grupy docelowej powinno uwzględniać przedstawioną w Strategii 
segmentację rynku, a takŜe winno opierać się na wynikach prowadzonych 
badań marketingowych, co pozwoli z jednej strony skonstruować odpowiednio 
dobrany komunikat marketingowy, a z drugiej strony dobrać najbardziej 
skuteczne narzędzia promocyjne.  

• Wyznaczenie celów promocji, czyli określenie czemu kampania ma słuŜyć 
i jaki efekt powinna przynieść. 

Długofalowym celem kampanii promocyjnej będzie tzw. cel sprzedaŜowy 
związany z dąŜeniem do osiągnięcia jak największego poziomu sprzedaŜy 
oferty turystycznej Przemyśla i zwiększenia jego znaczenia na rynku. Z uwagi 
jednak na fakt, iŜ podstawowym problemem Miasta w zakresie marketingu jest 
brak silnej marki i jasnego wizerunku, a takŜe z uwagi na początkowy etap 

                                                 
20 Często stosowaną metodą jest zamieszczanie logo do pobrania w kilku wersjach na portalu 
internetowym. NaleŜy tutaj zwrócić szczególną uwagę na pliki źródłowe: w przypadku zamieszczenia 
formatu jpg eliminowana jest moŜliwość dokonywania w nim zmian, ale np. zamieszczenie logo 
w corelu (cdr) daje juŜ moŜliwość wprowadzania modyfikacji. 
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wdraŜania zintegrowanego produktu turystycznego, główny cel kampanii 
winien mieć przede wszystkim charakter informacyjny. Kampania ma 
doprowadzić do sytuacji, w której turyści (najpierw w Polsce, później równieŜ 
poza jej granicami) będą prawidłowo postrzegać Przemyśl jako obszar recepcji 
turystycznej i miejsce na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.  

• Kształtowanie budŜetu promocji. 

Jest to zadanie niezwykle waŜne, bo związane w duŜym stopniu z wyborem 
kanału przekazu informacji. Dobrze przygotowana i zrealizowana kampania 
promocyjna kosztuje – to jest fakt nie podlegający Ŝadnej dyskusji. I nie wolno 
na promocji oszczędzać, bo to ona ma za zadanie kształtować wyobraŜenie 
turysty o Przemyślu. NaleŜy jednak wybierać narzędzia, które w największym 
stopniu będą miały szansę przemówić do potencjalnych klientów, 
zidentyfikowanych w ramach grup odbiorców. Potwierdza to raz jeszcze 
ogromną wagę profilowania kampanii. Taka swoistego rodzaju specjalizacja 
pozwala równieŜ na obniŜanie kosztów.  

Warto tutaj zauwaŜyć, iŜ jednym z elementów kosztotwórczych będzie 
powierzenie przygotowania kampanii, a następnie jej realizacji profesjonalnej 
agencji marketingowej.  

• Wybór kanału promocyjnego, czyli wybór środków przekazu informacji. 

Wybór powinien być podyktowany zasięgiem kampanii promocyjnej, 
zdefiniowanym z góry jako zasięg ogólnopolski oraz przygraniczny (Ukraina, 
Słowacja). NaleŜy go dokonać spośród: lokalnych i ogólnopolskich mediów, 
szeroko zakrojonego PR, kampanii billboardowej, artykułów w czasopismach 
turystycznych (np. Voyage, PodróŜe, National Geographic, etc.), etc.  

• Opracowanie przekazu marketingowego 

Przekaz marketingowy musi nieść za sobą bardzo duŜo informacji 
skierowanych do wcześniej zidentyfikowanych odbiorców. Zdecydowanie 
naleŜy wykorzystać przy jego kreowaniu koncepcję zintegrowanego produktu 
turystycznego oraz hasło Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl. Przekaz 
winien być krótki, jasny, przejrzysty, łatwy do zapamiętania, zrozumiały, nie 
tylko w przekazie słownym, ale równieŜ w przekazie wizualnym. Informacje, 
które mają zostać przekazane, muszą zostać ubrane w przekonujące słowa oraz 
obrazy skojarzeniowe.  

• Praktyczne przygotowanie narzędzi promocji, czyli produkcja filmów, 
billboardów, druk materiałów, ulotek, etc.  

 

Działanie 3.1.3.  

Przygotowanie i przeprowadzenie specjalnej kampanii promocyjnej w związku z Mistrzostwami 
Europy w Piłce NoŜnej. 

Działanie zakłada przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Miasta 
Turystycznego – Twierdza Przemyśl zaprojektowanej specjalnie na Mistrzostwa 
Europy w Piłce NoŜnej w 2012 roku. Jest to jedno z najwaŜniejszych wydarzeń 
sportowych na świecie i wówczas oczy praktycznie całego świata skierowane będą na 
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Polskę i Ukrainę – organizatorów imprezy. Szansa promocyjna, jaka wiąŜe się z tego 
rodzaju wydarzeniami jest nie do przecenienia i naleŜy się na nią odpowiednio 
przygotować. Przeprowadzenie w 2012 roku efektywnej kampanii promocyjnej moŜe 
zapewnić Miastu bardzo waŜne miejsce na europejskim rynku turystycznym na wiele 
lat. Przemyśl ma zachować się w pamięci osób, którzy przyjadą na Mistrzostwa jako 
miasto niezwykłe, ciekawe, warte odwiedzenia, a jednocześnie w pełni przygotowane 
do przyjmowania turystów.  

W kampanii naleŜy wykorzystać róŜne narzędzie przekazu informacji, w tym m.in.:  

• specjalnie przygotowane wydawnictwa w kilku wersjach językowych, które 
będą dostępne nie tylko w Przemyślu, ale równieŜ, a moŜe przede wszystkim 
na lotniskach, dworcach kolejowych, w hotelach, punktach IT, na stadionach, 
we wszystkich miastach, w których będą rozgrywane mecze, 

• billboardy zapraszające do Przemyśla (zlokalizowane przede wszystkim 
wzdłuŜ najwaŜniejszych szlaków komunikacyjnych, zwłaszcza drogi A4 oraz 
miastach, w których będą rozgrywane mecze), 

• reklamy w mediach (TV, prasa, radio), 

• Internet – przystosowanie portalu turystycznego do potrzeb turystów, którzy 
przyjadą na Euro 2012, 

• obecność Przemyśla i jego oferty w wydawnictwach promocyjnych Polskiej 
Organizacji Turystycznej, przygotowanych na Euro 2012.  

 

Działanie 3.1.4. 

Opracowanie scenariusza i cykliczna organizacja imprezy wizerunkowej pn. Miasto Turystyczne 
– Twierdza Przemyśl.  

Impreza wizerunkowa to doskonałe narzędzie budowania marki, jednocześnie 
aktywnie angaŜujące turystów. Z uwagi na duŜą popularność i rozpoznawalność 
Podkarpackiego Jarmarku Turystycznego, warto wykorzystać jego potencjał, 
przekształcając go w imprezę wizerunkową. Jarmark otwiera sezon turystyczny 
w Przemyślu, przyciągając juŜ obecnie rzesze turystów, a takŜe przedstawicieli branŜy 
turystycznej i samorządów z województwa podkarpackiego. Modyfikacja programu 
imprezy, która uzupełni go o elementy związane z promowaniem zintegrowanego 
produktu turystycznego Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl, pozwala na 
przekształcenie go w imprezę wizerunkową. Warto podkreślić, iŜ w początkowej fazie 
wdraŜania koncepcji (a więc i w 2008 roku) Jarmark powinien spełniać przede 
wszystkim funkcję informacyjną. NaleŜy więc przygotować specjalny program 
inaugurujący proces tworzenie Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl. 
Koncepcja zmodyfikowanej imprezy powinna znaleźć się w koncepcji kampanii 
promocyjnej (działanie 3.1.2).  

 

Działanie 3.1.5. 

Wprowadzanie elementów wizualizacji związanych z marką Miasto Turystyczne – Twierdza 
Przemyśl do produktów i usług turystycznych.  
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ZałoŜeniem budowania przewagi konkurencyjnej Przemyśla na mapie turystycznej 
Polski i Europy jest stworzenie „turystycznej twierdzy”. W związku z tym całe Miasto 
musi „mówić jednym głosem”, przypominając turyście na kaŜdym kroku, iŜ w tej 
twierdzy się znajduje. Realizacja działania wymaga współpracy przede wszystkim 
z branŜą turystyczną i dotyczy – obok stosowania logo promocyjnego - wprowadzania 
elementów jednolitych, pokazujących funkcjonowanie w ramach Miasta 
Turystycznego – Twierdza Przemyśl, np.: 

• stroje kelnerów,  

• uniformy informatorów w punkcie IT,  

• uniformy przewodników turystycznych,  

• stylizowane wystroje wnętrz obiektów gastronomicznych i noclegowych, 

• stosowanie nazewnictwa związanego z Twierdzą, np. w menu, 

• powszechnie stosowanie zdjęć związanych z budową Miasta Turystycznego – 
Twierdza Przemyśl, 

• wprowadzanie „Paszportów Twierdzy” – w których turyści otrzymują 
specjalnie zaprojektowane pieczątki poświadczające pobyt w twierdzy 
turystycznej, 

• wprowadzenie oficjalnych „certyfikatów” przynaleŜności do Twierdzy 
(w praktyce oznaczających, iŜ dany obiekt realizuje załoŜenia zintegrowanego 
produktu turystycznego); mogą to być np. umieszczane na honorowym 
miejscu, ładnie oprawione, przygotowane na czerpanym stylizowanym 
papierze „Rozkazy Dowódcy Miasta Turystycznego Twierdza Przemyśl 
dotyczące konieczności podporządkowania się zasadom obowiązującym 
w Twierdzy”), etc.  

Pomysłów na realizację działania moŜe być bardzo duŜo. Warto o nich równieŜ 
dyskutować podczas warsztatów kreatywności i innych spotkań, szkoleń, konferencji.   

 

Cel operacyjny 3.2: WdroŜenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej 

Informacja turystyczna, obok funkcji informacyjnej, pełni ogromnie waŜną funkcję 
promocyjną, zarówno w stosunku do potencjalnych turystów, jak i tych, którzy dany 
obszar recepcji turystycznej właśnie odwiedzają. MoŜe ona odgrywać wręcz kluczową 
rolę w generowaniu ruchu turystycznego, pod warunkiem iŜ jest kompleksowa 
i w pełni spełnia oczekiwania turystów.  

Współczesne systemy informacji turystycznej składają się z dwóch podsystemów: 

• informacji analogowej (tradycyjna informacja turystyczna), na którą składają 
się punkty informacji turystycznej, drukowane materiały promocyjno-
informacyjne oraz oznakowanie obszaru recepcji turystycznej, 

• informacji cyfrowej, stanowiącej podstawę funkcjonowania całości, opartej o 
bazę danych oraz mechanizmy zbierania, przetwarzania i udostępniania 
informacji.  
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Realizacja celu operacyjnego 3.2. spowoduje przekształcenie istniejących elementów 
informacji turystycznej w zintegrowany, kompleksowy i profesjonalny system IT, 
przygotowany do wysokiej jakości obsługi turystów, odgrywający waŜną rolę 
w budowaniu silnej marki Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl.  

Działanie 3.2.1. 

Stworzenie centralnej bazy danych dotyczących Miasta. 

Podstawą funkcjonowania systemu IT jest centralna baza danych, w której znajdują się 
wszystkie potrzebne turystom informacje. Jest ona wykorzystywana zarówno do 
tworzenia turystycznego portalu internetowego, jak i opracowywania wydawnictw 
promocyjno-informacyjnych, a takŜe do bezpośredniej obsługi turysty w punkcie IT. 
Stanowi ona podstawowe źródło informacji dla wszystkich uczestników rynku 
turystycznego.  

Stworzenie centralnej bazy danych wymaga podjęcia następujących kroków: 

• opracowania struktury bazy danych, umoŜliwiającej: 

o bezpośrednią transmisję danych z istniejących baz,  

o wymianę informacji z bazami regionalnymi i krajowymi (sugerowanym 
rozwiązaniem w tym zakresie jest skorzystanie ze struktury bazy 
danych stworzonej przez Polską Organizację Turystyczną dla 
wdroŜenia Internetowego Systemu Informacji Turystycznej ISIT), 

o dowolne generowanie wyników, np. w postaci serwisów tematycznych, 
informacyjnych, www (baza jest zbiorem danych, sposób i zakres 
wykorzystania zaleŜy od koncepcji i potrzeb),  

• powierzenia zarządzania bazą danych administratorowi miejskiemu, 
odpowiedzialnemu m.in. za weryfikację danych, 

• stworzenia sieci uŜytkowników, uprawnionych do wprowadzania / przesyłania 
nowych danych oraz aktualizacji danych istniejących. 

 

Działanie 3.2.2. 

Podniesienie standardu funkcjonowania punktu informacji turystycznej. 

Istniejący punkt informacji turystycznej spełnia podstawowe standardy stawiane tego 
typu placówkom, ale wprowadzenie pewnych nowych elementów znacznie podniesie 
jakość świadczonych usług. W związku z powyŜszym działanie obejmuje: 

• wprowadzenie nowego oznakowania punktu IT (wykorzystanie znaku „i” 
rekomendowanego przez Polską Organizację Turystyczną), podświetlany 
kaseton21, 

• doposaŜenie punktu IT (m.in. komputer z dostępem do Internetu do obsługi 
turystów, stojaki na materiały promocyjne, stworzenie obszaru samoobsługi – 
stolik z krzesłami dla turystów), 

                                                 
21 Do pobrania ze strony http://www.pot.gov.pl 
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• regionalizacja punktu IT (wprowadzenie elementów wizualizacji związanych 
z marką Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl), 

• poszerzenie wachlarza dostępnych usług (sprzedaŜ biletów do muzeów, na 
imprezy, sprzedaŜ pamiątek regionalnych, moŜliwość rezerwacji noclegów), 

• opracowania manuala obsługi turysty w punkcie IT (wytycznych, w jaki 
sposób krok po kroku obsługiwać turystę, jakie pytania mu zadawać, aby 
zaspokoić jego potrzeby w jak największym stopniu), 

• zwiększenie zatrudnienia. 

Ogromnie waŜnym jest, aby punkt IT spełniał nie tylko funkcję informacyjną, ale 
i promocyjną, aby jego działalność wpływała pozytywnie na wachlarz usług 
i produktów, które turysta zakupi w Przemyślu. Stąd obok usługi informacyjnej, winna 
się pojawiać równieŜ rekomendacja, umiejętność rozpoznawania potrzeb turysty, jego 
oczekiwań, etc. W związku z powyŜszym kadry IT (informatorzy) winni być cały czas 
szkoleni, zarówno z tematyki dotyczącej obsługi klienta, jak i tematyki związanej 
z Przemyślem, jego ofertą i atrakcjami.  

 

Działanie 3.2.3. 

Oznakowanie miejsc i atrakcji turystycznych. 

Działanie to dotyczy kontynuacji wdraŜania systemu wizualizacji miejskiej oraz 
znakowania Przemyśla znakami drogowymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych i zakłada: 

• przeprowadzenie inwentaryzacji oznakowania,  

• wytypowania miejsc i atrakcji, które naleŜy oznakować,  

• przeprowadzenie procesu znakowania (w tym bezwzględne przestrzeganie 
zasad wynikających z systemu wizualizacji miejskiej), 

• stały monitoring oznakowania, 

• stałą współpracę z zarządcami dróg, Kapitułą ds. Drogowych Znaków 
Turystycznych działającą przy Polskiej Organizacji Turystycznej oraz 
Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną.  

 

Działanie 3.2.4. 

Publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych. 

Materiały promocyjno-informacyjne, pomimo dominującej roli Internetu, nadal cieszą 
się ogromną popularnością. Stanowią nie tylko źródło informacji, ale równieŜ dowód 
pobytu w danym miejscu, swoistego rodzaju pamiątkę. Ich rola jest takŜe nie do 
przecenienia z punktu widzenia promocji podczas targów i róŜnych imprez, a takŜe 
podczas podejmowania decyzji o wyborze destynacji turystycznej w biurze podróŜy. 
Materiały bowiem „pokazują” dane miejsce i jego walory, stąd niezwykle waŜna jest 
ich atrakcyjność graficzna. Mają one „mówić” nie tylko słowem pisanym, ale równieŜ 
zdjęciami i układem graficznym.  
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Wszystkie wydawane materiały powinny spełniać następujące wytyczne: 

• rzetelność i aktualność zamieszczanych informacji (w przypadku wydawnictw 
zawierających dane teleadresowe, które z natury często ulegają zmianom, 
dobrym rozwiązaniem jest stosowanie wkładek; wtedy aktualizacji podlega 
sama wkładka, co znacznie zmniejsza koszty); w celu uniknięcia sytuacji, 
w której pojawią się róŜne dane na ten sam temat (np. data wybudowania 
kościoła) przy opracowywaniu zawartości merytorycznej naleŜy korzystać 
z jednego źródła informacji w postaci centralnej bazy danych, 

• jednolita szata graficzna22 (w przypadku materiałów wydawanych przez 
Miasto) oraz stosowanie przynajmniej logo promocyjnego zgodnie 
z Katalogiem Identyfikacji Wizualnej (w przypadku innych publikacji), 

• czytelność i przejrzystość, 

• ciekawy, przykuwający uwagę układ graficzny, w tym wykorzystywanie zdjęć 
(warto wykorzystywać zdjęcia, które obok samych atrakcji pokazują równieŜ, 
iŜ wokół nich coś się dzieje, Ŝe budzą one zainteresowanie), 

• wysoka jakość wydawnictw. 

JeŜeli chodzi o rodzaje wydawnictw, powinny się wśród nich znajdować: 

• ogólne informatory turystyczne, 

• wydawnictwa sprofilowane tematycznie: 

o dobór profili zdeterminowany koncepcją zintegrowanego produktu 
turystycznego Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl (w tym takŜe 
wykorzystanie haseł „fort aktywny”, „fort kulturowy”, etc. zamiast 
określeń „turystyka aktywna”, „turystyka kulturowa”, etc.) 

o dobór profili zdeterminowany grupą docelową (np. wydawnictwa dla 
grup Ŝydowskich, skierowane do turystów sentymentalnych, etc.) 

Co do wersji językowych, ich wybór powinien być podyktowany prowadzonymi 
badaniami marketingowymi, których wyniki winny wskazywać kraje pochodzenia 
turystów zagranicznych. Obecnie do obowiązującej listy języków obcych warto dodać 
język hebrajski (wydawnictwa dla grup Ŝydowskich).  

 

Działanie 3.2.5. 

Zlokalizowanie na terenie Miasta kiosków elektronicznych. 

Kioski elektroniczne posiadają niebywałą zaletę dostępu do informacji non stop, pod 
warunkiem oczywiście, iŜ nie są umieszczone w zamykanych budynkach (co wydaje 
się działaniem mało celowym, z uwagi na bardzo duŜy koszt tego typu urządzeń). 
Obecnie na terenie Przemyśla zlokalizowany jest jedynie jeden infokiosk. Sytuację tę 
warto zmienić, zwiększając ich liczbę. 

                                                 
22 Dobrym pomysłem jest zastosowanie kilku róŜnych kolorów oznaczających poszczególne segmenty 
rynku, np. wydawnictwa związane z turystyką aktywną – kolor zielony. Taka sama kolorystyka musi 
być wówczas zastosowana równieŜ na portalu internetowym (jako oznakowanie zakładek 
odpowiadających poszczególnym segmentom) – więcej w Katalogu Identyfikacji Wizualnej. 



Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 154

Działanie obejmuje: 

• zlokalizowanie kolejnych infokiosków na terenie Miasta oraz w jego 
najbliŜszych okolicach (sugerowane lokalizacje: dworzec PKP lub jego 
bezpośrednie pobliŜe, stok narciarski, Arboretum w Bolestraszycach, Pałac 
w Krasiczynie, przejścia graniczne), 

• wprowadzenie jednolitego oprogramowania do infokiosków (sugeruje się 
zastosowanie technologii umoŜliwiającej przeglądanie turystycznego portalu 
internetowego Miasta, bez moŜliwości przeglądania innych stron 
internetowych, celem wyeliminowania uŜytkowania infokiosków np. do 
przeglądania poczty e-mail; naleŜy tutaj pamiętać o cyklicznej - najlepiej 
w cyklu dobowym - aktualizacji danych), 

• stały monitoring infokiosków. 

 

Działanie 3.2.6. 

Uruchomienie portalu turystycznego Miasta. 

Portal turystyczny Miasta winien stanowić jego wirtualną wizytówkę i niewyczerpane 
źródło informacji. NaleŜy go zbudować od początku, przy wykorzystaniu posiadanych 
danych, ale na podstawie centralnej bazy danych (stworzonej w ramach realizacji 
działania 3.2.1).  

Podstawowe wytyczne dotyczące uruchomienia portalu turystycznego obejmują: 

• przygotowanie projektu graficznego portalu, zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Katalogu Identyfikacji Wizualnej, a takŜe zgodnie z koncepcją 
zintegrowanego produktu turystycznego Miasto Turystyczne – Twierdza 
Przemyśl (w tym wykorzystanie zastosowanego tam nazewnictwa przy 
nazywaniu poszczególnych zakładek), 

• stosowanie zdjęć (w tym rotacja zdjęć jako element uatrakcyjniający szatę 
graficzną), 

• zastosowanie elementów wpływających na wysoki stopień intuicyjności 
(łatwość poruszania się po stronie), m.in. mapa strony, wyszukiwarka, 
funkcjonalne menu dostępne na wszystkich podstronach, ścieŜka dostępu,  

• zastosowanie elementów interaktywnych (forum dyskusyjne, chat, kamera 
interaktywna, etc.), 

• olinowanie strony – bezpośrednie linki do innych stron internetowych (atrakcji 
turystycznych, obiektów turystycznych, organizacji pozarządowych, etc.) oraz 
zamieszczanie linków do portalu internetowego na cieszących się duŜą 
popularnością stronach internetowych (w tym na stronach atrakcji i obiektów 
turystycznych, stronach województwa podkarpackiego, etc.), 

• wprowadzenie systemu rezerwacyjnego, 

• przynajmniej 3 wersje językowe portalu (polska, angielska i rosyjska). 

Realizacja wielu z ww. zadań wymaga ścisłej współpracy z branŜą turystyczną, 
organizacjami pozarządowymi oraz władzami samorządowymi.  
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Cel operacyjny 3.3: Rozwój systemu badań marketingowych 

Podstawowym załoŜeniem wszelkich działań marketingowych jest ich dostosowanie 
do potrzeb i oczekiwań turystów, gwarantuje to bowiem, iŜ będą one efektywnie 
spełniały swoją rolę promocyjną. Stąd niezbędnym jest rozwijanie systemu badań 
marketingowych, zarówno w kontekście badania popytu turystycznego, jak i badań 
wizerunkowych (dotyczących w duŜej mierze skuteczności podejmowanych działań 
i trafności doboru narzędzi). Realizacji takiego celu sprzyjać będą dwa opisane poniŜej 
działania, związane z jednej strony z prowadzeniem badań, a z drugiej 
z udostępnianiem ich wyników.  

 

Działanie 3.3.1. 

Prowadzenie cyklicznych badań marketingowych.  

Badania marketingowe powinny być prowadzone cyklicznie, aczkolwiek nie naleŜy 
z góry zakładać długości trwania cyklu. 

Badania popytowe słuŜyć mają określeniu profilu turystów oraz ich potrzeb. Stąd 
powinny dotyczyć takich zagadnień, jak: pochodzenie turystów, ich wiek, 
zainteresowania, motywacje podróŜy, poszukiwane oferty, stopień zadowolenia 
z pobytu w Mieście, ogólna ocena Przemyśla jako destynacji turystycznej, etc. 
Badania takie powinny być prowadzone sezonowo, z uwzględnieniem przede 
wszystkim letniego i zimowego sezonu turystycznego. Ich wyniki naleŜy uwzględniać 
przede wszystkim przy kreowaniu oferty turystycznej Miasta, a takŜe przy jego 
zagospodarowywaniu.  

JeŜeli chodzi o badania marketingowe, winny one dotyczyć takich zagadnień, jak: 
pozycjonowanie Miasta na mapie turystycznej Polski i Europy, wyróŜniki, benefity 
marki, jakość materiałów drukowanych, stopień zadowolenia z informacji cyfrowej, 
źródła informacji o ofercie turystycznej Miasta, etc. Wyniki tych badań powinny być 
wykorzystywane przy planowaniu kampanii promocyjnych, które zawsze muszą mieć 
jasno określony cel. Stąd teŜ badania marketingowe naleŜy prowadzić po zakończeniu 
kampanii (bądź w trakcie jej trwania) w celu dokonania ewaluacji.  

 

Działanie 3.3.2. 

Udostępnianie wyników prowadzonych badań wszystkim zainteresowanym.  

Wszystkie prowadzone badania powinny być udostępniane wszystkim 
zainteresowanym podmiotom, tak aby mogły one swobodnie z nich korzystać. 
Najlepszym sposobem jest więc ich zamieszczanie na portalu turystycznym Miasta 
(w specjalnej zakładce). Taka formuła upowszechniania danych nie pociąga za sobą 
praktycznie Ŝadnych dodatkowych kosztów, a jednocześnie gwarantuje powszechny 
do nich dostęp.  

Niezwykle istotnym jest takŜe utrzymywanie kontaktów z respondentami 
(w przypadku zastosowania badanie ankietowego, przy załoŜeniu braku jego 
anonimowości). W takiej sytuacji zawsze warto przesłać wyniki prowadzonego 
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badania, w którym respondent brał udział, aby miał szanse zapoznać się z nimi, 
a takŜe aby miał poczucie, iŜ wzięcie udziału w badaniu nie było czasem straconym, 
a jego wyniki są efektywnie wykorzystywane.   

Oczywiście warto równieŜ organizować spotkania, konferencje, poświęcone tematyce 
badań marketingowych oraz ich wyników, równieŜ w kontekście moŜliwości 
zastosowania najbardziej nowoczesnych technik badawczych. Zmiany bowiem jakie 
dokonują się cały czas w zakresie prowadzenia badań są ogromne i naleŜy 
bezwzględnie je śledzić.   

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 4: PRZESTRZE Ń TURYSTYCZNA 

CEL STRATEGICZNY 4: DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI TURYST YCZNEJ DO 
POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO. 

Budowanie Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl oraz przygotowanie 
kompleksowej oferty turystycznej wymaga pewnej ingerencji w przestrzeń Przemyśla, 
która musi zostać dostosowana do potrzeb ruchu turystycznego, uwzględniając przy 
tym wszelkie oczekiwania turystów, jak równieŜ zasady zrównowaŜonego rozwoju. 
Wymagana jest budowa / modernizacja infrastruktury oraz zwiększenie dostępności 
Miasta, co zagwarantuje prawidłowe wykorzystywanie potencjału Przemyśla, 
moŜliwość budowania oferty turystycznej i jej sprzedaŜ na rynku, jak równieŜ 
zachowanie walorów dla przyszłych pokoleń.  

Działania związane z przestrzenią turystyczną stanowią w pewnym sensie tworzenie 
warunków rozwoju turystyki oraz zwiększanie moŜliwości recepcji turystów, a takŜe 
przekształcanie Miasta w obszar przyjazny turystom. Wiele projektów z tego zakresu 
jest obecnie realizowanych / planowanych do realizacji. Zostały one ujęte w opisach 
poniŜszych działań. 

 

Cel operacyjny 4.1: Zagospodarowanie Miasta w niezbędną infrastruktur ę zgodnie z potrzebami 
turystów i mieszkańców. 

Infrastruktura stanowi integralny element zintegrowanego produktu turystycznego. 
Pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb turystów, jak nocleg i wyŜywienie, 
gwarantuje prawidłowe wykorzystywanie walorów i bezpieczeństwo, pozwala na 
integrowanie walorów, a takŜe daje moŜliwość tworzenia dodatkowej oferty, 
niezwykle potrzebnej, w przypadku gdy zawodzi pogoda. Jej niewątpliwą zaletą jest 
to, iŜ słuŜy zarówno mieszkańcom, jak i turystom, w związku z czym powinna być tak 
projektowana, by zaspokajać potrzeby i oczekiwania jednych i drugich.   

