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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
UMWP – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
PROT – Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
JST – jednostki samorządu terytorialnego
Audyt –audytu potencjału produktów turystyki rowerowej województwa
podkarpackiego
Ścieżka rowerowa – popularna nazwa drogi rowerowej, ciąg komunikacyjny
przeznaczony dla ruchu rowerowego
Szlak rowerowy – rowerowy szlak turystyczny o charakterze liniowym, oznakowany,
z elementami infrastruktury turystycznej
Trasa rowerowa – nieoznakowana w terenie propozycja trasy turystycznej
MTB – rower górski, również oznaczenie dyscypliny sportowej (z ang. Mountain
Terrain Bike)
MTBO – dyscyplina rowerowa, jazda na orientację
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1. WSTĘP
Głównym celem opracowania dokumentu Audytu potencjału produktów turystyki
rowerowej województwa podkarpackiego jest zgromadzenie i przeanalizowanie
wiedzy o stanie podkarpackiej turystyki rowerowej w ujęciu marketingowym.
Dokument Audytu będzie podstawą do opracowania dokumentu Strategii Rozwoju
Produktów Turystyki Rowerowej woj. podkarpackiego wraz z Regionalną Polityką
Rowerową.
Audyt ma przyczynić się do rozpoczęcia regionalnej dyskusji o rozwoju turystyki
rowerowej dzięki zaangażowaniu zainteresowanych partnerów, którzy będą
w przyszłości realizatorami Strategii. Samorządowcy, społecznicy i aktywiści
rowerowi są grupami, bez których niemożliwe będzie podejmowanie skutecznych
działań wykorzystujących szanse i odpowiadających na zagrożenia wskazane
w Audycie.
Dokument Audytu powstał dzięki współpracy specjalistów marketingu turystycznego,
pracowników Zespół Oddziału Turystyki Departamentu Promocji, Turystyki
i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego oraz grupy reprezentantów podmiotów zaangażowanych
w kreowanie i zarządzanie produktami turystyki rowerowej województwa
podkarpackiego oraz organizatorów wydarzeń turystyki rowerowej.
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2. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju
turystyki rowerowej w województwie podkarpackim
2.1. Uwarunkowania zewnętrzne
Dynamika zmian współczesnego świata sprawia, że powstają nowe systemy
wartości, które podważają obecne i powodują, że stają się one przestarzałe.
Definiowane przez konsumentów na nowo wartości, zmiany kulturowe i społeczne
mają swoje odzwierciedlenie w trendach. Odpowiednio odczytane i wykorzystane
są dla marek turystycznych miejsc szansą na osiąganie założonych w strategiach
celów.
Na potrzeby Audytu wykonana została analiza najwyraźniejszych trendów rynkowych
wraz z identyfikacją wartości, które są ich podstawami. Określone zostały również
rodzaje doświadczeń, dzięki którym turyści rowerowi w województwie podkarpackim
będą mogli realizować się zgodnie ze swoimi wartościami i które spełniają ich
oczekiwania emocjonalne.
Do głównych czynników wpływających na rozwój turystyki rowerowej należą trendy
ogólnoświatowe – zmiany demograficzne, kulturowe, konsumpcyjne i społeczne.
W 2020 roku najistotniejszym czynnikiem okazała się światowa pandemia COVID-19,
która w radykalny sposób zmieniła i będzie zmieniać zachowania konsumentów
turystyki.
Najważniejsze trendy ogólnoświatowe
Założona przez futurolożkę Faith Popcorn amerykańska firma Brain Reserve,
zajmująca się doradztwem w zakresie marketingu strategicznego, opracowała listę
siedemnastu trendów wskazujących na głębokie zmiany społeczne i kulturowe świata
zachodniego. Spośród nich do analizy wybrane zostały cztery, których specyfika
ma potencjalnie największą wartość dla rozwoju produktów turystyki rowerowej
województwa podkarpackiego.
Fantasy Adventure – Niezwykłe przygody
Potrzeba odkrywania, wyzwań, przygód i kontaktu z nieznanym.
Wartości: ciekawość, ekscytacja odkrywaniem, emocjonalność przeżyć, naturalność
i autentyczność.
Rodzaje doświadczeń turystyki rowerowej: wyjątkowe doświadczenia na trasach,
ucieczka od masowości, kontakt z odmiennościami kulturowymi, ekstremalne
doświadczenia (sporty, hobby), wyzwania i pokonywanie własnych rekordów.
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Being Alive – Bycie żywym/zdrowym
Dbanie o zdrowie to nowy styl życia, dzięki któremu jest ono pełniejsze i dłuższe.
Wartości: zdrowie fizyczne i psychiczne, sprawność, witalność, naturalność.
Rodzaje doświadczeń turystyki rowerowej: rower jako pomysł na zdrowie, dbanie o
odpowiednie żywienie i inne zachowania wpływające na zdrowie, łączenie
aktywności rowerowej z innymi aktywnościami wpływającymi na zdrowie.
Cashing Out – Wypłata
Ludzie ambitni, aktywni zawodowo i ciężko pracujący chcą zwolnić tempo życia,
tęsknią za spokojem i prostotą, często czują się przytłoczeni i dążą do znalezienia
swojego miejsca na ziemi (niektórzy chcą zacząć życie od nowa, tzw. restart).
Promowanie wartości takich jak: higiena życia, tzw. work-life balance (równowaga
pomiędzy pracą, a życiem osobistym), praca będąca pasją.
Rodzaje doświadczeń turystyki rowerowej: rekreacja w tylu slow life – travel – food,
kontakt z naturą, poszukiwanie tradycji, skupienie się na rodzinie, rajdy rowerowe dla
rodzin i przyjaciół.
Cocooning – Zamykanie się
Ludzie chcą zabezpieczyć się przed nieprzewidywalnymi czynnikami świata
zewnętrznego, chcą stabilizacji duchowego bezpieczeństwa, poszukują
autentycznych relacji z innymi ludźmi.
Promowanie wartości takich jak: poleganie na sobie, samowystarczalność, tzw.
reset, „święty spokój”, bezpieczeństwo osobiste.
Rodzaje doświadczeń turystyki rowerowej: eskapizm, wyprawy średnio
i długodystansowe, bikepacking, samowystarczalność na trasie.

WNIOSKI STRATEGICZNE
Oferta produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego powinna
zaspokajać różne oczekiwania konsumentów przy wykorzystaniu najważniejszych
wewnętrznych potencjałów. Różnorodność jednak nie może powodować
niespójności i rozmycia wyrazistego wizerunku.
Zaproponowane trendy kulturowe mogą stworzyć podstawę do stworzenia
wyjątkowej marki turystyki rowerowej regionu dzięki potencjałowi przyrodniczemu,
krajobrazowemu oraz kulturowemu.
Wskazane jest przekazywanie wiedzy o trendach oraz o sposobie ich wykorzystania.
Mogą one stanowić inspirację dla aktywności lokalnych grup inicjujących
powstawanie produktów zgodnych z potrzebami współczesnych turystów.
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Najważniejsze trendy turystyki rowerowej
Wśród najważniejszych trendów turystyki rowerowej znajdują się zarówno
te związane z innowacyjnym technologiami jaki ze sposobami przeżywania turystyki
rowerowej, wzrastającą popularnością nowych i niszowych gatunków i dyscyplin.
Rowerzysta zintegrowany z siecią
Zwiększa się różnorodność urządzeń i akcesoriów wspomagających uprawianie
turystyki rowerowej. Są to zarówno rozwiązania montowane na rowerach jak i na
samym rowerzyście. Wszystkie je łączy możliwość rejestracji i przekazywania danych
bezpośrednio do sieci internetowej poprzez aplikacje mobilne. Są to m.in. rejestratory
stanu fizycznego rowerzysty, mapy interaktywne rejestrujące trasy i ich różnorodne
parametry, rejestratory video, interaktywne okulary i wiele innych.
Po pierwsze bezpieczeństwo
Statystyki i badania wskazują, że jedną z największych obaw turystów rowerowych
jest strach przed wypadkiem na trasie. Powstaje zatem coraz więcej innowacyjnych
rozwiązań wspierających bezpieczeństwo indywidualne rowerzystów. Jeszcze lepsze
kaski, ochraniacze, okulary, maski to tylko najpopularniejsze z rodzajów
zabezpieczeń. W ofercie producentów pojawiają się nowe rodzaje zabezpieczeń
takie jak rowerowe poduszki powietrzne czy specjalne pancerze wzmacniające ciało
rowerzysty. Warto również wspomnieć o innowacjach pozwalających na lepszą
widoczność rowerzysty jak oświetlenie, materiały odblaskowe ubrań czy sygnalizacje
dźwiękowe.
Gravel na topie
Rower typu gravel to bezapelacyjny i niekwestionowany hit ostatnich sezonów
rowerowych. To konstrukcje, które swój początek mają w Stanach Zjednoczonych,
gdzie wiele stanów zwyczajnie nie wylewa asfaltem dróg (ani nie wykłada ich
betonowymi płytami), bo to się po prostu nie opłaca. Są tam przede wszystkim
żwirowe trasy, które wymagały stworzenia roweru uniwersalnego, na którym będzie
można pokonywać duże odległości w zmiennym terenie. Rower ten doskonale
sprawdza się również i w polskich warunkach. Jest znakomitym wyborem dla osób
wyruszających na krótkie miejsko-terenowe wyprawy w najbliższej okolicy.
Personalizacja i estetyka
Trend, który można porównać do zjawiska tzw. customizacji w świecie motocykli.
Rowerzyści nie chcą jeździć na identycznych, masowo produkowanych rowerach.
Konstruują własne pojazdy dopasowane do ich własnych oczekiwań i potrzeb.
Ważna jest również estetyka, wygląd, który nie ogranicza się jedynie do kolorystyki
roweru, ale również do elementów symbolicznych, oznaczeń odnoszących się
do grup czy prezentujących przywiązanie do określonych wartości.
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Bikepacking czyli długi dystans
Dla coraz większej grupy turystów rowerowych jest czymś niesamowicie
satysfakcjonującym odkrywanie setek kilometrów egzotycznego kraju z siodełka
roweru. Czasem wszystko to dzieje się w ciągu jednego tygodnia. Jest to trend, który
zauważyli również producenci rowerów oferując szereg rozwiązań, począwszy
od samej konstrukcji roweru i jego elementów, po ogromną liczbę akcesoriów jak
torby, pokrowce, zabezpieczenia antykradzieżowe.
E-rowery już nie są ciekawostką
E-rower to skrót od rower elektryczny. Powstał poprzez spolszczenie angielskiego
słowa e-bike (Electric Bicycle). Bardzo popularne w Europie Zachodniej e-rowery
dynamicznie zyskują na popularności także w Polsce. Trend ten zrozumieli
producenci, którzy oferują rowery elektryczne w niemal każdym segmencie.
Najbardziej popularne są modele górskie, miejskie i crossowe. Nie ma jednak
przeszkód, by kupić dziś szosówkę albo nawet gravela z silnikiem.
WNIOSKI STRATEGICZNE
Oferta istniejących i nowych produktów turystyki rowerowej województwa
podkarpackiego powinna uwzględniać światowe i polskie trendy turystyki rowerowej.
Dla wielu rowerzystów dzisiejsze trendy i innowacje są już codziennością. Warto
poznawać ich oczekiwania i odpowiadać na nie propozycjami produktów i rozwiązań.
W szczególności dotyczy to „usieciowienia” podkarpackiej turystyki rowerowej –
dostarczenia w odpowiedni sposób informacji i opracowania innowacyjnych narzędzi
w postaci aplikacji, map interaktywnych i innych rozwiązań technologicznych.
Świat rowerowy a w nim turystyka rowerowa są bardzo dynamicznymi zjawiskami.
Nowe trendy i innowacje pojawiają się praktycznie co roku. Warto je śledzić
i analizować pod kątem wykorzystania w województwie podkarpackim.
Wpływ pandemii COVID-19
Wzrost liczby zachorowań i rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowały,
że w 2020 roku część osób postanowiła zrezygnować z zaplanowanych wcześniej
wyjazdów. W praktyce sprzedaż wycieczek zagranicznych została zamrożona.
Znaczna część osób zdecydowała się jednak na podróżowanie w kraju,
co spowodowało w okresie wakacji swoisty boom na turystykę krajową. Ograniczony
był on jednak do miejsc, które w wyobrażeniu turystów zapewnić im mogły
bezpieczeństwo, nie narażając na kontakt z wirusem. Tymi miejscami były przede
wszystkim obszary atrakcyjne przyrodniczo, które sprzyjały różnego rodzaju
aktywnościom turystycznym.
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Aktywność rowerowa stała się jedną z najpopularniejszych w tym okresie, dzięki
swojej dostępności dla osób w każdym wieku i stosunkowo dużej ofercie szlaków
i tras. Dla wielu osób rowery stały się również alternatywnym dla komunikacji
miejskiej środkiem transportu.
Zaobserwowane zostały dwa symptomatyczne zjawiska: zwiększony popyt na rowery
i akcesoria rowerowe oraz rekordowe zainteresowanie turystyką rowerową w Polsce
mierzone aktywnością wyszukiwań w wyszukiwarce Google. W Polsce odnotowano
280% wzrost zapytań o trasę rowerową, lepsi byli tylko Finowie (303%). Przybyło
rowerzystów a wraz z nimi wyzwań stojących nie tylko przed producentami
i dystrybutorami sprzętu, ale również przed samorządami, które chcą wykorzystać
szansę na wypromowanie się jako miejsca odpowiedniego dla amatorów turystyki
rowerowej.
W związku z pandemią zadania stojące przed wszystkimi, którzy zarządzają
lub planują tworzenie produktów turystyki rowerowej a w szczególności wydarzeń
to przede wszystkim:
•
•
•
•
•

dostosowywanie organizacji wydarzeń do wymogów sanitarnych oraz
ustawowych zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej aktualnych obostrzeń, zaleceń
i zakazów;
ograniczenie liczby uczestników lub użytkowników zgodnie z zaleceniami;
dostarczenie niezbędnych środków higienicznych zapewniających
bezpieczeństwo zgodnie z zaleceniami;
nadzór nad wykonywaniem zaleceń przez uczestników lub użytkowników,
powiadamianie odpowiednich służb w przypadkach niedostosowania się osób
do zaleceń.

WNIOSKI STRATEGICZNE
Paradoksalnie pandemia jest wielką szansą dla rozwoju turystyki rowerowej.
Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego stworzyła wyzwania, które warto podjąć, by
wykorzystać zwiększającą się popularność rowerów i turystyki rowerowej.
Najważniejsze kwestie to:
•
•
•

rozwój infrastruktury szlaków i tras rowerowych dostosowanej do oczekiwań
różnych grup odbiorców;
promocja turystyki rowerowej i jej produktów jako polecanej formy nabywania
odporności;
zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego związanego z dostarczaniem
produktów i usług turystyki rowerowej.
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2.2. Uwarunkowania wewnętrzne
Celem analizy uwarunkowań wewnętrznych było określenie regionalnego,
podkarpackiego środowiska rozwoju turystyki rowerowej, na które składają się
uwarunkowania: przyrodnicze, kulturowe, transportowe i komunikacyjne, strategiczne
i marketingowe. W dokumencie Audytu przedstawione zostały uwarunkowania
najbardziej istotne dla rozwoju i marki – wyjątkowego wizerunku i zestawu
doświadczeń turystyki rowerowej województwa podkarpackiego
Uwarunkowania przyrodnicze
Województwo podkarpackie jest jednym z najatrakcyjniejszych pod względem
przyrodniczym regionów Polski. Atrakcyjność turystyczna województwa
podkarpackiego wynika m.in. z.:
•
•
•
•
•
•
•
•

bogatych i zróżnicowanych walorów przyrodniczych (w tym występowania
wielu chronionych gatunków fauny i flory);
budowy geologicznej;
ukształtowania terenu;
różnych form krajobrazu;
sieci rzecznej z malowniczymi przełomami;
wód mineralnych;
dużych zbiorników wodnych;
klimatu.

Region podkarpacki znajduje się na 4. miejscu w kraju pod względem udziału
obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem województwa. Najcenniejsze
obszary przyrodnicze zostały objęte ochroną na poziomie krajowym, europejskim
i światowym. Bieszczadzki Park Narodowy, Ciśniańsko - Wetliński Park
Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Doliny Sanu wchodzą w skład Międzynarodowego
Rezerwatu Biosfery UNESCO Karpaty Wschodnie. Rezerwat obejmuje obszary
chronione również w Słowacji i Ukrainie.
Według analizy przeprowadzonej na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju
Województwa – Podkarpackie 2030 system ochrony przyrody województwa
podkarpackiego tworzą:
•

•
•
•
•

2 parki narodowe – Bieszczadzki Park Narodowy (w całości w obrębie
województwa), Magurski Park Narodowy (ponad 90% w obrębie
województwa);
97 rezerwatów przyrody;
10 parków krajobrazowych, z tego 6 w całości znajdujących się w granicach
województwa;
13 obszarów chronionego krajobrazu;
7 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000;
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•
•
•
•
•

55 specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000;
1655 pomników przyrody;
28 stanowisk dokumentacyjnych;
465 użytków ekologicznych;
9 zespołów krajobrazowych.

Podkarpacka przyroda jest przyrodą dostępną dla turystów. W parkach narodowych,
krajobrazowych i rezerwatach wyznaczone zostały szlaki piesze, ścieżki
przyrodniczo-dydaktyczne (ponad 160), szlaki rowerowe i trasy narciarstwa
biegowego. Funkcjonują muzea przyrodnicze, arboreta, centra edukacji przyrodniczej
i ekomuzea.
Szczegółowa charakterystyka walorów środowiska naturalnego województwa
znajduje się w dokumencie Studium Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Województwie
Podkarpackim z 2018 (Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego
w Rzeszowie).
WNIOSKI STRATEGICZNE
Obszar województwa podkarpackiego charakteryzują ponadprzeciętne
uwarunkowania przyrodnicze, których najważniejszymi cechami są:
•
•
•
•

różnorodność przyrody ożywionej i nieożywionej;
wysoki udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem
województwa;
nierównomierne rozłożenie najbardziej atrakcyjnych obszarów przyrodniczych
– koncentracja przede wszystkim na południu i wschodzie województwa;
dobra dostępność turystyczna walorów przyrodniczych.

