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I. Wprowadzenie 
 

Prace nad strategią były prowadzone przez Zespół Zadaniowy do opracowania 
aktualizacji Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla do którego zostało zaproszonych 
ponad 100 osób reprezentujących partnerów społeczno-gospodarczych Miasta. 
Praca była realizowana w 3 podzespołach tematycznych: 

Podzespół I –  
do spraw społecznych 

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
 

Liczba uczestników prac w zespole: 33 

Podzespół II -  
do spraw zasobów 
i potencjałów Miasta 

Infrastruktura techniczna, potencjał i ład 
przestrzenny, potencjał ekologiczny, 
potencjał ludzki, potencjał kulturowy 
 

Liczba uczestników prac w zespole: 29 

Podzespół III -  
do spraw gospodarczych 
i promocji Miasta 

Gospodarka i promocja Miasta 
 

Liczba uczestników prac w zespole: 36 

 
Dokument Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024 został sporządzony 
na podstawie wyników prac Zespołu Zadaniowego do opracowania aktualizacji 
Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla przez Konsultantów konsorcjum ResPublic  
Sp. z o.o. (Warszawa) i Res Management S.C. (Brzozów) w składzie: 
 

1. Jacek Dębczyński Główny konsultant, ekspert w zakresie planowania 
strategicznego i operacyjnego, główny moderator 

2. Tomasz Bartnicki  Konsultant i moderator, prace redakcyjne 
 

3. Paweł Mentelski Konsultant i moderator, prace redakcyjne 
 

4. Maciej Jednakiewicz Konsultant i moderator 

5. Paulina Truszczyńska Analizy konsultacji społecznych  

6. Justyna Tur Analizy konsultacji społecznych 

7. Justyna Kostecka Prace redakcyjne 

8. dr hab. Jacek Sołtys Ekspert w zakresie planowania przestrzennego  
i planowania strategicznego 

 

Zapisy zawarte w ocenie problemów i analizie SWOT są odzwierciedleniem sposobu 
widzenia aktualnej sytuacji przez członków Zespołu Zadaniowego do opracowania 
aktualizacji Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla oraz wynikają z analizy dokumentu 
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Raport o Stanie Miasta Przemyśla – aktualizacja 2013. Analiza ta ma charakter 
prospektywny. Oznacza to, iż szczególne znaczenie mają te czynniki (problemy), 
które będą wpływały na sytuację w przyszłości. 
 
W trakcie prac warsztatowych ich uczestnicy zidentyfikowali problemy 
w następujących zakresach: 

- zaspokojenia potrzeb mieszkańców Miasta; 

- infrastruktury technicznej, ładu przestrzennego, potencjału ekologicznego, 
potencjału ludzkiego i potencjału kulturowego Miasta; 

- w sferze gospodarczej i promocji Miasta. 

Problem jest tu rozumiany jako nieakceptowana sytuacja odnosząca się do 
podmiotu strategii, uniemożliwiająca utrzymanie pożądanego stanu lub osiągnięcie 
zamierzonych celów/rezultatów. Problem, to także nieakceptowany skutek 
oddziaływania wewnętrznych lub zewnętrznych czynników rozwojowych. 

W rozdziale II przedstawione są problemy określone w zespołach roboczych dla 
każdego z zakresów. 

Świadomość i rozumienie sytuacji przedstawionej w ocenie problemów i analizie 
SWOT stanowiły punkt odniesienia do ustalania celów i zadań realizacyjnych oraz 
miały decydujący wpływ na kształt strategii. 

Przedstawiona w rozdziałach II i III analiza stanu Miasta Przemyśl ma charakter 
oceny jakościowej, natomiast opis faktograficzny stanu Miasta został 
zaprezentowany w dokumencie „RAPORT O STANIE MIASTA PRZEMYŚLA - 
aktualizacja 2013”. 

Istotnym uzupełnieniem analizy problemów i analizy SWOT dokonanej przez Zespół 
Zadaniowy jest ocena sytuacji Miasta dokonana w badaniach ankietowych 
skierowanych do mieszkańców Przemyśla i turystów. Raport z wynikami badań 
przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta Przemyśla i turystów w dniach od  
2 do 25 lipca 2013r. jest załącznikiem do niniejszej Diagnozy jakościowej.  

 

Sformułowane w dokumencie „Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-
2024” cele strategiczne i operacyjne zostały ocenione pod kątem hierarchii ich 
ważności przez mieszkańców w ankiecie. Raport z tego badania jest kolejnym 
załącznikiem i może stanowić ważny głos doradczy dla władz Miasta przy 
podejmowaniu decyzji o kolejności podejmowanych działań.   
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II. Analiza problemów Miasta  
 

1. Problemy w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
 

1.1. Zabezpieczenie materialne  
 

Pojęcie „zabezpieczenia materialnego” zawiera w sobie m.in. następujące 
elementy: źródła i poziom dochodów, struktura dochodów, możliwość aktywności 
zawodowej (możliwość zachowania, odtwarzania i powiększania dochodów), 
poziom satysfakcji materialnej. 
 
W zakresie zabezpieczenia materialnego zostały zdiagnozowane następujące 
problemy: 

 bezrobocie utrzymujące się na poziomie wyższym niż średnia wojewódzka  
i krajowa;  

 niski status materialny części mieszkańców Przemyśla. 
 

1.2. Schronienie  
 

Pojęcie schronienia zawiera w sobie m.in. następujące elementy: mieszkalnictwo, 
możliwość samodzielnego zamieszkiwania, standard mieszkań, typ budynków 
mieszkalnych, skala ewentualnej bezdomności. 
 
W zakresie „schronienia” zostały zdiagnozowane następujące problemy: 

 niezaspokojone zapotrzebowanie na mieszkania w Mieście, 

 ograniczone możliwości zapewnienia schronienia osobom będącym w trudnej 
sytuacji życiowej, 

 niezadowalający stan techniczny i standard mieszkań (zwłaszcza w starych 
budynkach mieszkalnych). 

 
1.3. Bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia 

 
Pojęcie bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia zawiera w sobie następujące 
elementy: zagrożenia przestępczością, zagrożenia spokoju publicznego, zagrożenia 
związane z ruchem komunikacyjnym, zagrożenia zdarzeniami losowymi. 
 
W zakresie „bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia” zostały zdiagnozowane 
następujące problemy: 

 występowanie negatywnych zjawisk związanych z ruchem przygranicznym  
i międzynarodowym (przestępczość, wykroczenia); 

 wzrost zagrożeń związanych z zakłócaniem porządku publicznego, dewastacją 
mienia;   

 występujące zjawiska patologii wśród dzieci i młodzieży: alkohol i narkotyki;  

 wzrost zagrożenia w ruchu komunikacyjnym; 
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 wysokie zagrożenie pożarowe związane z dużym udziałem budynków o niskim 
standardzie. 