Podstawowym problemem Przemyśla zidentyfikowanym w tym obszarze jest 
niedostosowanie infrastruktury do recepcji turystycznej, stąd zmianie tego 
negatywnego stanu rzeczy słuŜyć mają opisane poniŜej działania.  
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Działanie 4.1.1. 

Stymulowanie rozwoju i dywersyfikacji bazy noclegowej i gastronomicznej23.  

Baza noclegowa i gastronomiczna stanowią podstawę infrastruktury turystycznej, 
pozwalają bowiem na zaspokojenie podstawowych potrzeb turystów. Obok tego 
jednak stają się bardzo istotnym elementem zintegrowanego produktu turystycznego, 
stąd teŜ winny do niego w jakimś stopniu nawiązywać.   

Działanie zakłada stymulowanie rozwoju bazy turystycznej oraz jej dywersyfikacji, 
czyli jego celem jest przede wszystkim: 

• powstanie bazy noclegowej średniej jakości dostosowanej cenowo do 
moŜliwości przeciętnego polskiego turysty, 

• wykorzystywanie placówek szkolnych na bazę noclegową dla dzieci 
i młodzieŜy w czasie ferii zimowych i wakacji, 

• powstanie wysokiej jakości hotelu w stylu retro, zapewniającego wysoki 
standard usług, w tym równieŜ zaplecze konferencyjno-biznesowe, 

• adaptowanie zabytkowych kamienic na obiekty noclegowe i gastronomiczne,  

• wprowadzanie elementów regionalizmu, stylizowanego wystroju wnętrz 
obiektów noclegowych i gastronomicznych.  

 

Działanie 4.1.2. 

Włączanie sieci istniejących i budowanych szlaków turystycznych w regionalne, krajowe 
i międzynarodowe systemy szlaków. 

Działanie to zakłada połączenie Przemyśla z regionem, krajem i równieŜ zagranicą 
poprzez systemy szlaków turystycznych24, które stanowią doskonały element 
integrowania obszarów turystycznych i wzajemnej promocji. Konieczna jest tutaj 
współpraca z organizacjami odpowiedzialnymi za wytyczanie tras przebiegu szlaków, 
a takŜe wyznaczanie przebiegu szlaków lokalnych z załoŜeniem ich krzyŜowania się 
ze szlakami systemowymi. NaleŜy przyjąć załoŜenie, Ŝe kaŜdy nowy szlak lokalny 
moŜe stanowić tzw. pętlę (ość) szlaku o większym zasięgu25.  

 

Działanie 4.1.3. 

Kompleksowe zagospodarowywanie oraz utrzymywanie szlaków turystycznych. 
                                                 
23 Realizacji działania słuŜyć będą m.in. projekty:  „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego – 
siedziby Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK” oraz „Przemyski Park Sportowo-
Rekreacyjny: Stok Narciarski etap II” (więcej informacji w tabeli nr 2). 
24 Chodzi tutaj m.in. o europejski system EuroVelo, którego właścicielem jest Europejska Federacja 
Cyklistów. 
25 Często stosowaną metodą budowania szlaków turystycznych jest tzw. metoda rybiego kręgosłupa 
i ości. Jest ona wykorzystywana m.in. w zasadach projektowania EuroVelo. 
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Wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego nie jest wystarczające, aby był on 
postrzegany jako atrakcja turystyczna przez turystów. Niezbędne jest równieŜ jego 
zagospodarowywanie, zaleŜne głównie od charakteru szlaku oraz trasy jego przebiegu. 
Niniejsze działanie obejmuje wobec powyŜszego m.in. tworzenie punktów 
widokowych, stawianie koszy na śmieci, wdraŜanie systemu monitoringu szlaków 
(dobrym pomysłem w tym zakresie jest zastosowanie specjalnych skrzynek 
ustawionych wzdłuŜ szlaku, do których kaŜdy turysta moŜe wrzucać kartki 
z informacją o stanie szlaku – informacje o zniszczonych tablicach, braku 
oznakowania, etc.) oraz: 

• w przypadku szlaków pieszych: tworzenie specjalnych miejsc postojowych, 
w których moŜna swobodnie wypocząć (wiaty z ławkami i stołem, często takŜe 
z wydzielonym miejscem na grilla / ognisko),  

• w przypadku szlaków rowerowych: zagospodarowanie w infrastrukturę turysty 
rowerowego - specjalne miejsca postojowe, w których moŜna wypocząć, ale 
równieŜ np. naprawić rower, napompować koła, etc. (stąd winny one 
uwzględniać równieŜ miejsca serwisowe), stymulowanie powstawania wokół 
szlaków wypoŜyczalni rowerowych oraz punktów serwisowych26,   

• w przypadku szlaków wodnych: tworzenie stanic wodnych, stymulowanie 
powstawania wypoŜyczalni sprzętu sportowego.  

Zagospodarowanie szlaków turystycznych powinno sprzyjać jednocześnie rozwojowi 
transportu intermodalnego (kombinowanego), wykorzystującego róŜne środki 
transportu. SłuŜyć temu powinny specjalnie tworzone punkty węzłowe, w których 
moŜna zmienić stosowany dotąd środek transportu. Koniecznym jest wobec tego 
zapewnienie takiej moŜliwości, m.in. dzięki istniejącym wypoŜyczalniom 
i przechowalniom sprzętu sportowego.  

 

Działanie 4.1.4. 

Zagospodarowanie Sanu umoŜliwiaj ące jego turystyczne wykorzystanie. 

Działanie zakłada realizację na terenie Miasta Przemyśla projektu „Błękitny San”, 
który ma doprowadzić do zagospodarowania rzeki San w taki sposób, iŜ będzie ono 
umoŜliwiało bezpieczny wypoczynek i rekreację. Obejmuje wobec powyŜszego m.in.: 

• zagospodarowanie szlaku wodnego biegnącego wzdłuŜ rzeki San, łączącego 
Przemyśl z Jarosławiem, Sanokiem i Sandomierzem (budowa stanic wodnych 
w okolicy plaŜy miejskiej – Os. Kmiecie oraz w miejscu dawnej stanicy – 
Komenda Hufca ZHP, bulwary, plaŜa, kąpielisko), 

• budowa ścieŜek rowerowych wzdłuŜ lewego i prawego wybrzeŜa Sanu 
w granicach administracyjnych Miasta), 

                                                 
26 Elementami realizacji tego zadania są m.in. projekty zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji 
„Infrastruktura rowerowa w Przemyślu” oraz „Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej 
Trasy Rowerowej” (więcej informacji w tabeli nr 2). 
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• zaangaŜowanie branŜy turystycznej w realizację projektu i funkcjonowania 
szlaku (obiekty gastronomiczne nad Sanem, wypoŜyczalnie sprzętu wodnego, 
atrakcje wodne, transport wodny).  

 

Działanie 4.1.5. 

Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej. 

Działanie obejmuje przede wszystkim realizację projektów Przemyskiego Parku 
Sportowo-Rekreacyjnego obejmującego obszar od Sanu na południe do fortów: 
Zniesienie, Kopiec Tatarski i Laboratorium, rzeka San ze starorzeczem, czyli m.in.: 

• wykorzystanie starorzecza Sanu przy ul. Sanockiej do stworzenia w pełni 
zagospodarowanego kąpieliska (Akwen Wodny: zbiornik duŜy, kąpielisko dla 
dzieci i młodzieŜy oraz zarybiany zbiornik wodny, miejsce do plaŜowania, 
place zabaw dla dzieci, ścieŜki spacerowe, rowerowe i ścieŜka zdrowia, inne 
atrakcje, infrastruktura obsługi turysty), 

• rozbudowę stoku narciarskiego – stworzenie trzeciej trasy zjazdowej, 

• pełne zagospodarowanie stoku narciarskiego w infrastrukturę obsługi turystów, 

• budowę Aquaparku, 

• budowę hali widowiskowo-sportowej. 

ZałoŜeniem całego projektu jest nie tylko budowa nowej, wysokiej jakości bazy 
sportowo-rekreacyjnej, ale równieŜ uczynienie z Przemyśla Wschodniego Centrum 
Turystyki i Rekreacji.  

Elementem realizacji działania będzie równieŜ projekt „Przebudowa / rewaloryzacja 
stadionów sportowych”, zapisany w Lokalnym Programie Rewitalizacji (więcej 
informacji w tabeli nr 2).  

 

Działanie 4.1.6. 

Wydzielenie i zagospodarowanie miejsca na organizację plenerowych imprez masowych. 

Jak pokazano w diagnozie strategicznej, imprezy stanowią bardzo duŜą atrakcję 
Miasta i przyciągają bardzo duŜo turystów. Niestety obecnie Przemyśl nie dysponuje 
specjalnie zaprojektowanym i wydzielonym miejscem na organizację imprez 
plenerowych, co skutkuje ich lokowaniem na rynku. Jest to rozwiązanie problemu 
krótkofalowe, rynek staromiejski nie powinien bowiem pełnić takiej funkcji. 
W związku z powyŜszym bezwzględnie Miasto musi zadbać o to, aby wybrać 
i zagospodarować miejsce na organizację imprez plenerowych. Winno być to miejsce 
połoŜone stosunkowo blisko centrum Miasta oraz dobrze z nim skomunikowane.  

 

Cel operacyjny 4.2: Zwiększenie dostępności turystycznej Miasta 

Dostępność obszarów recepcji turystycznej odgrywa na współczesnym rynku 
turystycznym coraz większą rolę. Trendy jasno wskazują, iŜ znacznie częściej 
wybierane są destynacje łatwo dostępne, zarówno w sensie dostępności 
komunikacyjnej, jak i dostępności oferty sensu stricte. Osiągnięcie celu 4.2. ma 
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zagwarantować turyście łatwość poruszania się i przemieszczania, bezproblemowe 
korzystanie z atrakcji Miasta, a takŜe zwiększenie ruchu turystycznego dzięki szybkim 
i bezpiecznym połączeniom komunikacyjnym (co jest bezpośrednio związane 
z wykorzystaniem połoŜenia Przemyśla na waŜnych szlakach komunikacyjnych).  

Opisane poniŜej działania nie mają w większości charakteru inwestycyjnego, co ma 
zapobiec finansowaniu działań związanych np. z rozbudową sieci drogowej ze 
środków przeznaczonych na turystykę.  

 

Działanie 4.2.1. 

Lobbing na rzecz dostosowywania rozkładów jazdy i tras komunikacji publicznej do potrzeb 
turystów. 

Trendy rynku turystycznego, pomimo iŜ wskazują na dalszą dominację ruchu 
drogowego samochodowego w przemieszczaniu się turystów, wskazują takŜe na 
rosnącą rolę komunikacji publicznej. Biorąc pod uwagę połoŜenie Przemyśla, nabiera 
ona jeszcze większego znaczenia. Miasto bowiem ma ogromny potencjał do 
generowania części ruchu turystycznego skumulowanego m.in. w Bieszczadach, ale 
równieŜ wspomnianym wcześniej Lwowie. Biorąc natomiast pod uwagę znaczenie 
tanich linii lotniczych dla kształtowania dzisiejszego rynku turystycznego, 
niewątpliwie potencjał drzemie takŜe w lotnisku Rzeszów-Jasionka. Stąd tak waŜne 
jest dostosowywanie rozkładów i tras jazdy komunikacji publicznej do potrzeb 
turystów, a dzięki temu umoŜliwienie im łączenia przykładowo pobytów 
w Bieszczadach z pobytem w Przemyślu.  

 

Działanie 4.2.2. 

Lobbing na rzecz turystycznego wykorzystania linii kolejowych. 

Wielkim atutem Przemyśla jest jego przygraniczne połoŜenie, w pobliŜu Lwowa, 
który cieszy się niezmiennym od lat zainteresowaniem turystów z Polski. Niestety 
obecnie, z uwagi równieŜ na trudności komunikacyjne, Przemyśl „przegrywa” 
z Lwowem i staje się jedynie miejscem tranzytowym. Zmiana takiego stanu rzeczy 
mogłaby nastąpić, kiedy moŜliwe byłoby organizowane 1-dniowych wycieczek do 
Lwowa jako elementu pakietu turystycznego przygotowanego przez Przemyśl. Jego 
bardzo waŜnym elementem powinien być wybrany środek transportu, który sam 
w sobie mógłby stanowić swoistego rodzaju atrakcję. Ponadto, szybkie połączenie 
z Lwowem pozwoliłoby na zatrzymanie w Przemyślu turystów biznesowych, którzy 
muszą załatwić sprawy słuŜbowe na Ukrainie.  

Drugim „kolejowym” elementem zwiększania atrakcyjności turystycznej Miasta moŜe 
być wykorzystanie obecnie nieczynnej linii kolejowej łączącej Przemyśl ze Słowacją 
i Węgrami, na której równieŜ moŜna by było organizować ciekawe przejazdy 
turystyczne. Ponowne uruchomienie takiego połączenia miałoby równieŜ ogromne 
znaczenie dla intensyfikacji ruchu pomiędzy Przemyślem a polskimi Bieszczadami.  

Niniejsze działanie obejmuje więc: 

• prowadzenie rozmów z PKP na temat moŜliwości uruchomienia szybkiego 
połączenia z Lwowem na linii kolejowej E30,  
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• prowadzenie rozmów z PKP na temat moŜliwości ponownego uruchomienia 
linii kolejowej łączącej Przemyśl ze Słowacją i Węgrami (linia Przemyśl – 
Chyrów - Ustrzyki Dolne – Łupków – Budapeszt), w tym wyremontowanie 
kilkunastokilometrowego obecnie nieczynnego odcinka pomiędzy stacją 
Przemyśl Bakończyce a granicą w Malhowicach,  

• prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami, którzy byliby 
zainteresowani obsługą trasy turystycznej Przemyśl – Lwów (np. Kolej Retro 
Przemyśl – Lwów: stylizowanym wagonem z szeregiem ciekawych atrakcji, 
w tym regionalną kuchnią), 

• nawiązanie kontaktów z miłośnikami kolei, razem z którymi naleŜy szukać 
inspiracji na ciekawe produkty turystyczne oparte o linie kolejowe łączące 
Przemyśl z Ukrainą i Słowacją oraz Węgrami. 

 

Działanie 4.2.3. 

Lobbing na rzecz dostosowywania oferty muzeów do potrzeb ruchu turystycznego.  

Jednym z problemów występujących w Mieście, który zdecydowanie wpływa na 
poziom satysfakcji turystów są niedostosowane do ich potrzeb oferty muzeów, co 
wiąŜe się z: godzinami otwarcia oraz stosowanymi opisami eksponatów. W związku 
z powyŜszym Miasto winno prowadzić rozmowy z obiektami muzealnymi, aby 
zostały zmienione godziny otwarcia (przede wszystkim chodzi tutaj o ich wydłuŜenie, 
a takŜe otwarcie muzeów w poniedziałki przynajmniej w sezonie) oraz aby eksponaty 
muzealne nie były opatrzone tabliczkami informacyjnymi przygotowanymi tylko 
i wyłącznie w języku polskim.  

Bardzo dobrym pomysłem na większe zainteresowanie turystów ofertą muzealną 
Miasta (obok wprowadzenia ww. zmian technicznych) jest cykliczne organizowanie 
„nocy muzeów”, na wzór Warszawy, Wiednia, czy Berlina. NaleŜałoby tutaj przyjąć 
załoŜenie organizacji tego typu wydarzenia jednocześnie z imprezą wizerunkową 
(czyli sugerowanym Podkarpackim Jarmarkiem Turystycznym), co z pewnością 
zapewni duŜe zainteresowanie.  

 

Działanie 4.2.4. 

Lobbing na rzecz dostosowywania planów rozbudowy i modernizacji dróg do potrzeb ruchu 
turystycznego. 

Jak juŜ powiedziano wcześniej, najwaŜniejszym w kontekście trendów 
transportowych, pozostanie transport drogowy, a co za tym idzie system drogowy. 
W związku z powyŜszym, realizując jakiekolwiek inwestycje związane z rozbudową 
sieci drogowej, modernizacją dróg, etc. naleŜy bezwzględnie brać pod uwagę potrzeby 
związane z obsługą ruchu turystycznego. Nabiera to jeszcze większego znaczenia 
w kontekście obsługi turystów, którzy będą się przemieszczać z Polski, przez 
Przemyśl, na Ukrainę, w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej w 2012 
roku.  

Rozbudowa systemu drogowego, w tym budowa obwodnicy Przemyśla, przynieść 
moŜe Miastu dwojakie skutki, z punktu widzenia generowania ruchu turystycznego. 
O ile bowiem wyprowadzi niepoŜądany ruch tranzytowy, o tyle równieŜ da szansę 
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kaŜdemu przejeŜdŜającemu na uniknięcia wjazdu do centrum, a tym samym zmniejszy 
szansę na jego zatrzymanie w Przemyślu. O takich m.in. skutkach rozbudowy sieci 
drogowej naleŜy pamiętać i im skutecznie przeciwdziałać.  

Działanie powinno wobec powyŜszego skutkować opracowaniem raportu dotyczącego 
potrzeb i oczekiwań w zakresie korelacji planów rozbudowy i modernizacji dróg 
z potrzebami ruchu turystycznego.  

 

Działanie 4.2.5. 

Rozbudowa sieci parkingów turystycznych. 

Parkingi stanowią niezwykle waŜny element zagospodarowania turystycznego Miasta. 
Istotną rolę odgrywają zarówno parkingi znajdujące się przy atrakcjach turystycznych 
(których pojemność jest obecnie zdecydowanie za mała), jak i tzw. parkingi 
strategiczne, lokalizowane głównie na przedmieściach, doskonale skomunikowane 
środkami transportu publicznego z centrum miasta. Niewątpliwą zaletą tych ostatnich 
jest zmniejszanie natęŜenia ruchu samochodowego, co wpływa równieŜ na 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsca.  

Niniejsze działanie obejmuje realizację zadań wpisanych w Zintegrowanym Planie 
Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Przemyśla na lata 2007-2013 (budowa 
parkingu do obsługi ruchu turystycznego przy ul. Czarnieckiego – 100 miejsc 
parkingowych) oraz realizację załoŜeń Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego (organizacja parkingów przy ulicach: Sportowej, 
Sanockiej, Czarnieckiego i Ratuszowej).  

 

Działanie 4.2.6. 

Oznakowanie ulic. 

Działanie zakłada wprowadzenie na terenie Miasta oznakowania skrzyŜowań 
tabliczkami z nazwami krzyŜujących się ulic, co znacznie ułatwia poruszanie się po 
nim turystom. NaleŜy dąŜyć do tego, by tabliczki te były zgodne z wytycznymi 
systemu wizualizacji miejskiej.  

 

Cel operacyjny 4.3: Osiągnięcie wysokiego stopnia estetyzacji przestrzeni Miasta 

Przestrzeń turystyczna i jej jakość, a takŜe wygląd w duŜym stopniu wpływa na 
postrzeganie Miasta przez turystów, zwłaszcza gdy o jego potencjale decyduje 
niezwykły krajobraz, integrujący walory naturalne i kulturowe. Z taką sytuacją mamy 
do czynienia właśnie w Przemyślu. Jak podkreślono w diagnozie strategicznej, 
obecnie występują problemy w zakresie utrzymania wysokiego stopnia estetyzacji 
przestrzeni, spowodowane m.in. nie przestrzeganiem planu zagospodarowania 
przestrzennego, zasłanianiem zabytkowej substancji reklamami czy małym stopniem 
regionalizacji architektury. Stąd realizacji celu 4.3. słuŜyć mają opisane poniŜej 
działania.  

 

Działanie 4.3.1. 

Właściwe wykorzystanie przestrzeni Miasta dla celów reklamowych.  
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Współczesna gospodarka zaleŜna jest w duŜym stopniu od polityki marketingowej, tak 
więc reklamy na stałe wpisały się w Ŝycie kaŜdego z nas. Niedopuszczalna jest jednak 
sytuacja, kiedy piękne zabytkowe kamienice są przysłaniane wielkimi reklamami, 
baner reklamowy wita turystów na rynku, a gzymsy kamienic zasłaniają róŜnej barwy 
i kształtu kasetony.  

Działanie zakłada eliminowanie podanych wyŜej sytuacji, przede wszystkim poprzez 
bardziej restrykcyjne podejście do wydawania zezwoleń dotyczących 
wykorzystywania przestrzeni Miasta dla celów reklamowych. Obejmuje wobec 
powyŜszego przygotowanie wspólnie z konserwatorem zabytków wytycznych 
dotyczących moŜliwości umieszczania reklam, kasetonów, banerów, etc. na 
zabytkowych budynkach, zwłaszcza w rynku oraz ich bezwzględne przestrzeganie.  

 

Działanie 4.3.2. 

Przestrzeganie planu zagospodarowania przestrzennego i Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Plan zagospodarowania przestrzennego oraz Lokalny Program Rewitalizacji winny 
stać się dokumentami powszechnie znanymi, z których korzystać będą wszyscy 
podejmujący jakiekolwiek inicjatywy dotyczące wprowadzania do przestrzeni 
turystycznej Przemyśla nowych obiektów. NaleŜy dbać o przestrzeganie ww. 
dokumentów, dzięki czemu zachowany zostanie niezmieniony krajobraz Miasta, 
stanowiący jego największy potencjał. Wszelkie decyzje dotyczące wydawania 
pozwoleń na stawianie nowych budynków, zagospodarowanie terenów, etc. winny być 
konfrontowane z zapisami ww. planów.  

 

Działanie 4.3.3. 

Regionalizacja architektury Miasta. 

Mała architektura stanowi niezwykle cenny i waŜny element zagospodarowania 
Miasta, nie tylko z uwagi na jej uŜyteczność, ale takŜe poŜądaną estetykę. Jej 
elementy, do których zalicza się m.in. ławki, latarnie, słupy informacyjne, kosze na 
śmieci, stragany handlowe, etc. winny komponować się z wyglądem całej przestrzeni 
Miasta. Stąd koniecznym staje się nadanie im regionalnego charakteru.  

Działanie to zakłada kontynuację zagospodarowania Miasta w elementy małej 
infrastruktury nawiązujące stylem do charakteru Przemyśla.  

 

Działanie 4.3.4. 

Utrzymanie czystości Miasta.  

Utrzymanie czystości Miasta jest warunkiem zachowania wysokiej estetyki przestrzeni 
Przemyśla. Stanowi równieŜ swoistego rodzaju wyraz szacunku wobec mieszkańców 
i turystów. Jest bardzo waŜnym elementem ogólnej oceny obszaru recepcji 
turystycznej, wpływającym zdecydowanie na budowanie o nim wyobraŜenia. 
O czystość naleŜy dbać w kaŜdym zakątku Miasta, ale do strategicznych punktów 
naleŜą dworce, toalety publiczne, ciągi piesze oraz okolice atrakcji turystycznych. 
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OBSZAR PRIORYTETOWY 5: WSPARCIE INSTYTUCJONALNE 

CEL STRATEGICZNY 5: STWORZENIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU 
INSTYTUCJONALNEGO NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI.  

Dla dynamicznego rozwoju turystyki w Przemyślu kluczowe znaczenie ma efektywny 
system instytucjonalny, umoŜliwiający optymalne wykorzystanie dostępnych środków 
finansowych. Nie chodzi w tym przypadku o sprawnie funkcjonujące poszczególne 
ogniwa, ale o cały, zintegrowany, działający według określonych zasad system, a więc 
zbiór ogniw, elementów, kompatybilnych ze sobą. 

System instytucjonalny jest konieczny do kreowania i sprzedawania oferty 
produktowej Miasta Turystycznego - Twierdza Przemyśl, rozwoju zasobów ludzkich 
na rzecz gospodarki turystycznej, realizowania skutecznej polityki marketingowej oraz 
zrównowaŜonego zarządzania przestrzenią turystyczną i dostosowywania jej do 
potrzeb ruchu turystycznego. KaŜdy z elementów systemu ma inne zadania 
w zakresie: kreacji produktu turystycznego, jego promocji i sprzedaŜy oraz 
kształtowania walorów przestrzennych i instytucjonalnych jego rozwoju. Ma to 
szczególne znaczenie w kontekście połoŜenia geograficznego Przemyśla na rubieŜach 
Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej oraz moŜliwości nawiązywania współpracy 
pomiędzy instytucjami polskimi i ukraińskimi.  

Sprawne funkcjonowanie systemu obejmuje samorząd terytorialny, branŜę turystyczną 
oraz sektor pozarządowy. Partnerstwo publiczno-prywatne jest kluczowym 
czynnikiem sukcesu rozwoju lokalnego, w tym równieŜ gospodarki turystycznej 
szczególnie w małych społecznościach. Turystyka jest tą interdyscyplinarną gałęzią 
gospodarki, której rozwój jest uzaleŜniony od harmonijnej i efektywnej współpracy 
wszystkich środowisk.  

 

Cel operacyjny 5.1: Wzmocnienie interesariuszy rynku turystycznego Miasta 

NajwaŜniejsze znaczenie dla stymulowania rozwoju turystyki mają instytucje sektora 
publicznego, prywatnego i pozarządowego. Ich potencjał kadrowy, organizacyjny 
i finansowy bezpośrednio wpływa na moŜliwości rozwoju gospodarki turystycznej 
w Przemyślu. Jednocześnie skuteczność ich działalności zaleŜy od szeroko pojętego 
potencjału.  

Warto zwrócić uwagę, Ŝe silne i skuteczne instytucje działające na rzecz rozwoju 
turystyki w Przemyślu są fundamentem funkcjonowania produktów turystycznych, 
bazujących na walorach Miasta. Dotyczy to zarówno instytucji i podmiotów ściśle 
związanych z turystyką, jak i instytucji prowadzących działalność kulturalną, 
społeczną, na rzecz rozwoju lokalnego, promocji, etc. Im silniejsze instytucje, tym 
bardziej dynamiczny rozwój Miasta Turystycznego - Twierdzy Przemyśl i tym 
bardziej efektywne wykorzystanie potencjału Miasta.  

 

Działanie 5.1.1. 
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Powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

Szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki w regionie mają Lokalne Organizacje 
Turystyczne, które są organizacjami współpracy jednostek samorządu terytorialnego 
(gmin i powiatów) i lokalnej branŜy turystycznej, tworzonymi w obrębie obszaru 
atrakcyjnego turystycznie. Podstawowym zadaniem LOT jest integracja społeczności 
lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i branŜy turystycznej oraz tworzenie 
i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, promocja 
lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, gromadzenie i aktualizacja informacji 
o atrakcjach i produktach turystycznych, utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów 
informacji turystycznej. 

Członkami LOT są, podobnie jak w przypadku ROT, przedstawiciele samorządu 
terytorialnego: gminy, powiaty, przedstawiciele lokalnej branŜy turystycznej (hotelarz, 
biuro podróŜy, restaurator, rzemieślnik, zarządca atrakcji turystycznej itd.) i inne 
zainteresowane rozwojem turystyki podmioty. 

Jak to juŜ zaznaczono w diagnozie strategicznej, w Przemyślu nie funkcjonuje LOT, 
co uznane zostało za słabą stronę Miasta w kontekście rozwoju turystyki. W związku 
z powyŜszym powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wrota Karpat 
Wschodnich” ma zasadnicze znaczenie dla promocji i informacji, kreacji i sprzedaŜy 
produktów turystycznych, kształtowania przestrzeni turystycznej, a przede wszystkim 
dla koordynowania współpracy pomiędzy poszczególnymi partnerami rynku 
turystycznego.  

Do Lokalnej Organizacji Turystycznej powinny naleŜeć następujące podmioty:  

• Urząd Miejski,  

• branŜa turystyczna (hotele, pensjonaty, gastronomia, etc.), 

• organizacje pozarządowe,  

• instytucje prowadzące działalność kulturalną (m.in. muzea), 

• osoby fizyczne, zainteresowane rozwojem turystyki w Przemyślu. 