Nagromadzenie w regionie ponadprzeciętnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych
jest znaczącym potencjałem do uprawiania turystyki wypoczynkowej i aktywnej, w
tym rowerowej.
Uwarunkowania kulturowe
Walory kulturowe województwa podkarpackiego także stawiają Podkarpacie w
czołówce regionów Polski. Wśród walorów kulturowych najważniejszymi są:
•

•
•
•

zabytki architektoniczne takie jak zamki, pałace, dwory, kościoły i kaplice,
cmentarze i parki, układy urbanistyczne miast i miejscowości wiejskich,
zabytkowe założenia zielni;
zabytki ruchome takie jak przedmioty, artefakty muzealne i wyposażenie
zabytków architektonicznych;
kultura niematerialna, tradycje i obrzędy – dziedzictwo wielokulturowości;
współczesne formy sztuki i kultury.
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Do najważniejszych obiektów kulturowych zaliczane są:
•

•

•
•

•
•

•

•

•

obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO: kościoły
w Bliznem i Haczowie, drewniane cerkwie w Chotyńcu, Radrużu, Smolniku
i Turzańsku;
pomniki historii: zespół klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku, zespół
zamkowo-parkowy w Łańcucie, zespół cerkiewny w Radrużu, zespół
zamkowo-parkowy w Krasiczynie, zespół staromiejski w Przemyślu, Twierdza
Przemyśl, skansen kopalni ropy naftowej w Bóbrce;
Park Kulturowy Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu Klasztornego OO.
Dominikanów w Jarosławiu;
zabytki wpisane do rejestru zabytków w liczbie ogółem 5119: 56 zespołów
urbanistycznych, 1274 obiekty sakralne, 189 obiektów obronnych, 264 obiekty
użyteczności publicznej, 24 zamki, 363 obiekty rezydencjonalne, 1321
obiektów mieszkalnych, 272 obiekty folwarczne, 133 obiekty gospodarcze,
93 obiekty techniki (w tym militarne i przemysłowe), 383 założenia zieleni
(w tym parki, ogrody, aleje), 282 cmentarze;
zabytki archeologiczne m.in.: kopiec tatarski w Przemyślu, kopiec w Sólcy
oraz grodziska w Aksmanicach, Chotyńcu, Hruszowicach i Trzcinicy;
muzea i skanseny w tym m.in. najpopularniejsze wśród turystów Muzeum
Zamek, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Ziemi
Przemyskiej, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, Skansen Archeologiczny w Trzcinicy;
galerie, sale wystaw, sale koncertowe, pracownie artystyczne m.in.: Galeria
Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Galeria Zdzisława Beksińskiego
w Sanoku;
teatry, artyści i zespoły artystyczne m.in.: Filharmonia Podkarpacka im. Artura
Malawskiego w Rzeszowie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
Estrada Rzeszowska;
wydarzenia kulturalne m.in.: Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów
Folklorystycznych w Rzeszowie, Festiwal Kultur Pogranicza „Karpackie
Klimaty” w Krośnie, Europejski Stadion Kultury, Rzeszów Carpathia Festival,
Muzyczny Festiwal w Łańcucie, Folkowisko, Cieszanów Rock Festiwal, Pieśń
Naszych Korzeni – Festiwal Muzyki Dawnej w Jarosławiu.

Szczególne znaczenie dla udostępniania walorów kulturowych mają szlaki kulturowe.
W województwie podkarpackim są to szlaki o znaczeniu:
•
•
•

międzynarodowym np. Podkarpacka Droga Świętego Jakuba;
transgranicznym np. Szlak „Śladami Dobrego Wojaka Szwejka”, Szlak Frontu
Wschodniego I Wojny Światowej;
ponadregionalnym np. Szlak architektury drewnianej, Szlak chasydzki, Szlak
papieski;
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•

regionalnym np. Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych,
Podkarpacki Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP).

Szczegółowa charakterystyka walorów kulturowych województwa znajduje się w
dokumencie Studium Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Województwie Podkarpackim
z 2018 (Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie).
WNIOSKI STRATEGICZNE
Województwo podkarpackie charakteryzuje się dużym potencjałem walorów
kulturowych, których najważniejszymi cechami są:
•
•

•
•

koncentracja na dziedzictwie historycznym, zabytkach architektury, folklorze
i tradycjach ludowych;
przewaga pasywnych doświadczeń kulturowych jak zwiedzanie zabytków nad
aktywnymi, angażującymi odbiorców jak uczestnictwo w wydarzeniach,
warsztaty kulturowe, plenery itp.
dobra dostępność turystyczna najważniejszych walorów kulturowych;
synergia walorów kulturowych i walorami przyrodniczymi.

Walory kulturowe Podkarpacia są dużym, ale jeszcze nie wystarczająco
wykorzystanym potencjałem. Rozwój produktów turystyki kulturowej powinien
uwzględniać aktywny udział turystów rowerowych w przeżywaniu doświadczeń
kulturowych.
Uwarunkowania transportowe i komunikacyjne
Według diagnozy strategicznej przeprowadzonej na potrzeby opracowania Strategii
Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030lokalizacja województwa sytuuje
je wśród województw o niskim stopniu dostępności, zarówno w skali kraju,
jak i w skali Europy. Dostępność ograniczają słabe powiązania drogowe i kolejowe
z Polską centralną, w tym przede wszystkim z Warszawą (a poprzez stolicę również
z Poznaniem i Trójmiastem), a także z województwem świętokrzyskim i Łodzią.
Najważniejsze znaczenie dla powiązań zewnętrznych województwa ma sieć
komunikacji drogowej i kolejowej. Sieć ta jest powiązana i spójna z układem
krajowym i międzynarodowym.
Najważniejszymi drogami łączącymi region z resztą kraju i sieciami dróg europejskich
są: droga międzynarodowa E40 (autostrada A4), droga krajowa nr 19 (w niedalekiej
przyszłości rolę drogi DK19 ma przejąć realizowana droga ekspresowa S19),
stanowiąca część szlaku międzynarodowego „Via Carpatia”. Sieć najważniejszych
dróg uzupełniają odcinki dróg krajowych nr 9, 28, 73, 77, 84, 94 (dawna DK nr 4)
oraz 97. Komunikację wewnętrzną województwa zapewnia sieć dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.
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Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój turystyki jest słabe powiązanie z resztą
kraju południowej i południowo-wschodniej część województwa. Ma to istotny wymiar
w kontekście rozwoju gospodarczego i rozwoju funkcji turystycznej na obszarach
najatrakcyjniejszych turystycznie – Bieszczad i Beskidu Niskiego.
Dostępność kolejowa województwa w skali kraju jest niska, a jej wewnętrzne
zróżnicowanie przestrzenne odpowiada układowi odnotowanemu w dostępności
drogowej, przy czym polaryzacja jest jeszcze większa (sytuacja części wschodniej
jest relatywnie nieco lepsza, zaś południowej wyraźnie jeszcze gorsza).Główną linią
kolejową województwa, będącą częścią paneuropejskiego szlaku E30, jest linia nr 91
Kraków Główny Osobowy – Medyka – granica państwa. Dobra dostępność kolejowa
do Rzeszowa występuje tylko w układzie wschód – zachód. Liczba połączeń
wewnątrz regionu jest jednak bardzo ograniczona i nie stanowi znaczącej wartości
dla rozwoju turystyki rowerowej. Sieć kolei normalnotorowej uzupełniają dwie linie
wąskotorowe Przeworska Kolej Dojazdowa „Pogórzanin” oraz Bieszczadzka Kolejka
Leśna funkcjonujące jako atrakcje turystyczne.
Województwo podkarpackie jest regionem Polski Wschodniej o względnie dobrej
dostępności lotniczej. Najważniejszym portem lotniczym regionu jest Lotnisko
Rzeszów-Jasionka, siódmy co do wielkości port lotniczy w Polsce. W województwie
znajdują się również lotniska sportowe i szkoleniowe oraz lądowiska (w tym
lądowiska sanitarne). Lotnisko Rzeszów-Jasionka w czasie przed pandemią COVID19 posiadało rozbudowaną siatkę połączeń europejskich, stałe połączenia z
Warszawą oraz transatlantyckie połączenie z Nowym Jorkiem.
W regionie funkcjonuje 7 przejść granicznych na zewnętrznej granicy UE z Ukrainą:
4 drogowe i 3 kolejowe. Zawarta z Ukrainą umowa o zasadach małego ruchu
granicznego wpłynęła na wzrost ruchu w strefie przygranicznej. Niestety mała liczba
przejść granicznych a przede wszystkim drogowych stanowi istotną barierę rozwoju
transgranicznej turystyki rowerowej. Regularnie dostępnym dla rowerzystów
przejściem granicznym jest jedynie przejście w Medyce. Trwają prace nad
uruchomieniem drogowo-pieszego (dostępnego dla rowerzystów) przejścia
Malhowice – Niżankowice w powiecie przemyskim oraz turystycznego przejścia
granicznego Wołosate – Łubnia (czasowo udostępnianego w sezonie turystycznym).
Szczegółowa charakterystyka dostępności transportowej województwa znajduje się
w dokumentach Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 oraz Studium
Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Województwie Podkarpackim z 2018 (Podkarpackie
Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie).
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WNIOSKI STRATEGICZNE
Większość rowerowych turystów zewnętrznych dociera do regionu drogami
kołowymi, niewielka liczba korzysta także z kolei oraz transportu lotniczego.
Równolegle z prowadzonymi inwestycjami transportowymi konieczne jest zatem
rzetelne informowanie turystów o sposobach dojazdu do miejsc docelowych
w województwie podkarpackim. Dotyczy to szczególnie południa i południowowschodniej części regionu.
Potrzebna jest współpraca samorządu z przewoźnikami autobusowymi i kolejowymi
w celu stworzenia sieci połączeń turystycznych przystosowanych do obsługi turystyki
rowerowej.
Region podkarpacki ze względu na położenie posiada potencjał rozwoju turystyki
transgranicznej. Potrzeba zwiększenia działań na rzecz tworzenia nowych
i dostosowania obecnych przejść granicznych do wymogów rowerowego ruchu
turystycznego.
Uwarunkowania strategiczne
Turystyka rowerowa oraz warunki jej rozwoju zostały ujęte w sześciu podstawowych
dokumentach strategicznych województwa podkarpackiego. Analiza uwarunkowań
wewnętrznych objęła następujące dokumenty:
Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030;
Audyt, weryfikacja i aktualizacja strategii marki województwa podkarpackiego;
Rewitalizacja strategii marki województwa podkarpackiego;
Wytyczne do wdrażania marki w latach 2020–2025;
Strategia Rozwoju i Komunikacji Marketingowej Turystyki Województwa
Podkarpackiego na lata 2020–2025;
F. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego –
Perspektywa 2030;
G. Programy rozwoju: Błękitny San i Program dla Bieszczad.
A.
B.
C.
D.
E.

A. Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030
W najważniejszym dokumencie strategicznym województwa podkarpackiego
turystyka rowerowa oraz szerzej transport rowerowy znalazły się w zapisach
rozdziałów:
•

Wskaźniki dla Obszaru tematycznego 2. Kapitał ludzki i społeczny
o podana została długość ścieżek rowerowych (nie tras rowerowych) w roku
2018 (615,9 km) oraz docelowa długość w 2030 (2032,4 km),
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•

•

•

Zakładane działania kierunku działań 2.7.2. Promocja aktywnego stylu życia
o zapis dotyczy rozwoju usług rekreacyjnych i aktywnego wypoczynku
(imprezy sportowe: np. biegi, marszobiegi, nordic walking, tury rowerowe,
turnieje gier planszowych, turnieje gier komputerowych, turnieje szachowe,
turnieje gier zespołowych, pływanie),
Zakładane działania kierunku działań 3.5.2. Rozwój infrastruktury służącej
prowadzeniu turystyki
o zapis dotyczy rozwoju zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych (w tym
szlaków Greenways),
Zakładane działania kierunku działań 5.2.4. Rozwój powiązań komunikacyjnych
i zintegrowanego systemu transportu publicznego łączących Rzeszów z jego
obszarem funkcjonalnym ROF
o zapewnienie spójnego systemu tras rowerowych gwarantujących
bezpieczeństwo w poruszaniu się po mieście i obszarze ROF;
o zapewnienie zrównoważonego systemu obejmującego transport zbiorowy
i rowerowy na obszarze Rzeszowa i ROF z wykorzystaniem
intermodalnych węzłów powiązanych z transportem rowerowym tj. P&R,
B&R, K&R.

B. Audyt, weryfikacja i aktualizacja strategii marki województwa
podkarpackiego
W dokumencie, którego celem była rewitalizacja strategii marki województwa
podkarpackiego oraz wskazanie wytycznych wdrażania marki, turystyka rowerowa
została wskazana jako jedno z najważniejszych doświadczeń turystycznych.
Turystyka rowerowa stanowi element kapitału marki – aktywów istniejących
wewnętrznych. W dokumencie określone zostało również wyjątkowe doświadczenie
turystyczne województwa – przygoda z nieznanym. Doświadczenie to może być
realizowane poprzez kontakt z:
•
•
•
•
•
•
•
•

dziką przyrodą;
wyjątkową kulturą i tradycją;
kulturą jadła i wina z lokalnym twistem;
osobliwościami;
podkarpackim biesiadowaniem;
karpackimi winnicami i ekoturystyką;
bliskością transgranicznych atrakcji Karpat;
życiem i kulturą Łemków i Bojków.
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C. Strategia Rozwoju i Komunikacji Marketingowej Turystyki Województwa
Podkarpackiego na lata 2020–2025
W dokumencie określone zostały listy motywacji doświadczenia turystycznego
specyficznych dla turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających województwo
podkarpackie. Turystyka rowerowa określona w dokumencie jako motywacja
Wyprawy rowerowe znalazła się na wysokim 3. miejscu wśród motywacji turystów
krajowych i na 5. miejscu wśród turystów zagranicznych. Strategia określa
szczegółowo elementy oczekiwań turystów rowerowych oraz ich profil
segmentacyjny.
Turysta rowerowy oczekuje, że do swojej dyspozycji będzie miał kompleksową
informację turystyczną (w tym m.in. propozycje wycieczek podzielone według
ustalonych kryteriów np. czas wycieczki, stopień trudności), która ułatwi mu
samodzielne zorganizowanie wyprawy. Chętnie zatrzyma się w obiekcie noclegowym
położonym w dobrej lokalizacji, który będzie dla niego bazą wypadową na różne
trasy. Dostępność regionalnej kuchni i udogodnień dla rodzin z dziećmi będzie
dodatkowym plusem. Ważny jest nie tylko aktywny wypoczynek, ale i dodatkowe
atrakcje (zwłaszcza te dla dzieci) oraz możliwość zanurzenia się
w lokalnej kulturze np. poprzez udział w wydarzeniach. Turysta rowerowy,
w szczególności zagraniczny, ma coraz większe wymagania odnośnie do
standardów szlaków. Jazda ruchliwą drogą nie będzie go satysfakcjonować.
•

•
•
•
•
•

miejsce pochodzenia:
o turysta polski: województwo mazowieckie, śląskie, lubelskie,
wielkopolskie;
o turysta zagraniczny: Niemcy, Niderlandy, Słowacja;
długość pobytu: długi weekend, tydzień;
miejsce docelowe: Roztocze, Bieszczady;
główne aktywności: rekreacja, wypoczynek na rowerze, poznawanie kultury;
grupa wiekowa: 30–50 lat;
towarzystwo: znajomi, rodzina z dziećmi.

W Strategii rekomenduje się podjęcie działań w ramach wzmocnienia spójności
infrastrukturalnej regionu:
•
•

opracowanie polityki rowerowej regionu uwzględniającej integracje tras
rowerowych poziomu europejskiego, krajowego, regionalnego, e-bike’ów;
stworzenie miejsc widokowych dla turystów rowerowych i pieszych wzdłuż
przebiegu szlaków.

Określony został wskaźnik tych działań: liczba nowych planów lub modernizacji
przebiegów szlaków z uwzględnieniem potrzeb turystów związanych z podziwianiem
krajobrazu (co najmniej jeden szlak zmodernizowany pod kątem miejsc widokowych).
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Strategia zawiera także rekomendacje produktów dla określonych w dokumencie
subregionów turystycznych. Turystyka rowerowa znalazła się jedynie wśród
rekomendacji dla Roztocza i Doliny Sanu.
D. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego –
Perspektywa 2030
Plan zawiera określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego i ma na celu
wskazanie zamierzeń, jakie należy realizować, aby osiągnąć ład przestrzenny
i zrównoważony rozwój województwa. Kierunki nakreślone w planie będą
realizowane i wdrażane poprzez politykę przestrzenną oraz ustalone zasady
zagospodarowania.
Obszar turystyki rowerowej znalazł swoje miejsce w zakresie:
•

•

•

•

działań realizujących kierunek 2.3. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
w polityce przestrzennej 2.3.4. Rozwijanie sieci szlaków kulturowych, jako
istotnego elementu spajającego zasoby kulturowe województwa,
o tworzenie nowych szlaków kulturowych rowerowych, pieszych,
samochodowych i wodnych, w tym również szlaków międzyregionalnych
i transgranicznych, w oparciu o zasoby kulturowe województwa oraz inne
elementy związane z historią regionu, z uwzględnieniem elementów
pozakulturowych takich jak wartości przyrodnicze czy krajobrazowe;
działań realizujących kierunek 3.1. PODNIESIENIE POZIOMU ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA w polityce przestrzennej 3.1.4. Kształtowanie
i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
o budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowych oraz infrastruktury
przeznaczonej do rekreacji pieszej, rowerowej, wodnej i narciarskiej,
zwłaszcza w miejscowościach uzdrowiskowych i na terenach atrakcyjnych
turystycznie;
działań realizujących kierunek 3.2. KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW ROZWOJU
GOSPODARCZEGO w polityce przestrzennej 3.2.3. Zrównoważony rozwój
turystyki,
o zachowanie istniejących i tworzenie nowych szlaków turystycznych, w tym
szlaków rowerowych o znaczeniu międzynarodowym, ponadregionalnym
i regionalnym;
zapisy dotyczące uwarunkowań rozwoju Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego,
o nierównomiernie rozmieszczone trasy rowerowe wymagają uzupełnienia i
stworzenia rozwiązań systemowych na całym terenie ROF,
o stworzenie na terenie ROF rozwiązań systemowych w zakresie ścieżek
rowerowych przez rozwój infrastruktury, powiązanie gminnych tras
i ścieżek rowerowych, połączenie ich z systemem ścieżek funkcjonujących
na terenie miasta Rzeszowa.
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E. Programy rozwoju: Błękitny San i Program dla Bieszczad
Programy Strategiczne Błękitny San (PSBS) i Program Strategiczny Rozwoju
Bieszczad (PSRB) służyły realizacji założeń Strategii rozwoju województwa –
Podkarpackie 2020, uszczegóławiając jej zapisy w zakresie zapewniającym jak
najlepsze wykorzystanie zasobów endogenicznych gmin położonych wzdłuż biegu
rzeki San i na obszarze Bieszczad.
Błękitny San – w dokumencie znajdują się informacje ogólne dotyczące tras
rowerowych (stan na rok 2013) oraz jeden zapis o charakterze strategicznym. Jest
to rekomendacja utworzenia klastra turystyki rowerowej gmin Błękitnego Sanu. Zapis
ten do tej pory nie został zrealizowany. Dokument zawiera szereg wytycznych dla
działań ogólnych związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej bez
szczegółowego wskazania infrastruktury tras rowerowych.
Program dla Bieszczad – w dokumencie Priorytet TURYSTYKA I REKREACJA
określony został jako pierwszy. W ramach tego priorytetu wyznaczono szereg działań
wśród których jedynym odnoszącym się wprost do turystyki rowerowej jest Działanie
1.1 – Koordynacja rozwoju oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej. W ramach działania przewiduje się realizację projektów strategicznych
z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci szlaków turystyki kwalifikowanej (w tym
pieszej, rowerowej, motorowej i żeglarskiej), wraz z ich zapleczem infrastrukturalnym,
w celu wyeksponowania miejsc i obiektów oraz poprawy dostępności do atrakcji
turystycznych.
WNIOSKI STRATEGICZNE
•

•

•

Pozycja i znaczenie turystyki rowerowej w projekcie Strategii rozwoju
województwa – Podkarpackie 2030 wydają się być niedowartościowane. Zapisy
w dokumencie są zdawkowe i niespójne. Projekt Strategii zawiera nieprecyzyjne
zapisy dotyczące rozróżnienia ścieżek rowerowych od szlaków i tras rowerowych.
Z zapisów dokumentu wynika, że rozwijane będą jedynie ścieżki rowerowe, szlaki
jedynie sieci Greenways a trasy tylko w ROF. Zapisy wymagają uspójnienia
i doprecyzowania.
Zapisy zrewitalizowanego dokumentu strategii marki stanowią istotne wskazówki
do pracy nad marką i systemem doświadczeń turystyki rowerowej województwa
podkarpackiego.
Strategia Rozwoju i Komunikacji Marketingowej Turystyki Województwa
Podkarpackiego na lata 2020–202 5pozycjonuje turystykę rowerową dosyć
wysoko wśród motywacji przyjazdów turystów do województwa podkarpackiego.
W dokumencie jednak brakuje odzwierciedlenia tej pozycji i kompleksowego
potraktowania turystyki rowerowej i jej produktów. Turystyka rowerowa nie została
potraktowana jako produkt o znaczeniu regionalnym a jedynie subregionalnym,
w odniesieniu do jedynie dwóch subregionów.
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•

•

•

Planowana Strategia Rozwoju Produktów Turystyki Rowerowej Województwa
Podkarpackiego powinna zatem być zarówno zgodna z ogólnymi celami Strategii
Rozwoju i Komunikacji Marketingowej Turystyki Województwa Podkarpackiego
na lata 2020–2025, jak również korygowana oraz uzupełniona o strategiczne
kierunki wraz z propozycjami działań.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego –
Perspektywa 2030 umożliwia wszechstronny rozwój infrastruktury turystyki
rowerowej zgodnie z precyzyjnie określonymi zasadami planowania
przestrzennego.
Programy Strategiczne Błękitny San i Program Strategiczny Rozwoju Bieszczad
powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji z uwzględnieniem znaczenia
turystki rowerowej dla rozwoju tych obszarów.