 
1.4. Ochrona zdrowia i życia 

 
Pojęcie ochrona zdrowia i życia zawiera w sobie m.in. następujące elementy: 
przeciętna długość trwania życia, umieralność niemowląt, zachorowalność, w tym 
na choroby przewlekłe, choroby cywilizacyjne, zagrożenia zdrowia i życia 
wynikające z zachowań patologicznych, udział osób niepełnosprawnych w populacji 
mieszkańców, dostęp do otwartego i zamkniętego lecznictwa, styl życia, skala 
ewentualnego niedożywienia, dostęp do wysokiej jakości żywności i wody pitnej. 
 
W zakresie „ochrona zdrowia i życia” zostały zdiagnozowane następujące 
problemy: 

 ograniczone możliwości  zapewnienia długoterminowej opieki (w tym 
rehabilitacji) osobom starszym i niepełnosprawnym;  

 bardzo ograniczony dostęp do specjalistycznej służby zdrowia; 

 rosnąca liczba osób wymagających dożywiania; 

 wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne: np. krążenia, nowotworowe, 
cukrzyca, choroby układu ruchowego; wady postawy; 

 ograniczony dostęp do profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji. 
 

1.5. Opieka  
 
Pojęcie opieki zawiera w sobie m.in. następujące elementy: opieka nad: dziećmi, 
niepełnosprawnymi, osobami starszymi i osobami niedostosowanymi społecznie. 
 
W zakresie „opieki” zostały zdiagnozowane następujące problemy: 

 bardzo ograniczona oferta dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych; 

 mały udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym;  

 wzrastająca liczba osób korzystających z pomocy społecznej; 

 duża liczba dzieci i młodzieży wymagających opieki pozaszkolnej. 
 

1.6. Rozwój mieszkańców 
 

Pojęcie rozwoju ludzi zawiera w sobie m.in. następujące elementy: długość 
kształcenia szkolnego, jakość kształcenia, poziom wykształcenia mieszkańców, czas 
poświęcony rozwojowi fizycznemu, poziom rozwoju fizycznego, czas na rozwój 
emocjonalny i duchowy. 
W zakresie „rozwoju mieszkańców” zostały zdiagnozowane następujące problemy: 

 brak lub niskie kwalifikacje zawodowe znacznej części osób bezrobotnych; 

 ograniczona możliwość rozwijania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży  
w szkołach. 
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1.7. Kultura, sport, rekreacja, wypoczynek, rozrywka 
 

Pojęcie kultury, sportu, rekreacji, wypoczynku, przyjemności zawiera w sobie 
następujące elementy: ilość czasu wolnego, dostęp do różnorodnych form rekreacji 
i wypoczynku, jakość (poziom rekreacji i wypoczynku), poziom biernego 
uczestnictwa w kulturze, poziom uczestnictwa czynnego w kulturze, dostęp do 
różnorodnej oferty kulturalnej, możliwość oddziaływania na otoczenie materialne  
i społeczne. 
 
W zakresie „kultury, sportu, rekreacji, wypoczynku, przyjemności” zostały 
zdiagnozowane następujące problemy: 

 ograniczone możliwości uprawiania sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki; 

 zbyt niska aktywność fizyczna mieszkańców; 

 zbyt mały udział mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych organizowanych  
w Mieście; 

 niewykorzystane nadbrzeże Sanu do rekreacji i wypoczynku. 
 

1.8. Kontakty społeczne, więź grupowa, tożsamość z miastem 
 

Pojęcie kontaktów społecznych, więzi grupowej, tożsamości z miastem zawiera 
w sobie m.in. następujące elementy: swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych, 
stopień integracji społeczności lokalnych, poczucie tożsamości z miastem, stopień 
zorganizowania społeczności lokalnych, możliwość aktywności pozazawodowej, 
uczestnictwo w zarządzaniu miastem, tolerancyjność, ofiarność, lojalność grupowa, 
wartości moralne, poziom satysfakcji niematerialnej. 
 
W zakresie „kontaktów społecznych, więzi grupowej, tożsamości z miastem” 
zostały zdiagnozowane następujące problemy: 

 mała aktywność społeczna; 

 niska świadomość i odpowiedzialność  obywatelska; 

 mały stopień upowszechnienia w społeczeństwie idei organizacji pozarządowych 
i wolontariatu. 

 
1.9. Swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych 

Pojęcie swobody i łatwości kontaktów przestrzennych zawiera w sobie następujące 
elementy: różnorodność, niezawodność i wygoda w nawiązywaniu kontaktów, koszt 
kontaktów oraz czas zużywany na realizowanie kontaktów. 
 
W zakresie „swobody i łatwości kontaktów przestrzennych” zostały zdiagnozowane 
następujące problemy: 

 słabe skomunikowanie osiedli – komunikacja publiczna; 

 ograniczone możliwości poruszania się po mieście na rowerze; 

 bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych i dla osób z wózkami dla 
dzieci; 

 ograniczony dostęp do szybkiego Internetu;   
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 utrudniony dostęp do sieci telekomunikacyjnych w niektórych częściach miasta. 
 

1.10. Swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych 
 
Pojęcie potrzeby konsumenckie zawiera w sobie takie elementy: liczba i jakość 
obiektów handlowych i usługowych. 
 
W zakresie „Potrzeb konsumenckich” zostały zdiagnozowane następujące 
problemy: 

 brak nowoczesnego multikina; 

 brak nowoczesnego targowiska; 

 niewystarczająca ilość miejsc parkingowych przy obiektach handlowych  
i usługowych. 
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2. Problemy w zakresie potencjałów i zasobów Miasta 
 

2.1. Zasoby techniczne 

 
W skład zasobów technicznych w mieście wchodzą budynki i budowle, 
infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, systemy zabezpieczeń przed: 
powodzią, ogniem i skażeniem oraz systemy eksploatacji i odnowy zasobów 
technicznych.   
 