 

Działanie 5.1.2. 

Wspieranie idei promowania i sprzedawania lokalnej oferty turystycznej.  

Sukces rynkowy lokalnej oferty turystycznej zaleŜy od wskaźnika jej sprzedaŜy. Do 
najwaŜniejszych zadań realizowanych w ramach niniejszego działania naleŜą:  

• Wsparcie lokalnych touroperatorów i biur podróŜy w sprzedaŜy lokalnych 
ofert turystycznych.  

• Nawiązanie kontaktów z wybranymi touroperatorami krajowymi 
i zagranicznymi (szczególnie ukraińskimi) w celu sprzedaŜy przemyskiej 
oferty produktowej.  

• Stymulowanie powstawania lokalnych touroperatorów sprzedających 
produkty Miasta Turystycznego - Twierdza Przemyśl. 
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• Organizowanie spotkań i warsztatów dla wszystkich interesariuszy rynku 
turystycznego w celu wymiany informacji o nowych produktach 
turystycznych. 

• Promocja touroperatorów zajmujących się sprzedaŜą przemyskich produktów 
turystycznych.  

Działanie 5.1.3. 

Zwiększenie wydatków na turystykę i promocję w budŜecie Miasta. 

Rozwój turystyki zaleŜy w duŜym stopniu od nakładów finansowych. Im większe 
moŜliwości finansowe, tym więcej zrealizowanych przedsięwzięć. Zwiększenie 
wydatków na turystykę i promocję w budŜecie Przemyśla jest jednym koniecznych 
działań, które naleŜy podjąć w latach 2008-2015. W tym celu naleŜy przekonać 
władze Miasta oraz jego radnych, Ŝe turystyka nie jest sektorem spoŜycia społecznego, 
ale gałęzią gospodarki narodowej i Ŝe fundusze przeznaczane przez Urząd Miejski na 
jej rozwój nie są konsumowane, ale inwestowane i przyniosą w przyszłości duŜe 
dochody.  

Do podstawowych form realizacji działania naleŜą m.in.:  

• prezentacja załoŜeń Strategii oraz efektów jej realizacji,  

• organizowanie wyjazdów studyjnych w celu prezentacji dobrych praktyk,  

• realizowanie szkoleń i seminariów z zakresu ekonomicznych i społecznych 
skutków rozwoju turystyki. 

 

Działanie 5.1.4. 

Wzmocnienie potencjału kadrowego Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki, organizacji 
pozarządowych działających w zakresie rozwoju turystyki oraz branŜy turystycznej.  

Planowanie, koordynowanie i kształtowanie rozwoju turystyki wymaga silnego 
potencjału kadrowego wszystkich zaangaŜowanych partnerów rynku turystycznego. 
W ramach działania naleŜy podjąć wysiłki zmierzające do wzmocnienia ilościowego 
i jakościowego zasobów kadrowych zarówno w Urzędzie Miejskim, jak 
i w organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwojem lokalnym, turystyką, 
kulturą, etc. Turystyka jest interdyscyplinarną gałęzią gospodarki, w związku z czym 
na jej rozwój ma wpływa wiele organizacji, zajmujących się wieloma dziedzinami 
Ŝycia gospodarczego i społecznego Przemyśla. 

Działanie nie dotyczy bezpośredniej nauki umiejętności wymaganych podczas obsługi 
turystów, ale stymulowania kreatywności, dostarczenia wiedzy na temat turystyki, 
perspektyw jej rozwoju, przewidywanych trendów oraz zagadnień metodologicznych. 
Jego załoŜeniem jest równieŜ stymulowanie integracji oraz partnerstwa 
trójsektorowego.  

Działanie będzie realizowane poprzez: szkolenia, warsztaty, seminaria, spotkania, 
zjazdy, podróŜe studyjne etc., słuŜące przede wszystkim wzmacnianiu kompetencji 
kadr oraz poprzez zwiększenie zatrudnienia w Wydziale Kultury, Promocji i Turystyki 
(przynajmniej o 2 osoby).  
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Cel operacyjny 5.2: Stworzenie efektywnej platformy współpracy na rzecz rozwoju turystyki 

Rozwój turystyki zaleŜy przede wszystkim od efektywnej współpracy wszystkich 
interesariuszy rynku lokalnego działających w róŜnych obszarach. Im lepsze 
współdziałanie sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego, tym większe 
szanse na rozwój. Szczególnie w odniesieniu do mniejszych społeczności, takich, jak 
m.in. Miasto Przemyśl współpraca ma pierwszorzędne znaczenie. Kreowanie i rozwój 
produktów turystycznych, działanie na rzecz kształtowania zasobów ludzkich, 
skuteczny marketing i promocja oraz zarządzanie przestrzenią turystyczną zaleŜy od 
stopnia koordynacji działań, pozostającego w ścisłym związku ze współpracą 
wszystkich partnerów rynku turystycznego. Wynika to równieŜ ze specyfiki turystyki 
oraz jej wzajemnych międzysektorowych powiązań, które wymagają istnienia wielu 
relacji w układzie pionowym i poziomym.  

RóŜnorodność walorów, zagospodarowanie turystyczne Przemyśla, system edukacji 
oraz niezwykły potencjał do budowania produktów turystycznych wymusza 
podejmowane stałego współdziałania wszystkich, którym sprawy turystyki są 
nieobojętne.  

W celu stworzenia platformy kooperacji konieczne jest przede wszystkim 
wypracowanie zasad dobrej współpracy w układzie pionowym i poziomym. Zasady te 
powinny być przejrzyste, uczciwe oraz powszechnie znane, tak, aby sprzyjały 
realizowaniu wielu słuŜących rozwojowi turystyki inicjatyw.  

 

Działanie 5.2.1. 

Promocja idei partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Partnerstwo publiczno-prywatne jest najlepszą i najbardziej efektywną formą realizacji 
przedsięwzięć, powszechnie uznaną na całym świecie. W Polsce jest to formuła 
stosunkowo młoda wymagająca wsparcia i promocji.  

Koncepcja rozwoju turystyki w Przemyślu oparta o szeroko pojęty produkt 
turystyczny Miasto Turystyczne - Twierdza Przemyśl wymaga promocji partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Działanie będzie realizowane m.in. poprzez: 

• publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących 
partnerstwa publiczno-prywatnego,  

• organizowanie konferencji, spotkań, seminariów poświęconych moŜliwościom 
PPP w turystyce,  

• Promowanie „dobrych praktyk” prezentujących światowe, europejskie 
i krajowe przykłady PPP w turystyce.  

 

Działanie 5.2.2. 

Wspieranie inicjatyw realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym.  

 

Działanie 5.2.3. 

Integracja interesariuszy rynku turystycznego.  
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Punktem wyjścia do budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Przemyślu jest 
integrowanie wszystkich interesariuszy rynku turystycznego wokół wspólnej sprawy 
tj. rozwoju turystyki i budowania Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl. 
Dotyczy to wszystkich trzech sektorów, które powinny się zjednoczyć w celu rozwoju 
turystyki i oferty produktowej Przemyśla.  

Działanie będzie realizowane poprzez:  

• organizowanie spotkań, warsztatów słuŜących wymianie idei, poglądów, 
koncepcji,  

• stworzenie „punktu kontaktowego” dla wszystkich zainteresowanych 
rozwojem turystyki,  

• promowanie idei zintegrowanych produktów turystycznych. 

 

Cel operacyjny 5.3: Rozwój efektywnej współpracy wewnątrzregionalnej i międzynarodowej 

Turystyka nie zna granic administracyjnych (wewnątrzregionalnych) oraz 
międzypaństwowych. Walory turystyczne, będące podstawą kreowania produktów 
turystycznych, nie są ograniczone. Im większy obszar oraz bardziej zdywersyfikowana 
oferta turystyczna, tym więcej turystów i odwiedzających moŜna zainteresować.  

W związku z powyŜszym szczególnego znaczenia nabiera współpraca 
wewnątrzregionalna oraz międzynarodowa, która umoŜliwia transfer wiedzy, 
realizowanie wspólnych projektów oraz zwiększa potencjał turystyczny pojedynczych 
miejsc.  

Współpraca wewnątrzregionalna i międzynarodowa ma równieŜ kluczowe znaczenie 
w kontekście pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej, partnerstwo 
zdecydowanie podnosi wartość ocenianych projektów. Integracja i współpraca to 
waŜne zasady, które promowane są w nowoczesnej Europie.  

Dla rozwoju turystyki w Przemyślu, z uwagi na jego połoŜenie geograficzne nieopodal 
granicy państwa, najwaŜniejsze znaczenie ma współpraca z najbliŜszym sąsiadem, 
a takŜe kooperacja wewnątrz regionu, którego zróŜnicowanie umoŜliwia łączenie ofert 
turystycznych w odpowiedzi na potrzeby róŜnych segmentów rynku.  

 

 

 

 

Działanie 5.3.1. 

Intensyfikacja kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich.  

Miasto Przemyśl posiada 5 podpisanych  umów z miastami partnerskimi. Ich ranga 
i znaczenie turystyczne (Lwów, Kamieniec Podolski, Truskawiec, Egter, Paderborn) 
mogą być dla Przemyśla ogromnym potencjałem do wykorzystania.  

Głównym celem działania jest intensyfikacja kontaktów partnerskich w ramach 
podpisanych umów. Działanie polegać będzie na wcielaniu w Ŝycie zapisów umów 
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partnerskich, w tym przede wszystkim kontynuacji juŜ obecnie szerokiej współpracy 
z Węgrami, Niemcami i Ukrainą, m.in. poprzez:  

• organizowanie cyklicznych spotkań słuŜących wymianie informacji oraz 
planowaniu wspólnych przedsięwzięć, 

• intensywnej, skutecznej i przemyślanej promocji Miasta Turystycznego - 
Twierdza Przemyśl w miastach partnerskich, 

• organizowanie podróŜy studyjnych tematycznych, poświęconych 
konkretnym zagadnieniom, 

• budowanie wspólnych ofert turystycznych (dotyczy przede wszystkim 
Lwowa). 

 

Działanie 5.3.2. 

Realizacja wspólnych projektów regionalnych i międzynarodowych o charakterze turystycznym. 

Najbardziej efektywnym elementem współpracy wewnątrzregionalnej 
i międzynarodowej jest realizowanie wspólnych projektów o charakterze 
turystycznym. Ich znaczenie polega na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń, 
a takŜe przede wszystkim na tworzeniu zrębów projektów zintegrowanych, 
sieciowych, liniowych, strefowych etc.  

Do wspólnych projektów turystycznych naleŜy zaliczyć:  

• projekty promocyjne – publikacja folderów, informacja turystyczna, promocja 
bezpośrednia, organizacja imprez etc.,  

• projekty słuŜące wymianie wiedzy i doświadczeń,  

• projekty związane z tworzeniem innowacyjnych produktów turystycznych,  

• projekty szkoleniowe i edukacyjne.  

 

Działanie 5.3.3. 

Intensyfikacja współpracy ze Związkiem Gmin Fortecznych.   

Jak juŜ wielokrotnie podkreślano, forty Twierdzy Przemyśl znajdują się równieŜ poza 
administracyjnymi granicami Miasta Przemyśla. Z uwagi jednak, iŜ wspólnie tworzą 
one jeden z największych zabytków nie tylko regionu, ale Polski i Europy, naleŜy 
dąŜyć do rozwijania i umacniania współpracy pomiędzy władzami wszystkich 
jednostek samorządowych, w których są one zlokalizowane. Dla Miasta Przemyśla 
oznacza to nic innego, jak intensyfikację współpracy ze Związkiem Gmin 
Fortecznych. 

Działanie będzie realizowane poprzez:  

• organizowanie cyklicznych spotkań słuŜących wymianie doświadczeń oraz 
informacji na temat działań podejmowanych przez poszczególne gminy,  

• wspólną promocję 

• tworzenie wspólnych produktów turystycznych,  
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• realizowanie wspólnych projektów promocyjnych, szkoleniowych, 
edukacyjnych, produktowych, etc.   
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5 ARCHITEKTURA ZINTEGROWANEGO 
PRODUKTU TURYSTYCZNEGO MIASTA 
PRZEMYŚLA.  

MIASTO TURYSTYCZNE – TWIERDZA PRZEMY ŚL 

 

Filozofia budowania produktu turystycznego  

Rozpoczynając rozwaŜania nad budową architektury zintegrowanego produktu 
turystycznego, trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest 
produkt turystyczny, jakimi cechami się charakteryzuje i jakie moŜe przyjmować 
formy.  

Produkt turystyczny to całość przeŜyć i doświadczeń zdobytych przez turystę w trakcie 
jego podróŜy – od momentu wyjazdu do powrotu do domu. Tworzy go bardzo wiele 
elementów materialnych i niematerialnych (w sferze ekonomicznej i psychologicznej). 
Są to: 

• Walory – jako pakiet elementów, które oferuje dany obszar. 

• Infrastruktura – jako zespół obiektów i urządzeń stanowiących wyposaŜenie 
obszaru, umoŜliwiających prawidłowe i efektywne wykorzystanie posiadanych 
walorów (infrastruktura turystyczna, paraturystyczna, techniczna i społeczna). 

• Usługi – świadczone w związku z potrzebą dotarcia na dany obszar oraz chęcią 
korzystania z posiadanych walorów (transport, przewodnictwo, pilotaŜ, etc.).  

Innymi słowy produkt turystyczny to oryginalna kompozycja róŜnych dóbr 
turystycznych oraz wszelkich usług umoŜliwiających ich turystyczne wykorzystanie 
w trakcie podróŜy lub pobytu w miejscu docelowym.  

 

Z punktu widzenia budowania koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego, 
kluczowa jest nie tylko sama definicja związana z umiejętnością trafnego łączenia 
poszczególnych elementów, ale równieŜ, a moŜe przede wszystkim pomysł na ich 
łączenie – oryginalna idea wypływająca z konkretnej inspiracji, która decyduje o 
przewadze konkurencyjnej. Powinna być ona związana z motywacjami podróŜy, które 
stanowią punkt wyjścia do projektowania produktów turystycznych. Na dzisiejszym 
rynku bowiem optymalne produkty turystyczne, odnoszące największe sukcesy to te, 
które najlepiej odpowiadają na wiązkę potrzeb określonego segmentu rynku.  

Dla końcowego efektu sukcesu nie bez znaczenia pozostaje rola miejscowej ludności, 
od której zaangaŜowania i akceptacji będzie w duŜej mierze zaleŜeć ostateczny kształt 



Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 172

i sposób funkcjonowania produktu turystycznego w takich aspektach jak: gościnność, 
Ŝyczliwość, elastyczność. Świadomość mieszkańców jest bardzo istotna, poniewaŜ 
kaŜde przedsięwzięcie w branŜy turystycznej, aby było skuteczne, potrzebuje aprobaty 
i przychylności środowiska, w którym ma być realizowane.  

 

Docelowe segmenty rynku turystycznego – hierarchia segmentów 

Jak pokazała diagnoza strategiczna Przemyśla, rynek turystyczny Miasta moŜna 
podzielić na podane niŜej segmenty rynku: 

• Turystyka aktywna 

• Turystyka miejska i kulturowa 

• Turystyka religijno-pielgrzymkowa 

• Turystyka edukacyjna 

• Turystyka hobbystyczna 

• Turystyka biznesowa 

• Turystyka tranzytowa i przygraniczna 

• Turystyka weekendowa 

Przeprowadzone analizy, jak równieŜ spotkania i konsultacje jasno wskazują, iŜ 
z punktu widzenia motywacji podróŜy najwaŜniejszymi segmentami rynku winny być 
turystyka aktywna oraz turystyka miejska i kulturowa. Ogromnie duŜą rolę powinna 
takŜe odgrywać turystyka tranzytowa i przygraniczna oraz turystyka weekendowa 
(które jednak nie są wyodrębniane na podstawie kryterium motywacji).  

Hierarchia segmentów docelowych (wyodrębnionych na podstawie kryterium 
motywacji) została pokazana na poniŜszym schemacie. 
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Ogólne załoŜenia zintegrowanego produktu turystycznego Miasto Turystyczne – 
Twierdza Przemyśl 

Inspiracja  

Inspiracją stworzenia produktu Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl jest 
znaczenie Twierdzy Przemyśl jako wyróŜnika potencjału turystycznego Miasta, 
a takŜe moŜliwość przeniesienia historycznych funkcji Twierdzy na funkcje 
turystyczne. Przedstawiona poniŜej tabela obrazuje, jakie znaczenie miała Twierdza 
jako budowla fortyfikacyjna (znaczenie historyczne), a jakie moŜe mieć jako pomysł 
na produkt turystyczny Miasta (znaczenie symboliczne).  

NaleŜy tutaj zaznaczyć, iŜ załoŜeniem autorów koncepcji nie jest zbudowanie 
produktu turystycznego w oparciu o Twierdzę, a zintegrowanie walorów i atrakcji 
Miasta pod wspólnym hasłem, które juŜ obecnie kojarzone jest jednoznacznie 
z Przemyślem. Obranie takiego kierunku działania eliminuje juŜ na samym początku 
konieczność podejmowania ogromnego wysiłku promocyjnego związanego 
z wypromowaniem miejsca zupełnie nieznanego. Przekłada się natomiast na 
konieczność skoncentrowania polityki marketingowej na wypromowaniu zupełnie 
nowego znaczenia hasła Twierdza Przemyśl.  

 

 

TURYSTYKA AKTYWNA TURYSTYKA MIEJSKA 
I  KULTUROWA  

TURYSTYKA 
HOBBYSTYCZNA  

TURYSTYKA BIZNESOWA 

TURYSTYKA RELIGIJNO-
PIELGRZYMKOWA  

TURYSTYKA 
EDUKACYJNA 
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Znaczenie historyczne Znaczenie symboliczne 

Fort XVI (połoŜony na Zniesieniu) stanowi 
centralny punkt Twierdzy; jednocześnie 
Zniesienie stanowi centrum, wokół którego 
rozwinął się Przemyśl 

Symbol Przemyśla jako centrum turystycznego 
regionu podkarpackiego 

Twierdza = przemyślana, kompleksowa, 
skomplikowana budowla, mająca chronić przed 
natarciem wroga 

Symbol przemyślanego, kompleksowego 
zintegrowanego produktu turystycznego mającego 
chronić Miasto przed konkurencją ze strony 
innych obszarów recepcji turystycznej (i stanowić 
o przewadze konkurencyjnej Miasta na rynku 
turystycznym) 

Twierdza = klucz obrony Miasta Symbol klucza rozwoju turystyki i siły 
turystycznej Miasta 

Twierdza = stymulator rozwoju Miasta na 
przełomie XIX/XX wieku 

Symbol rozwoju turystycznego Przemyśla 

Forty ukazują przekrój austriackiej sztuki 
obronnej 

Symbol wyeksponowania wszystkich walorów 
i atrakcji poprzez ich zintegrowanie w ramach 
kompleksowego produktu turystycznego  

Twierdza = powstała z uwagi na połoŜenie Miasta 
i wykorzystywała wszystkie moŜliwe atuty 
Przemyśla (ukształtowanie krajobrazu, istniejące 
zabudowania, etc.) 

Symbol efektywnego wykorzystania potencjału 
turystycznego 

Twierdza = obiekt zabytkowy + zachowany 
krajobraz pola bitwy 

Symbol integrowania walorów kulturowych 
i naturalnych 

 

Uzasadnienie 

Wykorzystanie Twierdzy Przemyśl, jej znaczenia, filozofii funkcjonowania, etc. jako 
pomysłu na zintegrowany produkt turystycznym ma nie tylko uzasadnienie w postaci 
unikalnej, bardzo rzadko spotykanej inspiracji (choć to z marketingowego punktu 
widzenia jest kluczowe). Drugą niezwykle waŜną kwestią jest moŜliwość 
zastosowania prostego sposobu budowy struktury produktowej, w odniesieniu 
bezpośrednio do procesu budowania Twierdzy. Z tą róŜnicą, iŜ współcześnie Twierdza 
nie ma być budowlą fortyfikacyjną, a symbolem współpracy interesasiuszy rynku 
turystycznego (co moŜe wyraŜać się poprzez stworzenie klastra turystycznego27 pn. 
Twierdza Przemyśl).  

 

Pomysł 

                                                 
27 Definicja Portera - Klaster jest to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw 
i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączoną podobieństwami 
i wzajemnie się uzupełniająca. 

Definicja IBnGR - Klaster to przestrzenna koncentracja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji 
wzajemnie powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym, jak i nieformalnym charakterze, 
opartym o wspólną trajektorię rozwoju jednocześnie konkurujących i kooperujących w pewnych 
aspektach działania. 
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• Pomysł na produkt – Twierdza Przemyśl składająca się z fortów 
odpowiadających wybranym docelowym segmentom rynku turystycznego. 

• Pomysł na realizację załoŜeń produktu turystycznego – stworzenie klastra 
turystycznego. 

 

 

Idea produktu 

Pomysł zbudowania Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl zasadza się z jednej 
strony na wypromowaniu Przemyśla jako turystycznej twierdzy, a z drugiej na 
stworzeniu rynkowej oferty turystycznej w ramach poszczególnych segmentów 
(fortów). Został on przedstawiony na poniŜszym rysunku, który został przygotowany 
zgodnie z następującymi zasadami: 

• Kolor śliwkowy oznacza Miasto Turystyczne - Twierdza Przemyśl. 

• Ramka rysunku jest poprowadzona przerywaną kreską, co oznacza otwarcie 
Miasta na inne obszary. 

• Wolna śliwkowa przestrzeń oznacza otwartość Miasta na nowe idee, pomysły, 
projekty turystyczne. 

• Trójkąt pokazuje znaczenie poszczególnych fortów w strukturze produktowej, 
stanowi odzwierciedlenie hierarchii segmentów. Produkty „Fort Aktywny” 
i „Fort Kulturowy” zaznaczone ciemniejszym kolorem oznaczają produkty 
wiodące. Pozostałe produkty to produkty uzupełniające. 
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ZałoŜeniem przyjętym dla budowania produktu turystycznego Miasto Turystyczne – 
Twierdza Przemyśl jest wykorzystanie narzędzi i metodyki kształtowania kompozycji 
marketingu miejsc. W związku z powyŜszym, stworzenie zintegrowanego produktu 
turystycznego odbywać się będzie dzięki podjęciu szeregu działań w zakresie: 

• marketingu wizerunku, 

• marketingu usług, 

• marketingu infrastruktury, 

• marketingu ludzi, 

• marketingu atrakcji. 

Pozwoli to uzyskać jednolite wyobraŜenie o Przemyślu w umysłach turystów, którzy 
automatycznie kojarzyć będą Miasto z konkretną ofertą turystyczną, w pełni 
zintegrowaną z wizerunkiem miejsca.  

 

FORT AKTYWNY FORT KULTUROWY 

FORT HOBBYSTÓW  

FORT BIZNESOWY 

FORT RELIGIJNY  

FORT  
EDUKACYJNY 

MIASTO TURYSTYCZNE – TWIERDZA PRZEMY ŚL 
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MARKETING WIZERUNKU 

Wizualizacja Miasta 

 

Wizualizacja Miasta winna nawiązywać do koncepcji 
zintegrowanego produktu turystycznego, którego graficznym 
symbolem jest logo promocyjne Miasta (patrz: Katalog Identyfikacji 
Wizualnej). Jednak przez wizualizację Miasta rozumieć naleŜy nie 
tylko jego oznakowanie, ale takŜe regionalizację małej architektury, 
dbałość o porządek i czystość, pielęgnowanie terenów zielonych, 
oświetlenie i iluminacje, właściwe wykorzystywanie przestrzeni dla 
celów reklamowych, rewitalizację i odnawianie zabytków.  

Wygląd Miasta to pierwsza rzecz, jaką turyści mogą ocenić. 
W ciągu pierwszych kilkunastu sekund kaŜdy z nich wyrabia sobie 
opinię na temat miejsca, do którego przyjechał. Jeśli będzie ona 
negatywna, muszą minąć co najmniej 2 lata, aby mogła ulec 
zmianie.  

Miasto swoim wyglądem musi zapraszać do siebie turystów! 

Imprezy wizerunkowe 

 

Imprezy wizerunkowe są doskonałą formą promocji nowego 
pomysłu na przyciągnięcie turystów, czyli promocji nowego 
zintegrowanego produktu turystycznego.  

Tą najwaŜniejszą winien być juŜ znany Podkarpacki Jarmark 
Turystyczny, przygotowany w oparciu o zmieniony scenariusz, 
nawiązujący w pełni do idei Miasta Turystycznego – Twierdza 
Przemyśl oraz jego biegunów rozwoju (czyli fortów turystycznych).  

Z uwagi na bezpośrednie odwołanie do historii Miasta, doskonałymi 
imprezami wizerunkowymi, w których przewijać winien się motyw 
Miasta – Twierdzy będą inscenizacje historyczne oraz imprezy 
sportowe (pokazujące jakby nie było walkę między zawodnikami 
sportowymi).  

Ubiór personelu w miejscach 
atrakcji turystycznych 

Doskonałą formułą budowania wizerunku jest wprowadzanie 
pewnych standardów związanych z ubiorem kadr obsługi ruchu 
turystycznego. Wojskowe mundury (najlepiej repliki tych 
obowiązujących w Twierdzy Przemyśl) warto wprowadzić m.in. 
w muzeach, punkcie informacji turystycznej, punktach sprzedaŜy 
pamiątek, restauracjach, na wyjazdach na targi i imprezy handlowe, 
etc.   

Powitanie turystów w Mieście 
Turystycznym 

 

Ogromnie waŜny element, zwłaszcza z uwagi na wspomnianą 
wcześniej „chwilę prawdy”, podczas której wyrabiana jest pierwsza 
opinia. NaleŜy zadbać o właściwe oznakowanie i zagospodarowanie 
miejsc, w których turysta pojawia się po raz pierwszy w Przemyślu, 
czyli: dworca kolejowego i autobusowego oraz dróg dojazdowych. 
Są to miejsca, w których bezwzględnie musi stać witacz wraz 
z tablicą informacyjną o Mieście mówiącą o tym, iŜ turysta znajduje 
się Mieście Turystycznym – Twierdza Przemyśl, które jest po to, by 
zaspokoić wszystkie jego potrzeby i oczekiwania. Docelowo naleŜy 
przyjąć, iŜ w miejscach tych dostępne będą równieŜ kioski 
elektroniczne oraz materiały promocyjno-informacyjne.  

Portal turystyczny 

 

Stanowić będzie podstawowe źródło informacji, tak więc musi 
zostać zbudowany zgodnie z koncepcją zintegrowanego produktu 
turystycznego. Przede wszystkim chodzi tutaj o zastosowanie 
odpowiedniej kolorystyki (dobranej zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Katalogu Identyfikacji Wizualnej) oraz nazewnictwa 
(Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl, forty, etc.). Przykładowo 
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MARKETING WIZERUNKU 

zakładka poświęcona turystyce aktywnej, winna nazywać się „Fort 
Aktywny” i charakteryzować się specjalnie do niego dobraną 
kolorystyką.  

Materiały promocyjno-
informacyjne 

Tak, jak portal turystyczny, winny nawiązywać do koncepcji 
zintegrowanego produktu turystycznego, kolorami i nazewnictwem. 
Przykładowo folder poświęcony turystyce aktywnej winien nosić 
tytuł „Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl: Fort Aktywny” 
i charakteryzować się specjalnie do niego dobraną kolorystyką.  

