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„Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki 
uzdrowiskowej pogranicza polsko- 

-ukraińskiego”
Projekt parasolowy „Transgraniczna współpraca na rzecz roz-

woju turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego”, 
będąc jednym z sześciu projektów parasolowych, które uzyska-
ły dofinansowanie1,  zgodnie z umową z dnia 23 grudnia 2013 r. 
nr IPBU.03.02.00-18-832/12-00 uzyskał wsparcie w wysokości 
579 400,78 EUR, przy ogólnej wartości budżetu 643 778,65 EUR. 
Realizację projektu zaplanowano od stycznia do grudnia 2014 
roku2. Projekt ten składał się z 12 mikroprojektów, realizowanych 
przez 10 instytucji z Polski i 11 z Ukrainy, tj. 17 organizacji poza-
rządowych, 2 samorządy lokalne oraz 2 placówki oświatowe. Przed-
stawienie roli partnerstwa oraz partnerów uczestniczących w reali-
zacji projektu jest o tyle istotne, gdyż partnerstwo z jednej strony 
jest elementem koniecznym, bez którego nie ma możliwości rozwi-
jania współpracy transgranicznej wspieranej w ramach programów 
unijnych, a tym samym uzyskania dofinansowania. Z kolei na etapie 
realizacji projektu partnerstwo i jakość zarządzania nim wpływa na 
osiągniecie zakładanych rezultatów. Do przedstawienia opisanego 
problemu posłużą dokumenty programowe oraz projektowe wska-
zanego przedsięwzięcia.

Geneza projektu i podstawowe założenia
Pozycja pogranicza polsko-ukraińskiego objętego realizacją 

projektu w gospodarce obydwu krajów jest stosunkowo niska. 
Szczególnie obszar strefy przygranicznej należy do słabiej rozwi-
niętych gospodarczo regionów. Charakteryzuje się on również więk-
szą liczbą osób bezrobotnych. Na przestrzeni kilku ostatnich lat ob-
serwowano dalszy spadek znaczenia gospodarczego województw 
przygranicznych. Obszar objęty realizacją projektu jest jednak pre-
destynowany do rozwoju turystyki, z uwagi na jego potencjał kul-
turowy i przyrodniczy. Jak potwierdziły badania Polskiej Organizacji 
Turystycznej z 2010 r., to właśnie Podkarpacie (obok Polesia) jest 
najbardziej rozpoznawalnym polskim regionem wśród ukraińskich 
turystów3.

Jak wskazywano we wniosku aplikacyjnym projektu, pogranicze 
polsko-ukraińskie to niegdyś magiczna kraina połonin, rozległych 
gór, pasterzy. Obszar, którego dziedzictwo kulturowe tworzyli Boj-
kowie, Łemkowie oraz Pogórzanie i Dolinianie. Egzotyczna kultura 
tej ludności przyciągała od wieków naukowców, badaczy, jak rów-
nież poetów i  artystów. To również obszar wyróżniający się pod 
względem przyrodniczym. Przemawia za tym duża różnorodność 
warunków przyrodniczych (liczne tereny podgórskie i górskie, licz-
ba kompleksów leśnych, akweny wodne, flora i fauna), bogactwo 
wspólnego dziedzictwa kulturowego. To również obszar, gdzie 
1 Pozostałe projekty realizowane w ramach działania 3.2: „Kultura pogranicza po-
mostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug” (IPBU.03.02.00-06-
828/12), „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” (IPBU.03.02.00-06-827/12), 
„Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – Twierdzy 
Przemyśl” (IPBU.03.02.00-06-826/12), „Zintegrowana promocja możliwości turystycz-
nych oraz kulturowo-historycznego dziedzictwa obwodu lwowskiego oraz województw 
podkarpackiego i lubelskiego” (IPBU.03.02.00-18-820/12), „Wsparcie transgranicznych 
inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska” (IPBU.03.02.00-
76-816/12): http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?cfp=3 (6.10.2017).
2 Umowa o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 23 grudnia 2013 r. nr 
IPBU.03.02.00-18-832/12-00.
3 Annex A Application Form (Cross-border cooperation for health tourism of Polish-Ukrainian 
borderland). 

Agnieszka Pieniążek
 Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu  

znajdują się liczne uzdrowiska: po stronie polskiej (województwo 
podkarpackie): Iwonicz Zdrój – najstarsze podkarpackie uzdrowisko, 
Rymanów Zdrój, Polańczyk, po stronie ukraińskiej (obwód lwowski): 
Truskawiec – jedno z najstarszych uzdrowisk w Europie, Schidnica 
(rejon drohobycki), Morszyn (rejon stryjski), Niemirów, Szkło (rejon 
jaworski), obwód zakarpacki: Kvasy, obwód iwanofrankowski: Jarem-
cze4.

Jednym z powodów podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu 
parasolowego była rozproszoność działań, brak koordynacji, ograni-
czony przepływ informacji w sferze turystyki. Realizacja poszczegól-
nych mikroprojektów niezależnie od siebie nie przyczyniłaby się do 
ograniczenia opisanych problemów. Aby można było osiągnąć wi-
doczne zmiany w świadomości społeczności lokalnych, działaniach 
i zachowanych branży turystycznej, rozpoznawalności regionu, ko-
nieczne było stworzenie wielopodmiotowej płaszczyzny współpra-
cy, połączenia sił przedstawicieli różnych grup społecznych (władz 
lokalnych, środowiska NGO’s, branży turystycznej, społeczności lo-
kalnych)5. 

Celem ogólnym projektu był rozwój współpracy transgranicznej 
w zakresie turystyki uzdrowiskowej na obszarze pogranicza polsko-
-ukraińskiego. Cele ten miał zostać osiągnięty poprzez realizację 
czterech celów szczegółowych, które przedstawione zostały w tabe-
li zamieszczonej poniżej. 

Tab. 1. Cele szczegółowe projektu „Transgraniczna współpraca na rzecz tu-
rystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” realizowane w ra-
mach poszczególnych mikroprojektów

Źródło: opracowanie na podstawie Annex E English summary of the Umbrella Pro-
ject (Cross-border cooperation for health tourism of Polish-Ukrainian borderland).

Zdecydowanie największa liczba mikroprojektów zakładała 
osiągnięcie celu dotyczącego promocji potencjału przyrodniczego 
i kulturowego obszaru objętego projektem (cel 2.)6.

Odpowiedzią na opisane powyżej problemy było podjęcie sze-
regu działań mających na celu wykorzystanie potencjału pogra-
nicza polsko-ukraińskiego i partnerstwa transgranicznego w celu 
wsparcia rozwoju regionu. Wszystkie działania koncentrowały się 
wokół jednego z największych atutów regionu – uzdrowisk.

W ramach projektu zostało stworzonych 12 mikroprojektów, 
o wartości do 50 tys. EUR każdy. Szczegółowych informacji na temat 
poszczególnych mikroprojektów i organizacji uczestniczących w ich 
realizacji dostarcza tabela zamieszczona poniżej. 

4 Tamże.
5 Tamże.
6 Region podkarpacki, lwowski, zakarpacki i iwanofrankowski (w zakresie objętym Pro-
gramem).

Cele szczegółowe MP

Analiza potencjału przyrodniczego 
i kulturowego oraz opracowanie narzędzi 
promocji turystyki uzdrowiskowej 
pogranicza polsko-ukraińskiego

MP1, MP7

Promocja potencjału przyrodniczego 
i kulturowego obszaru objętego projektem

MP2, MP5, MP6, MP9, MP11, MP12

Profesjonalizacja obsługi turystów 
i pensjonariuszy

MP4, MP8

Promocja zachowań prozdrowotnych MP3, MP10
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Partnerstwo w projekcie „Transgraniczna 
współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej 

pogranicza polsko-ukraińskiego”
Wszystkie mikroprojekty realizowano w partnerstwie polsko-

-ukraińskim.  W pracach nad ich stworzeniem wzięło udział 10 in-
stytucji z Polski i 11 z Ukrainy, tj. 17 organizacji pozarządowych, 2 
samorządy lokalne, 2 placówki oświatowe. Instytucje te w większości 
przypadków współpracowały już wcześniej ze sobą w formalnych 
partnerstwach (w ramach realizowanych projektów) lub w sposób 
nieformalny7. Z uwagi na rozległe partnerstwo, jednym z najwięk-
szych wyzwań była koordynacja działań i prac związanych z przy-
gotowaniem projektu, który wymagał pogodzenia różnych potrzeb, 
oczekiwań i stylów pracy. Szczegółowe informacje dotyczące orga-
nizacji tworzących partnerstwo zamieszczone zostały w tabeli nr 3.

W większości przypadków jedna organizacja uczestniczyła w re-
alizacji jednego mikroprojektu, w charakterze lidera lub partnera, 
wyjątek stanowiły trzy organizacje, które uczestniczyły w realizacji 
więcej niż jednego projektu: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki 
Polska (MP1, MP2, MP3), Fundacja Bieszczadzka (MP8, MP9, MP12) 
i Zrzeszenie Samorządów Euroregion Karpacki „Ukraina” (MP1, 
MP2)8.

Partnerem Wiodącym projektu parasolowego było Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 
organizacja pozarządowa założona w Rzeszowie w 2004 roku, za-

7 Annex E English summary of the Umbrella Project (Cross-border cooperation for health 
tourism of Polish-Ukrainian borderland).
8 Tamże.

trudniająca 17 pracowników etatowych9, współpracująca z grupą 
ekspertów z różnych dziedzin, m.in. z zakresu przedsiębiorczości, 
zarządzania, marketingu, promocji, pozyskiwania środków finan-
sowych, aktywizacji grup społecznych, środowisk wiejskich oraz 
grupą wolontariuszy. Stowarzyszenie „Pro Carpathia” przygotowuje 
i realizuje projekty na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych, 
rynku pracy, promocji potencjału przyrodniczego turystycznego 
i kulturowego województwa podkarpackiego. Podejmowane przed-
sięwzięcia realizowano samodzielnie oraz w partnerstwie (NGO’s, 
samorząd), również międzynarodowym (m.in. z instytucjami z Ukra-
iny, Słowacji, Węgier, Norwegii, Włoch i Szwajcarii)10. 

Analizując formę prawną pozostałych partnerów można wska-
zać: 11 stowarzyszeń, w tym 2 stowarzyszenia osób prawnych  
(1 z Polski i 1 z Ukrainy), 4 fundacje, 2 gminy, 2 placówki oświato-
we i 1 spółkę akcyjną (agencja rozwoju regionalnego). W grupie 
tej znalazły się 2 Lokalne Grupy Działania: „Kraina Nafty”, „Zielone 
Bieszczady”11.

Polskie organizacje pozarządowe i podmioty uczestniczące 
w realizacji projektu posiadały siedziby w województwie podkar-
packim (Rzeszów, Krosno, powiaty: krośnieński, bieszczadzki), ukra-
ińskie w większości przypadków w obwodzie lwowskim (Lwów, 
rejony: starosamborski, drohobycki, lwowski, jaworowski). Jeden 
podmiot posiadał siedzibę w obwodzie zakarpackim: rejon pere-
chynski (Fundacja Rozwoju Ekoturystyki w Dolinie Użu)12. 
9 Według stanu na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego: czerwiec 2012.
10 Annex E English summary of the Umbrella Project (Cross-border cooperation for health 
tourism of Polish-Ukrainian borderland).
11 Tamże.
12 Tamże.

MP Tytuł mikroprojektu Partnerzy 

MP1
„Strategia rozwoju turystyki uzdrowiskowej w polsko- 
-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego”

• Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
• Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Karpacki - Ukraina” 

MP2 
„Promocja potencjału Karpat – stworzenie transgranicznej 
platformy promocyjnej” 

• Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Karpacki -Ukraina” 
• Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

MP3 
„Rozwój i promocja lecznictwa uzdrowiskowego w polsko-
-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego, tj. obwodzie 
lwowskim i województwie podkarpackim” 

• Borysławska miejska organizacja pozarządowa „Agencja Rozwoju Uzdrowiska 
Shidnytsya”

• Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

P4 „Agroturystyka w uzdrowisku”
• Pozarządowa organizacja „Agencja Rozwoju Lokalnego Drohobychyna”
• Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”
• Fundacja Rozwoju Lokalnego INTEGRACJA

MP5 
„Targi turystki uzdrowiskowej – promocja pogranicza polsko-
-ukraińskiego”

• Organizacja pozarządowa „Dialog Europejski”
• Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

MP6 
„Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie 
Rymanów i uzdrowisku Truskawiec”

• Gmina Rymanów
• Truskawiecka organizacja pozarządowa „Lemkivshchyna” 

MP7 „Spotkanie z kulturą polsko-ukraińską w Iwoniczu-Zdroju”
• Gmina Iwonicz Zdrój
• Centrum Inicjatyw Regionalnych Jaworiwszczyny 

MP8 
„Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu 
o system certyfikacji GoToCarpathia”

• Fundacja Bieszczadzka
• Fundacja Ekologiczno-geograficzna „Ecogeofound“ 

MP9 
„Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-
ukraińskich Karpatach Wschodnich”

• Fundacja Bieszczadzka
• Fundacja Rozwoju Ekoturystyki w Dolinie Użu 

MP10 
„Kształtowanie postaw prozdrowotnych w środowisku 
młodzieży szkolnej na obszarze polsko-ukraińskiego 
pogranicza”

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
• Lwowski Regionalny Instytut Doskonalenia Nauczycieli 

MP11 „Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji” 
• Lwowska miejska organizacja „Turystyczny Klub Manivci” 
• Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” 

MP12 
„Szlakami ukraińskich Karpat. 
Promocja produktu turystycznego” 

• Lwowska miejska organizacja „Ecoterra”
• Fundacja Bieszczadzka

Tab. 2. Mikroprojekty (MP) i organizacje je realizujące

Partnerstwo zawiązane na potrzeby realizacji projektu tworzyły 
głównie podmioty działające kilka lat. Najmłodszą organizacją była 
Fundacja Integracja (powiat bieszczadzki, województwo podkar-
packie), założona w 2011 roku, najstarszą Pozarządowa organizacja 
„Dialog Europejski” (1998) oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-
wa w Krośnie (1999) oraz gminy: Rymanów, Iwonicz Zdrój (1999)13. 

Badając z kolei potencjał osobowy organizacji uczestniczących 
w realizacji projektu, zwrócić uwagę należy, że większość z organi-
zacji zatrudniała pracowników, tylko 3 organizacje deklarowały, na 
etapie przygotowywania projektu, brak płatnego personelu: Fun-
dacja Rozwoju Lokalnego INTEGRACJA, Truskawiecka miejska orga-
nizacja pozarządowa krajowego stowarzyszenia „Łemkowszczyzna”, 
Lwowska miejska organizacja „Turystyczny Klub Manivci”. Najwięk-
szą liczbę pracowników posiadała Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa z Krosna (290), w dalszej kolejności: Rzeszowska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. (161), Lwowski Regionalny Instytut 
Doskonalenia Nauczycieli (140) oraz dwie gminy: Rymanów (106) 
i Iwonicz Zdrój (56). Spośród organizacji pozarządowych największą 
liczbę pracowników deklarowało Stowarzyszenie Euroregion Kar-
packi Polska (18)14. 

Partnerzy projektu „Transgraniczna współpraca na rzecz tury-
styki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” w większości 
przypadków posiadali doświadczenie w realizacji przedsięwzięć 
finansowanych ze środków publicznych. Brak doświadczenia w re-
alizacji projektów finansowanych ze środków publicznych dekla-
rowały tylko 2 organizacje: Borysławiecka miejska organizacja 
pozarządowa „Agencja Rozwoju Uzdrowiska Shidnytsya” (Lider 
MP3), Truskawiecka miejska organizacja pozarządowa krajowego 
stowarzyszenia „Łemkowszczyzna” (Partner MP6). Analizując doku-
mentacją projektową stwierdzić można, iż mniejsze doświadczenie 
deklarowały organizacje ukraińskie, co raczej nie powinno bu-
dzić wątpliwości, uwzględniając dostępność środków publicznych, 
w tym unijnych dla podmiotów z Ukrainy. Organizacje ukraińskie 
posiadły pewne doświadczenia w realizacji przedsięwzięć finanso-
wanych z innych środków publicznych, przede wszystkim krajowych 
oraz niekiedy zagranicznych (np. amerykańskich)15. 

13 Annex A Application Form (Cross-border cooperation for health tourism of Pol-
ish-Ukrainian borderland).
14 Według stanu na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego: czerwiec 2012, Annex A Appli-
cation Form (Cross-border cooperation for health tourism of Polish-Ukrainian borderland).
15 Annex A Application Form (Cross-border cooperation for health tourism of Pol-
ish-Ukrainian borderland).

Badanie ewaluacyjne
Analizując wyniki badania ewaluacyjnego, prowadzonego na 

zakończenie realizacji projektu w 2014 r.16, należy zauważyć, iż ba-
danie to obejmowało również kwestie dotyczące współpracy part-
nerskiej w mikroprojektach. Współpraca ta oceniana była raczej 
pozytywnie, uwzględniając relacje lider – partner (w ramach mi-
kroprojektu) oraz partner wiodący – liderzy mikroprojektów. Więk-
szość przedstawicieli badanych organizacji wskazywała na stały, 
bieżący kontakt w ramach partnerstwa, odpowiedni przepływ in-
formacji, rzetelne wywiązywanie się z przyjętych obowiązków. Jed-
nak, w przypadku partnerstw złożonych z podmiotów o mniejszym 
doświadczeniu, zwłaszcza, gdy takie doświadczenie posiadał lider 
mikroprojektu, niejednokrotnie wskazywano na trudności w kon-
taktach, akcyjność działań, brak wiedzy na temat zarządzania. 
Badani respondenci, pytani o działanie jakie należałoby podjąć aby 
usprawnić współpracę i zarządzanie mikroprojektami, wskazywali 
m.in. na potrzebę szkoleń z zakresu zarządzania projektami. Przed-
stawiciele mikroprojektów przekazywali również uwagi w zakresie 
zarządzania całym projektem i przyjętych rozwiązań: 

16 Wywiady prowadzono w grudniu 2014 roku, wykorzystując kontakt telefoniczny, bez-
pośrednie rozmowy i kontakt mailowy (jedynie wówczas, kiedy nie było możliwości 
zastosowania dwóch wskazanych, jako pierwsze metody). Uzyskano odpowiedzi od 
przedstawicieli wszystkich mikroprojektów i partnera wiodącego. Nie we wszystkich 
przypadkach udało się uzyskać odpowiedzi zarówno od liderów i partnerów (np. MP3 
– jedynie partner, MP4 – partnerzy, MP6, MP7 – liderzy, MP9 – lider, MP11 – lider). 
Odpowiedzi udzielały osoby uczestniczące w realizacji mikroprojektów, będące w nie-
których przypadkach również prawnymi reprezentantami podmiotów biorących udział 
w projekcie. W większości przypadków, w chwili badania, zakończono mikroprojekty lub 
też były one w końcowej fazie realizacji. Autorka uczestniczyła w przeprowadzanym 
badaniu. 

Lp. Partnerzy polscy Partnerzy ukraińscy

1 Stowarzyszenie „Pro Carpathia” Zrzeszenie Samorządów „Euroregion Karpacki - Ukraina”

2 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Borysławiecka miejska organizacja pozarządowa „Agencja Rozwoju Uzdrowiska Shidnytsya”

3 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” Pozarządowa organizacja „Agencja Rozwoju Lokalnego Drohobycza”

4 Fundacja Rozwoju Lokalnego INTEGRACJA Pozarządowa organizacja „Dialog Europejski”

5 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Truskawiecka miejska organizacja pozarządowa krajowego stowarzyszenia „Łemkowszczyzna”

6 Gmina Rymanów Pozarządowa Organizacja „Centrum regionalnych inicjatyw Jaworowszczyzny”

7 Gmina Iwonicz-Zdrój Pozarządowa Organizacja „Ekogeofound”

8 Fundacja Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Ekoturystyki w Dolinie Użu

9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Lwowski Regionalny Instytut Doskonalenia Nauczycieli 

10 Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” Lwowska miejska organizacja „Turystyczny Klub Manivci”

11 Lwowska miejska organizacja „Ecoterra”

Tab. 3. Partnerzy polscy i ukraińscy uczestniczący w realizacji projektu „Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej pogranicza 
polsko-ukraińskiego”

Źródło: opracowanie na podstawie Annex E English summary of the Umbrella Project (Cross-border cooperation for health tourism of Polish-Ukrainian borderland).

Źródło: opracowanie na podstawie Annex E English summary of the Umbrella Project (Cross-border cooperation for health tourism of Polish-Ukrainian borderland).

Fot. K. Krukierek, zdjęcie wykonane podczas warsztatów fotografii przyrod-
niczej
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• walory turystyczne (m.in. przyrodnicze, antropogeniczne, unika-
towa fauna, flora, źródła wód mineralnych, parki narodowe, itp.),

• walory pozaprzyrodnicze (m.in. zabytki architektoniczne, muzea, 
wydarzenia kulturalno-sportowe, itp.),

• zagospodarowanie turystyczne (m.in. noclegi, gastronomia, ko-
munikacja, lotniska, szlaki rowerowe, szlaki turystyczne, itp.),

• infrastruktura uzupełniająca (m.in. sklepy, apteki, itp.).

Ponadto, atrakcyjność danego miejsca związana jest również 
z formą turystyki tj. turystyką miejską, narciarską, kulturową, biz-
nesową, itp. 

Potencjał bazy noclegowej 

Istniejąca baza noclegowa stanowi jeden z podstawowych ele-
mentów zagospodarowania turystycznego. Ma ona kluczowe zna-
czenie dla rozwoju turystyki na danym obszarze. 

W procesie podejmowania decyzji dotyczącej wyboru miejsca 
pobytu kluczowym elementem dla turysty jest odpowiedni stan-
dard oraz różnorodność obiektów noclegowych (ze zróżnicowanymi 
cenami). Dotyczy to decyzji na pobyt dłuższy, jak i krótki7.

 W wykazie obiektów hotelarskich znajdują się: hotel, motel, 
pensjonat, camping, dom wycieczkowy, schronisko. Kategoryzacją 

7 K. Sołek, Miejsce województwa podkarpackiego w krajowym ruchu turystycznym, [w:] 
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 27, 2012, s. 223.

 — wskazywano konieczność modyfikacji systemu przepływu środ-
ków finansowych17, 

 — usprawnienie weryfikacji raportów, 
 — uproszczenie procedur rozliczania, postulując przyjęcie bardziej 

uproszczonych rozwiązań, 
 — większenie dostępności dokumentacji związanej z projektem 

(np. formularzy raportów) w językach narodowych. Trudności 
w tym zakresie wskazywała większość badanych instytucji. 
Przyjęte rozwiązania były szczególnie kłopotliwe w przypad-
ku jednostek samorządowych. Osoby realizujące mikroprojekt 
wskazywały na niezbędną dostępność oficjalnych tłumaczeń 
w językach narodowych obowiązujących formularzy,

 — potrzebę szkoleń z zakresu sprawozdawczości i rozliczania wy-
datków, 

 — w jednym przypadku zwrócono uwagę na potrzebę częstszych 
kontaktów bezpośrednich w ramach całego projektu i dołożenia 
starań w zakresie zwiększenia przepływu informacji na temat 
działań realizowanych w poszczególnych mikroprojektach. 
Uwagi zgłoszone przez przedstawicieli partnera wiodącego: 

 — konieczność modyfikacji systemu przepływów wewnątrz projek-
tu. 

Partner Wiodący prezentował odmienny pogląd w zakresie 
rozwiązań dotyczących przepływu środków finansowych. Kwe-
stionowano zasadność przekazania całej kwoty zaliczki (za czym 
opowiadali się właściwie wszyscy przedstawiciele badanych mi-
kroprojektów), wskazując raczej inne rozwiązanie: przekazanie peł-
nej kwoty zaliczki na wydatki związane z zarządzaniem projektem, 
a pozostała kwota miałaby być przekazywana na podstawie zesta-
wienia wydatków, na koniec miesiąca. Wskazywano następujące za-
lety takiego rozwiązania: 
– większą kontrolę nad przekazywanymi środki (wysokość zaliczki 
adekwatna do ponoszonych wydatków), 
– usprawnienie przepływu środków w ramach projektu (zaliczka 
niezależna od złożenia raportu; doświadczenie związane z realiza-
cją projektu potwierdzają, iż terminowe złożenie raportu, uwzględ-
niając różne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowa-
nych ze środków publicznych przez poszczególnych mikroprojektów 
jest bardzo trudne do osiągnięcia)18. 

Podsumowanie
Projekt „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowi-

skowej pogranicza polsko-ukraińskiego” był realizowany w najlicz-
niejszym partnerstwie (12 mikroprojektów, 10 organizacji z Polski, 
11 organizacji z Ukrainy). Rolę partnera wiodącego pełniła organi-
zacja pozarządowa z Polski. Partnerstwo na pierwszym poziomie 
nie zostało zawiązane. Jednak mimo braku sformalizowanego part-

17 Wszystkie środki finansowe w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Part-
nerstwa (EISP) na rzecz realizacji projektu były przekazane na rachunek bankowy Be-
neficjenta, wskazany w formularzu identyfikacji finansowej. Beneficjent był odpowie-
dzialny za administracyjne oraz finansowe zarządzanie środkami uzyskanymi w ramach 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na rzecz realizacji projektu. Po-
nosił odpowiedzialność za przekazanie środków finansowych liderom mikroprojektów 
w następującym porządku: pierwsza i kolejne transze zaliczki w wysokości określonej 
w umowie grantowej, powinny zostać wpłacone przez Beneficjenta niezwłocznie prze-
lewem bankowym w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania płatności zaliczko-
wej liderom mikroprojektów. Przewidywana płatność końcowa (saldo stanowiące mak-
symalnie 10% sumy przewidzianej na dofinansowanie danego mikroprojektu), przeka-
zana została w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty pozostałych 
środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Beneficjent 
był zobowiązany przekazać część EISP liderom mikroprojektów na rachunki bankowe, 
wskazane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych mikroprojektów. Liderzy 
mikroprojektów zobowiązani byli do przekazania części EISP swoim partnerom. Bene-
ficjent oraz liderzy mikroprojektów zobowiązani zostali do zapewnienia podziału środ-
ków budżetowych zgodnie z Aneksem III umowy grantowej (budżet projektu). 
18 Raport z ewaluacji projektu „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowi-
skowej pogranicza polsko-ukraińskiego” (IPBU.03.02.00-18-832/12-00) realizowanego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

nerstwa na tym poziomie, rolę taką pełniła jedna z organizacji ukra-
ińskich, również uczestnicząca w realizacji projektu. Funkcjonowa-
nie partnerstwa na drugim poziomie określała umowa partnerska 
zawiązana pomiędzy partnerem wiodącym, a liderami poszczegól-
nych mikroprojektów. Umowa ta określała również funkcjonowanie 
całego partnerstwa. Na jej podstawie partnerzy wiodący poszcze-
gólnych mikroprojektów zostali zobowiązani do zawarcia umów 
partnerskich ze swoimi partnerami w ramach poszczególnych mi-
kroprojektów. 

Interesujących informacji, również na temat funkcjonowania 
partnerstwa dostarczył raport z badania ewaluacyjnego, w którym 
również znalazły się odniesienia do zarządzania partnerstwem. 
Analizując całość zgromadzonego materiału należy wskazać nastę-
pujące rozwiązania, które mogłyby w przyszłości usprawnić realiza-
cję podobnych projektów: organizacja szkoleń z zakresu zarządza-
nia projektami (postulat zgłaszany przez organizacje posiadające 
mniejsze doświadczenie), sprawozdawczości i rozliczania zadania, 
usprawnienie przekazywania informacji o realizowanych działa-
niach i problemach z nimi związanych (informacje te mogą wpły-
wać na ograniczenie nieprawidłowości), zapewnienie dostępności 
oficjalnych wersji formularzy w językach narodowych, modyfikacja 
organizacji systemu przepływów finansowych w projekcie. W tym 
ostatnim przypadku należy zauważyć, iż nieco inne stanowisko re-
prezentowali poszczególni partnerzy mikroprojektów i partner wio-
dący. 