W zakresie zasobów technicznych zdiagnozowano następujące problemy: 

 niedostatecznie rozwinięta infrastruktura drogowa i okołodrogowa; 

 zły stan techniczny części budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej; 

 niedostatek mieszkań komunalnych (w tym socjalnych i pomieszczeń 
tymczasowych); 

 zły stan techniczny i niski standard zabytkowych obiektów mieszkalnych; 

 niewystarczająca infrastruktura sportowa, rekreacyjno-wypoczynkowa  
i turystyczna; 

 niedostatecznie rozbudowana kanalizacja deszczowa, ograniczone możliwości 
retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej; 

 niewystarczająco rozbudowana infrastruktura ochrony przeciwpowodziowej; 

 niewystarczająca baza techniczna i wyposażenie szkół; 

 ograniczona powierzchnia terenów budowlanych i inwestycyjnych;  

 niezagospodarowane budynki i budowle na terenie Miasta;  

 zły stan techniczny infrastruktury opieki zdrowotnej oraz przestarzałe 
wyposażenie tych placówek; 

 niedostateczna gęstość i wydajność sieci gazowej, elektroenergetycznej, 
ciepłowniczej, telekomunikacyjnej i internetowej; 

 niezadowalający stan obiektów i wyposażenia obiektów Urzędu Miejskiego  
i jednostek organizacyjnych miasta; 

 niedobory w zakresie wyposażenia Miasta w elementy małej architektury. 

 
2.2. Potencjał i ład przestrzenny  

 
W ramach potencjału i ładu przestrzennego pod uwagę brana jest dostępność 
terenów i stan zagospodarowania przestrzennego. 
W zakresie potencjału i ładu przestrzennego zdiagnozowano następujące problemy: 

 obniżona estetyka przestrzeni miejskiej wynikająca ze sposobu lokowania 
reklam; 

 wykluczenie z zabudowy części terenów ze względu na osuwiska i tereny 
zalewowe; 

 słabo skomunikowane i niewystarczająco uzbrojone tereny budownictwa 
mieszkaniowego i inwestycyjne; 

 niewystarczająco zagospodarowane przestrzenie publiczne o charakterze 
rekreacyjno-wypoczynkowym. 
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2.3. Potencjał kulturowy  

 
Potencjał kulturowy to obiekty zabytkowe, przedmioty kultury materialnej, 
tradycje, zwyczaje, zdolność do jego zachowania, upowszechniania  
i udostępniania.  
W kontekście potencjału kulturowego zdiagnozowano następujące problemy: 

 niewystarczająco wykorzystany potencjał zasobów kulturowych w zakresie 
pełnienia funkcji mających pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy 
Przemyśla; 

 słaba znajomość walorów kulturowych Przemyśla w Polsce; 

 zły stan techniczny części zabytków, w tym obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy 
Przemyśl. 

 
2.4. Potencjał ekologiczny 

 
Potencjał ekologiczny to zasoby naturalne, systemy i urządzenia proekologiczne,  
a także ekoświadomość. 
 
W ramach potencjału ekologicznego wskazano następujące problemy: 

 wysokie zanieczyszczenie powietrza w historycznym centrum miasta; 

 niezagospodarowana do celów rekreacyjnych Dolina Sanu; 

 rosnąca ekspansja urbanizacyjna na tereny „zielone”; 

 niewystarczająca ekoświadomość mieszkańców – np. palenie odpadów; 

 niski poziom wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 
 

2.5. Potencjał ludzki 
 
Pojęcie potencjału ludzkiego zawiera przede wszystkim w sobie potencjał 
demograficzny/biologiczny, także dotyczy kwalifikacji zawodowych. 
W ramach pojęcia potencjału ludzkiego zdiagnozowano następujące problemy: 

 stałe zmniejszanie się liczby mieszkańców Miasta wynikające z mniejszej liczby 
urodzeń i migracji; 

 niezadowalający stan zdrowia części społeczeństwa Miasta; 

 mało powszechne nawyki aktywnego spędzania czasu; 

 niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak znacznej części osób bezrobotnych. 
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3. Problemy w zakresie gospodarki i promocji 
 

3.1. Mikroprzedsiębiorstwa, MŚP oraz duże przedsiębiorstwa  
 
Problemy zgłoszone w zakresie „Mikroprzedsiębiorstwa, MŚP oraz duże 
przedsiębiorstwa”:  

 pogorszenie konkurencyjności i atrakcyjności sektora mikroprzedsiębiorstw  
i MŚP; 

 spadek znaczenia przemysłu w gospodarce Miasta. 
 
3.2. Rynek pracy  

 
Problemy zgłoszone w zakresie „rynek pracy”: 

 niedostateczne dopasowanie kwalifikacji zdobywanych w systemie edukacji do 
potrzeb rynku pracy; 

 mała aktywność przedsiębiorstw i instytucji jako interesariuszy kształtowania 
kierunków kształcenia. 
 
3.3. Konkurencyjna współpraca  

 
Problemy zgłoszone w zakresie „konkurencyjna współpraca”: 

 słabo rozwinięta kooperacja między firmami. 

 
3.4. Instytucje otoczenia biznesu 

 
Problemy zgłoszone w zakresie „instytucje otoczenia biznesu”: 

 niewystarczający stopień współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia 
biznesu. 

 
3.5. Polityka gospodarcza  i promocja Miasta  

 
Kluczowe branże dla rozwoju gospodarczego Przemyśla: 

 elektromechaniczna, 

 turystyczna, 

 kosmetyczna, 

 drzewna i meblarska. 
 
Problemy zgłoszone w zakresie „polityka gospodarcza i promocja Miasta”: 

 niewystarczający poziom inwestycji gospodarczych realizowanych w Mieście;  

 zbyt niski poziom dochodów z turystyki, 

 niewystarczająca promocja Miasta. 
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III. Czynniki rozwojowe Miasta  

 
1. Czynniki rozwojowe w zakresie zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców  
 

W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające 
(mocne strony i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) w sferze 
społecznej Miasta. Identyfikacja dokonana została odrębnie dla czynników 
rozwojowych wewnętrznych (mocne strony i słabości), odnoszących się do Miasta 
(na które miasto w dużym stopniu może wpływać) oraz czynników rozwojowych 
zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia Miasta (na które 
miasto nie może wpływać lub może wpływać tylko w bardzo ograniczonym stopniu).  