 

MARKETING USŁUG 

Pamiątki  

Galeria Przemyska  

 

 

Pamiątki stanowią bardzo waŜny element związany z kaŜdym 
obszarem recepcji turystycznej. Pozwalają bowiem zabrać ze sobą 
do domu „część” odwiedzanego miejsca. W dzisiejszych czasach 
turyści bardzo chcą mieć namacalny dowód pobytu w danym 
mieście. Taką właśnie funkcję pełnią więc pamiątki. Powinny 
nawiązywać do Miasta Turystycznego – Twierdzy Przemyśl (np. 
poprzez zastosowanie samego hasła), jego walorów i wyróŜników 
(np. fajka, Dobry Wojak Szwejk, sama Twierdza, etc.). Winny 
cechować się wysoką jakością wykonania i oryginalnością pomysłu. 
W celu ich wytwarzania najlepiej korzystać więc z usług lokalnych 
rzemieślników.  

Swoistego rodzaju pamiątką mogą być Paszporty Twierdzy 
Przemyśl, w których turysta moŜe zbierać specjalnie 
zaprojektowane pieczątki poświadczające pobyt w Mieście 
Przemyśl.  

NaleŜy zadbać o to, aby pamiątki były sprzedawane w wielu 
miejscach (punktach) nazwanych Galeriami Przemyskimi (nazwa 
nawiązuje do galerii obronnych stanowiących element budowli 
fortyfikacyjnej, jakim jest twierdza).  

Jednolity system zwiedzania 
Miasta (Dowództwo Twierdzy) 

 

Wysokowykwalifikowani przewodnicy, posiadający szeroką wiedzę 
na temat Przemyśla, potrafiący ją w ciekawy, dostosowany do grupy 
docelowej sposób przekazać, władający kilkoma językami obcymi 
powinni być wizytówką Miasta Turystycznego – Twierdza 
Przemyśl. Winni być ubrani w wojskowe mundury i identyfikować 
się z tzw. Dowództwem Twierdzy (nazwa nawiązująca do 
twierdzy). 

Karta turystyczna Miasta 
Turystycznego - Twierdza 

Przemyśl 

 

Doskonała formuła związana z ułatwianiem pobytu turystów 
w Mieście. Jej zakup winien być równoznaczny z otrzymywaniem 
specjalnych zniŜek / bonusów w atrakcjach turystycznych, obiektach 
noclegowych i gastronomicznych, sklepach z pamiątkami, 
taksówkach, transporcie miejskim, na parkingach. Wymaga 
stworzenia sieci współpracy podmiotów, które będą przestrzegały 
jej zasad.  

Pakietowanie oferty Najlepsza formuła sprzedaŜy oferty turystycznej. Pakiet turystyczny 
to kombinacja dwóch lub więcej elementów sprzedawanych jako 
jeden produkt po zryczałtowanej cenie, w której koszty 
poszczególnych pozycji nie są wyodrębnione. Ułatwiają one 
podjęcie decyzji niezdecydowanym, pozwalają na zakup ciekawej 
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MARKETING USŁUG 

oferty, integrującej w sobie zarówno nocleg, wyŜywienie, jak 
i róŜne atrakcje.  

Zgodnie z polskim prawem, pakiet to impreza turystyczna, czyli co 
najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program 
i objęte wspólną ceną, jeŜeli usługi te obejmują nocleg lub trwają 
ponad 24 godziny albo jeŜeli program przewiduje zmianę miejsca 
pobytu. Podmiotami uprawnionymi do tworzenia i sprzedaŜy imprez 
turystycznych są w Polsce jedynie organizatorzy i pośrednicy 
turystyczni. Wymusza to konieczność istnienia lokalnego 
touroperatora, który jednocześnie będzie rozwijał sieć agentów 
i pośredników turystycznych w całej Polsce.  

Pakietowanie oferty pozwala na wykorzystanie ogromnego 
potencjału tkwiącego w połoŜeniu Przemyśla bardzo blisko Lwowa, 
który cieszy się ogromną popularnością wśród turystów. Warto 
łączyć programy pobytu w Przemyślu z pobytem w Lwowie, 
traktując Lwów nie jako konkurencję, a potencjalnego partnera.  

Pakiety winny być tworzone w ramach oferty kaŜdego z fortów 
turystycznych. Przykłady wybranych pakietów znajdują w tabeli 
dotyczącej marketingu atrakcji. Niezwykle istotną kwestią przy 
projektowaniu pakietów jest właściwy dobór ich nazwy – winna być 
ciekawa, oryginalna, zachęcająca do przyjazdu, troszkę tajemnicza. 
Stanowi ona bowiem bardzo waŜny element promocyjny oferty 
turystycznej.  

Mówiąc o pakietach nie wolno zapominać o konieczności 
przygotowania specjalnych pakietów turystycznych na rok 2012, 
czyli okres Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej. Pakiety te winny być 
tak skonstruowane, by zapewnić Miastu maksymalnie wysoki 
poziom wpływów, czyli składać się z: 

• usług noclegowych, 

• usług transportowych Przemyśl – Lwów – Przemyśl, 

• usług informacyjnych, 

• dodatkowych atrakcji.  

 

MARKETING INFRASTRUKTURY 

Markowa baza turystyczna Baza noclegowa i gastronomiczna winny być dostosowane do 
koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego i aktywnie 
włączać się w proces jego wdraŜania. MoŜna to osiągnąć m.in. 
poprzez takie elementy, jak: 

• stroje kadr obsługujących turystów (kelnerów, 
recepcjonistów),   

• stylizowane wystroje wnętrz obiektów gastronomicznych 
i noclegowych, 

• stosowanie nazewnictwa związanego z Twierdzą, np. 
w menu, 

• powszechnie stosowanie zdjęć związanych z budową 
Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl, 
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• wprowadzenie oficjalnych „certyfikatów” przynaleŜności 
do Twierdzy (w praktyce oznaczających, iŜ dany obiekt 
realizuje załoŜenia zintegrowanego produktu 
turystycznego); mogą to być np. umieszczane na 
honorowym miejscu, ładnie oprawione, przygotowane na 
czerpanym stylizowanym papierze „Rozkazy Dowódcy 
Miasta Turystycznego Twierdza Przemyśl dotyczące 
konieczności podporządkowania się zasadom 
obowiązującym w Twierdzy”), etc.  

Dobrym pomysłem na stworzenie bazy bezpośrednio odwołującej 
się do załoŜeń Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl jest 
zaadaptowanie koszar wojskowych przy jednym z fortów na obiekt 
noclegowy (spanie w koszarach, hotel – kwatera, pole namiotowe – 
polne koszary Twierdzy), stworzenie bazy gastronomicznej 
w formule kuchni polowych (kuchnia C.K. Twierdzy) oraz 
dodatkowych atrakcji (np. Casino C.K. Twierdzy).  

Punkty widokowe 

(WieŜe obserwacyjne) 

Tworzone w miejscach atrakcyjnych widokowo, gwarantujące 
turystom bezpieczeństwo. Proponuje się określać je mianem wieŜ 
obserwacyjnych (w nawiązaniu do nazewnictwa związanego 
z twierdzą).  

Intermodalny system transportu Stanowić winien jedną z atrakcji Miasta i wykorzystać wszystkie 
moŜliwe środki transportu: transport wodny (kajaki, statki 
spacerowe, rowery wodne), transport rowerowy, pieszy, etc. Warto 
podkreślać, stosując odpowiednie nazewnictwo, iŜ jest to Transport 
Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl. Warto wprowadzić 
nowe elementy transportu, takie jak: bryczki czy samochody 
wojskowe.  

 

MARKETING LUDZI 

Współpraca w ramach klastra 
turystycznego 

Według definicji IBnGR: „Klaster to przestrzenna koncentracja 
przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych 
rozbudowaną siecią relacji o formalnym, jak i nieformalnym 
charakterze, opartym o wspólną trajektorię rozwoju jednocześnie 
konkurujących i kooperujących w pewnych aspektach działania”. 
NajwaŜniejszymi więc jego elementami są:  

• Koncentracja przestrzenna 

• Interakcyjność – powiązania 

• Wspólny kierunek rozwoju 

• Konkurencja i kooperacja 

• Specyficzna toŜsamość klastra (kultura organizacyjna, 
system identyfikacji wizualnej) 

Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz władze samorządowe 
winny, w ramach wdraŜania koncepcji rozwoju turystyki, działać 
wspólnie, postrzegając siebie wzajemnie jako partnerów, a nie 
konkurentów. Idealnym sposobem zawiązania nieformalnych 
i formalnych więzi jest właśnie powołanie klastra turystycznego, 
działającego zgodnie z turystyczną wizją Miasta i posługującego się 
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jego logo promocyjnym. 

Szkolenia Mieszkańcy Przemyśla to osoby, z którymi bezpośredni kontakt 
będą mieli turyści. Od ich zachowania, gościnności, uprzejmości, 
nastawienia, etc. zaleŜeć będzie w największym stopniu sukces 
turystyczny Miasta. Stąd z jednej strony niezbędne są szkolenia 
mające na celu poprawę jakości obsługi turystów, zachęcające do 
podejmowania działalności w turystyce, a z drugiej szkolenia 
dotyczące koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego.  

 

MARKETING ATRAKCJI 

Produkty rozwijane będą na bazie istniejących walorów. Integrować będą realizowane / planowane do 
realizacji projekty. 

Rozwój produktów wiodących: 

• Fort Aktywny (wyróŜniki: San, stok narciarski) 

• Fort Kulturowy (wyróŜniki: zabytki, muzea, atmosfera Galicji) 

FORT AKTYWNY 

Turystyka aktywna cieszy się na 
współczesnym rynku turystycznym wciąŜ 
rosnącą popularnością. Wypoczynek i relaks 
związany z podejmowaniem róŜnych form 
wysiłku fizycznego okazuje się być 
doskonałym sposobem spędzania czasu 
wolnego, zarówno wśród najmłodszych, jak 
i starszych turystów.  

Z uwagi na takie trendy, a takŜe biorąc pod 
uwagę potencjał Przemyśla, turystyka 
aktywna ma być jednym z dwóch 
podstawowych segmentów rynku 
turystycznego Miasta, rozwijanym dzięki 
wdroŜeniu produktu „Fort Aktywny”.  

„Fort Aktywny” integrować będzie 
najwaŜniejsze elementy potencjału 
turystycznego Przemyśla, ze stokiem 
narciarskim i Sanem na czele, celem ich 
prawidłowego wykorzystania dla rozwoju 
oferty.  

Subprodukty rozwijane w ramach produktu 
podstawowego „Fort Aktywny” to: 

• Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny – 
suprodukt oparty o stok narciarski 
i kąpielisko nad Sanem.  

• Błękitny San – subprodukt oparty o rzekę 
San i jej turystyczne wykorzystanie, w tym 
łączenie oferty Przemyśla z ofertą innych 
miast.  

• Haczyk na … Rybę – subprodukt wędkarski, 
bezpośrednio wynikający z bogactwa rzek 
San i Wiar, adresowany do amatorów 
wędkarstwa.  

• Rowerowe PRZEMYŚLenia – subprodukt 
rowerowy, związany z rozwojem sieci 
szlaków i ścieŜek rowerowych w mieście, ich 
włączaniem w systemy krajowe 
i międzynarodowe oraz z ich kompleksowym 
zagospodarowaniem.  

 

FORT KULTUROWY 

„Fort Kulturowy” to drugi kluczowy produkt 
w ofercie turystycznej Przemyśla. Jego 
podstawowym wyróŜnikiem ma być 
atmosfera dawnej Galicji, w którą wtopione 
będą przeróŜne atrakcje. Wśród nich: 
niezwykłe muzea, przemyska starówka, 
inscenizacje historyczne, wydarzenia 
kulturalne, przedstawienia teatralne, 
koncerty, etc. Oferta musi zostać tak 

Subprodukty rozwijane w ramach „Fortu 
Kulturowego” to: 

• Podziemna Trasa Turystyczna – subprodukt 
związany bezpośrednio z historią Miasta 
i chęcią jej wyeksponowania, związany 
z projektem powstania sal ekspozycyjnych 
w staromiejskich piwnicach.  

• Miejskie Fortyfikacje Twierdzy Przemyśl – 
subprodukt oparty o Twierdzę Przemyśl, 
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skonstruowana, by jak najbardziej 
angaŜować turystę, pozwolić mu na aktywne 
pod względem intelektualnym spędzanie 
czasu wolnego.  

związany z adaptacją fortów na cele 
turystyczno-rekreacyjne oraz właściwym 
wyeksponowaniem obiektów, równieŜ 
poprzez wyznaczenie ścieŜki historycznej pn. 
Miejski Szlak Forteczny.  

• Przemyśl i wróć… - subprodukt turystyki 
sentymentalnej, oparty o pakiety 
zaprojektowane dla osób lub krewnych osób, 
które kiedyś zamieszkiwały Przemyśl. 

• Kolej na Przemyśl – subprodukt oparty o 
kolej, związany z jednej strony z projektem 
powstania Muzeum Kolejnictwa 
Szerokotorowego, a z drugiej z planami 
turystycznego wykorzystywania linii 
kolejowych łączących Przemyśl z Ukrainą, 
Słowacją i Węgrami.  

• Festiwal Attyli – suprodukt oparty o Kopiec 
Tatarski i związane z nim legendy, wpisany 
jako jeden z elementów TRAKTÓW 
preHISTORII do Koncepcji produktów 
turystycznych w województwie 
podkarpackim w ramach Strategii rozwoju 
turystyki dla województwa podkarpackiego 
na lata 2007-2013.  

Rozwój produktów uzupełniających: 

• Fort Hobbystów (wyróŜniki: inscenizacje historyczne, Wojak Szwejk) 

• Fort Religijny (wyróŜnik: Miasto Kościołów) 

• Fort Biznesowy (wyróŜnik: incentive tours na bazie potencjału Twierdzy Przemyśl) 

• Fort Edukacyjny (wyróŜniki: historia Miasta, sławne postaci związane z Miastem) 

FORT HOBBYSTÓW  

Hobbyści są turystami, których przyciągać 
pragnie kaŜde miasto. Dzieje się tak z uwagi 
na fakt, iŜ są oni w stanie zrobić naprawdę 
duŜo, by móc realizować swoje pasje. 
Rozwijanie segmentu turystyki 
hobbystycznej stanowi równieŜ bardzo dobry 
element budowania przewagi 
konkurencyjnej, z uwagi na moŜliwość 
specjalizacji i wyróŜniania się.  

Potencjał turystyczny Przemyśla 
predestynuje Miasto do rozwijania turystyki 
hobbystycznej w oparciu o historię Miasta 
oraz jego związki z Dobrym Wojakiem 
Szwejkiem. Budowanie „Fortu Hobbystów” 
to tak naprawdę nic innego, jak poszerzanie 
juŜ istniejącej oferty oraz angaŜowanie w jej 
sprzedaŜ przedsiębiorców.  

Subprodukty rozwijane w ramach „Fortu Hobbystów” 
to: 

• Przemyskie Inscenizacje Historyczne – 
subprodukt oparty o cykliczną organizację 
wielkich, spektakularnych inscenizacji 
wydarzeń historycznych związanych 
z Miastem. 

• Śladami Dobrego Wojaka Szwejka – 
subprodukt oparty o postać literacką – 
Wojaka Szwejka.  

• Twierdza Narodów: OblęŜenie Sztuki 
i Zabawy – w tym m.in.: koncerty muzyki 
z epoki Twierdzy, widowiska 
z wykorzystaniem najnowszych technik 
multimedialnych, wystawy sztuki 
współczesnej, Festiwal Orkiestr Dętych 
Europejskich Miast Fortecznych, koncerty 
muzyki w rockowej zespołów z krajów 
dawnej C. K. Monarchii i zespołów 
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rosyjskich z Moskwy i Petersburga, gdzie 
dzieją się fantastyczne rzeczy w tej dziedzinie 
kultury, festiwal teatrów off, wystawy sztuki 
w przestrzeni publicznej, Spotkania Narodów 
Twierdzy - europejski kongres miłośników 
fortalicji: program naukowy, kongres 
potomków Ŝołnierzy C. K Armii Austriackiej 
i Cesarskiej Armii Rosyjskiej, Twierdza 
Piwoszów i Kuchni Wojskowych i...; element 
TRAKTU TECHNIKI I NAUKI wpisanego 
do Koncepcji produktów turystycznych 
w województwie podkarpackim w ramach 
Strategii rozwoju turystyki dla województwa 
podkarpackiego na lata 2007-2013. 

FORT RELIGIJNY 

„Fort Religijny” ma być produktem 
odwołującym się do Przemyśla jako miasta 
kościołów i miasta wielu religii, do którego 
podróŜuje się zarówno z pobudek 
poznawczych, jak i religijnych. Niezwykłe 
połoŜenie Miasta, cisza, spokój, integracja 
walorów kulturowych i naturalnych idealnie 
wpisuje się w nurt wypoczynku religijnego.  

Subprodukty rozwijane w ramach „Fortu Religijnego” 
będą się opierały o specjalnie zaprojektowane pakiety 
turystyczne, których oferta winna być skierowana 
przede wszystkim do parafii oraz organizacji przy nich 
działających.  

• Śladami Przemyskich Świętych – pakiety 
oparte na Ŝyciu i działalności przemyskich 
świętych, związanych z róŜnymi kościołami 
w Mieście. Doskonale wpisuje się 
w koncepcję Szlaku Wszystkich Świętych, 
wpisaną jako jeden z elementów TRAKTÓW 
NARODÓW do Koncepcji produktów 
turystycznych w województwie 
podkarpackim w ramach Strategii rozwoju 
turystyki dla województwa podkarpackiego 
na lata 2007-2013. 

• Pielgrzym – pielgrzymki do Przemyśla 
i Kalwarii Pacławskiej.    

• Wioska Jednego Boga i … wszystkich ludzi 
(karpackie Taize) – subprodukt oparty 
o pomysł zbudowania międzynarodowego 
ośrodka spotkań ekumenicznych, wpisany 
jako jeden z elementów TRAKTÓW 
NARODÓW do Koncepcji produktów 
turystycznych w województwie 
podkarpackim w ramach Strategii rozwoju 
turystyki dla województwa podkarpackiego 
na lata 2007-2013. 

FORT BIZNESOWY 

„Fort Biznesowy” to produkt skierowany do 
turystów biznesowych. Odpowiednio 
zaprogramowany, moŜe przynosić Miastu 
duŜe dochody. Rozwój produktu ma z jednej 
strony spowodować, iŜ turyści biznesowi 
przebywający w Przemyślu, będą korzystać 
z jego oferty turystycznej, a z drugiej ma 
spowodować napływ zupełnie nowych 
turystów, związanych z tzw. wyjazdami 

Subproduktami rozwijanymi w ramach „Fortu 
Biznesowego” są: 

• Przemyśl czas wolny! – subprodukt oparty o 
specjalnie zaprojektowane pakiety 
wypoczynku popołudniowego i wieczornego 
dla turystów biznesowych. Winny integrować 
róŜne walory i atrakcje w jedną spójną ofertę, 
sprzedawaną za zryczałtowaną cenę, w której 
ukryte są koszty poszczególnych usług.  
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motywacyjnymi.  

 
• Motywuj z Przemyślem – subprodukt oparty 

o ofertę wyjazdów integracyjnych 
związanych z Twierdzą Przemyśl. Ich 
niewątpliwą zaletą będzie oryginalność 
(Ŝadne miasto w Polsce nie organizuje 
wyjazdów integracyjnych, których motywem 
przewodnim jest spędzanie czasu na terenie 
twierdzy, w otoczeniu zachowanego 
krajobrazu bitwy). 

• Poligon Twierdzy Przemyśl – subprodukt 
oparty na elementach „militarnych”, 
z wiernym odtworzeniem systemu szkolenia 
rekruckiego w armii C. K. Monarchii (do 
programu moŜna teŜ wprowadzić elementy 
szkolenia z cesarskiej Armii Rosyjskiej), 
połączenie „Ŝołnierskiego wycisku” 
z zabawami Ŝołnierskimi, rozrywkami 
stylizowanymi, zorganizowanymi 
w konwencji epoki Twierdzy. Wykorzystanie 
najnowszych technologii, sprzętu 
wojskowego i terenów rekreacyjnych wokół 
miasta. W programie „szkolenie rekrutów” 
naleŜy wykorzystać elementy typu survival, 
sporty ekstremalne, trening specjalistyczny 
komandosów, trening strzelecki, sporty 
lotnicze, gry terenowe oparte na wątkach 
wojskowych z wykorzystaniem technologii 
GPS, nowoczesnej techniki wojskowej, np. 
pojazdów terenowych i obiektów Twierdzy 
Przemyśl; element TRAKTU TECHNIKI 
I NAUKI wpisanego do Koncepcji 
produktów turystycznych w województwie 
podkarpackim w ramach Strategii rozwoju 
turystyki dla województwa podkarpackiego 
na lata 2007-2013. 

FORT EDUKACYJNY  

„Fort Edukacyjny” to produkt skierowany 
specjalnie do dzieci i młodzieŜy szkolnej, 
która dzięki pobytowi w Przemyślu, moŜe 
realizować część programu nauczania. 
Opierać się będzie o ofertę jedno- 
i kilkudniowych wyjazdów, sprzedawanych 
w formie pakietów przez biura podróŜy. 
Sprawą niezwykle istotną jest dotarcie 
z informacją o istniejącej ofercie do 
instytucji edukacyjnych. W związku 
z powyŜszym warto opracować listę 
kontaktową i cyklicznie przesyłać materiały 
informacyjne przedstawiające ofertę 
edukacyjną dla szkół.  

Subprodukty rozwijane w ramach „Fortu 
Edukacyjnego” opierać się będą zarówno na 
walorach naturalnych, jak i kulturowych.  

Proponowane pakiety tematyczne to: 

• Tam, gdzie budzi się słońce… - pakiet 
integrujący atrakcje Przemyśla, jego historię 
i walory naturalne.  

• Z Twierdzą za Pan Brat – pakiet oparty o 
Twierdzę Przemyśl.  

• Teatralne wakacje – pakiet związany 
z działalnością Aleksandra Fredry i Teatru 
Fredreum.  

• Na unijnych rubieŜach – pakiet związany 
z Unią Europejską i pogłębianiem wiedzy na 
jej temat. 
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Oferta dla turystów tranzytowych Jak juŜ podkreślano to w diagnozie strategicznej, 
rozwój segmentu turystów tranzytowych powinien 
polegać na zwiększeniu odsetka korzystających 
z oferty turystycznej Przemyśla wśród osób przez 
Miasto przejeŜdŜających. Trudno mówić w związku 
z powyŜszym o budowaniu specjalnej oferty 
tranzytowej, poza ofertą gastronomiczną, która winna 
wyróŜniać się regionalizmem i nawiązaniem do 
koncepcji Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl, 
spełniając jednocześnie rolę magnesu turystycznego. 
To dzięki niej oraz ponadto dzięki wysokiej jakości 
zintegrowanemu, kompleksowemu systemowi 
informacji turystycznej, turyści tranzytowi (którzy 
z metodologicznego punktu widzenia nie są turystami, 
a odwiedzającymi) zostaną zachęceni do dłuŜszego 
pobytu lub powrotu do Przemyśla.  
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6 ELEMENTY WDRO śENIA STRATEGII. 

6.1. System wdraŜania Strategii.  

Za realizację Strategii odpowiedzialny jest Samorząd Miasta reprezentowany przez 
Prezydenta, który w drodze konsultacji z interesariuszami rynku turystycznego 
powinien wyznaczyć MenedŜera Strategii w randze Pełnomocnika ds. realizacji 
Strategii rozwoju turystyki. Zadania menedŜera winny obejmować w szczególności: 

• Analizę zadań wynikających ze Strategii, odpowiednie rozplanowanie ich 
w czasie oraz rozdysponowanie zadań pomiędzy członków Zespołu Realizacji 
Strategii. 

• Zarządzanie projektami wynikającymi ze Strategii. 

• Zabieganie o zabezpieczenie niezbędnych środków własnych w budŜecie 
Miasta. 

• Organizację, koordynację i nadzorowanie prac Zespołu Realizacji Strategii. 

• BieŜące konsultowanie z Prezydentem kroków wynikających ze Strategii, 
doradztwo dla Prezydenta w zakresie turystyki. 

• BieŜące kontakty z przedstawicielami branŜy turystycznej celem 
przekazywania im zapisów Strategii oraz zbierania ich uwag. 

• Kontakty z wszystkimi interesariuszami rynku turystycznego.  

• Przekazywanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat Strategii wszystkim 
zainteresowanym. 

• Prowadzenie, przy współudziale członków Zespołu Realizacji Strategii, 
bieŜącego monitoringu stanu wdraŜania Strategii. 

• Odpowiedzialność za pozyskanie środków zewnętrznych. 

• Kontakty ze Związkiem Gmin Fortecznych. 

• Kontakty z mediami i public relations związane z realizacją Strategii (przy 
współudziale biura prasowego). 

• Raportowanie przed Zespołem Monitorującym spraw związanych 
z wdraŜaniem Strategii. 
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Zespół Realizacji Strategii składać się powinien z oddelegowanych pracowników 
poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego: Wydziału Kultury, Wydziału 
Promocji i Turystyki,  Wydziału Edukacji i Sportu, Wydziału Inwestycji, Wydziału 
Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju, Wydziału Budownictwa, Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Zabytków, Skarbnik Miasta, Biura Prawnego i Nadzoru 
Właścicielskiego, którzy - działając w zakresie swoich umocowań i kompetencji – 
zostali na część etatu oddelegowani do wdroŜenia Strategii. W ramach zespołu 
powinna pracować przynajmniej jedna osoba zaangaŜowana w pełnym wymiarze 
pracy przy realizacji Strategii. Zadania Zespołu: 

• Opracowywanie, wdraŜanie i realizacja projektów wynikających ze Strategii. 

• Pozyskanie finansowania na projekty wynikające ze Strategii. 

• Przeprowadzanie analiz związanych z wdraŜaną Strategią. 

• BieŜąca współpraca z wszystkimi interesariuszami (branŜa turystyczna, 
samorządy Związku Gmin Fortecznych, powiat, szkoły wyŜsze, PROT, POT, 
Urząd Marszałkowski, itp.). 

• Monitorowanie harmonogramu realizacji działań wynikających ze Strategii. 

Zespół Monitorujący winien zostać powoływany przez Prezydenta Miasta i składać 
się z następujących przedstawicieli: Prezydent Miasta (przewodniczący), dwóch 
przedstawicieli Rady Miasta, przedstawiciel Starostwa Powiatowego, przedstawiciel 
Związku Gmin Fortecznych, 5 przedstawicieli branŜy turystycznej (hotele, biura 
podróŜy, obiekty gastronomiczne, ośrodek sportu i rekreacji), trzech przedstawicieli 
organizacji pozarządowych (PTTK, stowarzyszenia i fundacje działające w obszarze 
turystyki), przedstawiciel szkół wyŜszych działających na terenie Przemyśla. Kryteria 
wyboru członków Zespołu Monitorującego winny zostać zaproponowane przez 
MenedŜera Strategii, a zatwierdzone przez Prezydenta. Do zadań Zespołu naleŜy: 

• Przyjmowanie uchwał w zakresie realizacji Strategii. 

• Akceptacja działań MenedŜera Strategii. 

• Zatwierdzenie lub odrzucenie wykazanych przez Zespół Realizacji Strategii 
wskaźników monitoringu. 

• Proponowanie kierunków działań. 

• Sugerowanie rozwiązań istniejących problemów zgłoszonych przez MenedŜera 
Strategii. 

• Rekomendowanie Radzie Miasta rozwiązań finansowych wynikających ze 
Strategii (dotyczących ujmowania w budŜecie Miasta konkretnych sum na 
projekty wynikające ze Strategii). 

• Inicjowanie nowych kierunków działań wynikających z przeprowadzonych 
w ramach Strategii badań. 

• Udzielanie okresowych (rocznych) absolutoriów MenedŜerowi Strategii oraz 
rozliczenie całości Strategii po jej zamknięciu. 
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Rysunek nr 3. Schemat organizacyjny wdraŜania Strategii rozwoju turystyki dla 
Miasta Przemyśla na lata 2008-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Harmonogram działań. 