Wnioski te mogą być wykorzystane w doskonaleniu zarządza-
niem partnerstwem, jak również w zakresie określenia reguł współ-
pracy na poziomie wytycznych programowych. 
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Ewelina Nycz
Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Analiza potencjału obiektów noclegowych województwa 
podkarpackiego i małopolskiego

Atrakcyjność turystyczną stanowią cechy środowiska przyrodniczego, kulturowego, 
atrakcje turystyczne, zagospodarowanie terenu oraz dostęp do komunikacji. 
Odpowiednie zarządzanie walorami turystycznymi oraz zagospodarowaniem 

turystycznym stanowi istotny czynnik lokalnego rozwoju.  

Tab. 1. Skategoryzowane obiekty hotelarskie z podziałem na rodzaje w woj. 
podkarpackim i woj. małopolskim w lipcu 2020 r. 

Rodzaj obiektu 
hotelarskiego 

Liczba obiektów hotelarskich  
wg województw 

woj. podkarpackie woj. małopolskie

hotel 150 441

motel 6 6

pensjonat 10 96

kemping 0 15

dom wycieczkowy 1 3

schronisko młodzieżowe 2 5

schronisko 0 23

 RAZEM 169 589

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

dr Agnieszka Pieniążek
Prawnik, politolog, adiunkt w Insty-
tucie Nauk Społecznych i Ochrony 
Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
Specjalizuje się w badaniach organiza-
cji pozarządowych i ich aktywności.
Zawodowo związana ze Stowarzysze-
niem „Pro Carpathia”.

Celem niniejszego opracowania jest analiza porównawcza 
potencjału obiektów noclegowych dwóch polskich województw – 
podkarpackiego i małopolskiego. 

Województwo podkarpackie i małopolskie mają walory tury-
styczne, które należy postrzegać jako zespół elementów środowiska 
naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub 
każde z osobna są przedmiotem zainteresowania turystów i decydują 
o atrakcyjności turystycznej1. W badaniach nad atrakcyjnością tury-
styczną  bierze się pod uwagę obszary określane podziałem admi-
nistracyjnym, np. gminy, powiaty, województwa.

W przypadku przeprowadzonej analizy porównano potencjał 
dwóch obszarów z podziałem na województwa (podkarpackie i ma-
łopolskie) w zakresie skategoryzowanych obiektów noclegowych.  

Województwo podkarpackie leży na południowym wschodzie 
Polski, stanowiąc województwo przygraniczne od wschodu z Ukra-
iną, z południa ze Słowacją. Z zachodu sąsiaduje z województwem 
małopolskim, od północnego zachodu województwem świętokrzy-
skim, zaś od północy z województwem lubelskim. Granice natural-
ne w województwie podkarpackim i małopolskim to łuk Karpat 
na południu. W skład województwa podkarpackiego wchodzi 21 
powiatów ziemskich i 4 grodzkie2 (powierzchnia 17 845,76 km²). 
Na terenie województwa podkarpackiego jest 160 gmin, w tym 
16 miejskich, 35 wiejsko-miejskich i 109 wiejskich3.  Największym 
miastem jest Rzeszów, inne rozpoznawalnie turystycznie miasta to 
Przemyśl, Sanok, Krosno, Jarosław. W województwie małopolskim 
zaś jest 19 powiatów ziemskich i 3 grodzkie4 (powierzchnia 15 182 
km²). Na terenie województwa małopolskiego są 183 gminy, w tym 
14 miejskich, 47 wiejsko-miejskich i 121 wiejskich5. Największym 
miastem jest Kraków, inne rozpoznawalnie turystycznie miasta to 
Nowy Sącz, Krynica Zdrój. Obszar Polski podzielony jest na 379 po-
wiaty, z czego 314 to powiaty ziemskie, zaś 65 to powiaty grodzkie. 
Obecnie w Polsce wyróżnia się 2479 gminy, z czego 1576 to gminy 
wiejskie, 597 to gminy miejsko-wiejskie, a 306 to gminy miejskie 
(w tym 65 gmin będących jednocześnie miastami na prawach po-
wiatu)6. 

Na walory danego obszaru (gminy, powiatu, województwa) 
wpływają czynniki:

1 W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 24–25.
2 https://www.zpp.pl/wojewodztwo/18
3 https://mojepanstwo.pl/dane/wojewodztwa/9,podkarpackie
4 https://www.zpp.pl/wojewodztwo/12
5 https://mojepanstwo.pl/dane/wojewodztwa/6,malopolskie
6 https://www.infor.pl/prawo/gmina/abc-gminy/251998,Podzial-administracyjny-Pol-
ski.html
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(uwzględniono obiekty skategoryzowane oraz nieskategoryzowane 
tj. pokoje gościnne, zakłady uzdrowiskowe, pozostałe obiekty)8. Jak 
podaje GUS9 w opracowaniu dotyczącym turystyki w województwie 
podkarpackim w 2019 r. - W przeliczeniu na 1000 ludności wojewódz-
twa liczba korzystających z noclegów wyniosła 610, wobec 929 dla 
Polski. Pod względem wielkości wymienionego wskaźnika Podkarpa-
cie zajmuje 11. miejsce w kraju. Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 
– liczba korzystających w odniesieniu do liczby miejsc noclegowych 
– wyniósł 36 (w kraju – 43). Ponadto10, średni czas pobytu turystów 
krajowych i zagranicznych w turystycznych obiektach noclegowych był 
zróżnicowany. Turyści krajowi w województwie podkarpackim korzy-
stali przeciętnie z trzech noclegów, podczas gdy zagraniczni – tylko 
z niespełna dwóch. Analogiczne wskaźniki dla kraju były niższe w przy-
padku turystów krajowych, a wyższe w odniesieniu do turystów zagra-
nicznych.

Według danych GUS w 2019 r. z noclegów w turystycznych 
obiektach noclegowych w województwie małopolskim skorzystało 

8 https://rzeszow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/sport-turysty-
ka/turystyka-w-wojewodztwie-podkarpackim-w-2019-r-,2,17.html
9 https://rzeszow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/sport-turysty-
ka/turystyka-w-wojewodztwie-podkarpackim-w-2019-r-,2,17.html
10 https://rzeszow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/sport-turysty-
ka/turystyka-w-wojewodztwie-podkarpackim-w-2019-r-,2,17.html

Tab. 2. Skategoryzowane obiekty hotelarskie z podziałem na rodzaje obiektu, liczbę miejsc i liczbę pokoi w lipcu 2020 r.

Rodzaj obiektu hotelarskiego

Województwo podkarpackie Województwo małopolskie

liczba 
skategoryzowanych 

obiektów
liczba miejsc liczba pokoi

liczba 
skategoryzowanych 

obiektów
liczba miejsc liczba pokoi

HOTELE 150 8 068 4 579 441 40 046 21 088

MOTELE 6 125 68 6 241 107

PENSJONATY 10 335 159 96 3 744 1 750
DOMY WYCIECZKOWE 1 51 21 3 180 65

SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 2 90 21 5 1 446 332
SCHRONISKA 0 0 0 23 46 15

RAZEM 169 8 669 4 848 589 46 764 23 357

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Tab. 4. Struktura bazy noclegowej z podziałem na kategorię – hotele w woj. 
podkarpackim i woj. małopolskim w lipcu 2020 r.

Tab. 3. Skategoryzowane kempingi w woj. małopolskim w lipcu 2020 r.

Lp. Nazwa Miejscowość Powiat Gmina Kategoria Miejsca Noclegowe / Stanowiska 

1. ADAM Kraków M.Kraków Kraków **** (cztery gwiazdki) 70 miejsc noclegowych / 20 
stanowisk

2. CAMPING 202 POD 
JABŁONIAMI Tarnów M.Tarnów Tarnów *** (trzy gwiazdki) 120 miejsc noclegowych

3. CAMPING POD 
KROKWIĄ Zakopane Tatrzański Zakopane 

miasto *** (trzy gwiazdki) 70 miejsc-campery, 96 miejsc 
w domkach i pokojach

4. CAMPING SN PTT 
- 1907 Zakopane Tatrzański Zakopane 

miasto * (jedna gwiazdka) 12 domków na 68 m.n.+30 st. 
namiot.+3 st. przyczep

5. CLEPARDIA Kraków M.Kraków Kraków *** (trzy gwiazdki) 150 na kempingu + 32 miejsca 
nocl. w 11 domkach

6. HARENDA Zakopane Tatrzański Zakopane 
miasto ** (dwie gwiazdki) 50 stanowisk

7. HYŻA Uście 
Gorlickie Gorlicki Uście Gorlickie * (jedna gwiazdka) 100 na kempingu  

i 14 w 2 pokojach

8. KORONA Mogilany Krakowski Gaj *** (trzy gwiazdki) 100 miejsc noclegowych

9. KRAKOWIANKA Kraków M.Kraków Kraków * (jedna gwiazdka) 30 stanowisk obozowych

10. MOLO CAMPING Osiek Oświęcimski Osiek *** (trzy gwiazdki) 43 stanowiska

11. NAD STRADOMKĄ Szczyrzyc Limanowski Jodłownik **** (cztery gwiazdki) 30 stanowisk

12. POLANA SOSNY Niedzica Nowotarski Łapsze Niżne ** (dwie gwiazdki) 60 stanowisk

13. SMOK Kraków M.Kraków Kraków *** (trzy gwiazdki) 80 miejsc i 5 pokoi 2-os.  
(stała baza noclegowa)

14. U ANTONIEGO Nowa 
Jastrząbka Tarnowski Lisia Góra * (jedna gwiazdka) 50 miejsc na kempingu

15. USTUP Zakopane Tatrzański Zakopane 
miasto * (jedna gwiazdka) 40 stanowisk

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Tab. 5. Struktura bazy noclegowej z podziałem na kategorię – hotele w woj. 
podkarpackim i woj. małopolskim w lipcu 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

obiektów zajmują się dedykowane departamenty w urzędach mar-
szałkowskich (szeregowanie obiektu do odpowiedniego rodzaju 
i kategorii). Biorąc pod uwagę analizę obu województw ze względu 
na rodzaj obiektu hotelarskiego sytuacja w miesiącu lipcu została 
przedstawiona w tabeli 1.

Analiza ujawniła, iż w województwie podkarpackim usługi noc-
legowe świadczone są przez 169 obiektów, zaś w województwie 
małopolskim przez 589 obiektów (więcej o 249%), na które składają 
się hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schro-
niska młodzieżowe i schroniska. 

Analizie poddano również liczbę miejsc i liczbę pokoi w obu 
województwach, która została przedstawiona w tabeli 2. 

Województwo podkarpackie dysponuje około 8 700 miejscami 
noclegowymi, zaś województwo małopolskie około 46 800 miejsca-
mi noclegowymi. Największą liczbą miejsc noclegowych spośród 
wyróżnionych rodzajów bazy noclegowej dysponują hotele (woj. 
podkarpackie: 8068 miejsc, woj. małopolskie: 40 046 miejsc). Zna-
czący udział mają również pensjonaty 3,86% (woj. podkarpackie) 
oraz 8,01% (woj. małopolskie) liczby obiektów ogółem. Na trzecim 
miejscu w województwie podkarpackim znalazły się motele (1,44% 
liczby obiektów ogółem), zaś w województwie małopolskim schro-
niska młodzieżowe (3,08% liczby obiektów ogółem).

Biorąc pod uwagę liczbę pokoi, najwięcej jest ich w hotelach, 
w następnej kolejności w pensjonatach (dot. woj. podkarpackie 
i woj. małopolskie).

W analizie celowo nie uwzględniono kempingów, które dostęp-
ne są tylko w województwie małopolskim i generują około 1000 
miejsc noclegowych. Widać dokładnie podział administracyjny 
w tabeli.

Hotele

W analizowanym okresie działało w województwie podkarpac-
kim 150 hoteli, zaś w województwie małopolskim 441 obiektów, 
które oferowały łącznie 48 114 miejsc noclegowych (podkarpackie: 
8068, małopolskie: 40 046). Strukturę bazy hotelowej przedstawia 
tabela 4.

Dominują hotele 3-gwiazdkowe, 4-gwiazdkowe i hotele 
2-gwiazdkowe. Według danych GUS w 2019 r. z noclegów w tury-
stycznych obiektach noclegowych w województwie podkarpackim 
skorzystało 1297 tys. osób, co stanowi o 2,7% więcej niż w 2018 r. 

5,6 mln osób, co stanowi o 7,5% więcej niż w 2018 r. (uwzględ-
niono obiekty skategoryzowane oraz nieskategoryzowane tj. pokoje 
gościnne, zakłady uzdrowiskowe, pozostałe obiekty)11. Jak podaje 
GUS12 w opracowaniu dotyczącym turystyki w województwie ma-
łopolskim w 2019 r. – Średni czas pobytu turystów w turystycznych 
obiektach noclegowych wynosił przeciętnie 2,7 noclegów. W obiektach 
hotelowych turyści korzystali przeciętnie z 2,2 noclegów, a w pozosta-
łych obiektach noclegowych z 3,9 noclegów. Turyści najdłużej przeby-
wali w zakładach uzdrowiskowych – blisko 13 noclegów, a najkrócej 
w schroniskach – niespełna 2 noclegi.

W kategorii pensjonaty w obu województwach dominują pen-
sjonaty 3-gwiazdkowe, następnie pensjonaty 2-gwiazdkowe oraz 
pensjonaty 1-gwiazdkowe. Znaczący udział mają również pensjona-
ty: 3,86% (woj. podkarpackie)  oraz 8,01% (woj. małopolskie) liczby 
obiektów ogółem.

W województwie podkarpackim dominują motele 1-gwiazdko-
we, zaś w województwie małopolskim motele 2-gwiazdkowe. Na 
trzecim miejscu w województwie podkarpackim znalazły się motele 

11 https://rzeszow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/sport-turysty-
ka/turystyka-w-wojewodztwie-podkarpackim-w-2019-r-,2,17.html
12 https://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-sygnalne/sport-turystyka/
turystyka-w-wojewodztwie-malopolskim-w-2019-r-,2,16.html

(1,44% liczby obiektów ogółem), zaś w województwie małopolskim 
schroniska młodzieżowe (3,08% liczby obiektów ogółem) przedsta-
wione w tabeli 7. W województwie podkarpackim są tylko 2 schro-
niska w kategorii I. 
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Tab. 6. Struktura bazy noclegowej z podziałem na kategorię – motele w woj. 
podkarpackim i woj. małopolskim w lipcu 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Tab. 7. Struktura bazy noclegowej z podziałem na kategorię – schroniska 
młodzieżowe w woj. podkarpackim i woj. małopolskim w lipcu 2020 r.

Źródło: https://www.statista.com/statistics/1099933/travel-and-tourism-share-
of-gdp/

Tab. 8. Udział PKB generowany przez przemysł turystyczny i okołoturystycz-
ny na całym świecie w latach 2000-2019

Rodzaj obiektu hotelarskiego

Województwo podkarpackie Województwo małopolskie

liczba skate-
goryzowanych 

obiektów
liczba miejsc liczba pokoi

liczba skate-
goryzowanych 

obiektów
liczba miejsc liczba pokoi

HOTELE 150 8 068 4 579 441 40 046 21 088

HOTEL 5* 1 86 43 23 3 003 1 587

HOTEL 4* 19 1 891 1 091 104 14 780 7 917

HOTEL 3* 77 4 149 2 412 256 18 323 9 614

HOTEL 2* 43 1 504 809 47 2 937 1 453

HOTEL 1* 10 438 224 11 1 003 517

MOTELE 6 125 68 6 241 107

MOTEL 5* 0 0 0 0 0 0

MOTEL 4* 0 0 0 0 0 0

MOTEL 3* 0 0 0 1 28 13

MOTEL 2* 0 0 0 4 196 84

MOTEL 1* 6 125 68 1 17 10

PENSJONATY 10 335 159 96 3 744 1 750

PENSJONAT 5* 0 0 0 0 0 0

PENSJONAT 4* 1 20 13 6 177 96

PENSJONAT 3* 1 17 11 54 2 246 1 071

PENSJONAT 2* 5 235 102 26 976 435

PENSJONAT 1* 3 63 33 10 345 148

DOMY WYCIECZKOWE 1 51 21 3 180 65

DOM WYCIECZKOWY KAT. I 0 0 0 0 0 0

DOM WYCIECZKOWY KAT. II 0 0 0 1 76 26

DOM WYCIECZKOWY KAT. III 1 51 21 2 104 39

SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 2 90 21 5 1 446 332

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE KAT. I 2 90 21 3 153 35

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE KAT. II 0 0 0 1 233 43

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE KAT. III 0 0 0 1 1 060 254

SCHRONISKA 0 0 0 23 46 15

SCHRONISKO 0 0 0 23 46 15

RAZEM 169 8 669 4 848 589 46 764 23 357

Ewelina Nycz   
Executive MBA, menedżer, dziennikarz, specjalista ds. 
komunikacji społecznej i marketingowej, asystent na 
Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Łączy 
pracę naukową z praktyką biznesową. Członek Podkar-
packiej Rady Innowacyjności oraz Rady Zarządzającej 
Biocert Małopolska. Zawodowo związana ze Stowarzy-
szeniem „Pro Carpathia” w Rzeszowie.  

Analizując potencjał bazy noclegowej w województwie pod-
karpackim i małopolskim, zdecydowanie lepiej rozwiniętą bazę po-
siada województwo małopolskie (mimo nieznacznej odległości od 
siebie). 

Poniższa tabela (tabela 8) przedstawia skategoryzowane obiek-
ty zbiorowego zakwaterowania (z wyłączeniem kampingów, które 
przedstawiono w tabeli 3).  

Podsumowanie

Analiza obiektów noclegowych skategoryzowanych w woje-
wództwie podkarpackim oraz województwie małopolskim pokazała 
ogromny potencjał bazy noclegowej w Polsce południowo-wschod-
niej. Zdecydowanie bogatszą ofertę obiektów noclegowych skate-
goryzowanych posiada województwo małopolskie (więcej o 249%). 
Wynika to przede wszystkim z większej różnorodności miejsc w wo-
jewództwie małopolskim tj. miasto Kraków, które według raportu 
„Top 100 City Destinations 2019 report” znalazło się na 74 miejscu 
najczęściej odwiedzanego przez turystów miasta na świecie w roku 
201913. Inne rozpoznawalne miejsca to Wieliczka, Zakopane, czy 
choćby uzdrowiska tj. Krynica Zdrój, Piwniczna Zdrój, które rów-
nież przyciągają rzesze turystów. Różnica może wynikać również 
z potencjału województwa małopolskiego, na terenie którego jest 
5 parków narodowych (m.in. Tatrzański Park Narodowy, Pieniński 
Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy), zaś w województwie 
podkarpackim są tylko 2 parki narodowe (Bieszczadzki Park Naro-
dowy, Magurski Park Narodowy) i dobrze rozpoznawalne Bieszcza-
dy. Oba województwa mają Karpaty, ale te w Małopolsce to jedyne 
w Polsce pasmo górskie typu alpejskiego, co może stanowić zdecy-
dowanie większy magnes. Warto również zwrócić uwagę na tury-
stykę eventową czy biznesową (Małopolska: Forum Ekonomiczne  
w Krynicy, Europejski Kongres Samorządów w Krakowie, podkarpac-
kie: Kongres 590), co wpływa diametralnie na dostosowanie odpo-
wiedniej bazy noclegowej dla zaproszonych gości nie tylko z kraju 
ale i całego świata. Ponadto, różnica może wynikać również z komu-
nikacji marketingowej czy podejmowanej promocji miasta Krakowa, 
jak i całego województwa małopolskiego.

Turystyka będąc niezbędną częścią składową rynku światowe-
go, zajmuje drugie miejsce w ekonomice światowej. Przemysł tury-
styczny generuje ponad 10% całkowitego PKB na świecie.

Ma ona również ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki, 
wyrażoną zarówno w PKB jak i wielkością zatrudnienia. Według POT 
zatrudnienie w turystyce znalazło ponad 700 tys. Polaków. Udział 
tego sektora w PKB w Polsce w ostatnich latach przekracza 6%14. 

Turystyka ma wpływ  na pobudzenie i rozwój wielu innych sek-
torów gospodarki tj. transportu, budownictwa, rolnictwa, IT. Dlatego 
też każdy region bez względu na swój potencjał turystyczny (walo-
ry) powinien aspirować do budowania i rozwoju tej gałęzi lokalnej 
przedsiębiorczości.

13 http://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpTop100Cities19.pdf?mkt_
tok=eyJpIjoiTnpKaU4ySmtOelV6TXpWaSIsInQiOiJRNUdkRXRcLzlmR2ljUXBDQ0FN-
bzc4SXN3WlhZaXVLajlPYWpDZ3dYaTBvbXk5MnA3TGlacTYwQUJNMmhCYk5nNFEwT3o-
5VFJEODZoSTdrZm1TMkRrcDJtNnQxbDdqVGlBbmNYN2pweUN3ZHhOOTlDcERvdHhnVjJ-
PVzVJOCtjRkkifQ%3D%3D
14 https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/
turystyka-napedza-gospodarke/

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Tab. 9. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania według rodzajów i kategorii, w tym liczby miejsc noclegowych oraz liczby pokoi w lipcu 2020 r.
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– W trakcie pandemii pojawiły się opi-
nie, że po jej przejściu dotychczasowy mo-
del uprawianej turystyki ulegnie radykalnej 
zmianie. Życie zweryfikowało te głosy. Pan-
demia nie minęła, a ludzie wyruszyli i w Pol-
skę, i w świat. 

– Byłam sceptyczna co do tego, że doj-
dzie do radykalnej zmiany. Przede wszyst-
kim dlatego, że turystyka nadzwyczaj szyb-
ko wraca do swego normalnego stanu. 
I życie to potwierdziło. Plaże nad Bałtykiem 
są pełne, mimo że hotelarze i właściciele 
pensjonatów twierdzą, że mają obłożenie 
tylko w granicach około 60 procent, a LOT 
zaczął rozwozić turystów i po Europie, i po 
świecie.

– W preferencjach turystycznych nastą-
piły jednak pewne modyfikacje.

– Tak, ale trudno w tej chwili powiedzieć 
na jak długo. Dotyczą one głownie kierunku 
wyjazdów, co wynika ze zmian zachowań 
turystów pod wpływem różnego rodzaju lę-
ków, które uruchomiła pandemia lub podyk-
towanych zwykłą ostrożnością. Powołam się 
wprost na badania, które prowadziłam na 
przełomie kwietnia i maja,  czyli w okresie, 
gdy pandemia była już znacząco rozwinięta, 
a jeszcze nie wiedzieliśmy, jak będzie wy-
glądało odmrażanie gospodarki. Badania 
przeprowadziłam wśród potencjalnych tu-
rystów i dotyczyły one obecnych wakacji. 
Przyjęliśmy założenie, że jednak wakacje 
będą, czyli że rząd pozwoli nam swobod-
nie podróżować zarówno po kraju, jak i za 
granicę. Na 2300 osób, które wzięły udział 
w badaniu, aż 70 procent deklarowało chęć 
pozostania w kraju. 

– To akurat nie było chyba zaskocze-
niem?

– Oczywiście, że nie. Ci, którzy deklaro-
wali pozostanie podczas obecnych wakacji 
w kraju, podkreślali dwa przemawiające 
za tym czynniki. Po pierwsze – możliwość 
szybkiego powrotu do domu, w razie gdyby 
epidemia znowu się nasiliła, po drugie – po-
czucie, że podróże w skali globalnej niosą 
ze sobą jednak duże ryzyko, co wynika z sa-
mej pandemii oraz wielu innych czynników, 
na przykład z braku wiedzy, jak na zagra-
nicznych turystów będą reagować władze 
i mieszkańcy innych państw. Ale ciekaw-
sza jest ta część badania, która dotyczyła 
owych 70 procent osób deklarujących chęć 

Trzeba mieć ofertę, która pozwoli posmakować region
Z Magdaleną Kachniewską, profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, rozmawia Jacek Stachiewicz

pozostania w kraju. Pojawiło się mianowi-
cie dużo większe niż w minionych latach, 
bo prawie trzykrotnie większe, zaintereso-
wanie pobytami w odludnych miejscach, 
w małych obiektach, takich jak pensjonaty, 
agroturystyka. 

– To rzeczywiście wzrost ogromny i od 
razu widać, że dyktowany kwestiami bez-
pieczeństwa, czyli unikaniem kontaktów 
z dużymi skupiskami ludzi. 

– Nie ulega wątpliwości, że dominuje 
w tych deklaracjach chęć zapewnienia bez-
pieczeństwa sobie i rodzinie. Ważne jest, 
że podkreślano możliwość wypoczynku 
w miejscu odludnym. Ale podkreślano też, 
że w grę wchodzi nie tylko odludny obiekt, 
ale także ciekawa oferta spędzania wolne-
go czasu. Samo miejsce to za mało, mimo 
że bardzo dużo osób było zainteresowanych 
taką formą wypoczynku, która daje możli-
wość przebywania jak najwięcej na powie-
trzu. 

– Właściciele obiektów agroturystycz-
nych w Bieszczadach, którzy mówili o tra-
gedii finansowej w wyniku pandemii, mają 
więc szansę odrobić straty podczas wakacji? 

– Jeśli znowu nie będzie jakichś obo-
strzeń dotyczących poruszania się, bo oba-
wy turystów były związane z tym, co działo 
się dotychczas, a w początkach maja byli-
śmy zupełnie odcięci od możliwości po-
dróżowania. Po zniesieniu ograniczeń takie 
obiekty mogą liczyć na duży, jak mówiłam 
– trzykrotny wzrost zainteresowania. Takie 
same prognozy stawiały również wyniki 
badań cyfrowych: portale internetowe, jak 
na przykład wakacje.pl czy nocowanie.pl, 
które zajmują się dystrybucją miejsc nocle-
gowych w kraju, również odnotowały – jak 
to powiedział jeden z właścicieli takiego 
portalu – „pikowanie” zainteresowaniem 
małymi, odludnymi obiektami. W minionych 
latach turyści wybierali chętniej obiekty 
z rozbudowanym zapleczem rekreacyjnym, 
a taką ofertę mają zazwyczaj tylko duże 
ośrodki hotelowe.

– Właściciele hotelowych kolosów 
mogą mieć problemy? 

– Z badań wynikało, że tak, ale życie 
zweryfikuje zachowania turystów.

– Badania przeprowadziła pani na prze-
łomie kwietnia i maja…

– … i przed otwarciem czegokolwiek.

– Już pod koniec maja dało się zauwa-
żyć zmęczenie pandemią, a zdjęcia z Włoch, 
mimo że niemal codziennie umierało tam na 
koronawirusa ponad 100 osób,  były wręcz 
szokujące – kawiarnie pełne, na deptakach 
tłumy. A po zluzowaniu rygorów w Polsce 
tłok na molo w Sopocie, pełne parki, depta-
ki, teraz pełne plaże nad Bałtykiem .. .

– Jestem przekonana, że w miarę lu-
zowania kolejnych obostrzeń, oswajania 
się ludzi z pandemią („No bo ona jest, ale 
przecież ja ciągle żyję”) pojawi się chęć po-
dróżowania i uważam, że powrót do stanu 
jaki mieliśmy w turystyce „przed pande-
mią”, będzie bardzo szybki. Dlatego jestem 
nieufna wobec różnych przewidywań eks-
pertów wypowiadających się w mediach, 
że otrzeźwieliśmy, że konsumpcja zostanie 
ograniczona, że ludzie nauczyli się skrom-
niej żyć. To wszystko jest nieprawdą. Ludzie 
bardzo szybko będą chcieli wrócić do tego, 
co znali, staną się jeszcze bardziej zachłan-
ni, a turystyka jest równie zachłanną formą 
konsumpcji jak kupowanie butów, odzieży 
czy innych dóbr „na pokaz”, w dodatku jest 
równie szkodliwa dla środowiska. W Chi-
nach, gdy tylko udało się wygasić pandemię, 
otwarto rynek wewnętrzny między innymi 
z myślą o ożywieniu turystyki. I – uwaga! - 
największy popyt natychmiast pojawił się 
na wyjazdy do Wuchan, czyli regionu, w któ-
rym wybuchła epidemia. 

– Ludzi gna ciekawość…
– Ciekawość, ale także chęć igrania z ry-

zykiem, czego dowodzi długa już tradycja 
i niezwykła popularność różnego rodzaju 
surwiwalowych wypraw i wakacji „ze spoj-
rzeniem śmierci w oczy”. Miejsca związane 
ze zbrodnią, śmiercią, z wielkimi tragediami 
(jak chociażby Czarnobyl), to przecież stałe 
punkty na mapie turystycznej. Ogromne za-
interesowanie wyjazdami do Wuchan może 
zdumiewać, ale przecież w przypadku elek-
trowni atomowej w japońskiej Fukuszimie, 
która została poważnie uszkodzona w wy-
niku trzęsienia ziemi, mamy do czynienia 
z tym samym fenomenem. Natychmiast zro-
dziło się ogromne zainteresowanie, by zo-
baczyć to miejsce na własne oczy. Do tego 
dodajmy miejsca klęsk żywiołowych (cyklo-
ny, tajfuny i powodowane przez nie znisz-
czenia). Tuż po ich przejściu natychmiast 
przyjeżdża tam mnóstwo ludzi kierujących 
się zwykłą ciekawością.

– Wszystko wskazuje na to, że Polacy 
już oswoili się z pandemią, ale jednak spo-
ra liczba rodaków jest ostrożnych, stara się 
unikać dużych skupisk ludzkich. Czy stwarza 
to szanse nie na jednorazowe, ale rozcią-
gnięte w czasie szukanie wypoczynku w ka-
meralnych pensjonatach i gospodarstwach 
agroturystycznych, które dotychczas trakto-
wano raczej jako „drugi sort” w turystycznej 
ofercie?  

– Jestem przekonana, że tak. Jeśli cho-
dzi o ten „drugi sort”, o którym pan mówi, 
to nie do końca tak jest. Odnotowuję, że 
bardzo wąski, ale najbardziej wyrafinowany 
segment turystów od bardzo wielu już lat 
przedkłada turystykę krajową nad zagra-
niczną. Ale - co muszę podkreślić – nie byle 
jaką krajową!  

– Ale w Polsce w tym właśnie segmencie 
z jakością oferty mamy największy problem. 

– No właśnie! Miejsca, które są unika-
towe, które nie są jeszcze zadeptane przez 
turystów, niestety nie mają ciekawej oferty. 
Mówiąc o ciekawej ofercie nie mam na myśli 
wielkich imprez, bo ci wyrafinowani turyści 
właśnie chcą uciekać od gwaru i tłoku, ale 
poszukują pieczołowicie dopieszczonych 
detali – nie tylko samego noclegu. Zwracają 
uwagę na propozycje atrakcyjnego zago-
spodarowania czasu na wypadek niepo-
gody, możliwość spędzania czasu w różnej 
konfiguracji społecznej: czasem jadą tam 
z dwójką małych dzieci, z dwójką starszych 
rodziców lub grupą młodych znajomych. Dla 
każdego z tych segmentów oferta powinna 
być inna i ulegać elastycznej modyfikacji.

– A agroturystyka w krajowym wydaniu 
to najczęściej zgrzebny pokoik, łóżko, jakieś 
dwa zydelki i  ogródek…

– Nie zawsze zresztą dostępny dla tury-
stów, a w ramach atrakcji można iść wydoić 
kozę. To jest taki banał, że aż zęby bolą. Pro-
wadzę bardzo dużo spotkań z właścicielami 
obiektów agroturystycznych, więc zawsze 
przytaczam i pokazuję im te nieliczne przy-
kłady absolutnie fenomenalnych obiektów, 
które zdołały wypracować atrakcyjną ofer-
tę. Gospodarze muszą mieć pomysł, by ich 
obiekt stał się atrakcyjny i poszukiwany. Nie 

chodzi przy tym o kopiowanie, ale o to, aby 
mieć w głowie świadomość, że nie sposób 
tego samego produktu oferować wszystkim. 
Właściciel obiektu agroturystycznego musi 
wiedzieć, kto tym razem do niego przyjeż-
dża, czego szuka i co warto mu zapropono-
wać. 

– Mnóstwo jest w Internecie reklamują-
cych się gospodarstw agroturystycznych i to 
nawet z wyglądu bardzo atrakcyjnych, z tym, 
że o ofercie pobytowej raczej się tam milczy. 
Pisze się o ładnym wnętrzu, dobrej kuchni, 
atrakcyjnej okolicy i tyle.

– Wielu właścicielom agroturystyki 
wydaje się, że atrakcyjność samego obiek-
tu gwarantuje satysfakcjonujący pobyt. Nic 
bardziej mylnego. Jeśli pierwszy raz w ży-
ciu nocuję w starym młynie, czy zabytko-
wym dworku, to rzeczywiście ma to powab 
świeżości. Pierwszego dnia rzeczywiście 
będę się zachwycać obiektem, jego poło-
żeniem i wnętrzem, pracowitością i kunsz-
tem właścicieli w wydobyciu go z ruiny jeśli 
był zdewastowany, ale już drugiego dnia 
to wszystko wiemy. Nasyciliśmy oczy tymi 
pięknościami i... czekamy, co dalej zapropo-
nują nam gospodarze. A bywa tak, że nic dla 
nas nie mają. Nawet nie wiedzą, że przyje-
chałam z chęcią fotografowania ciekawych 
miejsc, poszukiwania ziół albo zwiedzania 
okolicznych zabytków. A przecież ciekawy 
(z punktu widzenia turysty) pobyt pozwala 
właścicielowi osiągnąć dwa cele: po pierw-
sze wydłużyć planowany czas wypoczynku 
(turysta ma świadomość, że w danym miej-
scu warto zatrzymać się na kilka dni, a nie 
tylko na weekend), po drugie – zwiększa lo-
jalność klienta, czyli zachęca go do powro-
tów. Bo jeśli ktoś przyjechał i nabrał przeko-
nania, że  wszystko, co było do zobaczenia, 
zobaczył w dwa dni, to skłonność do powro-
tu zanika. Ale jeśli ma poczucie, że z dnia na 
dzień rośnie napięcie a zaplanowany czas 
pobytu nie pozwolił skorzystać ze wszyst-
kich atrakcji, jakie przygotowali gospodarze, 
to opuszcza takie miejsce w przekonaniu, że 
bezwzględnie musi wrócić! Odczuwa nie-
dosyt i ma szansę stać się naszym lojalnym 
gościem.  

– Wiem, że niedawno incognito wędro-
wała pani po Bieszczadach, aby wypunk-
tować zarówno blaski, ale przede wszyst-
kim cienie tamtejszej oferty turystycznej. 
Bieszczady są co prawda w elitarnej grupie 
pierwszego wyboru, gdy przeciętny Polak 
myśli o urlopie, bo Mazury, Zakopane, morze 
no i Bieszczady, ale te Bieszczady coraz czę-
ściej jawią się jako takie siermiężne miejsce 
do spędzenia urlopu. Z mitu kowbojskich 
Bieszczadów, czy krainy, w której można 
było zniknąć, w której można się było zagu-
bić i do której się uciekało przed cywilizacją, 
niewiele już pozostało. Ja się nie spotkałem 
z jakąś atrakcyjną ofertą do której ludzie by 
lgnęli. A pani? 

– Bieszczady są w tej chwili dramatycz-
nie rozczarowujące. Ta skromna liczebnie, ale 
bardzo wymagająca część turystów, o której 
mówiłam, czyli ci którzy szukają prawdzi-
wego odludzia, ale o wysokim standardzie, 
są do Bieszczadów już bardzo negatywnie 
nastawieni. Bieszczady jawią się im jako 
miejsce bardzo zatłoczone. Zapomnijmy już 
o tym,  że  to jest odludzie. Można tam oczy-
wiście wyszukać jakieś ciche zakątki, ale to 
pociąga za sobą konieczność długich prze-
jazdów, bo im bardziej odludne miejsce, tym 
gorzej zagospodarowane. Baza turystyczna 
w Bieszczadach jest bardzo nierównomier-
nie rozłożona i tylko miejsca najbardziej ob-
legane mają wystarczającą liczbę obiektów 
noclegowych oraz gastronomicznych. Nie 
zapominajmy o tym, że przemieszczający się 
w ciągu dnia turysta potrzebuje zatrzymać 
się gdzieś na posiłek, bo przecież nie będzie 
wracał na lunch do swojego obiektu. Poza 
głównymi szlakami jest z tym krucho. Na to 
nałóżmy fatalne zagospodarowanie samych 
szlaków turystycznych. Są one poprowadzo-
ne i utrzymywane (w nienajlepszym zresztą 
stanie) głównie tam, gdzie i tak koncentruje 
się ruch turystyczny.  Czyli im bardziej od-
ludnych miejsc szukam, tym gorsza baza 
noclegowa, gorsze oznakowanie szlaków, 
większe ryzyko, że się pogubię i nawet nie 
będę miała gdzie zatrzymać się na posiłek. 
Wchodzimy więc automatycznie w segment 
surwiwalowców, ale ten rodzaj wypoczynku 

Fot. Archiwum własne (3).
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przecież nie każdemu odpowiada, a przede 
wszystkim nie przynosi istotnych korzyści 
ekonomicznych. 

– Co jest największym problemem 
bieszczadzkiej branży turystycznej? 

– Przekonanie, że bez większego wysił-
ku będzie można w nieskończoność odcinać 
kupony od marki „dzikie Bieszczady”.  Tym-
czasem ta marka już się skończyła. Tłumy 
ludzi, dramatyczne zanieczyszczenie śro-
dowiska (spaliny, zanieczyszczone akweny) 
– ja niestety miałam pecha i musiałam no-
cować w Polańczyku, co okazało się trauma-
tycznym przeżyciem. W sezonie Polańczyk 
to głośne, zatłoczone, po prostu straszne 
miejsce.

– W jakim miesiącu Pani tam była?
– W szczycie sezonu, bo poproszono 

mnie o dokonanie audytu właśnie w okresie 
wakacji. Prywatnie wyjeżdżam w Bieszczady 
późną jesienią (przełom października i li-
stopada), gdy jest cisza i spokój, dosłownie 
raj. Wtedy góry są najpiękniejsze i można 
rzeczywiście złapać oddech od cywilizacji. 
Ale wybijmy sobie z głowy, że masowy ruch 
turystyczny w Bieszczadach będzie przypa-
dał na październik czy listopad.   

– Wracajmy więc do bieszczadzkich wa-
kacji.

– Poza górskimi szlakami turystycznymi 
innej oferty w Bieszczadach praktycznie nie 
ma, a jeśli nawet zdarzają się jakieś atrakcje, 
to dostępność informacji jest nikła. Niektóre 
obiekty, w których nocowałam w ramach au-
dytu, dysponowały zapleczem do jazdy kon-
nej, ale nawet tak oczywista, „kowbojska” 
przygoda nie jest eksploatowana na takim 
poziomie, jak należy. Bo na przykład nagle 
okazuje się, że danego dnia nie można wy-
brać się w teren, bo nie ma pracownika, który 
przygotowałby konie i poprowadził zastęp… 
Wydawałoby się, że to trywialne problemy. 
Ale jeśli ktoś coś oferuje, to oferta musi 
być stale dostępna. Nie można dopuścić 
do sytuacji, że turysta przyjeżdża z drugie-
go krańca Polski zachęcony ciekawą ofertą, 
a na miejscu okazuje się, że to, co wypatrzył 
w internecie, jest nieosiągalne.

– Poza sezonem wakacyjnym Bieszcza-
dy stają się regionem turystycznie atrakcyj-
nym?  

– Jeśli chodzi o całoroczną ofertę, to 
wyzwaniem jest transport publiczny. To jest 
absolutnie dramat.

– Zawsze gdy ktoś mówi o transporcie 
publicznym w Bieszczadach, przytaczam 
anegdotycznie brzmiącą acz wprost z ży-
cia wziętą sytuację dotyczącą tej właśnie 
kwestii. Kilka lat temu znajoma pojechała 

odwiedzić koleżankę bodajże w Nasicznem 
i panie wybrały się na spacer do Brzegów 
Górnych. Doszły do przystanku autobuso-
wego przy dużej obwodnicy, gdzie młody 
człowiek z plecakiem mocno wyrastającym 
ponad jego głowę z uwagą studiował roz-
kład jazdy autobusów. Był początek paź-
dziernika. Po chwili młody człowiek ode-
rwał wzrok od rozkładu jazdy i zwrócił się 
do obu pań, by pomogły mu odczytać, kiedy 
ma najbliższy autobus, bo z tego co tam 
jest napisane on nic nie rozumie. Wprawna 
w rozszyfrowywaniu bieszczadzkich rozkła-
dów jazdy autochtonka rzuciła nań okiem 
i w mig poinformowała surwiwalowca, że 
najbliższy autobus będzie miał bodajże 5 
czy też 6 maja...

– Wcale mnie pan tym nie zaskoczył, 
bo podobne sytuacje też w Bieszczadach 
odnotowywałam. To jest właśnie problem, 
o którym mówię. O ile jeszcze niektóre 
obiekty hotelowe, co oczywiście na plus im 
poczytywałam, podejmują wysiłek i ustalają 
z właścicielami busików, by z rana do nich 
zajeżdżali i podrzucali ich gości kilka kilo-
metrów dalej, gdzie jest wejście na szlak, to 
właściciele gospodarstw agroturystycznych 
są w tej kwestii całkowicie obojętni. 

– Bo nie mają takiej siły przebicia jak 
właściciel dużego hotelu. 

– Nie można więc wszystkiego zrzucać 
na drobnych przedsiębiorców, jakimi są wła-
ściciele gospodarstw agroturystycznych. To 
jest zresztą problem ogólnopolski, nie tylko 
Bieszczadów. Zaczął być odczuwalny już na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych: wszystko, co się tylko dało, za-
częto wypychać w sferę prywatną. I to, co po-
winno być zadaniem organów centralnych 
(np. opieka zdrowotna), i to co należy do 
samorządów (transport, szkolnictwo). Na-
gle okazało się, że to wszystko jest naszym 
prywatnym problemem. Tymczasem, kiedy 
chcemy organizować turystykę, okazuje się, 
że mała prywatna inicjatywa nie jest w sta-
nie udźwignąć wszystkich wymienionych 
zadań. Samorządy, i wojewódzkie, i lokalne 
powinny tak zorganizować usługi publiczne 
(w tym transportowe), żeby turyści chętnie 
z nich korzystali. Zyska na tym turysta, zyska 
branża turystyczna i zyska środowisko, bo 
indywidualny ruch samochodowy pociąga 
za sobą znacznie większe zanieczyszczenie 
powietrza niż transport publiczny. Ale nie 
może to dotyczyć tylko sezonu wakacyjne-
go. Jeżeli tych paru pasjonatów przyjedzie 
w październiku czy listopadzie, to również 
muszą mieć możliwość przemieszczania 
się, możliwość zrobienia zakupów, zjedze-

nia obiadu, podjechania autobusem. Jeż-
dżąc prywatnie w Bieszczady na przełomie 
października i listopada, zazwyczaj muszę 
tachać wałówkę na szlak, bo to jest pew-
niejsza opcja niż poszukiwanie otwartej 
restauracji czy choćby baru. No i jestem 
uwiązana do samochodu, czego w górach 
bardzo nie lubię. Powstaje pytanie, czy nie 
ma sezonu, bo przedsiębiorcy nie pracują, 
czy nie pracują, bo nie ma sezonu. 

– Co należałoby zrobić, żeby Bieszcza-
dy stały się atrakcją turystyczną spełniającą 
wymogi współczesności?

– Po pierwsze musimy myśleć o pro-
dukcie turystycznym nie jako o ofercie po-
jedynczego przedsiębiorcy, tylko o ofercie 
zespołu przedsiębiorców. Pojedynczy obiekt, 
szczególnie w warunkach silnej sezono-
wości, nie będzie w stanie przez cały rok 
utrzymywać mocy produkcyjnych i jeszcze 
do tego projektować kilku wariantów spę-
dzenia wolnego czasu dla różnych grup tu-
rystów. Musimy nauczyć się współpracy, co 
jest wielką bolączką i to nie tylko w Biesz-
czadach. Jeżdżę na audyty w różne regiony 
Polski i ten problem jest wszędzie znaczą-
cy. Każdy chce mieć wszystko u siebie. Jeśli 
mamy do czynienia z wielkim obiektem ho-
telowym, to jego właściciel może sobie na 
to pozwolić, ale już pojedynczy pensjonat 
nie ma szans zaoferować basenu, jogi i jaz-
dy konnej, bo zwyczajnie nie utrzyma takiej 
infrastruktury. Absolutną koniecznością jest 
współdziałanie – tworzenie bogatej oferty 
sieciowej i wspólna jej promocja. 

– Czyli właściciele gospodarstw 
agroturystycznych powinni założyć spół-
dzielnię…

– Coś w rodzaju spółdzielni. Produkty 
sieciowe w turystyce funkcjonują na tro-
chę innych zasadach w sensie formalno-
-prawnym, ale ujmując tę kwestię w dużym 
uproszczeniu, jak najbardziej można tego 
określenia użyć. 

– Jaka powinna być oferta Bieszczadów?
– Nie wolno szatkować oferty: tu masz 

tylko nocleg, tam tylko zjesz, a tam poje-
dziesz żeby wynająć rower, konia lub kajak. 
Turysta chce smakować region wszystkimi 
zmysłami. Więc jeśli przyjeżdżam do re-
gionu, który kojarzę z jakimiś tradycjami 
kulinarnymi, rzemieślniczymi, lokalnymi, to 
pragnę wszystkiego spróbować i dotknąć. 
Wspominałam już, że dzisiejszy turysta jest 
bardzo zachłanny. Nie przyjedzie do dane-
go miejsca tylko dlatego, że jest to szlak 
kulinarny. Ma się nudzić cały dzień oczeku-
jąc na obiad (choćby był znakomity)? Nie! 
Przyjeżdża i ma mieć dzień cały pełen wo-

dotrysków – minuta po minucie jego zmysły 
powinny być zajęte czymś, co go pochłania 
i intryguje. A o to nie jest łatwo… Zazwyczaj, 
kiedy przyjeżdżam na audyt do gospodarstw 
agroturystycznych, to słyszę:  – U mnie jest 
wspaniała kuchnia. – Dobrze – odpowiadam 
– ale co macie poza kuchnią? – Ale jak pani 
spróbuje, jaka jest u mnie kuchnia, to… Mówię, 
że zjadłam już śniadanie, rzeczywiście było 
smaczne, ale co dalej? W odpowiedzi słyszę, 
że już się zabieramy za obiad. Tymczasem, 
nawet jeśli przyjechałam na szlak kulinar-
ny, to nie tylko po to, aby jeść. A jeśli do 
tego dodamy grupę ludzi, którzy nie umieją 
współegzystować? Rodziny mają współcze-
śnie dla siebie za mało czasu i „wrzucone” 
nagle w wakacje często kończą awanturami 
zamiast się do siebie zbliżyć. Powinniśmy 
zatem mieć pomysł na zajęcie dla dziecka, 
seniora, nadąsanych rodziców, smętnego 
singla, zbyt głośnej grupy młodzieży. A za-
tem wracamy do początku wypowiedzi, czy-
li produktów sieciowych. Rozumiem, że ta 
gospodyni nie weźmie wycieczki na rowery, 
czy na kajaki, bo musi sprzątać i gotować. 
Dlatego potrzebny jest jej wypracowany 
system relacji (np. w promieniu kilkudzie-
sięciu kilometrów), żeby można było zawe-
zwać odsiecz: ktoś zorganizuje lot balonem, 
jazdę konną, poradzi, gdzie jechać nad wodę 
itd. (brak wody to kolejny wielki problem 
Bieszczadów).

– Pomijając Solinę. 
– Mam oczywiście na myśli wodę do 

kąpania. Byłam załamana tym, jak wygląda 
Zalew Soliński. Nie nadaje się do niczego 
poza pływaniem łódką. Tymczasem po ca-
łym dniu na szlaku turysta marzy o kąpieli 
i odpoczynku – szczególnie w upalny dzień. 
Większość ludzi latem lgnie do wody. Pły-
walnie i kąpieliska, nawet odkryte, są bar-
dzo kosztowne (na etapie budowy i utrzy-
mania), więc  znowu wracamy do kwestii 
odpowiedzialności samorządów, ponieważ 
takie inwestycje wykraczają poza możli-
wości finansowe właścicieli pensjonatów 
czy agroturystyki. Nie istnieją rentowne 
kąpieliska. Trzeba o nie zadbać ze środków 
publicznych, bo taka inwestycja przyniesie 
regionowi korzyść, jakiej nie miałaby szan-
sy przynieść pojedynczemu przedsiębiorcy. 
Będzie przyciągać turystów, a także służyć 
mieszkańcom.    

 – Jeśli dziś turysta zapyta w informacji 
turystycznej na przykład w Cisnej o najbliż-
sze kąpielisko, to…

– …na pewno nic nie usłyszy w odpo-
wiedzi. Mówiąc o informacji turystycznej 
w Bieszczadach poruszył pan kolejny pro-

blem, bo to jest dziedzina dość iluzoryczna. 
Mówię to na podstawie własnych doświad-
czeń, ponieważ w ramach przeprowadza-
nego audytu odwiedzałam punkty, które 
powinny służyć informacją turystyczną. Nie-
stety funkcjonują one tak jak urzędy.

– Czyli w weekend, gdy jest największy 
ruch, zazwyczaj są nieczynne. 

– A w tygodniu, gdy były otwarte, wie-
lokrotnie byłam tam odprawiana w sposób 
absolutnie obojętny, na zasadzie – szybko 
załatwić tą panią, niech sobie pójdzie. Za-
zwyczaj dostawałam najbardziej sztampo-
we propozycje spędzania czasu, w najbar-
dziej popularnych (a więc zatłoczonych) 
miejscach, które przecież nie potrzebują 
dodatkowej promocji. Ale nie daj Bóg zadać 
pytanie o jakiś szczegół. Na przykład: – Kie-
dy można zobaczyć te gwiazdy na pokazach 
ciemnego nieba? – Jakie gwiazdy, co pani 
mówi – słyszałam w odpowiedzi. No więc 
jeśli ja wiedziałam o jakiejś atrakcji już 
przed wyjazdem (a nie przygotowywałam 
się nadzwyczaj sumienne, bo jadąc na audyt 
powinnam raczej reprezentować poziom 
przeciętnego turysty), to w każdym punk-
cie informacji w Bieszczadach powinnam 
na ten temat uzyskać kompletną wiedzę, 
a nie spotkać się z ignorancją. Informacja 
turystyczna to nie urzędy – powinna istnieć 
i być dostępna praktycznie w każdym obiek-
cie turystycznym, co wymaga od przedsię-
biorców solidnej pracy, interesowania się 
własnym regionem, trzymania ręki na pulsie 
wydarzeń. Jeśli w obiekcie widzę kartkę na 
ścianie, że o tej i tej godzinie przyjeżdża bus 
i  może mnie zabrać na szlak, to naturalnie 
dopytuję się o szczegóły u recepcjonistki, 
a w odpowiedzi słyszę: – Wie pani, ja nie 
wiem, ale jeśli taka informacja wisi na ścianie, 
to pewnie tak jest... A więc jako turystyka po-
winnam przeprowadzić śledztwo, czy dana 
informacja jest prawdziwa?

– Czym Bieszczady poza samymi sobą 
mogą jeszcze zainteresować turystów?    

– Ciągle jeszcze mają szansę zachwycić 
lokalnym rzemiosłem. Ten region to był ty-
giel kulturowy i można tam wyłuskać wiele 
bardzo ciekawych wpływów. To co stanowi 
o uroku wielu miejsc, to miks kulturowy. 
Wielu turystów właśnie dlatego podąża 
w wybrane regiony. To ich interesuje, za-
chwyca, to im imponuje. Przywiązywanie 
wagi do tych kwestii jest moim zdaniem 
szalenie ważne i przyszłościowe – takich 
spuścizn mamy coraz mniej, a ludzie z wiel-
kich miast są ich bardzo głodni. 

– Przenikania kultur może nie zniszczy-
ła ale na pewno wyhamowała granica, którą 

utworzono po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości w 1918 roku. Wcześniej Bojko-
wie i Łemkowie swobodnie poruszali się po 
Górnych Węgrzech czyli dzisiejszej Słowacji, 
docierali do Budapesztu i Wiednia ze swo-
imi produktami. Ustanowienie granicy to 
był szlaban dla wolności przemieszczania 
się.  

– Proszę mi wierzyć, że każde pograni-
cze ma ten problem. A na Dolnym Śląsku 
jest inaczej? Tam też cały czas słyszę – My 
nie mamy tradycji, bo tu przecież cały czas 
byli Niemcy. Więc odpowiadam – Czyli macie 
poniemieckie tradycje. Zainteresujcie nimi in-
nych. Nie kupuję żadnego wyjaśnienia zwią-
zanego z granicą i granicami. W innym miej-
scu mi tłumaczą – A tutaj przebiegała granica 
zaborów. Jest bieda i nic się nie działo. Setki 
lat miną, a my nadal będziemy wspominać 
granice zaborów.

– Ale te granice widać w kulturze, oby-
czajach  i zachowaniach mieszkańców, także 
w starej architekturze. 

– Ale o czym to świadczy? O tym, że 
beznadziejnie zarządzamy turystyką, bo te 
widoczne gołym okiem różnice, to przecież 
bogactwo, a nie kłopot.

– Bieszczady, tak rozpoznawalne w Pol-
sce, graniczą z krainą przepiękną, cichą, spo-
kojną i urokliwą, czyli z Beskidem Niskim. 
Zupełnie niezagospodarowanym turystycz-
nie. Była Pani tam?

– Oczywiście. Jestem osobą „łażącą po 
górach”. Lubię Beskidy między innymi dlate-
go, że one tak jakby były rzucone w jakiś nie-
byt, bo wszyscy się koncentrują na Tatrach 
albo Bieszczadach.

– Kto powinien mieć pomysł na turysty-
kę nie tylko w Bieszczadach, ale także w Be-
skidzie Niskim?

– Pomysł to mają mieć sami przedsię-
biorcy, ale przedsiębiorcy nie bardzo chcą 
się uczyć. Jakiś czas temu byłam na spo-
tkaniu w Świdnicy i co oczywiste, byli tam 
przedsiębiorcy przede wszystkim z Dolnego 
Śląska. Zauważyłam podczas warsztatów, że 
najbardziej energiczni, pomysłowi i gotowi 
do współpracy są ludzie, którzy przemiesz-
kali piętnaście – dwadzieścia lat w wielkich 
miastach, a potem z nich uciekli. To oni mają 
najlepsze pomysły na turystykę, werwę do 
działania i chcą współpracować. Natomiast 
lokalsi, ci którzy nigdy nie ruszyli się poza 
Dolny Śląsk i swoje podgórskie tereny, funk-
cjonują w dziwnym marazmie. 

– Może to specyfika Dolnego Śląska?
– Też tak początkowo myślałam, ale 

proszę mi wierzyć, że to samo widać na Po-
morzu Zachodnim, na Mazowszu, a najbar-



16 17

Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny

dziej chyba na Mazurach i Suwalszczyźnie. 
Cokolwiek atrakcyjnego się tam dzieje, ro-
bią to ludzie, którzy uciekli z miasta. Mają 
niesamowitą perspektywę, bo wiedzą, co ich 
najpierw w mieście trzymało, a potem cze-
go im w tym mieście brakowało. To sprawia, 
że potrafią myśleć tak, jak będą myśleć ich 
przyszli turyści, czyli ci, którzy na chwilkę, 
ale też uciekają z miasta. Prowadziłam kie-
dyś warsztaty dla przedsiębiorców, którzy są 
skupieni w Internecie, na portalu Slowhop 
i proszę sobie wyobrazić, że 80 procent tych 
przedsiębiorców, to są właśnie dawni mia-
stowi. Czasem byli miastowi tylko w jednym 
pokoleniu, ale jednak uciekli, a dzisiaj mają 
jasno sprecyzowaną wizję, czego chcą i jak 
ma funkcjonować ich biznes. Tu nie chodzi 
o wiedzę typowo szkolną. Rzecz w wymianie 
myśli, której celem ma być współpraca jed-
nych przedsiębiorców z drugimi – np. w try-
bie warsztatowym. Chodzi o to, aby nauczyć 
ludzi dzielenia się wiedzą. Organizacje tu-
rystyczne – lokalne czy regionalne powinny 
być takimi tyglami. U nas, niestety, gdy tylko 
przedsiębiorcy utworzą organizację tury-
styczną, natychmiast zaczynają ją traktować 
jak podmiot trzeci, zewnętrzny, jakiś urząd, 
który wszystko im da i zorganizuje. Nie ma 
poczucia, że organizacja, która powstała 
w wyniku wspólnego zorganizowania się, 
to nadal jesteśmy my. Biuro organizacji to 
zazwyczaj jedna – dwie osoby, które mogą 
rozesłać korespondencję, wystąpić o dota-
cję, ale nie organizować turystykę wszyst-
kim członkom. 

– Oferta i atrakcyjność turystyczna re-
gionu to kwestia rodzenia się pomysłów 
na miejscu, ale przez ludzi przybyłych z ze-
wnątrz?

– Inaczej – przez miks ludzi, którzy 
przybyli z zewnątrz i tych, którzy już na tym 
miejscu są. Ludzie przybyli z zewnątrz by-
wają postrzegani w takiej zastałej tkance 
miejscowych jako obcy, a nawet wrodzy. Nie 
do końca też potrafią wszystko zrobić i zor-
ganizować. Na warsztatach często słyszę, że 
potykają się o niechęć miejscowych. Tym-
czasem atrakcyjność regionu powinna być 

pochodną  wspólnie wytworzonego dobra 
w atmosferze wzajemnej, ogromnej otwar-
tości na siebie. Z jednej strony ci miejscowi 
znają region na wylot, wszystkie jego niu-
anse, sprawnie oddzielają ziarna od plew, 
wiedzą czy ta wydziergana koronka to jest 
koronka tutejsza, czy jest zaszczepiona z Ko-
niakowa. Z drugiej strony ci, którzy przyje-
chali, zapewne powiedzą – wszystko jedno, 
jaka jest ta koronka, ale ona będzie przy-
ciągała turystów. I zostawmy im tę wspólną 
decyzję. Takiej współpracy i takiego myśle-
nia u nas brakuje. Przedsiębiorcy działający 
w turystyce powinni tworzyć organizacje 
będące forami rozmów, wymiany myśli, or-
ganizowania warsztatów, a nawet organizo-
wania konkursów na pamiątki, których nam 
także brakuje.

– Pamiątki?
– A proszę mi pokazać jakieś ładne pa-

miątki, które mogłabym przywieźć z Biesz-
czadów i postawić w domu nie wstydząc się, 
że to chińskie szkaradziejstwo, nie mające 
z Bieszczadami nic wspólnego?  Kiedyś or-
ganizowano konkursy na pamiątki z danego 
regionu. Ale brakowało dalszych kroków: po 
rozpatrzeniu wniosków konkursowych nale-
żało konsekwentnie wdrożyć je do produkcji 
i, co najważniejsze, zorganizować sieć dys-
trybucji. A na to energii nie starczało. Dziś 
ktoś tam może i struga te drewniane ludziki, 
ale przecież trzeba je gdzieś umieścić tak, by 
turysta mógł je zobaczyć i kupić. Potrzebne 
są ładne stragany i sklepiki – także w ho-
telach, na stacjach benzynowych. Przecież 
pierwszym punktem w regionie, do jakiego 
trafiam, kiedy jadę samochodem…

– … jest stacja benzynowa.
– I właśnie na tej stacji benzynowej po-

winnam mieć pierwszy kontakt z tym, jakie 
są w danym regionie produkty lokalne. A za-
miast tego mam piwo sprowadzane z dru-
giego krańca Polski albo z zagranicy. Powin-
nam mieć na takiej stacji także informację, 
gdzie powinnam w pierwszej kolejności je-
chać, co zobaczyć. Po kolei piętrzy się liczba 
drobiażdżków, które pozwoliłyby mi dany 
region posmakować. Ale to wymaga doga-

dania się z właścicielami stacji, którzy też 
powinni widzieć w tym biznes. 

– Powiedziała Pani ciekawe zdanie: 
Stworzyć ofertę, która pozwoli posmakować 
region.

– Bo tak powinno być. Muszę być oto-
czona wyrobami rzemiosła, smakami regio-
nu, muzyką…

– Czy takie miasta na Podkarpaciu jak 
Jarosław, Przemyśl, Sanok mogą stanowić 
atrakcję turystyczną?

– Nie tylko mogą, ale powinny. Musimy 
zacząć myśleć w kategoriach tworzenia ta-
kich węzłów, które turysta potrafi natych-
miast na mapie zlokalizować i które będą 
pierwszym punktem, do jakiego się skieruje 
lub w którym po długiej jeździe się zatrzy-
ma. Ale szkoda by było sprowadzić te miasta 
jedynie do takiej „rozdzielni transportowej”, 
z której wyruszymy w regionu zakamarki. 
One też powinny przykuć uwagę, ale muszą 
mieć swój profil, muszą się z czymś kojarzyć. 

– A z czym kojarzy się pani na przykład 
Sanok?

– Sanok z niczym mi się nie kojarzy. Już 
szybciej takie miasto jak Krosno na przy-
kład, bo kojarzy mi się ze szkłem, z hutą tego 
szkła. 

– A Sanok po pierwsze ma skansen, po 
drugie Muzeum Historyczne, w którym jest 
jedna z największych w Polsce kolekcji ikon, 
galerię malarstwa Zdzisława Beksińskiego. 

– Pan zakłada, że ja mówię o swojej 
wiedzy indywidualnej. A ja przedstawiam 
odczucie przeciętnego turysty. Turysty, który 
wyjeżdża z jakiegoś miasta i przyjeżdża do 
Sanoka, a częściej tylko przez Sanok prze-
jeżdża w drodze, gdzieś tam w Bieszczady 
czy Beskid Niski. To, że przeciętny turysta 
z niczym nie kojarzy Sanoka, jest konse-
kwencją braku działań, które nazywamy 
„budowaniem marki”. Jeszcze przed wyru-
szeniem w Bieszczady turysta musi wie-
dzieć, czy warto się zatrzymać w Sanoku, 
a jeśli tak, to dlaczego i po co. Pamiętam, jak 
pierwszy raz w życiu jechałam do Siedlec… 
Kojarzą się panu z czymś Siedlce?

– Nie bardzo.

– No właśnie. A jest tam jedyny w Polsce 
obraz El Greca. Otóż ten jedyny znajdujący 
się w Polsce obraz tego wybitnego mala-
rza, absolutnie fenomenalny, który można 
oglądać przy świetle pochodni w nocy, jest 
właśnie w Siedlcach. Przed pierwszym wy-
jazdem do Siedlec już o tym wiedziałam, ale 
gdy tam przyjechałam, to jedna z miejsco-
wych pań zapytała mnie, czy wiem, co jest 
pięknego w Siedlcach. Odpowiedziałam, że 
nie wiem. Zrobiłam to celowo, bo tydzień 
wcześniej pytałam na zajęciach swoich stu-
dentów, czy wiedzą, co ciekawego można 
zobaczyć w Siedlcach. Niczego mi nie pole-
cili, a proszę wziąć pod uwagę, że z Warsza-
wy do Siedlec jest raptem godzina jazdy sa-
mochodem. Powiedziałam później o tym tej 
pani. Była bardzo poruszona i prosiła, abym 
koniecznie opowiedziała studentom o obra-
zie El Greca. Ale promocja turystyczna nie 
może polegać na tym, że ktoś się o takim 
fenomenie przypadkiem dowiaduje, przy-
padkiem o tym komuś mówi i ten ktoś może 
przypadkiem kiedyś tam pojedzie.  

– Dochodzimy do kwestii promocji, na 
która samorządy nie mają pieniędzy i jest 
jak jest.

– A właśnie nie do końca tak jest. O ile 
wypromowanie Sanoka gdzieś w Szczecinie 
to jest wyzwanie, to jak to jest, że o godzinę 
drogi od Siedlec, w stolicy Polski, mało kto 
wie o tym fenomenalnym zabytku świato-
wego malarstwa tuż pod bokiem? Jest prze-
cież lokalna prasa, lokalna telewizja. Marki 
nie buduje się od razu jako marki ogólno-
polskiej. Musimy nauczyć się budować swo-
je lokalne marki małymi kroczkami. Każdy 
by chciał od razu być tak znany jak Kraków, 
do którego w tej chwili oprócz rzeczywiście 
prawdziwych turystów zjeżdżają rozwydrze-
ni, sikający piwem po mieście młodociani 
Brytyjczycy. Ale nim Kraków zbudował swo-
ją magię i magiczność – mijały lata. Artyści 
malowali to miasto i pisali o nim wiersze, aż 
gdzieś w końcu utrwalił się w powszechnej 
świadomości i wywędrował za granicę taki 
a nie inny obraz Krakowa. To samo trzeba 
umieć robić na poziomie regionalnym. Żeby 
turysta, który przypadkiem przyjechał do 
miasta A usłyszał o mieście B, które jest nie-
opodal. I on już wtedy sobie zrobić wypad. 
Niekoniecznie musi pojechać tam na dwu-
tygodniowe wakacje. Na początku może 
tam podjechać rowerem. 

– I złapać przynętę albo i nie?
– W tej chwili ogromną rolę w budowa-

niu marki mogą odgrywać media społecz-
nościowe. Jeśli ktoś gdzieś tam pojechał 
i wrócił stamtąd zafascynowany, to opowie 

o tym w mediach społecznościowych. Bar-
dzo niedoceniona jest też telewizja lokalna. 
My cały czas myślimy, że jeśli coś się powie 
w telewizji ogólnopolskiej, to cała Polska 
się dowie. Ale przecież ktoś, kto w Szczeci-
nie usłyszy o Sanoku, wcale nie podejmie 
decyzji, że już jutro, natychmiast jedzie do 
Sanoka. Musimy zacząć od budowania marki 
lokalnej. 

– Wśród swoich?
– Tak i zachęcając ich do podróżowania. 

Turystyka nie zaczyna się od tego, że je-
dziemy na dwa tygodnie wakacji. Turystyka 
zaczyna się od tego, że jest prześliczny paź-
dziernik, przychodzi sobota i niedziela, cały 
tydzień tyrałem, więc  zrobię sobie krótki 
wypad, gdzieś niedaleko. Nie nauczymy też 
ludzi, by na dwa tygodnie urlopu zdecydo-
wali się pojechać w listopadzie. To jest nie-
osiągalne. Ale osiągnijmy na początek tyle, 
że można spędzić weekend poza domem. 
Gdzieś podjechać, niedaleko, żeby nie spę-
dzić weekendu w korkach. Chcę pojechać 
gdzieś, gdzie dojadę w godzinę. Patrzę na 
mapę i widzę że nic ciekawego nie ma. Ale 
to nieprawda. Prawda jest zazwyczaj taka, że 
ja nie mam pojęcia, co ciekawego znajduje 
się w promieniu godzinnej jazdy samocho-
dem od mojego domu. A nie mam pojęcia, 
ponieważ nie słyszałam, nie czytałam, nic do 
mnie przez lokalne media nie dotarło. 

– Województwo podkarpackie graniczy 
z Ukrainą i ze Słowacją. Czy według pani 
jest to jakaś szansa na rozwój turystyki 
w regionie, czy granice są w tym przypadku 
barierą nie do pokonania?

– To jest żadna szansa, ale nie z powodu 
granic. Myślę, że powinniśmy już wyłączyć 
myślenie o ograniczeniach powodowanych 
granicami. Gdy ja mam ochotę wyskoczyć 
w góry, to najczęściej wyjeżdżam na Słowa-
cję. 

– O której mało kto w Polsce wie, że jest 
to kraj górski, ponieważ ponad 60 procent 
jego terytorium stanowią góry.

– Nie widzę większych perspektyw 
rozwoju turystyki na Podkarpaciu z tej ra-
cji, że graniczy z Ukrainą i Słowacją. Bo na 
przykład to, co Bieszczady mogą zaofero-
wać Ukraińcom, nie jest absolutnie powo-
dem, aby się w nie wybrać. Ukraińcy mają 
to samo. Jeśli już ktoś z nich turystycznie 
przyjedzie do Polski, to na pewno nie będą 
to Bieszczady. W związku z tym naturalnym 
kierunkiem, w którym powinni się zwracać 
przedsiębiorcy z Podkarpacia, jest Polska. 
Czyli zaczynamy od budowania marek lo-
kalnych. Wychodzimy potem na coraz odle-
glejsze regiony Polski, najpierw w kierunku 

Magdalena Kachniewska
Profesor SGH, trener biznesu, doradca przed-
siębiorstw i organizacji turystycznych, kon-
sultant wiodący na etapie rozruchu ponad 
30 hoteli, przewodnicząca kapituły konkursu 
„New.Tech.New.Travel”, członek Rady Nauko-
wo-Programowej Szlaku Elbląskiego i Szla-
ku Kopernikańskiego. Przewodnicząca Rady 
Fundacji Rok Rzeki Wisły. Autorka ponad 200 
publikacji z zakresu zarządzania, marketingu 
oraz hotelarstwa i turystyki, a także licznych 
ekspertyz dotyczących rynku turystycznego. 

Krakowa, Warszawy i z czasem coraz dalej. 
Może uda się sięgnąć po Gdańsk i Szczecin. 
Szczerze mówiąc nie widzę wielkich szans 
na to, aby Bieszczady stały się jakimkolwiek 
magnesem dla cudzoziemców, obojętne zza 
której granicy. I nawet nie wiem, czy warto 
by było o to zabiegać. 

– Turyści z zagranicy jeśli już pojawia-
ją się w Sanoku czy Bieszczadach, mam na 
myśli turystów z zachodu Europy, są zafa-
scynowani zabytkową polską architekturą 
drewnianą, bo oni tego u siebie nie mają, 
ponieważ oni mają kamień. I nie umiemy 
tego zainteresowania  wygrać i rozegrać.

– Tak, ale nie umiemy tego rozegrać tak-
że w Polsce, na własnym gruncie. Jeśli nie 
nauczymy się  robić dobrej turystyki na pol-
skiej turystyce, to z czym możemy wychodzić 
do turysty zagranicznego? Mówiąc o dobrej 
turystyce mam na myśli taką, która jest 
atrakcyjna i zarazem nie szkodzi regionowi 
pod względem jakości życia oraz dobrosta-
nu jego mieszkańców. Turystyka jest u nas 
cały czas traktowana albo jak niechciane 
dziecko, albo jak dojna krowa. Nie ma pod 
tym względem umiaru. W Bieszczadach tu-
ryści są traktowani niczym taka mączka na 
przemiał. A przecież nie o to chodzi. Turysta 
ma jak najdłużej zostawać, jak najwięcej wy-
dać i jak najchętniej wrócić.

– Trzeba o niego zabiegać. 
– Tak, trzeba się nauczyć koło niego ska-

kać, ale trzeba też mieć pomysły, podsunąć 
mu je, zainspirować. Jeśli sami nie jesteśmy 
kreatywni, to jak możemy zainspirować in-
nych?

Fot. Archiwum własne (3).
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Turystyka rowerowa w Polsce i na świecie

Turystyka rowerowa jest formą turystyki kwalifikowanej, która 
znana jest już od wielu dekad. 

W Polsce turystyka rowerowa jest wciąż rynkiem rozwojowym, 
ale już na pewno nie niszowym. Dominują u nas raczej kilkugo-
dzinne wycieczki oraz podróże 1-2 dniowe, podczas których poko-
nywany jest dystans kilkudziesięciu kilometrów. Coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się wielodniowe wyprawy rowerowe. Nie-
stety próżno szukać szczegółowych danych i statystyk dotyczących 
turystyki rowerowej, jej popularności w Polsce, długości trwania czy 
dystansu rowerowych wojaży oraz wydatków turystów. Jedno jest 
pewne: zainteresowanie tą formą turystyki rośnie. 

Dla porównania w Niemczech, gdzie prowadzone są szczegóło-
we badania i analizy dot. turystyki rowerowej, można uzyskać kom-
pleksowy zbiór informacji. Aż 51% Niemców udaje się na rowerowe 
wycieczki i podróże, 27% uprawia amatorsko kolarstwo. Około 10% 
Niemców wzięło udział w przeciągu 3 ostatnich lat w wycieczce 
rowerowej, podczas której korzystało co najmniej z 3 noclegów. 
Rowerowi turyści podróżujący po Saarland wydali średnio 76 EUR 
dziennie, z czego około 43 EUR przeznaczyli na zakwaterowanie1. 
Najchętniej uczęszczanym szlakiem jest 1300-kilometrowy szlak 
na rzece Łabie2. Turystyka rowerowa kwitnie nie tylko u naszych 
zachodnich sąsiadów, ale także w Austrii, Szwajcarii, Holandii, Hisz-
panii i wielu innych krajach, gdzie znajdziemy szereg dobrych prak-
tyk i rozwiązań. Zanim skupimy się na samej turystyce wróćmy na 
chwilę do samego roweru. 

(R)Ewolucja na rynku rowerowym

Pozornie wydawać by się mogło, że na rynku rowerowym nie-
wiele się zmienia, a sam rower jest nieskomplikowanym produk-
tem: dwa koła, kierownica, łańcuch, pedały. Nic bardziej mylnego! 
Segmentacja rynku rowerowego pozwala wyodrębnić kilka typów 
i jeszcze więcej kategorii rowerów. Zacznijmy od prostego podziału 
na rowery miejskie, górskie, turystyczne, szosowe, dziecięce i elek-

1 Dane zbierane przez ADFC https://www.adfc.de/ 
2 http://www.elbe-cycle-route.com/

tryczne. Czy wiemy, czym różni się rower crossowy od trekkingowe-
go, a czym rower zawieszony od hardtaila. Jaka jest różnica między 
rowerem urban i holenderką? Czy na rowerze elektrycznym trzeba 
pedałować? Czy istnieją dziecięce rowery elektryczne? Czym jest 
gravel, a czym rower przełajowy? Czy naprawdę istnieje jakakol-
wiek różnica pomiędzy rowerem szosowym i triathlonowym? I czy 
naprawdę cena roweru może sięgać poziomu 20, a nawet 30 tysię-
cy złotych? Te i szereg innych pytań warto sobie zadać, aby lepiej 
poznać potencjalnego klienta-turystę rowerowego oraz zrozumieć 
jego potrzeby.

Co roku w Polsce sprzedaje się średnio około 1 100 000 ro-
werów. Mimo pesymistycznych nastrojów z początku sezonu 2020, 
branża rowerowa zanotowała w tym roku rekordową sprzedaż. Po-
wodów jest kilka, w tym ten najważniejszy: szalejąca pandemia Co-
vid-19, która przyczyniła się do wzrostu zainteresowania nie tylko 
wykorzystaniem roweru jako bezpiecznego środka transportu, ale 
także jako formę rekreacji i wypoczynku. Kupujemy coraz więcej ro-
werów specjalistycznych, poszukujemy roweru przystosowanego do 
naszych potrzeb. Z uwagi na rosnącą zasobność portfela Polacy są 
w stanie wydać więcej na sprzęt rowerowy. Szacuje się, że średnia 
cena sprzedawanego roweru w Polsce to 2000 zł. Najtańszy (choć 
o wątpliwej jakości) rower kupimy już za 400-500 zł, cena najdroż-
szych modeli dochodzi do 30 tys. zł. Na przykład rower górski Kross 
Level Team Edition wykorzystywany przez Maję Włoszczowską pod-
czas wyścigów m.in. Igrzysk Olimpijskich w Rio kosztuje 24 999 zł. 
Nie jest to jednak najdroższy model dostępny na polskim rynku. Po 
ulicach, szlakach, trailsach jeździ coraz więcej rowerów wartych 5, 7, 
8, 10 i więcej tysięcy złotych. 

W Polsce zdecydowanie rośnie zainteresowanie rowerami miej-
skimi. Renesans w ostatnich latach przechodzą rowery szosowe, 
które znajdują coraz więcej nabywców. Na stale wysokim poziomie 
utrzymuje się zainteresowanie rowerami turystycznymi i górskimi. 
Pojawiają się także zupełnie nowe kategorie rowerów, takie jak ro-
wery gravelowe, przełajowe czy też rowery elektryczne. Innowacji 
produktowych na rynku rowerowym jest bez liku. W kontekście roz-
woju turystyki rowerowej na uwagę zasługują przede wszystkim 
rowery elektryczne oraz rowery gravelowe. 

Bikepacking – co to takiego

Zacznijmy od tych drugich. Gravel to uniwersalny rower, któ-
ry łączy zalety roweru szosowego oraz górskiego. Gravele dobrze 
sprawują się zarówno na asfalcie, jak i szutrowych drogach. Dzięki 
zamontowaniu szerszych opon mogą być z powodzeniem wykorzy-
stywane na drogach polnych, leśnych i żwirowych, co pozwala na 
eksploracje różnorodnych terenów i wyznaczanie nowych szlaków 
rowerowych. Rowery gravelowe sprawdzają się także w nowej for-
mie turystyki rowerowej – bikepackingu (nie mylić z backpackin-
giem).

Bikepacking to wielodniowe wyprawy po szosach, polnych 
drogach albo górskich szlakach. To turystyka rowerowa na lekko, 

chodzi o to, aby cały niezbędny ekwipunek przewozić na rowerze. 
Bikepacking różni się od znanego od wielu dekad sakwiarstwa, tj. 
podróżowania na rowerach trekkingowych z sakwami, namiotem 
i pełnym wyposażeniem biwakowym. Zarówno sakwiarstwo, jak 
i bikepacking mają rzesze swoich zwolenników. Warto jednak ro-
zumieć, czym różnią się te dwie formy podróżowania. Osoba po-
dróżująca na gravelu zazwyczaj ma tylko niezbędny sprzęt, chętnie 
rozwiesi hamak między dwoma drzewami by zaznać wypoczynku. 
Podróżujący z sakwami zazwyczaj mają przy sobie namiot, maty, śpi-
wór. Nie oznacza to, że są to turyści podróżujący budżetowo, którzy 
nie wydają pieniędzy podczas podróży, czy nie korzystają z nocle-
gów i usług gastronomicznych. Już samo przygotowanie i skomple-
towanie sprzętu niezbędnego do uprawiania takiej formy turysty-
ki wymaga zaangażowania znacznych środków. Turyści rowerowi 
zazwyczaj mają więcej czasu na zwiedzanie ukrytych bądź słabiej 
znanych atrakcji turystycznych, są bardziej uważni, poszukują lokal-
nych przysmaków kulinarnych, chętnie wchodzą w interakcję z lo-
kalnymi społecznościami. 

Elektryfikacja rowerów

Drugim trendem, który warto omówić jest coraz większe upo-
wszechnienie rowerów elektrycznych. Boom na ebajki rozpoczął się 
kilka lat temu w krajach Europy Zachodniej, co skłoniło polskich 
producentów do eksperymentowania z elektrykami. Rower wypo-
sażony jest w silnik elektryczny, który wspomaga pracę ludzkich 
mięśni. W ofercie obok modeli miejskich oraz trekkingowych są już 
także modele MTB (górskie), które zapewnić mają jeszcze więcej 

emocji podczas jazdy, a nawet elektryczne szosy! Dzięki rowerom 
elektrycznym jazda w terenie pagórkowatym czy górskim staje się 
dostępna dla szerszej grupy turystów. Osoby, które do tej pory ogra-
niczały się do krótkich wycieczek, mogą przejechać dłuższy dystans. 
Te, które rezygnowały z aktywności z uwagi na słabszą kondycję 
bądź stan zdrowia mogą ruszyć przed siebie ze wspomaganiem 
ebike. Rozwój rynku rowerów elektrycznych to ogromna szansa dla 
turystyki. Nie chodzi tylko i wyłącznie o rozwój usług noclegowych 
czy gastronomicznych, ale także o usługi takie jak wypożyczalnie 
rowerów i sprzętu rowerowego, serwis rowerów, ubezpieczenia 
sportowe, zorganizowane jedno- i wielodniowe wycieczki i wypra-
wy rowerowe, czy też dostęp do infrastruktury: szlaków i trailsów 
rowerowych, a nawet bikeparków. Czym zatem są trailsy i bikeparki?

Bikeparki jako atrakcja turystyczna 

Na uwagę zasługuje fakt, że w Austrii, Szwajcarii czy Niemczech 
w ostatnich dekadach powstała nie tylko gęsta sieć szlaków i tras 
rowerowych, ale także infrastruktury do uprawiania nieco bardziej 
zaawansowanej formy: górskiej turystyki rowerowej. Na przykład 
w liczącej niespełna 9 mln ludności Austrii znajdziemy ponad 20 
parków rowerowych. Do najpopularniejszych zaliczyć można te zlo-
kalizowane w Leogang, Serfaus-Fiss-Ladis, Wagrain, Innsbruck. 

W zlokalizowanym w sercu Tyrolu parku Serfaus-Fiss-Ladis3 
znajdziemy 16 różnorodnych ścieżek przystosowanych dla począt-
kujących, jak i zaawansowanych riderów. Bilet wstępu na jeden dzień 
kosztuje 39,50 EUR dla osoby dorosłej oraz 20 EUR dla dziecka. Do 
wyboru są także bilety na kilka dni (np. 152 EUR za bilet 5-dniowy), 
a także bilety na cały sezon (293 EUR dla osoby dorosłej), z których 
korzystają przede wszystkim mieszkańcy okolicznych miejscowości. 
Zakup biletu wstępu uprawnia do korzystania z kolejek i wyciągów 
znajdujących się na terenie bikeparku. W ramach świadczonych 
usług w parku odbywają się wycieczki rowerowe z przewodnikiem, 
szkolenia z techniki jazdy na rowerze, warsztaty, szkolenia oraz obo-
zy rowerowe. Na miejscu można także wypożyczyć sprzęt oraz sko-
rzystać z serwisu, a także zrobić zakupy w sklepie rowerowym. Raz 
do roku bikepark organizuje festiwal rowerowy MTB. Bikepark pro-
wadzi szeroką politykę informacyjną: na stronie internetowej oraz 
w materiałach drukowanych uzyskać można szczegółowe informa-
cje dotyczące wszelkich usług turystycznych (noclegów, transportu, 
wyżywienia, dostępności sklepów czy supermarketów). Dla turystów 

3 https://www.bike-sfl.at/de

Anna Para

Trendy i dobre praktyki w turystyce rowerowej  
– jak wykorzystać je w Karpatach?

Jazda na rowerze jest jednym z najpopularniejszych sportów uprawianych przez Polaków. Moda 
na bycie fit, aktywny tryb życia, a także rozwijająca się infrastruktura rowerowa sprawiają, że 

coraz więcej osób spędza aktywnie czas na dwóch kółkach. Po rower sięgamy nie tylko w celach 
rekreacyjnych czy sportowych, coraz częściej rowerem dojeżdżamy do pracy i szkoły, a także 

wybieramy go jako metodę spędzania wakacji. Rowery stały się elementem nie tylko wakacyjnych 
podróży, podczas których rower pakowany jest do samochodu, aby w czasie urlopu pojeździć po 
nowej okolicy. Coraz większą popularnością cieszą się trailsy, bikeparki, wyprawy rowerowa oraz 
bikepacking. Poznanie i zrozumienie tych trendów pozwoli na wykorzystanie i zrozumienie szans 

biznesowych dla branży turystycznej oraz rozwoju turystyki rowerowej w Karpatach.

Źródło: archiwum własne Autorki

Źródło: https://www.bike-sfl.at

Fot. 1. Rower gravelowy, bikepacking

Fot. 2. Bikepark Serafus-Fiss-Ladis w Austrii
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dostępna jest także aplikacja Serafus-Fiss-Ladis, która skierowana 
jest dla wszystkich (nie tylko rowerowych) turystów i zawiera naj-
ważniejsze informacje. 

W Polsce wciąż jeszcze nie mamy przykładów podobnej, kom-
pleksowej infrastruktury w postaci parku rowerowego. Powoli 
rozwija się jednak oferta szlaków, tzw. trailsów. Najpopularniejsze 
znaleźć można w Świeradowie Zdroju4. Ścieżki zostały zbudowa-
ne w ramach wspólnego polsko-czeskiego projektu „Singletrek”. 
W efekcie współpracy powstało ponad 200 km malowniczych tras 
rowerowych o różnym stopniu trudności. Po polskiej stronie znaj-
duje się 8 tras o różnym stopniu trudności. Użytkownicy szlaków nie 
ponoszą żadnych opłat. Niemniej sam Świeradów Zdrój uznawany 
jest za mekkę kolarstwa górskiego, w sezonie wakacyjnym rowery 
widać niemal na każdym bagażniku samochodów wjeżdżających 
do miejscowości turystów. Podobne projekty powstały w 2019 roku 
w Karkonoszach, nieopodal Jeleniej Góry – pasmo rowerowe Olbrzy-
my. Co ciekawe, tego rodzaju ścieżki powstają nie tylko w pasmach 
górskich, trailsy znajdziemy także nieopodal mazurskich miejsco-
wości: Olsztyna czy Szczytna. 

Przejrzysta i kompletna informacja

Żadna destynacja czy atrakcja turystyczna, żaden usługodaw-
ca nie osiągnąłby biznesowego sukcesu bez stałego inwestowania 
w działania marketingowe: komunikację i promocję. Cóż z tego, że 
zbudujemy fantastyczną ścieżkę rowerową, udostępnimy nowy park 
rowerowy, czy też otworzymy wypożyczalnie najnowszych rowerów 
elektrycznych jeśli nikt nie będzie o tym wiedział? Rolą organizacji 
turystycznych oraz samorządów jest koordynacja działań informa-
cyjnych i promocyjnych. W przypadku produktów i usług turystycz-
nych, które dotyczą turystyki rowerowej niezbędne jest prowadze-
nie działań ponadregionalnych. Patrzenie z lotu ptaka na ofertę 
turystyczną i informowanie o niej w detalach. Dla turystów rowero-
wych istotne będą nie tylko informacje o tym, gdzie można odpo-
cząć, zaspokoić głód i pragnienie, ale także informacje o atrakcjach 
turystycznych, kolejnych destynacjach, do których można dotrzeć 
szlakiem rowerowych, lokalizacji sklepu czy serwisu rowerowego 
lub choćby godzinach otwarcia sklepów spożywczych położonych 
przy trasie. 

Już dziś na terenie województwa podkarpackiego posiadamy 
szereg przygotowanych szlaków i tras rowerowych. Informacja o ich 
istnieniu jest jednak bardzo rozproszona. Czy na przykład w sieci 
znajdziemy taką stronę, na której obok informacji i mapek szlaku 
rowerowego Green Velo znajdzie się także informacja o szlaku ro-
werowym „Między Zdrojami”, który zaczyna się w Iwoniczu Zdroju 
lub o transgranicznych szlakach rowerowych Beskidu Niskiego? Czy 
znajdziemy informacje o mijanych atrakcjach turystycznych, noc-
legach, połączeniach autobusowych i pociągowych (z możliwością 
przewozu roweru), czy też lokalnych ciekawostkach, np. o lokalizacji 
niecodziennego znaku informującego, o tym ile kilometrów pozo-
stało do Nordkapp lub Babadag? 

Dla ciekawych: taki znak znajduje się pomiędzy Lipowcem i Cze-
remchą. W dawnych czasach funkcjonowało tam przejście małego 
ruchu granicznego Jaśliska-Čertižné, którego klimat opisuje Andrzej 
Stasiuk w swoich książkach.

Przykładem dobrze prowadzonych działań promocyjnych i in-
formacyjnych może być działalność szwajcarskiej organizacji tu-

4 https://singletrack.pl/ 
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rystycznej prowadzącej działania pod szyldem “MySwitzerland”5. 
Działająca w kilku językach strona internetowa daje przegląd róż-
norodnych form turystyki, w tym także turystyki rowerowej. Na stro-
nie znajdziemy informacje o wszystkich międzynarodowych, kra-
jowych i regionalnych szlakach rowerowych, uzyskamy informacje 
o tym, jak zaplanować podróż, jakie atrakcje znajdziemy w okolicy. 

Oprócz wersji internetowej, każdy może zamówić broszury i fol-
dery, które przesyłane są na wskazany adres domowy. Wśród wielu 
pozycji znajdziemy także te dedykowane turystyce rowerowej, np. 
rowerową mapę Szwajcarii, czy też krótki katalog hoteli przyjaznych 
rowerzystom. Materiały elektroniczne i drukowane uzupełniają in-
formacje dostępne w aplikacji – Schweiz Mobil6, w której zgroma-
dzono wszelkie trasy turystyczne: zarówno rowerowe, piesze, trek-
kingowe, biegowe, rolkowe. To istna kopalnia przydatnej turystom 
wiedzy. 

Turystyka rowerowa w Karpatach

Nie ulega wątpliwości, że turystyka rowerowa może stać się 
w Karpatach jednym z magnesów przyciągających turystów. Karpaty 
to przecież ogromny teren o różnorodnym ukształtowaniu terenu 
oraz bogatym zapleczu atrakcji turystycznych i walorów natural-
nych. Skupiając się na polskiej części Karpat warto już dziś pomy-
śleć o tym, w jaki sposób rozwinąć infrastrukturę rowerową oraz 
usługi turystyczne i okołoturystyczne oraz jak połączyć je w sieć już 
istniejących międzynarodowych szlaków rowerowych. Warto śledzić 
działania innych krajów i regionów, wykorzystywać wiedzę i do-

5 https://www.myswitzerland.com/
6 https://www.schweizmobil.ch/en/switzerlandmobility-app-e.html

Dr Anna Para 
Adiunkt w Katedrze Zarządzania 
Międzynarodowego Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Jest autorką 
kilkunastu publikacji z zakresu zarzą-
dzania kapitałem ludzkim, turystyki 
i hotelarstwa. Łączy pracę nauko-
wą z praktyką biznesową. Posiada 
doświadczenie zawodowe zdobyte 
w branży turystycznej, produkcyjnej 
oraz finansowej. Współpracuje z orga-
nizacjami pozarządowymi wspierający-
mi rozwój turystyki (Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia 
„Pro Carpathia”, Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego, Fundacja 
Rok Rzeki Wisły). Miłośniczka podróży 
rowerowych i biegów długodystanso-
wych. 

świadczenie oraz czerpać inspirację lub przystosowywać pomysły 
do polskich warunków i możliwości. Wyzwaniem będzie na pewno 
koordynacja działań na poziomie lokalnym, regionalnym i krajo-
wym oraz skuteczna kampania promocyjna i informacyjna. Mimo 
faktu, iż rower obchodził niedawno 200-rocznicę wynalezienia, to 
wciąż wiązać z nim należy świetlaną przyszłość, m.in. w postaci roz-
woju turystyki rowerowej. 

Fot. Archiwum „Pro Carpathia” Fot. A. Dziama

Fot. 3. Znak drogowy zlokalizowany między Lipowcem i Czeremchą

Ryc. 1. Fragment folderu dot. turystyki rowerowej w Szwajcarii
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Początek ścieżki mieści się w Leśnictwie 
Habkowce. Cała ścieżka ma kształt pętli. 
Punkt startowy trasy oraz odcinki dojaz-
dowe przebiegają po istniejących drogach 
publicznych we wsi Cisna oraz na terenie 
Nadleśnictwa Cisna. Ścieżka wpisuje się 
w ukształtowanie terenu i na różnych odcin-
kach ma różny poziom trudności. Nieco po-
nad 13 km ścieżki spełnia wymagania zrów-
noważonej trasy rowerowej. Na trasie ścieżki 
utworzone zostały budowle tj. stoliki (pod-
wyższona nawierzchnia ścieżki o łagodnym 
najeździe i zjeździe), rolery (podwyższona 
nawierzchnia ścieżki w postaci obłego na-
sypu), skocznie oraz progi. Zaawansowanym 
kolarzom zapewne najbardziej spodoba się 
dość ostry zjazd ze zbocza Honu. Na ścieżce 
nie zabrakło również elementów małej in-
frastruktury, jak stojak rowerowy, tablica, czy 
oznaczenia ścieżkowe. Inwestycja pozwala 
na ukierunkowanie istniejącego ruchu tu-
rystyki rowerowej na tereny oddalone od 
najcenniejszych zasobów przyrodniczych 

wiedzialny za ścieżkę jest jeden z Partnerów 
projektu: Nadleśnictwo Cisna. Idea projektu 
„Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” od-
nosi się do historycznego traktu Porta Ru-
sica. Szlak handlowy Porta Rusica powstał 
w XIX w. i uchodzi za najstarszy trakt handlo-
wy wybudowany na Górnych Węgrzech. Łą-
czył Michalowce z Baligrodem, wiódł przez 
Ruske, Przełęcz nad Roztokami do Roztok. 
Na najlepiej zachowanym odcinku widocz-
ne są osiągnięcia ówczesnej myśli techno-
logicznej (przepusty, mostki, rogatki, słupki 
kilometrowe). Ścieżka utworzona w ramach 
projektu jest drugą tego typu w woj. pod-
karpackim. Pierwsza otwarta w listopadzie 
2019 roku przebiegająca przez teren Nad-
leśnictwa Mielec ma długość blisko 4 km. 
Przebiega m.in. na terenie nieistniejącej wsi 
Podlesie i Biesiadka oraz byłej strzelnicy 
wojskowej dla czołgów5.

Trasa rowerowa utworzona w ramach 
projektu ma długość 14,25 km, znajduje się  
na północny zachód od miejscowości Cisna. 

mi mającymi celowo utrudnić przebieg trasy. 
Mają specjalnie utwardzoną powierzchnię 
oraz wodospusty służące do odprowadzania 
wody opadowej z nawierzchni ścieżki. Mogą 
też przypominać ścieżki naturalne z dużą 
ilością korzeni i kamieni. Wyróżniają się cią-
głymi zakrętami oraz nachyleniem terenu, 
podnosi się atrakcyjność ścieżki, jak również 
bezpieczeństwo poprzez ograniczenie pręd-
kości przez rowerzystów.

Są one idealne dla osób lubiących ak-
tywne spędzanie czasu, połączone z obco-
waniem z przyrodą. Jazda nimi jest zdecy-
dowanie ciekawsze niż przemieszczanie się 
z punktu a do punktu b. Uczestnik ścieżki 
przejeżdżając między drzewami i krzewa-
mi ma kontakt z przyrodą, może poczuć 
się częścią lasu. Są idealne dla wielbicieli 
ekstremalnych zjazdów, ale nie tylko. „Sin-
gletrack” to atrakcja dla wszystkich entu-
zjastów rowerów, bez względu na płeć, czy 
wiek. Korzystanie z nich nie wymaga dyspo-
nowania profesjonalnym sprzętem, świetnie 
sprawdzi się przeciętny rower górski, bądź 
trekkingowy. Nie są potrzebne również spe-
cjalistyczne umiejętności jazdy na rowerze, 
ze zrównoważonych tras rowerowych z po-
wodzeniem mogą korzystać amatorzy. Ze 
względu na wybór różnych stopni trudno-
ści nadają się zarówno dla rodzin z dzieć-
mi, zaawansowanych kolarzy górskich lub 
ekspertów.

Należy jednak pamiętać, że na „single-
trackach” poruszamy się tylko w jedną stro-
nę, by nie dopuścić do kolizji z udziałem 
rowerzystów. Obecne trasy projektowane 

w celu ich lepszej ochrony. Jest idealnym 
sposobem na udostępnienie lasu turystom. 
Rowerzyści, którzy chcą spróbować jazdy 
terenowej w bieszczadzkich warunkach, 
powinni zapoznać się z regulaminem tra-
sy. Ścieżka znajduje się w pobliżu ośrodka 
„Wołosań”, obok którego wybudowano kom-
pleks edukacyjno-sprawnościowy dla dzieci, 
wiatę turystyczną z miejscem na ognisko 
oraz mini stację serwisowania rowerów6.

Literatura:
1 Dębowska-Mróz M., Ferensztain-Galardos E., Kra-

jewska R., Rogowski A. Turystyka rowerowa jako for-
ma turystyki aktywnej na przykładzie gminy miasta 
Radomia, 103 BIULETYN KPZK PAN, 2018, Zeszyt 269, 
www.journals.pan.pl (dostęp: 21.07.2020).

2 Kozioł M., Analiza podaży turystyki rowerowej 
w Polsce 2019, Polska Organizacja Turystyczna, War-
szawa 2019, (dostęp: 20.07.2020). 

3 www.e-horyzont.pl/blog/
4 pmbike.pl
5 www.krosno.lasy.gov.pl
6 www.nowiny24.pl  

Lidia Widak

Zrównoważone trasy rowerowe typu „singletrack”

Lidia Widak 
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego 
na kierunku „Ochrona Środowiska” oraz 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
na kierunku „Zarządzanie bezpieczeń-
stwem i higieną pracy”. Pracownik Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia „Pro Carpathia” od 2017 r. 
Interesuje się literaturą i rękodziełem. 

Na świecie turystyka rowerowa jest 
prężnie rozwijającym się sektorem, przez 
co jej popularność nieprzerwanie rośnie. 
Może mieć ona charakter krajoznawczy 
lub wyczynowy, zaliczana jest do turystyki 
kwalifikowanej. W ostatnim czasie turystyka 
rowerowa w Polsce przeżywa renesans. Na 
rowerze jeździ już 70% Polaków1. Z roku na 
rok przybywa ludzi, którzy w wolnych chwi-
lach planują rowerowe wyprawy.  Tym sa-
mym zwiększa się zapotrzebowanie na róż-
nego rodzaju produkty turystyki rowerowej. 
Kluczowym elementem turystyki są szlaki, 
które mogą być specjalnie oznaczonymi od-
cinkami tras dla rowerzystów lub prowadzić 
istniejącymi drogami publicznymi. W na-
szym kraju z każdym rokiem powstają nowe 
trasy. W województwach, powiatach, czy 
gminach tworzone są koncepcje szlaków na 
należących do nich terenach2.

Szlaki i ścieżki rowerowe w Polsce są 
bardzo zróżnicowane pod względem gę-
stości, położenia, stanu technicznego oraz 
stopnia trudności. Pozwala to na zaspokoje-
nie potrzeb szerokiego  grona ich użytkow-
ników. Turystykę rowerową można uprawiać 
indywidualnie lub zespołowo, w grupach 
zorganizowanych i nieformalnych, a także 
łączyć ją z elementami współzawodnictwa3.

Coraz większą popularność w Polsce zy-
skują zrównoważone trasy rowerowe typu 
„singletrack” biegnące przez las. Są to spe-
cjalnie zaprojektowane trasy przeznaczone 
do jazdy rowerem górskim. Mogą przybie-
rać różną formę. Charakteryzują się wąskimi 
ścieżkami często z elementami budowlany- Ryc. 1. Przebieg ścieżki rowerowej w okolicy Cisnej

są tak, aby poradził sobie z nimi zarówno 
początkujący rowerzysta, jak i doświadczo-
ny zawodnik lubiący dobrą zabawę i adre-
nalinę. Nie muszą być strome, odpowiednie 
ich ułożenie pozwala na nabranie dużej 
prędkości bez większych trudności. Wybór 
trasy powinien być oparty przede wszystkim 
o umiejętności i stopień zaawansowania 
kolarza. Ich poziom trudności najczęściej 
oznaczony jest kolorami. 

Jeszcze do niedawna aby skorzystać 
z singletracków należało wybrać się do na-
szych południowych sąsiadów z Czech. Dzi-
siaj w Polsce znaleźć można wiele takich 
tras o różnych stopniach trudności. Najwię-
cej z nich znajduje się na południu naszego 
kraju, głównie na Dolnym Śląsku. „Single-
tracki” powstają zazwyczaj w górach, ale 
nie tylko, czego przykładem może być trasa 
powstała na Górze Chełmskiej. W okolicach 
zrównoważonych tras rowerowych często 
powstają duże centra rowerowe z wypo-
życzalniami i myjkami rowerowymi. Wiele 
z nich łączy się z trasami poza granicami 
kraju. Powstające ścieżki typu singletrack 
przyczyniają się do rozwoju turystycznego 
regionu, stając się produktem turystycz-
nym4.

W ramach trwającego projektu trans-
granicznego pt. „Porta Rusica – z Połonin 
w Bieszczady” współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowa-
cja 2014-2020 powstała zrównoważona 
trasa rowerowa typu „singletrack”. Odpo-

Fot. M. Świerczyński (1, 3), T. Mokrzyński (2), scieżka rowerowa – Leśnictwo Habkowce

Fot. M. Świerczyński (1, 2), ścieżka rowerowa – Leśnictwo Habkowce

Źródło: Archiwum Nadleśnictwa Cisna
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Małgorzata Pociask

Turystyka na obszarach leśnych

Obecnie powierzchnia lasów w Polsce 
wynosi 9255 tys. ha (według GUS – stan 
w dniu 31.12.2018 r.), co odpowiada lesi-
stości 29,6%. Według standardu przyjętego 
dla ocen międzynarodowych, uwzględ-
niającego grunty związane z gospodarką 
leśną, powierzchnia lasów Polski na dzień 
31.12.2018 r. wynosiła 9460 tys. ha. Jest 
ona zbliżona do powierzchni lasów Ukrainy 
i Włoch.

Lesistość państw przyjętych do analizy 
(według standardu międzynarodowego, tj. 
w odniesieniu do powierzchni lądowej bez 
wód śródlądowych) jest znacznie mniej 
zróżnicowana niż bezwzględna wielkość 
powierzchni leśnej. W grupie analizowa-
nych państw wyraźnie wyższą lesistością 
charakteryzują się przede wszystkim kraje 
o dużym udziale terenów nieprzydatnych 
do innych rodzajów użytkowania niż leśnic-
two, m.in. obszarów bagiennych i górskich 
(kraje skandynawskie, Austria, Słowacja). 
Obliczona według standardu międzynaro-
dowego lesistość Polski w 2018 r. wynosiła 
30,9% i była niższa od średniej europejskiej 
z 2015 r. wynoszącej 32,8% (z uwzględnie-
niem lasów Federacji Rosyjskiej – 44,7%). 
Niższą od Polski lesistością charakteryzują 
się m.in. Ukraina, Węgry i Rumunia, a z kra-

jów zachodnich – Irlandia i Wielka Brytania1. 
W strukturze własnościowej lasów w Polsce 
dominują lasy publiczne – 80,7%, w tym 
lasy pozostające w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 
76,9%. Formalną podstawą prac zalesienio-
wych w Polsce jest „Krajowy program zwięk-
szania lesistości” (KPZL), przyjęty przez Radę 
Ministrów 23 czerwca 1995 roku, przewidu-
jący wzrost lesistości do 30% w 2020 roku 
i 33% w roku 2050. Podstawą do wykony-
wania odnowień jest ustawa o lasach.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o la-
sach, lasem jest grunt o zwartej powierzch-
ni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością 
leśną oraz runem leśnym (lub przejściowo 
jej pozbawiony), przeznaczony do produkcji 
leśnej, stanowiący rezerwat przyrody lub 
wchodzący w skład parku narodowego albo 
wpisany do rejestru zabytków2. Każdy oby-
watel ma dostęp do jego zasobów. W wy-
jątkowych sytuacjach zarządca terenu może 
wydać decyzję o zakazie wstępu do lasu na 
danym obszarze. Dotyczy to takich zdarzeń, 
jak np. występowanie zagrożenia pożarowe-

1 Raport o stanie lasów w Polsce 2018, Centrum Informa-
cyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 2019.
2 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 
Nr 101 poz. 444 z późn. zm.)

go. Ograniczenia dostępu do lasu wprowa-
dza się również w miejscach prowadzenia 
prac gospodarczych (np. wycinki drzew, 
upraw leśnych), w ostojach zwierzyny, w źró-
dliskach rzek i potoków, oraz w miejscach 
zagrożonych erozją. Takie działania mają 
na celu ograniczenie negatywnych skutków 
ingerencji człowieka i utrzymanie natural-
nej różnorodności biologicznej i równowagi 
w przyrodzie. Poza wskazanymi szczególny-
mi sytuacjami, każdy ma możliwość korzy-
stania z lasu jako obiektu turystycznego.

Lasy w ochronie przyrody  
i krajobrazu

Lasy w Polsce, jeden z najcenniejszych 
elementów naszego środowiska, chronione 
są przez wiele różnorodnych form ochrony 
przyrody: parki narodowe, krajobrazowe, re-
zerwaty przyrody, obszary chronionego kra-
jobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekolo-
giczne, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe 
i stanowiska dokumentacyjne. Z mocy usta-
wy o lasach wybrane drzewostany mogą 
także uzyskiwać status ochronności, odpo-
wiedni do przypisanej im funkcji.

Wszystkie formy zagospodarowania 
i ochrony lasów, mające na celu zapewnie-

nie im trwałości i biologicznej odporności, 
służą jednocześnie zachowaniu zasobów 
genowych i różnorodności biologicznej.

Funkcje obszarów leśnych

Funkcje lasu są to świadczenia lasu, za-
spokajające lub mogące zaspokoić określo-
ne potrzeby społeczne (w tym gospodarcze), 
spełnianie przez nie wiele różnych dóbr ma-
terialnych i niematerialnych. Pod względem 
funkcji obszary leśne można podzielić ze 
względu na ich rolę w środowisku przyrod-
niczym, w gospodarce i życiu społecznym 
kraju na lasy ochronne – jako szczególnie 
chronione oraz lasy gospodarcze – jako 
ogólnie chronione. Funkcje lasów mogą 
być naturalne, wynikające z samego istnie-
nia lasu oraz kształtowane, czyli wzmagane 
w określonym kierunku metodami gospo-
darki leśnej. Niektóre funkcje lasu uznane 
za szczególnie ważne dla człowieka w okre-
ślonym miejscu i czasie, mogą być wzma-
gane metodami gospodarki leśnej, na ogół 
jednak kosztem ograniczania innych funkcji 
naturalnych3. 

Lasy spełniają w sposób naturalny lub 
w wyniku działań człowieka różnorodne 
funkcje, z których najważniejsze to:

• funkcje przyrodnicze, wyrażające się 
m.in. korzystnym wpływem lasów na 
kształtowanie klimatu globalnego i lo-
kalnego, regulację obiegu wody w przy-
rodzie, przeciwdziałanie powodziom, la-
winom i osuwiskom, ochronę gleb przed 
erozją i krajobrazu przed stepowieniem;

• funkcje społeczne, polegające m.in. na 
kształtowaniu korzystnych warunków 
zdrowotnych i rekreacyjnych dla ludzi, 
wzbogacaniu rynku pracy i zapewnianiu 
rozwoju edukacji ekologicznej społe-
czeństwa;

• funkcje produkcyjne, polegające na 
zdolności do odnawialnej produkcji bio-
masy, w tym przede wszystkim drewna 
i użytków ubocznych.

Obszary leśne działają na rzecz dobro-
bytu i komfortu mieszkańców całego kraju. 
Wpływają one na jakość życia i na samo 
życie4. Uwzględniając funkcje przyrodni-
cze obszarów lasów należy zwrócić uwagę 
głównie na ich znaczenie. Las kształtuje 
korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne 
dla społeczeństwa, zapewnia rozwój eduka-
cji ekologicznej społeczeństwa i jest miej-
scem rekreacji i odpoczynku. Bardzo cenna 

3 Raport o stanie lasów w Polsce 2018, Centrum Informa-
cyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 2019. 
4 W. Grochowski, Las skarbiec człowieka, Warszawa, 1992. 

dla zdrowia jest turystyka niekonsumpcyj-
na, polegająca wyłącznie na przebywaniu 
i wędrówkach po zdrowych i urokliwych 
terenach leśnych. Stwarza to wyjątkowo ko-
rzystne warunki do odpoczynku, odprężenia 
i regeneracji zdrowia. 

Współczesne trendy w rozwoju 
turystyki na obszarach leśnych

Społeczna funkcja lasów nabiera we 
współczesnym społeczeństwie coraz istot-
niejszej roli5. Dzieje się tak głównie za 
sprawą powszechniej realizowanej potrze-
by rekreacji w życiu człowieka. Las to także 
miejsce służące przede wszystkim eduka-
cji ekologicznej społeczeństwa. Społeczne 
funkcje wzmacnia rozwój społeczeństwa, 
jego większa mobilność jak również rosnąca 
ilość czasu wolnego. Wzrost atrakcyjności 
obszarów leśnych jako miejsca odpoczyn-
ku to również efekt ewolucji postaw czło-
wiek. Należy pamiętać, że wartość lasu jako 
miejsca wypoczynku, turystyki czy rekreacji 
jest różna dla wielu grup społecznych, róż-
niących się płcią, wiekiem, wykształceniem, 
zamożnością, czy pochodzeniem.

W ostatnich latach nastąpiły przemiany 
w rozwoju turystyki, jak i w panujących tren-
dach na rynku turystycznym. Wiek XX przy-
niósł znaczące zmiany w dziejach ludzkości, 
związane z szeroko rozumianym rozwojem 
cywilizacyjnym – wzrostem świadomości 
społeczeństw, zmianą stylu życia i warun-
ków pracy, rozwojem środków transportu, 
zmianą sposobów i motywacji spędzania 
czasu wolnego. Nowe tendencje w turystyce 
na obszarach leśnych wywierają i będą wy-
wierały istotny wpływ na wielkość ruchu tu-
rystycznego i jego charakter6. Obszary leśne, 
jako tereny najbardziej naturalne nie tylko 
z punktu widzenia przyrodniczego, charak-
teryzują się nieskażonym środowiskiem 
i predestynowane są do rozwoju turystyki 
i wypoczynku, ale są w coraz szerszym za-
kresie przedmiotem zainteresowania spo-
łecznego, a zwłaszcza społeczności miej-
skich. Nowe pomysły na spędzanie czasu 
nawiązują do powrotu człowieka do natury. 
Systematycznie spada również sezonowość 
wyjazdów, a notuje się wzrost turystyki ca-
łorocznej. Ważną zmianą jest również ciągle 
rosnąca aktywność fizyczna społeczeństwa, 
które coraz częściej spędza wolny czas na 
świeżym powietrzu. 

5 P. Paschalis-Jakubowicz, Lasy i leśnictwo polskie w Unii 
Europejskiej – oczekiwania i niepokoje [w:] Społeczny wy-
miar lasów, CILP, Warszawa, 2005.
6 A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji, War-
szawa, 2011

Stosownie do ustawy o lasach z 1991 
roku, ich użytkownicy są zobowiązani do 
trwałego utrzymania lasów i zapewnienia 
ciągłości ich użytkowania7. Rozwój turysty-
ki powoduje, że obszary leśne powszechnie 
udostępniane z mocy ustawy, powinny być 
do takiej funkcji odpowiednio przygoto-
wane, głównie w zakresie budowy infra-
struktury turystycznej. Obecnie, w większo-
ści państw europejskich jest promowane 
nowoczesne wielofunkcyjne traktowanie 
obszarów leśnych, jedynie w niektórych 
krajach skandynawskich produkcja drewna 
wciąż spełnia dominującą funkcję8. W kra-
jach europejskich, podobnie jak w Polsce, 
istnieje wymóg sporządzania co 5-10 lat  
Planów Urządzania Lasów, w których po-
winno się znaleźć miejsce na planowanie 
wypoczynku na obszarach leśnych. Ma to 
ogromne znaczenie zwłaszcza tam, gdzie 
jest duży udział lasów prywatnych. Ustawo-
dawstwo wskazuje wówczas sposób na upo-
wszechnienie dostępu do obszarów leśnych, 
a niekiedy, jak np. w Irlandii, poprzez system 
grantów wspiera prywatnych właścicie-
li w tworzeniu infrastruktury turystycznej. 
Podobnie jest także w Wielkiej Brytanii, 
Belgii oraz Danii. Dodatkowo, w wielu kra-
jach, zwłaszcza w rejonie Europy Środkowej 
i Wschodniej, zasady użytkowania lasu, m.in. 
w zakresie zbierania grzybów, jagód (Polska, 
Litwa) czy minerałów (Węgry)9, zawarte są 
w ustawodawstwie.

Działania Lasów Państwowych 
w zakresie turystycznego 

udostępniania lasu

Turystyka i edukacja to podstawowe for-
my udostępniania społeczeństwu leśnych 
terenów zarządzanych przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – 
zgodnie z art. 26 pkt. 1 Ustawy o lasach „lasy 
stanowiące własność Skarbu Państwa (…) są 
udostępniane dla ludności”. 

Edukacja leśna społeczeństwa to je-
den z priorytetów Lasów Państwowych. Ich 
oferta edukacyjna skierowana jest do dzie-
ci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób 
niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upo-
wszechniać wiedzę o środowisku leśnym 
i zrównoważonej gospodarce leśnej.

7 Z. Muszyński, L. Kozioł, Atrakcyjność turystyczna dóbr 
przyrody w lasach Polski [w:] Zeszyty Naukowe Małopol-
skiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 22, nr 1, 
Tarnów, 2013. 
8 M. Jalinik, Obszary leśne w rozwoju turystyki [w:] Ekono-
mia i środowisko 3-58, Białystok, 2016.
9 A. Cieszewska, Zasady organizacji turystyki i wypoczynku 
na obszarach leśnych w krajach Unii Europejskiej [w:] Stu-
dia i materiały CEPL w Rogowie. 3/2008.Źródło: Raport o stanie lasów w Polsce 2018 Źródło: Raport o stanie lasów w Polsce 2018

Ryc. 1. Całkowita powierzchnia leśna (SoEF 2015) Ryc. 2. Lesistość analizowanych krajów [%] (SoEF 2015)
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Związki leśnictwa z turystyką w regio-
nie są starsze niż można by przypuszczać. 
Przecież leśniczówka od zawsze pełniła rolę 
zajazdu dla wędrowców, zwłaszcza w bar-
dziej bezludnych okolicach. Wzmianki na 
ten temat można znaleźć zanim powstał 
zorganizowany ruch turystyczny. W 1845 
roku Bogusz Zygmunt Stęczyński, jeden 
z prekursorów turystycznego poznawania 
kraju, podróżując z Węgier i wjeżdżając na 
tereny polskie, napisał: „Przybywszy do Ko-
marnika (miasto leżące obecnie na Słowa-
cji), na górach lasami dziko otoczonego, gdzie 
prócz karczmy i drogi nic nie widać i oprócz 
palenki (rodzaj wódki) nic do posiłku nie było, 
przy dobrym apetycie dostałem się do Barwin-
ka na noc, gdzie u leśniczego A. Janowskiego, 
z otwartymi rękami i staropolską szczerością 
gościnnie przyjęty, nazajutrz sarniną i zającem 
zaopatrzony – ruszyłem dalej...” 

Ale od tego czasu wiele się zmieniło. Tu-
rystyka, z zajęcia dla „próżniaków”, stała się 
jedną z najważniejszych gałęzi gospodar-
ki. Dziś lasy regionu, będące w większości 
własnością państwa, świadczą społeczną 
służebność, zaś leśnicy starają się, by najcie-
kawsze fragmenty uczynić dostępnymi dla 
ludzi, zwłaszcza w karpackiej części regionu. 

W zgodzie z naturą, czyli formy 
turystyki przyjazne przyrodzie

Zapraszając do lasu, zachęcamy do upra-
wiania tych form turystyki, które nie ingeru-
ją w naturalne środowisko, ale dają zarówno 
wypoczynek, jak też niosą wartości poznaw-
cze. Służy temu 69 ścieżek przyrodniczych 
o łącznej długości 240 km oraz ośrodki edu-
kacyjne zlokalizowane w nadleśnictwach 
Bircza, Rymanów i Stuposiany. 

Coraz modniejsza staje się forma pozna-
wania zjawisk przyrody poprzez ich „podglą-
danie”, czyli tzw. birdwatching. Najczęściej 
są to wyprawy do miejsc, gdzie z ukrycia 
można obserwować zachowania zwierząt 
i uprawiać przy tym fotografię przyrodni-
czą.  Dużo satysfakcji dać mogą bezkrwawe 
łowy drobnej zwierzyny i ptactwa wodnego, 

Edward Marszałek
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie 

Lasy podkarpackie dla turystyki

Karpacka część naszego regionu lasem stoi, albo jak mówią inni – rośnie.  
W wielu okolicach lesistość przekracza 70% powierzchni gmin, co ma  

szczególne znaczenie dla gmin turystycznych i uzdrowiskowych.  

nawet w bezpośrednim sąsiedztwie osad 
ludzkich. 

Oczywiście najbardziej popularny 
w lasach jest trekking i nordic walking, któ-
ry zdobył sobie prawo obywatelstwa w na-
szym kraju i dziś nikogo nie dziwią grupy 
wędrujących po lasach, gdyż właśnie las wy-
daje się być najlepszym z możliwych miejsc 
dla tej formy rekreacji. 

Lasy są też otwarte dla rowerów, bo to 
jeden nielicznych pojazdów przyjaznych 
naturze. Jego wpływ na środowisko jest nie-
wielki, zwłaszcza, gdy zachowuje się zasady 
poruszania po lesie tylko wyznaczonymi 
trasami. Trzeba zwrócić uwagę, że nie za-
wsze cykliści bywają przyjaźni przyrodzie. 
W przeszłości zdarzało się, że organizatorzy 
górskich zawodów MTB (mountain bike) 
wytyczali trasy dla zawodników na terenie 
ostoi zwierzyny. Bywa też, że rowerzyści, 
użytkując piesze szlaki górskie, doprowa-
dzają do ich degradacji. 

Dla osób o kawaleryjskich upodoba-
niach polecana jest turystyka konna, przez 
lasy Podkarpacia wyznakowano setki kilo-
metrów tras konnych. Jedną z najciekaw-
szych inicjatyw w tym względzie jest Trans-
beskidzki Szlak Konny Brenna - Wołosate 
o długości 600 km, który przebiega w więk-
szości terenami leśnymi. 

Las przez wielu uważany jest za świetne 
miejsce do sprawdzenia możliwości swo-
jego organizmu poprzez survival. Trwająca 
już wiele lat moda na szkoły przetrwania 
sprawia, że w naszych lasach często widu-
je się małe grupki, głównie młodych ludzi, 
próbujących tej przygody z naturą. Dla mi-
łośników „nocowania w lesie” wyznaczono 
pilotażowe obszary na terenie nadleśnictw 
Baligród i Cisna. 

Jednak najpowszechniejsza forma ko-
rzystania z lasu w naszym kraju to grzy-
bobranie.

Co roku, gdy pojawia się wysyp grzybów, 
nasze lasy przeżywają prawdziwy najazd lu-
dzi, drepczących drobnym krokiem, z oczami 
utkwionymi w matkę Ziemię. 

Małgorzata Pociask 
Absolwentka Uniwersytetu Rze-
szowskiego (kierunek ochrona śro-
dowiska). Pracownik Stowarzyszenia 
„Pro Carpathia” od 2015 r. Autorka 
publikacji z zakresu dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego 
Karpat. Miłośniczka górskich wędró-
wek, entuzjastka bliskich spotkań 
z naturą.

Na potrzeby edukacji leśnej Lasy Pań-
stwowe utworzyły ponad 6,5 tys. obiektów, 
w tym:
• 58 ośrodków edukacji leśnej,
• 1099 ścieżek edukacyjnych (dydaktycz-

nych),
• 276 izb edukacji leśnej,
• 580 wiat edukacyjnych (tzw. zielone kla-

sy),
• 116 parków i ogrodów dendrologicz-

nych,
• 1789 punktów edukacyjnych,
• 2875 innych obiektów10.

Funkcje społeczne, w tym szczególnie 
edukacyjne oraz turystyczne, zostały skon-
centrowane w obrębie leśnych kompleksów 
promocyjnych (LKP). Zakres zadań LKP, poza 
prowadzeniem działalności edukacyjnej, 
obejmuje szereg różnych innych działań. 
LKP to jednostki funkcjonalne, na terenie 
których doskonalone są zasady zagospoda-
rowania łączące  cele powszechnej ochrony 
przyrody i wzmagania funkcji środowisko-
twórczych lasu, trwałego użytkowania za-
sobów leśnych, stabilizacji ekonomicznej 
gospodarki leśnej i uspołecznienia zarzą-
dzania lasami. Ich powołanie na terenach 
Lasów Państwowych było elementem reali-
zacji polityki leśnej państwa i zapisów usta-
wy o lasach. LKP można uznać również za 
szczególne obszary o znaczeniu naukowym 
i badawczym, gdzie prowadzone są badania 
służące pełnemu rozpoznaniu środowiska 
leśnego. Są one ponadto alternatywą dla 
nadmiernie przeciążonych ruchem tury-
stycznym parków narodowych, w których tu-
rystyka odbywa się według rygorystycznych, 
ściśle określonych zasad. Dzięki promocji 
lasów i ich otwarciu na społeczne potrzeby 
Lasy Państwowe dają możliwość nie tylko 
zapoznania się z zasadami ekologicznej go-
spodarki leśnej, ale również żywego kontak-
tu z przyrodą. Prowadzona przez Lasy Pań-
stwowe polityka promocji zrównoważonej 
gospodarki leśnej pozwoliła na utworzenie 
25 LKP w Polsce, o łącznej  powierzchni le-
śnych kompleksów promocyjnych – 1274 
tys. ha11. 

Uzupełnieniem aktywności edukacyj-
nej Lasów Państwowych jest szeroka ofer-
ta turystyczna skierowana do wszystkich 
grup wiekowych i społecznych. Na terenie 
LP w Polsce wyznaczonych zostało ponad 

10 https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/edukacja-w-lp 
11 https://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/lesne-kompleksy-
-promocyjne

20 tys. km szlaków pieszych, blisko 4 tys. 
km szlaków rowerowych i ok. 7 tys. szlaków 
konnych. Turyści mogą zatrzymać się na po-
nad 600 leśnych polach biwakowych i miej-
scach biwakowania. Wyznaczonych jest po-
nad 400 miejsc w lesie i jego okolicy, gdzie 
możliwe jest rozpalanie ognisk12. 

Zagrożenia dla rozwoju turystyki 
i rekreacji w lasach

Niezależnie czy mówimy o obszarach 
chronionych, czy „zwykłych” lasach, turysty-
ka i rekreacja przynoszą szereg zagrożeń 
dla przyrody – zarówno środowiska abio-
tycznego, jak i związanej z nim biocenozy13.

Realnym zagrożeniem dla rozwoju tury-
styki i rekreacji w lasach może być wzrost 
negatywnego wpływu tych aktywności 
człowieka powodującej m.in. zanieczysz-
czenie środowiska, zniekształcanie i degra-
dację siedlisk leśnych i drzewostanów oraz 
zubażanie świata flory i fauny14.  Aby obni-
żyć poziom tych zagrożeń (niezależnie od 
odpowiedniego wyposażenia w infrastruk-
turę w lasach oraz ich właściwej lokalizacji), 
konieczna jest intensywna edukacja przy-
rodniczo-leśna, mająca na celu zwiększenie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa 
i kultury obcowania z przyrodą. Nadmierną 
antropopresję na środowisko przyrodnicze 
powoduje równie wzrost urbanizacji i roz-
budowa infrastruktury technicznej w są-
siedztwie lasów. Konsekwencją takich dzia-
łań jest zanieczyszczenie powietrza, gleby 
i wód oraz zaśmiecanie środowiska. 

Aby ograniczać konflikty na styku ochro-
ny przyrody i turystyki, wdrożono lub zapro-
ponowano do tej pory wiele różnych rozwią-
zań, zarówno „ideowych”, jak i technicznych. 
Rozwiązaniem natury „ideowej” jest propa-
gowanie bezpieczniejszego dla przyrody 
modelu ekoturystyki. Jest to świadoma i ak-
tywna turystyka, oparta na bliskim kontak-
cie z naturą, zwracająca szczególną uwagę 
na zachowanie walorów przyrodniczych. 
Rozwój tej formy turystyki jest silnie powią-
zany z jednoczesną edukacją ekologiczną 
społeczeństwa. W terenie mogą temu słu-

12 Raport o stanie lasów w Polsce 2018, Centrum Informa-
cyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 2019.
13 R. Kapuściński, Za i przeciw turystyce w rezerwatach, 
[w:] Jaka turystyka w rezerwatach przyrody. Materiały 
z V Krajowej Konferencji „Ochrona przyrody a turystyka”, 
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2003.
14 K. Pieńkos, Zrównoważony rozwój sportu, rekreacji i tu-
rystyki w świetle zaleceń Rady Europy [w:] Problemy zrów-
noważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach, 
AWF, Warszawa, 2004. 

żyć ścieżki edukacyjne, tablice i dodatkowe 
materiały informacyjne, opisujące najważ-
niejsze i najciekawsze obiekty i zjawiska 
przyrodnicze danego terenu. Dodatkowym 
wsparciem dla rozwiązań natury „ideowej” 
są rozwiązania techniczne. W pierwszej ko-
lejności należało by udostępniać te obiek-
ty lub ich fragmenty, charakteryzujące się 
stosunkowo dużą odpornością na presję 
związaną z ruchem turystycznym. Następ-
nie należy ograniczać negatywny wpływ 
penetracji turystów poprzez kanalizowanie 
ruchu (oznakowane szlaki, punkty widoko-
we, miejsce odpoczynki i parkingi). Kolejne 
rozwiązania łagodzące negatywny wpływ 
obecności turystów na środowisko lasów 
na obszarach cennych przyrodniczo to 
określanie stref użytkowania turystyczne-
go, chłonności turystycznej poszczególnych 
obszarów oraz dopuszczalnych rodzajów 
turystyki. 

Obecnie i w przyszłości rozwój turystyki 
musi zmierzać w kierunku turystyki zrów-
noważonej, to znaczy takiej, która integruje 
działalność turystyczną z celami ochrony 
przyrody. W osiągnięciu tego celu niezbęd-
ne jest dążenie do wypracowania nowych 
prośrodowiskowych zachowań. 

Fot. E. Marszałek

Fot. E. Marszałek
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W ostatnich latach zauważamy na Pod-
karpaciu wielkie zapotrzebowanie na nar-
ciarstwo biegowe (wiele utrzymywanych 
zima tras wiedzie przez lasy nadleśnictw: 
Stuposiany, Ustrzyki Dolne, Kołaczyce) 
i skitouring, dla którego wystarczy przykryty 
śniegiem szlak turystyczny. 

Każda z wymienionych form może być 
z powodzeniem uprawiana w górskiej czę-
ści RDLP w Krośnie, zaś leśnicy dokładają 
starań, by stosowna infrastruktura ułatwiała 
wypoczynek. 

Cuda leśnej przyrody

W lasach karpackich znaleźć można 
prawdziwe osobliwości natury, nieznane 
szerszym kręgom. Dajmy sobie szansę, niech 
wypoczynek w lesie pozwoli nam odkryć 
niezauważone dotąd piękno. Warto zauwa-
żyć, że 54 rezerwaty przyrody na tym terenie 
pozostają w zarządzie leśników. Wśród nich 
są obiekty przyciągające co roku dziesiątki 
tysięcy turystów. Tak jest chociażby w Prząd-
kach (Nadleśnictwo Kołaczyce) czy Sinych 
Wirach (Nadl. Cisna i Baligród). Można sobie 
też stworzyć własny szlak „pomników przy-
rody”, bo jest ich wiele. To nie tylko drze-
wa, jak jodły „Lasumiła” i „Elżbieta”, czy dąb 
„Wincenty”. Godne polecenia są pomnikowe 
malownicze wodospady. Najbardziej znane 
są kaskady na potoku Nasiczańskim, położo-
ne tuż przy drodze z Dwernika do Berehów 
Górnych. Często zatrzymują się tu wycieczki, 
latem zaś turyści szukają ochłody w nurcie 
wodospadów. Jednak największą kaskadą 
jest wodospad na potoku Hylaty, do którego 
łatwo trafić, bowiem z Zatwarnicy prowadzi 
tu ścieżka przyrodniczo-historyczna „Hyla-
ty”. Platforma widokowa wykonana przez 
Nadleśnictwo Lutowiska umożliwia zejście 
nad kipiącą wodę i wsłuchanie się w jej huk. 
Nie da się tu rozmawiać szeptem, stąd może 
dziwić tradycyjna nazwa wodospadu – „Sze-
pit”, używana przez ludność bojkowską do 
końca ostatniej wojny. 

Wielkim powodzeniem wciąż cieszy się 
pokazowa zagroda żubrów w Mucznem, któ-
ra w sierpniu 2020 roku odnotowała milio-
nowego turystę od momentu jej otwarcia 
w 2012 roku. 

Nieco w tle pozostaje kulturowe oblicze 
lasu, a przecież, jak żaden las w Polsce, kryje 
on wiele pamiątek naszej historii.  W prze-
szłości był mieszkaniem dla ludzi, dawał 
schronienie partyzantom i rozbójnikom, by-
wał też miejscem krwawych bitew. W lasach 
chowano ofiary wielkich epidemii. Najstar-
sze ślady grobów pochodzą sprzed kilku 
tysięcy lat, kiedy przez nasze ziemie zaczęli 

podróżować ludzie, posługujący się wymar-
łymi już językami: trackim, celtyckim czy na-
wet irańskim. Warto obejrzeć kurhany w So-
kolcu nieopodal Prządek, czy w Bieździedzy 
(Nadleśnictwo Kołaczyce). Żyli tu niegdyś 
ludzie, którzy reprezentowali kulturę i reli-
gię ciałopalną, nakazującą prochy zmarłych 
palić na stosie, zaś urnę z popiołami składać 
w kurhanie. 

Sporo też w lasach cmentarzy kryjących 
ofiary wielkich epidemii,  zwłaszcza na Po-
górzu. Z kolei w Bieszczadach i Beskidzie 
Niskim trafiamy na żołnierskie nekropolie 
i mogiły wojenne.  Każda z nich to intere-
sujący obiekt przyciągający turystów i wciąż 
przypominający o tragediach sprzed lat. 
A przecież nie wszyscy polegli znaleźli na 
nich miejsce wiecznego spoczynku – szcząt-
ki wielu ludzi pozostały w lasach i czasem 
tylko niewielki kopczyk mogiły zaznacza 
ostatnie miejsce człowieka na ziemi... 

W lasach można też natknąć się na 
cmentarze, będące jedynymi śladami po 
dawnych wsiach, których mieszkańców wy-
siedlono, zaś ich grunty zasadzono drzewa-
mi. Stare nagrobki zarastające chaszczami, 
zapomniane, trwają wchłonięte przez las, 
ale ciągle przypominają o ludziach, których 
zawierucha dziejowa wygnała z rodzinnych 
miejscowości. 

Interesujące mogą być też leśne kaplicz-
ki, zwłaszcza historie związane z ich powsta-
niem. Każda skrywa jakąś  ludzką tragedię 
lub radość. Stawiano je bowiem i wieszano 
na drzewach z wdzięczności za nieoczeki-
waną łaskę, w podzięce za uratowanie od 
zarazy, wyleczenie z choroby, a także jako 
zadośćuczynienie za grzechy. 

Turystyczne wrota 
podkarpackich lasów, czyli leśne 

kompleksy promocyjne

Sam termin „leśny kompleks promocyj-
ny” pojawił się w 1994 roku, zaś pierwszy 
w regionie powstał LKP Lasy Birczańskie 
utworzony w 2001 roku. Z kolei nadleśnic-
twa Cisna, Baligród, Lutowiska i Stuposiany 
tworzą łącznie LKP Lasy Bieszczadzkie po-
wołany w 2011 roku.

Są w nich obszary o dobrze zachowa-
nych biocenozach, ale też silnie przekształ-
cone w wyniku ludzkiej działalności.  Na 
terenach tych promowane są wszystkie 
funkcje lasów, z mocnym akcentem na roz-
wój turystyki. To nie przypadek, że właśnie 
w LKP-ach inwestuje się bardzo mocno 
w infrastrukturę służącą turystom. To nie 
tylko ścieżki przyrodnicze, punkty i wie-
że widokowe, ale również miejsca postoju 
pojazdów, trasy narciarstwa biegowego czy 
single traki dla rowerzystów. 

Dzięki możliwościom, jakie dla LKP-ów 
daje wsparcie z Funduszu Leśnego i fundu-
szy unijnych powstały m.in. pokazowa za-
groda żubrów, plenerowe muzeum wypału 

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe  2

Ośrodki Edukacji Leśnej 3

Parkingi i miejsca postojowe 55

Pola biwakowe 26

Wieże widokowe 7

Punkty i miejsca widokowe 121

Rezerwaty 54

węgla drzewnego, arboretum krzewów pol-
skich, trasy narciarskie w Mucznem, wieże 
widokowe i wiaty turystyczne w nadleśnic-
twach Baligród i Cisna. 

Z myślą o naszych 
gościach, czyli turystyczne 

zagospodarowanie lasu

Zapraszając do lasu, proponujemy Pań-
stwu skorzystanie z oferty noclegowej i edu-
kacyjnej. Przyjaznym miejscem jest Ośrodek 
Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Wołosań” 
w Cisnej. Wysokiej jakości usługi oferuje też 
Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. 
Te leśne obiekty hotelowe dają duże moż-
liwości organizowania turnusów zielonych 
szkół, umożliwiając ich uczestnikom naukę 
i wypoczynek w zdrowym środowisku. 

Nadleśnictwa dysponują też pokojami 
gościnnymi i różnego typu kwaterami my-
śliwskimi, które zlokalizowane są w bardzo 
atrakcyjnych miejscach. Mimo że budowane 
przede wszystkim z myślą o myśliwych, są 
dostępne dla każdego, kto chce wypoczywać 
na łonie natury. Nadleśnictwa posiadają też 
potężną infrastrukturę turystyczną, która 

Edward Marszałek
Mgr prawa, doktor nauk leśnych. Rzecznik 
prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Krośnie. Przewodnik beskidzki 
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„Dębina”. 
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Mowy Polskiej 2014.

jest udostępniana nieodpłatnie: edukacyjne 
izby leśne, czy też budowane w terenie wia-
ty edukacyjne służą głównie grupom szkol-
nym. Z kolei ścieżki dydaktyczne przyciągają 
również grupy rodzinne. W atrakcyjnych kra-
jobrazowo terenach leśnicy urządzili punkty 
widokowe, często położone nieopodal le-
śnego parkingu lub miejsca biwakowania. 
Wyznaczono też wiele miejsc na ognisko, by 
przeżycie leśnej przygody dla jej uczestni-
ków miało posmak dawnych majówek. 

Z krajoznawczego punktu widzenia bar-
dzo atrakcyjne są leśne rezerwaty przyrody, 
których część udostępniona jest dla turysty-
ki oraz parki dendrologiczne (arboreta). 

– Leśnicy wiele lat pracowali nad zbu-
dowaniem tej bazy turystycznej, biorąc pod 
uwagę nie tylko gusty gości, ale zdolność lasu 
do ich przyjęcia – zaznacza Grażyna Zagro-
belna, dyrektor RDLP w Krośnie. – Dlatego 
też ilość leśnych parkingów, tras turystycznych 
czy miejsc odpoczynku nie może być powięk-
szana w nieskończoność, gdyż z założenia 
powinny pomieścić określoną liczbę osób. Po-
dobnie z miejscami biwakowania – mają one 
określoną chłonność, ponad którą zaczyna po-
jawiać się problem nadmiernej presji na las. 

Pamiętajmy, by korzystając z leśnych urządzeń 
turystycznych, nie przyczyniać się do degrada-
cji rodzimej przyrody.

Swoisty charakter leśnych urządzeń tu-
rystycznych sprawia, że ludzie lubią tu wra-
cać. Dla wielu mieszczuchów przyjazd na 
leśne miejsce biwakowe, grzybobranie czy 
nawet dłuższy spacer po nieznanych ostę-
pach i posiłek na łonie natury jest wielkim, 
pielęgnowanym przez długie dni, marze-
niem. Niech takie marzenia spełniają się 
w polskich lasach.   

Źródło: Wydział Urządzania Lasu RDLP w Krośnie

Ryc. 2. Obiekty turystyczne w karpackiej części RDLP w Krośnie

Źródło: Wydział Urządzania Lasu RDLP w Krośnie

Tab. 1. Obiekty turystyczne w karpackiej części 
RDLP w Krośnie

Fot. E. Marszałek (1, 2, 3)

Fot. E. Marszałek
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Turystyka przyrodnicza na pograniczu polsko-słowackim

Czym jest turystyka przyrodnicza?
Turystyka przyrodnicza to jedna z form turystyki poznawczej. 

Podstawą do jej rozwoju są nienaruszone lub w niewielkim stop-
niu przekształcone przez człowieka walory przyrodnicze, a głównym 
motywem podróży jest poznawanie, obserwowanie i podziwianie 
przyrody. Przedmiotem zainteresowania turystów mogą być zarów-
no poszczególne gatunki roślin i zwierząt, jak i siedliska roślinne, 
formy geologiczne czy obszary interesujące ze względu na zacho-
wane walory krajobrazowe. Pojęciu turystyki przyrodniczej odpo-
wiadają spotykane w literaturze określenia nature tourism, wildlife 
tourism czy green tourism. Wśród form turystyki przyrodniczej naj-
częściej wymienia się geoturystykę, turystykę ornitologiczną, tury-
stykę polarną, ekoturystykę i turystyczne safari1.

Jedną z form turystyki blisko związaną z turystyką przyrodniczą 
jest turystyka ekologiczna (ekoturystyka, ecological tourism), nie-
kiedy utożsamiana z turystyką zrównoważoną (sustainable tourism). 
Zakres tego pojęcia również jest bardzo szeroki i obejmuje wiele 
form turystyki zaliczanych m.in. do krajoznawstwa. W przypadku tej 
formy obowiązuje m.in. zasada maksymalnego ograniczania inge-
rencji w środowisko (ekosystem)2.

Powyższe pojęcia odnoszą się do kryterium motywacji turystów. 
Gdyby jednak wziąć pod uwagę środowisko rozumiane jako typ 
przestrzeni, w którym realizowane są aktywności związane z tury-
styką, należałoby jeszcze zwrócić uwagę na turystykę na przyrod-
niczych obszarach chronionych. Podejmowane działania w ramach 
danych form turystyki wynikają w tym przypadku z możliwości 
użytkowania obszaru objętego ochroną w formie np.: parku naro-
dowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chro-
nionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjnego, zespołu przy-
rodniczo-krajobrazowego czy użytku ekologicznego3.

Karpaty – pogranicze polsko-słowackie
Pogranicze polsko-słowackie to tereny górskie – Karpaty. Cha-

rakteryzują się cennymi i interesującymi walorami przyrodniczymi 
(Ryc. 1) oraz wybitnymi walorami kulturowymi. Wiele miejsc zostało 
objętych ochroną. System ochrony przyrody w Polsce i na Słowacji 
nieco się różni. Każda z form spełnia inną rolę i służy innym celom, 
dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochrony i zakre-
sem ograniczeń w użytkowaniu4. Przykładowo utworzono na tym 
terenie trzy parki narodowe (Bieszczadzki Park Narodowy i Magur-
ski Park Narodowy w Polsce oraz Park Narodowy „Połoniny” na Sło-
wacji), parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody.

Granica może być traktowana jako bariera, ale również jako 
element stymulujący nawiązywanie współpracy i prowadzący do 
1 R. Faracik, W. Kurek, M. Mika, E. Pitrus, D. Ptaszycka-Jackowska, Rodzaje i formy turystyki, 
[w:] W. Kurek (red.) Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
2 A. Kowalczyk, 2001, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3 R. Faracik, W. Kurek, M. Mika, E. Pitrus, D. Ptaszycka-Jackowska, Rodzaje i formy 
turystyki, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
4 M. Pociask, System ochrony przyrody w Karpatach na pograniczu polsko-słowacko-ukra-
ińskim, Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny, Nr 2 (41) 2020.

kształtowania się więzi transgranicznych. Na pograniczu polsko-
-słowackim przeważają więzi dwukierunkowe oparte m.in. o współ-
pracę w dziedzinie ochrony przyrody. Kraje te mają bogate doświad-
czenia w zakresie wspólnych działań w obszarze przyrodniczym5. 
Jednym z najważniejszych sektorów gospodarki na pograniczu pol-
sko-słowackim jest turystyka. Badania ruchu turystycznego pokazu-
ją, że aktywny wypoczynek i poznanie walorów przyrody należą do 
najważniejszych celów przyjazdu na teren pogranicza polsko-sło-
wackiego6.

Oczekiwania polskich i słowackich 
konsumentów wobec turystyki przyrodniczej

W 2019 r. realizowano projekt pn. „Turystyka przyrodnicza bez 
granic”7. Podjęto próbę zmierzenia się z problemem braku wspól-
nej, zintegrowanej oferty związanej z dziedzictwem przyrodniczym 
na pograniczu polsko-słowackim. Głównym celem projektu było 
wzmocnienie współpracy transgranicznej poprzez promocję i roz-
wój turystyki przyrodniczej na tym terenie. Nawiązuje to do celu 
szczegółowego Programu, którym było zwiększenie poziomu zrów-
noważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturo-
wego przez mieszkańców i odwiedzających.

Jednym z elementów projektu była realizacja badań nt. „Ocze-
kiwania polskich i słowackich konsumentów wobec turystyki przy-
rodniczej”. Celem badań było poznanie oczekiwań potencjalnych 
klientów w zakresie turystyki przyrodniczej. Ich wyniki mają służyć 
do przygotowania unikatowej oferty turystycznej, która ma odpo-
wiadać potrzebom rynku.