Uwarunkowania marketingowe
Do obszaru wewnętrznych uwarunkowań marketingowych turystyki rowerowej
województwa podkarpackiego zaliczamy:
•
•
•

tworzenie i zarządzanie produktami turystyki rowerowej;
komunikację marketingową turystyki rowerowej;
markę i submarki turystyczne województwa podkarpackiego.

Tworzenie i zarządzanie produktami turystyki rowerowej
Główne produkty turystyki rowerowej w województwie podkarpackim możemy
podzielić na:
•
•
•
•

oznakowane szlaki rowerowe, w tym systemy szlaków (np. gminne,
powiatowe);
trasy rowerowe – wyznaczone w przewodnikach, informatorach, trasy
tworzone przez użytkowników;
wydarzenia o charakterze rekreacyjnym – rajdy, zloty, parady itp.;
wydarzenia o charakterze sportowym – wyścigi, zawody, cykle wydarzeń.

Podmioty tworzące i zarządzające produktami turystyki rowerowej:
•
•
•
•
•
•
•

samorząd województwa podkarpackiego;
samorządy powiatowe i gminne;
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna;
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze;
stowarzyszenia i lokalne organizacje turystyczne i społeczne, związki
zawodowe i inne;
parafie i organizacje religijne;
instytucje publiczne: Państwowa Straż Pożarna, Policja Państwowa,
nadleśnictwa;
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•
•
•

inicjatywy nieformalne, grupy rowerowe;
przedsiębiorcy;
partie polityczne, parlamentarzyści.

Komunikacja marketingowa turystyki rowerowej
Produkty turystyki rowerowej województwa podkarpackiego komunikowane są przez
podmioty nimi zarządzające oraz przez partnerów, podmioty współpracujące lokalnie,
regionalnie i ponadregionalnie.
Ponadregionalną i regionalną komunikacją turystyki rowerowej województwa
podkarpackiego zajmują się dwa podmioty.
•

•

Oddział Turystyki Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
w którego zakresie możemy wyróżnić następujące działania:
o prowadzenie kanałów komunikacji internetowej – strona
https://podkarpackie.eu/turystyka wraz z kanałami mediów
społecznościowych;
o promocja podkarpackiego odcinka Wschodniego Szlaku Rowerowego
Green Velo;
o wydawanie drukowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych np.
przewodnik Rowerowe Podkarpackie;
o organizacja i uczestnictwo w targach turystycznych;
o działania z zakresu PR i media relations, marketing treści.
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, w której zakresie możemy
wyróżnić następujące działania:
o prowadzenie kanałów komunikacji internetowej – strona
www.podkarpackie.travel/ wraz z kanałami mediów społecznościowych;
o wydawanie drukowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych;
o organizacja i uczestnictwo w targach turystycznych;
o działania z zakresu PR i media relations, marketing treści.

Marka i submarki turystyczne województwa podkarpackiego
Według badania Wizerunek województwa podkarpackiego 2017 Podkarpacie kojarzy
się Polakom przede wszystkim ogólnie z górami, konkretnie z Bieszczadami.
Najczęściej wskazywane są walory przyrodnicze, doceniane uroki środowiska
naturalnego – miejsca atrakcyjnego turystycznie o każdej porze roku, kojarzącego
się z wolnością i przestrzenią. Tego typu skojarzenia są nierozłącznie powiązane
z województwem podkarpackim od wielu lat. Podkarpacie jest również często
kojarzone z elementami kultury – z zabytkami, uzdrowiskami oraz
wielokulturowością.
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Według zaktualizowanej w 2020 roku Strategii marki województwa podkarpackiego
Marką turystyczną nr 1 województwa podkarpackiego są Bieszczady. Zdecydowanie
dominują one nad pozostałymi atrakcjami, z których część znajduje się w ich ramach.
W architekturze marki wskazane zostały typy marek.
A. Marki turystyczne tzw. srebrne strzały (pełniące ważną funkcję w pozytywnej
zmianie lub wzmacnianiu wizerunku całego portfela marek regionu)
•
•
•
•
•
•

Beskid Niski, Roztocze Wschodnie;
Dolina Sanu;
Green Velo, Obiekty UNESCO;
Podkarpackie miasta turystyczne: Przemyśl, Sanok, Rzeszów, Jarosław;
wyjątkowe wydarzenia kulturalne: Festiwal w Łańcucie, Pieśń Naszych
Korzeni, Folkowisko, Festiwal ZEW, Cieszanów Rock Festiwal;
wydarzenia sportowe: sporty ekstremalne i wyczynowe – Bieg Rzeźnika,
Balony w Krośnie, zawody psich zaprzęgów.

B. Marki turystyczne tzw. dojne krowy (ang. cash cow to marki posiadające
stabilną bazę lojalnych konsumentów oraz duże udziały rynkowe): Jezioro Solińskie,
Zamek w Łańcucie, Skansen w Sanoku, Karpacka Troja, Muzeum Polaków
Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej i inne
atrakcje turystyczne z największą frekwencją.
C. Marki flankujące (marki podpory, konkurujące w obszarach ważnych dla regionu,
ale nie strategicznych czy wpływających na zmianę): podkarpackie winiarstwo i
filmowe Podkarpacie.
Ważnym elementem architektury marki są również wyjątkowe produkty lokalne, które
są elementami marki kulinarnej Podkarpackie Smaki. Jest ona coraz szerzej znana i
ma potencjał do bycia jedną z największych terytorialnych marek kulinarnych w
Polsce.
Według Strategii Rozwoju i Komunikacji Marketingowej Turystyki Województwa
Podkarpackiego na lata 2020–2025 turystyka rowerowa będzie markowym
produktem subregionów turystycznych Roztocza i Doliny Sanu.
WNIOSKI STRATEGICZNE
•

Województwo podkarpackie oferuje różnorodne produkty turystyki rowerowej,
które nie mają jednego modelu tworzenia, zarządzania i komunikacji
marketingowej. Podmioty odpowiedzialne za produkty turystyki rowerowej bazują
na doświadczeniu własnym i partnerów, korzystając z dobrych przykładów, które
sami odnajdują. Brakuje zestawu standardów tworzenia, zarządzania i
komunikacji marketingowej produktów typu szlaki i wydarzenia rowerowe.
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•

•

W komunikacji marketingowej zauważalne jest pokrywanie się kompetencji
Oddziału Turystyki Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej. Stan ten wymaga zastosowania
skutecznych rozwiązań, które wyraźnie podzielą kompetencje obu podmiotów w
duchu współpracy i spójności działań.
Turystyka rowerowa Podkarpacia nie ma marki – nie zostały określone jej
podstawowe elementy jak tożsamość, idea oraz wyjątkowe wartości. Nie ma
podmiotu, który jest jednoznacznie odpowiedzialny za tworzenie wizerunku i
zarządzanie doświadczeniami turystyki rowerowej na poziomie regionalnym.

3. Stan infrastruktury rowerowej województwa
podkarpackiego
Na analizę ilościową i jakościową składają się:
•

•

tabelaryczna lista oznakowanych szlaków rowerowych w województwie
podkarpackim w podziale na:
o szlaki międzynarodowe
o szlaki ponadregionalne
o szlaki regionalne
o szlaki lokalne
opis stanu technicznego oznakowania 12 wybranych szlaków.

3.1. Lista szlaków i tras rowerowych istniejących i planowanych
Według analizy przeprowadzonej na podstawie Studium Rozwoju Turystyki
i Rekreacji w Województwie Podkarpackim z 2018oraz badań desk research
w postaci kwerendy danych w sieci Internet w 2020 roku, w województwie
podkarpackim znajduje się 210 oznakowanych szlaków o łącznej długości
ok. 7189,5 km.
• 6 szlaków międzynarodowych o łącznej długości ok. 730,1 km
• 10 szlaków ponadregionalnych o łącznej długości 799,3 km
• 19 szlaków regionalnych o łącznej długości 1281,2 km
• 175 szlaków lokalnych o łącznej długości4378,9 km.
Tabelaryczna istniejących lista szlaków z ich opisem znajduje się w Załączniku nr 1
Audytu.
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Główne planowane szlaki rowerowe i inne inwestycje
A. Velo San i Velo Karpatia
Według analizy informacji zebranych w październiku i listopadzie w województwie
podkarpackim planowane jest utworzenie i oznakowanie dwóch nowych szlaków
o szczególnym znaczeniu dla rozwoju turystyki rowerowej regionu – Velo San i Velo
Karpatia.
Według informacji Stowarzyszenia „Łączy nas Sanok” Velo San to koncepcja trasy
rowerowej przebiegającej malowniczą doliną Sanu. Rozpoczynając swoją podróż
od Jeziora Solińskiego będzie można nią podążać przez Lesko, Zagórz do Sanoka.
W planach jest także połączenie trasy Velo San z Sanoka w kierunku północnym
przez Mrzygłód i Ulucz ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo w okolicach
Dynowa oraz w dalszej perspektywie przedłużenie jej do źródeł Sanu.Całość Velo
San – Dynów (szlak GV) – Sanok – Solina to ok. 90 km.
Velo Karpatia rozpoczynała będzie swój bieg w Sanoku, wychodząc od trasy Velo
San. Dalej podążać będzie w kierunku zachodnim, przez Beskid Niski (Pogórze
Bukowskie, Rymanów, Iwonicz, Krosno i Jasło), kończąc się na granicy województwa
podkarpackiego z Małopolską.
Oba szlaki w województwie podkarpackim (tj. Velo San i Velo Karpatia) w połączeniu
z trasami województwa małopolskiego (tj. Velo Beskid, Velo Ropa) oraz istniejącymi
już Velo Dunajec, Velo Krynica i Euro Velo 11 będą tworzyć docelową trasę
rowerową Solina – Zakopane (zwaną również rowerostradą). W województwie
podkarpackim odcinek: Sanok – Rymanów – Iwonicz – Krosno – Jasło – Siepietnica
gm. Skołyszyn (granica z woj. małopolskim) ma długość ok. 93 km.

B. Rozwój międzynarodowego szlaku dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego
„Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie
W 2018 roku powstała koncepcja Rozwój międzynarodowego szlaku dziedzictwa
kulturowo-przyrodniczego „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie (ZRGKW)
autorstwa Fundacji Bieszczadzkiej. Celem koncepcji jest wypracowanie i wdrożenie
kompleksowych i trwałych narzędzi zrównoważonego rozwoju polsko-słowackiej
części Karpat w oparciu o Międzynarodowy Szlak Dziedzictwa PrzyrodniczoKulturowego „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie (Polska – Słowacja –
Ukraina) – wysokiej jakości produkt ekoturystyczny wykorzystujący potencjał
dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego regionu.
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W zakresie koncepcji znajduje się szereg działań zarówno organizacyjnych,
komunikacyjnych jak i inwestycyjnych. Główne z nich to:
•
•
•

•
•

opracowanie projektu Szlaku ZRGKW;
utworzenie Karpackiego Centrum Planowania Wypraw Rowerowych (przy
Szlaku ZR GKW) oraz sieci Ośrodków Terenowych KCPWR;
modyfikacja przebiegu, modernizacja i remont Międzynarodowego Szlaku
Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego „Zielony Rower” – Greenway Karpaty
Wschodnie w tym m.in.:
o odtworzenie i odnowienie oznakowania szlaków
o modyfikacja przebiegu szlaku po stronie polskiej
o poszerzenie Szlaku ZR GKW na obszarze gmin Komańcza i Zagórz
o poszerzenie szlaku ZR GKW o 2 łączniki ze Wschodnim Szlakiem
Rowerowym GREEN VELO
o inwestycje w zakresie innej infrastruktury rowerowej – tablice, Punkty
Odpoczynku Rowerzystów itp.;
utworzenie sieci wypożyczalni rowerów górskich i górskich elektrycznych,
w tym dla osób niepełnosprawnych;
inne działania rozwojowe – kampanie promocyjne, tworzenie kanałów
informacji, strategii i planów rozwoju, standardów itp.

Województwo podkarpackie realizuje europejski projekt pt. OUR WAY – Zachowanie
i promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez Zielone Szlaki
(finansowany ze środków INTERREG – Europe).Celem projektu jest poprawa
koordynacji pomiędzy różnymi kluczowymi podmiotami, opracowanie systemów
zarządzania dla utrzymania zielonych szlaków greenways, identyfikacja modeli oraz
dobrych praktyk dla ochrony i utrzymania zielonych szlaków greenways, identyfikacja
instrumentów finansowych i finansowania zielonych szlaków greenways oraz
promocja produktów turystycznych związanych z zielonymi szlakami greenways.
C. Rozbudowa sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i
włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo
Projekt realizowany przez Województwo Podkarpackie i Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich, którego celem i planowanym efektem jest wykonanie dokumentacji
technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras
rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.
Planowana długość trasy, dla której opracowywana jest dokumentacja ponad 174
km.
•

Odcinek 1 Budowa odgałęzienia od szlaku rowerowego Green Velo z kierunku
Przemyśla (włączenie w m. Olszany) do Wołosatego (granica państwa).
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•

Odcinek 2 Połączenie trasy rowerowej ze szlakiem Greenway Karpaty
Wschodnie na odcinku Cisna - Ustrzyki Górne (część Wielkiej pętli
bieszczadzkiej).

Szacowana wartość zadania to 5 555 500,00 zł. W tym kwota dotacji 4 999 950,00 zł
(85% środki UE w ramach Funduszu Spójności w ramach POPT 2014-2020 tj. 4 249
957,49 oraz 15% budżet państwa tj. 749 992,51). Udział własny Województwa
Podkarpackiego wyniesie 555 550,00 zł.
D. Krajowy Plan Odbudowy – województwo podkarpackie
W sierpniu 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego zaakceptował listę
projektów inwestycji, które zostaną przedstawione do realizacji w ramach
dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Jest to rządowy program mający
na celu wzmocnienie krajowej gospodarki w związku ze skutkami pandemii
koronawirusa, przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej poprzez Instrument
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility –
RRF).Zarząd Województwa zgłosił do Krajowego Planu Odbudowy 56 projektów
na łączną kwotę ponad 21 mld zł. Wśród nich znalazły się regionalna inwestycja
w obszarze turystyki pod nazwą „Budowa sieci głównych połączeń dla transportu
rowerowego w województwie podkarpackim” o wartości 1 500 000 000,00 zł.
W obszarze turystyki Zarząd Województwa złożył ponadto wniosek o stworzenie
w ramach Krajowego Planu Odbudowy systemowego instrumentu wsparcia
na poziomie kraju w zakresie realizacji działań w tym obszarze na poziomie
lokalnym. Do Ministerstwa przekazana została Lista propozycji przedsięwzięć
o charakterze lokalnym w obszarze turystyki. Wśród nich znajdują się również
inwestycje w infrastrukturę rowerową: infrastruktura dróg multifunkcyjnych
na obszarze Zagłębia Ambitnej Turystyki w tym rowerostrada Solina –Zakopane
(wnioskodawca gmina Bukowsko) i Nadsańskie Bulwary – szlak pieszo rowerowy
i wodny (wnioskodawca Gmina Miejska Przemyśl).

3.2. Opis stanu technicznego oznakowania wybranych szlaków
W ramach opracowania Audytu przeprowadzonych zostało 12 wizji lokalnych stanu
technicznego oznakowania wybranych szlaków i tras. Wizje lokalne zostały
zrealizowane we wrześniu i październiku 2020 roku przez grupę rowerzystów
z Tomaszowa Lubelskiego (woj. lubelskie). W wyniku realizacji zadania powstało
12 raportów zawierających informacje dotyczące: stopnia bezpieczeństwa na szlaku,
jakości oznakowania, nawierzchni oraz miejsc odpoczynku. Uzupełnieniem raportów
jest dokumentacja fotograficzna z mapami lokalizującymi miejsce wykonania zdjęcia.
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Lista szlaków objętych wizjami lokalnymi

•

Trasa rowerowa Horyniec Zdrój – Radruż – Huta Kryształowa

•

Niebieski szlak rowerowy w gminie Boguchwała

•

Forteczna trasa rowerowa – południowa

•

Szlak rowerowy powiatu stalowolskiego – niebieski

•

Szlak Rowerowy Przyrodniczo – Historyczny Niebieski w Gminie Grodzisko
Dolne

•

Czerwony szlak rowerowy „Między Zdrojami” – Iwonicz Zdrój i okolice

•

Rowerowy Szlak Ikon

•

Szlak rowerowy czerwony: „Na styku kultur” – Jasło – Przeł. Beskid

•

Szlak Rowerowy Gminy Dukla

•

Trasa rowerowa po gminie Narol nr 2 – czerwona

•

Szlak rowerowy w gminie Jarosław – czerwony

•

Garncarski Szlak Rowerowy
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LP.

NAZWA I LOKALIZACJA

DŁUGOŚĆ

PRZEBIEG

1.