Zasadniczym krokiem wdraŜania „Strategii rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla”  
jest przeprowadzenie analizy moŜliwości finansowych i przyjętych działań 
z określeniem kolejności i czasu ich realizacji. W przeciwnym razie dokument 
pozostanie jedynie w sferze załoŜeń i planów. Co równieŜ waŜne, koniecznie będzie 
połączenie wdraŜania z aktywnym poszukiwaniem i zdobywaniem środków 
zewnętrznych na sfinansowanie poszczególnych działań i w efekcie osiągnięcie stanu 
poŜądanego opisanego w turystycznej wizji.  

Szczegółowy harmonogram powinien zostać opracowany (na podstawie poniŜszych 
wytycznych) przez Zespół Realizacji Strategii. Powinien on zawierać plany działania 
oraz budŜet. 

 

W ramach pierwszego etapu wdraŜania przypadającego na I kwartał 2008 roku, po 
uchwaleniu dokumentu przez Radę Miasta, powinny się rozpocząć prace związane 
z rozpoczęciem wdraŜania Strategii (przygotowanie techniczne oraz tworzenie 
struktur wdroŜenia i zarządzania Strategią). Do głównych zadań warunkujących 
skuteczne wdroŜenie oraz efektywny proces zarządzania naleŜy zaliczyć utworzenie 
Zespołu Realizacji Strategii, Zespołu Monitorującego oraz powołanie MenedŜera 
Strategii. Do waŜnych działań na etapie przygotowawczym naleŜy zaliczyć równieŜ 
przygotowanie kadr podmiotów wdraŜających Strategię poprzez np. zwiększenie 
potencjału kadrowego oraz przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu 

STRATEGIA  

Prezydent 

Zespół Monitorujący 

MenedŜer Strategii 

Zespół Realizacji Strategii 
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zarządzania projektami, marketingu, etc. WaŜnym momentem będzie przyjęcie 
Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego oraz pozostałych 
Programów Operacyjnych, co umoŜliwi skonkretyzowanie źródeł finansowania oraz 
pozwoli na dokonanie montaŜu finansowego poszczególnych projektów. 

W kolejnym etapie, na podstawie kryteriów wskazanych przez Zespół Realizacji 
Strategii oraz kryteriów związanych ze źródłami finansowania poszczególnych 
projektów, nastąpi inicjacja działań (szczegółowy harmonogram realizacji 
poszczególnych działań znajduje się w dalszej części rozdziału).  

Podczas realizacji załoŜeń Strategii odbywać się powinien bieŜący monitoring procesu 
wdraŜania. Końcowym etapem powinno być opracowanie wniosków dotyczących 
stopnia wdroŜenia oraz efektów realizacji Strategii w formule analizy ex post. 

PoniŜej wskazano na główne, rekomendowane obszary koncentracji działań 
w poszczególnych okresach wdraŜania Strategii. 

 

Tabela nr 13. Obszary koncentracji działań w poszczególnych etapach wdraŜania 
Strategii.  

Obszary koncentracji działań 2008 2008-2015 2015 

Przyjęcie Strategii przez Radę Miasta   

 

 

  

Wzmocnienie podmiotów odpowiedzialnych 
za wdraŜanie Strategii, w tym szkolenia dot. 
zarządzania projektem, marketingiem 
turystycznym. 

Powołanie Zespołu Realizacji Strategii, 
MenedŜera Strategii. 

Ustanowienie Zespołu Monitorującego. 

Monitoring moŜliwości finansowania 
realizacji Strategii. 

   

Realizacja wykonania zakładanych celów 
i priorytetów Strategii: 

• badania oraz analiza rynku, 

• zbudowanie oferty turystycznej 
Miasta, 

• przedsięwzięcia o charakterze 
informacyjno-promocyjnym, 

• szkolenia, w tym kadr obsługi ruchu 
turystycznego, 

• zarządzanie przestrzenią turystyczną, 

• przedsięwzięcia o charakterze 
instytucjonalnym. 
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Obszary koncentracji działań 2008 2008-2015 2015 

MontaŜ finansowy projektów. 

Analiza okresowa - analiza ex middle - oraz 
po zakończeniu cyklu poszczególnych 
projektów – analiza ex post 

 

 

 

  

Analiza ex-post Strategii na lata 2007-2015  

 

 

  

BieŜący monitoring procesu wdraŜania 
Strategii 

 

 

 

  

Źródło: Opracowanie własne PART S.A. 

 

W poniŜszej tabeli znajduje się harmonogram realizacji poszczególnych działań, 
poczynając od roku 2008 do 2015.  

 

Tabela nr 14. Harmonogram realizacji działań.  

Działanie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Działanie 1.1.1. 

Upowszechnienie wiedzy na 
temat koncepcji produktu. 

        

Działanie 1.1.2. 

Organizowanie warsztatów 
kreatywności dotyczących 
moŜliwości kooperacji przy 

wdraŜaniu koncepcji. 

        

Działanie 1.1.3. 

Wspieranie procesu 
komercjalizacji 

zintegrowanego produktu 
turystycznego. 

        

Działanie 1.2.1. 

Opracowanie koncepcji 
wykorzystania źródeł 

termalnych na cele turystyczne. 

        

Działanie 1.2.2. 

Włączenie się w budowę 
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Działanie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

markowego transgranicznego 
produktu turystycznego Szlak 

Kupiecki Via Regia. 

Działanie 1.2.3. 

Poszukiwanie nowych 
inspiracji dla rozwijania / 

poszerzania oferty 
turystycznej. 

        

Działanie 2.1.1. 

Opracowanie i wdroŜenie 
systemu szkoleń podnoszących 

kwalifikacje zawodowe 
w poszczególnych sekcjach 
sektora turystycznego oraz 

w sektorze usług 
okołoturystycznych. 

        

Działanie 2.1.2. 

Opracowanie i wdroŜenie 
szkoleń dla słuŜb publicznych. 

        

Działanie 2.1.3. 

Stymulowanie współpracy 
pomiędzy branŜą turystyczną 
a jednostkami edukacyjnymi 

w zakresie lepszego 
przystosowania programu do 

potrzeb rynku pracy. 

        

Działanie 2.1.4. 

Rozwój infrastruktury 
szkoleniowej. 

        

Działanie 2.1.5. 

Realizacja projektów 
podnoszących jakość usług. 

        

Działanie 2.2.1. 

Pogłębianie wiedzy o Mieście 
i jego ofercie turystycznej oraz 

kształtowanie poczucia 
toŜsamości lokalnej wśród 

mieszkańców. 

        

Działanie 2.2.2. 

Kształtowanie przyjaznych 
i Ŝyczliwych postaw 
mieszkańców wobec 

przyjezdnych. 
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Działanie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Działanie 2.2.3. 

WdroŜenie systemu szkoleń 
dla osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą 

w turystyce. 

        

Działanie 2.2.4. 

WdroŜenie systemu szkoleń 
dla nowych pracowników 
operacyjnych w usługach 

turystycznych. 

        

Działanie 2.2.5. 

Edukacja turystyczna. 

        

Działanie 2.3.1. 

Zinwentaryzowanie potrzeb 
w celu opracowania zakresu 

prowadzonych badań w 
zakresie ilościowym 

i jakościowym. 

        

Działanie 2.3.2. 

Opracowanie i wdroŜenie 
systemu badań. 

        

Działanie 2.3.3. 

Określenie zasad dystrybucji 
badań pomiędzy wszystkich 

interesariuszy rynku 
turystycznego. 

        

Działanie 3.1.1. 

WdroŜenie Systemu 
Identyfikacji Wizualnej. 

        

Działanie 3.1.2. 

Przygotowanie 
i przeprowadzenie 

profesjonalnej kampanii 
promocyjnej pn. Miasto 
Turystyczne – Twierdza 

Przemyśl. 

        

Działanie 3.1.3. 

Przygotowanie 
i przeprowadzenie specjalnej 

kampanii promocyjnej 
w związku z mistrzostwami 

Europy w Piłce NoŜnej. 
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Działanie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Działanie 3.1.4. 

Opracowanie scenariusza 
i cykliczna organizacja 

imprezy wizerunkowej pn. 
Miasto Turystyczne – 
Twierdza Przemyśl. 

        

Działanie 3.1.5. 

Wprowadzanie elementów 
wizualizacji związanych z 

marką Miasto Turystyczne – 
Twierdza Przemyśl do 

produktów i usług 
turystycznych. 

        

Działanie 3.2.1. 

Stworzenie centralnej bazy 
danych dotyczących Miasta. 

        

Działanie 3.2.2. 

Podniesienie standardu 
funkcjonowania punktu 
informacji turystycznej. 

        

Działanie 3.2.3. 

Oznakowanie miejsc i atrakcji 
turystycznych. 

        

Działanie 3.2.4. 

Publikacja materiałów 
promocyjno-informacyjnych. 

        

Działanie 3.2.5. 

Zlokalizowanie na terenie 
Miasta kiosków 
elektronicznych. 

        

Działanie 3.2.6. 

Uruchomienie portalu 
turystycznego Miasta. 

        

Działanie 3.3.1. 

Prowadzenie cyklicznych 
badań marketingowych. 

        

Działanie 3.3.2. 

Udostępnianie wyników 
prowadzonych badań 

wszystkim zainteresowanym. 
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Działanie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Działanie 4.1.1. 

Stymulowanie rozwoju 
i dywersyfikacji bazy 

noclegowej i gastronomicznej. 

        

Działanie 4.1.2. 

Włączanie sieci istniejących 
i budowanych szlaków 

turystycznych w regionalne, 
krajowe i międzynarodowe 

systemy szlaków. 

        

Działanie 4.1.3. 

Kompleksowe 
zagospodarowywanie oraz 

utrzymywanie szlaków 
turystycznych. 

        

Działanie 4.1.4. 

Zagospodarowanie Sanu 
umoŜliwiające jego turystyczne 

wykorzystanie. 

        

Działanie 4.1.5. 

Rozbudowa bazy sportowo-
rekreacyjnej. 

        

Działanie 4.1.6. 

Wydzielenie 
i zagospodarowanie miejsca na 

organizację plenerowych 
imprez masowych. 

        

Działanie 4.2.1. 

Lobbing na rzecz 
dostosowywania rozkładów 

jazdy i tras komunikacji 
publicznej do potrzeb turystów. 

        

Działanie 4.2.2. 

Lobbing na rzecz 
turystycznego wykorzystania 

linii kolejowych. 

        

Działanie 4.2.3. 

Lobbing na rzecz 
dostosowywania oferty 

muzeów do potrzeb ruchu 
turystycznego. 
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Działanie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Działanie 4.2.4. 

Lobbing na rzecz 
dostosowywania planów 

rozbudowy i modernizacji dróg 
do potrzeb ruchu 
turystycznego. 

        

Działanie 4.2.5. 

Rozbudowa sieci parkingów 
turystycznych. 

        

Działanie 4.2.6. 

Oznakowanie ulic.  

        

Działanie 4.3.1. 

Właściwe wykorzystanie 
przestrzeni Miasta dla celów 

reklamowych. 

        

Działanie 4.3.2. 

Przestrzeganie planu 
zagospodarowania 

przestrzennego i Lokalnego 
Programu Rewitalizacji. 

        

Działanie 4.3.3. 

Regionalizacja architektury 
Miasta. 

        

Działanie 4.3.4. 

Utrzymanie czystości Miasta. 

        

Działanie 5.1.1. 

Powołanie Lokalnej 
Organizacji Turystycznej. 

        

Działanie 5.1.2. 

Wspieranie idei promowania 
i sprzedawania lokalnej oferty 

turystycznej. 

        

Działanie 5.1.3. 

Procentowy wzrost wydatków 
na turystykę i promocję 

w budŜecie Miasta. 

        

Działanie 5.1.4. 

Wzmocnienie potencjału 
kadrowego Wydziału Kultury, 

Promocji i Turystyki, 
organizacji pozarządowych 
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Działanie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

działających w zakresie 
rozwoju turystyki oraz branŜy 

turystycznej. 

Działanie 5.2.1. 

Promocja idei partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 

        

Działanie 5.2.2. 

Wspieranie inicjatyw 
realizowanych w partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 

        

Działanie 5.2.3. 

Integracja interesariuszy rynku 
turystycznego. 

        

Działanie 5.3.1. 

Intensyfikacja kontaktów 
w ramach podpisanych umów 

partnerskich. 

        

Działanie 5.3.2. 

Realizacja wspólnych 
projektów regionalnych 
i międzynarodowych o 

charakterze turystycznym. 

        

Działanie 5.3.3. 

Intensyfikacja współpracy ze 
Związkiem Gmin Fortecznych. 

        

Źródło: Opracowanie własne PART S.A. 

 

6.3. Źródła finansowania. 

Źródła finansowania Strategii moŜna podzielić zasadniczo na trzy grupy: 

• budŜet Miasta (gminy miejskiej Przemyśl), 

• środki unijne oraz inne zewnętrzne środki finansowe, 

• środki prywatne. 

 

BudŜet Miasta 

Rozwój turystyki jest jednym z ustawowych zadań gminy (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 
10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - Dz. U. 1990 Nr 16 
poz. 95 z późń. zm.). Władze w związku z powyŜszym muszą zabezpieczyć środki 
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z budŜetu Miasta na realizację zadań ustawowych. Cykle budŜetowe, zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych, mają charakter roczny. Jednak wieloletnie inwestycje mogą 
być planowane za pomocą wieloletnich planów inwestycyjnych przyjmowanych przez 
Radę Miasta jako wiąŜące zobowiązanie finansowe gminy. Tego typu rozwiązania 
dotyczą działań o charakterze inwestycyjnym. Na chwilę obecną w zapisach 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Przemyśla na lata 2007-2011 znajduje 
się kilka inwestycji, których realizacja wpisuje się w działania „Strategii rozwoju 
turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015”. Inne inwestycje ujęte w Strategii 
będą wymagały wpisania ich do wspomnianego Planu. Co do zadań 
nieinwestycyjnych, będą one musiały być ujmowane na bieŜąco, nawet w wypadku 
ich długoletniego trwania.  

Większość działań zaproponowanych w Strategii będzie wymagać zaangaŜowania 
środków budŜetowych (z uwagi na fakt, iŜ nie wszystkie działania będą mogły być 
sfinansowane ze środków zewnętrznych, a te, które będą mogły, wymagać będą 
równieŜ wkładu własnego). Po oszacowaniu niezbędnych nakładów przez zespół 
odpowiedzialny za wdroŜenie Strategii właściwe kwoty powinny zostać zapisane 
w budŜecie Miasta. 

 

Środki UE oraz inne zewnętrzne środki finansowe  

Środki unijne oraz inne pomocowe powinny stać się jednym z podstawowych źródeł 
realizacji Strategii. W latach objętych dokumentem dostępne będą ogromne kwoty, 
z których spora część potencjalnie moŜe zostać wykorzystana na realizację zapisów 
w niej ujętych, zwłaszcza przy wykorzystaniu finansowania na podstawie 
następujących programów:  

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 
2013 

2) PO Kapitał Ludzki 

3) PO Infrastruktura i Środowisko 

4) PO Rozwój Polski Wschodniej 

5) PO Innowacyjna Gospodarka 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej: 

6) PO Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 

7) PO Europa Środkowa 

8) Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - Program Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 

Poza podanymi powyŜej, w pierwszym okresie realizacji Strategii do wykorzystania 
będą równieŜ środki z Mechanizmów Finansowych: Mechanizmu Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  

Pełny opis wszystkich wymienionych programów znajduje się w dalszej części 
rozdziału.  
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Środki prywatne 

Uzupełnieniem środków z budŜetu Miasta oraz unijnych powinno być zaangaŜowanie 
kapitału przedsiębiorców. To właśnie oni - przedsiębiorcy - stanowić  bowiem będą 
podstawowy motor realizacji Strategii. Kluczową  rolą samorządu jest stymulowanie 
wzrostu, poprzez odpowiednie bodźce, jednak to przedsiębiorcy powinni tak naprawdę 
być tymi, na których spocznie w efekcie przygotowawczych działań władz Miasta, 
zasadniczy cięŜar realizacji Strategii.  

 

PoniŜej, w formule tabelarycznej, zostały przedstawione potencjalne źródła 
finansowania poszczególnych działań. Przy ich opisie posługiwano się następującymi 
symbolami:  

• BM - budŜet Miasta 

• RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2007 - 2013 

• PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

• PO IiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

• PO RPW -  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 

• PO IG -  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

• PO PS - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 

• PO EŚ - Program Operacyjny Europa Środkowa 

• ENPI PBU - Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - Program 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 

• MF EOG/NMF - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy  

• Dz - działanie 

• PR - środki prywatne 

• WPI - istnieje wieloletni program inwestycyjny dla działań w tym zakresie 

Pod tabelą zamieszczony został dokładny opis zewnętrznych środków finansowych na 
realizację zapisów „Strategii rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-
2015”.  
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Tabela nr 15. Źródła finansowania realizacji Strategii.  

Obszar 
priorytetowy 

Cel 
operacyjny 

Działanie Źródło finansowania 
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Działanie 1.1.1. 

Upowszechnienie wiedzy na temat 
koncepcji produktu. 

PO EŚ Dz. 4.3, BM 

PO IG Dz. 6.4 

PO RPW -  PO Dz. 5.1 

Działanie 1.1.2. 

Organizowanie warsztatów kreatywności 
dotyczących moŜliwości kooperacji przy 

wdraŜaniu koncepcji. 

BM 

ENPI PBU Dz. 1.2 

Działanie 1.1.3. 

Wspieranie procesu komercjalizacji 
zintegrowanego produktu turystycznego. 

BM 

PO KL Dz.8.1.1 
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Działanie 1.2.1. 

Opracowanie koncepcji wykorzystania 
źródeł termalnych na cele turystyczne. 

RPO  Dz. 2.3  

BM 

 

Działanie 1.2.2. 

Włączenie się w budowę markowego 
transgranicznego produktu turystycznego 

Szlak Kupiecki Via Regia. 

BM 

ENPI PBU Dz. 1.2, 3.1 

Działanie 1.2.3. 

Poszukiwanie nowych inspiracji dla 
rozwijania / poszerzania oferty 

turystycznej. 

PO IG Dz. 6.4 

BM 
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Działanie 2.1.1. 

Opracowanie i wdroŜenie systemu szkoleń 
podnoszących kwalifikacje zawodowe 

w poszczególnych sekcjach sektora 
turystycznego oraz w sektorze usług 

okołoturystycznych. 

MF EOG/NMF  

PO KL   Dz. 8.1.2 

BM 

 

Działanie 2.1.2. 

Opracowanie i wdroŜenie szkoleń dla 
słuŜb publicznych. 

MF EOG/NMF 

BM 

PO KL Dz. 5.2 

Działanie 2.1.3. 

Stymulowanie współpracy pomiędzy 
branŜą turystyczną a jednostkami 

edukacyjnymi w zakresie lepszego 
przystosowania programu do potrzeb 

rynku pracy. 

 

 

MF EOG/NMF 

PO RPW Dz. 1.1 

PO RPW Dz. 1.2 

PO KL Dz. 8.1, Dz. 4.1.1  

BM 
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Obszar 
priorytetowy 

Cel 
operacyjny 

Działanie Źródło finansowania 

Działanie 2.1.4. 

Rozwój infrastruktury szkoleniowej. 

PO IiŚ Dz. 14.1, PO RPW 
Dz. 1.1 

BM, WPI 

Działanie 2.1.5. 

Realizacja projektów podnoszących 
jakość usług. 

PO KL Dz. 8.1.1   

MF EOG/NMF 

BM 
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Działanie 2.2.1. 

Pogłębianie wiedzy o Mieście i jego 
ofercie turystycznej oraz kształtowanie 

poczucia toŜsamości lokalnej wśród 
mieszkańców. 

BM 

PO PS Dz.  2.1, 2.2 

ENPI PBU Dz.1.2 

Działanie 2.2.2. 

Kształtowanie przyjaznych i Ŝyczliwych 
postaw mieszkańców wobec 

przyjezdnych. 

BM 

PO PS Dz.  2.1, 2.2 

ENPI PBU Dz.1.2 

Działanie 2.2.3. 

WdroŜenie systemu szkoleń dla osób 
rozpoczynających działalność 

gospodarczą w turystyce. 

BM 

PO KL Dz. 8.1.1 

 

Działanie 2.2.4. 

WdroŜenie systemu szkoleń dla nowych 
pracowników operacyjnych w usługach 

turystycznych. 

PO KL Dz. 8.1.2 

BM 

Działanie 2.2.5. 

Edukacja turystyczna. 

PO PS Dz.  2.1, 2.2 

ENPI PBU Dz.1.2 

BM 
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Działanie 2.3.1. 

Zinwentaryzowanie potrzeb w celu 
opracowania zakresu prowadzonych 

badań w zakresie ilościowym 
i jakościowym 

ENPI PBU Dz.3.1 

PO KL 8.2.1 

BM 

Działanie 2.3.2. 

Opracowanie i wdroŜenie systemu badań. 

ENPI PBU Dz.3.1 

PO KL 8.2.1 

BM 

Działanie 2.3.3. 

Określenie zasad dystrybucji badań 
pomiędzy wszystkich interesariuszy rynku 

turystycznego. 

ENPI PBU Dz.3.1 

PO KL 8.2.1 

BM 
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Obszar 
priorytetowy 

Cel 
operacyjny 

Działanie Źródło finansowania 
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Działanie 3.1.1. 

WdroŜenie Systemu Identyfikacji 
Wizualnej. 

RPO P 6 

PO IG Dz. 6.4 

BM 

Działanie 3.1.2. 

Przygotowanie i przeprowadzenie 
profesjonalnej kampanii promocyjnej pn. 
Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl. 

RPO P 6 

PO IG Dz. 6.4 

BM 

Działanie 3.1.3. 

Przygotowanie i przeprowadzenie 
specjalnej kampanii promocyjnej 

w związku z mistrzostwami Europy 
w Piłce NoŜnej. 

PO IG  PO Dz. 6.4  

BM 

Działanie 3.1.4. 

Opracowanie scenariusza i cykliczna 
organizacja imprezy wizerunkowej pn. 

Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl. 

RPO P 6 

PO IG Dz. 6.4 

ENPI PBU Dz.1.2 

BM 

Działanie 3.1.5. 

Wprowadzanie elementów wizualizacji 
związanych z marką Miasto Turystyczne – 
Twierdza Przemyśl do produktów i usług 

turystycznych. 

RPO P 6 

PO IG Dz. 6.4 

ENPI PBU Dz.1.2 

PO PS Dz. 2.1 

BM 
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Działanie 3.2.1. 

Stworzenie centralnej bazy danych 
dotyczących Miasta. 

ENPI PBU Dz.3.2 

BM 

Działanie 3.2.2. 

Podniesienie standardu funkcjonowania 
punktu informacji turystycznej. 

RPO P 6 

BM WPI 

 

Działanie 3.2.3. 

Oznakowanie miejsc i atrakcji 
turystycznych. 

RPO P 6 

BM 

Działanie 3.2.4. 

Publikacja materiałów promocyjno-
informacyjnych. 

ENPI PBU Dz.1.2 

PO PS Dz. 2.1 

PO IG Dz. 6.4 

BM WPI 

Działanie 3.2.5. 

Zlokalizowanie na terenie Miasta kiosków 
elektronicznych. 

RPO P6 

BM 
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Obszar 
priorytetowy 

Cel 
operacyjny 

Działanie Źródło finansowania 

Działanie 3.2.6. 

Uruchomienie portalu turystycznego 
Miasta. 

RPO  P6 

ENPI PBU Dz.1.2 

PO PS Dz. 2.1 

BM 
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Działanie 3.3.1. 

Prowadzenie cyklicznych badań 
marketingowych. 

PO KL 8.2.1 

BM 

Działanie 3.3.2. 

Udostępnianie wyników prowadzonych 
badań wszystkim zainteresowanym. 

PO KL 8.2.1 

BM 
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Działanie 4.1.1. 

Stymulowanie rozwoju i dywersyfikacji 
bazy noclegowej i gastronomicznej. 

RPO Dz. 1.1 

PR 

BM 

Działanie 4.1.2. 

Włączanie sieci istniejących 
i budowanych szlaków turystycznych 

w regionalne, krajowe i międzynarodowe 
systemy szlaków. 

RPO P 6 

PO IiŚ Dz. 12.1 

PO RPW Dz. 5.2 

PO IG Dz. 6.4 

BM, WPI 

Działanie 4.1.3. 

Kompleksowe zagospodarowywanie oraz 
utrzymywanie szlaków turystycznych. 

RPO P 6 

PO IiŚ Dz. 12.1 

PO RPW Dz. 5.2 

PO IG Dz. 6.4 

ENPI PBU Dz.1.2 

PO PS Dz. 2.1 

BM, WPI 

Działanie 4.1.4. 

Zagospodarowanie Sanu umoŜliwiające 
jego turystyczne wykorzystanie. 

RPO P 6 

PO IiŚ Dz. 12.1 

PO RPW Dz. 5.2 

PO IG Dz. 6.4 

ENPI PBU Dz.1.2 

PO PS Dz. 2.1 

BM, WPI 

Działanie 4.1.5. 

Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej. 

RPO Dz. 5.3, Dz. 7.1 

BM, WPI 
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Obszar 
priorytetowy 

Cel 
operacyjny 

Działanie Źródło finansowania 

Działanie 4.1.6. 

Wydzielenie i zagospodarowanie miejsca 
na organizację plenerowych imprez 

masowych. 

RPO Dz. 5.3 , Dz. 7.1 

BM 
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Działanie 4.2.1. 

Lobbing na rzecz dostosowywanie 
rozkładów jazdy i tras komunikacji 

publicznej do potrzeb turystów. 

BM 

Działanie 4.2.2. 

Lobbing na rzecz turystycznego 
wykorzystania linii kolejowych. 

ENPI PBU Dz. 1.2, Dz. 
3.1 

BM 

Działanie 4.2.3. 

Lobbing na rzecz dostosowywania oferty 
muzeów do potrzeb ruchu turystycznego. 

BM 

Działanie 4.2.4. 

Lobbing na rzecz dostosowywania planów 
rozbudowy i modernizacji dróg do potrzeb 

ruchu turystycznego 

PO RPW Dz. 4.1 

PO IG 

BM 

Działanie 4.2.5. 

Rozbudowa sieci parkingów 
turystycznych. 

RPO Dz. 7.1  

PO RPW Dz. 4.1 

BM 

Działanie 4.2.6. 

Oznakowanie ulic. 

BM 
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Działanie 4.3.1. 

Właściwe wykorzystanie przestrzeni 
Miasta dla celów reklamowych. 

BM 

PR 

Działanie 4.3.2. 

Przestrzeganie planu zagospodarowania 
przestrzennego i Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 

BM 

 

Działanie 4.3.4. 

Utrzymanie czystości Miasta. 

BM 
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Działanie 5.1.1. 

Powołanie Lokalnej Organizacji 
Turystycznej. 

BM 

PR 
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Obszar 
priorytetowy 

Cel 
operacyjny 

Działanie Źródło finansowania 

Działanie 5.1.2. 

Wspieranie idei promowania i 
sprzedawania lokalnej oferty turystycznej. 

ENPI PBU Dz. 1.2 

PO PS Dz. 2.1 

BM 

Działanie 5.1.3. 

Procentowy wzrost wydatków na 
turystykę i promocję w budŜecie Miasta 

BM 

Działanie 5.1.4. 

Wzmocnienie potencjału kadrowego 
Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki, 
organizacji pozarządowych działających 
w zakresie rozwoju turystyki oraz branŜy 

turystycznej. 

PO KL Dz. 4.1  

MF EOG/NMF 

BM 
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Działanie 5.2.1. 

Promocja idei partnerstwa publiczno-
prywatnego 

PO KL  Dz. 8.1.2 

MF EOG/NMF 

ENPI PBU  Dz. 3.1 

BM 

PR 

Działanie 5.2.2. 