 

Mocne strony Miasta Słabości Miasta 

 lokalizacja na terenie Miasta instytucji 
wspierających rynek pracy; 

 aktywna działalność Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;  

 uzbrajanie przez Miasto nowych terenów 
budowlanych; 

 duży zasób gruntów gminnych (1307ha); 

 prowadzone stale działania rewitalizacyjne i 
rewaloryzacyjne w zespole staromiejskim; 

 stała modernizacja zasobów 
mieszkaniowych; 

 dobra współpraca mieszkańców ze służbami 
mundurowymi w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa; 

 prowadzony monitoring niektórych części 
Miasta;  

 funkcjonująca Straż Miejska; 

 funkcjonujące formacje obrony cywilnej na 
terenie Miasta;  

 utworzone Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego; 

 dobra dostępność do usług medycznych – 
dwa szpitale, w tym Szpitala Miejskiego w 
Przemyślu; 

 wysoki udział wydatków w budżecie Miasta 
na ochronę zdrowia;  

 wysoki poziom zaspokojenia potrzeb 
dożywienia osób bezdomnych i rodzin 
zagrożonych wykluczeniem; 

 dobra jakość i dostęp do wody pitnej; 

 wystarczający dostęp do opieki 
przedszkolnej; 

 14% mieszkańców Miasta korzystających z 
pomocy społecznej – tendencja wzrastająca; 

 niski poziom dochodów mieszkańców w 
porównaniu do średniej krajowej; 

 niska zdolność do samokreacji miejsc pracy – 
niska przedsiębiorczość mieszkańców; 

 niska elastyczność osób bez pracy lub 
zagrożonych utratą pracy w podnoszeniu lub 
zmianie kwalifikacji zawodowych; 

 zbyt mało tworzonych nowych miejsc pracy; 

 niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak 
znacznej części osób bezrobotnych; 

 niewystarczająca atrakcyjność inwestycyjna 
Miasta; 

 szara strefa – znaczny odsetek osób 
trudniących się handlem przygranicznym; 

 wyeksploatowana tkanka mieszkaniowa 
zlokalizowana w zabytkowej substancji miasta 
(wysokie koszty adaptacji i remontów); 

 niedostatek mieszkań socjalnych, chronionych, 
treningowych, dla osób potrzebujących 
wsparcia; 

 niedostateczna ilość miejsc noclegowych, 
szczególnie w okresie zimowym; 

 niewystarczający monitoring miasta; 

 zły stan infrastruktury szpitala (budynki i 
wyposażenie); 

 brak jednolitej polityki zdrowotnej miasta 
(brak kompleksowego rozwiązania sposobu 
działania lecznictwa otwartego i 
zamkniętego); 

 niezdrowy styl i tryb życia powodujący m.in. 
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 kompleksowe zabezpieczenie osób starszych 
w zakresie całodobowej opieki - 
funkcjonujące 2 całodobowe domy pomocy 
społecznej; 

 dobrze działające świetlice środowiskowe 
dla dzieci i młodzieży; 

 funkcjonujące pierwsze Centrum Integracji 
Społecznej na terenie powiatu; 

 objęcie pomocą społeczną ok. 14,0% ogółu 
mieszkańców Miasta; 

 rozwinięta działalność Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej: m.in. 2 Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, Wypożyczalnia 
Urządzeń Pomocniczych i Sprzętu 
Rehabilitacyjnego, Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 9 
świetlic środowiskowych; 

 wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli; 

 funkcjonujące dwa Uniwersytety Trzeciego 
Wieku; 

 bardzo dobra współpraca władz Miasta z ngo 
w organizacji wydarzeń sportowych, 
rekreacyjnych i kulturalnych; 

 utrzymywanie przez Urząd Miejski instytucji 
kultury: Przemyska Biblioteka Publiczna im. 
Ignacego Krasickiego wraz z 7 filiami na 
terenie miasta, Przemyskie Centrum Kultury 
i Nauki „Zamek”; 

 cyklicznie organizowane w Mieście imprezy 
kulturalne; 

 dużo organizowanych imprez sportowo-
rekreacyjnych w Mieście; 

 dofinansowanie przez Miasto realizacji 
zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe; 

 funkcjonująca Miejska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego i Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych; 

 działalność MZK Sp. z o.o. w Przemyślu 
obsługującego 31 linii komunikacyjnych; 

 dogodne położenie przy głównych szlakach 
komunikacyjnych w kierunku Ukrainy; 

 wzrost liczby podmiotów handlu 
wielkopowierzchniowego; 

 wzrost powierzchni handlowych. 
 
 

 

takie konsekwencje jak: otyłość, wady 
postawy, niska sprawność fizyczna; 

 długi czas oczekiwania na wizyty u lekarzy 
specjalistów lub na badania; 

 zachowania związane z nadużywaniem pomocy 
społecznej np. „dziedziczenie ubóstwa”, 
postawy roszczeniowe; 

 niewystarczające możliwości Miasta w zakresie 
wspierania działalności organizacji 
pozarządowych;  

 zbyt rozdrobniona sieć szkół; 

 brak motywacji i chęci kształcenia do podjęcia 
dalszej nauki u dużej części bezrobotnych w 
wieku do 25 lat; 

 nierozwinięta współpraca między 
pracodawcami i szkołami w zakresie 
kształcenia zawodowego; 

 nierozwinięta współpraca między 
pracodawcami i szkołami wyższymi 
działającymi na terenie Miasta; 

 kwalifikacje zawodowe wielu absolwentów 
niedostosowane do potrzeb rynku pracy; 

 zły stan techniczny i braki w nowoczesnym 
wyposażeniu w sprzęt i pomoce dydaktyczne w 
części szkół; 

 brak pełnowymiarowych sal gimnastycznych 
przy szkołach, braki w wyposażeniu; 

 niewystarczająca rozwinięta infrastruktura 
sportowo-rekreacyjna, w tym brak: 
nowoczesnej pływalni, kąpieliska letniego, 
brak infrastruktury rowerowej, brak 
infrastruktury towarzyszącej przy stoku 
narciarskim, hali widowiskowo-sportowej, brak 
skate parków, przestarzałe lodowisko – zły 
stan techniczny; 

 mało bezpiecznych placów zabaw dla dzieci; 

 wysokie ceny udostępnienia infrastruktury 
sportowej dla mieszkańców; 

 rozwarstwienie ngo – różna organizacja i 
kondycja finansowa; 

 wielokulturowość społeczności Miasta; 

 źle dobrany rozkład jazdy i ilość połączeń do 
faktycznego zapotrzebowania; 

 nierozwinięty system szybkiego transportu 
autobusowego (buspasy); 

 zbliżający się do wyczerpania przepustowości 
Most Orląt wraz z sąsiadującymi 
skrzyżowaniami; 

 zbyt niski poziom wykorzystania transportu 
autobusowego w dojazdach do pracy i szkoły; 

 mało dostępnych, uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych; 

 niewystarczająca baza hotelowa – zwłaszcza w 
centrum Miasta. 