Były one prowadzone w południowej części województwa pod-
karpackiego (powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, ja-
sielski) oraz w północnej części kraju preszowskiego (powiaty: Sni-
na, Humenne, Medzilaborce, Stropkov, Svidnik). Obszar ten w całości 
znajduje się na terenie Karpat, na północ (Polska) i na południe 
(Słowacja) od głównego ich grzbietu, będącego również głównym 
wododziałem europejskim oddzielającym zlewiska Morza Bałtyc-
kiego i Morza Czarnego. Zgromadzono dane z 503 prawidłowo wy-
pełnionych kwestionariuszy.

Pytania dotyczyły trzech zagadnień: preferowanego sposobu 
realizowania aktywności turystycznych w czasie wolnym, istotnych 
cech oferty turystyki przyrodniczej oraz oceny walorów przyrodni-
czych pogranicza polsko-słowackiego.

Ustalono m.in., że respondenci preferują wyjazdy turystyczne 
trwające 3-6 dni (53,1%) oraz 2 dni (33,0%). Rzadziej są to wyjazdy 

5 M. Więckowski, Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi 
transgranicznych, IGiPZ PAN, Warszawa, 2004.
6 K. Szpara, B. Zawilińska, A. Wilkońska, Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie 
Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego,  [w:] K. Szpara, B. 
Zawilińska, A. Wilkońska (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Kar-
patach, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Rzeszów-Warszawa, 2015.
7 Projekt zrealizowano przez partnerów: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia „Pro Carpathia” (Polska) oraz Detská organizácia Fénix, o.z. Územná or-
ganizácia Snina (Słowacja) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg 
V-A Polska – Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu  z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

bardzo krótkie – jednodniowe (21,7%) lub długie – trwające 1-2 
tygodnie (22,5%). Podczas wyjazdów w celach turystycznych zdecy-
dowanie preferują obszary górskie. Są one bardzo ważne dla 55,9%, 
a ważne dla 28,2% badanych.

Pytani o preferowany rodzaj turystyki (Ryc. 2), respondenci zde-
cydowanie najczęściej wybierali turystykę poznawczą, a na drugim 
miejscu turystykę wypoczynkową. Turystyka poznawcza jest bardzo 
ważna dla 58,8%, a ważna dla 32,4% ankietowanych (w sumie po-
nad 90%). Turystyka wypoczynkowa jest bardzo ważna dla 27,4%, 
a ważna dla 38,8% ankietowanych (w sumie 66,2%). Na kolejnych 
lokatach znalazły się turystyka specjalistyczna (bardzo ważna lub 
ważna dla 36,8% badanych) i turystyka zdrowotna (bardzo ważna 
lub ważna dla 31,6% respondentów). Przy czym w obu tych przy-
padkach dla około 1/3 badanych są one mało ważne lub nieważne. 
Najmniejsze zainteresowanie deklarowane było dla turystyki reli-
gijnej i turystyki biznesowej.

Analizując wybrane formy turystyki wyraźnie widać, że respon-
denci zdecydowanie preferują turystykę przyrodniczą i turystykę 
krajoznawczą oraz turystykę kulturową i ekoturystykę. Zdaniem 
ankietowanych interesującą ofertę turystyki przyrodniczej można 
stworzyć w oparciu o różnorodne walory przyrodnicze, przy czym za 
najistotniejsze uznano lasy. Zakres tematyczny oferty turystyki przy-
rodniczej powinien być bardzo szeroki i obejmować wiele elemen-
tów przyrodniczych i kulturowych. Do istotnych składników dobrej 
oferty turystyki przyrodniczej można m.in. zaliczyć dysponującego 
specjalistyczną wiedzą przewodnika turystycznego.

Respondenci z Polski ocenili swą wiedzę na temat walorów 
przyrodniczych w południowej części województwa podkarpac-
kiego średnio na 3,8, w skali od 1 do 5. Na znacznie słabszą notę 
(2,2) oceniono wiedzę na temat walorów przyrodniczych północnej 
części kraju preszowskiego. Respondenci ze Słowacji ocenili swą 
wiedzę na temat walorów przyrodniczych w południowej części wo-
jewództwa podkarpackiego średnio na 2,9. Na nieznacznie lepszą 
notę (3,1) oceniono wiedzę na temat walorów przyrodniczych pół-
nocnej części kraju preszowskiego.

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że idea poszerza-

nia oferty turystyki przyrodniczej jest ważna i ciągle aktualna. Re-
spondenci oczekują głównie bardzo szerokiej oferty o charakterze 
krajoznawczym, zawierającej zarówno elementy przyrodnicze, jak 
i kulturowe. Mile widziana będzie jednak również szeroka oferta 
przyrodnicza, przygotowana w oparciu o potencjał ekosystemu do-
liny, zbocza czy grzbietu. Ważne, żeby to była oferta obudowana ma-
teriałami umożliwiającymi poszerzenie wiedzy (przewodniki, mapy, 
foldery, ulotki), zarówno w formie klasycznej, jak i elektronicznej, 

umożliwiającej korzystanie z nich przy użyciu urządzeń mobilnych. 
Niezastąpiony wydaje się jednak w dalszym ciągu dobrze wyszko-
lony przewodnik turystyczny oraz specjalista-przyrodnik, który może 
przekazać wiedzę ekspercką na najwyższym poziomie lub też wy-
tłumaczyć najbardziej skomplikowane rzeczy prostym, przystępnym 
językiem (Ryc.).

Oferta musi być również aktywizująca turystów. Umożliwia-
jąca realizację zajęć terenowych i wykonywanie zadań czy wręcz 
zabawę w przypadku dzieci. Mile widziane są wszelkiego rodzaju 
dodatkowe elementy wzbogacające produkt. Może to być poznawa-
nie świata przyrody połączone z warsztatami fotograficznymi, roz-
poznawanie tropów zwierząt, ich kryjówek, odnajdywanie rzadkich 
gatunków roślin połączone z zajęciami nt. budowy i czytania mapy 
czy korzystania z GPS8.
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Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 2019.

K. Szpara, B. Zawilińska, A. Wilkońska, Wybrane problemy rozwoju turystyki w Be-
skidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego, [w:] K. 
Szpara, B. Zawilińska, A. Wilkońska (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój 
turystyki w Karpatach, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Rzeszów-Warszawa, 2015.

M. Więckowski, Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich 
więzi transgranicznych, IGiPZ PAN, Warszawa, 2004.

8 K. Szpara, M. Gwóźdź, Oczekiwania polskich i słowackich konsumentów wobec turystyki 
przyrodniczej, Raport z badań przeprowadzonych dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 2019.

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych

dr Krzysztof Szpara
Geograf, adiunkt w Katedrze Zarzą-
dzania w Wyższej Szkole Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie. Specjali-
zuje się w badaniach nad turystyką, 
szczególnie na obszarach górskich. 
Zainteresowania badawcze koncen-
truje głównie na problematyce kar-
packiej. Przewodnik górski beskidzki 
i pilot wycieczek. Członek Zarządu 
Rzeszowskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego.

Ryc. 3. Fragment ekspozycji multimedialnej w Magurskim Parku Narodowym 
w Krempnej (Beskid Niski)

 Źródło: fot. K. Szpara

Ryc. 2. Preferowany przez respondentów rodzaj turystyki
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Międzynarodowy Konkurs Win „Carpatia Vini” Kombornia 2020

Hubert Kowalewski   

Bieszczadzkie obwodnice

Czas na generalną przebudowę 

Dłuższa ma 143 kilometry, krótsza znacz-
nie mniej, w zależności od tego, jak się liczy 
jej obwód (obwody). Mniejszą nazywa się 
„obwodnicą” bardziej zwyczajowo niż jest 
nią w rzeczywistości, ponieważ  znaczna jej 
część pokrywa się z trasą dużej obwodnicy. 
Najistotniejszy fragment tej małej  przecina 
tereny znajdujące się w obrębie dużej pę-
tli w poprzek i wpina się w nią po stronie 
wschodniej i zachodniej. Wystarczy spojrzeć 
na mapę, by to sobie uświadomić. Kwestią 
niepodlegającą dyskusji jest natomiast, że 
obie te pętle ucywilizowały Bieszczady. 
Gdyby ich nie było, to ten jedyny w swo-
im rodzaju zakątek Polski pozostawałby 
terenem poza zasięgiem zwykłych śmier-
telników, jedynie dla turystycznych wyczy-
nowców, których dziś nazywamy surwiwa-
lowcami.   

Wybudowanie dużej i małej obwodnicy 
sprawiło, że zaczęli wracać w te góry lu-
dzie, ale nie rdzenni mieszkańcy, z którymi 
powojenna, komunistyczna rzeczywistość  
obeszła się drastycznie, można powiedzieć, 
że wręcz nieludzko. Jeszcze dziś trudno 
podać dokładną liczbę ludności, która za-
mieszkiwała teren dzisiejszych Bieszcza-
dów przed wojną i tuż po niej. Wiadomo na-
tomiast niezbicie, że tereny od Wołosatego 
po Komańczę były gęsto zasiedlone i to nie 
przez Łemków, jak się powszechnie uważa, 
lecz przede wszystkim przez Bojków. Biesz-
czady były ich siedliskiem, zaś krainę Łem-
ków stanowił Beskid Niski i dalej na zachód 
Beskid Sądecki. Nikt nie jest do dziś w sta-
nie podać dokładnej liczby ludzi, którzy  za-
mieszkiwali Bieszczady przed II wojną świa-
tową i kilka lat po niej musieli je opuścić. 
Bardzo często przewija się w szacunkach 
liczba 100 tysięcy mieszkańców, ale trudno 
uznać, by liczba ta oddawała ówczesną rze-
czywistość demograficzną. 

Gdy komunistyczne polskie władze pod-
jęły decyzję o akcji „Wisła”, której celem było 
wysiedlenie ludności wyznania greckokato-
lickiego i prawosławnego z południowego 
pasa Polski od granicy z ZSRR po zachodnie 
rubieże Beskidu Sądeckiego (także z części 
wschodniej województw lubelskiego 
i rzeszowskiego), argumentowały, że chodzi 
o zlikwidowanie zaplecza (bazy żywnościo-
wo-materiałowej) dla oddziałów Ukraińskiej 

Powstańczej Armii. Sporządzono dokład-
ne listy osób podlegających wysiedleniu. 
Z zachowanych dokumentów wynika więc, 
że z terenów ówczesnego województwa 
rzeszowskiego wysiedlono 86 tysięcy osób, 
a objęto nimi przecież także ludność rusiń-
ską z powiatów wschodnich województwa, 
czyli lubaczowskiego i przemyskiego. Trud-
no więc jednoznacznie stwierdzić, ile tysię-
cy ludzi zamieszkiwało w Bieszczadach do 
roku 1947, czyli do rozpoczęcia akcji „Wisła”. 
Jest natomiast niezbitym faktem, że w roku 
1950, gdy wysiedlanie ludności wyznań 
greckokatolickiego i prawosławnego zakoń-
czono, Bieszczady opustoszały. Ci nieliczni, 
którzy tam pozostali, wspominają, że widok 
był upiorny – opuszczone, najczęściej spalo-
ne wsie, bez najmniejszego śladu życia. Aby 
to życie wróciło, trzeba było wybudować 
drogi lub drogę. 

Dla nas współczesnych jest naturalne, że 
jadąc w Bieszczady jedziemy z północy na  
południe, przez Rzeszów, Sanok, Lesko, ale 
nie  zawsze tak było. Dr Hubert Ossadnik, 
historyk z Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku, badacz historii i kultury Bojków 
oraz Łemków mówi, że przed wojną łatwiej 
się było dostać w Bieszczady ze Lwowa niż 
z Sanoka. Jednym z dowodów niech będzie 
linia kolejowa Lwów – Użgorod, którą wi-
dać doskonale z okolic Wołosatego. Widać 
stamtąd także miejscowość Sianki po stro-
nie ukraińskiej, w pobliżu której znajdują się 
źródła Sanu. 

Bieszczady były przed wojną niemal zu-
pełnie nieznane i pomijane przez ówcze-
snych turystów, ale polskie góry wcale nie 
znajdowały się na marginesie działań rządu 
II Rzeczpospolitej. Inspirowany był przez 
dwie organizacje: Związek Ziem Górskich 
oraz Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschod-
nich. Wywierały one skuteczny nacisk, by 
wybudować drogę, która łączyłaby polskie 
góry na całej ich długości, z zachodu na 
wschód. 

– Generalnie chodziło o to, aby zagospoda-
rować polskie Karpaty na podobieństwo Alp – 
mówi dr Hubert Ossadnik. – Planowano na 
przykład budowę autostrady z Bielska, a do-
kładnie z Katowic przez Bielsko do Kołomyi 
i Stanisławowa. To miała być główna trasa 
biegnąca u podnóża gór, od której dolinami 
i kotlinami miały odbijać drogi prowadzące już 
w głąb terenów górskich, a od nich już typowo 

górskie drogi wspinające się ku najwyższym 
partiom gór. Były to bardzo przemyślane kon-
cepcje, których celem było udostępnienie tere-
nów górskich ogółowi mieszkańców naszego 
kraju, a zarazem umożliwienie szybkiego do-
stępu w te tereny wojsku. Przed wojną otóż 
niemal nic z tych planów nie udało się zre-
alizować, ale już po wojnie, niejako ostatnim 
akordem tych przedwojennych planów, była 
budowa drogi z Dukli do Komańczy. Jej budowę 
rozpoczęto przed wojną, miała nazwę: „Droga 
generała Tadeusza Kasprzyckiego”, ale do wy-
buchu wojny została tylko częściowo wybudo-
wana. Trasa z Dukli przez Żmigród do Gorlic 
nazywała się „Główna Droga Karpacka” i tyl-
ko niektóre jej odcinki były gotowe już przed 
wojną. Równocześnie z planowaniem budowy 
dróg powstała też koncepcja budowy szlaków 
turystycznych, ponieważ chodziło o skierowa-
nie w te regiony turystyki górskiej. Przed woj-
ną były dwa bujne centra turystyki górskiej: 
Tatry i Huculszczyzna. Główne trasy drogowe 
z dwóch największych miast ówczesnej Polski 
leżących na szlaku w góry, czyli ze Lwowa 
i Krakowa, omijały Bieszczady. Kraków 
jeździł do Zakopanego, Lwów w Bieszczady 
Wschodnie i na Huculszczyznę, a Rzeszów był 
wtedy niewiele znaczącą mieściną. Natomiast 
pozostałe tereny górskie były wyspowo i sła-
bo turystycznie zagospodarowane albo wcale. 
Ideą przyświecającą działaczom Związku Ziem 
Górskich było turystyczne przybliżenie całości 
górskiego obszaru ówczesnej Polski. W przy-
padku Bieszczadów, mam na myśli akurat 
ich odcinek leżący w dzisiejszych granicach 
naszego kraju, a także Beskidu Niskiego, cho-
dziło o to, aby stworzyć turystyczne zaplecze 
dla pracowników COP-u, czyli Centralne-
go Okręgu Przemysłowego, którego fabryki 
i zakłady wytwórcze powstawały w Rzeszowie, 
Mielcu, Dębicy, Nowej Dębie, wznoszonej od 
zera Stalowej Woli, także w miastach położo-
nych dalej na północ, w granicach dzisiejsze-
go województwa świętokrzyskiego. Myślano 
perspektywicznie, że pracujący w tych 
zakładach ludzie będą szukali wypoczynku na 
łonie przyrody, będą chcieli pojechać w góry 
i odpoczywać na przykład u miejscowego 
chłopa. Były nawet opracowane cenniki 
takiego pobytu. Jak się okazuje, dzisiejsza 
agroturystyka ma swoich protoplastów 
w latach jeszcze przedwojennych.

Tak by było, gdyby nie wojna, która znisz-
czyła wszelkie plany związane z rozwojem 

6 lipca 2020 r. w Dworze Kombornia odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu 
Win „Carpatia Vini” Kombornia 2020, dedykowanego producentom oraz dystrybutorom wina.

„Carpatia Vini” to jedyny, cykliczny, or-
ganizowany na terenie województwa Pod-
karpackiego międzynarodowy konkurs win. 
Stanowi on silny element promujący woje-
wództwo, a zwłaszcza jego południową część  
w środowiskach winiarzy europejskich, osób 
zainteresowanych winiarstwem, a także to-
uroperatorów tworzących produkty enotu-
rystyczne.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszo-
no wina z 11 krajów: Polski, Węgier, Rumu-
nii, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, 
Włoch, Nowej Zelandii, Australii oraz Sta-
nów Zjednoczonych. 

Organizatorami konkursu byli: Fundacja 
Slow Beskid, Salon Win Karpackich, Stowa-
rzyszenie Winiarzy Podkarpacia oraz Stowa-
rzyszenie Kobiety i Wino.

Kategorie win:
A1 – wina białe wytrawne
A2 – wina białe półwytrawne
A3 – wina białe półsłodkie
B – wina musujące

W jury znaleźli się winiarze, som-
melierzy, sędziowie konkursów winiar-
skich, osoby związane z tematem wina: 
Grzegorz Gajos – przewodniczący komisji, 
Bożena Czynciel,  Małgorzata Hałkowska, 
Mikołaj Skotniczny, Katarzyna Solińska, 
Adam Mihalko, Richard Hercik, Peter Mihal-
ko, Jakub Skotniczny,  Tomasz Stójewski

Wśród medalistów znalazło się 16 re-
prezentacji z Polski: Winnica Dwie Granice, 
Winnica Gala, Winnica Chodorowa, Podkar-
packa Manufaktura Win, Winnica Spotka-
niówka, Winnica Arbor, Winnica Fritz, Winni-
ca Żuraw, Winnica Avra, Winnica Alabaster, 
Winnica Nobilis, Winnica Nad Źródłem, Win-
nica Zagarle, Dolina Samy Winnica Jankowi-
ce, Winnica Granice oraz Winnica Wiarus.

Jury pod przewodnictwem Grzegorza 
Gajosa przyznało medale:

Tab. 1 Wyniki Konkursu Win „Carpatia Vini”

Fot. Archiwum Winnica Alabaster (1), Winnica Granice 
(2)

Źródło: https://rzeszow.tvp.pl/48846275/miedzynarodowy-konkurs-winiarski-w-komborni

C1 – wina różowe wytrawne
C2 – wina różowe półwytrawne
C3 – wina różowe półsłodkie
D – wina czerwone
E – wina słodkie i likierowe
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polskich ziem górskich, w tym także z roz-
wojem Bieszczadów, nie mówiąc już o tym, 
że straciliśmy znaczne połacie terenów gór-
skich na wschód od naszej granicy. Po woj-
nie zaś, wraz z wysiedleniem z Bieszczadów 
rdzennej ludności, niemal zupełnie wysie-
dlono z nich życie. Warunkiem ponownego 
ich zaludnienia było wybudowanie dróg. 

O ile przedwojenni projektanci opraco-
wali dogłębnie przemyślaną i zgodną z ów-
czesną geografią Polski koncepcję autostra-
dy biegnącej równoleżnikowo przez pasma 
górskie lub u ich podnóża, trzeba przyznać, 
że nie mniej przemyślana i jak się okazało 
trafna, była myśl kierująca pracami powo-
jennych projektantów dróg w Bieszczadach. 
Linię prostą zastąpiono okręgiem, wycho-
dząc ze wszech miar słusznego założenia, 
że jeśli Bieszczady obejmie się obwodnicą 
biegnącą po jej skrajach, to od niej również 
będzie można prowadzić później odnogi 
biegnące w górskie kotliny. Taką najistot-
niejszą odnogą jest właśnie „samodzielny” 
fragment małej obwodnicy, który odbija 
w Hoczwi na wschód i poprzez Polańczyk, 
Wołkowyję, Polanę wpija się w powrotem 
w dużą obwodnicę w Czarnej. Nie mniej 
istotna tak dla mieszkańców Bieszczadów, 
jak też turystów, jest odnoga prowadząca 
do Dwernika i Zatwarnicy, czy też ta, która 
za Dołżycą prowadzi doliną Solinki do Terki 
i w Bukowcu włącza się w małą obwodni-
cę. Z Ustrzyk Górnych mikroodnogą można 

dojechać do Wołosatego, skąd, jak już wspo-
mnieliśmy, widać po ukraińskiej stronie 
Sianki i linię kolejową Lwów – Użgorod. 

Od dużej pętli prowadzą też odnogi wy-
prowadzające ruch samochodowy z Biesz-
czadów, bo poza newralgiczną trasą do 
Sanoka i dalej na północ Polski, odłączyć 
się można od dużej obwodnicy w Cisnej na 
zachód i poprzez Żubracze oraz Wolę Mi-
chową dojechać do Łupkowa i Komańczy, 
skąd można skierować się zarówno na pół-
noc, przez Rzepedź do Zagórza i Sanoka, jak 
też uciec od razu na zachód, do Dukli, drogą 
będącą dziełem przedwojennych planistów. 
Na północnym wschodzie można się odłą-
czyć od dużej obwodnicy w Ustrzykach Dol-
nych i przez Krościenko dotrzeć do Birczy 
albo wcześniej odbić na Arłamów. Sa oczy-
wiście tacy, którzy marudzą, że przydałoby 
się odbicie z dużej pętli na zachód gdzieś 
w okolicach Baligrodu, by szybciej móc się 
dostać nad Jeziorka Duszatyńskie i do Ko-
mańczy, ale to już marudzenie tych, którzy 
poza oglądaniem krajobrazów z okien sa-
mochodu nie są skorzy do uprawiania in-
nych wariantów turystyki. 

Bieszczadzki krąg, jakim jest duża 
bieszczadzka obwodnica, tchnął życie w te 
góry i stworzył możliwości ich penetrowa-
nia. Z roku na rok przez coraz liczniejsze 
rzesze turystów i wczasowiczów, co zaczy-
na stwarzać również zagrożenie dla biesz-
czadzkiej flory i fauny. Ale tak jak nie da się 

powstrzymać wakacyjnej inwazji na Tatry, 
Mazury i nad Bałtyk, tak nie da się powstrzy-
mać Polaków przed przyjazdem w Bieszcza-
dy. Tym bardziej, że umożliwiają im to duża 
i mała pętla. Obie, wraz z wymienionymi od-
gałęzieniami, stanowią bieszczadzki krwio-
obieg, którym przemieszczają się ludzie 
i towary, który umożliwia także prowadzenie 
usług, głównie, ale nie tylko, turystycznych. 

Dużą bieszczadzką obwodnicę rozpoczęto 
budować pięć lat po wysiedleniu rdzennych 
mieszkańców. Prace trwały siedem lat, do 
roku 1962 i po ich ukończeniu natychmiast 
przystąpiono do  budowy małej obwodnicy 
z Hoczwi do Czarnej. Duża obwodnica liczy  
142,8 km i zarządza nią dwóch administrato-
rów. Mający 24 km odcinek Lesko – Ustrzyki 
Dolne posiada status drogi krajowej (nr 84) 
i jest we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Pozostałe odcinki 
dużej bieszczadzkiej pętli są w zarządzaniu 
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich, czyli mają status dróg wojewódzkich. 
Piszę w liczbie mnogiej, ponieważ należąca 
do tej instytucji przeważająca część dużej 
obwodnicy podzielona została na trzy od-
cinki. Droga Lesko – Baligród – Cisna (37,8 
km) jest drogą wojewódzką nr 893, odcinek 
Cisna – Wetlina – Ustrzyki Górne (z odga-
łęzieniem do Wołosatego) liczy 36 km i ma 
status drogi wojewódzkiej nr 897, zaś drogę 
z Ustrzyk Górnych do Ustrzyk Dolnych (45 
km) oznaczono numerem 896.

Mała obwodnica bieszczadzka ma 101,8 
km. Jedyny jej odcinek, który nie pokrywa 
się z dużą obwodnicą, prowadzi z Hoczwi 
do Czarnej przez Polańczyk oraz Wołkowyję 
i jest najdłuższy. Wije się przez 47,1 km jako 
droga wojewódzka nr 894.

Budowa bieszczadzkich dróg w latach 50. 
i 60. była pracą nieomal katorżniczą. Maszy-
ny, za pomocą których buduje się dziś drogi 
były wtedy zupełnie nieznane. Jedyny ciężki 
sprzęt, jakim się posiłkowano, to był pry-
mitywny spychacz i koparka. Zdecydowaną 
większość robót wykonywał człowiek, któ-
rego najważniejszym asystentem był kilof. 
Nic tedy dziwnego, że bieszczadzkie obwod-
nice budowało wojsko. Po zakończeniu prac 
w kilku miejscach dużej i małej obwodnicy 
umieszczono kamienne tablice. Upamięt-
niały budowniczych dróg, dzięki którym 
Bieszczady odżyły. Dziś się je demontuje, 
ponieważ, jak argumentują urzędnicy Insty-
tutu Pamięci Narodowej, propagują one… 
komunizm (!!!). To co prawda sprawa polity-
ki i inspirowanej przez nią interpretacji hi-
storycznej, ale obok takich absurdów trudno 
przejść obojętnie.

Bieszczadzkie obwodnice były jak na 
tamte lata drogami nowoczesnymi, ale dziś 
nie trzymają standardów współczesności. 
Wtedy po drogach jeździły polskie „vany” 
typu „Nysa” i „Żuk”, od których większe by-
wają dziś niektóre SUV-y, a pasażerskim 
krążownikiem szos był autobus marki Ca-
rosa, produkowany w Jelczu na czeskiej 
licencji. Metr-dwa a nawet jeszcze krótszy 
od dzisiejszych nowoczesnych autokarów 
turystycznych. Nic tedy dziwnego, że łuki 
ostrych zakrętów i zaciskających się pę-
tli serpentyn wtedy były do przyjęcia, dziś 
stwarzają problemy kierowcom, i to nie tyl-
ko tym, którzy są tytanami szos na nizinach. 
Na bieszczadzkich obwodnicach rzadkością 
są także pobocza, co przy natężonym ruchu 
w wakacje stwarza ogromne zagrożenie dla 
coraz liczniej poruszających się po nich pie-
szych. Czas więc na generalny remont, a na-
wet gruntowną przebudowę dużych odcin-
ków bieszczadzkiego „krwioobiegu”. I sporo 
już się w tej kwestii dzieje, a jeszcze więcej 
będzie się działo.

Na początku lipca br. Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich rozpoczął  prace zwią-
zane z przebudową drogi nr 894 na jednym 
z najbardziej obciążonych odcinków, czyli 
od Hoczwi do Polańczyka. Inwestycja jest 
współfinansowana z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego jeszcze w ramach 

obecnej (lata 2014-2020) perspektywy 
finansowej. Całkowita długość odcinka, na 
którym prowadzone są roboty wynosi 11 ki-
lometrów. Przebudowane lub wybudowane 
od nowa zostaną mosty i przepusty umożli-
wiające ruch pojazdów o ciężarze do 50 ton, 
w Hoczwi rozbudowane zostanie newral-
giczne skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 
893 i 894, w Myczkowie w miejsce obecne-
go skrzyżowania dróg wojewódzkich wybu-
dowane zostanie rondo. Poza tym na całym 
11-kilometrowym odcinku wykonane zosta-
ną drobniejsze, acz bardzo istotne prace jak 
przebudowa poboczy, wykonanie nasypów, 
umocnienie skarp,  rozbudowa chodników, 
zatok autobusowych, urządzeń służących 
odwadnianiu drogi i wiele innych.

Natomiast od 2019 r., w ramach progra-
mu „Poprawa funkcjonalności dróg woje-
wódzkich Województwa Podkarpackiego na 
terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego 
wraz z poprawą udostępnienia wizualnego 
Bieszczadów” PZDW realizuje inwestycje 
drogowe obejmujące 15 pomniejszych za-
dań w kilku miejscach zarówno dużej, jak 
i małej obwodnicy. W ich ramach wykona-
no m.in. budowę zjazdów dla samochodów 
skręcających na parking na Przełęczy Wyż-
nej, czy przebudowę zjazdu w Bereżkach. 
W jednym miejscu wymienia się zniszczoną 
nawierzchnię, w innych buduje nowe zjaz-
dy, zatoki postojowe, parkingi albo buduje 
nowe skrzyżowania, jak na przykład w Brze-
gach Górnych, gdzie do drogi wojewódzkiej 
nr 897 dobija droga powiatowa 2306.          

Na etapie projektowania lub postępowa-
nia przetargowego są kolejne inwestycje 
z owych 15 zadań. Wśród nich znajduje się 
m.in. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
897 w rejonie stacji Bieszczadzkiej Kolejki 
Wąskotorowej w Majdanie, budowa chod-
nika w Wetlinie, a także ronda w Cisnej. 
W przyszłym roku wszystkie te „drobiazgi”, 
których realizacja kosztować będzie w su-
mie 13,2 mln zł,  mają zostać ukończone, bo 
na dużej i małej obwodnicy rozpoczną się 
roboty na naprawdę dużą skalę. 

Jeszcze bowiem w tym roku Podkarpacki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosi przetarg 
na opracowanie dokumentacji projekto-
wej obejmującej przebudowę i rozbudowę 
dwóch fragmentów dużej bieszczadzkiej 
pętli. 45-kilometrowej trasy z Ustrzyk Dol-
nych do Ustrzyk Górnych oraz liczącej 36 km 
z Cisnej do Ustrzyk Górnych. Mamy więc do 
czynienia dopiero z początkiem wstępnego 
etapu generalnej modernizacji bieszczadz-
kiej obwodnicy, ale od czegoś trzeba zawsze 
zacząć. Dopóki nie ma dokumentacji pro-

jektowej nie można mówić o konkretnych 
kosztach inwestycji, ale szacuje się, że wy-
niosą one około 500 mln zł, a więc ponad 
30 razy więcej niż koszty robót już w tej 
chwili realizowanych. Przebudowa finan-
sowana ma być m.in. z funduszy unijnych 
z perspektywy finansowej obejmującej lata 
2021-2027. Zakres robót będzie ogromny, 
obejmie m.in. przebudowę lub nawet budo-
wę od nowa mostów i przepustów, których 
jest na tych trasach sporo. Po zakończeniu 
prac oba fragmentu dużej obwodnicy będą 
wyglądać zupełnie inaczej niż obecnie. Jezd-
nia na całej długości będzie miała 7 metrów 
szerokości, na całej też długości planowane 
są ścieżki rowerowe.

Jeśli przedwojenni polscy projektanci 
dróg pragnęli je budować na wzór szwaj-
carskich, to przebudowana bieszczadzka 
obwodnica będzie się w te standardy wpisy-
wać. Dla Bieszczadów i ludzi w nich miesz-
kających zrodzi jednak problem, który dziś 
już jest, ale w fazie dopiero początkowej. 
Zasada jest bowiem taka, że im lepsze są 
gdzieś drogi, tym większy ruch się po nich 
odbywa. W 2019 roku sam tylko Bieszczadz-
ki Park Narodowy odwiedziło 571,6 tys. 
osób. „Dzikie Bieszczady”, o jakich czyta się 
w książkach z lat 50. czy 60. to już odległa 
przeszłość. Jedni mówią, że to dobrze, inni, 
że źle. Nie sposób powiedzieć, kto ma rację. 
Jest natomiast faktem bezspornym, że duży 
udział w tym, iż termin „Dzikie Bieszczady” 
trzeba już schować do lamusa mają właśnie 
bieszczadzkie obwodnice. Duża i mała.

Fot. T. Sumiński W Bieszczadach, R. Iznicki, T. Sum-
iński, Warszawa, 1968, fragment wielkiej pętli 
bieszczadzkiej

Fot. W. Sosnowski
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Artykuł 8.

Ochrona, utrzymywanie, odtwarzanie i zrównoważone 
użytkowanie siedlisk naturalnych i półnaturalnych

1. Konferencja Stron przyjmie listę zagrożonych naturalnych 
i półnaturalnych rodzajów siedlisk rodzimych dla Karpat (Kar-
packą Czerwoną Listę Siedlisk).

2. Każda ze Stron podejmie środki na terytorium swojego kraju 
w celu zapewnienia długoterminowej ochrony, odtwarzania 
i zrównoważonego użytkowania naturalnych siedlisk w Karpa-
tach, ze skupieniem specjalnej uwagi na siedliskach zagrożo-
nych określonych jak w Artykule 8 ustęp 1.

3. Każda ze Stron podejmie środki na terytorium swojego kra-
ju w celu utrzymania lub odtworzenia oraz zrównoważonego 
użytkowania półnaturalnych siedlisk w Karpatach, ze zwróce-
niem szczególnej uwagi na siedliska zagrożone określone jak 
w Artykule 8 ustęp 1.

Artykuł 9.

Ciągłość i wzajemna spójność pomiędzy naturalnymi 
i półnaturalnymi siedliskami, sieć ekologiczna w Karpatach

Każda ze Stron podejmie środki na terytorium swojego kraju 
w celu poprawy i zapewnienia ciągłości i wzajemnej spójności po-
między naturalnymi i półnaturalnymi siedliskami w Karpatach tak, 
aby umożliwić rozprzestrzenianie się i migrację dzikich gatunków 
populacji w szczególności dużych drapieżników oraz wymiany ge-
netycznej pomiędzy takimi populacjami.

Każda ze Stron będzie utrzymywać, zarządzać, a w razie potrze-
by, powiększać istniejące obszary chronione na terytorium swojego 
kraju w Karpatach oraz zachęcać do wyznaczania i zarządzania no-
wymi obszarami chronionymi w Karpatach.

Strony będą współpracować na rzecz utworzenia sieci ekolo-
gicznej w Karpatach, składającej się z obszarów chronionych i in-
nych obszarów własnych dla biologicznej i krajobrazowej różnorod-
ności Karpat oraz dla spójności tej sieci

Artykuł 10.

Odtwarzanie zdegradowanych siedlisk

Każda ze Stron podejmie środki na terytorium swojego kraju 
w celu odtworzenia zdegradowanych siedlisk w Karpatach.

Artykuł 11.

Ochrona i zrównoważone użytkowanie gatunków  
flory i fauny Karpat

Każda ze Stron podejmie środki na terytorium swojego kraju 
w celu zapewnienia długoterminowej ochrony i zrównoważonego 
użytkowania gatunków rodzimej flory i fauny Karpat.

Artykuł 12.

Ochrona zagrożonych gatunków, w tym gatunków 
endemicznych i dużych drapieżników Karpat

1. Konferencja Stron przyjmie listę zagrożonych rodzimych ga-
tunków flory i fauny Karpat (Karpacką Czerwoną Listę Gatun-
ków) opartą na zasadach i kryteriach uznanych w skali mię-
dzynarodowej.

2. Każda ze Stron podejmie środki na terytorium swojego kraju 
w celu zapewnienia długoterminowej ochrony lub zrównowa-
żonego użytkowania i odtworzenia zagrożonych gatunków, 
w tym endemicznych gatunków rodzimej flory i fauny Karpat 
oraz dużych drapieżników, co do których mogą być potrzebne 
plany zarządzania.

3. Strony będą współpracować w zakresie działań mających na 
celu reintrodukcję rodzimych gatunków fauny i flory.

Artykuł 13.

Zapobieganie wprowadzaniu inwazyjnych gatunków 
obcych i/lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych 

zagrażających ekosystemom, siedliskom lub gatunkom, ich 
kontrolowanie lub eliminowanie

1. Każda ze Stron będzie prowadzić politykę mającą na celu 
zapobieganie wprowadzaniu lub uwalnianiu inwazyjnych 
gatunków obcych i/lub organizmów genetycznie zmodyfiko-
wanych, które mogłyby szkodliwie oddziaływać na środowisko 
powodując negatywne skutki dla różnorodności biologicznej, 
ekosystemów, siedlisk lub gatunków Karpat, w tym wczesne 
ostrzeganie o wystąpieniu nowych inwazyjnych gatunków ob-
cych na jej terytorium.

2. Każda ze Stron podejmie środki na terytorium swojego kraju 
w celu zapobiegania wprowadzaniu lub uwalnianiu gatunków, 
o których mowa w ustępie 1, a w razie potrzeby także kontro-
lowania lub eliminowania takich gatunków.

Artykuł 14.

Karpacka Sieć Obszarów Chronionych

1. Strony będą wspierać i ułatwiać współpracę w ramach Karpac-
kiej Sieci Obszarów Chronionych ustanowionej przez Konfe-
rencję Stron oraz zachęcać organy administracyjne na obsza-
rach chronionych do uczestniczenia we współpracy w ramach 
tej Sieci.

2. Konferencja Stron uzna obszary należące do Karpackiej Sieci 
Obszarów Chronionych i przyjmie zakres działania Sieci.

Artykuł 15.

Wzmacnianie ochrony i zrównoważonego gospodarowania 
na terenach położonych poza obszarami chronionymi

1. Każda ze Stron podejmie środki na terytorium swojego kraju 
w celu wzmacniania ochrony i zrównoważonego gospodaro-
wania na terenach położonych poza obszarami chronionymi 
w Karpatach.

2. Każda ze Stron będzie ułatwiać koordynację i współpracę 
pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami tak, aby 
zwiększyć ochronę i zrównoważone gospodarowanie na tere-
nach położonych poza obszarami chronionymi w Karpatach, 
w szczególności w celu poprawy i zapewnienia spójności po-
między istniejącymi obszarami chronionymi oraz innymi ob-
szarami i siedliskami ważnymi dla biologicznej i krajobrazo-
wej różnorodności Karpat.

Artykuł 16.

Konsultacja, harmonizacja i koordynacja środków 
podejmowanych na obszarach przygranicznych

1. Każda ze Stron będzie harmonizować i koordynować, wespół 
ze Stroną sąsiednią, środki podjęte na swoich terenach przy-
granicznych w Karpatach na rzecz realizacji celów, o których 
mowa w Artykule 1 w ustępach 2 i 3, a w szczególności w tran-
sgranicznych obszarach chronionych.

2. Strony będą współpracować w ramach istniejących transgra-
nicznych obszarów chronionych w Karpatach oraz harmoni-
zować cele i zastosowane środki gospodarowania a, w razie 
potrzeby, zachęcać do powiększania istniejących transgranicz-
nych obszarów chronionych lub tworzenia nowych transgra-
nicznych obszarów chronionych w Karpatach.

3. W przypadkach, gdzie naturalne siedlisko zagrożonych ga-
tunków jest położone po obu stronach granicy państwowej 
pomiędzy Stronami, Strony, których to dotyczy będą współ-
pracować na rzecz zapewnienia ochrony, a kiedy może to być 
niezbędne, odtworzenia tych gatunków i ich naturalnych sie-
dlisk.

Artykuł 17.

Opracowanie i wdrażanie planów zarządzania

1. Każda ze Stron opracuje i wdroży plany zarządzania w celu 
zapewnienia długoterminowej ochrony, utrzymywania lub od-
tworzenia, ciągłości i spójności oraz zrównoważonego użytko-
wania naturalnych i półnaturalnych siedlisk, odtworzenia zde-
gradowanych siedlisk, jak również długoterminowej ochrony 
i zrównoważonego użytkowania rodzimych gatunków flory 
i fauny w Karpatach.

2. Każda ze Stron będzie ułatwiać koordynację i współpracę po-
między instytucjami, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
innymi zainteresowanymi podmiotami bezpośrednio zaanga-
żowanymi we wdrażanie planów zarządzania, o których mowa 
w ustępie 1, tak, aby zachęcać je do wspólnej odpowiedzial-
ności.

Artykuł 18.

Spójne systemy monitoringu i informacji

1. Strony będą współpracować w zakresie harmonizowania swo-
ich systemów monitoringu środowiska w Karpatach, sprzyjają-
cych realizacji celów niniejszego Protokołu.

2. Strony będą współpracować na rzecz opracowania wspólnego 
systemu informacji o różnorodności biologicznej i krajobrazo-
wej Karpat.

3. Każda ze Stron będzie współpracować w celu zapewnienia, 
aby krajowe wyniki publicznych badań były zintegrowane we 
wspólnym systemie informacyjnym.

Artykuł 19.

Skoordynowane badania naukowe i wymiana informacji

1. Każda ze Stron będzie ułatwiać koordynację badań nauko-
wych podjętych na jej terytorium lub przez instytucje nauko-
we tej Strony w zakresie ochrony, odtwarzania i zrównoważo-
nego użytkowania biologicznej i krajobrazowej różnorodności 
Karpat.

2. Strony będą współpracować w zakresie promocji i harmoniza-
cji programów i projektów badawczych, które przyczyniają się 
do realizacji celów niniejszego Protokołu.

3. Strony będą ułatwiać międzynarodową współpracę pomię-
dzy instytucjami naukowymi w zakresie ochrony, odtwarzania 
i zrównoważonego użytkowania biologicznej i krajobrazowej 
różnorodności Karpat, a w szczególności harmonizacji sys-
temów monitoringu, zapewnienia i harmonizacji baz danych 
oraz podejmowania wspólnych programów i projektów ba-
dawczych w Karpatach.

4. Strony będą współpracować w zakresie upowszechniania wy-
ników badań naukowych związanych z celami niniejszego Pro-
tokołu.

5. Strony będą wspierać skoordynowane regionalne rejestry kar-
packich gatunków i siedlisk.

6. Każda ze Stron będzie wymieniać z innymi Stronami informa-
cje i doświadczenia w zakresie metod dotyczących działań, 
o których mowa w Artykule 1 w ustępach 2 i 3.

7. Każda ze Stron będzie wymieniać z innymi Stronami infor-
macje dotyczące strategii i polityk mających na celu ochronę, 
odtwarzanie i zrównoważone użytkowanie biologicznej i kra-
jobrazowej różnorodności Karpat.

Artykuł 20.

Wspólne programy i projekty

Każda ze Stron będzie uczestniczyć, stosownie do swoich po-
trzeb i możliwości, we wspólnych programach i projektach obej-
mujących działania, o których mowa w Artykule 1 w ustępach 2 
i 3,wspólnie podjętych w Karpatach przez Strony.

Artykuł 21.

Wdrażanie

1. Każda ze Stron podejmie odpowiednie środki prawne i admi-
nistracyjne w celu zapewnienia wdrożenia postanowień ni-
niejszego Protokołu i będzie monitorować skuteczność tych 
środków.

Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu  
różnorodności biologicznej i krajobrazowej, cz 2.

W dniu 19 czerwca 2008 r. w Bukareszcie został sporządzony Protokół ochronie i zrównoważonym 
użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji o ochronie 

i zrównoważonym rozwoju Karpat sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r.
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2. Każda ze Stron zbada możliwości wspierania środkami finan-
sowymi wdrażania postanowień niniejszego Protokołu.

3. Konferencja Stron opracuje i przyjmie Strategiczny Plan Dzia-
łania na rzecz wdrożenia niniejszego Protokołu.

Artykuł 22.

Zapobieganie szkodliwym oddziaływaniom na 
różnorodność biologiczną i krajobrazową

1. Strony będą stosować zasady przezorności i zapobiegania po-
przez ocenianie i uwzględnianie możliwych bezpośrednich 
i pośrednich, krótko- lub długoterminowych wpływów, w tym 
kumulacyjnych skutków projektów i działań, które mogą szko-
dliwie wpływać na biologiczną i krajobrazową różnorodność 
Karpat. W tym zakresie, Strony będą realizować procedury wła-
ściwej oceny potencjalnych szkodliwych oddziaływań projek-
tów, planów i działań na siedliska i gatunki, w tym oddziały-
wań transgranicznych.

2. Każda ze Stron ustanowi warunki i kryteria, w tym stosowne 
środki zaradcze i kompensacyjne, na podstawie których można 
będzie przyjmować polityki, projekty i działania potencjalnie 
wywołujące szkodliwe oddziaływania na różnorodności biolo-
giczną i krajobrazową.

Artykuł 23.

Tradycyjna wiedza i praktyki

Wdrażając niniejszy Protokół, Strony podejmą środki w celu 
ochrony i promowania tradycyjnej wiedzy, w szczególności wzor-
ców zrównoważonego użytkowania gruntów, praktyk gospodaro-
wania zasobami ziemi, lokalnych ras zwierząt domowych i odmian 
roślin uprawnych oraz zrównoważonego użytkowania roślin dziko 
rosnących.

Artykuł 24.

Edukacja, informacja i świadomość społeczna

1. Strony będą popierać edukację, informację i podnoszenie 
świadomości społeczeństwa w odniesieniu do celów, środków 
i wdrażania niniejszego Protokołu.

2. Strony zapewnią dostęp społeczeństwa do informacji dotyczą-
cych wdrażania niniejszego Protokołu.

Artykuł 25.

Spotkanie Stron

1. Konferencja Stron Konwencji Karpackiej będzie służyć jako 
spotkanie Stron niniejszego Protokołu.

2. Strony Konwencji Karpackiej, które nie są Stronami niniejsze-
go Protokołu mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w Kon-
ferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu. Gdy 
Konferencja Stron służy jako spotkanie Stron niniejszego Pro-
tokołu, decyzje na podstawie niniejszego Protokołu podejmują 
tylko Strony Protokołu.

3. Jeśli Konferencja Stron służy jako spotkanie Stron niniejszego 
Protokołu, każdy członek prezydium Konferencji Stron repre-
zentujący Stronę Konwencji, która w tym czasie nie jest Stroną 

Protokołu, będzie zastąpiony przez członka wybranego spo-
śród Stron niniejszego Protokołu.

4. Regulamin Konferencji Stron stosuje się mutatis mutandis do 
spotkania Stron, jeżeli Konferencja Stron służąca jako spotka-
nie Stron niniejszego Protokołu jednogłośnie nie zdecydowała 
inaczej.

5. Pierwsza sesja Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron 
Protokołu zostanie zwołana przez Sekretariat w połączeniu 
z pierwszą sesją Konferencji Stron, która będzie zaplanowana 
po wejściu w życie niniejszego Protokołu. Kolejne zwyczajne 
sesje Konferencji Stron służącej jako spotkania Stron Proto-
kołu będą się odbywały w połączeniu ze zwyczajnymi sesjami 
Konferencji Stron, o ile Konferencja Stron służąc jako spotka-
nie Stron niniejszego Protokołu nie zadecydowała inaczej.

6. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego 
Protokołu będzie, w ramach swojego mandatu, podejmować 
decyzje potrzebne w celu popierania jego skutecznego wdra-
żania. Zrealizuje ona funkcje przypisane jej przez Protokół i:

7. sformułuje zalecenia w sprawach niezbędnych w celu wdraża-
nia niniejszego Protokołu;

8. powoła takie organy pomocnicze, jakie uzna za stosowne 
w celu wdrażania niniejszego Protokołu;

9. rozpatrzy i przyjmie, w miarę potrzeb, zmiany do niniejszego 
Protokołu, jakie uzna za stosowne w celu wdrażania niniejsze-
go Protokołu; oraz

10. zrealizuje wszelkie inne funkcje, jakie mogą być wymagane 
w celu wdrożenia niniejszego Protokołu.

Artykuł 26.

Sekretariat

1. Sekretariat ustanowiony w Artykule 15 Konwencji Karpackiej 
będzie służyć jako Sekretariat niniejszego Protokołu.

2. Artykuł 15 ustęp 2, Konwencji Karpackiej dotyczący funkcji 
Sekretariatu stosuje się, mutatis mutandis, do niniejszego Pro-
tokołu.

Artykuł 27.

Organy pomocnicze

1. Każdy organ pomocniczy ustanowiony przez Konwencję Kar-
packą lub na jej podstawie może, na podstawie decyzji Kon-
ferencji Stron służącej jako spotkanie Stron niniejszego Pro-
tokołu, służyć Protokołowi, w którym to przypadku spotkanie 
Stron wyszczególni funkcje, które będzie realizował ten organ.

2. Strony Konwencji Karpackiej, które nie są Stronami niniejsze-
go Protokołu mogą uczestniczyć w obradach każdego takiego 
organu pomocniczego w charakterze obserwatorów. Gdy or-
gan pomocniczy Konwencji Karpackiej służy jako organ po-
mocniczy niniejszego Protokołu, decyzje na podstawie Proto-
kołu będą podejmowane tylko przez Strony Protokołu.

3. Podczas gdy organ pomocniczy Konwencji Karpackiej spra-
wuje swoje funkcje w odniesieniu do spraw dotyczących ni-
niejszego Protokołu, każdy członek prezydium takiego organu 
pomocniczego reprezentujący Stronę Konwencji Karpackiej, 
która w tym czasie nie jest Stroną Protokołu, będzie zastąpio-
ny przez członka wybranego spośród Stron Protokołu.

Artykuł 28.

Monitorowanie zastosowania się do zobowiązań

1. Strony będą systematycznie raportować Konferencji Stron 
w zakresie środków dotyczących niniejszego Protokołu i rezul-
tatów podjętych środków. Konferencja Stron określi terminy 
i formę w składania takich raportów.

2. Obserwatorzy mogą przedstawiać Konferencji Stron i/lub Ko-
mitetowi Wdrożeniowemu Konwencji Karpackiej (zwanego 
dalej “Komitetem Wdrożeniowym”) wszelkie informacje lub 
raporty dotyczące wdrażania postanowień niniejszego Proto-
kołu i zastosowania się do nich.

3. Komitet Wdrożeniowy zgromadzi, oceni i przeanalizuje infor-
macje istotne dla potrzeb wdrażania niniejszego Protokołu 
i będzie monitorować zastosowanie się Stron do postanowień 
niniejszego Protokołu.

4. Komitet Wdrożeniowy przedstawi Konferencji Stron zalecenia 
dotyczące wdrażania i niezbędnych środków dla zastosowania 
się do Protokołu.

5. Konferencja Stron przyjmie lub zaleci niezbędne środki.

Artykuł 29.

Ocena skuteczności postanowień

1. Strony będą systematycznie badać i oceniać skuteczność po-
stanowień niniejszego Protokołu. Konferencja Stron może roz-
patrzyć przyjęcie stosownych zmian do niniejszego Protokołu, 
jeżeli są one potrzebne na rzecz realizacji jego celów.

2. Strony będą ułatwiały zaangażowanie lokalnych władz i in-
nych zainteresowanych podmiotów w proces, o którym mowa 
w ustępie 1.

Artykuł 30.

Związki pomiędzy Konwencją Karpacką, a Protokołem

1. Niniejszy Protokół jest Protokołem do Konwencji Karpackiej 
w rozumieniu jej Artykułu 2 ustęp 3 i wszelkich innych sto-
sownych Artykułów Konwencji Karpackiej.

2. Protokół będzie otwarty do podpisania u Depozytariusza od 
19 czerwca 2008 r. do 19 czerwca 2009 r.

3. Postanowienia Artykułów 19, 20, 21 ustępy 2 do 4 i Artykułu 22 
Konwencji Karpackiej w sprawie wejścia w życie, wprowadza-
nia zmian i wystąpienia z niniejszego Protokołu oraz w spra-
wie rozwiązywania sporów stosują się mutatis mutandis do 
niniejszego Protokołu. Stroną niniejszego Protokołu może być 
tylko Strona Konwencji Karpackiej.

Artykuł 31.

Zastrzeżenia

Do niniejszego Protokołu nie mogą być wnoszone żadne za-
strzeżenia.

Artykuł 32.

Depozytariusz

Depozytariuszem niniejszego Protokołu jest Rząd Ukrainy.
Sporządzono w Bukareszcie dnia 19 czerwca 2008 r. w jednym 

oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim.
Oryginał tego Protokołu będzie złożony u Depozytariusza, który 

prześle poświadczone kopie wszystkim Stronom.
Na dowód czego, niżej podpisani będąc w tym celu należycie 

upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół:
Za Rząd Republiki Czeskiej
Za Rząd Republiki Węgierskiej
Za Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
Za Rząd Rumunii 
Za Rząd Serbii
Za Rząd Republiki Słowackiej
Za Rząd Ukrainy

Fot. K. Zajączkowski



SKARBY I SPEKTAKLE 
PODKARPACKIEJ PRZYRODY

Magiczne krajobrazy, niezwykłe spektakle dzi-
kiej natury, niespotykane gdzie indziej nagroma-
dzenie rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz 
skarby przyrody nieożywionej sprawiają, że woje-
wództwo podkarpackie jest jednym z najcenniej-
szych przyrodniczo regionów na kontynencie. Ten 
film pokazuje gdzie i kiedy możemy je zobaczyć:
https://www.youtube.com/watch?v=xlNULPTjAhY&fe-
ature=youtu.be
Czas trwania: 25 minut

Nasze filmy:

• Odcinek I Bariery i korytarze – o znaczeniu ko-
rytarzy ekologicznych i przeciwdziałaniu powst-
awania barier oraz o założeniach projektu,

• Odcinek II Korytarze lokalne - o problemach 
z utrzymaniem przejść dla zwierząt na poziomie 
lokalnym,

• Odcinek III Przestrzeń dla orlika,
• Odcinek IV Tropami dużych ssaków,
• Odcinek V Ochrona i rozwój. 

PASTERSKI ŻYWIOŁ

Cykl 4 materiałów filmowych  prezentujących i pro-
mujących  Szlak Kultury Wołoskiej i wydarzeń z nim 
związanych. Szlak Kultury Wołoskiej zakłada funk-
cjonowanie międzynarodowego szlaku kulturowego 
bazującego na dziedzictwie wołoskim. Przywróce-
nie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego 
poprzez poszczególne działania  pozwala odkryć 
na nowo i przypomnieć to popadające w niepamięć 
dziedzictwo.
Filmy znajdują się na kanale Pro Carpathia: https://www.
youtube.com/channel/UChQM8DCYAz6t47Tq4RBzbaw
Czas trwania: 4 odcinki x ok. 12 minut

OCHRONA OSTOI KARPACKIEJ FAUNY  
PUSZCZAŃSKIEJ – KORYTARZE MIGRACYJNE 
Cykl 5-ciu materiałów, w których przedstawiono główne założenia projek-
tu, istotę korytarzy migracyjnych i konieczność ich ochrony. Przedstawiono 
korytarze ekologiczne w skali lokalnej, omówiono stan prawny oraz pro-
blemy, jakie napotykają samorządowcy przy wyznaczaniu i ochronie przejść 
dla zwierząt. W filmach przedstawiono również ochronę istniejących kory-
tarzy ekologicznych i wyznaczanie nowych, gwarantujących zachowanie 
spójności środowiska dla populacji tych zwierząt oraz podniesienie pozio-
mu wiedzy i świadomości władz, mieszkańców regionu na temat znacze-
nia korytarzy ekologicznych ich roli oraz zagrożeń związanych z rozwojem 
cywilizacyjnym i niewłaściwą polityką rozbudowy siedlisk ludzkich.
Filmy znajdują się na kanale Zielone Podkarpacie https://www.youtube.com/chan-
nel/UCQlk_-vXNnB0OYiHYcrrq0Q 
Czas trwania: 2 odcinki x ok. 15 minut, 2 odcinki x ok. 20 minut, 1 odcinek x ok. 24 
minuty

OFERTY TURYSTYCZNE POGRANICZA  
POLSKO-SŁOWACKIEGO

Cykl 10-ciu materiałów pokazujących przykładowe pakiety z ofertą przyrod-
niczą i krajobrazową pogranicza polsko-słowackiego w podziale na zróżnico-
wane potrzeby różnych grup odbiorców. Podróż w ramach każdego pakietu 
to odkrywanie smaku pogranicza polsko-słowackiego w najlepszym jego 
wydaniu. Kto odwiedził ten region choć raz wie (a kto dopiero przyjedzie to 
się przekona), że omawiany teren kryje w sobie moc atrakcji przyrodniczych 
i kulturowych.
Filmy znajdują się na kanale Zielone Podkarpacie https://www.youtube.com/channel/
UCQlk_-vXNnB0OYiHYcrrq0Q 
Czas trwania: 10 odcinków x 5 minut

SZLAKIEM PODKARPACKIEJ 
PRZYRODY 

12 odcinków cyklu to zaproszenie do od-
krycia podkarpackich ścieżek przyrodni-
czych, a pomogą nam w tym mapy i opisy 
przystanków. Dotrzemy między innymi do 
zagrody nad Potokiem Czerwonym, gdzie 
odpoczywa „król” Puszczy Karpackiej, 
a w rezerwacie Broduszurki natkniemy się 
na krwiożercą rosiczkę. 
Filmy znajdują się na kanale Zielone Podkarpa-
cie https://www.youtube.com/channel/UCQlk_-
-vXNnB0OYiHYcrrq0Q
Czas trwania: 12 odcinków x 5 minut