Wspieranie inicjatyw realizowanych 
w partnerstwie publiczno-prywatnym. 

RPO Dz. 7.1 , PO KL Dz. 
8.1.2 

MF EOG/NMF Dz. 3.1 

BM 

Działanie 5.2.3. 

Integracja interesariuszy rynku 
turystycznego. 

BM 
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Działanie 5.3.1. 

Intensyfikacja kontaktów w ramach 
podpisanych umów partnerskich. 

ENPI PBU Dz.1.2 

PO PS Dz. 2.1 

BM 

Działanie 5.3.2. 

Realizacja wspólnych projektów 
regionalnych i międzynarodowych o 

charakterze turystycznym. 

ENPI PBU Dz.1.2 

PO PS Dz. 2.1 

PO EŚ 

BM 

Działanie 5.3.3. 

Intensyfikacja współpracy ze Związkiem 
Gmin Fortecznych. 

BM, RPO P 6 

Źródło: Opracowanie własne PART S.A. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 
2013 (opis oparty na uszczegółowieniu RPO z dnia 18 września 2007 roku) 

UWAGA 1: Zapisy uszczegółowiające RPO dopiero zakończyły etap konsultacji 
społecznych (zakończone 25.10.2007). Ich ostateczny kształt moŜe w niewielkim 
stopniu odbiegać od przedstawionych poniŜej rozwiązań. 

UWAGA 2: Na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO znajdują się dwa 
zadania bezpośrednio związane z wdraŜaniem „Strategii rozwoju turystyki dla Miasta 
Przemyśla na lata 2008-2015”: 

• Zagospodarowanie obiektów i terenów wchodzących w skład Zespołu Parków 
Kulturowych Twierdzy Przemyśl (pozycja 14 na liście, kwota projektu 7,153 
mln EUR, lata realizacji 2008 - 2011). 

• Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku 
Miejskiego w Przemyślu (pozycja 15 na liście, kwota projektu 4,648 mln EUR, 
lata realizacji 2007 - 2010). 

 

Priorytet 6 - Turystyka i Kultura 

Typy projektów  

Oś realizowana będzie poprzez projekty dotyczące m.in.: 

• obiektów infrastruktury turystycznej, w tym m.in. szlaków, tras turystycznych, 
wyciągów narciarskich, przystani wodnych, kąpielisk i innych form 
infrastruktury słuŜącej rozwojowi turystyki wraz z infrastrukturą sanitarną, 
gastronomiczną, noclegową, informacyjną,  

• obiektów słuŜących udostępnianiu dla turystów atrakcji turystycznych, w tym 
ciągów komunikacyjnych, parkingów, punktów widokowych, wieŜ 
widokowych, zadaszeń, itp., wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, 
noclegową, informacyjną, 

• punktów informacji turystycznej, kampanii reklamowych i innych działań 
informacyjnych i promocyjnych, 

• architektury zdrojowej, parków zdrojowych, pijalni wód, domów zdrojowych 
oraz promocji produktu uzdrowiskowego,  

• rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji oraz zachowania obiektów 
dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem, a takŜe ich adaptacji na cele 
kulturalne lub turystyczne, 

• konserwacji zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, 
księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych; 

• infrastruktury słuŜącej udostępnianiu obiektów dziedzictwa kulturowego, 
w tym ciągów komunikacyjnych, parkingów, itp., 

• instytucji kultury wraz z otoczeniem, w tym teatrów, bibliotek, ognisk 
artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki, 
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• monitoringu i zabezpieczenia obiektów infrastruktury turystycznej, 
dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na 
wypadek zagroŜeń, 

• tworzenia systemów informacji kulturalnej, informacji dotyczącej obiektów 
dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury 
informacyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej), 

• wyposaŜenia słuŜącego prowadzeniu działalności kulturalnej w obiektach 
będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), 

• organizacji imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym, np. festiwali, targów 
(wyłącznie jako elementu przedsięwzięć infrastrukturalnych),  

• przygotowania i realizacji programów rozwoju i promocji lokalnych lub 
regionalnych produktów turystyki kulturowej i przyrodniczej (wyłącznie jako 
element przedsięwzięć infrastrukturalnych),  

• przystosowania obiektów turystycznych i dziedzictwa kulturowego oraz 
instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych (tylko jako element 
większego projektu), 

• tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych 
kulturowo (tylko jako element większego projektu), 

• cyfrowej archiwizacji zasobów instytucji kultury. 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego w rozumieniu Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420).  

Typy beneficjentów 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

• jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość 
prawną, 

• parki narodowe i krajobrazowe, 

• partnerzy społeczni i gospodarczy: 

o organizacje pozarządowe, w tym kościoły i związki wyznaniowe oraz 
osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

o instytucje kultury, 

• przedsiębiorcy28, 

• zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony 
zdrowia29, 

• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne. 

                                                 
28 Dotyczy wyłącznie Agencji Rozwoju Przemysłu. 
29 Dotyczy wyłącznie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. 
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Maksymalny poziom wsparcia  

Maksymalny poziom wsparcia wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, przy czym 
Instytucja Zarządzająca (Urząd Marszałkowski) moŜe podnieść lub obniŜyć udział 
środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (minimalny wkład 
własny beneficjenta to 0%, za wyjątkiem samorządów terytorialnych, które muszą 
wykazać wkład własny na poziomie 5%), a kwota wsparcia nie moŜe być wyŜsza niŜ 
15 mln PLN. Wyjątek stanowią projekty dotyczące: 

• konserwacji zabytków ruchomych, 

• rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, 

• zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem oraz projektów 
realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone 
z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, czy archiwa 
państwowe.  

W projektach tych maksymalny poziom wsparcia moŜe wynosić 4 mln PLN. 
Minimalny poziom wsparcia wynosi 0,5 mln PLN. Limity - górne i dolne - nie dotyczą 
projektów z indykatywnej listy projektów kluczowych. 

 

Działanie 5.3 Infrastruktura Sportowa i Rekreacyjna 

Typy projektów 

• roboty budowlane i/lub wyposaŜenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) w zakresie infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej: 
pływalnie, lodowiska, stadiony, hale sportowe, boiska, ścieŜki rowerowe i inne 
obiekty oraz zespoły ww. obiektów. 

W ramach niniejszego działania: 

• nie będą się kwalifikowały obiekty sportowe słuŜące szkołom wyŜszym 
i placówkom oświaty do działalności edukacyjnej, których wsparcie 
przewidziano w ramach działania 4.1 Infrastruktura edukacyjna, 

• nie będą się kwalifikowały obiekty sportowe i rekreacyjne o znaczeniu 
turystycznym, których wsparcie przewidziano w osi priorytetowej 6 Turystyka 
i kultura. 

Typy beneficjentów 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

• inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 

• partnerzy społeczni i gospodarczy: 

o organizacje pozarządowe, w tym kościoły i związki wyznaniowe oraz 
osoby prawne kościołów i związków 

 

Maksymalny poziom wsparcia  
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Maksymalny poziom wsparcia wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, przy czym 
Instytucja Zarządzająca (Urząd Marszałkowski) moŜe podnieść lub obniŜyć udział 
środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (minimalny wkład 
własny beneficjenta to 0%, za wyjątkiem samorządów terytorialnych, które muszą 
wykazać wkład własny na poziomie 5%), a minimalny poziom kosztów 
kwalifikowanych to 1 mln PLN. 

 

Działanie 7.1 Rewitalizacja Miast 

Typy projektów  

W ramach działania realizowane będą projekty, wynikające bezpośrednio z planów 
rewitalizacji. Celem projektów rewitalizacyjnych będzie oŜywienie społeczne 
i gospodarcze poprzez dostosowanie objętych nimi obszarów i/lub obiektów do 
potrzeb gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych oraz 
mieszkalnych. Projekty dotyczyć będą:  

• przedsięwzięć na obszarach i w obiektach rewitalizowanych, w tym renowacji, 
rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposaŜenia istniejącej zabudowy na 
wskazane wyŜej cele oraz poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni 
publicznej, 

• budowy i wyposaŜenia nowych obiektów,  

• renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz 
renowacji i adaptacji na cele mieszkaniowe budynków istniejących 
stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów 
działających w celach niezarobkowych, 

• systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz przedsięwzięć mających 
na celu walkę z przestępczością i patologiami społecznymi, 

• przedsięwzięć słuŜących aktywizacji społeczności zamieszkujących obszary 
rewitalizowane oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym. 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 

Typy beneficjentów 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 

• szkoły wyŜsze, 

• partnerzy społeczni i gospodarczy: 

o organizacje pozarządowe, w tym kościoły i związki wyznaniowe oraz 
osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

• spółdzielnie mieszkaniowe, 

• wspólnoty mieszkaniowe, 

• Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
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Maksymalny poziom wsparcia 

Maksymalny poziom wsparcia wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, przy czym 
Instytucja Zarządzająca (Urząd Marszałkowski) moŜe podnieść lub obniŜyć udział 
środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (minimalny wkład 
własny beneficjenta to 0%, za wyjątkiem samorządów terytorialnych, które muszą 
wykazać wkład własny na poziomie 5%), a maksymalny poziom kosztów 
kwalifikowanych to 10 mln PLN, natomiast minimalny poziom dofinansowania na 
poziomie pojedynczego projektu to 0,5 mln PLN. 

 

PO Kapitał Ludzki (opis oparty na zatwierdzonym uszczegółowieniu  z dnia 18 września 2007 
roku) 

Działanie 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej 

Celem działania jest wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy na 
szczeblu samorządu terytorialnego oraz poprawa jakości polityk i programów o 
zasięgu regionalnym i lokalnym.  

Instytucją WdraŜającą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie konkursowym. 

W ramach całego działania priorytetowo traktowane będą usprawnienia, których 
rezultatem będzie poprawa obsługi klienta w urzędzie mająca wymierny efekt np. we 
wprowadzeniu standardów obsługi klienta, uproszczeniu procedur wewnątrz urzędu 
czy skróceniu czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy. 

Poziom dofinansowania środkami UE na poziomie projektu 85%. MoŜliwe 
zaliczkowanie. 

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - 
Projekty konkursowe 

Typy projektów 

• projekty ukierunkowane na poprawę obsługi obywatela i modernizację 
zarządzania w administracji samorządowej obejmujące m.in.: 

o podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych 
świadczonych przez urzędy administracji samorządowej, 

o wdraŜanie usprawnień zarządczych w administracji publicznej na 
poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością (np. 
norma ISO) lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów 
(np. Powszechny Model Samooceny CAF) i w wybranych aspektach jej 
funkcjonowania, np. komunikacja wewnętrzna, obieg dokumentów, 
zarządzanie ryzykiem, planowanie strategiczne,  

• projekty ukierunkowane na podnoszenie  kompetencji kadr m.in. poprzez: 

o wzmacnianie działów kadrowo – szkoleniowych jako centrów 
zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach samorządu terytorialnego, 
w tym m.in. poprzez szkolenia w zakresie modelu i narzędzi 
zarządzania zasobami ludzkimi, dofinansowanie studiów 
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podyplomowych w zakresie zarządzania kadrami, opracowanie modelu 
i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym 
w zakresie: rekrutacji, wdraŜania na stanowisku pracy, okresowej 
oceny pracowniczej, rozwoju zawodowego i motywacyjnego systemu 
wynagrodzeń, 

o promowanie i wdraŜanie zasad, mechanizmów oraz procedur 
wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom 
kultury etycznej kadr administracji samorządowej,  

o prowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych w urzędach administracji 
samorządowej, 

o szkolenia generalne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla 
kadr urzędów zatrudnionych w administracji samorządowej 

o promowanie zasad, mechanizmów, procedur wzmacniających 
przejrzystość w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności 
w formie sieci wymiany doświadczeń, kampanii informacyjno – 
promocyjnych, seminariów, konferencji i konkursów, 

• projekty obejmujące wzmacnianie zdolności regulacyjnych i analitycznych, 
w tym m.in.: 

o wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,  

o wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
opracowywania, wdraŜania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu 
regionalnym i lokalnym, 

o wzmocnienie komórek w urzędach odpowiedzialnych za 
monitorowanie i ewaluację polityk i strategii o zasięgu regionalnym lub 
lokalnym, 

o wzmocnienie potencjału samorządowych kolegiów odwoławczych, 
m.in. poprzez specjalistyczne szkolenia, 

o wzmocnienie potencjału regionalnych izb obrachunkowych, m.in. 
poprzez specjalistyczne szkolenia i wzmacnianie narzędzi nadzorczych. 

Projektodawcami mogą być wszystkie grupy beneficjentów. Odbiorcami pomocy 
powinni być między innymi: 

• urzędy administracji samorządowej, 

• pracownicy urzędów administracji samorządowej, 

• samorządowe kolegia odwoławcze i ich pracownicy, 

• regionalne izby obrachunkowe i ich pracownicy. 

 

Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 
gospodarki opartej na wiedzy 
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Celem działania jest budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez umoŜliwienie 
im rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej, a takŜe zapewnienie efektywnego 
zarządzania systemem szkolnictwa wyŜszego oraz dostosowanie struktury podaŜy 
absolwentów do potrzeb gospodarki.  

Minimalna wartość projektów to 50 tys. PLN.  

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - Projekty 
konkursowe 

Typy projektów 

Programy rozwoju uczelni obejmujące m. in.: 

• przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów 
podyplomowych, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów 
doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach 
studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, 

• rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci 
programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz 
programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie 
udziału szkolnictwa wyŜszego w kształceniu ustawicznym), 

• opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdroŜenie 
programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość (studia, studia podyplomowe, kursy), 

• współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych 
elementów nauczania (staŜe i praktyki studenckie) oraz zwiększania 
zaangaŜowania pracodawców w realizację programów nauczania, 

• lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na runek pracy m. in. poprzez 
wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni, 

• podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu 
podwyŜszania jakości nauczania, 

• podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią 
(w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe), 

• organizowanie staŜy i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych 
ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych dla kadry dydaktycznej 
uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staŜe dla 
doktorantów i staŜe postdoktorskie), 

• stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów 
wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyŜszego 
w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki, 

• projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umoŜliwienia im 
korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni, 

• wdroŜenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności 
opracowanych w ramach wsparcia systemowego w poddziałaniu 4.1.3). 
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Projektodawcami mogą być wszystkie typy beneficjentów. Odbiorcami pomocy mogą 
być m.in.: 

• uczelnie (instytucje, kadra akademicka), 

• studenci, słuchacze, doktoranci oraz inne osoby biorące udział w kształceniu. 

 

Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie 

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 
przedsiębiorstw – projekty konkursowe 

Typy projektów 

• ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla 
kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: 
zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, 
organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdraŜania 
technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania 
w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 

• doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla 
osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, 
zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa 
związanego z procesami inwestycyjnymi), 

• szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub 
innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są 
zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyŜszaniem 
kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz 
z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy). 

Projektodawcami mogą być wszystkie typy beneficjentów. Odbiorcami pomocy mogą 
być: 

• przedsiębiorcy  i ich pracownicy, 

• regionalne grupy przedsiębiorstw (i ich pracownicy), 

• pracujące osoby dorosłe (powyŜej 18. roku Ŝycia), wykonujące pracę na  
podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych. 

Poziom dofinansowania ze środków unijnych sięga 85% (łącznie z krajowym - 100% 
kosztów kwalifikowanych). Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN. Wnioski 
naleŜy składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych 
w regionie – Projekty konkursowe 

Typy projektów 

• pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, 
organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu 
terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu 
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opracowanie i wdraŜanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą 
gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim, 

• wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne 
i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień 
monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego, 

• podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających 
modernizowanych firm w zakresie moŜliwości i potrzeby realizacji projektów 
wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo, 

• szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego 
zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne 
plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca 
zatrudnienia), 

• szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany 
profilu działalności przedsiębiorstwa, 

• badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian 
gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych 
mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz 
związana z nimi wymiana informacji. 

Projektodawcami mogą być wszystkie typy beneficjentów. Odbiorcami pomocy mogą 
być: 

• pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw przechodzący procesy adaptacyjne 
i modernizacyjne, 

• partnerzy społeczni, 

• osoby odchodzące z rolnictwa lub rybactwa, 

• samorządy gospodarcze i zawodowe, 

• jednostki samorządu terytorialnego, 

• instytucje rynku pracy, 

• społeczność lokalna, 

• organizacje pozarządowe. 

Poziom dofinansowania ze środków unijnych sięga 85% (łącznie z krajowym - 100% 
kosztów kwalifikowanych). Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN. Wnioski 
naleŜy składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

 

PO Infrastruktura i Środowisko (opis oparty na wersji uszczegółowienia z dnia 17 kwietnia 
2007 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych we wrześniu 2007) 

UWAGA 1: PoniŜsze opisy są wersją uszczegółowienia programu poddaną 
konsultacjom społecznym. Treść zapisów moŜe jeszcze ulec zmianie. 
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UWAGA 2: Na indykatywnej liście projektów kluczowych PO Infrastruktura 
i Środowisko znalazło się kilka projektów związanych z Przemyślem i mających 
wpływ na rozwój turystyki, choć nie bezpośrednio jej dotyczące: 

• Budowa autostrady A4 Kraków - Rzeszów - Korczowa (nr 2 na liście 
podstawowej). 

• Modernizacja linii kolejowej E30/CE30 Zgorzelec/Bielawa Dolna-Wrocław-
Katowice- Kraków-Przemyśl-Medyka II etap (nr 26 na liście podstawowej). 

 

Działanie 12.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 
ponadregionalnym 

Typy projektów 

• rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, 
a takŜe adaptacja na cele kulturalne obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
i zespołów tych obiektów wraz z ich otoczeniem, 

• zakup i remont trwałego wyposaŜenia do prowadzenia działalności kulturalnej 
w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów 
projektu), 

• konserwacja zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych 
archiwaliów, księgozbiorów, zbiorów filmowych oraz innych zabytków 
ruchomych, 

• zabezpieczenie zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem, 

• rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja 
zabytkowych zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych i muzealnych, 

• tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych 
bibliotek, itp. (dotyczy wykorzystania w tym celu zbiorów zabytkowych), 

• przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania 
i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania. 

W ramach jednego złoŜonego projektu beneficjent moŜe łączyć dopuszczone 
w działaniu typy realizowanych operacji. 

Inwestycje budowlano-konserwatorskie w działaniu dotyczą prac prowadzonych 
w obiektach zabytkowych i ich otoczeniu. 

Typy beneficjentów 

• instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone 
z ministrem  właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), 

• jednostki samorządu terytorialnego, 

• kościoły i związki wyznaniowe, 

• organizacje pozarządowe, 

• archiwa państwowe, 



Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 215

• szkoły artystyczne (dla których organem prowadzącym jest minister właściwy 
ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu 
terytorialnego), uczelnie  artystyczne (nadzorowane przez ministra właściwego 
ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), a takŜe uczelnie publiczne 
inne niŜ artystyczne - mogą realizować projekty/ brać udział jako partnerzy 
w projekcie wyłącznie w zakresie zadań z obszaru digitalizacji zabytkowych 
zbiorów, konserwacji zabytków ruchomych oraz ich zabezpieczenia przed 
kradzieŜą i zniszczeniem, 

• przedsiębiorstwa państwowe nie działające w celu osiągnięcia zysku (dotyczy 
tylko podmiotów, których działalność związana jest z ochroną dziedzictwa 
kulturowego, realizujących projekty dotyczące obiektów znajdujących się na 
Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub 
uznanych przez Prezydenta RP za Pomnik Historii), 

• partnerstwa zawiązane w ramach określonego w działaniu katalogu 
beneficjentów. 

Poziom wsparcia ze środków UE wynosi 85%, a minimalna wartość projektu 20 mln 
PLN, za wyjątkiem projektów dotyczących:  

• konserwacji zabytków ruchomych, 

• rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zabytkowych zasobów 
bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz tworzenia wirtualnych muzeów, 
galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek, itp. 

• zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem, 

• oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe 
i współprowadzone z  ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa 
narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół 
i uczelni artystycznych 

przy których minimalna wartość projektu wynosi 4 mln PLN. 

Działanie 12.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym 

Typy projektów 

• budowa, rozbudowa, remont i przebudowa instytucji kultury, 

• zakup i remont trwałego wyposaŜenia do prowadzenia działalności kulturalnej 
(wyłącznie jako jeden z elementów projektu), 

• przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania 
i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania. 

Typy beneficjentów 

• instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone 
z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), 

• organizacje pozarządowe, 

• kościoły i związki wyznaniowe, 
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• archiwa państwowe, 

• jednostki samorządu terytorialnego, 

• partnerstwa zawiązane w ramach określonego w działaniu katalogu 
beneficjentów. 

Poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. 
Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN (w tym dla partnerstw 
zawiązywanych w celu realizacji projektu). 

Dla projektów, gdzie beneficjentami są instytucje kultury państwowe oraz 
współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego oraz archiwa państwowe minimalna wartość projektu wynosi 4 mln PLN. 

Dla projektów dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej – wszystkie typy 
projektów kwalifikowalnych w ramach działania niezaleŜnie od ich wartości. 

 

Działanie 14.1. Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego 

Typy projektów 

W ramach działania realizowane będą kompleksowe projekty mające na celu 
polepszenie infrastruktury słuŜącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na 
poziomie wyŜszym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej 
z dydaktyką na poziomie wyŜszym, w szczególności polegające na: 

• budowie lub rozbudowie obiektów infrastruktury szkół wyŜszych wraz 
z wyposaŜeniem, 

• wyposaŜeniu uczelni w aparaturę naukowobadawczą wykorzystywaną 
w procesie dydaktycznym i nowoczesne wyposaŜenie dydaktyczne wraz 
z dostosowaniem stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów 
nowego wyposaŜenia, 

• budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów infrastruktury towarzyszącej 
wykorzystywanej przez studentów (w ograniczonym zakresie), 

• realizacji kompleksowych projektów słuŜących zastosowaniu ICT 
w dydaktyce, w tym zwłaszcza zakup wyposaŜenia oraz technologii 
wspomagających kształcenie wraz z technicznym dostosowaniem 
infrastruktury do wymogów związanych z eksploatacją sprzętu, 

• budowie lub rozbudowie lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych 
i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami 
regionalnymi lub krajowymi, 

• zapewnieniu dostępu do Internetu w obiektach uczelni (np. hot-spoty), 

• przygotowaniu kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania 
i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania. 

Poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych, z tego 85% środki UE, 
reszta budŜet państwa. Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu - 20 
mln PLN. 
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PO Rozwój Polski Wschodniej (opis oparty na wersji dokumentu z dnia 2 października 2007 
roku)  

UWAGA 1: Dla programu nie ma jeszcze oficjalnego uszczegółowienia. Dlatego 
moŜna operować wyłącznie ogólnymi danymi. 

UWAGA 2: Na liście projektów indywidualnych PO Rozwój Polski Wschodniej są 
zapisane następujące projekty powiązane ze „Strategią rozwoju turystyki dla Miasta 
Przemyśla” : 

• Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemyślu (kwota 
projektu 11,41 mln EUR, dofinansowanie 9,69 mln EUR), beneficjent 
Państwowa WyŜsza Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (Działanie 1.1 
Infrastruktura uczelni). 

• Budowa wschodniej drogi obwodowej Miasta Przemyśla łączącej drogę 
krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 i z drogą wojewódzką nr 885 
poprawiająca dostępność do przejść granicznych z Ukrainą w Medyce 
i Malhowicach (kwota projektu 102,06 mln EUR, kwota dofinansowania 
42,56), okres realizacji 2007-2013, beneficjent miasto Przemyśl (Działanie 4.1 
Infrastruktura drogowa). 

• Promocja zrównowaŜonego rozwoju turystyki (kwota projektu 5,88 mln EUR, 
kwota dofinansowania 5,00 mln EUR), okres realizacji 2007-2015, 
koordynatorem przygotowania projektu jest Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego (Działanie 5.1 Promowanie zrównowaŜonego rozwoju 
turystyki). 

• Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (kwota projektu 50,00 mln EUR, kwota 
dofinansowania 42,50 mln EUR), okres realizacji 2007-2015, koordynatorem 
przygotowania projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Działanie 
5.2 Trasy rowerowe). 

 

PO Innowacyjna Gospodarka (opis oparty o wersję uszczegółowienia poddaną konsultacjom 
społecznym z dnia 28 sierpnia 2007 roku) 

UWAGA 1: PoniŜszy opis ma charakter roboczy. Pod koniec października 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaczęło wprowadzać zmiany do 
uszczegółowienia, jednak nie są one jeszcze udostępnione publicznie. 

UWAGA 2: Na indykatywnej liście projektów kluczowych jest projekt planowany do 
realizacji z Działania 6.3 (którego wyłącznym beneficjentem zgodnie 
z dotychczasowymi zapisami jest Polska Organizacja Turystyczna) projekt „Obsługa 
turystyczna na EURO 2012” obejmujący zasięgiem cały kraj. Kwota kosztów projektu 
to 10 mln EUR, dofinansowanie 8,5 mln EUR. 

 

Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym 

Typy projektów 

W ramach działania wspierane będą projekty indywidualne polegające na wsparciu 
produktów turystycznych: 
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• związanych z realizacją EURO 2012,  

• w zakresie obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne, w tym 
znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. 

W/w typy projektów mogą obejmować równieŜ działania promocyjne, ściśle związane 
z realizowanymi w ramach projektu inwestycjami.   

Beneficjenci 

Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe, jednostki administracji 
rządowej i instytucje im podległe, instytucje otoczenia biznesu, w tym organizacje 
pozarządowe, izby gospodarcze oraz inne fundacje i stowarzyszenia działające na 
rzecz sektora turystycznego, spółki nie działające dla zysku. 

Procent dofinansowania środkami UE na poziomie projektu: 85 %. 

 

PO Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja (opis na podstawie projektu z dnia 22 
lutego 2007 roku) 

We wszystkich działaniach uprawnionymi beneficjentami są: 

• podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem 
krajowym, 

• podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna 
(posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie 
odpowiedzialność finansową za realizowany projekt, 

• podmioty nie posiadające osobowości prawnej, w imieniu których jednostka 
nadrzędna będzie starała się o dotację (wraz z określeniem, który podmiot 
będzie realizował projekt), 

• podmioty, których siedziby znajdują się poza obszarem wsparcia programu, 
pod warunkiem, Ŝe posiadają kompetencje i działają na terenie wsparcia, 
a działania projektu zostaną wdroŜone na obszarze wsparcia. 

Poziom wsparcia wynosi 85%, a wszystkie projekty muszą być realizowane we 
współpracy z partnerami słowackimi. 

Priorytet 2 Temat 1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki 

Wspólne przedsięwzięcia realizowane w ramach tego tematu współpracy powinny 
zmierzać w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej. DuŜy nacisk będzie 
kładziony na inwestycje związane z rozwijaniem istniejących i potencjalnych 
uzdrowisk oraz publiczną opieką zdrowotną. Poprawa sytuacji w tej dziedzinie 
pozwoliłaby takŜe na zmniejszenie problemu marginalizacji wynikającej z bezrobocia. 

Znaczące korzyści dla rozwoju współpracy transgranicznej moŜe takŜe przynieść 
współpraca  w dziedzinie turystyki, sportu i rekreacji, poniewaŜ w dłuŜszym okresie 
moŜe ona stanowić główny czynnik rozwoju polsko-słowackiego pogranicza. NaleŜy 
takŜe w dalszym ciągu zacieśniać relacje między polskimi i słowackimi organizacjami 
i zrzeszeniami turystycznymi. Kontakty te mogą przyczynić się do promowania 
przedsiębiorczości. 
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Szczególnie istotne jest zachęcanie do nauki języków obcych, polskiego 
i słowackiego, oraz wymiana informacji i danych w celu rozwoju turystyki 
transgranicznej. Dodatkowo, współpraca między uzdrowiskami moŜe przyczynić się 
do rozwoju tego szczególnego sektora turystyki. 