 

„STRATEGIA SUKCESU MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2014-2024” 

DIAGNOZA JAKOŚCIOWA 
 

 

 

  
14 

 

Szanse w otoczeniu Zagrożenia w otoczeniu 

 szkolenia zawodowe realizowane przez PUP; 

 dofinansowanie przez PUP aktywizacji 
zawodowej tj. stażu i prac społ. 
użytecznych; 

 organizowanie giełd pracy;  

 realizacja projektów finansowanych przez 
Fundusz Pracy, Europejski Fundusz 
Społeczny (np. w ramach PO KL), w tym dla 
osób niepełnosprawnych; 

 wspieranie tworzenia i utrzymania miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych przez 
PFRON;   

 plan budowy - uruchomienia przejścia 
granicznego Malhowice – Niżankowice; 

 powstanie Centrum Integracji Społecznej w 
Przemyślu – integracja zawodowa i 
społeczna; 

 dostępne kredyty hipoteczne na budowę lub 
zakup mieszkań; 

 współpraca gospodarcza z Ukrainą; 

 funkcjonujące na terenie miasta m.in.: 
Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Przemyślu, Komenda Miejska 
Policji w Przemyślu; 

 siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej i Granicznej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej; 

 objęcie ponad 6 tys. osób programem 
rządowym „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”; 

 prowadzenie przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego (OREW) oraz Ośrodka 
Wczesnej Interwencji; 

 prowadzony przez Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej Dom Matki i Dziecka w 
Przemyślu; 

 schronisko i noclegowania prowadzone przez 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej; 

 funkcjonujące na terenie Miasta organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność w 
zakresie działalności pożytku publicznego, w 
tym w sferze pomocy społecznej; 

 ustawowy obowiązek współpracy samorządu 
terytorialnego z organizacjami 
pozarządowymi w realizowaniu zadań 
publicznych; 

 infrastruktura kolejowa łącząca prawo i 

 drenaż siły roboczej przez większe ośrodki 
gospodarcze; 

 złe warunki makroekonomiczne do tworzenia 
nowych miejsc pracy; 

 bariera ekonomiczna w dostępie do mieszkań 
na wolnym rynku; 

 przyznawanie przez sądy uprawnień do lokali 
socjalnych rodzinom zamieszkującym w 
budynkach prywatnych, które otrzymały 
wypowiedzenie umów najmu z okresem 3-
letnim powodujące znaczny wzrost 
zapotrzebowania na lokale socjalne; 

 bliskość granicy i intensywny ruch 
przygraniczny (przestępczość, przemyt); 

 coraz częstsze przypadki występowania 
anomalii pogodowych – zjawisk o gwałtownym 
przebiegu; 

 niedostateczny poziom dofinansowania 
placówek służby zdrowia; 

 niewydolny system współpracy lecznictwa 
otwartego i zamkniętego – współpracy 
podmiotów publicznych i niepublicznych; 

 kryterium dochodowe  ograniczające liczbę 
osób kwalifikujących się do objęcia pomocą 
społeczną; 

 wysokie koszty leczenia poza systemem NFZ; 

 wysokie ceny leków; 

 wysokość kryterium dochodowego 
ograniczające liczbę osób kwalifikujących się 
do objęcia pomocą społeczną; 

 ekonomiczna bariera dostępu do żłobka dla 
części mieszkańców; 

 niekorzystny wpływu niżu demograficznego na 
sytuację systemu edukacji w Mieście (niepełne 
wykorzystanie bazy, zwolnienia nauczycieli, 
brak dopływu młodej kadry); 

 ciągle zmieniające się modele nauczania – 
podstaw programowych; 

 subwencje oświatowe niepokrywające 
faktycznych kosztów utrzymania systemu 
oświaty w Mieście; 

 coraz wyższe koszty związane z utrzymaniem 
szkół; 

 wyeksploatowany, nieestetyczny dworzec 
autobusowy PKS; 

 wysokie koszty utrzymania systemu 
komunikacji miejskiej i podmiejskiej; 

 małe zainteresowanie PKP uruchomieniem 
dogodnych połączeń na terenie Miasta; 

 bardzo atrakcyjna oferta handlowa Rzeszowa. 
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lewobrzeżną część Miasta; 

 rosnące zainteresowanie robieniem zakupów 
w Przemyślu ze strony klientów z Ukrainy. 
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2. Czynniki rozwojowe w zakresie potencjałów i zasobów Miasta 
 
W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające 
(mocne strony i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) w sferze 
zasobów i potencjałów Miasta. Identyfikacja dokonana została odrębnie dla 
czynników rozwojowych wewnętrznych (mocne strony i słabości), odnoszących się 
do Miasta (na które miasto w dużym stopniu może wpływać) oraz czynników 
rozwojowych zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia 
Miasta (na które miasto nie może wpływać lub może wpływać tylko w bardzo 
ograniczonym stopniu).  
 

Atuty Miasta Słabości Miasta 

 nowoczesne systemy uzdatniania wody, 
wod-kan. i oczyszczania ścieków; 

 wysoka zdolność produkcyjna Zakładu 
Uzdatniania Wody; 

 systematycznie prowadzona wymiana sieci 
wodociągowej w obrębie starego miasta 
oraz jej rozbudowa zgodnie z kierunkami 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego; 

 gotowe projekty dwóch zbiorników 
retencyjnych o pojemności 5000 m3 i 4800 
m3 w celu zatrzymania pierwszej fali spływu 
deszczowego; 

 funkcjonująca oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna o maksymalnej przepustowości 
45 200 m3/d; 

 zmodernizowana gospodarka osadami 
powstającymi w oczyszczalni ścieków; 

 zakończony drugi etap budowy składowiska 
odpadów komunalnych; 

 prowadzenie przez Zakład Usług 
Komunalnych mobilny punkt zbiórki 
odpadów problemowych; 

 uruchomiony system selektywnej zbiórki 
odpadów; 

 planowana budowa w sąsiedztwie 
składowiska stacji segregacji odpadów wraz 
z kompostownią; 

 długość ścieżek rowerowych i ciągów 
pieszo-rowerowych na terenie miasta 
Przemyśla wynosi łącznie: 19 305m; 

 powołanie przez Prezydenta Miasta Zespołu 
Koordynującego Rozwój Infrastruktury 
Rowerowej w Przemyślu; 

 prowadzone stale działania rewitalizacyjne 
i rewaloryzacyjne w zespole staromiejskim; 

 przyjęty „Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta Przemyśla na lata 2010-2013, z 
perspektywą do 2017r.”; 

 niewystarczająca gęstość sieci drogowej; 

 nierozwinięta sieć obwodnic wokół Miasta;  

 historyczne ciągi komunikacyjne 
nieodpowiadające współczesnym standardom; 

 niewystarczająca ilość parkingów; 

 utrudniona komunikacja między lewą i 
prawobrzeżną częścią miasta od strony 
zachodniej; 

 niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych; 

 niezadowalający, czasami katastrofalny stan 
techniczny budynków mieszkalnych 
stanowiących własność gminy lub 
stanowiących własność prywatną; 

 znaczny niedobór tańszych mieszkań 
przeznaczonych na wynajem lub kupno, 
zwłaszcza w zasobach komunalnych; 

 wysoka energochłonność części budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej; 

 utrudnione zarządzanie zasobem 
mieszkaniowym Miasta zlokalizowanym we 
wspólnotach mieszkaniowych; 

 nieuregulowany stan prawny części 
budynków; 

 niepełna infrastruktura techniczna w 
zabytkowych budynkach w centrum miasta – 
źródło niskiej emisji; 

 przestarzałe systemy ciepłownicze (węglowe) 
– źródło zanieczyszczenia powietrza; 

 zły stan techniczny obiektów i terenów 
powojskowych, poprzemysłowych i 
kolejowych; 

 niewykorzystane nieruchomości będące w 
zasobie Miasta;  zbędne dla potrzeb Gminy; 

 brak pól namiotowych i campingów oraz dla 
kamperów; 

 niewystarczająca infrastruktura sportowa i 
rekreacyjna (np. sala widowiskowo-sportowa, 
Aquapark, multikino); 
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 wzrost powierzchni lasów i gruntów leśnych 
w Przemyślu (1 195,1 ha), co daje lesistość 
25,88%; 

 Dolina Sanu przecinająca centrum miasta 
stanowiąca naturalny korytarz ekologiczny 
umożliwiający migrację roślin i zwierząt; 

 dwa urządzone parki miejskie: Park 
Lipowica na Zasaniu – wykorzystywany dla 
celów rekreacyjnych i Park Miejski w 
Przemyślu wpisany do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa 
podkarpackiego; 

 istniejące dwa rezerwaty przyrody „Winna 
Góra” i „Jamy”; 

 realizacja inwestycji w zakresie 
termomodernizacji budynków należących 
do PSM; 

 modernizacja Ciepłowni "Zasanie" i ZPP 
FIBRIS S.A.; 

 budowa obwodnicy Przemyśla; 

 modernizacja taboru MZK;  

 średni wskaźnik obciążenia 
demograficznego dla Przemyśla 
utrzymujący się na poziomie niższym od 
wskaźnika dla województwa 
podkarpackiego; 

 dostępne miejsca w żłobkach i 
przedszkolach; 

 Miasto jest organem prowadzącym 8 szkół 
ponadgimnazjalnych, ponadgimnazjalne 
szkoły specjalne oraz Centrum Kształcenia 
Ustawicznego; 

 funkcjonowanie na terenie Miasta 
niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych; 

 Miasto prowadzi placówki publiczne: 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
Bursa Szkolna, Młodzieżowy Dom Kultury, 
Centrum Kształcenia Praktycznego; 

 zakończenie remontu, rewaloryzacja i 
gruntownej modernizacji Zamku 
Kazimierzowskiego łącznie z rearanżacją 
sali teatralnej; 

 wyjątkowe w skali kraju nasycenie 
obiektami zabytkowymi o wybitnych 
wartościach krajobrazu kulturowego 
powstałego w wyniku świadomej 
działalności planistycznej z wykorzystaniem 
naturalnej konfiguracji terenu; 

 doskonale uformowany układ 
architektoniczno-urbanistyczny (w narysie 
planu Miasta i w jego sylwecie) z wieloma 
obiektami sakralnymi; 

 największa liczba obiektów zabytkowych na 
Podkarpaciu (1648 pozycji w gminnej 

 niewystarczająca baza techniczna Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych (brak sali 
koncertowej), braki w wyposażeniu; 

 brak pełnowymiarowych sal gimnastycznych 
przy szkołach, braki w nowoczesnym 
wyposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne; 

 niezagospodarowane wały 
przeciwpowodziowe dla celów rekreacyjnych; 

 brak zachodniej przeprawy mostowej; 

 część sieci wodociągowej jest skorodowana i 
wymaga wymiany; 

 niewielki udział sieci rozdzielczych 
(kanalizacji sanitarnej i burzowej) w całym 
systemie kanalizacyjnym; 

 na terenie Miasta brak zbiorników 
retencyjnych pełniących funkcje odbiornika 
wód opadowych; 

 część sieci kanalizacyjnej jest przeciążona i 
wymaga odciążenia lub przebudowy; 

 składowisko odpadów komunalnych 
wymagające rozbudowy; 

 zbyt niskie wskaźniki odzysku odpadów; 

 stały wzrost natężenia ruchu samochodowego 
- najsilniej obciążony jest ciąg ulic Most Orląt 
– Jagiellońska; 

 wymagająca modernizacji sieć 
oświetleniowa; 

 nierespektowanie regulacji w zakresie 
umieszczania reklam w Mieście; 

 brak pokrycia około 70% powierzchni Miasta 
miejscowymi  planami zagospodarowania 
przestrzennego; 

 konieczność poszerzenia zasięgu 
przestrzennego aglomeracji przemyskiej; 

 znaczna koncentracja zabudowy w Przemyślu 
powodująca zwiększoną emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery; 

 przekraczany dopuszczalny poziom hałasu 
drogowego na głównych ciągach 
komunikacyjnych; 

 zagrożenie powodzią obszarów Miasta 
położonych wzdłuż rzek San i Wiar; 

 spadek odsetka ludności w wieku 
produkcyjnym; 

 ujemny przyrost naturalny; 

 wzrost udziału w populacji ludności w wieku 
poprodukcyjnym; 

 przewidywany znaczny spadek liczby 
mieszkańców według prognozy 
demograficznej GUS do 2030r.; 

 niezdrowe nawyki żywieniowe; 

 łatwy dostęp do używek z nielegalnych 
źródeł; 
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ewidencji zabytków); 

 498 obiektów w rejestrze zabytków, w tym 
zabudowa 22 ulic i 59 obiektów Twierdzy 
Przemyśl; 

 zachowane na stosunkowo niewielkim 
obszarze systemy obronne od X wieku aż po 
wiek XX; 

 wyjątkowo bogaty zasób zabytków 
ruchomych, w tym rzeźby rokokowej kręgu 
lwowskiego oraz ikon, fajek i dzwonów; 

 wielokulturowość i wielowyznaniowość 
zasobu zabytkowego; 

 kompleks zabytkowych 
wielonarodowościowych cmentarzy; 

 odrestaurowany Dworzec Kolejowy; 

 funkcjonowanie wielu instytucji kultury, w 
tym najstarszego w kraju amatorskiego 
teatru „Fredreum”;  

 działalność edukacyjna Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych w 
Przemyślu; 

 bogaty kalendarz imprez kulturalnych. 

 mała promocja potencjału kulturowego 
Miasta; 

 niski stopień wykorzystywania 
najnowocześniejszych technologii utrzymania 
i eksponowania zbiorów bibliotecznych; 

 bardzo duże potrzeby związane z 
utrzymaniem i restaurowaniem zabytków; 

 słabo wyeksponowane i ograniczony dostęp 
do niektórych zbytków; 

 niewystarczająca dostępność i atrakcyjność 
materiałów promocyjnych o mieście. 