Trasa rowerowa Horyniec Zdrój – Radruż –
Huta Kryształowa

25 km

Horyniec Zdrój – Radruż – Huta Kryształowa – Podlesie – Wólka
Horyniecka – Horyniec Zdrój

KRYTERIUM

OCENA OPISOWA

Stopień bezpieczeństwa

Trasa bardzo bezpieczna – drogi o prawie zerowym ruchu.
Trasa nie posiada własnego oznakowania. W proponowanym na stronie
(https://www.podkarpackie.travel/pl/atrakcje/trasa-rowerowa-horyniec-zdroj--radruz--huta-krysztalowa)
kierunku przebiegu (od Horyńca w kierunku Radruża) spora jej część (aż do skrzyżowania na Budomierz,
między Hutą Kryształową a Podlesiem) pokrywa się ze szlakiem Green Velo. Później znakowania brak.

Oznakowanie

Tablice informacyjne ×6 (fot. 24, 27, 30, 36, 38, 47).
Miejsca problematyczne: skrzyżowania na Budomierz między Hutą Kryształową a Podlesiem tj. miejsce
rozjazdu trasy ze szlakiem Green Velo (i również z niebieskim) – jadąc od Horyńca cały czas po znakach
Green Velo dość naturalne jest, że chcemy tutaj skręcić również za znakami, tymczasem nasz szlak
prowadzi prosto.

Nawierzchnia

Miejsca odpoczynku

•
•
•
•

18 km asfalt
1 km płyty betonowe (fot. 41, 42)
2 odcinki, łącznie 4,5 km gruntowa utwardzona (fot. 14, 15, 46)
1,2 km gruntowa nieutwardzona z licznymi kałużami po deszczu (fot. 43, 45)

1× MOR w Hucie Kryształowej (fot. 23)
Trasa bardzo przyjemna i urokliwa.

PODSUMOWANIE

92% trasy (oprócz 2 kilometrowego odcinka) pokrywa się z jednostronnie (!?) znakowanym szlakiem
niebieskim – Trasa rowerowa po gminach Lubaczów i Horyniec-Zdrój –https://greenvelo.pl/detal/1194greenvelo-trasa-rowerowa-po-gminach-lubaczow-i-horyniec-zdroj-kolor-niebieski.

Do rozpatrzenia jest zasadność powielania tras. Być może lepiej byłoby reklamować i utrzymywać jeden już
istniejący w terenie szlak, ewentualnie w dwóch wariantach: dłuższym (aktualna pętla niebieskiego szlaku) i
krótszym (skrót przez Podlesie).

LP.

NAZWA I LOKALIZACJA

DŁUGOŚĆ

PRZEBIEG

2.

Niebieski szlak rowerowy w gminie
Boguchwała

26 km

Kielanówka – Nosówka – Zgłobień – Wola Zgłobieńska –
Mogielnica –
Boguchwała

KRYTERIUM

OCENA OPISOWA

Stopień bezpieczeństwa

Szlak poprowadzony drogami o małym natężeniu ruchu.
Orientacyjna ilość znaków:
•

Oznakowanie

•
•
•

znaki kierunkowe tabliczki R1 i R1a: 47 szt. (fot. 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63);
malowane poziome: brak;
drogowskazy R3: 2 szt. (fot. 3, 15);
tablice informacyjne: 2 szt. (fot. 61, 64).

Podsumowująca ocena opisowa oznakowania szlaku: dość dobrze oznakowany, jest kilka braków
na skrętach, kilka tabliczek jest wyblakłych.
Jakość oznakowania: poza blednącymi od UV tabliczkami bardzo dobra.
30

Usytuowanie i widoczność: tabliczki wyblakłe, mało widoczne lub przysłonięte gałęziami czy
plakatami wyborczymi sprzed ponad roku (fot. 11, 13, 14, 19, 22, 24, 25, 29, 34, 38, 56, 59).
Braki: głównie na skrętach (fot. 1, 9, 10, 23, 35, 37, 44, 58).
Miejsca problematyczne: nieoczekiwany (słabo oznakowany zjazd i przejazd przez wyglądającą na
prywatną posesję (fot. 19), nieoczekiwany (nieoznakowany) zjazd z częściej uczęszczanej drogi
gruntowej w zarośniętą ścieżkę prowadzącą ostro pod górkę (fot. 35).

Nawierzchnia

•
•
•

dobrej jakości droga asfaltowa 22,5 km
droga gruntowa utwardzona 1,6 km
gruntowa nieutwardzona 1,8 km (po deszczach w okolicach Leśnego Taboru – dość śliska i
nierówna)

Miejsca odpoczynku

Malutka wiata (fot. 61); mini miasteczko rowerowe dla dzieci do nauki znaków (fot. 64).

PODSUMOWANIE

Szlak poza kilkoma brakami dość dobrze oznakowany, wymagający, ale za to nagradzający
wspaniałymi widokami.

LP.

NAZWA I LOKALIZACJA

DŁUGOŚĆ

PRZEBIEG

3.

Forteczna trasa rowerowa – południowa

52 km

Przemyśl – Prałkowice – Pikulice – Nehrybka – Łuczyce – Jaksmanice
–Siedliska – Przemyśl

KRYTERIUM

OCENA OPISOWA

Stopień bezpieczeństwa

Wyjazd z Przemyśla i powrót do niego odbywa się drogą o dużym natężeniu ruchu. Poza tymi odcinkami
szlak prowadzi po bezpiecznych drogach.
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Orientacyjna ilość znaków:
•

•
•
•
•

Oznakowanie

znaki kierunkowe tabliczki R1 i R1a: 84 szt. (fot. 2–6, 9–20, 22, 23, 25–31, 33, 34, 39, 41, 42, 47,
50–53, 56–61, 68–73, 75, 77–80, 84–86, 88, 89, 91–95, 99, 100, 102, 103, 108–113, 115–122,
129–131);
malowane poziome: BRAK;
drogowskazy R3: BRAK;
tablice informacyjne 8 szt. (fot. 7, 32, nieczytelne tablice 35–38, 44, 81, 97, 105,106);
inne nie kategoryzowane: BRAK.

Podsumowująca ocena opisowa oznakowania szlaku: szlak oznakowany bardzo dobrze poza
kilkoma brakami.
Jakość oznakowania: wyblakłe/wytarte znaki (fot. 23, 77).
Usytuowanie i widoczność: zarośnięte/zasłonięte gałęziami znaki (fot. 34), przewrócony słupek ze znakiem
(fot. 61), znaki schowane za znakiem drogowym (fot. 90–91), poprzekręcane tabliczki na znaku (fot. 93,
110).
Braki: uszkodzenie drzewa, na którym prawdopodobnie był namalowany znak (fot. 46), brak oznakowania
w miejscu skrętu (fot. 87, 114, 123), brak oznakowania w Przemyślu na odcinku od hotelu Gloria do ul.
Sanowej (fot. 124–128).
Miejsca problematyczne: miejsca w których jest brak oznakowania skrętu.

Nawierzchnia

droga gruntowa ok 15,5 km; przy forcie Prałkowice jest bardzo zła nawierzchnia – trzeba zejść z roweru i
prowadzić między kałużami pozostała część po asfalcie

Miejsca odpoczynku

MOR: wiata stoły, ławki, stojaki do parkowania rowerów (fot. 24); stoły, ławki, miejsce ogniskowe, stojaki do
parkowania rowerów przy forcie Borek (fot. 104,107).
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PODSUMOWANIE

Bardzo fajny szlak, w końcu jakiś bardziej wymagający (ze względu na liczne podjazdy). Minusem jest
kiepska nawierzchnia przy forcie Prałkowice.

LP.

NAZWA I LOKALIZACJA

DŁUGOŚĆ

PRZEBIEG

4.

Szlak rowerowy powiatu stalowolskiego
– niebieski

75 km

Wrzawy – Zbydniów – Stalowa Wola – Ruda – Bojanów – Nisko

KRYTERIUM

OCENA OPISOWA

Stopień bezpieczeństwa

Szlak poprowadzony drogami o małym natężeniu ruchu. Propozycja poprowadzenia pierwszych 7 km
szlaku zamiast asfaltem wśród domostw – drogą wzdłuż wałów Sanu od Wrzaw do Berdechowa.
Orientacyjna ilość znaków:
•

Oznakowanie

•
•
•

znaki kierunkowe tabliczki R1 i R1a: 28 szt. (fot. 4–8, 10, 13, 14, 20–24, 26–28, 30–32, 34, 38–40,
44–48);
malowane poziom: BRAK;
drogowskazy R3 4 szt. (fot. 25, 49) R-4e (fot. 43);
tablice informacyjne: 4 szt. (fot. 1, 3, 19).

Podsumowująca ocena opisowa oznakowania szlaku: słabe oznakowanie, miejscami bez znaków. Bez
mapy z zaznaczonym szlakiem/ewentualnie śladem GPS nie da się go przejechać jadąc jedynie po
znakach w terenie.
Jakość oznakowania: wyblakłe znaki (fot. 13).
Usytuowanie i widoczność: zniszczony/uszkodzony znak (fot. 47).
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Braki: brak oznakowania przy miejscach skrętu/zjazdu (fot. 2, 9, 11, 12, 16, 37, 42).
Miejsca problematyczne: Stalowa Wola zjazd z asfaltu z końca ulicy Świerkowej w mało widoczną ścieżkę
prowadzącą do drogi wzdłuż torów (fot. 37).
odcinki dróg gruntowych: łącznie ok. 7,5 km o dobrej i średniej jakości nawierzchni
Nawierzchnia
pozostała część to drogi wyasfaltowane
Zadaszona wiata ze stołami, ławkami i grillem, w pobliżu stojaki do parkowania rowerów i plac zabaw (fot.
15).
Miejsca odpoczynku

Liczne wiaty, grill, plac zabaw (fot. 35).
Zadaszona wiata i stół (fot. 41).
Zadaszona wiata, stoły, ławki, grill (fot. 50).

PODSUMOWANIE

Szlak dość płaski, dostępny dla mało wytrawnych rowerzystów. Poruszając się po nim daje się poczuć
monotonię.

LP.

NAZWA I LOKALIZACJA

6.

Czerwony szlak rowerowy „Między
Zdrojami”

DŁUGOŚĆ

PRZEBIEG

25 km

Iwonicz Zdrój – Klimkówka – Pustki – Rymanów – Rymanów
Zdrój – Królik Polski – Bałucianka – Przymiarki – Turkówka –
Iwonicz Zdrój

KRYTERIUM

OCENA OPISOWA

Stopień bezpieczeństwa

Szlak prowadzony głównie drogami o małym natężeniu ruchu, poza krótkim odcinkiem.
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Orientacyjna ilość znaków:
•
•
•
•
Oznakowanie

znaki kierunkowe tabliczki R1 i R1a: 6 szt. (fot. 1, 2, 4, 5, 11, 12);
malowane poziom: BRAK;
drogowskazy R3: BRAK;
tablice informacyjne 2 szt. (fot. 13, 18).

Nawierzchnia

Podsumowująca ocena opisowa oznakowania szlaku: fatalnie oznakowany, na całej długości
dosłownie kilka znaków się uchowało. Nie udało znaleźć się początku/końca szlaku, gubił się ze
względu na brak oznakowania. Na kilku posiadanych mapach okolic nie jest naniesiony. Na stronie
gminy Iwonicz jest tylko wzmianka o szlaku z wymienieniem miejscowości przez które przebiega.
Jakość oznakowania: istniejące znaki są już dość zniszczone.
Usytuowanie i widoczność: słabe, jeden ze znaków zakrywają gałęzie drzewa (fot. 14).
Braki: brakuje bardzo wielu znaków – praktycznie cały szlak jest do odbudowy.
Asfalt + droga gruntowa ok. 1 km o słabej nawierzchni (fot. 8).

Miejsca odpoczynku

Kilka wiat blisko szlaku z ławeczkami, z ewentualnym miejscem na ognisko: (fot. 3, 15, 16, 19).

PODSUMOWANIE

Trasa ładna, szczególnie las między Iwoniczem Zdrojem a Klimkówką i szlak od Bałucianki aż do
samego Iwonicza Zdroju. Minusem jest oznakowanie. Szlaku praktycznie nie ma.

LP.

NAZWA I LOKALIZACJA

DŁUGOŚĆ

PRZEBIEG

7.

Rowerowy Szlak Ikon

113 km

Radoszyce – Komańcza –Szczawne – Wysoczany – Poraż – Zagórz –
Sanok – Mrzygłód – Tyrawa Solna – Tyrawa Wołoska – Wańkowa –
Olszanica – Ustrzyki Dolne – Krościenko
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KRYTERIUM

OCENA OPISOWA

Stopień bezpieczeństwa

Na odcinku od Olszanicy do Ustrzyk szlak porusza się drogą o dość dużym natężeniu ruchu.
Orientacyjna ilość znaków:
znaki kierunkowe tabliczki R1 i R1a: 81 szt. (fot. 5, 6, 9–19, 21–28, 30, 31, 34–43, 48–57, 59–79, 82–94,
96, 98, 99, 101);
malowane poziome: BRAK;
drogowskazy R3: BRAK;
tablice informacyjne: 1 szt. (fot. 3);

Oznakowanie

Podsumowująca ocena opisowa oznakowania szlaku: od granicy ze Słowacją znaki są często i są czytelne.
Sytuacja zmienia się za po przekroczeniu Sanu od Tyrawy, gdzie znaki są jeszcze gęste, ale całkowicie
wyblakłe (biała tabliczka). Od Olszanicy do Krościenka całkowity brak oznakowania.
Jakość oznakowania: od granicy ze Słowacją do Tyrawy bardzo dobra (jedynie pojedyncze znaki są
wyblakłe). Od Tyrawy znaki całkowicie nieczytelne lub ich brak.
Usytuowanie i widoczność: wyblakły kolor na tabliczce (fot. 34, 55, 66, 71, 72, 78, 79, 82–94, 96, 98, 99,
101), zasłonięte gałęziami/liśćmi (fot. 78, 82).
Braki: brak znaku w miejscu skrętu (fot. 58), brak znaku w Sanoku przy pierwszym rondzie od strony
Zagórza. Sanok – tuż przed Rynkiem szlak się gubi, udaje się znaleźć „na czuja” dopiero za Rynkiem,
całkowity brak oznakowania między Olszanicą, a Krościenkiem.

Nawierzchnia

Cały czas asfalt o bardzo dobrej nawierzchni.
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Miejsca odpoczynku

Zadaszone źródełko, ławki, stół (fot. 2), zadaszona wiata z ławkami (fot. 7), zadaszona wiata, stoły, ławki,
grill (fot. 29), duża wiata ze stołami, ławkami, obok miejsce na ognisko (fot. 80).

PODSUMOWANIE

Ciekawy przebieg szlaku, pozwalający na wiele bocznych wycieczek ku cerkwiom. Minusem jest
oznakowanie w części od Tyrawy do Krościenka.

LP.

8.

NAZWA I LOKALIZACJA

Szlak rowerowy czerwony „Na styku kultur”

DŁUGOŚĆ

PRZEBIEG

52 km

Jasło – Dębowiec – Wola Dębowiecka – Załęże – Osiek
Jasielski – Mytarka – Nowy Żmigród – Kąty – Skalnik –
Brzezowa – Walik – Jaworze – Desznica – Świątkowa Wielka –
Rostajne – Grab – Przeł. Beskid

KRYTERIUM

OCENA OPISOWA

Stopień bezpieczeństwa

Szlak prowadzi drogami o małym i średnim natężeniu ruchu.
Orientacyjna ilość znaków:

Oznakowanie

•
•
•
•
•

znaki kierunkowe tabliczki R1 i R1a: 12szt. (fot. 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 27);
malowane poziome: BRAK;
drogowskazy R3 5 szt. (fot. 1, 11, 14);
tablice informacyjne 7 szt. (fot. 3, 4, 5, 15, 31);
inne nie kategoryzowane BRAK.

Podsumowująca ocena opisowa oznakowania szlaku: niepełne oznakowanie – aktualnie do
poruszania się po szlaku potrzebna jest mapa/ślad GPS z zaznaczonym szlakiem.
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Jakość oznakowania: od istniejących znaków odkleja się folia, przez co w najbliższym czasie
staną się w ogóle
nieczytelne.
Usytuowanie i widoczność: istniejące znaki usytuowane są w widocznych miejscach.
Braki: sporo braków, znaków jest bardzo niewiele, w jednym z miejsc uchował się sam słupek (fot.
17).
Miejsca problematyczne: braki znaków przed skrętami (fot. 20, 21, 25).
głównie asfalt o dobrej i bardzo dobrej nawierzchni ok. 46 km
Nawierzchnia
gruntowa utwardzona 6,5 km
Miejsca odpoczynku

PODSUMOWANIE

Duża zadaszona wiata ze stołami, ławkami, oświetleniem i placem zabaw (fot. 8),dwie zadaszone
wiaty (fot. 26, 30).
Głównym minusem jest wybrakowanie oznakowania w terenie. Plusem jest ładna, widokowa trasa
wiodąca przez Pogórze i Beskid.
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LP.

NAZWA I LOKALIZACJA

DŁUGOŚĆ

PRZEBIEG

9.

Szlak Rowerowy Gminy Dukla

39 km

Dukla – Wietrzno – Łęki Dukielskie – Pałacówka –
Teodorówka – Iwla – Chyrowa – Dukla

KRYTERIUM

OCENA OPISOWA

Stopień bezpieczeństwa

Najważniejsze spostrzeżenia, niebezpieczne fragmenty i miejsca, rekomendacje poprawy.
Orientacyjna ilość znaków:
•
•
•
•

Oznakowanie

znaki kierunkowe tabliczki R1 i R1a: 57 szt. (fot. 1, 2, 4–9, 11–13, 15, 17, 20, 22–33, 35–39, 42–46,
49–56, 58, 60–67, 69, 71–73);
malowane poziome BRAK;
drogowskazy R3: 20 szt. (fot. 1, 10, 14, 18, 21, 34, 41, 59, 70, 75);
tablice informacyjne 11 szt. (fot. 1, 3, 10, 16, 18, 19, 47, 57, 68, 74).

Podsumowująca ocena opisowa oznakowania szlaku:najlepiej oznakowany szlak jaki widziałem. Znaki
pojawiają się w miejscach skrętu, a także zaraz za nimi jako potwierdzenie. Dodatkowo tablice ze
schematycznym zaznaczeniem szlaku sprawiają, że udało się osiągnąć efekt, że szlak można przejechać
bez mapy czy śladu GPS.
Bardzo pozytywna ocena oznakowania.
Jakość oznakowania: bardzo dobra.
Usytuowanie i widoczność: znaki ustawione w widocznych miejscach.
Braki: brak. Miejsca problematyczne: okolice stadionu w Iwli – ktoś wyżywał się na znakach (fot. 57).

Nawierzchnia

•
•

głównie asfaltowa
krótkie pojedyncze odcinki drogi gruntowej utwardzonej o łącznej długości ok 1,5 km

39

Miejsca odpoczynku

Na wzgórzu 534 ławeczki, stojaki dla rowerów – niestety zdewastowane (fot. 48).

PODSUMOWANIE

Bardzo czytelne oznakowanie szlaku, sprawia, że można zająć się podziwianiem okolic, a nie pilnowaniem
czy przypadkiem nie powinniśmy gdzieś tu skręcić. Spora liczba tablic informacyjnych, z krótkimi
podstawowymi informacjami. Powtarzające się tablice ze schematem szlaku ułatwiające nawigację. Z
minusów – przebieg szlaku obok stadionu w Iwli – wątpliwej jakości atrakcja turystyczna.

LP.

NAZWA I LOKALIZACJA

DŁUGOŚĆ

PRZEBIEG

10.

Trasa rowerowa po gminie Narol nr 2 – czerwona

19 km

Narol – Podlesina-Kadłubiska – Lipsko – Narol

KRYTERIUM

OCENA OPISOWA

Stopień bezpieczeństwa

Ogólnie bardzo bezpieczny poza jednym krótkim fragmentem, gdzie wyjeżdża się na ruchliwą drogę nr 865.
Droga dość wąska (trzeba uciekać na pobocze, kiedy za nami i z naprzeciwka jedzie samochód –fot. 29).
Może dałoby się w tym miejscu utwardzić kawałek pobocza, by nie trzeba było poruszać się asfaltem?
Orientacyjna ilość znaków:
•

Oznakowanie

•
•
•
•
•

znaki kierunkowe tabliczki R-1 ×9 (fot. 01, 03, 05, 13–15, 24, 28, 32)R-1a ×5 (fot. 06, 16, 23, 26,
31);
malowane poziome – brak;
drogowskazy R-3 ×8 (fot.. 02, 03, 09, 12, 22, 28, 29, 36);
tablice informacyjne ×3 (fot. 04, 10, 37);
drogowskazy R-4 (fot. 08), R-4b (fot. 11), R-4e (fot. 07);
inne nie kategoryzowane – brak.

Braki: fot. 19, 25, 27, 30 – rozjazd, przydałby się znak kierunkowy; fot. 21 – dość długi odcinek, na którym
nie ma ani jednego znaku. Przydałby się jakiś, zwłaszcza po zjechaniu z drogi bardziej uczęszczanej w
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mniej uczęszczaną (fot. 17 i 18) celem potwierdzenia, że poruszamy się po szlaku. Przed i po tym odcinku
jest ich całkiem duże zagęszczenie.
Miejsca problematyczne: fot. 17 i 18 – potrzebne oznakowanie – szlak zjeżdża z drogi bardziej
uczęszczanej w mniej uczęszczaną. W takim miejscu naturalne jest poruszanie się po szlaku bardziej
uczęszczanym.
Widoczność. Znaki częściowo zasłonięte są przez chaszcze/gałęzie drzew. Małe strzyżenie znacząco
poprawiłoby widoczność –fot. 06, 12, 14, 15, 23, 32, 36. W kilku miejscach znaki są dość daleko od drogi,
co utrudnia ich dostrzeżenie –fot. 14, 29.
Ocena ogólna: bez mapy z zaznaczonym szlakiem raczej niemożliwy do przejechania bezbłędnie.
Oznakowany nierównomiernie: tj. są miejsca, gdzie jest spore zagęszczenie znaków (15–16, 22-24) lub
znaki R-1 i R-3 na jednym drzewie (fot. 03, 28), a brakuje ich w miejscach rozjazdów czy też na odcinku fot.
21. Same znaki są w dobrym stanie.
80 % nawierzchnia asfaltowa (w znacznej części ładny i nowy asfalt)
Nawierzchnia
ok. 4 km nawierzchnia utwardzona (nie asfaltowa)
Miejsca odpoczynku

PODSUMOWANIE

4 miejsca odpoczynku; stojaki na rowery, zadaszona wiata, ławki, stół, kosze (fot. 04); zadaszona wiata,
ławki, stół, kosz, miejsce na ognisko (fot. 20); stojaki na rowery, zadaszona wiata, ławki, stół, kosze, grill (o
drewno/węgiel trzeba zadbać we własnym zakresie), ładowarka USB (fot. 33–35); stojaki na rowery,
zadaszona wiata, ławki, stół, kosz, pizzeria (fot. 38).
Przyjemny, krótki szlak o dobrej nawierzchni, bardzo ładna i ładnie położona wiata w Lipiu pod Narolem.
Minusem jest oznakowanie.
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LP.

NAZWA I LOKALIZACJA

DŁUGOŚĆ

PRZEBIEG

11.

Szlak rowerowy w gminie Jarosław

76 km

Jarosław – Zarzecze – Pruchnik – Kramarzówka – Helusz – Wola
Węgierska – droga na Tuligłowy – Rokietnica – Jarosław

KRYTERIUM

OCENA OPISOWA

Stopień bezpieczeństwa

Szlak poprowadzony po drogach, gdzie natężenie ruchu pojazdów jest małe i średnie.
Orientacyjna ilość znaków:
•
•
•
•
•

Oznakowanie

znaki kierunkowe tabliczki R1 i R1a: ok. 34 szt. (fot. 2-15, 17–19, 24–27, 31, 32, 35–43);
malowane poziom: BRAK;
drogowskazy R3: BRAK;
tablice informacyjne: 3 szt. (fot. 16, 28, 33);
znak R-4e: 1 szt. (fot. 34).

Ocena ogólna: w obecnej postaci nie da się przejechać szlaku po samych znakach, trzeba mieć mapę z
zaznaczonym szlakiem lub ślad na GPS.
Jakość oznakowania: część znaków jest już na tyle wyblakła, że widać jedynie, że tędy przebiega szlak, ale
czy w tym miejscu należy jechać prosto, czy skręcić – tego już nie wiadomo.
Usytuowanie i widoczność: na słupkach istniejących znaków drogowych, latarniach, słupach
energetycznych. Znaki są w widocznych miejscach.
Braki: nie odnalazłem początku ani końca szlaku, być może brakuje tu kilku tabliczek. Na szlaku wymagane
jest uzupełnienie o znaki, głównie przy miejscach skrętu (fot. 44).
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Miejsca problematyczne: nieoczekiwana (nieoznakowana) zmiana kierunku szlaku: z asfaltu w drogę
gruntową (fot. 22).
stan nawierzchni: ogólnie bardzo dobry i dobry, poza krótkim, gruntowym odcinkiem
asfalt 72,5 km,
Nawierzchnia
droga gruntowa utwardzona 2,5 km
trudna droga gruntowa z koleinami po maszynach rolniczych 1 km
Miejsca odpoczynku

brak

PODSUMOWANIE

Szlak bardzo ładny widokowo. Do poprawy jest oznakowanie.

LP.

NAZWA I LOKALIZACJA

DŁUGOŚĆ

PRZEBIEG

12.

Garncarski Szlak Rowerowy

22 km

Medynia Głogowska – Medynia Łańcucka – Czarna – Zalesie –
Medynia Głogowska

KRYTERIUM

OCENA OPISOWA

Stopień bezpieczeństwa

Poprowadzony drogami o małym i średnim natężeniu ruchu
Orientacyjna ilość znaków:

Oznakowanie

•
•
•
•

znaki kierunkowe tabliczki R1 i R1a: BRAK;
malowane poziome: BRAK;
drogowskazy R3 12 szt. (fot. 6, 9–11, 13–19, 21);
tablice informacyjne 3 szt. (fot. 4, 7, 8);
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•

inne nie kategoryzowane: BRAK.

Podsumowująca ocena opisowa oznakowania szlaku: zbyt mało znaków by móc jechać tylko po nich.
Konieczna mapa lub ślad GPS.
Jakość oznakowania: część znaków wyblakła od słońca fot. (18, 19).
Usytuowanie i widoczność: znak przesłonięty gałęziami i liśćmi drzewa (fot. 21).
Braki: brak oznakowania zmiany kierunku szlaku (fot. 1, 2, 5), znak spadł z drzewa (fot. 13).
Miejsca problematyczne: wykopany dół blokujący przejazd (fot. 12), w jednym z miejsc znaki pokazują
kierunki wzajemnie się wykluczające (fot. 19 i 20).
asfalt 14 km
Nawierzchnia

gruntowa utwardzona 7 km
gruntowa nieutwardzona 1 km

Miejsca odpoczynku

Wiata ze stołem, ławkami i grillem (fot. 3).

PODSUMOWANIE

Zbyt słabo oznakowany.
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3.3 Rozmieszczenie szlaków – mapa

Na mapie zaznaczone zostało rozmieszczenie najważniejszych oznakowanych szlaków
województwa podkarpackiego.
Mapa rozmieszczenia szlaków zgodnie z listą szlaków województwa podkarpackiego
(Załącznik 1.) znajduje się pod adresem:
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1JfdenEJlFPOOOFbMLKYsu-A-rYD-qVl&usp=sharing

4. Uczestnicy turystyki rowerowej
4.1 Raport z badania
Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem formularza dostępnego on-line
w październiku 2020 roku. W badaniu wzięło udział 289 respondentów, którzy
odpowiadali na 12 pytań. Poniżej zaprezentowano wyniki wraz z komentarzem.
Pytanie 1. Cel korzystania z roweru. Liczba odpowiedzi: 289 odpowiedzi
wielokrotnego wyboru. Jeżdżę:

Zdecydowana większość respondentów wskazała, że jeździ na rowerze podczas
weekendowych przejażdżek. Ponad połowa stwierdziła, że jeździ na rowerze podczas
urlopu i podczas dłuższych rajdów w małej grupie. Co trzeci ankietowany zadeklarował
dojazdy do pracy szkoły lub na zakupy. Podobnie wysokie odsetki respondentów
zaznaczyły udział w dłuższych rajdach podczas imprez rowerowych czy na jazdę
sportową/wyczynową.
Pytanie 2. Częstotliwość jazdy rowerem. Liczba odpowiedzi: 289 odpowiedzi
jednokrotnego wyboru. Jeżdżę:
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Zdecydowanie dominującą odpowiedzią jest kilka razy w tygodniu, co potwierdza
wnioski z pytania poprzedniego o rekreacyjnym charakterze użytkowania roweru. Warto
zwrócić uwagę na niski odsetek (5,6%) odpowiedzi „rzadziej” (niż 3–4 w tygodniu),
co świadczy o braku w grupie respondentów tzw. rowerzystów niedzielnych. Podobnie
jedynie co siódmy (13,8%) ankietowany wskazał, że jeździ „codziennie”, co pozwala
przypuszczać, że dojazdy „do pracy/szkoły/na zakupy” pojawiające się w
odpowiedziach na poprzednie pytanie dla większości respondentów nie są regularne.
Pytanie 3. Dystans jazdy na rowerze podczas jednego wyjazdu. Liczba odpowiedzi:
289 odpowiedzi jednokrotnego wyboru. Jeżdżę średnio:

Zdecydowana większość ankietowanych preferuje dłuższe wyjazdy rowerowe, a jedynie
co czwarty jednorazowo przejeżdża mniej niż 20 km. Może to wskazywać na aktywność
turystyczną. Zestawiając to z odpowiedziami na pytanie poprzednie można
wnioskować, że badani przejeżdżają średnio 100 km tygodniowo, czyli ponad 5000 km
rocznie.
Pytanie 4. Rodzaj roweru. Liczba odpowiedzi: 289 odpowiedzi wielokrotnego wyboru.
Używam roweru:
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Najpopularniejszym rodzajem roweru, używanym przez ankietowanych jest rower
górski, który uważany jest za najbardziej uniwersalny typ roweru. Kolejne miejsca
zajmują rowery bardziej wyspecjalizowane jak trekkingowe, szosowe, crossowe i
gravelowe, które przeznaczone są do różnych terenów i sposobów podróżowania. Mniej
niż co dziesiąty ankietowany korzysta z roweru miejskiego. Warto też wspomnieć
o niszy w postaci rowerów elektrycznych, których popularność według trendów i
wyników sprzedaży dystrybutorów może rosnąć.
Pytanie 5. Liczba osób podczas wyprawy rowerowej. Liczba odpowiedzi: 289
odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Jeżdżę najczęściej:

Większość ankietowanych najczęściej jeździ na rowerze samotnie, co wskazuje na
rekreacyjny i wyciszający charakter wycieczek rowerowych. Kolejne miejsca zajmują
wyprawy z najbliższymi (kolejno: w parze, ze znajomymi i z rodziną). Jedynie co piąty
badany wskazał, że najczęściej jeździ w większych zorganizowanych grupach.
Świadczy to o dominacji niezorganizowanej turystyki rowerowej, która daje większą
swobodę wyboru tras i odwiedzanych atrakcji.
Pytanie 6. Sposób dotarcia na podkarpackie trasy rowerowe. Liczba odpowiedzi:
289 odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Dojeżdżam najczęściej:
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Zdecydowana większość badanych traktuje jazdę po trasach rowerowych i dojazd
do nich jako jedną przejażdżkę, co świadczy o popularności rekreacyjnych wyjazdów
wokół miejsca zamieszkania/pobytu. Pozostałe odpowiedzi wskazują bardziej
turystyczny wymiar eskapad z dojazdem do tras rowerowych innym środkiem lokomocji.
Wśród środków tych dominuje samochód (40%), rzadziej wykorzystywana jest kolej
(co ósmy ankietowany), z busów korzysta znikoma ilość respondentów.
Pytanie 7. Wybór tras rowerowych. Liczba odpowiedzi: 289 odpowiedzi
jednokrotnego wyboru. Najczęściej:

Teza o dominacji niezorganizowanej turystyki rowerowej nad tą zorganizowaną znajduje
potwierdzenie także w odpowiedziach na to pytanie, gdzie tylko 7,3% ankietowanych
wskazało na ścisłe trzymanie się oznaczonych tras. Z drugiej strony, niemal dwie
trzecie respondentów wykorzystuje istniejące szlaki w planowaniu tras. Wskazuje to na
istotną rolę infrastruktury nawet w mniej zorganizowanej turystyce.
Wykres odpowiedzi na pyt. 8. Motywacja wyboru trasy rowerowej. Liczba odpowiedzi:
289 odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Najczęściej wybieram trasy ze względu na:

możliwość zwiedzania
atrakcji przyrodniczych
stopień trudności
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Kluczowymi czynnikami wyboru tras rowerowych są te związane z bezpieczeństwem
(mały lub brak ruchu kołowego) oraz z występowaniem przy trasach atrakcji
turystycznych – przede wszystkim przyrodniczych, ale też, choć w mniejszym stopniu,
kulturowych. Do pozostałych istotnych czynników można zaliczyć te związane z samą
trasą jak długość, oznakowanie czy stopień trudności. Oraz te dotyczące infrastruktury
jak miejsca odpoczynku czy oferta gastronomiczna.
Pytanie 9. Zaznacz na ile są ważne dla Ciebie następujące elementy infrastruktury
i ułatwienia na trasach rowerowych.
Liczba odpowiedzi: 289 wielokrotnego wyboru.
Wykres czynników wskazanych jako najważniejsze:

Odpowiedzi na to pytanie potwierdzają wysnute wnioski. Kluczowym elementem
wskazanym przez niemal 90% respondentów jest infrastruktura związana
z bezpieczeństwem. Kolejne istotne elementy to: spójność systemu tras rowerowych,
jakość nawierzchni i oznakowanie tras, szlaków i dróg rowerowych. Czołową piątkę
czynników zamyka atrakcyjność oferty turystycznej w pobliżu tras.
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Pytanie 10. Jak oceniasz następujące elementy oferty produktów turystyki
rowerowej województwa podkarpackiego?
Liczba odpowiedzi: 289 odpowiedzi wielokrotnego wyboru.
Wykres A. Najlepiej oceniane czynniki

Wykres B. Najgorzej oceniane czynniki

Zestawienie najwyżej ocenianych elementów oferty rowerowej jest w 60% zgodne
z czynnikami wskazanymi jako najistotniejsze. Są to: atrakcyjność oferty turystycznej,
ogólny komfort przejazdu i jakość nawierzchni. Na drugim biegunie jest spójność sieci
tras rowerowych, która została wskazana jako drugi najważniejszy czynnik, a następnie
jako jeden z elementów ocenionych najgorzej. Wskazuje to wprost na obszar kluczowej
interwencji.
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Pytanie 11. Jakie są Twoim zdaniem najważniejsze zalety turystki rowerowej
województwa podkarpackiego?
289 odpowiedzi otwartych. Wykres odpowiedzi skategoryzowanych.

Najważniejsze zalety turystki rowerowej
województwa podkarpackiego
Walory przyrodnicze, krajobrazowe, ukształtowanie
terenu

68,51%

Jakość dróg publicznych i rowerowych

10,73%

Atrakcje kulturalne, zabytki

9,34%

Oddalenie od dużych miast, mniejszy ruch uliczny i
turystyczny
Dobre miejsce na odpoczynek, regenerację
Infrastruktura gastronomiczna i noclegowa

6,23%
3,46%
0,69%

Brak odpowiedzi lub odpowiedź nie na temat

13,15%

Zdecydowanie najważniejszą zaletą turystyki rowerowej w regionie wskazaną
w badaniu były walory przyrodnicze. Respondenci podkreślali górzysty i pagórkowaty
charakter województwa i wynikającą z tego mnogość punktów widokowych. Rzadziej
wskazywane były dobra jakość dróg zarówno publicznych jak i rowerowych.
W odpowiedziach pojawiały się też wskazania na atuty w postaci oddalenia od
większych miast, dzięki czemu występuje mniejszy ruch samochodowy i turystyczny
co sprawia, że podkarpacka turystyka rowerowa to dobra forma odpoczynku i
regeneracji.
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Pytanie 12. Jakie są Twoim zdaniem najważniejsze problemy turystki rowerowej
województwa podkarpackiego?
289 odpowiedzi otwartych. Wykres odpowiedzi skategoryzowanych.

Najważniejsze problemy turystki rowerowej
województwa podkarpackiego
Mało tras rowerowych, szczególnie odseparowanych
od ruchu samochodowego

54,67%

Słaba jakość istniejących ścieżek (m.in. nawierzchni,
oznakowań) oraz ich wzajemnych połączeń

28,03%

Słabo rozwinięta infrastruktura (miejsca postojowe,
gastronomia, noclegi)

8,65%

Słaba promocja tras, mało dostępnych map i opisów
tras (online i offline)

7,96%

Słaba komunikacja. Utrudniony dojazd do szlaków
koleją, brak parkingów

5,54%

Niszczenie ścieżek rowerowych przez ekipy
wycinające drzewa w lasach

1,38%

Brak odpowiedzi lub brak dostrzeganych problemów

10,73%

Dominującym problemem turystyki rowerowej wskazanym przez respondentów jest
mała liczba tras rowerowych, szczególnie tych odseparowanych od ruchu
samochodowego. Kolejne istotne problemy to słaba jakość istniejących dróg oraz
niesatysfakcjonująca infrastruktura wokół nich. Problemy związane ze słabą promocją
i komunikacją, szczególnie kolejową, zajmują dalsze miejsce. Wyniki te jasno wskazują,
że największym problemem jest brak inwestycji i systemowego zarządzania turystyką
rowerową, szczególnie w zakresie wyznaczania ścieżek rowerowych oddzielonych
od istniejących dróg publicznych.
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5. Otoczenie instytucjonalne i organizacyjne
5.1. Grupy i organizacje rowerowe
Jazda na rowerze integruje mieszkańców nawet najmniejszych gmin i miejscowości.
W województwie podkarpackim w 2020 roku funkcjonowały 53 grupy, organizacje
i kluby rowerowe.
•
•
•
•
•

Zidentyfikowanych zostało:
16 nieformalnych grup rowerowych;
26 stowarzyszeń rowerowych zajmujących się turystyką rowerową;
9 klubów sportowych z dyscyplinami rowerowymi;
2 inne organizacje zajmujące się turystyką rowerową i sportem.