Region oferuje obiecujące warunki dla rozwoju eko- i agroturystyki. NaleŜy wspierać 
wysiłki dąŜące do nawiązania współpracy w tej dziedzinie pomiędzy róŜnymi 
ośrodkami lub organizacjami turystycznymi po obu stronach granicy. 

Pokreślić równieŜ naleŜy znaczenie produktów turystyki regionalnej na terenach 
przygranicznych - ich promocja i ochrona powinna zostać wzmocniona, a wspierane 
winny być działania mające na celu zwiększenia bezpieczeństwa turystów 
odpoczywających lub uprawiających sport na terenach górzystych. 

Priorytet 2 Temat 2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Polsko-słowackie pogranicze jest terenem znanym ze swojego bogatego dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego. Wykorzystując ten fakt i jednocześnie przyczyniając 
się do ochrony tych zasobów, wspierane będą przedsięwzięcia słuŜące tworzeniu sieci 
tematycznych łączących miejsca o podobnych cechach i mające na celu rozwój nowej 
oferty i produktów turystycznych (np. drewniane kościoły lub szlaki gotyckie). Istotne 
jest tutaj wsparcie dla istniejących oraz tworzenie nowych produktów turystycznych, 
wykorzystujących walory kulturowe oraz przyrodnicze pogranicza. Dzięki działaniom 
transgranicznym tereny o takich walorach mogą być skuteczniej promowane poza 
granicami Polski i Słowacji. Aby zachować dziedzictwo kulturowe regionu, naleŜy 
przygotować wspólne projekty pozwalające społecznościom lokalnym na zachowanie 
swojej toŜsamości poprzez na przykład zintegrowane produkty kulturowe 
i turystyczne. Istotne jest tutaj wsparcie działań, takŜe w zakresie infrastruktury, 
instytucji kultury obu stron pogranicza oraz inicjowanie powstawania domów 
współpracy i wymiany kulturalnej. NaleŜy takŜe zadbać o naleŜytą ochronę obiektów 
dziedzictwa kulturowego (opieka i ochrona zabytków) oraz dziedzictwa 
przyrodniczego (pomniki przyrody, miejsca chronione). Promowane powinny być 
działania zmierzające do powszechnego udostępnienia wskazanych walorów przy 
jednoczesnej ochronie ich wartości zabytkowej oraz przyrodniczej. 

W ramach tego tematu współpracy przewiduje się realizację wspólnych działań, 
mających na celu ochronę róŜnych gatunków roślin i zwierząt. Istotne jest 
podejmowanie działań w celu podniesienia świadomości ekologicznej, a takŜe 
przygotowanie wspólnych programów ochrony przyrody oraz dziedzictwa 
kulturowego i historycznego na róŜnych poziomach. 

Wspierane będą równieŜ działania prewencyjne związane z zagroŜeniami fauny 
i flory, jak równieŜ opracowywanie programów jej ochrony. 

 

PO Europa Środkowa (opis oparty na wersji ostatecznej projektu z maja 2007 roku) 

UWAGA: na chwilę obecną dostępny jest jedynie dokument programowy bez jego 
uszczegółowienia. W wypadku tego programu konieczne jest partnerstwo 
przynajmniej 3 krajów objętych programem, a beneficjentami mogą być:  

• podmioty uczestniczące w realizacji polityki przestrzennej na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym,  



Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 220

• jednostki samorządu terytorialnego,  

• instytucje zajmujące się rozwojem regionalnym i rozwojem obszarów 
miejskich oraz wiejskich, ochroną środowiska, transportem, technologiami 
i innowacjami,  

• partnerzy społeczni i ekonomiczni,  

• organizacje pozarządowe,   

• agencje rozwoju regionalnego,  

• inne agencje zajmujące się promocją przedsiębiorczości, innowacyjności, itp. 

 

P 4.3 Kapitalizacja zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów 

Obszar Europy Środkowej obfituje w dobra kultury rozumiane jako miejsca, struktury, 
krajobrazy i obiekty o znaczeniu kulturowym. JednakŜe, bogactwo to jest zagroŜone 
niedoborem inwestycji bądź nadmierną presją ze strony inwestycji stanowiącą ryzyko 
jego zniszczenia. Zasoby kulturowe Europy Środkowej są istotnym czynnikiem 
atrakcyjności tego obszaru oraz odgrywają waŜną rolę dla jego toŜsamości. Niniejszy 
program będzie, zatem, rozwijał te zasoby kulturowe z korzyścią dla obywateli 
i z myślą o stworzeniu gospodarczej bazy dla miast i regionów. Będzie to prowadzić 
do generowania większych dochodów i silniejszej toŜsamości regionalnej, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Ten Obszar Interwencji ma na celu wspieranie wykorzystania zasobów i dziedzictwa 
kultury zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju. Czerpanie z zasobów kultury 
będzie wspomagane poprzez: 

• stwarzanie moŜliwości, za pomocą innowacyjnych strategii zarządzania, dla 
ochrony, konserwacji i eksploatacji zasobów kulturowych (miejsc, struktur, 
krajobrazów, obiektów) zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju, 

• promowanie waloryzacji tradycyjnych działań i wiedzy, 

• podejmowanie strategicznych działań mających na celu generowanie dochodu 
i zatrudnienia poprzez zintegrowane koncepcje kulturowe i gospodarcze, 

• wykorzystanie strategii wzmacniania kulturowych aspektów regionów, 

• wykorzystanie i zachowanie tradycyjnej wiedzy i kompetencji związanych 
z dziedzictwem kulturowym, 

• stosowanie nowych form zarządzania dziedzictwem miejskim/kulturowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem potencjału naturalnego i społecznego oraz 
moŜliwymi skutkami ubocznymi dla środowiska i społeczeństwa w dłuŜszej 
perspektywie czasowej. 
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Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) - Program Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina (opisy oparte na roboczej wersji dokumentu 
z czerwca 2007 roku)  

Potencjalnymi beneficjentami programu będą instytucje prowadzące działania o 
charakterze non-profit przyczyniające się do realizacji priorytetów programu, w tym 
np. władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, 
euroregiony. 

Działanie 1.2. Rozwój turystyki 

Zasadniczym celem działania 1.2 jest ulepszenie i pełne wykorzystanie turystycznego 
potencjału regionu. Obszar objęty Programem dysponuje potencjałem do rozwoju 
turystyki, włączając w to agroturystykę dzięki zróŜnicowanym warunkom naturalnym 
oraz dziedzictwu kulturowemu. Jednak infrastruktura turystyki wymaga poprawy. 
Z tego powodu wsparcie będzie się koncentrować na rozwoju infrastruktury i usług 
turystycznych. Działanie 1.2 będzie takŜe promować miękkie działania zmierzające 
do: promocji regionalnej, rozwoju turystyki i agroturystyki oraz ochrony dziedzictwa 
kulturowego.  

Działanie jest spójne z Celem 1 (rozwój społeczno-gospodarczy) określonym 
w wytycznych Komisji Europejskiej do przygotowania programów współpracy 
transgranicznej w ramach instrumentu ENPI. 

Działanie 3.1. Budowanie potencjału współpracy na poziomie regionalnym 
i lokalnym 

Celem działania 3.1 jest wzrost potencjału współpracy transgranicznej na poziomie 
lokalnym i regionalnym. Wsparcie przewidziano przede wszystkim na rozwój 
współpracy instytucjonalnej. Oczekuje się w rezultacie powstania instytucjonalnych 
form współpracy transgranicznej. Promowane będą wymiana informacji, dzielenie się 
doświadczeniami i rozwój powiązań sieciowych, w tym projekty oparte na Internecie. 
Szczególnie  istotna jest współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi, zwłaszcza 
samorządami terytorialnymi w zakresie planowania strategicznego oraz 
przestrzennego. W kontekście wzrastającej integracji terenów objętych Programem 
będą promowane wspólne inicjatywy w obszarach objętych wsparciem. Szczególnie 
duŜy nacisk zostanie połoŜony na rozpowszechnianie „dobrych praktyk”. Ponadto 
planuje się rozwój i wykorzystanie technik komunikacyjnych we współpracy 
transgranicznej. 

Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych 

Głównym celem działania jest społeczna, naukowa, edukacyjna integracja regionów 
granicznych. Działanie zmierza do wsparcia inicjatyw obywatelskich kontaktów 
transgranicznych oraz inicjatyw społecznych, naukowych i edukacyjnych, a takŜe 
imprez sportowych i kulturalnych. Wsparta zostanie współpraca transgraniczna 
pomiędzy szkołami oraz uczelniami, w tym wymiana studentów, uczniów, nauczycieli 
i naukowców, jak i konferencje oraz seminaria naukowe. Wsparcie zostanie teŜ 
zapewnione inicjatywom społecznym oraz imprezom kulturalnym i sportowym. 
O wsparcie będą mogły teŜ się ubiegać projekty promujące kultywowanie wspólnych 
tradycji regionów przygranicznych. Zostaną stworzone sprzyjające warunki 
ułatwiające kontakty społecznościom po obu stronach granicy. Planuje się równieŜ 
pomoc dla projektów dotyczących róŜnorodności kulturowej oraz mniejszości 
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narodowych, a takŜe rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i społeczności 
lokalnych w szerszym sensie. 

Społeczności zamieszkujące pogranicza są powiązane więziami kulturowymi oraz 
historycznymi. Pomimo znaczącego rozwoju współpracy w dalszym ciągu waŜne jest 
przełamywanie pozostających kulturowych, psychologicznych i językowych barier. 
Równie istotne jest stworzenie nowych więzi poprzez zacieśnienie współpracy 
pomiędzy róŜnymi grupami, co ułatwi dalszą integrację. Znaczącą rolę odgrywają 
sieci miast. Ich aktywność równieŜ przyczyni się do wzmocnienia toŜsamości 
regionalnej i wzajemnego zrozumienia oraz przezwycięŜenia istniejących barier. 

Rozwój wielopłaszczyznowej współpracy, w tym w zakresie edukacji i kultury,  
wzmocni znajomość regionu i będzie promować jego kulturową i gospodarczą 
róŜnorodność prowadzącą do dalszej integracji społeczności lokalnych. 
Zintensyfikowana współpraca przyczyni się takŜe do rozwiązania wspólnych 
problemów.  

 

Mechanizmy Finansowe: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy (opisy oparte na zatwierdzonej 
wersji dokumentu z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych do dnia 22 czerwca 2007 roku 
włącznie)  

UWAGA: Przewiduje się, Ŝe w ramach MF EOG oraz NMF ogłoszony będzie jeszcze 
tylko jeden konkurs, na przełomie 2007/2008. Nie obejmie on 3 priorytetów: 

• Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego.  

• Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego. 

• Badania naukowe.  

UWAGA 2: W projektach MF EOG oraz NMF dobrze widziani są partnerzy z krajów 
członkowskich tych obszarów (tj. Norwegia, Islandia, Lichtenstein). 

 

Priorytet 4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia 
i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu 
administracji lub słuŜby publicznej, a takŜe wzmacnianie wspierających go 
procesów demokratycznych 

Celem priorytetu jest wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego poprzez 
poszerzanie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu 
wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

W ramach tego priorytetu moŜliwe będą następujące działania: 

• Promowanie szkoleń zawodowych dla szerokiej grupy pracowników 
administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, np. 
preferowane będą projekty szkoleniowe dotyczące promowania nowoczesnych 
metod zarządzania w róŜnych obszarach działalności samorządów, w tym 
dostarczania usług publicznych, w szczególności zarządzania zasobami 
ludzkimi, badania i analizy potrzeb szkoleniowych. 
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• Opracowanie programów szkoleniowych w oparciu o zidentyfikowane zadania 
administracji samorządowej, w tym działania dotyczące równego traktowania 
kobiet i męŜczyzn, np. preferowane tematy szkoleń to: 

o Przemoc wobec kobiet – identyfikacja zjawiska, jego skali, 
okoliczności (przemoc domowa), współpraca samorządu w tym 
zakresie z policją i organizacjami pozarządowymi działającymi na 
rzecz kobiet. 

o Zdrowie – szkolenia dla pracowników pomocy społecznej z zakresu 
zdrowia, w tym zdrowia reprodukcyjnego kobiet we wszystkich fazach 
Ŝycia (dziewczęta, kobiety w wieku rozrodczym, kobiety w ciąŜy, 
kobiety po menopauzie, kobiety w wieku starości). 

o Edukacja – szkolenia dla pracowników oświaty oraz pracowników 
medycyny szkolnej (lekarze szkolni, pielęgniarki, higienistki) 
w zakresie wprowadzania informacji o wszystkich nowoczesnych 
metodach planowania rodziny do programów szkolnych, dotyczących 
edukacji w zakresie Ŝycia seksualnego człowieka. 

o Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz kobiet w zakresie problematyki zdrowia kobiet, 
przeciwdziałania przemocy domowej, edukacji, aktywizacji zawodowej 
kobiet. 

o Aktywizacja zawodowa kobiet, szczególnie z obszarów wiejskich. 

o Upowszechnianie wiedzy na temat równych praw kobiet i męŜczyzn 
we wszystkich sferach Ŝycia, ze szczególnym uwzględnieniem 
uprawnień związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem oraz 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w zatrudnieniu. 

o Rozszerzanie udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu 
i prowadzeniu placówek opiekuńczych i opiekuńczo – 
wychowawczych. 

• Sporządzenie standardów kompetencyjnych w zakresie integracji z UE. 

• Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji szczebla 
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, np. preferowane będą szkolenia 
i kursy (np. studia podyplomowe) będące wynikiem pogłębionej analizy 
potrzeb szkoleniowych beneficjenta. 

• Wspieranie doradztwa i informacji dla jednostek samorządu terytorialnego 
oraz sektora pozarządowego, np. preferowane będą projekty związane z: 

o podnoszeniem specjalistycznych kwalifikacji pracowników za 
pośrednictwem coachingu i mentoringu, w tym w oparciu o 
identyfikację i upowszechnianie najlepszych praktyk, 

o przygotowaniem, promowaniem i prowadzeniem szkoleń oraz innych 
form podnoszenia kwalifikacji takŜe dla pracowników i wolontariuszy 
organizacji pozarządowych, w tym takŜe organizacji zajmujących się 
działalnością szkoleniową, badawczą i edukacją ustawiczną, wsparciem 
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procesu poszerzania oferty szkoleń i doradztwa adresowanej do 
organizacji pozarządowych oraz podnoszenia jej poziomu i jakości, 

o wspieraniem procesu budowy finansowej i instytucjonalnej stabilności 
organizacji pozarządowych poprzez podjęcie działań związanych 
z rozwojem personelu, przygotowaniem organizacji do poszerzenia 
dotychczasowych działań lub rozpoczęcia nowych programów, 
wypracowaniem niezaleŜności finansowej, usprawnieniem systemu 
zarządzania, 

o szkoleniem i doradztwem w zakresie wdraŜania zapisów o zlecaniu 
zadań publicznych podmiotom niepublicznym i tworzenia standardów 
współpracy, 

o szkoleniem i doradztwem w zakresie e-Governance. 

• Opracowanie odpowiednich instrumentów edukacyjnych oraz promowanie   
partnerstw lokalnych. Preferowane projekty to np.:  

o opracowanie nowoczesnych platform edukacyjnych z wykorzystaniem 
platform elektronicznych, 

o wsparcie rozwoju innowacyjnych systemów kształcenia ustawicznego 
przedstawicieli administracji publicznej, wymiany praktycznych 
doświadczeń i zapewnienie ciągłości działań edukacyjnych, 

o wsparcie działań mających na celu rozwój pokładów społecznego 
zaufania, sieci powiązań międzyludzkich i międzysektorowych dla 
rozwiązywania wspólnych problemów (m.in. wspierania powstawania 
koalicji i partnerstw między organizacjami pozarządowymi, 
organizacjami a podmiotami innych sektorów: samorządem, sektorem 
prywatnym) w celu rozwiązywania lokalnych i regionalnych 
problemów, a takŜe tworzenia wspólnych strategii społeczno-
gospodarczych lokalnych i regionalnych, wsparcie dla działań na rzecz 
partnerstwa publiczno-prywatnego, wsparcie działań na rzecz 
aktywizacji społecznej i dąŜących do zaangaŜowania róŜnych grup 
społecznych w Ŝycie wspólnoty, rozwój wolontariatu, promocja 
i wdraŜanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu – kwestie 
związane z uczestnictwem biznesu w Ŝyciu społeczności lokalnych na 
terenie prowadzenia swojej działalności gospodarczej a takŜe etyczne 
kontakty z pracownikami, udziałowcami i partnerami biznesowymi, 
promocja filantropii, 

o zwiększenie udziału partnerów społecznych (formy dialogu 
obywatelskiego i konsultacji publicznych) w planowaniu i realizowaniu 
działań na rzecz społeczności lokalnej (np. wspieranie udziału 
organizacji pozarządowych w opracowywaniu strategii społeczno-
gospodarczych na poziomie regionalnym, jak np. Narodowa Strategia 
Integracji Społecznej, NPD nt. Integracji Społecznej, NPD nt. 
Zatrudnienia, strategie rozwoju regionalnego, strategie rozwoju 
obszarów wiejskich), w których mają prawo uczestniczyć na zasadzie 
partnerstwa, wsparcie dla współpracy władz lokalnych z organizacjami 
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pozarządowymi na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o Działalności PoŜytku Publicznego i Wolontariacie.  

• Modernizacja usług administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego 
i gminnego oraz poprawa wydajności i wdraŜanie najlepszych praktyk poprzez 
wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych. 
Preferowane będą równieŜ projekty z zakresu innowacyjnych podejść 
organizacyjnych u beneficjentów. 

• Wspieranie współpracy władz samorządowych z organizacjami 
pozarządowymi, w tym wspieranie programów z zakresu participatory 
governance (programy dotyczące wspólnego diagnozowania lokalnych 
problemów, konsultacji społecznych, wdraŜania zasad open government, 
monitorowania władz lokalnych), wspieranie działań tworzących płaszczyznę 
stałej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami zajmującymi 
się świadczeniem podobnych usług społecznych lub działających w tej samej 
sferze (np. pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządami). 

Priorytetowo traktowani będą następujący beneficjenci: 

• jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące    
zadania jednostek samorządu terytorialnego,  

• związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

• podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej 
z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji 
posiada gmina, powiat lub województwo, 

• organy administracji rządowej w województwie, 

• jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki budŜetowe 
samorządu terytorialnego, 

• organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje. 

 

6.4. Wskaźniki realizacji Strategii. 

PoniŜej, w formule tabelarycznej podano wskaźniki realizacji Strategii, w podziale na: 

• Wskaźniki produktu (output indicators) – wskaźniki odnoszące się do 
działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. 
długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc, etc.). 

• Wskaźniki rezultatu (result indicators) – wskaźniki odpowiadające 
bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym ze Strategii. 
Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub 
wykonania, dotyczących bezpośrednich beneficjentów. Takie wskaźniki mogą 
przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróŜy, liczba 
skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, etc.) lub 
finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu). 
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• Wskaźniki oddziaływania (impact indicators) – wskaźniki odnoszące się do 
konsekwencji danego projektu wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla bezpośrednich beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społeczno-
gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji). 

W poniŜszej tabeli pokazano przykładowe wskaźniki monitoringu Strategii. 

 

Tabela nr 16. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii.  

Działanie Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Wskaźnik 
oddziaływania 

Działanie 1.1.1. 

Upowszechnienie wiedzy 
na temat koncepcji 

produktu. 

Ilość 
przeprowadzonych 

spotkań 
z interesariuszami do 

końca 2008 roku 

Ilość deklaracji od 
interesariuszy o 

znajomości koncepcji 
produktu w roku 2009 

Podmioty 
turystyczne 

w Przemyślu 
włączyły się 
w realizację 

produktu do końca 
2013 roku 

Działanie 1.1.2. 

Organizowanie 
warsztatów kreatywności 
dotyczących moŜliwości 

kooperacji przy wdraŜaniu 
koncepcji. 

Ilość 
przeprowadzonych 

warsztatów 

Wzrost liczby 
interesariuszy 
włączonych do 

realizacji  koncepcji  

WdroŜona 
koncepcja 

Działanie 1.1.3. 

Wspieranie procesu 
komercjalizacji 

zintegrowanego produktu 
turystycznego. 

Ilość 
skomercjalizowanych 

produktów  

% firm stosujących 
zasady zgodne 

z produktem w 2010 

Stosowanie zasad 
zgodnych 

z produktem w 2010 

Działanie 1.2.1. 

Opracowanie koncepcji 
wykorzystania źródeł 
termalnych na cele 

turystyczne. 

Ilość opracowanych 
dokumentów  

Ilość firm 
zgłoszonych do 

przetargu na 
zagospodarowanie 
źródeł termalnych  

Przygotowany 
wniosek o 

dofinansowanie 
budowania oferty 

spa&wellness 
Przemyśla 

Działanie 1.2.2. 

Włączenie się w budowę 
markowego 

transgranicznego produktu 
turystycznego Szlak 
Kupiecki Via Regia. 

Ilość podpisanych 
umów partnerstwa z 

instytucjami 
tworzącymi produkt 

Ilość zrealizowanych 
projektów 

Określony procent 
turystów kojarzy 

produkt 
z Przemyślem 

Działanie 1.2.3. 

Poszukiwanie nowych 
inspiracji dla rozwijania / 

poszerzania oferty 
turystycznej. 

Ilość ogłoszonych 
konkursów na nową 
ofertę turystyczną 

Ilość wybranych 
pomysłów na 

poszerzenie oferty 
turystycznej 

Rozwój Banku 
Pomysłów ofert 
turystycznych 
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Działanie 2.1.1. 

Opracowanie i wdroŜenie 
systemu szkoleń 

podnoszących kwalifikacje 
zawodowe 

w poszczególnych 
sekcjach sektora 

turystycznego oraz 
w sektorze usług 

okołoturystycznych. 

Ilość projektów 
szkoleniowych 

zrealizowanych do 
roku 2010 

Ilość osób 
posiadających 
certyfikaty, 

zaświadczenia 
i świadectwa 

ukończenia kursów 
podnoszących 
kwalifikacje 
zawodowe 

 

Określony % osób 
z wykształceniem 

wyŜszym w sektorze 
usług turystycznych 

w roku 2015 

Działanie 2.1.2. 

Opracowanie i wdroŜenie 
szkoleń dla słuŜb 

publicznych. 

Ilość wdroŜonych 
szkoleń dla słuŜb 

publicznych 

Ilość osób 
przeszkolonych do 
końca 2010 roku 

SłuŜby publiczne 
przygotowane do 
obsługi turystów 

Działanie 2.1.3. 

Stymulowanie współpracy 
pomiędzy branŜą 

turystyczną a jednostkami 
edukacyjnymi w zakresie 
lepszego przystosowania 

programu do potrzeb 
rynku pracy. 

Ilość podpisanych 
umów o współpracy 

z uczelniami 

Opracowany program 
studiów 

uwzględniający 
potrzeby branŜy 

turystycznej 

Określona liczba 
studentów, która 

ukończyła program 
uwzględniający 

potrzeby branŜy do 
2013 

Działanie 2.1.4. 

Rozwój infrastruktury 
szkoleniowej. 

Ilość funkcjonujących 
obiektów 

infrastruktury 
edukacyjnej 

w zakresie edukacji 
turystycznej 

Wzrost ilości uczniów 
i studentów na 

kierunkach 
turystycznych 
o określony % 

w stosunku do liczby 
z 2007 

Wzrost potencjału 
edukacyjnego 

Działanie 2.1.5. 

Realizacja projektów 
podnoszących jakość 

usług. 

Ilość ogłoszonych 
konkursów 

Ilość wydanych 
certyfikatów 

WyŜsza jakość 
świadczonych usług 

turystycznych 
mierzona stopniem 
zadowolenia klienta 

Działanie 2.2.1. 

Pogłębianie wiedzy 
o Mieście i jego ofercie 

turystycznej oraz 
kształtowanie poczucia 

toŜsamości lokalnej wśród 
mieszkańców. 

Ilość 
przeprowadzonych 

programów 
szkoleniowo-

edukacyjnych dla 
mieszkańców 

% osób startujących 
w konkursach wiedzy 
o Mieście uzyskało 

ponad 50% 
poprawnych 
odpowiedzi 

Spadek migracji 
z Przemyśla o 

określony % w 2014 
roku  

Działanie 2.2.2. 

Kształtowanie przyjaznych 
i Ŝyczliwych postaw 
mieszkańców wobec 

przyjezdnych. 

Liczba opracowanych 
materiałów dla 
mieszkańców 

% turystów 
w ankietach określa 

podejście 
mieszkańców jako b. 
Ŝyczliwe lub Ŝyczliwe 

Wg badań opinia o 
Przemyślu jako o 

przyjaznej dla 
turystów destynacji 



Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 228

Działanie Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Wskaźnik 
oddziaływania 

Działanie 2.2.3. 

WdroŜenie systemu 
szkoleń dla osób 
rozpoczynających 

działalność gospodarczą 
w turystyce. 

Ilość 
przeprowadzonych 
szkoleń dla start-

up’ów wraz 
z systemem wsparcia 

Ilość osób 
podejmujących nową 

działalność 
gospodarczą 

Ilość nowych firm, 
które przetrwały na 

rynku 2 lata po 
rozpoczęciu 
działalności 

Działanie 2.2.4. 

WdroŜenie systemu 
szkoleń dla nowych 

pracowników 
operacyjnych w usługach 

turystycznych. 

Ilość 
przeprowadzonych 
szkoleń dla osób 

podejmujących pracę 
w branŜy turystycznej 

Ilość przeszkolonych 
osób 

Wzrost 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
zatrudniających 
przeszkolonych  
pracowników 
mierzony we 

wzroście 
przychodów  

Działanie 2.2.5. 

Edukacja turystyczna. 

Liczba 
przeszkolonych osób 

do końca 2010 

Wydanie określonej  
ilości materiałów 

% osób 
rozpoczynających 

pracę w turystyce ma 
odpowiednie 

przygotowanie 

% osób pracujących 
w branŜy 

turystycznej ma 
odpowiednie 
wykształcenie 

w 2015 

Działanie 2.3.1. 

Zinwentaryzowanie 
potrzeb w celu 

opracowania zakresu 
prowadzonych badań 

w zakresie ilościowym 
i jakościowym 

Przeprowadzona 
inwentaryzacja 

(dokument) 

Opracowane wytyczne 
do dalszych działań 

Zrealizowane 
badania zgodnie 
z wytycznymi 

Działanie 2.3.2. 

Opracowanie i wdroŜenie 
systemu badań. 

Ilość osób w zespole 
do prac badawczych 

Ilość opracowanych 
Raportów z badań 

Ilość projektów 
wynikających ze 
Strategii opartych 
o wyniki badań 

Działanie 2.3.3. 

Określenie zasad 
dystrybucji badań 

pomiędzy wszystkich 
interesariuszy rynku 

turystycznego. 

Ilość interesariuszy 
zgłaszających się o 

wyniki badań 

 

Ilość 
rozdystrybuowanych 

wyników badań 

Projekty wynikające 
ze Strategii oparte 

o wyniki badań 
realizowane przez 
podmioty prywatne 

Działanie 3.1.1. 

WdroŜenie Systemu 
Identyfikacji Wizualnej. 

Ilość funkcjonujących 
nośników Systemu 

Identyfikacji 
Wizualnej 

 

% podmiotów  
stosujących System 

Identyfikacji 
Wizualnej w 2010. 