Szanse w otoczeniu Zagrożenia w otoczeniu 

 przebiegające przez Przemyśl drogi 
krajowe: nr 28 Zator–Wadowice–Przemyśl–
Medyka oraz nr 77 Lipnik–Sandomierz–
Stalowa Wola–Jarosław–Radymno–Przemyśl; 

 budowa Autostrady A4 do Korczowej; 

 oddanie do użytku wschodniej drogi 
obwodowej Miasta Przemyśla łączącej 
drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28; 

 istniejące plany budowy drugiej części 
miejskiej obwodnicy; 

 przebiegająca przez Przemyśl tranzytowa 
magistrala kolejowa, łącząca 
równoleżnikowo Niemcy z Ukrainą; 

 działalność Arboretum i Zakładu Fizjografii 
w Bolestraszycach; 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 
2000 “Pogórze Przemyskie”, kod PLB 
180001; 

 Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 
„Ostoja Przemyska” kod PLH 180012; 

 podjęte starania w celu utworzenia 
rezerwatu dla ochrony żołny (Merops 
apiaster), będącej pod ścisłą ochroną 
gatunkową; 

 prowadzenie monitoringu powietrza - 
automatyczna stacja monitoringu powietrza 
zlokalizowana przy Placu Dominikańskim 
będąca pod nadzorem WIOŚ w Rzeszowie; 

 „Program Ochrony Powietrza dla Strefy 

 skomplikowane procedury uzyskania dotacji 
zewnętrznych na poprawę stanu technicznego 
zasobów komunalnych; 

 zdewastowany dworzec komunikacji 
autobusowej i jego otoczenie; 

 rosnące koszty budowy, remontów, 
modernizacji i utrzymania infrastruktury, 

 ograniczone inwestycje PKP w zakresie 
modernizacji i unowocześniania 
infrastruktury kolejowej; 

 niewykorzystany potencjał magistrali 
kolejowej; 

 ograniczenia w zagospodarowaniu 
przestrzennym miasta wynikające z 
różnorodnych form ochrony przyrody; 

 ograniczenia w zagospodarowaniu 
przestrzennym miasta wynikające z położenia 
w strefach ochrony konserwatorskiej; 

 wzrost natężenia samochodowego ruchu 
tranzytowego; 

 skomplikowane procedury formalno-prawne 
przygotowywania i realizacji inwestycji 
budowlanych (np. pozwolenia na budowę, 
nadzór, geodezja); 

 wysokie koszty budowy instalacji do 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

 wysokie ceny ekologicznych nośników energii 
(gaz, prąd); 

 wysokie koszty modernizacji systemów 
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Podkarpackiej” obejmujący zadania miasta 
Przemyśla; 

 zasoby eksploatacyjne wód podziemnych, 
możliwe do wykorzystania dla celów 
gospodarczych - GZWP Nr 430 „Dolina Sanu” 
(częściowo w granicach miasta) oraz GZWP 
Nr 429 „Dolina Przemyśl” (przy wschodniej 
granicy miasta); 

 realizacja zadania inwestycyjnego pn. 
“Przebudowa jazu piętrzącego w km 
168+850 rzeki San w Przemyślu na 
przepławkę dla ryb"; 

 rozwinięta oferta akademicka Miasta: 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Wyższa 
Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, 
Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu, 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w 
Przemyślu, Wyższe Seminarium Duchowne 
w Przemyślu, Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych w Przemyślu, Kolegium 
Nauczycielskie im. A. Fredry w Przemyślu; 

 funkcjonujące w Mieście niepubliczne 
placówki kształcenia ustawicznego: ZDZ 
Rzeszów Ośrodek Kształcenia Zawodowego 
w Przemyślu, Ośrodek Nauczania Języków 
Obcych „Miteinander”, Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego w Przemyślu, Prywatna Szkoła 
Języków Obcych „Eureka”; 

 istnienie międzynarodowego ważnego węzła 
kolejowego; 

 realizacja przez Związek Gmin Fortecznych 
Twierdzy Przemyśl projektu udostępnienia 
Twierdzy Przemyśl dla turystyki kulturowej; 

 siedziba w Przemyślu Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

 utrzymywane ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego instytucji kultury m.in. 
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz 
jego oddziały: Muzeum Dzwonów i Fajek,  
Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Centrum 
Kulturalne, Galeria Sztuki Współczesnej, 
Biblioteka Pedagogiczna; 

 bogate zbiory bibliotek m.in.: Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, Archiwum Państwowego, 
Seminarium Duchownego, Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej, Klubu 
Garnizonowego, Centrum Kulturalnego, 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej;  

 utrzymywany przez MKiDN Zespół 
Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura 
Malawskiego;  

grzewczych; 

 niedostateczna informacja na temat 
istniejących kredytów i dotacji na inwestycje 
proekologiczne; 

 ograniczenia prawne związane  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii np. związanych z lokalizacją na 
obszarach lub w pobliżu terenów objętych 
prawną ochroną; 

 systematyczny spadek liczby studentów; 

 większa atrakcyjność regionalnych ośrodków 
wzrostu gospodarczego jako miejsca pracy i 
osiedlania się; 

 położenie znacznej części zespołu 
fortecznego poza granicami Miasta; 

 ograniczone możliwości utrzymania i 
restaurowania zabytków pozostających 
własnością kościołów, związków 
wyznaniowych lub osób prywatnych. 
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 utrzymywane przez Kurię Metropolitalną 
Muzeum Archidiecezjalne; 

 utrzymywane przez Przemyską Spółdzielnię 
Mieszkaniową kluby osiedlowe:  Osiedlowy 
Klub Kultury „Kazanów”, Osiedlowy Klub 
Kultury „Salezjanie”, Osiedlowy Klub 
Kultury „Nadzieja”, Osiedlowy Klub Kultury 
„Kmiecie. 
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3. Czynniki rozwojowe w zakresie gospodarki i promocji Miasta 
 

W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające 
(mocne strony i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) w sferze 
gospodarki i promocji Miasta. Identyfikacja dokonana została odrębnie dla 
czynników rozwojowych wewnętrznych (mocne strony i słabości), odnoszących się 
do Miasta (na które miasto w dużym stopniu może wpływać) oraz czynników 
rozwojowych zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia 
Miasta (na które miasto nie może wpływać lub może wpływać tylko w bardzo 
ograniczonym stopniu).  
 