Najpopularniejsze formy działalności:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

wspólne nieformalne wycieczki i wyprawy, zarówno w najbliższej okolicy (zwane
potocznie „wokół komina”) jak i poza okolicę;
wspólne wyjazdy na rajdy i zawody organizowane poza okolicą;
organizacja rajdów rekreacyjnych dla członków i osób niezrzeszonych;
organizacja zawodów amatorskich w różnorodnych dyscyplinach;
wspólne treningi sportowe;
inicjowanie, wspieranie, realizacje budowy i modernizacji infrastruktury
komunikacyjnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w szczególności ścieżek
i szlaków rowerowych;
współdziałanie z instytucjami, organizacjami, jednostkami samorządu
terytorialnego na rzecz rozwoju sportu i turystyki w regionie;
edukacja sportową społeczeństwa;
organizacja akcji charytatywnych i społecznych;
edukacja i budowanie świadomości znaczenia roweru jako środka komunikacji;
popularyzacja lokalnych atrakcji turystycznych.
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LP.

NAZWA I
LOKALIZACJA

DANE KONTAKTOWE I KANAŁY KOMUNIKACJI

1.

Cyklo Rzeszów
Rzeszów

https://cyklorzeszow.pl/
https://www.facebook.com/groups/cyklorzeszow/

2.

MTB Rzeszów
Rzeszów

http://www.mtb.rzeszow.pl/index.html

3.

Rzeszowskie
Towarzystwo
Rowerowe
Rzeszów

ul. Fredry 8/5, 35-005 Rzeszów
Prezes Zarządu RTR: Tomasz Nalepa, tel. 601664048
e-mail:iperyts@poczta.wp.pl http://rtr.resman.pl

Stowarzyszenie
Rowery.Rzeszow.pl
Rzeszów

ul. Spiechowicza13/2, 35-223 Rzeszów
Prezes: Daniel Kunysz, tel. 661036797,e-mail:
kontakt@rowery.rzeszow.pl
https://rowery.rzeszow.pl/stowarzyszenie/;https://www.facebook.
com/roweryrzeszowpl
https://forum.rowery.rzeszow.pl/

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Grupa rowerowa Sokół
Rzeszów
Rzeszów
Krośnieńskie
Towarzystwo Cyklistów
Krosno
Stowarzyszenie
Aktywny Beskid
Iwonicz-Zdrój
Rowerowy Przemyśl
Przemyśl
Stowarzyszenie
Przemyska Grupa
Rowerowa
Przemyśl
Przemyskie
Towarzystwo
Cyklistów
Przemyśl

Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a,35-011
Rzeszów tel. 602529228, e-mail: biuro@kpsokol.pl
KTC Krosno, ul. Grodzka 10,38-400 Krosno
http://ktc.org.pl
ul. Floriańska 167B,38-440 Iwonicz-Zdrój,tel. 723111764
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Aktywny-Beskid103869731103780
https://www.facebook.com/RowerowyPrzemysl

ul. Marcina Bielskiego 54/3,37-500 Przemyśl, tel. 504707991,
e-mail: stowarzyszenie.pgr@gmail.com
https://www.facebook.com/przemyskagruparowerowa

tel. 502 626 315
https://www.facebook.com/ptcprzemysl

12.

Cyklonauci Tarnobrzeg
Tarnobrzeg

https://www.facebook.com/cyklonauci

13.

RBRower
Brzozów

https://www.facebook.com/RBRower-862058190543132/
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14.

15.

16.

MTB DĘBICA
Dębica
Dębicki Klub Kolarski
„Gryf”
Dębica
Jarosławska Sekcja
Rowerowa
Jarosław

tel. 505 926 800
https://www.facebook.com/MTBDebica/

https://www.facebook.com/DebickiKlubKolarskiGryf
tel. 604607741
https://www.facebook.com/pages/category/Organization/Jaros%
C5%82awska-Sekcja-Rowerowa-646569212218576/

17.

Aktywny Pruchnik
Pruchnik

tel. 501 526 125
https://www.facebook.com/aktywnypruchnik/

18.

Jasielskie
Stowarzyszenie
Cyklistów
Jasło

https://www.facebook.com/jaslobike

19.

TS Sokół Jasło
Jasło

https://www.facebook.com/TS.Sokol

20.

MTB MOSiR Dukla
Dukla

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
ul. Armii Krajowej 1A, 38-450 Dukla, tel.13 43 30 335

21.

MTB Rymanów
Rymanów

https://www.facebook.com/MTBRymanow

22.

Łańcuckie
Towarzystwo Cyklistów
Łańcut

Podzwierzyniec 41,37-100 Łańcut, tel. 607630134
http://www.ltc-lancut.pl/
https://www.facebook.com/%C5%81a%C5%84cuckieTowarzystwo-Cyklist%C3%B3w-393637783993415/

23.

Mielec Na Rower
Mielec

https://www.facebook.com/groups/mielecnarower/

24.

25.

26.

Stowarzyszenie
Kolarskie Stal Mielec
Mielec
Trasy Rowerowe
Mielec
Mielec
Stowarzyszenie
CHODŹMY NA
ROWER Mielec

ul. Sękowskiego 4A,39-300 Mielec, Bartek Ćwik, tel. 531560510
e-mail:pokazy@power-trial.pl
tel. 603480000
https://www.facebook.com/TrasyroweroweMielec/
ul. Szafera 31,39-300 Mielec, tel. 17 710 50 16; tel. kom.
669324889
e-mail: stowarzyszenie@cnr.org.pl

27.

Klub Kolarski Jeżowe
MTB Jeżowe

tel. 530856534
https://www.facebook.com/kkjezowe/

28.

Przeworskie Koło
Turystyki
Rowerowej „Leliwa”

https://www.facebook.com/przeworskiekoloturystykirowerowej/
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Przeworsk

29.

Qlarze K-ga
Kańczuga

30.

Ropczyckie Rowerowe
Stowarzyszenie
„Składak”
Ropczyce

31.

MTB Lubenia
Straszydle

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Stowarzyszenie
Sportowo-Turystyczne
Lubcza
Racławówka
Stowarzyszenie
sportowe
„Sanocki Klub Kolarski”
Sanok
Stowarzyszenie Łączy
Nas Sanok
Sanok
SWR Sanok – Sanoccy
Wariaci
Rowerowi
Sanok

https://www.facebook.com/Qlarze/

https://www.facebook.com/rrs.skladak/

Straszydle 155A,36-043 Straszydle, tel. 605180025
http://www.mtblubenia.pl/
Racławówka 215,36-047 Niechoborz, tel. 602 226 839
e-mail: sst_lubcza@wp.pl
https://sstlubcza.com/kontakt/

ul. Z. Nałkowskiej 16, 38-500 Sanok
http://skk.sanok.pl/

ul. Grzegorza 4/2,38-500 Sanok, tel. 665154480
e-mail: stowarzyszenielns@gmail.com http://slns.pl/

https://www.facebook.com/groups/996606917017027

Stowarzyszenie
Rowerzyści ze Stali
Stalowa Wola

ul. Poziomkowa 15,37-450 Stalowa Wola
http://rowerzyscizestali.pl/
https://www.facebook.com/Rowerzy%C5%9Bci-ze-stali609665309163756/

Klub Kolarski „Sokół”
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Kolarskie
Stowarzyszenie
Strzyżów MTB Team
Strzyżów
GRG – Grupa
Rowerowa Gogołów
Głogów Małopolski

https://www.facebook.com/Klub-KolarskiSok%C3%B3%C5%82-Stalowa-Wola-2142130059176809/

MTB Czudec
Czudec

https://www.facebook.com/wyscig.MTB.Czudec/

https://www.facebook.com/Kolarskie-StowarzyszenieStrzy%C5%BC%C3%B3w-MTB-Team-169698189738898/

https://www.facebook.com/GRG-Grupa-RowerowaGogo%C5%82%C3%B3w-1091014810952572/
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Szprycha Podkarpackie
Maratony Rowerowe
Łańcut
Jedlickie
Stowarzyszenie
Sportowo Turystyczne
Wojtek MTB
Jedlicze
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
im. dr. Mieczysława
Orłowicza w Przemyślu
Przemyśl
Klub Górski PTTK
„Karpaty”
Przemyśl
Uczniowski Klub
Sportowy
w Czarnej
Czarna
Powiatowe Zrzeszenia
LZS
w Brzozowie
Brzozów
Uczniowski Klub
Sportowy Kępa
Dębica
Stowarzyszenie
Towarzystwo
z Beskidu Niskiego
Uście Gorlickie Izby
(woj. małopolskie)
Beskidzkie
Towarzystwo
Turystyczne „Przełom
Wisłoka”
Puławy
Towarzystwo
Miłośników Ziemi
Leżajskiej
Leżajsk
KLKS „AZALIA”
Brzóza Królewska

tel. 609 099 742
https://www.facebook.com/ltclancut/

Jaszczew 83,38-460 Jedlicze tel. 692608801
e-mail: wojtekmtb@onet.eu
https://jsstwojtekmtb.wordpress.com/

ul. Waygarta 3,37-700 Przemyśl, tel. 16 678 53 74
e-mail: pttkprzemysl@op.pl
http://przemysl.pttk.pl

ul. Waygarta 3,37-700 Przemyśl, tel. 16 678 53; 606391 333
e-mail: kgkarpaty@interia.pl
http://www.klubkarpaty.pl
Czarna Górna 126,38-710 Czarna, tel. 13 461 9045; 510 390
663
e-mail: gimczar2@op.pl
e-mail: jacekbihun@gmail.com
http://www.szkolawczarnej.pl
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów
http://www.pzlzs.powiatbrzozow.pl/

e-mail: p.mazur@vp.pl
http://kepadebica.pl https://www.facebook.com/ukskepa

Izby 35, 38-315 Uście Gorlickie Izby
http://rajdhawran.pl/

Puławy 16, 38-480 Rymanów
e-mail: info@kiczeraski.pl
www.kiczeraski.pl http://przelomywisloka.pl http://zat.besko.pl/

ul. Adama Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk
https://www.facebook.com/tmzl.lezajsk

e-mail: azaliafacebook@vip.onet.pl
https://www.facebook.com/KLKS.Azalia.Brzoza.Krolewska
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Bractwo Flisackie pw.
św. Barbary
Ulanów
Stowarzyszenie
Sportowo-Rekreacyjne
„Żbik-Komańcza”
Komańcza

52.

53.

ul. Rynek 5,37-410 Ulanów, tel. 608667775; 660 002 806
e-mail: flisacy@poczta.onet.pl https://flisacy.net

Czystogarb 8,38-543 Komańcza
tel. 501 481 456

5.2. Wydarzenia rowerowe 2016–2020
Celem analizy było zebranie informacji o wydarzeniach i imprezach rowerowych
w województwie podkarpackim na przestrzeni lat 2016–2020. Rok 2020 był rokiem
szczególnym, ze względu na pandemię COVID-19, stąd wiele planowanych
i cyklicznych wydarzeń nie odbyło się. Część z nich odbyła się w innych terminach,
niż zaplanowano, a część została przeniesiona na rok 2021.
Statystyki głównych, największych wydarzeń rowerowych
A. Liczba wydarzeń rowerowych w latach
•
•
•
•
•

2016 – 133 wydarzenia
2017 – 146 wydarzeń
2018 – 147 wydarzeń
2019 – 168 wydarzeń
2020 – 124 wydarzeń

Suma lat 2016–2020 to 718 wydarzeń.
B. Główne rodzaje wydarzeń rowerowych i ich liczba w województwie podkarpackim w
latach 2016–2020:
•
•

409 wydarzeń o charakterze rekreacyjnym – rajdy, zloty, parady itp.;
309 wydarzeń o charakterze sportowym – wyścigi, zawody, cykle wydarzeń.

C. Podmioty organizujące wydarzenia rowerowe (główni organizatorzy):
•
•
•
•
•

54 – samorządy gminne i powiatowe, jednostki samorządowe (ośrodki sportowe,
ośrodki kultury i inne), szkoły;
17 – organizacje rowerowe i kluby sportowe;
12 – stowarzyszenia lokalne;
5 – przedsiębiorcy;
12 – inne(np. parafie, ochotnicze straże pożarne, komendy policji).
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Trudno podać dokładną liczbę uczestników wydarzeń rowerowych. Większość
wydarzeń prowadzi rejestrację uczestników – głównie są to organizatorzy zawodów
sportowych. Na podstawie analizy informacji od organizatorów wydarzeń z roku 2019
(ostatniego przed pandemią COVID-19) możliwe jest jedynie oszacowanie liczby
uczestników wydarzeń rowerowych w granicach od 8 do 12 tys.
Lista głównych, największych wydarzeń rowerowych znajduje się w Załączniku nr 2
Audytu.

6. Diagnoza komunikacji marketingowej produktów turystyki
rowerowej województwa podkarpackiego
6.1. Regionalne produkty turystyki rowerowej
Ponadregionalną i regionalną komunikacją turystyki rowerowej województwa
podkarpackiego zajmują się Oddział Turystyki Departamentu Promocji, Turystyki i
Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
oraz Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Przeanalizowane zostały
również ogólnopolskie i regionalne kanały informacji o produktach turystyki rowerowej.
Wyróżnione zostały produkty o charakterze regionalnym, ponadlokalne wydarzenia
rowerowe w województwie podkarpackim.
Kanały komunikacji regionalnych produktów turystycznych
Produkt
regionalny
Wschodni
Szlak
Rowerowy
Green Velo –
odcinek
podkarpacki

Kanały komunikacji

Charakterystyka i ocena

https://greenvelo.pl

Podkarpacki odcinek Green Velo znajduje się
na obszarze trzech tzw. rowerowych królestw.
Są to: Pogórze Karpackie(w całości), Roztocze
(wspólnie z woj. lubelskim) oraz Ziemia
Sandomierska i Dolina Dolnego Sanu(wspólnie
z woj. świętokrzyskim).
Komunikacja całości szlaku prowadzona jest
przez Regionalną Organizację Turystyczną
Województwa Świętokrzyskiego.
Podkarpacki odcinek jest promowany
równorzędnie z innymi województwami. Jakość
komunikacji zależy od zaangażowania Oddziału
Turystyki Departamentu Promocji, Turystyki i
Współpracy Gospodarczej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego, który jest regionalnym
partnerem szlaku.
Portal główny informuje o 32 lokalnych szlakach
znajdujących się w województwie podkarpackim
oraz o 235 obiektach POI (m.in. atrakcjach,
noclegach).

https://www.facebook.com/
greenvelo/
https://www.youtube.com/c
hannel/UCUhOK_pkRKQN
q4E_YLvxmdg
https://www.instagram.com/
green_velo/

Atlasy i mapy
rowerowe
(drukowane)
Materiały
promocyjne
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Turystyka
rowerowa
w
województwie
podkarpackim
–UMWP

https://podkarpackie.eu/tury
styka/
https://podkarpackie.eu/tury
styka/green-velo/
https://podkarpackie.eu/tury
styka/podkarpackie-dlaaktywnych/
https://www.facebook.com/
podkarpackie.przestrzen.ot
warta
https://www.instagram.com/
visitpodkarpackie/
https://twitter.com/gopodkar
packie
https://www.youtube.com/c
hannel/UCcgvmrMdsRoHS
LjJD61Vsgg
https://www.podkarpackie.p
l/images/stories/tur/2020/R
owerowe_Podkarpackie_pr
zewodnik.pdf

Przewodnik
Rowerowe
Podkarpacie – 50
tras rowerowych w
województwie
podkarpackim
(wydawnictwo
drukowane + PDF)
Turystyka
rowerowa w
województwie
podkarpackim
– PROT

https://www.podkarpackie.tr
avel/pl/atrakcje/przewodnik
https://www.facebook.com/
podkarpackie.travel/
https://www.instagram.com/
podkarpackietravel/
https://www.youtube.com/u
ser/podkarpackarot

Strona internetowa jest bogata w informacje i
łatwa do nawigowania. Informacje są stale
aktualizowane.
Profil FB jest aktywny i aktualizowany w
odpowiedni sposób. Angażuje odbiorców. Duża
liczba treści, zdjęć i filmów.
Kanał YouTube jest nieaktywny, ze śladową
liczbą subskrypcji. Ostatni film sprzed 2 lat.
Kanał Instagram jest aktywny, ale średnio
angażujący, niewykorzystywane są Instastories.
Strona informuje przede wszystkim o szlaku
Green Velo, zaprezentowane zostały trzy
podkarpackie królestwa rowerowe z bardzo
skromnymi informacjami o innych szlakach
rowerowych regionu.
Profil FB jest profilem ogólnym, wizerunkowym i
informacyjnym województwa podkarpackiego.
Wśród treści turystyka rowerowa pojawia się
bardzo rzadko, najczęściej jest to szlak Green
Velo. Brak jest zapowiedzi wydarzeń
rowerowych, filmów i zdjęć związanych z
turystyką rowerową.
Na Instragramie wśród wielu pięknych zdjęć
regionu brakuje zdjęć o tematyce rowerowej.
Kanał Twitter jest spójny z innymi kanałami,
przekazuje treści pojawiające się na FB i stronie
internetowej.
Kanał YouTube Podkarpackie przestrzeń
otwarta nie jest widoczny na stronie
internetowej podkrapckie.eu! Brak ikonki z
linkiem do kanału. Kanał ma tylko 158
subskrypcji. Opublikowano jedynie dwa filmy z
2013 roku promujące region jako przyjazny
rowerzystom – jeden w języku angielskim i
jeden w języku włoskim. Filmy w ramach
promocji szlaku Green Velo z Krystianem
Herbą.
Profesjonalnie opracowany przewodnik zawiera
propozycję 50 tras rowerowych po
województwie podkarpackim. Jest wydany w
wersji polskiej i angielskiej. Jest dostępna
wersja PDF, ale brakuje wersji on-line z
możliwością pobrania śladów tras.
Na stronie opublikowano jedynie krótki artykuł
Podkarpackie trasy rowerowe, w którym są
informacje ogólne o liczbie kilometrów tras i
regionach, w których jest ich najwięcej.
Wyróżniony jest szlak Green Velo. Dodatkowo
na stronie znajdują się linki do artykułów o 3
trasach.
W przewodniku po atrakcjach turystyki aktywnej
pojawia się jeden artykuł o Fortecznej Trasie
Rowerowej.
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Szlaki
Greenways –
podkarpackie

https://www.greenways.org.
pl/

Podkarpackie
trasy
rowerowe na
traseo.pl

https://www.traseo.pl/trasy/
query/podkarpackie/kategor
ia/rowerowe

Podkarpackie
trasy
rowerowe na
roweronline.pl
Podkarpackie
trasy
rowerowe na
czasnarower.p
l

https://roweronline.pl/trasyrowerowe/trasy-wpolsce/podkarpackie.html

http://www.czasnarower.pl/t
rasy/tag/podkarpackie

Profil FB jest profilem wizerunkowym i
informacyjnym turystyki województwa
podkarpackiego. Wśród treści turystyka
rowerowa pojawia się bardzo rzadko, brakuje
zapowiedzi wydarzeń rowerowych, filmów i
zdjęć z turystyką rowerową.
Na Instragramie wśród wielu pięknych zdjęć
regionu brakuje zdjęć o tematyce rowerowej.
Kanał YouTube Podkarpackie Travel ma jedynie
126 subskrypcji. Opublikowano tylko dwa filmy z
2012 – jeden Rowerem przez Przemyśl i drugi
w ramach promocji szlaku Green Velo z
Krystianem Herbą.
Na stronie można odnaleźć szczątkowe
informacje o dwóch szlakach w województwie
podkarpackim:
Szlak Dobrego Wojaka Szwejka
Greenway Karpaty Wschodnie.
Strona jest przestarzała i niełatwa w nawigacji,
dotarcie do informacji o szlakach jest bardzo
utrudnione. Brakuje opisów szlaków (tylko
umiejscowienie na mapie).
Na stronie informacja o projekcie OUR WAY.
Profil FB jest mało popularny i rzadko
aktualizowany.
Najpopularniejszy w Polsce portal z trasami
turystycznymi. Znajdują się w nim 422
propozycje tras rowerowych w województwie
podkarpackim, w tym 280 dla rowerów górskich
i 142 rowerów szosowych. Trasy tworzone są
przez samych rowerzystów.
Najpopularniejsze trasy:
Pętelka po Pogórzu Dynowskim;
Hajda na Koń (Susiec – Horyniec Zdrój);
Polańczyk – Rajskie – Lutowiska – Smolnik–
Ustrzyki Górne –Wetlina–Smerek;
z Polańczyka do Baligrodu przez Górzankę.
W porównaniu z sąsiednimi regionami
Podkarpacie oferuje mało tras. Małopolska to
2090 tras, województwo świętokrzyskie
932,województwo lubelskie 763.
Popularny portal rowerowy z listą propozycji tras
i szlaków w całej Polsce tworzoną przez
samych rowerzystów. Odnotowano tylko 44
trasy w województwie podkarpackim.
Popularny portal rowerowy z listą propozycji tras
i szlaków w całej Polsce tworzoną przez
samych rowerzystów. 102 trasy w województwie
podkarpackim.
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Szprycha
Podkarpackie
Maratony
Rowerowe

https://www.facebook.com/lt
clancut

Cyklokarpaty
Bieszczady
Roadtrip

https://cyklokarpaty.pl/

Festiwalu
Turystyki
Rowerowej
„Roztocze bez
granic”

http://roztoczebezgranic.pl/

Dobre Sklepy
Rowerowe
ROAD
MARATON w
Zagłębiu
Aktywnej
Turystyki

http://www.roadmaraton.pl/
2020/
https://www.facebook.com/
Road-Maraton459979320725592/

https://www.facebook.com/c
yklokarpaty

https://www.facebook.com/r
oztoczebezgranic/

Podkarpackie Maratony Rowerowe „Szprycha”
to seria zawodów, maratonów w kolarstwie
górskim, gdzie każdy z wyścigów realizowany
jest przez osobny podmiot, lokalny klub czy
stowarzyszenie. W 2020 roku zaplanowanych
zostało 8 edycji, z których nie wszystkie zostały
zrealizowane. Koordynatorem jest Łańcuckie
Towarzystwo Cyklistów.
Komunikacja cyklu jest rozproszona. Profil
główny informuje o kolejnych zawodach,
szczegóły odnaleźć można na stronach
poszczególnych organizatorów.
Maratony Rowerowe Cyklokarpaty to wyścigi
rowerowe dla amatorów i wyścigi rowerowe dla
dzieci odbywające się od kwietnia do września
na terenie województw podkarpackiego i
małopolskiego.
Strona internetowa, która umożliwia rejestrację i
sprawdzenie wyników wyścigów jest
nowoczesna i na bieżąco aktualizowana.
Profil FB jest aktywny i często aktualizowany.
Cykl popularnych rajdów rowerowych
organizowany na Roztoczu Wschodnim i
Środkowym.
Strona internetowa jest nowoczesna,
aktualizowana, zawiera wiele praktycznych
informacji.
Profil FB jest aktywny i często aktualizowany.
Wyścigi szosowe odbywające się w ramach
cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD Maraton.
Na imprezę zapraszają wójtowie aż 6 miast i
gmin: Besko, Rymanów, Jaśliska, Komańcza,
Bukowsko, Zarszyn – Zagłębie Aktywnej
Turystyki.
Strona internetowa jest nowoczesna,
aktualizowana, zawiera wiele praktycznych
informacji.
Profil FB jest aktywny i często aktualizowany.

WNIOSKI STRATEGICZNE
Województwo podkarpackie nie komunikuje swojego potencjału produktów turystyki
rowerowej w wystarczający sposób. Można odnieść wrażenie, że dwa podmioty
zajmujące się promocją turystyczną regionu zapomniały o turystyce rowerowej.
Jedynym produktem, który jest promowany jest szlak Green Velo. Brak jest większej
promocji innych szlaków i tras oraz wydarzeń o znaczeniu regionalnym. Pozytywnie
oceniane jest wydanie przewodnika Rowerowe Podkarpacie, który mógłby jednak mieć
również wersję on-line (trasy mogłyby być przeniesione np. do portalu traseo.pl).
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Brak jest wsparcia inicjatyw oddolnych w zakresie komunikowania tras np. na traseo.pl
czy czasnarower.pl, gdzie mogłyby być prowadzone akcje promocyjne lub konkursy
dla rowerzystów.
Niewiele jest regionalnych produktów turystyki rowerowej typu wydarzenia, których
komunikację możemy ocenić na dobrą. Komunikacyjnie wyróżnia się Festiwal Turystyki
Rowerowej „Roztocze bez granic” oraz dwa komercyjne cykle wydarzeń Cyklokarpaty
oraz Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON. Wsparcia wymaga bardzo obiecująca
inicjatywa Szprycha Podkarpackie Maratony Rowerowe.

6.2 Lokalne produkty turystyki rowerowej
Do kategorii lokalnych produktów turystyki rowerowej zaliczamy produkty, których
zasięg mieści się obszarze gminnym, międzygminnym lub powiatowym (czasem także
na obszarze kilku powiatów). Wśród wielu lokalnych produktów turystyki rowerowej
województwa podkarpackiego możemy wyróżnić:
•
•
•
•

oznakowane szlaki rowerowe, w tym systemy szlaków (np. gminne, powiatowe);
trasy rowerowe – wyznaczone w przewodnikach, informatorach, trasy tworzone
przez użytkowników;
wydarzenia o charakterze rekreacyjnym – rajdy, zloty, parady itp.;
wydarzenia o charakterze sportowym – wyścigi, zawody, cykle wydarzeń.

W tabeli poniżej wyróżnione zostały dobre przykłady komunikacji produktów turystyki
rowerowej z regionu Podkarpacia.
Oznakowane szlaki rowerowe, w tym systemy szlaków (np. gminne, powiatowe)
Produkt lokalny

Kanały komunikacji

Forteczne trasy
rowerowe w
Przemyślu

http://visit.przemysl.pl/kategori
a/83,trasy-rowerowe

Trasy rowerowe
gminy
Boguchwała

https://www.boguchwala.pl/32
5-kultura-i-sport/4540-trasyrowerowe.html

Lokalne szlaki i
trasy na
greenvelo.pl

https://greenvelo.pl

Charakterystyka i ocena

aplikacja mobilna

mapki w formie ulotki

Interaktywne mapy dwóch szlaków,
opisy obiektów ze zdjęciami,
możliwość pobrania śladu gpx.
Ogólny opis gminnych szlaków
rowerowych z mapką do pobrania w
PDF.
Portal główny informuje o 32 lokalnych
szlakach w województwie
podkarpackim oraz o 235 obiektach
POI (m.in. atrakcjach, noclegach).

wydawnictwa – atlas,
mapy
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Trasy rowerowe – wyznaczone w przewodnikach, informatorach, trasy tworzone przez
użytkowników
Produkt lokalny

Kanały komunikacji

Charakterystyka i ocena

Mapa Rowerowa
Rzeszowa

https://rowery.rzeszow.pl
/interaktywna-mapa/

Trasy lokalne na
traseo.pl

https://www.traseo.pl/tras
y/query/podkarpackie/kat
egoria/rowerowe

Aktualizowana i dokładna mapa
interaktywna tworzona przez
Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl.
Mapy interaktywne, opisy, ślady, gpx, 422
propozycji tras rowerowych w
województwie podkarpackim, w tym 280
dla rowerów górskich i 142 rowerów
szosowych.

Wydarzenia o charakterze rekreacyjnym – rajdy, zloty, parady itp.
Produkt lokalny
Nocne Rajdy
Rowerowe
w Rzeszowie
Rajd Rowerowy
„Błękitną Wstęgą
Sanu”
Mielecki Leśny
MiniRajd Rowerowy

Kanały komunikacji

Charakterystyka i ocena

https://www.facebook.co
m/NocneRajdyRowerow
e

Popularne Rajdy Stowarzyszenia
Rowery.Rzeszow.pl.
Profil aktualizowany i pełny praktycznych
informacji.

http://www.gminadydnia.
pl/pl
inne lokalne kanały
informacyjne
https://mielec.krosno.lasy
.gov.pl/
https://www.facebook.co
m/NadlesnictwoMielec

Informacje o kolejnych edycjach rajdu,
wyniki i relacje.

Informacje o kolejnych edycjach rajdu,
wyniki i relacje.

Wydarzenia o charakterze sportowym – wyścigi, zawody, cykle wydarzeń
Produkt lokalny

Kanały komunikacji

Charakterystyka i ocena

Rajd Hawran

http://rajdhawran.pl/
https://www.facebook.co
m/rajdhawran/

Rajdy na orientację MTBO. Edycje
Nowica, Banica, Krempna.
Nowoczesna, aktualizowana strona
internetowa z wieloma praktycznymi
informacjami.
Profil FB aktywny i często aktualizowany.
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Cykl Łańcuckich
Wyścigów
Kolarskich

Dakar Toyota MTB
Lubenia

Festiwal Rowerowy
Bike Town w
Przemyślu

http://www.ltc-lancut.pl/
https://www.facebook.co
m/%C5%81a%C5%84cu
ckie-TowarzystwoCyklist%C3%B3w393637783993415/
http://www.mtblubenia.pl/
https://www.facebook.co
m/mtblubenia/
https://www.instagram.co
m/mtb_lubenia/
https://www.youtube.com
/channel/UCgAwIwMLOpwU8tPsXU7gqw/feat
ured
https://www.biketown.pl/
https://www.facebook.co
m/biketownprzemysl

Strona Łańcuckiego Towarzystwa
Cyklistów zawiera najważniejsze
informacje o wydarzeniach cyklu, wyniki i
relacje.
Profil FB rzadko aktualizowany.
Nowoczesna, aktualizowana strona
internetowa z wieloma praktycznymi
informacjami.
Profil FB aktywny i często aktualizowany.
Aktywne inne kanały mediów
społecznościowych.

Strona festiwalu wymaga rewitalizacji, jest
przestarzała i nieatrakcyjna.
Profil FB aktywny i aktualizowany.

WNIOSKI STRATEGICZNE
Komunikacja lokalnych produktów turystyki rowerowej woj. podkarpackiego jest na
bardzo niskim poziomie. Z trudnością można odnaleźć zdecydowanie dobre przykłady
promocji lokalnych szlaków rowerowych czy wydarzeń. Najczęściej informacje
publikowane są na, w zdecydowanej większości słabych jakościowo, stronach gmin,
powiatów lub organizacji rowerowych i sportowych. Informacje te to w zdecydowanej
większości: listy szlaków z opisem, bez map i zdjęć; w przypadku wydarzeń plakaty,
bez opisu wydarzenia w postaci notki prasowej.
Sytuację poprawia portal greenvelo.pl, który prezentuje 32 lokalne szlaki i trasy oraz
umożliwia promocję lokalnych wydarzeń rowerowych. Popularnym narzędziem promocji
wydarzeń jest również FB oraz portal informacyjny www.kiwiportal.pl.
Warto rozwijać współpracę z popularnymi portalami umożliwiającymi promocję
lokalnych tras rowerowych jak traseo.pl czy www.czasnarower.pl.
Brakuje standardów komunikacyjnych, widoczne są braki w kompetencjach osób
odpowiedzialnych za komunikację marketingową lokalnych produktów. Słaba promocja
oznacza często słabą frekwencję wydarzeń czy nieznajomość lokalnych szlaków
rowerowych.

66

7. Analiza SWOT potencjału turystyki rowerowej
województwa podkarpackiego
Analiza SWOT została przeprowadzona na podstawie zgromadzonych w trakcie
realizacji zadania danych.
Źródła danych:
•
•
•
•
•

Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju turystyki rowerowej
w województwie podkarpackim;
Analiza stanu infrastruktury rowerowej;
Raport z badania uczestników turystyki rowerowej;
Analiza otoczenia instytucjonalnego i organizacyjnego;
Diagnoza komunikacji marketingowej produktów turystyki rowerowej.

W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostały również trzy spotkania
konsultacyjno-warsztatowe z grupą ok. 20 reprezentantów podmiotów zaangażowanych
w kreowanie i zarządzanie produktami turystyki rowerowej województwa
podkarpackiego oraz organizatorów wydarzeń turystyki rowerowej. Tematyka spotkań
obejmowała:
•
•
•

zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej
w województwie podkarpackim;
analizę SWOT potencjału turystyki rowerowej woj. podkarpackiego;
rekomendacje strategiczne rozwoju turystyki rowerowej.

Uczestnicy konsultowali także materiały analityczne opracowane w procesie realizacji
projektu w formie elektronicznej i telefonicznej. Otrzymali specjalnie opracowane
do tego zadania narzędzia tabelaryczne do analizy SWOT oraz innych obszarów
badawczych.
Wyniki analizy SWOT przedstawione poniżej podzielone zostały na dwa kluczowe
obszary rozwoju turystyki rowerowej województwa podkarpackiego i jej produktów:
•

•

rozwój turystyki rowerowej – w której znalazły się przede wszystkim czynniki
geograficzne, ekonomiczne, społeczne oraz z obszaru komunikacji
marketingowej;
infrastruktura rowerowa – w ramach której ocenione zostały czynniki związane
ze stanem i potencjałem infrastruktury rowerowej służącej nie tylko turystyce,
ale również codziennym użytkownikom roweru jako środka transportu.
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MOCNE STRONY – ROZWÓJ
TURYSTYKI ROWEROWEJ
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

MOCNE STRONY –
INFRASTRUKTURA ROWEROWA

atrakcyjność przyrodnicza i kulturowa
regionu podkarpackiego
zróżnicowanie terenu i krajobrazu
aktywność organizacji rowerzystów
potencjał ludzki – kreatywni i otwarci
mieszkańcy
rozwijająca się współpraca JST i
organizacji
duża liczba wydarzeń rowerowych
organizowanych w województwie
znaczące zapisy dotyczące turystyki
rowerowej w strategiach i planach
rozwoju województwa, powiatów i gmin
wysoki poziom lokalnego/regionalnego
wsparcia rozwoju turystyki
i transportu rowerowego
położenie regionu przy granicy z
Ukrainą i Słowacją – potencjał turystyki
transgranicznej
możliwość dotarcia do regionu turystów
z zagranicy (lotnisko w Jasionce)
zdobyte doświadczenie w zakresie
możliwości rozwoju turystyki rowerowej
poprzez udział w projektach
finansowanych ze środków UE
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•

•
•
•
•
•

duża liczba tras i szlaków
rowerowych tworzonych przez
samorządy lokalne
trasy tworzone/oznakowywane przez
organizacje rowerzystów
potencjał sieci drogowej o niskim
natężeniu ruchu kołowego
potencjał transportu intermodalnego
infrastruktura okołoturystyczna przy
szlakach rowerowych (POI)
potencjał dróg leśnych (współpraca z
Lasami Państwowymi)

SŁABE STRONY – ROZWÓJ TURYSTYKI
ROWEROWEJ
•

•

•

•
•

•

•

•

•

słaba komunikacja marketingowa
podkarpackiej turystyki rowerowej, brak
centralnej informacji
komunikacja publiczna nie sprzyjająca
turystyce rowerowej – mała liczba
połączeń kolejowych i autobusowych
z możliwością przewozu rowerów
mała liczba skomercjalizowanych
produktów turystyki rowerowej –
szlaków, tras i wydarzeń rowerowych
niski poziom zarządzania produktami
turystyki rowerowej
brak stanowiska oficera rowerowego
w województwie brak strategii rozwoju
turystyki rowerowej i polityki rowerowej
województwa w tym:
brak ustalenia sieci regionalnych tras
rowerowych oraz szlaków greenways
o znaczeniu regionalnym
i ponadregionalnym
brak ustalenia przebiegu szlaków
o znaczeniu krajowym i
międzynarodowym np. Eurovelo 4,
Wiślana Trasa Rowerowa
brak wspólnej sieci informacji i promocji
w zakresie infrastruktury
towarzyszącej, niezbędnej do rozwoju
turystyki rowerowej (np. miejsca
noclegowe, wypożyczalnie rowerów itp.)
brak spójnej oferty dla uprawiających
turystykę rowerową, obejmującej inne
możliwe aktywności dla korzystających
ze szlaków i tras rowerowych
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SŁABE STRONY –
INFRASTRUKTURA ROWEROWA
•

•
•

•
•

•
•
•

niska jakość i braki infrastruktury
rowerowej – oznakowania,
nawierzchni, miejsc odpoczynku itd.
niespójność tras rowerowych, brak
łączników
bezpieczeństwo – mała liczba tras
i ścieżek rowerowych niezależnych
od dróg publicznych lub
bezpiecznie zorganizowanych
drogami publicznymi
oddalenie od dużych ośrodków
miejskich
brak połączeń pomiędzy trasami
i szlakami rowerowymi tworzonymi
przez samorządy lokalne
brak monitoringu ruchu na trasach
rowerowych
brak standardów projektowania i
wykonywania tras rowerowych
brak sieci wypożyczalni rowerów
(np. możliwość pozostawienia
roweru w innym miejscu niż miejsce
wypożyczenia)

SZANSE – ROZWÓJ TURYSTYKI
ROWEROWEJ
•
•
•
•

•

•
•

•

•

SZANSE – INFRASTRUKTURA
ROWEROWA

masowy wzrost zainteresowania
turystyką rowerową i jej produktami
ogólnokrajowa promocja aktywnego
stylu życia
różnorodność form uprawiania turystyki
rowerowej
rozwój narzędzi komunikacji
wspierającej turystykę rowerową –
promocję i doświadczanie
włączenie społeczności lokalnych do
współdecydowania o rozwoju turystyki
rowerowej
współpraca z regionami graniczącymi z
Podkarpaciem w tym Słowacją i Ukrainą
wpisywanie się turystyki rowerowej w
cele UE na lata 2021-2027, co daje
możliwość finansowania rozwoju
turystyki rowerowej ze środków UE
(bardziej ekologiczna, niskoemisyjna
Europa, lepiej połączona Europa,
Europa bliższa obywatelom)
wykorzystanie zdobytych doświadczeń
i wiedzy w zakresie projektowania,
organizacji, zarządzania, finansowania
i promocji szlaków i tras rowerowych
zdobytych podczas współpracy
z partnerami krajowymi i zagranicznymi
dla rozwoju turystyki rowerowej na
Podkarpaciu
rozwój współpracy z sąsiednimi
regionami w celu połączenia tras
rowerowych (Małopolska – Eurovelo 4,
Velo Dunajec; Świętokrzyskie – Wiślana
Trasa Rowerowa)
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•

•

•

•

•
•
•

•

•

projekt zgłoszony przez UMWP
do UE – Budowa sieci głównych
połączeń dla transportu rowerowego
w województwie podkarpackim
zaawansowane plany rozbudowy
sieci tras rowerowych w tym
rowerostrad (np. Solina –
Zakopane, Velo San) – współpraca
samorządów i organizacji
rowerowych
zmiany w prawie umożliwiające
wprowadzenie szlaków rowerowych
na terenach wałów powodziowych
i innych obszarach
wzrost świadomości JST oraz
instytucji krajowych dotyczącej
konieczności uwzględniania ruchu
rowerowego w planowaniu
inwestycji oraz planach
transportowych
rozwój transportu intermodalnego
rozwój potencjału szlaku Green
Velo
dobrze rozwinięta sieć Miejsc
Przyjaznych Rowerzystom
na Wschodnim Szlaku Rowerowym
Green Velo
opracowywanie dokumentacji sieci
tras rowerowych w Bieszczadach
i połączenie ich ze szlakiem Green
Velo
możliwość realizacji projektów
z zakresu budowy infrastruktury
rowerowej ze środków UE

ZAGROŻENIA – ROZWÓJ TURYSTYKI
ROWEROWEJ

•

niski poziom współpracy pomiędzy
grupami interesariuszy i niska
skuteczność ich działań

•

•

•

•

ZAGROŻENIA – INFRASTRUKTURA
ROWEROWA

•

bierność w pozyskiwaniu środków
na realizację infrastruktury turystyki
rowerowej, projektowaniu i wdrażaniu
korzystnych rozwiązań

niska skuteczność promocji turystyki
rowerowej – brak marki

•

niski poziom wiedzy interesariuszy
w zakresie projektowania
i wdrażania korzystnych rozwiązań

brak krajowej strategii rozwoju
turystyki rowerowej i krajowej polityki
rowerowej

•

brak standardów dotyczących
projektowania, oznakowania
i wykonywania szlaków i tras
rowerowych

•

degradacja, wandalizm infrastruktury
rowerowej (tzw. wandalizm
motoryzacyjny)

•

brak zrozumienia znaczenia rozwoju
infrastruktury rowerowej dla rozwoju
społeczno-gospodarczego
regionu/lokalnej społeczności, co
spowoduje zahamowanie możliwego
rozwoju

niski poziom współpracy pomiędzy
samorządami lokalnymi w zakresie
łączenia tras i szlaków w sieć

brak świadomości o wpływie
ekonomicznym tras i szlaków
rowerowych na rozwój ekonomiczny
lokalnych społeczności

•

rozwój technologii VR/AR – wycieczki
rowerowe on-line

•

bierny styl życia, cyberdemencja oraz
inne zagrożenia degradacją
zdrowia i aktywności ludzi
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8. Rekomendacje strategiczne rozwoju turystyki rowerowej
Zgodnie z założeniami, dokument Audytu będzie podstawą do opracowania dokumentu
Strategii Rozwoju Produktów Turystyki Rowerowej woj. podkarpackiego wraz
z Regionalną Polityką Rowerową. Audyt jest więc pierwszym etapem procesu, którego
celem jest nadanie turystyce rowerowej woj. podkarpackiego nowej dynamiki rozwoju
w oparciu o wyjątkowe i dobrze funkcjonujące produkty turystyczne. Przeprowadzone
w ramach Audytu analizy i diagnozy pozwalają na wskazanie głównych wyzwań rozwoju
turystyki rowerowej oraz rekomendacji strategicznych, które powinny stać się podstawą
do stworzenia spójnego i praktycznego dokumentu o charakterze strategicznym
i wdrożeniowym. Rekomendacje dotyczą obszarów, które powinny znaleźć się
w zakresie dokumentu Strategii Rozwoju Produktów Turystyki Rowerowej województwa
podkarpackiego wraz z Regionalną Polityką Rowerową. Wskazane zostały również
rekomendacje metodologiczne dotyczące procesu tworzenia strategii i jej
poszczególnych obszarów.
Główne wyzwania rozwoju turystyki rowerowej w województwie podkarpackim
1. Stosunkowo duża liczba oznakowanych, niespójnych ze sobą szlaków, o których
istnieniu mało kto wie i mało kto z nich korzysta.
2. Mała liczba szlaków o wysokiej jakości atrakcyjności turystycznej infrastruktury.
Większość szlaków wymaga renowacji, często odtworzenia oznakowania i
infrastruktury.
3. Obecne szlaki najczęściej nie spełniają kryteriów produktu turystycznego – słaba
komercjalizacja, niejasne zarządzanie, brak efektywnej komunikacji marketingowej
(promocji).
4. Słaba oferta komercyjnych produktów – wyprawy, wydarzenia, usługi itp.
5. Słaba komunikacja marketingowa podkarpackiej turystyki rowerowej na poziomie
regionalnym, brak centralnej informacji o produktach turystycznych.
6. Komunikacja publiczna, która nie sprzyja turystyce rowerowej – mała liczba
połączeń kolejowych i autobusowych umożliwiających podróżowanie
z rowerem.
7. Mała liczba produktów dla rowerzystów uprawiających kwalifikowane rodzaje
turystyki rowerowej – MTB, gravel, downhill i inne.
8. Brak strategii rozwoju turystyki rowerowej i polityki rowerowej województwa.
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8.1. Wizja rozwoju turystyki rowerowej i jej produktów
Określenie wizji to odpowiedź na pytanie: jak w przyszłości będzie wyglądać turystyka
rowerowa w województwie podkarpackim? Do wskazania wizji odpowiadającej
określonym głównym wyzwaniom potrzebne jest określenie wymienionych poniżej
elementów.
•

Domena działalności. Jaki będzie podstawowy obszar specjalizacji turystyki
rowerowej województwa podkarpackiego i jej produktów? Czy będzie związany
z określonym rodzajem np. szosowa, terenowa, trekkingowa itp.? Czy będzie miała
za zadanie wypełniać określoną potrzebę turystów rowerowych np. poznawanie
atrakcji przyrodniczych i kulturowych, rekreacja, integracja w grupie,
współzawodnictwo sportowe itp.?
o Rekomendacja: Przygodowa turystyka rowerowa blisko natury i kultury.

•

Odpowiedzialność. Kto i w jaki sposób będzie odpowiedzialny za tworzenie oferty
turystyki rowerowej w regionie? Na jakich zasadach i jakimi kierować się będzie
wartościami?
o Rekomendacja: Współpraca międzysektorowa na każdym etapie tworzenia
i zarządzania turystyką rowerową. Wsparcie społecznych inicjatyw lokalnych
i przedsiębiorców.

•

Standardy sukcesu. Kiedy będzie wiadomo, że został osiągnięty sukces?
Co będzie wskazywało na powodzenie wdrażanej strategii i polityki rowerowej?
o Rekomendacja: Sukces zostanie osiągnięty kiedy region podkarpacki będzie
miał rozpoznawalne i przyciągające regionalne produkty turystyki rowerowej
(szlaki i wydarzenia) oraz kojarzony będzie z określonymi w marce wartościami
i korzyściami.

•

Kluczowe kompetencje. Jakich kompetencji potrzeba będzie by osiągnąć sukces?
Co na poziomie procesów będzie najważniejsze dla powodzenia realizacji strategii?
o Rekomendacja: Świadomość znaczenia turystyki rowerowej dla społecznego
i gospodarczego rozwoju regionu. Umiejętności współpracy, analizowania
i planowania strategicznego oraz kreowania i wdrażania innowacyjnych działań
w zakresie tworzenia produktów oraz ich komunikacji marketingowej.
Organizacja. Jakie powinny być standardy organizacji i zarządzania produktami
turystyki rowerowej?
o Rekomendacja: Spójny i skuteczny system zarządzania regionalną turystyką
rowerową. Standardy powinny być ogólnodostępne, jasne, spójne i możliwe
do wdrożenia.

•
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Rekomendacja wizji rozwoju podkarpackiej turystyki rowerowej i jej produktów
Województwo podkarpackie jest przyjazne turystom rowerowym. Region posiada
różnorodną i atrakcyjną ofertę produktów turystyki rowerowej ze szczególnym
wyróżnieniem turystyki przygodowej wykorzystującej wyjątkowość podkarpackiej
przyrody i kultury. Infrastruktura rowerowa województwa jest: spójna (wewnętrznie,
krajowo i międzynarodowo), zróżnicowana, bezpieczna, ekologiczna i dostosowana
do turysty rowerowego o różnych potrzebach (od lokalnej rekreacji rowerowej
po międzynarodową turystykę rowerową) i możliwościach (dla rowerzysty górskiego,
szosowca czy rodzica z dzieckiem).
Produkty turystyki rowerowej są tworzone i zarządzane zgodnie z przyjętymi wspólnie
przez wszystkich interesariuszy zasadami i standardami realizującymi wartości:
współpracy, zaangażowania i wsparcia inicjatyw społeczności lokalnej. Informacja
o produktach turystycznych jest dostępna, kompleksowa i użyteczna dzięki użyciu
innowacyjnych technologii komunikacyjnych. Mieszkańcy i reprezentujące
ich samorządy są świadome znaczenia turystyki rowerowej dla społecznego
i gospodarczego rozwoju regionu. Samorząd wojewódzki prowadzi efektywną politykę
rowerową dzięki systemowi zarządzania i wsparciu partnerów.

8.2. Cele strategiczne rozwoju turystyki rowerowej i jej produktów
Cele strategiczne zgodnie z zasadą SMART powinny być ściśle sformułowane,
mierzalne, ambitne, realistyczne i określone w czasie. Dobrze wyznaczony cel
strategiczny musi odpowiadać na pytania:
o Co? Co będzie realizowane?
o Gdzie? W jakim obszarze dokonywana będzie zmiana?
o Kiedy? Jaki będzie horyzont czasowy?
o Jak? Co będzie potrzebne do realizacji celu?
Rekomendowane cele strategiczne rozwoju podkarpackiej turystyki rowerowej
i jej produktów
CEL I. OPRACOWANIE I WDROŻENIE POLITYKI ROWEROWEJ
1. Opracowanie standardów tworzenia i zarządzania produktami turystyki rowerowej
w tym:
• koncepcji marketingowych – analizy potrzeb i możliwości (co i dla kogo?);
• infrastruktury szlaków rowerowych, w tym zalecanych procedur inwestycyjnych;
• realizacji, zarządzania i komercjalizacji;
• komunikacji marketingowej;
• zasad włączania partnerów i współpracy.
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2. Stworzenie regionalnego systemu rozwoju i zarządzania turystyką rowerową m.in.:
• powołanie regionalnego zespołu koordynującego rozwój turystyki;
• powołanie oficera rowerowego koordynującego infrastrukturę rowerową
z ramienia UMWP;
• powołanie reprezentanta PROT – koordynującego promocję turystyki rowerowej
w regionie oraz rozwój produktów turystycznych;
• powołanie koordynatorów subregionów (krain turystycznych) –reprezentanci grup
użytkowników spośród NGO, Lasów Państwowych i innych kluczowych
podmiotów.
3. Wsparcie inicjatyw regionalnych i lokalnych w zakresie tworzenia i zarządzania
produktami turystyki rowerowej:
• opracowanie i wdrożenie modeli mechanizmów wsparcia finansowego inwestycji
na poziomie regionalnym i lokalnym;
• zwiększenie kompetencji i wiedzy– warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne i inne
formy.
CEL II. OKREŚLENIE MARKI I PRODUKTÓW FLAGOWYCH
1. Określenie marki turystyki rowerowej województwa podkarpackiego,
w szczególności sformułowanie odpowiedzi na pytania:
• Co jest przewagą regionu w zakresie turystyki rowerowej?
• Jaka będzie obietnica korzyści marki?
• Jakie będzie pozycjonowanie marki?
• Jaka będzie idea główna i wartości marki (w zgodzie z marką regionu)?
2. Identyfikacja lub kreacja flagowych produktów marki w tym:
• identyfikacja szlaków i wydarzeń oddających ideę marki;
• określenie sposobów wdrożenia i zarządzania produktami flagowymi.
3. Opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji produktów marki oraz obiektów
i podmiotów partnerskich.
CEL III. WDROŻENIE MARKOWEJ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ
1. Opracowanie koncepcji i realizacja kampanii promocyjnej marki podkarpackiej
turystyki rowerowej.
2. Opracowanie planu komunikacji w kanałach marki – www, media
społecznościowe, PR itd.
3. Określenie zasad integracji i zaangażowania społeczności rowerzystów
w działania promocyjne.
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8.3. Narzędzia wdrażania strategii
Zgodnie z rekomendacjami celów strategicznych i działań możemy określić zestaw
najważniejszych narzędzi odpowiadających za skuteczne wdrożenie strategii i polityki
rowerowej. Narzędzia zostały pogrupowane w obszarach autorskiego modelu
wdrażania marek miejsc i marek turystycznych Place Brand Trigger opracowanego
przez firmę Synergia.
Z uwagi na potrzebę wdrożenia nowej marki turystyki rowerowej województwa
podkarpackiego, określone zostały narzędzia w obszarach organizacji, komunikacji,
produktu i doświadczenia oraz na etapie inkubacji. Poszczególne narzędzia mogą
służyć wdrożeniu strategii w kilku obszarach.
OBSZAR
WDRAŻANIA

REKOMENDOWANE NARZĘDZIA
•
•

Organizacja
•

•
•
Produkt
•
•
Komunikacja

•

•
Doświadczanie
•
•

system rozwoju i zarządzania turystyką rowerową –
zgodnie z rekomendacjami strategicznymi
standardy tworzenia i zarządzania produktami turystyki
rowerowej – ogólnodostępne dla wszystkich podmiotów
realizujących inicjatywy produktowe
marka turystyki rowerowej – część strategii
odpowiedzialna za określenie najważniejszych elementów
marki
narzędzia wsparcia inicjatyw regionalnych i lokalnych
produkt flagowy – markowy produkt turystyczny o
charakterze obszarowym, oddającym ideę i wartości marki
system certyfikacji produktów marki
standardy komunikacji marketingowej podkarpackich
produktów turystyki rowerowej
plan komunikacji regionalnej turystyki rowerowej –
realizowany przez podmioty systemu rozwoju i
zarządzania turystyką rowerową
standardy tworzenia i zarządzania produktami turystyki
rowerowej – ogólnodostępne dla wszystkich podmiotów
realizujących inicjatywy produktowe
narzędzia wsparcia inicjatyw regionalnych i lokalnych
system certyfikacji produktów marki
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8.4. Cele komunikacyjne turystyki rowerowej
Dobrze zaplanowana komunikacja marki turystyki rowerowej regionu jest pochodną
strategii rozwoju i marki. Podstawowe narzędzie wdrażania komunikacji jakim jest plan
komunikacji ma za zadanie określić, w jaki sposób komunikacja przyczyni się
do realizacji założeń strategicznych, a w szczególności jak będzie odzwierciedlała ideę
marki.
Do określenia celu komunikacji marki podkarpackiej turystyki rowerowej potrzebne
są odpowiedzi na pytania: co chcemy zakomunikować i dlaczego oraz jakie wyzwania
pojawiają się przed osobami stojącymi za komunikacją marki? Sformułowany na tej
podstawie cel musi spełniać pięć kryteriów. Musi być:
•
•
•
•
•

humanistyczny – dotyczący ludzi;
możliwy do wykonania – wskazujący na zadania do wykonania;
mierzalny – jego realizacja będzie mogła być zmierzona;
jasny – zrozumiały i prosty;
prowadzący do szczęścia – jego osiągnięcie uszczęśliwi ludzi.

Rekomendacja celu komunikacyjnego marki podkarpackiej turystyki rowerowej
CO CHCEMY POWIEDZIEĆ O
TURYSTYCE ROWEROWEJ?

DLACZEGO CHCEMY TO
POWIEDZIEĆ?

Podkarpackie to region oferujący
wyjątkowe doświadczenie przygody
rowerowej w kontakcie z naturą i kulturą
regionu.

Ponieważ chcemy wykorzystać
społeczne i gospodarcze szanse oraz
trendy turystyczne związane ze wzrostem
zainteresowania turystyką rowerową.

CEL KOMUNIKACYJNY

Nadać Podkarpaciu wizerunek regionu atrakcyjnego i przyjaznego dla turystów
rowerowych poszukujących przygód w kontakcie z naturą i kulturą.
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8.5. Sposoby monitorowania i ewaluacji wdrażania strategii
Monitorowanie jest ważnym elementem zarządzania rozwojem opartym o dokument
strategiczny. Bieżące monitorowanie pozwala na uzyskanie informacji czy realizowane
działania i projekty zmierzają do realizacji wizji i celów strategicznych. Ewaluacja
realizacji celów strategii dokonywana jest poprzez ocenę stopnia osiągnięcia
zakładanych wskaźników. Jest ostateczną oceną efektywności prowadzonej polityki
rozwoju. Dane z monitoringu służą ocenie skuteczności realizowanych działań
i pozwalają na efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych.
System monitorowania strategii powinien zostać oparty o wskaźniki realizacji celu
i zadań. Ocena postępów we wdrażaniu strategii powinna być dokonywana w cyklu
rocznym i wynikać z zestawu bazowych wskaźników. Poniżej zaprezentowano
przykładowe, wybrane rodzaje wskaźników, dostosowując ich charakter do rodzaju
monitorowanego celu.
Cel i działanie

Rekomendowane wskaźniki
•

CEL I. OPRACOWANIE I WDROŻENIE
POLITYKI ROWEROWEJ

•

3. Wsparcie inicjatyw lokalnych w zakresie
•
tworzenia i zarządzania
produktami turystyki rowerowej
•

CEL II. OKREŚLENIE MARKI I
PRODUKTÓW FLAGOWYCH

•
•

2. Identyfikacja lub kreacja flagowych
produktów marki

•
CEL III. WDROŻENIE MARKOWEJ
KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

•
•

1. Opracowanie koncepcji i realizacja
kampanii promocyjnej
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liczba wdrożonych modeli
finansowania
liczba współfinansowanych inicjatyw
(regionalnych i lokalnych)
liczba szkoleń itp. oraz ich
uczestników
liczba produktów tworzących produkt
flagowy
liczba odbiorców produktów
stopień zadowolenia i rekomendacji
produktów (NPS)
stopień realizacji wskaźników
kampanii promocyjnej
badanie ruchu turystycznego – wpływ
kampanii
wyniki monitoringu sieci – ilościowe
i jakościowe