Ilość publikacji 
Miasta stosujących 

system w 2008 

System identyfikacji 
wizualnej kojarzony 
przez określony % 

ankietowanych 
turystów 

odwiedzających 
Przemyśl 

Działanie 3.1.2. Ilość podmiotów KolportaŜ określonej Marka Miasto 
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Przygotowanie 
i przeprowadzenie 

profesjonalnej kampanii 
promocyjnej pn. Miasto 
Turystyczne – Twierdza 

Przemyśl. 

uczestniczących 
w realizacji kampanii 

promocyjnej 

liczby materiałów 
reklamowych 

Emisja danej ilości 
spotów w mediach 

Turystyczna - 
Twierdza Przemyśl 

kojarzona przez 
określony % 

turystów w Polsce 
w 2015 roku 

Działanie 3.1.3. 

Przygotowanie 
i przeprowadzenie 

specjalnej kampanii 
promocyjnej w związku 
z Mistrzostwami Europy 

w Piłce NoŜnej. 

Ilość podmiotów 
uczestniczących 

w realizacji kampanii 
promocyjnej 

KolportaŜ określonej 
liczby materiałów 

reklamowych 

Emisja danej ilości 
spotów w mediach 

Określona liczba 
turystów 

korzystających 
z oferty turystycznej 
Przemyśla w roku 

2012 

Działanie 3.1.4. 

Opracowanie scenariusza 
i cykliczna organizacja 

imprezy wizerunkowej pn. 
Miasto Turystyczne – 
Twierdza Przemyśl. 

Ilość podmiotów 
uczestniczących 
w przygotowaniu 

imprezy 
wizerunkowej 

Ilość edycji imprezy 
do 2015 roku 

Ilość turystów 
odwiedzających 

Przemyśl w trakcie 
imprezy 

Działanie 3.1.5. 

Wprowadzanie elementów 
wizualizacji związanych 

z marką Miasto 
Turystyczne – Twierdza 
Przemyśl do produktów 
i usług turystycznych. 

Ilość nośników 
wizualizacji dostępne 

dla interesariuszy 

Określony % 
przedstawicieli branŜy 

turystycznej uŜywa 
elementów 

wizualizacji w 2010 

Określony % 
turystów 

przybywających do 
Przemyśla kojarzy 

ofertę Miasta 
z wizualizacją 

w 2015 

Działanie 3.2.1. 

Stworzenie centralnej bazy 
danych dotyczących 

Miasta. 

Ilość podmiotów 
uczestniczących 

w tworzeniu bazy 
danych Miasta  

Wygenerowana 
określona ilość 

zapytań i kwerend do 
bazy w 2010 

Określony % 
turystów deklaruje 
znajomość oferty 
Miasta w 2013 

Działanie 3.2.2. 

Podniesienie standardu 
funkcjonowania punktu 
informacji turystycznej. 

Ilość nowych 
elementów 

wyposaŜenia punktu  

Ilość przeszkolonego 
personelu IT 

Ilość elementów 
oceny punktu IT 

zgodnych 
z międzynarodowymi 

standardami 

Pozytywna ocena 
lokalnej dostępności 

informacji 
turystycznej przez 
dany % turystów 
ankietowanych 

w 2012 

Działanie 3.2.3. 

Oznakowanie miejsc 
i atrakcji turystycznych. 

Ilość oznakowanych 
miejsc i atrakcji 

turystycznych Miasta 

Zmniejszenie ilości 
zapytań w punkcie IT 
o sposób dotarcia do 

oznakowanych 
atrakcji 

Pozytywna ocena 
lokalnej dostępności 

informacji 
turystycznej przez 
dany % turystów 
ankietowanych 

w 2012 

Działanie 3.2.4. 

Publikacja materiałów 

Ilość materiałów 
promocyjno-

Wzrost  ilości zapytań 
o ofertę turystyczną 

Określony % 
turystów deklaruje 
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promocyjno-
informacyjnych. 

informacyjnych 
opublikowanych 

i rozdystrybuowanych 
zgodnie z polityką 

promocji 

 

Miasta w miejscach 
dystrybucji 

materiałów o dany % 

znajomość oferty 
Miasta w 2013 

Działanie 3.2.5. 

Zlokalizowanie na terenie 
Miasta kiosków 
elektronicznych. 

Ilość kiosków 
ulokowanych na 
terenie Przemyśla  

Ilość uŜytkowników 
kiosków 

elektronicznych 
(rocznie) 

Pozytywna ocena 
lokalnej dostępności 

informacji 
turystycznej przez 

określoną ilość 
turystów 

ankietowanych 
w 2012 

Działanie 3.2.6. 

Uruchomienie portalu 
turystycznego Miasta. 

Ilość podmiotów 
uczestniczących 

w tworzeniu portalu 
turystycznego Miasta 

Liczba odwiedzin 
portalu w roku 2009 

Wzrost ilości 
odwiedzin Miasta o  
określony % w roku 
2010 w stosunku do 

roku 2007 dzięki 
informacji 

pozyskanym 
poprzez portal 

Działanie 3.3.1. 

Prowadzenie cyklicznych 
badań marketingowych. 

Liczba 
przeprowadzonych 

badań 
marketingowych 

Ilość podmiotów 
korzystających 

z badań 

Opracowane 
uaktualnienia 

Strategii 
uwzględniające 
wyniki badań 

Działanie 3.3.2. 

Udostępnianie wyników 
prowadzonych badań 

wszystkim 
zainteresowanym. 

Ilość zamieszczonych 
wyników badań na 
stronie internetowej 

Liczba pobrań 
dokumentu 

Oferty 
przedsiębiorców 
uwzględniające 
wyniki badań 

Działanie 4.1.1. 

Stymulowanie rozwoju 
i dywersyfikacji bazy 

noclegowej i 
gastronomicznej. 

Ilość nowych 
obiektów bazy 

noclegowej 
i gastronomicznej 

Liczba 
przedsiębiorców 

skorzystała z 
programu 2 lata od 

jego stworzenia 

Wzrost 
korzystających 

z miejsc 
noclegowych o daną 

liczbę w 2015 
w stosunku do 2010 

Działanie 4.1.2. 

Włączanie sieci 
istniejących i budowanych 
szlaków turystycznych w 

regionalne, krajowe 
i międzynarodowe 
systemy szlaków. 

Ilość szlaków 
turystycznych 
włączonych w 

systemy szlaków 

Ilość informatorów 
i portali turystyki 
kwalifikowanej 

zamieszczających 
informacje o 

przemyskich szlakach  

Wzrost ilości 
turystów 

przybywających do 
Przemyśla w 2013 
roku w stosunku do 

2007  

Działanie 4.1.3. 

Kompleksowe 

Ilość małej 
infrastruktury 

Ilość 
zagospodarowanych 

Ilość turystów 
odwiedzających 
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zagospodarowywanie oraz 
utrzymywanie szlaków 

turystycznych. 

turystycznej wzdłuŜ 
szlaku 

 

szlaków zgodnie ze 
standardami 
europejskimi 

 

szlak rocznie, rok po 
zakończeniu 
inwestycji 

Działanie 4.1.4. 

Zagospodarowanie Sanu 
umoŜliwiające jego 

turystyczne 
wykorzystanie. 

Ilość elementów małej 
infrastruktury  
turystycznej 

związanej ze szlakiem 
na Sanie 

Ilość turystów 
korzystająca ze szlaku 

Organizacja danej 
ilości imprez rocznie 

przyciągających 
określoną liczbę 

turystów na Sanie 

Działanie 4.1.5. 

Rozbudowa bazy 
sportowo-rekreacyjnej. 

Ilość realizowanych 
inwestycji zgodnie z 

WPI i Lokalnym 
Programem 

Rewitalizacji 

Ilość osób 
korzystających z bazy 

(na podstawie 
sprzedanych biletów 

i karnetów) 

Organizacja 
znaczących imprez 

sportowych 
(o znaczeniu 
krajowym lub 

ponadkrajowym) 
w Przemyślu 

Działanie 4.1.6. 

Wydzielenie 
i zagospodarowanie 

miejsca na organizację 
plenerowych imprez 

masowych. 

Ilość wydzielonych 
i zagospodarowanych 
miejsc pod imprezy 

plenerowe 

Ilość 
przeprowadzonych 

imprez plenerowych 

Ilość turystów 
przybywających do 
Miasta w okresie 
organizowanych 

imprez plenerowych 
w 2013 

Działanie 4.2.1. 

Lobbing na rzecz 
dostosowywanie 

rozkładów jazdy i tras 
komunikacji publicznej do 

potrzeb turystów. 

Ilość podpisanych 
porozumień z  

firmami 
transportowymi 

Ilość tras jazdy 
dostosowanych do 
potrzeb turystów 

Ilość wprowadzonych 
linii turystycznych 

Wzrost ilości 
turystów 

korzystających 
z komunikacji 
publicznej roku 

2013 w stosunku do 
2010 

Działanie 4.2.2. 

Lobbing na rzecz 
turystycznego 

wykorzystania linii 
kolejowych. 

Ilość podpisanych 
porozumień 
z polskimi 

i zagranicznymi 
kolejami  

Ilość uruchomionych 
połączeń 

turystycznych 

Wzrost ilości 
turystów 

korzystających 
z kolei 

Działanie 4.2.3. 

Lobbing na rzecz 
dostosowywania oferty 

muzeów do potrzeb ruchu 
turystycznego. 

Ilość wystosowanych 
pism do muzeów 

z prośbami o 
dopasowanie oferty 
do potrzeb ruchu 

turystycznego 

Ilość muzeów, których 
oferta została 

dostosowana do 
potrzeb turystów 

Wzrost ilości 
turystów 

odwiedzających 
muzea o dany % 

w 2012 w stosunku 
do 2010 

Działanie 4.2.4. 

Lobbing na rzecz 
dostosowywania planów 

rozbudowy i modernizacji 
dróg do potrzeb ruchu 

turystycznego 

Ilość podpisanych 
umów na 

dofinansowanie 
realizacji inwestycji 

drogowych 

Ilość rozbudowanej 
infrastruktury 

drogowej zgodnie z 
potrzebami ruchu 

turystycznego 

Wzrost ilości 
turystów 

przybywających do 
Przemyśla 

samochodami 
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Działanie 4.2.5. 

Rozbudowa sieci 
parkingów turystycznych. 

Ilość nowych miejsc 
parkingowych  

Wykorzystanie 
nowych parkingów  

Zmniejszenie emisji 
spalin 

samochodowych na 
terenie Miasta do 

określonego 
poziomu 

Działanie 4.2.6. 

Oznakowanie ulic. 

Ilość oznakowanych 
ulic 

Mniejsza ilość 
zapytań w punktach 
IT oraz kioskach o 
trasy dojazdowe 

Dany % turystów 
deklaruje łatwość 

orientacji w Mieście 
w 2013 

Działanie 4.3.1. 

Właściwe wykorzystanie 
przestrzeni Miasta dla 
celów reklamowych. 

Ilość wyznaczonych 
miejsc do celów 
reklamowych 

95 % reklam 
w miejscach do tego 

przeznaczonych 

Wysoko oceniana 
estetyka Miasta 
przez turystów  

Działanie 4.3.2. 

Przestrzeganie planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
i Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 

Ilość działań 
wynikających z obu 

dokumentów 
realizowanych 

zgodnie z przyjętymi 
załoŜeniami 

Osiągnięte wskaźniki 
wynikające 

z dokumentów 

Osiągnięte załoŜenia 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego oraz 

Lokalnego 
Programu 

Rewitalizacji 

Działanie 4.3.3. 

Regionalizacja 
architektury Miasta. 

Ilość przebudowy 
i budowy domów 

w stylu regionalnym 

Ilość nowych 
elementów małej 

infrastruktury 

Ilość inwestorów 
korzystających 

z programu 

Większa spójność 
architektoniczna 

Miasta 

Działanie 4.3.4. 

Utrzymanie czystości 
Miasta. 

Ilość firm 
zajmujących się 
wywozem śmieci 

i nieczystości 

Dany % 
śmieci 

i nieczystości 
usuwanych z 
iasta dziennie 

Miasto oceniane 
jako czyste przez 

dany % 
mieszkańców 

w 2013 

Działanie 5.1.1. 

Powołanie Lokalnej 
Organizacji Turystycznej. 

Ilość podmiotów 
zainteresowanych 
tworzeniem LOT 

Realizacja przez LOT 
co najmniej 3 

projektów 
turystycznych w rok 

po jej powołaniu. 

Liczba nowych 
członków LOT 

w ciągu 3 lat od jej 
powołania 

Działanie 5.1.2. 

Wspieranie idei 
promowania i 

sprzedawania lokalnej 
oferty turystycznej. 

Ilość porozumień 
z biurami podróŜy 

odnośnie 
sprzedawania oferty 

Oferta Przemyśla w 
określonej liczbie biur 

podróŜy 

Wzrost ilości 
turystów 

odwiedzających 
Przemyśl o dany % 
w stosunku do roku 

2008 w 2012 

Działanie 5.1.3. 

Procentowy wzrost 
wydatków na turystykę 

Określony  % wzrost 
wydatków na 

turystykę w budŜecie 

Ilość zrealizowanych 
zadań z zakresu 

ujętego w Strategii na 

Wzrost nakładów 
inwestycyjnych po 

stronie 
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Działanie Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Wskaźnik 
oddziaływania 

i promocję w budŜecie 
Miasta 

Miasta na 2008 dany rok przedsiębiorstw 
w branŜy 

turystycznej o dany 
% w roku 2010 

w stosunku do 2009 

 

Działanie 5.1.4. 

Wzmocnienie potencjału 
kadrowego Wydziału 

Kultury, Promocji 
i Turystyki, organizacji 

pozarządowych 
działających w zakresie 
rozwoju turystyki oraz 
branŜy turystycznej. 

Liczba osób 
przyjętych do 

Wydziału 

Liczba realizowanych 
projektów 

turystycznych  

Pozytywna ocena 
wdroŜenia Strategii 

przez Komitet 
Monitorujący 

Działanie 5.2.1. 

Promocja idei partnerstwa 
publiczno-prywatnego 

Ilość spotkań 
dotyczących  

rozpropagowaniu 
zasady realizacji 

zadań w systemie PPP 

Liczba zapytań 
inwestorów 
prywatnych 

o inwestycje w 
systemie PPP 

Zwiększenie 
inwestycji sektora 

prywatnego 
w Przemyślu o dany 

% w 2013 

Działanie 5.2.2. 

Wspieranie inicjatyw 
realizowanych 

w partnerstwie publiczno-
prywatnym. 

Ilość ogłoszonych 
przetargów na 

realizację 
konkretnych zadań 

w systemie PPP 

Liczba projektów 
zrealizowanych 
w systemie PPP 

Zwiększenie 
inwestycji sektora 

prywatnego 
w Przemyślu o dany 

% w 2013 

Działanie 5.2.3. 

Integracja interesariuszy 
rynku turystycznego. 

Ilość wspólnych 
przedsięwzięć 

Stworzony 
dopełniający się 

system ofert 

Wzrost ilości 
turystów 

korzystających 
z dopełniających się 
ofert o daną liczbę 

w 2013 

Działanie 5.3.1. 

Intensyfikacja kontaktów 
w ramach podpisanych 

umów partnerskich. 

Ilość realizowanych 
przedsięwzięć 

w ramach realizacji 
zapisów umów 
partnerskich 

Ilość realizowanych 
umów   

Określona liczba 
imprez promujących 

Przemyśl 
zrealizowana 
w miastach 
partnerskich 

Działanie 5.3.2. 

Realizacja wspólnych 
projektów regionalnych 
i międzynarodowych o 

charakterze turystycznym. 

Ilość podpisanych 
umów o realizacji 

wspólnych projektów 

Ilość zrealizowanych 
działań zapisanych 

w projekcie 

Wzrost ilości 
zagranicznych 

turystów 
odwiedzających 

Przemyśl  

Działanie 5.3.3. 

Intensyfikacja współpracy 
ze Związkiem Gmin 

Fortecznych. 

Ilość zrealizowanych 
konkretnych zadań ze 

Związkiem Gmin 
Fortecznych 
w ramach 

Ilość 
zorganizowanych 
wspólnych imprez 
w ramach Związku 

Gmin Fortecznych do 

Zwiększenie ilości 
turystów 

odwiedzających 
fortyfikacje na 
terenie Gmin 
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Działanie Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Wskaźnik 
oddziaływania 

podpisanego 
porozumienia  

roku 2010 Fortecznych 

Źródło: Opracowanie własne PART S.A. 
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8 ZAŁ ĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 

Wybrane Przemyskie Legendy 

 

Legendy dotyczące załoŜenia Miasta 

Legenda dotycząca osoby Przemysła-Lestka - załoŜyciela miasta została przekazana 
przez polskich kronikarzy. Według niej przyczyna  wyboru jego osoby polegała na 
zasłudze („Ojczyznę oswobodził i wroga pokonał"), a nie na prawach dynastycznych. 
Pierwszym kronikarzem, który przekazał  na przełomie XII l XIII wieku jedną z wersji 
tej legendy, był Wincenty Kadłubek. Nawiązując do tradycji klasycznych podaje, Ŝe 
„ktoś obdarzony sztuką złotniczą zwycięŜył fortelem Aleksandra Wielkiego... 
a wkrótce potem odznaczony został wysoką godnością królewską i przybrał imię 
Lasotka”. Nieco odmienną wersję podał w XV wieku wybitny kronikarz Polski Jan 
Długosz. Opisuje, Ŝe złotnik nosił imię Przemysł (Przemyśl) i zmienił je po przyjęciu 
godności ksiąŜęcej na Lestek (Leszek) oraz, Ŝe walczył nie z Macedończykami, lecz 
Morawianami i Węgrami. Obie wersje utrzymują się do końca XVIII wieku, przy 
czym przybyło im tylko kilka nowych szczegółów. Tak w XVI wieku popularny 
kronikarz Marcin Bielski (Wolski) i jego syn Joachim podają, Ŝe około 700 roku... 
„ten to Przemysł (Przemyśl) miasto nad Sanem rzeką pod górą załoŜył, od swego 
imienia Przemyślem przezwał”. Legenda ta budziła i budzi nadal szerokie 
zainteresowanie pisarzy i naukowców. I tak z literatów zajmował się nią Ignacy 
Kraszewski w posłowiu do „Starej Baśni”. Wśród historyków, którzy pozytywnie 
odnosili się do legend jako źródła historycznego zalicza się podanie o Przemysłu do 
Wielkopolskiego cyklu legend z dynastii Popiela obalonej przez Piastów.  Czas tych 
wydarzeń, niektórzy badacze przesuwają na przełom VIII i IX wieku (G. Łabuda i K. 
Śląski). Inne legendy o załoŜeniu Miasta wspominają, Ŝe pewien ksiąŜę ruszył na 
polowanie i w miejscu, w którym upolował niedźwiedzia załoŜył osadę 
z niedźwiadkiem w herbie lub teŜ na obszarze dzisiejszego Przemyśla powstała osada 
i wielu ludzi zastanawiało się, jak ją nazwać – pewna starsza kobieta powiedziała: 
„My śl, nie myśl, najlepszy będzie Przemyśl” – i tak teŜ zostało. 

Według jednej z legend miasto w XVII wieku odpiera najazd wojsk siedmiogrodzkich 
Jerzego Rakoczego, wystawiając relikwie jednego z lokalnych świętych w procesji, 
która wyszła naprzeciw najeźdźcom. 
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Legendy związane z Kopcem Tatarskim  

Kopiec przypomina kształtem podłuŜny trójkąt o owalnej podstawie o wymiarach: 
wysokość 12 m, długość 100 m, szerokość 16 m. Dominuje on nad miastem swoją 
sylwetką. Kiedy kopiec powstał i w jakim celu go usypano nie wiadomo, dlatego od 
dawna wzbudzał zainteresowanie ludzi, a z braku moŜliwości wyjaśnienia jego 
pochodzenia i funkcji, wyobraźnia ludzka przypisała mu wiele znaczeń. Niektóre 
z nich podparte są faktami historycznymi, inne to tylko faktyczne opowieści 
przekazywane z pokolenia na pokolenie w ustnym podaniu. Dramatyczne wydarzenia 
i wyjątkowe postacie spowodowały, Ŝe kopiec obecnie zwany „Tatarskim”, 
a w przeszłości „Zniesieniem”, „Kopcem Przemysława” lub tajemniczą mogiłą Attyli. 

Legendarne dzieje tego miejsca sięgają 453 roku n.e., kiedy to miano pochować, 
daleko od ojczystego kraju przy zbiegu dwóch bystrych rzek Attylę, wodza 
koczowniczego plemienia Hunów, i usypać mu wysoki kurhan. Attyla został nazwany 
„Biczem Europy” poniewaŜ podbił część jej ziem. Utworzył potęŜne państwo od 
Kaukazu po Ren, które upadło po jego śmierci, a po Europie krąŜyły róŜne wieści na 
temat lokalizacji jego grobu, którego śladów poszukuje się do dnia dzisiejszego. 

Inne podanie głosi, Ŝe jest to kurhan mitycznego załoŜyciela Przemyśla z VI wieku 
księcia Przemysława. Z tego to podania dowiadujemy się, Ŝe księcia Przemysława, 
zgodnie ze słowiańskim obyczajem, spalono na stosie na szczycie tajemniczego kopca. 
Dlatego teŜ przez następne tysiąc lat, aŜ do najazdu Tatarów na ziemię przemyską 
w latach 1623-1624, wielu mieszkańców Przemyśla nazywało kurhan „Kopcem 
Przemysława”. 

Podczas najazdów Tatarzy zniszczyli wiele miast i wsi biorąc jeńców, aŜ w końcu 
dotarli do Przemyśla i rozbili obóz pod jego murami. Radni Przemyśla poprosili 
przełoŜonego zakonu OO. Karmelitów, by ten wysłał do obozu tatarskiego Ojca 
Makarego, znającego ich język. Rozmowy dotyczyć miały wykupu jeńców, którym 
jak głosi legenda, urządzono piekło na kopcu. Z rozkazu chana przypiekano ich 
Ŝywcem, wbijano na pal lub ucinano głowy. Ojciec Makary podjął się tej 
niebezpiecznej misji. W obozie nieprzyjaciół nie przyjął ich warunków: wyrzeczenia 
się wiary katolickiej, przejścia na islam i ucałowania nóg chana Mirzy. Poniósł śmierć 
męczeńską. Śmierć Ojca Makarego to fakt historyczny, natomiast pochówek karmelity 
owiany jest legenda. Mówi ona, Ŝe w czasie pogrzebu rozpętała się straszna burza, 
kopiec stanął w ogniu, ziemia pod nim rozstąpiła się i tajemniczy grób Attyli zapadł 
się tak głęboko, Ŝe do dzisiaj nie moŜna go odnaleźć Ŝaden poszukiwacz.  

W tym miejscu splotły się ze sobą dwie legendy oddalone od siebie w czasie o prawie 
tysiąc dwieście lat. 

Z najazdem Tatarów wiąŜe się jeszcze jedna legenda, najbardziej znana, z której 
dowiadujemy się, Ŝe gdy pod Przemyślem Tatarzy zostali pobici przez wojsko polskie, 
poległ w tej potyczce takŜe chan Mirza, którego pochowano na górze pod 
Przemyślem, a na mogile jego, zgodnie ze wschodnim obyczajem, usypano kopiec. 
Odtąd nazywa się on „Kopcem Tatarskim” lub „Zniesieniem” na pamiątkę zniesienia, 
pokonania Tatarów w tym miejscu.  

Legenda mówi, Ŝe kopiec połączony jest z zamkiem podziemnym tunelem i Ŝe kryje 
w sobie mnóstwo zbroi i kosztowności, które tylko czekają na swego odkrywcę. 
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Niestety Ŝadne badania archeologiczne nie dostarczyły informacji, dzięki którym 
wyjaśniono by funkcję kopca i czas jego powstania. Odkryto jedynie fundamenty 
kapliczki pod wezwaniem św. Leonarda, mały cmentarz, stare monety i fragmenty 
naczyń. Jedyna pewna informacja dotycząca kopca to taka, Ŝe pełnił on przez wieki 
wiele funkcji, a jego kształt ulegał licznym zmianom, dlatego naukowcy wysuwają 
róŜne hipotezy. Przypisują mu znaczenie kultowe związane z pogańskim zwyczajem 
składania ofiar. RównieŜ nie wykluczają, Ŝe ze względu na wyjątkowe połoŜenie, 
mógł być doskonałym punktem obserwacyjnym, mającym prawdopodobnie łączność 
przy pomocy znaków świetlnych z innymi kopcami z okolic Przemyśla, które 
tworzyły system ostrzegania przed najazdami koczowniczych Tatarów. 

 

Legendy związane z Twierdzą Przemyśl 

W 1923 roku rozpoczęto prace rozbiórkowe i demontaŜowe twierdzy. W tym właśnie 
czasie w trakcie prac w forcie San Rideau odkopano w części parterowej fortu Ŝelazne 
drzwi, których nie było na planie. Po ich otwarciu okazało się, Ŝe jest tam wyglądający 
jak upiór człowiek, który wydawał chrapliwe niezrozumiałe dźwięki. Odwieziono go 
zatem do szpitala, gdzie jeszcze tej samej nocy skonał. W sąsiednim pomieszczeniu, 
gdzie odnaleziono nieszczęśnika, odkryto szkielet innego człowieka. Jak ustalono 
dostęp do tych pomieszczeń był moŜliwy wył ącznie jednym wyjściem właśnie przez 
drzwi, które odnaleziono w czasie prac rozbiórkowych a które uległy zasypaniu 
w czasie wysadzania fortu w powietrze w dniu 22 marca 1915 r. W momencie 
wybuchu znajdowało się tam 2 jeńców rosyjskich wziętych uprzednio do niewoli na 
przedpolach fortu, o których po prostu zapomniano. Dzięki sprzyjającym warunkom - 
dostępowi do wody, prowiantu i innych pomieszczeń magazynowych jednemu z nich 
udało się przeŜyć i w końcu po 8 latach niewoli w podziemnych kazamatach 
wydobyto go na powierzchnię.  

Drugą, nie mniej interesującą legendą związaną z Twierdzą Przemyśl, jest ta o 
ukrytym w Przemyślu skarbie, zwanym Skarbem Pułkownika Molnara. Poszukiwania 
ukrytego skarbu, który wszyscy kojarzyli ze złotem, biŜuterią i cennymi przedmiotami 
deponowanymi w kasie zarządu przez Ŝołnierzy i nie wywiezionymi z Twierdzy 
Przemyśl przed poddaniem jej Rosjanom, rozpoczęły się praktycznie zaraz po 
zakończeniu działań wojennych. JuŜ w 1923 roku grupa ludzi podająca się za oficerów 
węgierskich, prowadziła dyskretne poszukiwania w przemyskich fortach oraz 
kamienicy przy ulicy Mickiewicza. W cztery lata później skarbu w Przemyślu 
poszukiwał, a raczej w zamian za odpowiednie „znaleźne” miał wskazać miejsce jego 
ukrycia Austriak Emmeich Kolman. Najwidoczniej jednak nic z tego nie wyszło. 
Skarb pułkownika Molnara został odnaleziony przypadkowo w 1966 roku, podczas 
remontu kamienicy u zbiegu ulic Plac Na Bramie i Sowińskiego. Ukryty był on pod 
podłogą mieszkania, które zajmował ppłk Eleke Peterfalni Molnar - dowódca 8 pułku 
piechoty 23 dywizji honwedów. Był to prawdziwy skarb (ale tylko dla miłośników 
Twierdzy Przemyśl i historyków), na który składało się całkowite archiwum pułkowe 
zawierające dziesiątki dokumentów dotyczących dziejów Twierdzy w okresie I wojny 
światowej, a które płk Molnar winien był spalić, aby nie dostały się w ręce wroga. 
Paczka zawierała takŜe mały pistolet, kieszonkową ikonę, drukowane rozkazy i gazety 
wychodzące w Twierdzy w języku węgierskim oraz prywatna korespondencję 
dowódcy. Ppłk Molnar zmarł w obozie jenieckim w Krasnojarsku i nigdy nie ujrzał 
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ojczystej ziemi i ukrytego skarbu, którym była historia pułku przez niego 
dowodzonego. 

 

 

 