Atuty Słabości 

 Wyraźny Wzrost Znaczenia Sektora 
Prywatnego W Gospodarce Miasta;  

 Zdolność Do Realizacji Szybkich 
Zadań/Zleceń; 

 Duża Zdolność Decyzyjna; 

 Doświadczona Kadra; 

 Duży Wpływ Na Lokalny Rynek Pracy; 

 Często Rodzinny Charakter Firm; 

 Przywiązanie Do Przemyśla Jako Miejsca 
Lokowania I Utrzymywania Biznesu -  
„Wierność” Miastu; 

 Duży Wpływ Na Rozwój Kapitału Ludzkiego; 

 Pokrycie ok. 30% Terenu Miasta Miejscowymi 
Planami Zagospodarowania Przestrzennego Z 
Zaznaczonymi Obszarami Zorganizowanej 
Działalności Inwestycyjnej; 

 lokalizacja w Przemyślu Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park 
Wisłosan, Podstrefa Przemyśl; 

 uzbrojone tereny inwestycyjne w ramach 
projektu ”Kompleksowe uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych miasta Przemyśla”; 

 wysoki udział osób w wieku produkcyjnym - 
duża podaż zasobów siły roboczej; 

 działalność na terenie Miasta firm 
eksportowych; 

 świadczenie bezpłatnych usług informacyjno-
doradczych dla przedsiębiorców przez 
Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego 
S.A.; 

 reprezentowanie i ochrona interesów 
gospodarczych przedsiębiorców przez 
organizację samorządu gospodarczego -
Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu; 

 działalność instytucji wspierających 
działalność gospodarczą w Przemyślu: 
Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców, 
Przemyska Kongregacja Kupiecka (członek 

 bardzo mało wolnej kadry wykonawczej 
(specjalistów konkretnych zawodów 
związanych z pracami fizycznymi); 

 ograniczony zasięg ekspansji rynkowej 
miejscowych firm; 

 częsty brak specjalizacji w prowadzonej 
działalności powodujący pogorszenie jakości 
produkcji, usług;  

 nadmierna specjalizacja ograniczająca 
możliwość konkurowania na rynku; 

 niska znajomość prawa związanego z 
prowadzeniem firmy - bariera ekonomiczna 
dostępu do usług w tym zakresie; 

 małe wyposażenie w kapitał trwały i 
obrotowy; 

 mały, wewnętrzny rynek zleceń; 

 słabo rozwinięta kooperacja między firmami; 

 zbyt niskie zainteresowanie zakładaniem 
własnej firmy pomimo dotacji; 

 niezadowalająca atrakcyjność oferty 
turystycznej;  

 ograniczone możliwości mikro 
przedsiębiorstw w zakresie konkurowania 
poprzez niskie ceny; 

 nadmiernie rozbudowana, a 
niewykorzystywana w całości infrastruktura 
w firmach barierą ich rozwoju (wysokie 
koszty stałe); 

 utrzymująca się tendencja spadkowa w 
liczbie wpisów do ewidencji działalności 
gospodarczej – więcej przedsiębiorców 
likwiduje firmy niż je zakłada; 

 zbyt małe zainteresowanie inwestorów 
lokowaniem swoich przedsięwzięć w 
Przemyślu; 

 zbyt niski poziom stosowania wysokich 
technologii i innowacyjności. 
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zbiorowy Krakowskiej Kongregacji 
Kupieckiej), Przemyskie Stowarzyszenie 
Kupieckie, Cech Rzemiosł Różnych; 

 polityka gospodarcza miasta – system ulg 
podatkowych dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy lub 
inwestujących w Mieście; 

 prowadzone przez Miasto kampanie 
promocyjne. 

Szanse w otoczeniu Zagrożenia w otoczeniu 

 przygraniczne położenie; 

 duża chłonność rynków wschodnich; 

 rozbudowana infrastruktura kolejowa i 
terminale logistyczno-przeładunkowe z 
dostępem do szerokiego toru; 

 dobra dostępność komunikacyjna 
(komunikacja drogowa); 

 dobra pozycja regionu w rankingu 
atrakcyjności inwestycyjnej; 

 możliwość pozyskania środków zewnętrznych 
na tworzenie lub rozwój przedsiębiorstw; 

 siedziba w Przemyślu instytucji ważnych z 
punktu widzenia prowadzenia biznesu – Izba 
Celna, Bieszczadzki Oddział Straży 
Granicznej; 

 dobre skomunikowanie Przemyśla 
(autostrada, magistrala kolejowa, duża 
stacja przeładunkowo-manewrowa "Suchy 
Port Żurawica"; 

 planowane centra logistyczne w Przemyślu i 
w najbliższym otoczeniu; 

 dynamiczny rozwój Rzeszowa i innych miast 
np. Krosno i Mielec;  

 pozytywne przykłady doświadczeń innych 
miast i obszarów gospodarczych; 

 możliwość przewozu ładunków transportem 
kolejowym – terminal kontenerowy 
zlokalizowany w Mieście. 

 

 spowolnienie aktywności gospodarczej w 
kraju - spadek stopy wzrostu PKB; 

 sposób przeprowadzania przetargów  
(zawierania kontraktów) zorientowany na 
duże przedsiębiorstwa; 

 nieprzyjazność otoczenia prawnego w 
zakresie przepisów celnych; 

 niekorzystne (bardzo restrykcyjne) prawo 
budowlane w zakresie odbioru obiektów 
budowlanych służących działalności 
gospodarczej;  

 rygorystyczność przepisów związanych z 
ochroną środowiska; 

 rozpad szkolnictwa zawodowego; 

 słabo rozwinięty oferta outsourcingu - 
powierzania operacji wspierających główną 
działalność przedsiębiorstwa 
wyspecjalizowanym podmiotom 
zewnętrznym; 

 zbyt duże obciążenia, fiskalne, 
administracyjne; 

 wysokie koszty energii; 

 odchodzenie wysoko wykwalifikowanych 
pracowników do większych ośrodków 
gospodarczych; 

 ograniczenie wymiany handlowej z Ukrainą 
po wprowadzeniu obowiązku wizowego 
i uszczelnieniu granic w związku z 
członkostwem w Unii Europejskiej; 

 małe wykorzystanie potencjału wzrostu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT). 

 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo

