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1. Charakterystyka Przemyśla pod kątem jego uwarunkowań demograficznych, 

środowiskowych, społeczno-gospodarczych i geograficznych 

1.1. Podstawowe informacje o Przemyślu 

1.1.1 Lokalizacja 

Miasto Przemyśl zlokalizowane jest we wschodniej części województwa podkarpackiego, w odległości 

78 km od Rzeszowa, natomiast od granicy z Ukrainą dzieli go zaledwie 12 km (przejście piesze 

i samochodowe w miejscowości Medyka). W przypadku miast leżących na pograniczu, ich rozwój 

kształtowany jest zarówno przez zjawiska zachodzące w ojczyźnie, jak i w kraju sąsiednim, 

w szczególności za sprawą wzmożonego ruchu przygranicznego ludności oraz transportu 

transgranicznego. Dodatkowo położenie miasta u podnóży Bieszczadów stanowi niewątpliwą atrakcję 

pod względem turystycznym oraz krajobrazowym. Przemyśl w ujęciu administracyjnym jest miastem 

na prawach powiatu grodzkiego oraz siedzibą władz powiatu przemyskiego (powiatu ziemskiego). 

Od wschodu i zachodu miasto graniczy z gminą wiejską Przemyśl, od południowego zachodu z gminą 

Krasiczyn, a od północy z gminą Żurawica, natomiast od północnego wschodu z gminą Medyka. Przez 

Przemyśl przebiegają 2 drogi krajowe: DK nr 28 relacji Zator – Wadowice - Nowy Sącz – Krosno – Sanok 

– Przemyśl - Medyka oraz DK nr 77 prowadząca z Lipnika k. Sandomierza przez Stalową Wolę i Jarosław 

do Przemyśla. Ponadto przez miasto prowadzą 2 drogi wojewódzkie: DW nr 884 do Domaradza przez 

Dynów oraz DW nr 885, łącząca Przemyśl z granicą państwa w Hermanowicach. Za sprawą obwodnicy 

Przemyśla miasto zyskało także dogodny dostęp do autostrady A4 na odcinku Przemyśl-Korczowa 

(oddalonej o ok. 15 km od centrum miasta). Przez Przemyśl przebiega magistrala kolejowa E-30, 

zaliczona do transeuropejskiej sieci TEN-T, fragment paneuropejskiego korytarza transportowego 

łączącego Drezno z Kijowem. W układzie polskich linii kolejowych jej odcinek stanowi linia nr 91 

Kraków-Medyka. Od stacji w Przemyślu odgałęzia się linia Przemyśl-Chyrów. Przemyśl położony jest 

także w zasięgu dwóch portów lotniczych: Rzeszów-Jasionka w odległości ok. 90 km i Lwów (Ukraina) 

w odległości ok. 100 km, które zapewniają wiele połączeń krajowych i międzynarodowych. 

Historycznie na rozwój Przemyśla wpływ miało jego położenie geograficzne, które przełożyło się 

na specyficzne funkcje jakie to miasto pełni dla regionu, będąc ośrodkiem administracyjnym 

o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, znaczącym ośrodkiem handlowo-usługowym, ważnym węzłem 

komunikacyjnym, a także ośrodkiem kulturalno-naukowym i turystycznym. Na jego terenie znajduje 

się wiele znaczących obiektów historycznych i zabytków, które w przyszłości mogą stanowić magnes 

dla odwiedzających i wzmocnienie produktu turystycznego miasta. Obok powyższych walorów miasta, 

warto także wspomnieć o istotnym znaczeniu Przemyśla dla regionu jako ośrodka rozwoju szkolnictwa 
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na wszystkich poziomach edukacji, w tym także wyższego, czy ochrony zdrowia. Miasto ma potencjał, 

by w przyszłości zyskać na arenie międzynarodowej dzięki swemu położeniu w pasie przygranicznym, 

stanowiąc ważny węzeł komunikacyjny dla polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego. Co więcej, 

w najbliższym czasie ma powstać nowe przejście graniczne Malhowice – Niżankowice, które ma 

przyczynić się w przyszłości do odciążenia czterech już istniejących przejść na polsko-ukraińskiej 

granicy. 

Rysunek 1 Mapa lokalizacyjna – województwo podkarpackie 

Źródło: opracowanie własne 

 

1.1.2 Genius loci 

Przemyśl zlokalizowany jest w miejscu przenikania się trzech krain geograficznych: Pogórza 

Przemyskiego, Pogórza Dynowskiego i Kotliny Sandomierskiej zwanej Bramą Przemyską. Od wieków 

położenie miasta predysponowało go do roli ważnego punktu na szlaku wymiany handlowej pomiędzy 

wschodnią i zachodnią Europą. W X w. powstał gród na wzgórzu zamkowym, a pierwsze pisemne 

wzmianki na temat miasta sięgają 981 r., kiedy to po odebraniu Polsce Grodów Czerwieńskich 

i Żurawicy przeszło ono we władanie księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego. Z powrotem 

Przemyśl został przyłączony do Polski za panowania Bolesława Chrobrego. Na przełomie 
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XI i XII w. Przemyśl był samodzielnym księstwem, po czym w XIV w. znowu został przyłączony do Polski. 

Miasto posiada burzliwą historię, wielokrotnie stanowiło obiekt sporu pomiędzy władcami Polski, Rusi 

i Węgier. Jako ważny ośrodek kulturalny Przemyśl zasłynął już w XIV i XV w., kiedy to została założona 

szkoła katedralna związana z Akademią Krakowską, która wraz z kapitułą przemyską tworzyła ośrodek 

twórczy, cieszący się sławą daleko poza granicami regionu. Miasto coraz silniej rozbudowywało się 

i kolejne dzielnice okalały rynek miasta stając się centrum handlu i rzemiosła, wypierając rolnictwo 

na coraz dalej oddalone tereny poza miastem. Z czasem rzemiosło zyskało na znaczeniu, 

co zapoczątkowało powstanie cechów rządzących się własnymi prawami na podstawie ustaw 

i przywilejów. Świetność miasta przypada na XVI i po części XVII w., kiedy to handel i liczne przywileje 

królewskie przyczyniły się do znacznego rozwoju, dzięki czemu Przemyśl stał się jednym z większych 

i bogatszych miast w Polsce. W czasach dobrej prosperity wybudowano wodociągi oraz powstał ratusz 

na rynku (1530 r.). O bogactwie miasta stanowiły także brukowane ulice, liczne obiekty sakralne oraz 

mury obronne z trzema bramami i dziewięcioma wieżami. Podczas zaborów miasto znajdowało się pod 

nadzorem austriackim. W 1859 r. rozpoczęto budowę linii kolejowej z Przemyśla do Krakowa i Lwowa, 

a w 1874 r. zaczęła także funkcjonować linia kolejowa na Węgry. Następnie w 1868 r. miasto zostało 

połączone siecią dróg przez Gródek Jagielloński do Lwowa. Po skończeniu II wojny światowej, w latach 

1944-1975, Przemyśl był siedzibą powiatu i jednocześnie miastem na prawach powiatu, a następnie 

w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1975 r. stał się miastem wojewódzkim. Status 

ten miasto utraciło w 1999 r., kiedy po kolejnej reformie administracyjnej w kraju, zyskało miano 

miasta na prawach powiatu grodzkiego. Niemal od samego początku rozwój miasta związany był 

z wielokulturowością, handlem, rzemiosłem oraz szkolnictwem. Dziedziny te nadal tworzą silne 

podstawy tożsamości Przemyśla. 

Miasto zostało ukształtowane przez wpływy wielu kultur i narodowości, jego rodowód wywodzi się 

z Polski, jednak przez lata miały na niego wpływ także inne narodowości, w szczególności, kiedy 

przechodziło pod panowanie Rusi, Węgier, czy pod zaborem austriackim. W mieście nad Sanem obok 

ludności pochodzenia polskiego zamieszkiwali, także Żydzi, Rusini, Niemcy, Węgrzy, Czesi oraz 

przedstawiciele wielu innych narodów jak na przykład ludność dawnej monarchii austro-węgierskiej, 

a wcześniej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jako ciekawostkę można wymienić, że pierwsza 

wzmianka o żydach mieszkających w Polsce dotyczy Przemyśla i jest datowana na 1081 r. n. e. Z czasem 

ludność żydowska w Przemyślu należała do największych i najważniejszych gmin żydowskich 

w dawnym województwie ruskim. W XIX w. n.e. zbiorowość żydowska stanowiła niewiele ponad 40% 

ludności miasta, a w okresie międzywojennym XX w. n.e. już tylko 34%, a z kolei do 16% wzrosła ludność 

napływowa z Ukrainy. Po drugiej wojnie światowej Przemyśl zatracił swój wielokulturowy charakter, 

co było wynikiem polityki tamtych czasów. Aktualnie miasto znowu zamieszkuje ludność 
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międzynarodowa ze znaczną przewagą Ukraińców, co wynika z położenia Przemyśla w pasie 

przygranicznym między Polską i Ukrainą. 

Immanentną cechą każdej kultury jest system wierzeń. Z tego właśnie powodu Przemyśl stanowi także 

mekkę dla wielu religii i praktyk religijnych. Wśród wiodących religii na ziemi przemyskiej wymienia się 

wyznania: mojżeszowe, rzymskokatolickie i bizantyjskie. Z tego powodu w mieście znajdują się liczne 

obiekty sakralne. Przed II wojną światową w mieście znajdowały się 4 synagogi żydowskie, ale 

zachowała się tylko 1 na Zasaniu. Historia początków chrześcijaństwa na terenach obecnej archidiecezji 

przemyskiej sięga X w. n.e. Początkowo przynależność do kościoła rzymsko-katolickiego wynikała z 

zależnego od Czech państwa krakowskiego, ale w 990 r. ziemie przemyskie zostały włączone do 

monarchii piastowskiej. W 1340 r. została utworzona rzymskokatolicka diecezja przemyska ze stolicą 

w Przemyślu, zależna bezpośrednio od Stolicy Apostolskiej. Ludność katolicka zamieszkująca Przemyśl 

zawsze była przemieszana z ruską ludnością prawosławną, dominującą zwłaszcza we wschodnich 

rejonach diecezji. Obecnie na terenie Archidiecezji Przemyskiej znajduje się 5 kapituł, liczne zakony 

męskie i żeńskie oraz prawie 400 parafii. Historia religii grekokatolickiej sięga XI w., ale nie zostało 

ostatecznie rozstrzygnięte przez historyków, kiedy dokładnie religia prawosławna została 

zapoczątkowana na ziemiach przemyskich. Pierwsza udokumentowana postać historyczna to biskup 

Antoni Dobrynia, który został wyświęcony przez metropolitę kijowskiego w 1218 r. Obecnie Przemyśl 

jest siedzibą archidiecezji przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce, co dobitnie 

świadczy o randze Przemyśla dla tego wyznania religijnego w Polsce. W Przemyślu przenikają się 

wzajemnie różne kulturowości i religie, co świadczy o otwartości miasta na różnorodność i może mieć 

pozytywny wpływ na rozwój.  

Wzajemne przenikanie się kultur stanowi rodowód Przemyśla, co wyróżnia go na tle innych miast 

w Polsce. Odzwierciedleniem tego są między innymi: liczne zabytki będące pozostałością różnych epok, 

kościoły przynależne do wielu wyznań, wielonarodowość przodków, obecnie rdzennych mieszkańców 

Przemyśla, pozostałości fortyfikacji z kilku epok, które są symbolem wielu stoczonych bitew, Kopiec 

Tatarski według legendy usypany przez Tatarów dla upamiętnienia poległego w bitwie chana, 

charakterystyczny most kolejowy na Sanie o konstrukcji kratownicowej, położony między stacjami 

Przemyśl Główny i Przemyśl Zasanie zaprojektowany przez Gustave'a Eiffla, będący 

najprawdopodobniej jedyną konstrukcją w Polsce zaprojektowaną przez twórcę wieży w Paryżu, 

pochyły rynek miejski położony na wzgórzu, Zamek Kazimierzowski będący pierwszym gotyckim 

obiektem zamkowym w Polsce, Muzeum Dzwonów i Fajek, pracownia ludwisarska Jana Felczyńskiego 

i wiele, wiele innych zabytków i ciekawych miejsc, które przekładają się na atrakcyjność turystyczną 

Przemyśla. 
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Również położenie miasta jest wyznacznikiem jego wyjątkowości. Usytuowanie w dolinie rzeki San, 

a jednocześnie na terenach pagórkowatych wpływa na atrakcyjność miasta pod względem 

widokowym. Mieszkańcy często chwalą panoramiczne widoki ze wzgórz okołoprzemyskich na miasto 

przedzielone na pół przez rzekę San. Niektórzy nazywają Przemyśl małym, albo moim Rzymem „… jak 

Rzym na siedmiu wzgórzach leży, jego fajki palą się, a dzwony biją na całym świecie”. Również osoby 

przyjezdne uzasadniają chęć powrotu do miasta zachęcone między innymi pięknymi pejzażami 

widokowymi. „Niewiele jest miast w Polsce, w których można zakochać się od pierwszego wejrzenia. 

Osobiście taki stan, przeżyłam odwiedzając Przemyśl w okresie minionych wakacji…”. Również tradycje 

miasta stanowią o jego atrakcyjności dla przyjezdnych: „Uwielbiam Przemyśl, za secesję na każdym 

kroku, Szwejka, Stowarzyszenie Miłośników Szwejka no i coroczne Manewry Szwejkowe… Mieszkanka 

Gdańska”. Charakterystyczny dla miasta jest pochyły rynek miejski, prawdopodobnie jako jedyny w 

Polsce usytuowany na zboczu wzgórza. „Rynek jest tak magiczny jak obrazy Chagalla”, tak brzmi cytat 

z wypowiedzi mieszkańca miasta.  

Obok zalet miasto dotykają także różnego rodzaju problemy. Dotyczy to między innymi kryzysu 

demograficznego i nasilającej się migracji, co jest szczególnie zauważalne wśród młodego pokolenia. 

Wynika to z bezrobocia oraz nieatrakcyjnego rynku pracy, co przekłada się na kłopoty na jakie 

napotykają młodzi ludzie poszukując dobrze płatnej pracy. W tym aspekcie można wymienić także 

napięcia jakie się pojawiają pomiędzy członkami różnych narodowości i kultur. Jak już wspominano, 

Przemyśl był zawsze miastem wielokulturowym, gdzie ścierały się wpływy prawosławia i katolicyzmu. 

W wyniku wielu zdarzeń historycznych w pod koniec lat 80. XX w. Grekokatolicy i Zakon Karmelitów 

weszli w spór o zwrot kościoła, co uruchamiało narastające napięcia na tle narodowościowym 

i obudziło zadawnione spory polsko-ukraińskie. Ostatecznie papież Jan Paweł II interweniował 

przekazując kościół Karmelitów na katedrę grekokatolicką, co skutkowało kolejnymi protestami. 

Ostatecznie sprawę kościoła rozstrzygnięto polubownie pomiędzy przedstawicielami obu wyznań. 

Zdarzenie to obrazuje napięcia społeczne panujące w mieście, które często mają miejsce 

w społeczeństwach wielokulturowych, zamieszkujących pogranicza. 

1.1.3 Dziedzictwo kulturowe 

Na atrakcyjność kulturową Przemyśla wpływa jego korzystne położenie. Miasto zlokalizowane jest 

na brzegach rzeki San, pomiędzy terenem wzgórzowym Podgórza Karpackiego i równinnym należącym 

do Kotliny Sandomierskiej. Wąska dolina pomiędzy pasmem Pogórza Przemyskiego i Pogórza 

Dynowskiego zwana Bramą Przemyską w przeszłości pełniła rolę epicentrum, gdzie przecinały się szlaki 

handlowe i komunikacyjne z kierunków wschód-zachód. Rzeka ułatwiała przeprawę, natomiast 

pagórkowate ukształtowanie terenów Pogórza pełniło rolę naturalnego wału obronnego. Z upływem 
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czasu, coraz więcej szlaków handlowych przebiegało przez Przemyśl, powstały m.in. połączenia 

Małopolski i ziem zachodnich z Węgrami, arteria łącza kraje Cesarstwa Niemieckiego przez Śląsk 

i Małopolskę z Rusią Kijowską i wybrzeżem Morza Czarnego. Miasto wielokrotnie przechodziło 

pod panowanie różnych władców i było przyłączane do różnych narodów. Powstanie kolonii kupców 

żydowskich wzmocniło pozycję miasta na rynku handlowym w XI w. Wraz z rozwojem miasta 

i umacnianiem jego pozycji handlowej, Przemyśl stawał się silnym ośrodkiem religijnym na styku 

chrześcijaństwa zachodnioeuropejskiego Kościoła rzymsko-katolickiego i wschodnioeuropejskiego 

Kościoła prawosławnego. W XII w. na ziemiach przemyskich zostało utworzone prawosławne 

biskupstwo z inicjatywy księcia Wołodara, a na przełomie XII i XIII w. powstały podwaliny późniejszej 

pierwszej katedry łacińskiej. Rozwój gospodarczy i zamożność miasta miała wpływ na przyciąganie 

osadników z różnych stron. Miasto przechodziło przez wiele burzliwych okresów. Wszystko to miało 

niekorzystny wpływ na sytuację i dobrostan jego mieszkańców. W szczególności okupacja szwedzka 

miała destrukcyjny wpływ na miasto, co przyczyniło się do zubożenia mieszkańców i deklasacji 

Przemyśla do rangi drugorzędnego miasta. Kolejnym niekorzystnym okresem dla miasta były zabory 

austro-węgierskie. Dzieje miasta nierozerwalnie wiążą się z rozwojem dziedzictwa kulturowego tego 

miejsca. Koegzystujący Polacy, Słowacy, Węgrzy, Rusini, Ukraińcy i liczna społeczność żydowska 

tworzyli niezwykle bogatą mieszankę języków, kultur i trendów w sztuce i architekturze. Jako 

pozostałość dawnych czasów Przemyśl odziedziczył bogatą spuściznę kulturową - zbiór zabytków 

stanowiących o potencjale turystycznym miasta. Na szczególną uwagę zasługuje Rynek Starego Miasta, 

który od średniowiecza stanowi serce miasta. Na rynku mieści się Muzeum Historii Miasta Przemyśla, 

gdzie zgromadzone są eksponaty będące odzwierciedleniem tysiącletniej historii miasta. Cennymi 

obiektami dziedzictwa kultury są także: Archikatedra Przemyska z XV w., siedziba Muzeum 

Archidiecezjalnego założonego w 1902 r. w budynku dawnej szkoły katedralnej, XVI-wieczny dworek 

Orzechowskiego, XVIII-wieczny Pałac biskupów rzymskokatolickich, Wieża Katedralna wzniesiona 

w latach 1759-1764 i nadbudowana w 1907 r. do wysokości 71 m, będąca najbardziej rozpoznawalnym 

elementem w panoramie miasta, Wzgórze Zamkowe wzniesione nad doliną Sanu, Zamek 

Kazimierzowski z XIV w., w którym mieści się m.in. sala teatralna założonego w 1869 r. Towarzystwa 

Dramatycznego im. Aleksandra Fredry - najstarszego w Polsce teatru amatorskiego, Brama Sanocka 

Górna wybudowana w drugiej połowie XIX w., Twierdza Przemyśl, Wzgórze Trzech Krzyży, fort 

„Zniesienie”, którego początki sięgają 1854 r., Kopiec Tatarski, XVII-wieczny kościół i klasztor 

karmelitów,  

38-metrowa Wieża Zegarowa powstała w XVIII w. będąca siedzibą unikatowego Muzeum Dzwonów 

i Fajek, pałac biskupów greckokatolickich oraz archikatedra greckokatolicka wzniesione w XVII w. jako 

kościół jezuitów, który w XX w. był siedzibą kościoła garnizonowego. W 1991 r. papież Jan Paweł II, 
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podczas wizyty w Przemyślu, przekazał kościół grekokatolikom na rzecz ich katedry, którzy następnie 

przystosowali wnętrze kościoła na potrzeby obrządku wschodniego. Jest to kolejny relikt przeszłości 

będący wymiernym dowodem na to, jaki wpływ na miasto miało przenikanie i mieszanie się różnych 

kultur na przestrzeni dziejów miasta. 

 

Rysunek 2 Mapa dziedzictwa kulturowego Przemyśla 

 
Źródło: opracowanie własne 
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1.1.4 Dziedzictwo przyrodnicze 

Malownicze położenie Przemyśla z jednej strony u podnóża Podgórza Karpackiego, a z drugiej wzdłuż 

Kotliny Sandomierskiej, przecięte rzeką San, zdecydowanie działa na korzyść miasta, nadając miastu 

walorów turystycznych. Urozmaicona rzeźba terenu - liczne doliny, starorzecza, wzgórza, wzbogacona 

także o usypany przez ludzi i owiany legendą Kopiec Tatarski przyciągają turystów z wielu stron kraju.  

Wyjątkowości miastu nadają także jego zabudowa, obszary krajobrazowo-przyrodnicze, malownicze 

trasy Doliny Sanu i Pogórza Przemyskiego, czyste środowisko naturalne oraz liczne rezerwaty przyrody. 

Wszystko to razem tworzy niezwykle atrakcyjny układ przestrzenny miasta, co sprzyja rozwojowi 

różnorodnych form turystyki i rekreacji. Przez miasto przepływa rzeka San przecinając miasto z zachodu 

na wschód. San jest szóstą pod względem długości rzeką w Polsce mierząc 444 km. Na odcinku 54 km 

stanowi naturalną granicę Polski z Ukrainą. W górnym biegu jest rzeką górską, po czym w okolicach 

Przemyśla przechodzi w spokojniejszy nurt. Na Sanie w Przemyślu przebiega szlak wodny o nazwie 

„Błękitny San”, wzdłuż którego organizowane są spływy kajakowe, a także odbywają się wydarzenia 

takie jak Dni Flisactwa, a także w sezonie letnim tworzone są liczne kąpieliska dla mieszkańców 

i turystów. W dolinie Sanu funkcjonuje Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny. Imponujący element 

przemyskiego krajobrazu stanowią rozległe lasy bukowe oraz w mniejszym stopniu jodłowe, które 

zaliczają się m.in. do Parku Krajobrazowego Pogórza Dynowskiego oraz Przemysko-Dynowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Co ciekawe, na terenie miasta utworzono dwa rezerwaty przyrody: 

florystyczny Jamy o powierzchni ok. 2 ha oraz roślinny Winna Góra o powierzchni 0,1 ha, zlokalizowany 

od północnej strony miasta, w dzielnicy Winna Góra. Warto także wspomnieć o ścieżce przyrodniczo-

edukacyjnej „Modraszkowe Wzgórze” w Przemyślu, będące siedliskiem unikalnego gatunku motyla 

Modraszka Rebela, który to jest jednym z najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt 

w Polsce i w Europie. Wśród obszarów chronionych przyrodniczo na terenie Przemyśla można 

wymienić: Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 146 ha, Park 

Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego - 96 ha, specjalny obszar ochrony (SOO) Ostoja Przemyska - 174 

ha, wspominana już  wcześniej rzeka San - 62 ha, stanowisko dokumentacyjne Olistolit Jurajski – 2,2 

ha, rezerwaty Jamy – 2,2 ha i Winna Góra – 0,1 ha oraz obszar specjalnej ochrony (OSO) Pogórze 

Przemyskie - 174 ha. Należy także wspomnieć o Reliktowej Puszczy Karpackiej pokrywającej 

Bieszczady, Beskid Niski i Pogórze Przemyskie. Najwięcej zachowanych fragmentów puszczy znajduje 

się w okolicach Turnickiego Parku Narodowego na styku Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko-

Turczańskich.  
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Rysunek 3 Obszary przyrodnicze objęte ochroną prawną w Przemyślu 

 
Źródło: opracowanie własne 
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1.1.5 Znaczenie miasta w regionie 

Przemyśl, niegdyś niezależne księstwo, stolica ziemi przemyskiej, w okresie autonomii galicyjskiej jedno 

z miast Galicji, w latach 1975-1998 stolica województwa przemyskiego aktualnie miasto na prawach 

powiatu (powiat grodzki) i siedziba starosty powiatu przemyskiego, ważny ośrodek społeczno-

gospodarczy w regionie. Bez względu na istotność pełnionych funkcji oraz dogodną, strategiczną 

lokalizację ośrodek miejski od lat zmaga się z negatywnymi zjawiskami na gruncie demografii, 

gospodarki i szeroko rozumianych spraw społecznych. 

Przemyśl jest ważnym węzłem komunikacyjnym leżącym na międzynarodowej trasie E40 łączącej 

wschód i zachód Europy (8500 km), która zaczyna się w Calais we Francji i ma swój koniec 

w Kazachstanie. Poza transportem kołowym bardzo istotnym elementem jest funkcjonowanie 

zaledwie 14 km od miasta przejścia granicznego z Ukrainą (Medyka), a także dużej, granicznej stacji 

kolejowej (Przemyśl Główny) wyposażonej w szerokie tory dla zachowania spójności transportowej 

z wschodnim sąsiadem. Oprócz korzystnego położenia względem międzynarodowych szlaków 

komunikacyjnych, miasto cechuje dobra dostępność na poziomie krajowym (za pośrednictwem dróg 

krajowych i wojewódzkich): DK28, DK77, DW884, DW885. W 2012 r. oddano do użytku obwodnicę 

Przemyśla z mostem na rzece San (Brama Przemyska) łączącą drogi krajowe 28 i 77 co pozwoliło 

wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta. 

Miasto jest głównym ośrodkiem administracyjnym dla okolicznych gmin – ulokowane są tu ważne 

instytucje publiczne: 

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 

• Sąd i prokuratura na szczeblu okręgowym, 

• Powiatowy Urząd Pracy, 

• ZUS, 

• Urząd Skarbowy. 

W związku z powyższym osoby zamieszkujące okoliczne gminy w naturalny sposób generują 

zwiększony ruch w mieście. Co więcej, w mieście urzędują także instytucje o znaczeniu ponadlokalnym: 

• Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, 

• Urząd Celno-Skarbowy,  

• Bieszczadzki Oddziału Straży Granicznej,  

• archiwum państwowe   

• Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 

Należy także pamiętać o innych licznych instytucjach kultury, oświaty i sportu.  
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Przemyśl zawarł również 8 partnerstw z miastami zagranicznymi z Ukrainy, Słowacji, Niemiec, Węgier 

i Wielkiej Brytanii. W ramach wspólnych działań organizowane są najczęściej wymiany młodzieży 

i wizyty studyjne dla pracowników samorządu lub też realizowane są wspólne przedsięwzięcia 

projektowe. 

W zakresie gospodarczym w mieście funkcjonują duże i znane w skali ogólnopolskiej 

i międzynarodowej zakłady pracy takie jak: 

• "INGLOT" Spółka z o.o. – producent kosmetyków,  

• Kazar Footwear Sp. z o.o. – producent obuwia,  

• Fibris SA – producent płyt pilśniowych,  

• Zakłady Automatyki POLNA SA – producent sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi,  

• SANWIL Polska Sp. z o.o. – producent skór ekologicznych i materiałów powlekanych, 

• PPMiU Plasmet – największy producent narzędzi do pras krawędziowych w Polsce, 

• HENSFORT Sp. z o.o. – producent stolarki okiennej i drzwiowej, 

• Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A. – producent wyrobów 

elektrotechnicznych i podzespołów maszynowych. 

Mimo wskazanych dużych zakładów pracy, Przemyśl boryka się z problemami gospodarczymi, 

w szczególności mało atrakcyjnym rynkiem pracy dla osób młodych, koncentracją w sektorze usług 

i handlu.  

Niewątpliwym atutem miasta o znaczeniu ponadlokalnym jest zlokalizowana na terenie miasta 

uczelnia wyższa – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, kształcąca na kilkunastu 

kierunkach inżynierskich, humanistycznych a także okołomedycznych.  

W związku ze swoim przygranicznym położeniem, bogatą historią, usytuowaniem w bliskiej odległości 

od Bieszczadów Przemyśl posiada wysoki potencjał turystyczny, jednak aktualnie mało 

wykorzystywany, głównie ze względu na brak spójnej koncepcji promocji jak i złego stanu niektórych 

zabytków i infrastruktury. 
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1.2 Stan miasta 

1.2.1 Uwagi metodologiczne 

Diagnoza ma charakter obszarowy, została podzielona na siedem wymiarów: społeczny, gospodarczy, 

środowiskowy, przestrzenny, finansowania rozwoju miasta, kulturowy i inteligentnego zarządzania 

miastem. Przeprowadzono ją w ujęciu ogólnym oraz porównawczym na tle grupy miast o zbliżonej 

specyfice pod względem liczby mieszkańców, funkcji w strukturze osiedleńczej, o podobnych 

uwarunkowaniach rozwojowych. Miasta referencyjne dobrane zostały w oparciu o wskazania 

Monitora Rozwoju Lokalnego (MRL). W grupie tej znalazły się miasta: Biała Podlaska, Chełm, Krosno, 

Nowy Sącz, Tarnobrzeg, Tarnów i Zamość. W opracowaniu diagnozy skorzystano z danych Banku 

Danych Lokalnych GUS, danych własnych miasta, prowadzonych w ramach partycypacji badań 

społecznych, a także z narzędzi Związku Miast Polskich (ZMP), tj. Monitora Miasta – narzędzia do analiz 

pogłębionych oraz Monitora Rozwoju Lokalnego (MRL) - narzędzia pozwalającego na syntetyczną 

ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin. Do diagnozy 

wykorzystano szeroki wachlarz wskaźników, które w zbiorczym zestawieniu znajdują się na końcu 

niniejszego opracowania. W diagnozie miasta na poziomie ogólnym posłużono się metodą dashboard, 

w której to dane prezentowane są wizualnie, w postaci kombinacji tekstu i grafiki. Za wyborem takiej 

metody przemawiała skuteczność komunikowania - wszystkie najważniejsze informacje umieszczone 

zostały na jednej stronie, co ułatwia odczyt i analizę danych. W analizie miasta na tle grupy miast 

porównawczych posłużono się narzędziem MRL, które generowało wykresy prezentowane w układzie 

na osi XY, na których wystandaryzowana wartość wskaźnika pokazywana jest na osi X, natomiast 

wystandaryzowana wartość wskaźnika dynamiki zmian w okresie pięcioletnim pokazywana jest na osi 

Y. Jeśli wskaźnik ma charakter destymulanty (jego wzrost świadczy o pogorszeniu sytuacji w zakresie 

badanego zjawiska) jego wartość mnożona jest w narzędziu przez -1. Dzięki temu interpretacja 

wszystkich wskaźników jest jednorodna - wzrost oznacza sytuację pożądaną, a spadek negatywną. 

Wykorzystane w diagnozie wykresy XY pozwalają na ocenę wartości wskaźnika uzyskanego przez gminę 

w stosunku do średniej wartości wskaźnika w grupie porównawczej w badanym roku, jak i postępu 

(również w stosunku do grupy porównawczej) uzyskanego w ciągu ostatnich 5 lat. Średnia wartość dla 

grupy porównawczej znajduje się na środku układu współrzędnych. Zatem te wskaźniki, które znajdują 

się po prawej stronie osi X (mają dodatnie wartości X) prezentują wyższy poziom niż grupa 

porównawcza (ćwiartka I i III) i odpowiednio, te które znajdują się po lewej stronie (mają ujemne 

wartości X) prezentują niższy poziom (ćwiartka II i IV). Natomiast te dziedziny (wskaźniki), które 

znajdują się powyżej osi X (mają dodatnie wartości Y) rozwinęły się w ciągu ostatnich pięciu lat szybciej 

niż w grupie porównawczej (ćwiartki I i II) i odpowiednio, te które znajdują się poniżej osi X (mają 
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ujemne wartości Y) rozwinęły się wolniej (ćwiartki III i IV). Innymi słowy gmina we wskaźnikach 

znajdujących się: 

- W ćwiartce I - charakteryzuje się lepszą sytuacją niż przeciętna w porównywalnych gminach i 

rozwinęła się szybciej. Można zatem określić, iż gmina we wskaźniku z tej ćwiartki jest liderem wśród 

jednostek podobnych i jej przewaga się zwiększyła. 

- W ćwiartce II - charakteryzuje się słabszą sytuacją, niż przeciętna w porównywalnych gminach, lecz 

rozwinęła się szybciej. Można zatem określić, iż gmina we wskaźniku z tej ćwiartki co prawda nie jest 

liderem wśród jednostek podobnych, ale rozwinęła się szybciej, 

- W ćwiartce III – charakteryzuje się lepszą sytuacją niż przeciętna w porównywalnych gminach, ale 

rozwinęła się wolniej. Można zatem określić, iż jest liderem we wskaźniku z tej ćwiartki, ale jej 

przewaga się zmniejsza. Taka sytuacja zachodzi także w przypadku, gdy gmina uzyskała w danej 

dziedzinie praktycznie maksymalny poziom rozwoju (np. 100% pokrycie miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego) i już nie może powiększać swojej przewagi – zawsze będzie 

liderem. 

- W ćwiartce IV - charakteryzuje się słabszą sytuacją niż przeciętna w porównywalnych gminach i 

rozwija się wolniej. Można zatem określić, iż gmina we wskaźniku z tej ćwiartki nie tylko nie jest 

liderem, ale traci dystans do jednostek podobnych. Jest to sytuacja zdecydowanie niekorzystna. 

Wykorzystane w diagnozie wykresy słupkowe prezentują wartość danego wskaźnika w analizowanej 

gminie oraz wartość średnią dla grupy porównawczej. Dodatkowo na wykresie prezentowana jest 

(w ujęciu liniowym) wartość mediany grupy porównawczej. 

Każdy z obszarów (wymiarów) części diagnostycznej zakończony jest podsumowaniem i wnioskami. 

Część diagnostyczną wieńczą pogłębione drzewa problemów wraz z syntetycznym opisem w zakresie 

zidentyfikowanych obszarów interwencji. 
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1.2.1 Wymiar gospodarczy 

1.2.1.1 Obraz miasta w wymiarze gospodarczym na tle miast podobnych 

Analizując liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1 000 mieszkańców, 

sytuacja Przemyśla wypada gorzej od średniej w grupie miast porównawczych, pomimo, iż w 2018 r. 

odnotowano w Przemyślu wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 8% w stosunku do roku bazowego 

(2014). Nieco lepiej niż w grupie miast porównawczych, prezentuje się wskaźnik gospodarczy dotyczący 

liczby wyrejestrowań z REGON na 1 000 mieszkańców (średnia 3-letnia), co oznacza, że na tle grupy 

porównawczej, w Przemyślu relatywnie mniej podmiotów gospodarczych dokonuje wyrejestrowań 

działalności. Najgorzej w Przemyślu prezentuje się wskaźnik dotyczący wpływów jednostki samorządu 

terytorialnego z tytułu udziału we wpływach budżetu państwa z PIT przypadających na 1 000 os. 

w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia). Dowodzi to o niewielkim udziale podatku dochodowego 

odprowadzanego przez osoby fizyczne z Przemyśla, w tym także osoby prowadzące działalność 

gospodarczą. Z kolei, biorąc pod uwagę czynnik dostępności zasobów niezbędnych do prowadzenia 

działalności gospodarczej, w Przemyślu dostrzega się także duży deficyt siły roboczej wśród osób 

młodych – różnica liczby ludności w wieku 10-24 i 50-64 lat na 1 000 mieszkańców wynosi aż - 69,4, 

jest to wartość dużo gorsza od średniej w grupie porównawczej i wskazuje na spore dysproporcje 

w zastępowalności pokoleń, co nie jest dobrą prognozą dla miasta w kontekście rozwoju 

gospodarczego. O niesprzyjających warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Przemyślu 

świadczy także wskaźnik kwoty wydatków inwestycyjnych przypadającej na 1 mieszkańca (średnia  

3-letnia). W badanym okresie 2014-2018 odnotowano w Przemyślu spadek wydatków inwestycyjnych 

o 68%, co związane może być z zakończeniem realizacji kapitałochłonnych inwestycji, niewielkimi 

dochodami własnymi miasta, czy też relatywnie wysokim udziałem wydatków bieżących w wydatkach 

ogółem. W relacji do pozostałych miast poddanych analizie, jednoznacznie należy wskazać, że sytuacja 

gospodarcza Przemyśla nie jest korzystna, dlatego zasadnym staje się podjęcie kompleksowych działań 

zmierzających do poprawy warunków społeczno-gospodarczych miasta.  
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Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej w Przemyślu określona została za pomocą wskaźnika 

zmiany liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym w ostatnich pięciu latach. Jak już wiadomo, miasto 

boryka się z problemem zastępowalności pokoleń, znacząco wzrasta liczba osób w wieku 

przedemerytalnym i emerytalnym, natomiast wśród osób młodych odnotowuje się znaczne deficyty 

siły roboczej. Tendencja ta dotyczy także osób w wieku produkcyjnym, z roku na rok spada ich odsetek, 

w 2018 r. wskaźnik zmiany wyniósł - 4,8. Dowodzi to o niesprzyjających warunkach demograficznych, 

co ma także wpływ na sytuację gospodarczą panującą w mieście. W omawianym zakresie, gorszą 

sytuację wśród pozostałych miast odnotowało jedynie miasto Chełm. O dostępności wykwalifikowanej 

siły roboczej świadczą także wskaźniki odnoszące się do poziomu bezrobocia i jego struktury. Miasto 

Przemyśl wyróżnia się negatywnie na tle miast grupy porównawczej w szczególności pod względem 

bezrobocia długotrwałego oraz liczby bezrobotnych z wykształceniem podstawowym. Mimo, 

iż dostrzega się niewielką poprawę w badanym okresie – z roku na rok liczba bezrobotnych 

w Przemyślu spadała, to porównując wskaźniki do średniej w grupie porównawczej, stwierdzić należy, 

że skala bezrobocia stanowi duże wyzwanie dla miasta w kontekście dalszego rozwoju gospodarczego. 

Dużym problem, implikującym bezrobocie w mieście jest brak kompetencji przydatnych na rynku pracy 

- duży odsetek bezrobotnych w Przemyślu stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, 

policealnym, średnim zawodowym. Nierzadko towarzyszą temu skłonności do dziedziczenia 

negatywnych wzorców społecznych, bierności zawodowej, niskiej elastyczności zawodowej 

w kontekście przekwalifikowania, podnoszenia swoich kompetencji. Jednym z rozwiązań tego 

problemu, zdaje się być modyfikacja oferty edukacyjnej, kierunków nauczania, specjalizacji, czy 

programów praktyk w taki sposób, by odpowiadała na potrzeby rynku pracy. W szczególności, że 

z punktu widzenia osób młodych, co wynika z przeprowadzonych badań wśród młodzieży, Przemyśl nie 

jest postrzegany jako miasto „dobrej pracy”, ponieważ lokalny rynek nie przekonuje ani wysokością 

zarobków, ani atrakcyjnością ofert pracy. Nie stwarza także warunków do otwierania i prowadzenia 

własnej działalności. Zaledwie 6,6% respondentów chciałoby w przyszłości pracować w Przemyślu. 

Ograniczona zdaniem badanych jest także oferta dalszego rozwoju naukowego, 72,1% respondentów 

upatruje możliwości do kontynuowania nauki poza miastem. Co ciekawe, uczniowie w odpowiedzi na 

prośbę o sformułowanie życzenia i marzenia dotyczącego przyszłości Przemyśla najczęściej wskazywali 

na aspekty związane z miejscami pracy i jakością ofert pracy. Niebezpiecznym symptomem dla miasta 

jest to, że w przypadku gdyby młody respondent miał problemy ze znalezieniem odpowiedniej pracy 

na miejscu po ukończeniu nauki, to łącznie za pracą mogłaby wyjechać niemal połowa uczniów 

przemyskich szkół. Jedynie 7,8% wzięłoby dowolną pracę dostępną na miejscu, a tylko 5,1% rozważyło 

założenie własnej działalności. Istotną rolę na rynku pracy odgrywają także dostępność i jakość 

oferowanych miejsc pracy. Jak wynika z danych, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

mieszkańców Przemyśla w 2018 r. wynosiło 3 828 zł, w badanym okresie wzrastało wolniej i było 

znacznie niższe niż w grupie porównawczej, co może świadczyć o mniejszej zamożności, niższym 
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statusie społecznym mieszkańców Przemyśla. Wysokość osiąganych zarobków stanowi ważny czynnik 

dla wykwalifikowanej siły roboczej, określa atrakcyjność, jakość lokalnego rynku pracy. W przypadku 

niezaspokojenia potrzeby wynagrodzenia na odpowiednim poziomie następuje stopniowy odpływ 

wykwalifikowanej siły roboczej do większych ośrodków gospodarczych, bądź emigracja zarobkowa. 

Wskaźnik dotyczący wpływów Przemyśla z tytułu udziału we wpływach budżetu państwa z PIT 

przypadających na 1 mieszkańca (899 zł w 2018 r.) jest znacznie niższy od średniej w grupie 

porównawczej, a także wypada nagorzej spośród badanych miast, co dowodzi o słabej kondycji lokalnej 

gospodarki oraz nieatrakcyjnym rynku pracy. Wspomniane już wcześniej zjawisko bezrobocia, stanowi 

duże wyzwanie dla Przemyśla, gdyż implikuje niekorzystną sytuację zarówno w kontekście społecznym 

jak i gospodarczym. Jak wynika z diagramu prezentującego skalę bezrobocia, miasto Przemyśl wyróżnia 

się negatywną sytuacją na tle pozostałych miast - w przypadku wszystkich wskaźników, sytuacja jest 

gorsza od średniej w grupie porównawczej. Uwagę zwraca w szczególności zjawisko bezrobocia wśród 

osób młodych do 25 roku życia, co może być konsekwencją systemu edukacji, nieumiejętnością wejścia 

na rynek pracy, czy niedopasowaniem ścieżki zawodowej do aktualnych potrzeb rynku pracy. 
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1.2.1.2 Charakterystyka miasta w wymiarze gospodarczym 

Potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki decyduje o sytuacji ekonomicznej mieszkańców 

oraz wyznacza możliwości rozwojowe miasta. Na kondycję lokalnej gospodarki wpływa wiele 

czynników, które kształtują jakość życia mieszkańców. Na specyfikę Przemyśla wpływa w szczególności 

jego przygraniczne usytuowanie. Bliskość granicy od wielu lat była źródłem dochodu lokalnej 

społeczności, dotąd odgrywa kluczową rolę w mieście. Sytuacja gospodarcza w Przemyślu przez lata 

niszczona była przez tzw. „szarą strefę” - nielegalny handel, nielegalne sprowadzanie towaru, 

nielegalne zatrudnianie tzw. „taniej siły roboczej” z Ukrainy. W perspektywie lat wywarło to negatywny 

wpływ na kreowanie postaw przedsiębiorczych, a w połączeniu z brakiem właściwych działań 

edukacyjnych oraz brakiem implikacji zachęt do korzystania ze wsparcia i programów rozwojowych 

przedsiębiorczości, poskutkowało niedorozwojem gospodarczym miasta. Negatywnie na lokalnej 

gospodarce odbiła się także przeprowadzona w latach 90-tych ub. wieku reforma administracyjna, 

podczas której Przemyśl stracił status miasta wojewódzkiego. W konsekwencji doszło do likwidacji 

wielu instytucji oraz przeniesienia głównych siedzib do Rzeszowa, co negatywnie wpłynęło na 

dynamikę rozwoju miasta.  

Przemyśl jest miastem o zróżnicowanej strukturze gospodarczej. Wiodącymi działami gospodarki 

są handel i usługi, znaczący jest także udział transportu i budownictwa. Ponadto Przemyśl jest istotnym 

ośrodkiem usług medycznych i edukacyjnych. Według rodzaju działalności największy odsetek firm, 

tj. 85,83% funkcjonuje w zakresie obsługi nieruchomości, przedsiębiorstw, nauki, transportu, 

gospodarki magazynowej oraz w handlu i usługach. W następnej kolejności jest działalność 

przemysłowa i budownictwo – 13,60% podmiotów. 

Do największych i najbardziej znanych przemyskich firm należą:  

• "INGLOT" Spółka z o.o. – producent kosmetyków,  

• Kazar Footwear Sp. z o.o. – producent obuwia,  

• Fibris SA – producent płyt pilśniowych,  

• Zakłady Automatyki POLNA SA – producent sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi,  

• SANWIL Polska Sp. z o.o. – producent skór ekologicznych i materiałów powlekanych, 

• PPMiU Plasmet – największy producent narzędzi do pras krawędziowych w Polsce, 

• HENSFORT Sp. z o.o. – producent stolarki okiennej i drzwiowej, 

• Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A. – producent wyrobów 

elektrotechnicznych i podzespołów maszynowych. 

W Przemyślu działają liczne instytucje wspierające działalność gospodarczą, takie jak: 
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• Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 

• Przemyska Kongregacja Kupiecka, 

• Przemyskie Stowarzyszenie Kupieckie, 

• Cech Rzemiosł Różnych. 

Podstawowym miernikiem rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości mieszkańców danego obszaru 

jest wskaźnik obrazujący liczbę podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1 tys. osób 

w wieku produkcyjnym, w przypadku Przemyśla wartość wskaźnika w 2019 r. wynosiła 183 i była 

wyższa od wartości wojewódzkiej (139) o ponad 30%, a dynamika wskaźnika w badanym okresie (lata 

2014-2019) była wzrostowa (+17%). Podobną tendencję odnotowano także w przypadku liczby osób 

fizycznych prowadzących działalność na 100 osób w wieku produkcyjnym - wzrost wyniósł w Przemyślu 

9%. Pozytywną zależność można także zauważyć w przypadku wskaźnika liczby jednostek nowo 

zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 2019 r. wynosił 83, co przewyższało wartość 

jednostek dokonujących wyrejestrowania (67) o 24%.  

W 2019 r. liczba podmiotów gospodarczych w Przemyślu wynosiła 6 534, w stosunku do roku 2014 

odnotowano wzrost o ponad 6%. Struktura wieku przedsiębiorców jest mocno zróżnicowana, jednak 

obserwuje się, iż największą grupę przedsiębiorców stanowią osoby w wieku około 34-50 lat. Wśród 

przedsiębiorców dominują mężczyźni, stanowiąc 60,8% ogółu podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą w Przemyślu. Dominującą sekcją wśród działalności gospodarczych jest sekcja G. Handel 

hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych stanowiąca 26% ogółu działalności, 

następnie sekcja L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (10%), sekcja H. Transport 

i gospodarka magazynowa (9%). Wskaźniki dotyczące liczby organizacji pozarządowych oraz liczby 

instytucji otoczenia biznesu w Przemyślu wykazują pozytywne zależności w odniesieniu do wartości 

wojewódzkich – są znacznie wyższe: w przypadku wskaźnika organizacji pozarządowych o 43%, 

natomiast w przypadku instytucji otoczenia biznesu jeszcze więcej, bo o ponad 133%. Niższy 

niż w województwie podkarpackim jest natomiast udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora 

kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem w Przemyślu, w 2019 r. wyniósł 

4,55. 
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Z racji walorów historyczno-krajobrazowych Przemyśl jest jednym z ważniejszych ośrodków 

turystycznych Podkarpacia. Położenie na pograniczu różnych narodowości, kultur i religii, na styku 

Wschodu z Zachodem, na ważnych europejskich szlakach komunikacyjnych, na terenie Karpat 

Zachodnich, w otoczeniu zróżnicowanego krajobrazu jest wyznacznikiem kierunków rozwoju turystyki 

opartej o walory naturalne zintegrowane z walorami kulturowymi. Do najważniejszych walorów 

turystycznych Przemyśla wyróżniających miasto na tle polskiego i europejskiego rynku turystycznego 

zalicza się: Stare Miasto (Pomnik Historii od 2018 r.) z jego unikalną, galicyjską atmosferą, Twierdzę 

Przemyśl - Verdun Wschodniego Frontu (Pomnik Historii od 2018 r.), Muzeum Dzwonów i Fajek – 

świadectwo wielowiekowych tradycji ludwisarskich i fajkarskich, Wzgórze Zniesienie i Kopiec Tatarski, 

z których roztacza się panorama Karpat i Przemyśla, położenie miasta - malowniczy krajobraz, 

pogranicze kultur, narodowości i wyznań, rubieże Unii Europejskiej, baza wypadowa w Bieszczady, 

Karpaty Wschodnie, do Lwowa, a nawet na Bałkany, rzekę San – jedną z najczystszych polskich rzek, 

naturalny korytarz ekologiczny, przecinający miasto, stanowiący element jego krajobrazu, Dobrego 

Wojaka Szwejka, dzieje miasta na przestrzeni wieków. W okolicach Przemyśla znajdują się: 

Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie, Arboretum 

w Bolestraszycach. Wiodącymi kierunkami rozwoju turystyki są: turystyka aktywna, miejska 

i kulturowa, religijno-pielgrzymkowa, edukacyjna dzieci i młodzieży, tranzytowo-przygraniczna. 

Turystyka jest traktowana przez władze i wspólnotę miasta Przemyśla jako jedna z priorytetowych osi 

rozwoju. W Urzędzie Miejskim za sprawy turystyki odpowiada Wydział Promocji i Kultury, a dodatkowo 

przy Radzie Miejskiej działają dwie komisje: Komisja Promocji i Turystyki oraz Komisja Kultury.  

Identyfikacja wizualna miasta ma ogromne znaczenie dla rozwoju ruchu turystycznego. W tym 

kontekście miasto posiada własny system wizualizacji miejskiej, na który składają się: witacze oraz 

kierunkowskazy turystyczne dostosowane do zmieniającego się ruchu turystycznego. W ramach 

systemu oznakowania na terenie miasta funkcjonują drogowskazy zlokalizowane w 14 punktach miasta 

ułatwiające dotarcie turystom do najciekawszych obiektów turystycznych.  

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2019 r. na terenie miasta funkcjonowały 

22 obiekty noclegowe, w tym 8 hoteli (głównie *** i **). Łączna liczba miejsc noclegowych wynosiła 

802. Natomiast w skali roku miasto odwiedziło ponad 50 tys. turystów, którym udzielono ponad 80 tys. 

noclegów (w tym turyści zagraniczni - 17 419 noclegów). Turyści zagraniczni zatrzymujący się 

w mieście, stanowili ponad 13 tys. osób w ogólnej liczbie przyjezdnych (w tym ponad 10 tys. osób 

z Ukrainy), spędzali w Przemyślu zazwyczaj 1,3 – 1,4 doby. Natomiast turyści z Polski przebywali 

w mieście dłużej (około 1,6 doby). Przemyśl dla gości zagranicznych głównie pełni rolę miasta 

tranzytowego, natomiast dla Polaków jest celem podróży, bądź bazą wypadową w Bieszczady, czy na 

Ukrainę. Porównując liczbę turystów korzystających z noclegów w 2019 r., odnotowano jej spadek 

o 3 448 osób w stosunku do roku poprzedniego. Trudno ocenić jakie czynniki wpłynęły na spadek liczby 

korzystających z obiektów noclegowych. Wnioskuje się natomiast, że znacznie wzrosła liczba pokoi 
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gościnnych w Przemyślu, z których goście częściej korzystają niż z usług noclegowych w hotelach. 

Z uwagi na brak pokoi gościnnych w ewidencjach GUS oraz Urzędu Miejskiego, trudno jest dokładnie 

oszacować liczbę osób faktycznie korzystających z bazy noclegowej w Przemyślu. Pozytywnym 

zjawiskiem w ostatnim czasie jest wzrastająca liczba nowootwartych pokoi gościnnych sugerująca, 

że mieszkańcy wyczuwają potrzebę otwierania takiej działalności pod kątem gości i turystów 

odwiedzających miasto. Braki zauważalne są szczególnie w standardzie i jakości oferowanych usług 

hotelowych, które przez gości są oceniane jako niespełniające ich oczekiwań, co przekłada się 

na krótkie pobyty turystów w Przemyślu, zachęcając tym samym do korzystania z usług noclegowych 

w hotelach o wyższym standardzie poza Przemyślem, np. Arłamów, Rzeszów. Ze względu 

na przyjeżdżających do Przemyśla turystów krajowych i cudzoziemców oraz zmianę głównych celów 

przyjazdu do miasta należy podjąć działania w zakresie rozbudowania bazy noclegowej w kierunku 

hotelu o wyższym standardzie z kompleksem rekreacyjnym. 

Baza gastronomiczna jest drugim po bazie noclegowej, podstawowym elementem zagospodarowania 

turystycznego miasta. Jej znaczenie w procesie kształtowania produktu turystycznego oraz planowania 

intensyfikacji ruchu turystycznego jest bardzo duże. Dobry standard i smaczne menu obiektów 

gastronomicznych bezpośrednio wpływają na zadowolenie turystów i opinię na temat odwiedzanego 

obszaru. Znaczenie obiektów gastronomicznym na terenie Miasta Przemyśla jest bardzo istotne, także 

z punktu widzenia jego przygranicznego i tranzytowego położenia, wiążącego się z kształtowaniem 

naturalnego popytu na tego typu usługi turystyczne. Obiekty bazy gastronomicznej występujące na 

terenie Przemyśla zakwalifikowano do następujących kategorii: restauracje, karczmy, pizzerie, 

kawiarnie, cukiernie, puby, bary inne (kluby). 

Do najważniejszych obiektów infrastruktury turystycznej należą: 

• Przemyski Park Sportowo- Rekreacyjny, 

• Zespół Zabytkowy Twierdzy Przemyśl, 

• przepławka dla ryb oraz kanał dla kajakarzy na rzece San w Przemyślu, 

• obiekty sportowo-rekreacyjne (hala sportowa, boiska sportowe orliki i inne szkolne, stadion 

lekkoatletyczny Juwenia z bieżnią, 2 stadiony do piłki nożnej: Polonia i Czuwaj, korty tenisowe, 

boiska do piłki siatkowej, siłownie plenerowe, kryta pływalnia, wypożyczalnia rowerów, 

sprzętu narciarskiego oraz kajaków, szkółki narciarskie, salony odnowy biologicznej, siłownie, 

2 odkryte lodowiska oraz jedno mobilne w centrum miasta, skate park), 

• ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości 41 840 m, 

• Kopiec Tatarski i Forteczna Trasa Turystyczna, 

• park miejski, 

• Przemyska Trasa Podziemna, 

• Zamek Kazimierzowski, 

• szlaki turystyczne - ponad 18 zorganizowanych i oznakowanych szlaków tematycznych 

oraz wyznaczona jest 1 ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza. 
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Na koniec 2019 r. w mieście działało 12 komercyjnych biur turystycznych. Oferta w większości z nich 

jest ukierunkowana na pośrednictwo w sprzedaży ofert wypoczynku indywidualnego i zbiorowego 

w kraju i za granicą. W znacznie mniejszym stopniu dysponują one ofertami skierowanymi do turystów 

krajowych i zagranicznych zachęcającymi do przyjazdu do samego Przemyśla i do odwiedzenia 

historycznej Ziemi Przemyskiej. 

Z danych uzyskanych z obiektów turystycznych (atrakcji na terenie miasta), w 2019 r. w większości 

z nich odnotowano wzrost ruchu turystycznego, tylko w niektórych widać tendencję spadkową. 

Większą liczbę turystów w stosunku do roku poprzedniego zarejestrowano: w Miejskiej Informacji 

Turystycznej, w Punkcie IT na dworcu PKP, w Przemyskim Oddziale PTTK, Muzeum Narodowym Ziemi 

Przemyskiej z oddziałami, Zamku Kazimierzowskim, na torze saneczkowym, wodnym placu zabaw oraz 

Zamku w Krasiczynie. Nieznaczny spadek odwiedzających nastąpił w Przemyskich Podziemiach (obiekt 

był nieczynny przez okres dwóch miesięcy), w Bramie Fortecznej Sanockiej Dolnej, Arboretum 

w Bolestraszycach, na stoku narciarskim i lodowisku. Miejskie Centrum Informacji Turystycznej 

w Rynku i punkt IT na dworcu PKP obsłużyły łącznie 40 370 turystów, wskaźniki są wyższe w stosunku 

do roku poprzedniego. Wśród odwiedzających miasto w statystykach dominują turyści krajowi. 

Najwięcej osób przyjechało z województwa podkarpackiego, mazowieckiego, małopolskiego, 

dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego. Wśród turystów zagranicznych 

największą grupę odwiedzających stanowią turyści z Niemiec w dalszej kolejności: Ukraińcy, Węgrzy, 

Austriacy, Brytyjczycy, Czesi, Amerykanie, Włosi,  Australijczycy, Kanadyjczycy, Norwegowie, nieliczne 

osoby z Ghany, RPA, Tajwanu i Boliwii. Z danych uzyskanych z Bieszczadzkiego Oddziału Straży 

Granicznej widać znaczny wzrost osób przekraczających granicę zarówno w Medyce jak i na przejściu 

kolejowym w Przemyślu. Na szczególną uwagę zasługuje osobowy ruch graniczny na dworcu PKP 

w Przemyślu, na którym odnotowano 631 720 odpraw, więcej o 41 300 osób w stosunku do 

roku poprzedniego. Duży wpływ na podwyższone statystyki mają nowe połączenia kolejowe. 

Z Przemyśla można dojechać do wielu miejsc w Polsce i Europie. Pociągi PKP Intercity kursują do: 

Berlina, Kijowa, Lwowa, Odessy, a od 15 grudnia 2019 r. uruchomiono bezpośrednie połączenia do 

austriackiego Grazu przez Wiedeń i czeską Ostrawę. Na przejściu granicznym w Medyce odnotowano 

5 447 056 osób przekraczających granicę, więcej o 281 708 osób w stosunku do roku poprzedniego. 

Łącznie na obydwu przejściach granicznych odnotowano 6 078 776 odpraw.  

Rysunek 4 Osobowy ruch graniczny 2015 – 2019 

Rok 

Przejście 
graniczne 
Medyka 

(liczba osób) 

Różnica w 
stosunku do 

roku 
poprzedniego 
(liczba osób) 

Przejście 
kolejowe 

(liczba osób) 

Różnica w 
stosunku do 

roku 
poprzedniego 
(liczba osób) 

Ogółem ruch 
graniczny 

(liczba osób) 

Różnica w 
stosunku do roku 
poprzedniego w 

% 

2015 4 5 066 534 + 454 721 35 536 + 2 809 5 102 070 + 9 

2016 5 5 335 528 + 268 994 43 236 + 7 700 5 378 764 + 5,4 

2017 6 5 492 235 + 156 707 311 369 + 268 133 5 803 604 + 7,9 

2018 7 5 165 348 - 326 887 590 420 + 279 051 5 755 768 - 0,82 

2019 8 5 447 056 + 281 708 631 720 + 41 300 6 078 776 + 5,6 % 

Źródło: BIOSG 
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Na koniec 2017 r. w Przemyślu pracowało łącznie 19 298 osób, co oznacza 271 pracujących na każdy 

1000 mieszkańców, a wartość ta była wyższa niż w przypadku województwa podkarpackiego (213). 

W analizowanym okresie 2014-2018 wskaźnik ten utrzymywał stałą tendencję. W 2017 r. odsetek 

pracujących mężczyzn (50,8%) był nieco wyższy od odsetka pracujących kobiet (49,2%). Co ciekawe, 

mediana wynagrodzeń kobiet (3 067 zł) była wyższa od mediany wynagrodzeń mężczyzn (2 916 zł), 

co oznacza, że połowa zatrudnionych mężczyzn otrzymała wynagrodzenie nie wyższe niż 2 916 zł, 

a połowa kobiet nie wyższe niż 3 067 zł. Najwięcej osób zatrudnionych było w sekcjach: M-N-O-P-R-S 

bo aż 26% (M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N. Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca; O. Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; P. Edukacja; R. Działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją; S. Pozostała działalność usługowa), w następnej kolejności w sekcjach: G-H-I-J -14% 

(G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; 

H. Transport i gospodarka magazynowa; I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi; J. Informacja i komunikacja). W 2017 r. 15% osób w wieku 65 lat i więcej nadal 

utrzymywało stosunek pracy, w przypadku osób w wieku 15-24 lat odsetek pracujących wyniósł 

zaledwie 10%. Pracujące osoby w wieku przedemerytalnym stanowiły prawie 40%, natomiast 

najliczniejszą grupę pracujących stanowiły osoby w wieku 25-54 lat. 
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Bezrobocie w Przemyślu mimo tendencji spadkowej, od wielu lat utrzymuje się powyżej średniej 

wojewódzkiej. Na koniec 2019 r. stopa bezrobocia w mieście kształtowała się na poziomie 10,3%, 

natomiast w województwie podkarpackim na poziomie 7,9%, dla porównania w kraju wynosiła 5,2%. 

Na koniec 2019 r. w ewidencji bezrobotnych znajdowało się łącznie 2 851 osób. W badanym okresie 

(2015-2019) spadek liczby bezrobotnych wyniósł 30%. Wśród bezrobotnych przeważały kobiety - 52%. 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Przemyślu, stanowiły w 2019 r. 8% ludności w wieku 

produkcyjnym i była to wartość znacznie wyższa od wartości wojewódzkiej (5,8%). Co do struktury 

bezrobocia, dominowały osoby bezrobotne długotrwale, stanowiły ponad połowę ogółu bezrobotnych 

(52%). Fakt rozpowszechnienia długotrwałego bezrobocia rzutuje nie tylko na możliwości aktywizacji 

zawodowej tej grupy osób, ale także sprzyja rozpowszechnianiu zjawisk niekorzystnych społecznie, jak 

ubóstwo, ale także patologie, czy przestępczość. Co do struktury wykształcenia przeważały osoby 

z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej. Największą grupę 

stanowiły osoby w wieku 25-34 lat i 35-44 lat, ze stażem pracy 1-5 lat. Niskie kwalifikacje zawodowe 

lub ich brak u znacznej części osób bezrobotnych stanowią duży problem, który utrudnia wejście 

młodych osób na rynek pracy, ponadto często towarzyszy im brak motywacji i chęci kształcenia, 

czy podjęcia dalszej nauki. 
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1.2.1.3 Wnioski 

Problemy identyfikowane na tle miast grupy porównawczej Kluczowe problemy miasta Przemyśla 
 

 

1.  
Przemyśl jest miastem słabiej rozwiniętym gospodarczo niż pozostałe 

miasta wchodzące w skład grupy porównawczej. 

2.  
W latach 2014-2018 rozwój gospodarczy Przemyśla przebiegał wolniej 

od pozostałych miast. 

3.  

Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON 

na 1 000 mieszkańców w 2018 r. wyniósł w Przemyślu 105, mimo tego, 

że wzrósł w stosunku do roku bazowego (2014) o ponad 8%, to w relacji 

do grupy porównawczej wskaźnik kształtował się niekorzystnie, gorszą 

sytuację w omawianym zakresie odnotowały jedynie miasta Chełm 

i Tarnobrzeg.  

4.  

Wskaźnik dotyczący wpływów JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT 

przypadających na 1 000 os. w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) dowodzi 

o niewielkim w porównaniu do grupy porównawczej udziale podatku 

dochodowego odprowadzanego przez osoby fizyczne z Przemyśla, w tym 

także osoby prowadzące działalność gospodarczą.  

5.  

Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej w Przemyślu wyrażona 

wskaźnikiem zmiany liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym 

w ostatnich pięciu latach (- 4,8 w 2018 r.), dowodzi o niesprzyjających 

warunkach społecznych, co wpływa także na sytuację gospodarczą 

panującą w mieście - na tle grupy porównawczej gorzej wypada jedynie 

miasto Chełm. 

6.  

Dostępność zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności 

gospodarczej, w porównaniu do sytuacji w grupie porównawczej, 

Przemyśl wypada niekorzystnie. Wskaźnik potencjału siły roboczej 

wyrażony różnicą liczby ludności w wieku 10-24 lat i 50-64 lat na 1 000 

 

1.  
Relatywnie wysoki odsetek osób starszych utrzymujących stosunek pracy 

– w 2017 r. wynosił 15% – stanowi potencjalne zagrożenie w kontekście 

blokowania miejsc pracy osobom młodym.  

2.  
Niski odsetek osób młodych zakładających własną działalność 

gospodarczą. 

3.  Niskie przeciętne wynagrodzenia za pracę. 

4.  
Osoby bezrobotne w Przemyślu w 2019 r. stanowiły 8% ludności w wieku 

produkcyjnym, była to wartość znacznie wyższa od wartości 

dla województwa (5,8%). 

5.  
Bezrobocie w Przemyślu dotyka głównie osób młodych w wieku 25-34 lat 

oraz osób w wieku 35-44 lat. 

6.  Bezrobocie długotrwałe. 

7.  
Niższy udział nowo rejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego 

w Przemyślu (4,6%) od wskaźnika dla województwa podkarpackiego 

(5,7%). 

8.  Niewielka liczba dużych przedsiębiorstw działających na terenie miasta. 

9.  Mała liczba miejsc pracy w sektorze produkcyjnym. 
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mieszkańców jest ujemny (-69,4), co świadczy o dużym deficycie siły 

roboczej osób młodych. 

7.  

Kwota wydatków inwestycyjnych przypadająca na 1 mieszkańca (średnia 

3-letnia) pokazuje niekorzystną sytuację Przemyśla na tle miast grupy 

porównawczej. Na przestrzeni lat 2014-2018 nastąpił duży spadek 

wydatków inwestycyjnych miasta (-68%), co może być związane 

z zakończeniem realizacji kapitałochłonnych inwestycji, a także 

niewielkimi dochodami własnymi miasta oraz relatywnie wysokim 

udziałem wydatków o charakterze bieżącym. 

8.  
Przychody z tytułu udziału we wpływach BP z PIT na 1 mieszkańca z roku 

na rok wzrastają, jednak ich poziom w porównaniu do grupy miast 

porównawczych jest znacznie niższy i wykazuje wolniejszy przyrost.  

9.  
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mieszkańców wzrasta 

wolniej i jest znacznie niższe niż w grupie miast porównawczych, co może 

świadczyć o mniejszej zamożności mieszkańców Przemyśla.  

10.  
Przemyśl wyróżnia się negatywnie na tle miast grupy porównawczej 

pod względem liczby bezrobotnych zarejestrowanych do 25 roku życia 

na 1 000 mieszkańców.  

 

 

10.  
Niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak u znacznej części osób 

bezrobotnych. 

11.  
Mentalność społeczności lokalnej przejawiająca się w niedocenianiu roli 

turystyki i płynących z niej korzyści. 

12.  
Brak dobrej, o wysokim standardzie bazy hotelowej z kompleksem 

rekreacyjnym. 

13.  
Mała aktywność branży turystycznej w zakresie podejmowania nowych 

inicjatyw podnoszących atrakcyjność turystyczną miasta. 

14.  
Problem z dostępnością atrakcji turystycznych  - godziny otwarcia 

muzeów niedostosowane do ruchu turystycznego 

 

Potencjały identyfikowane na tle miast grupy porównawczej Mocne strony miasta Przemyśla 

1.  

Przedsiębiorczość mieszkańców Przemyśla w relacji do średniej grupy 
porównawczej jest słabsza, jednak wykazuje tendencję wzrostową, o 
czym świadczy wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców – cechuje go jedna z 
wyższych dynamik spośród analizowanych miast.  

2.  
Liczba wyrejestrowań z REGON na 1 000 mieszkańców (średnia 3-letnia) 
w 2018 r. wzrosła w stosunku do roku bazowego o 18%, jednak na tle 
grupy porównawczej sytuacja Przemyśla kształtuje się relatywnie dobrze, 
podobnie jak w pozostałych miastach.  

 

1.  W badanym okresie 2014-2018 w Przemyślu nastąpił wzrost liczby 
podmiotów gospodarczych o 5,11%. 

2.  Przemyśl stanowi istotny ośrodek usług medycznych i edukacyjnych 
w regionie. 

3.  
Kluczowe przedsiębiorstwa: 

• "INGLOT" Spółka z o.o. – producent kosmetyków, 

• Kazar Footwear Sp. z o.o. – producent obuwia,  
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3.  

W zakresie wskaźników dotyczących wielkości bezrobocia w Przemyślu 
obserwuje się niewielką poprawę, w szczególności jeżeli chodzi o 
dynamikę zmian względem sytuacji w grupie porównawczej. Z roku na rok 
maleje liczba bezrobotnych z wykształceniem podstawowym, a także 
osób zarejestrowanych jako bezrobotne długotrwale.  

• Fibris SA – producent płyt pilśniowych,  

• Zakłady Automatyki POLNA SA - producent sprzętu 
do sterowania procesami przemysłowymi,  

• SANWIL Polska Sp. z o.o. – producent skór ekologicznych 
i materiałów powlekanych, 

• PPMiU Plasmet – największy producent narzędzi do pras 
krawędziowych w Polsce, 

• HENSFORT Sp. z o.o. – producent stolarki okiennej i drzwiowej, 

• Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A. – 
producent wyrobów elektrotechnicznych i podzespołów 
maszynowych. 

4.  

Otoczenie instytucjonalne biznesu: 

• Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK 
WISŁOSAN, 

• Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, 

• Przemyska Kongregacja Kupiecka, 

• Przemyskie Stowarzyszenie Kupieckie, 

• Cech Rzemiosł Różnych. 

5.  Przemyśl jest położonym najbliżej granicy z Ukrainą znaczącym ośrodkiem 
gospodarczym. 

6.  Położenie Przemyśla na ważnych międzynarodowych szlakach 
komunikacyjnych w pobliżu granicy z Ukrainą (ruch tranzytowy). 

7.  
Przemyśl jest ważnym węzłem kolejowym, jest dobrze skomunikowany z 
głównymi ośrodkami Polski oraz zagranicy. Pociągi PKP Intercity kursują 
do: Kijowa, Lwowa, Odessy, Berlina, Grazu przez Wiedeń i czeską 
Ostrawę, planowane są połączenia z Pragą. 

8.  
Na terenie miasta znajduje się 100 ha objętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzeni, w tym o przeznaczeniu na tereny 
inwestycyjne - 76 ha w ramach Podstrefy Tarnobrzeskiej SSE „EURO-PARK 
WISŁOSAN” (TSSE). 

9.  Miasto posiada w swoim zasobie 235 lokali użytkowych o łącznej 
powierzchni 13 901 m2. 

10.  Potencjał organizacji pozarządowych w kontekście aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych, wsparcia dla przedsiębiorstw, integracji 
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zmierzające do budowania kooperacji pomiędzy przedsiębiorcami wokół 
branż lub tematów (np. turystyka). 

11.  
Potencjał kadrowy Przemyśla wyrażony liczbą pracujących w 2018 r. 
na 1000 ludności (278) był korzystniejszy od wskaźnika dla województwa 
podkarpackiego (217). 

12.  
Stopa bezrobocia w Przemyślu sukcesywnie spada, w 2019 r. wyniosła 
10,3%, jest jednak nieco wyższa od stopy bezrobocia  
w województwie podkarpackim (7,9 w 2019 r.). 

13.  W okresie 2015-2019 liczba bezrobotnych w Przemyślu spadła o 30%. 

14.  
Walory turystyczne dające doskonałe podstawy do rozwoju segmentów: 
turystyki aktywnej, miejskiej i kulturowej, religijno-pielgrzymkowej, 
edukacyjnej dzieci i młodzieży, weekendowej i tranzytowej. 

 

Identyfikowane zasoby 

 

1.  Firmy rozpoznawalne na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym 
np. Inglot, Kazar. 

2.  Inkubator przedsiębiorczości i innowacji 

3.  Dobre skomunikowanie miasta w porównaniu do podobnych miast  
w regionie, obwodnica miasta 

4.  Walory turystyczne miasta, regionalne produkty 
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1.2.2 Wymiar społeczny 

1.2.2.1 Obraz miasta w wymiarze społecznym na tle miast podobnych 

W miastach grupy porównawczej w 2018 r. łącznie zamieszkiwało ponad 561 tys. osób. Najbardziej 

zaludniony był Tarnów, niewiele ponad 109 tys., a najmniej mieszkańców zamieszkiwało Krosno 46,5 

tys. oraz Tarnobrzeg około 47 tys. W ciągu ostatniej dekady we wszystkich miastach notuje się spadek 

liczby mieszkańców. Największy spadek miał miejsce w Przemyślu 9%, a najmniejszy, bo tylko 1%, 

dotyczył Nowego Sącza oraz Białej Podlaskiej i właśnie te miasta wypadają najkorzystniej biorąc pod 

uwagę procent zmiany liczby mieszkańców w ostatnich pięciu latach wobec roku bazowego 2014. Oba 

te miasta cechują się pozytywną dynamiką oraz ich sytuacja jest lepsza od pozostałych w tym zakresie. 

Jeszcze Krosno wykazywało się dodatnią dynamiką i lepszą sytuacją w odniesieniu do liczby 

mieszkańców na tle grupy referencyjnej miast, ale dane były mniej korzystne od Nowego Sącza i Białej 

Podlaskiej. Najgorsza sytuacja dotyczyła Przemyśla i Chełma. W Przemyślu nastąpiło największe 

pogorszenie w grupie miast referencyjnych względem zmiany sytuacji w ostatnich 5 latach w stosunku 

do roku bazowego, z kolei w grupie porównawczej odnotowano pogorszenie wskaźnika o kolejny 1 pp. 

W zakresie odsetka osób w wieku 65+ Przemyśl także wykazuje gorszą sytuację w stosunku do średniej 

w grupie. Liczba osób 65+ stanowi tak zwany wskaźnik starości. W przypadku Przemyśla 

charakterystyka obu tych parametrów przekłada się niekorzystnie na dynamizm rozwoju gospodarczo-

ekonomicznego miasta. Z kolei, biorąc pod uwagę wartość określającą ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, Przemyśl cechuje relatywnie korzystny wynik 

na tle miast referencyjnych, pod względem dynamiki dostrzega się także jego poprawę względem 

sytuacji w grupie porównawczej. Warto jednak zwrócić uwagę na liczbę mieszkańców w wieku 25-34 

lat na 1 000 mieszkańców. Parametr ten co prawda charakteryzuje się gorszą sytuacją na tle innych 

miast, ale za to dynamika zmiany w ostatnich pięciu latach w tym zakresie jest wyższa od miast 

porównawczych, co oznacza, że jest mniej osób młodych w wieku produkcyjnym, ale ich liczba rośnie 

szybciej w porównaniu do miast referencyjnych. 
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Analizując przyrost naturalny w ostatnich 3 latach na 1 000 ludności, sytuacja Przemyśla jest znacznie 

gorsza w stosunku do średniej w miastach porównawczych i w tym zakresie w przeciągu ostatnich 5 lat 

w stosunku do roku bazowego 2014 nastąpił spadek o 1,9 pp. Podobnie na tle miast referencyjnych, 

Przemyśl osiąga w omawianym zakresie wynik gorszy od większości miast (w gorszej sytuacji znajduje 

się tylko Chełm), a jego dynamika uległa tylko nieznacznej poprawie. Liczba urodzeń żywych na 1 000 

ludności również jest w strefie gorszych wyników na tle innych miast, ale ta wartość wykazuje się 

nieznacznie większym dynamizmem na ich tle, co należy odnotować jako pozytywny objaw. Najlepsze 

wyniki w obu tych parametrach uzyskał Nowy Sącz i po części Biała Podlaska (dla przyrostu 

naturalnego), natomiast najgorsza sytuacja wobec przyrostu naturalnego i liczby urodzeń żywych 

dotyczyła Chełma i po części Zamościa oraz Krosna (dla obu miast dla parametru urodzeń żywych 

na 1 000 ludności). 

Analiza migracji ludności miast dotyczy porównania liczby osób wyprowadzających się w stosunku 

do osób, które osiedlają się w danym mieście. W przypadku Przemyśla obie te wartości były 

niekorzystne, co oznacza, że wypada on gorzej na tle grupy porównawczej i ta sytuacja się pogłębiała 

w ostatnich 5 latach. Nieco lepsza sytuacja dotyczy salda migracji na 1 000 osób jako średnia 

z 3 ostatnich lat. Niestety wśród miast referencyjnych Przemyśl wypada najgorzej w kontekście salda 

migracji osób w wieku 15-39 lat, co oznacza, że w większym zakresie młodzi ludzie w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym emigrują z miasta niż się w nim osiedlają. Podobna sytuacja 

dotyczy większości porównywalnych miast, jedynie Krosno w tym zakresie wykazuje lepsze wyniki od 

pozostałych w przypadku obu wartości. Niemniej jednak należy zauważyć, że zjawisko wysokiego salda 

migracji dla Przemyśla, szczególnie biorąc pod uwagę osoby młode, może mieć niekorzystny wpływ 

na dynamizm rozwoju miasta. Rekomendowane jest zatem, aby stworzyć w Przemyślu kompleksowy 

program naprawczy, w celu zatrzymania jak największej liczby osób i przede wszystkim powinien być 

on adresowany do osób w młodym wieku. 
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Jeśli chodzi o sytuację materialną mieszkańców, analiza porównawcza z innymi miastami opiera się 

na kilku parametrach jakimi są: wpływy JST z tytułu udziału we wpływach Budżetu Państwa z PIT 

przypadające na 1 mieszkańca, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto i dochody od osób 

fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przypadające na 1 000 osób w wieku od 18 

lat. Niestety wszystkie 3 badane parametry odbiegają zarówno od mediany, jak i od średniej dla grupy 

porównawczej, co szczególnie ujawnia się w przypadku wpływów JST z tytułu udziałów we wpływach 

BP z PIT przypadających na 1 mieszkańca. 

Sytuacja materialna mieszkańców Przemyśla na tle innych miast wypada gorzej jednak, co warto 

podkreślić, zdecydowana większość jednostek porównawczych znajduje się w strefie charakteryzującej 

się słabszą sytuacją niż przeciętna i dystans wobec podobnych miast się powiększa, więc obraz sytuacji 

materialnej mieszkańców Przemyśla w tej grupie miast jest niekorzystny. Najniższe notowania w całej 

grupie porównawczej dotyczą udziałów Przemyśla z wpływów z tytułu udziału we wpływach Budżetu 

Państwa i PIT przypadające na 1 mieszkańca. Również przeciętne wynagrodzenie brutto mieszkańców 

Przemyśla plasuje się w najniższych i niekorzystnych obszarach na tle miast referencyjnych, co oznacza, 

że zarobki w Przemyślu należą do jednych z najniższych i sytuacja ta pogłębia się wobec pozostałych 

miast. W przypadku Przemyśla najlepiej wypada współczynnik dochodu od osób fizycznych z podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego przypadający na 1 000 osób w wieku od 18 lat. Niestety wciąż 

znajduje się on w strefie obrazującej niekorzystną sytuację na tle innych miast, ale wśród 

3 obserwowanych parametrów ten wypada najlepiej. 

Jeśli chodzi o inne miasta, które wykazują zbliżone, niekorzystne wyniki dotyczące badanych 

parametrów charakteryzujących sytuację materialną mieszkańców, można tutaj wymienić Chełm, 

Tarnobrzeg oraz Tarnów. Wyniki Nowego Sącza również plasują się w niekorzystnej strefie, niemniej 

jednak są znacząco lepsze w porównaniu do Przemyśla w kontekście wszystkich trzech badanych 

parametrów. W kategorii dochodu od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

przypadających na 1 000 osób w wieku od 18 lat, najlepszą sytuację w grupie miast uzyskały Krosno 

i Zamość. W tym kontekście oba miasta są liderami w grupie i ich rozwój następuje szybciej niż 

w przypadku pozostałych miast. Dla przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto najlepsza 

sytuacja w grupie dotyczy Krosna, ale i ono plasuje się w pozycji gorszej w stosunku liderskiej wśród 

innych miast porównawczych. Należy zaznaczyć, że w analizowanej grupie żadne z miast nie 

uplasowało się w strefie miast będących liderami w kategorii wysokości zarobków brutto. Niemniej 

jednak ta kwestia w przypadku Krosna podlega szybszemu rozwojowi w stosunku do pozostałych miast. 

Ogólnie należy zauważyć, że sytuacja materialna mieszkańców we wszystkich badanych miastach, 

a w szczególności w Przemyślu, wypada gorzej na tle innych, podobnych miast w Polsce. 
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Zasoby instytucjonalne gminy poddawane są analizie na podstawie następujących parametrów: 

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego na 1 000 mieszkańców, organizacje 

społeczne na 1 000 mieszkańców i wartość udziału wydatków na dotacje dla organizacji pożytku 

publicznego w wydatkach budżetowych. Biorąc pod uwagę wymienione parametry, Przemyśl najlepiej 

wypada w ramach udziału wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Parametr ten 

znajduje się w strefie liderów i jednocześnie rozwój w tym zakresie następuje szybciej w porównaniu 

do innych miast. Wśród wszystkich porównywalnych miast w strefie liderskiej i o szybszym tempie 

wzrostu, oprócz Przemyśla mieści się jedynie Krosno. Jego pozycja jest niższa od Przemyśla, ale za to 

rozwój następuje szybciej. Jeśli chodzi o pozostałe dwa parametry, czyli państwowe i samorządowe 

jednostki prawa budżetowego na 1 000 mieszkańców i organizacje społeczne na 1 000 mieszkańców, 

pozycja Przemyśla jest nawet nieco lepsza niż wyżej opisany udział wydatków na dotacje do organizacji 

pożytku publicznego, ale rozwój obu tych parametrów jest wolniejszy niż miast porównawczych. 

Można uznać, że wśród omawianych kontekstów, w tym zakresie Przemyśl wypada korzystniej na tle 

innych analizowanych miast. Aktywność obywatelska określana jest za pomocą frekwencji 

w wyborach, w tej analizie były brane pod uwagę wybory do samorządów, następnie nowo 

zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców oraz kwota 

dotacji na dotacje do organizacji pożytku publicznego przypadająca na 1 000 mieszkańców. Wśród tych 

parametrów Przemyśl najlepiej wypada w przypadku kwoty wydatków na dotacje kierowane 

do organizacji pożytku publicznego. W tej kwestii Przemyśl plasuje się w pozycji liderskiej i rozwój 

następuje szybciej od innych miast. Tylko Krosno i Zamość, w ramach tego parametru zajmują podobne 

pozycje wśród miast porównawczych. Gorzej ma się sytuacja odnośnie frekwencji wyborczej oraz nowo 

zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców. Oba 

te parametry plasują się wśród miast o słabszej sytuacji niż przeciętna i rozwijają się wolniej tracąc 

w stosunku do pozycji liderów. Jeśli chodzi o nowo powstałe fundacje i stowarzyszenia, w 2014 r. 

Przemyśl wyprzedzał średnią w grupie porównawczej, ale stopniowo z roku na rok następowały lekkie 

spadki, aż w 2018 r. wskaźnik ten spadł prawie o połowę w stosunku do 2014 r. Jest to o tyle 

zastanawiające, że w kontekście kwot przeznaczanych na dotacje dla tego typu organizacji, Przemyśl 

ma lepszą pozycję w stosunku do miast porównawczych. W odniesieniu do frekwencji wyborczej 

w badanym okresie 2014-2018 r., tylko w ostatnim roku frekwencja była niższa od średniej i mediany 

dla miast porównawczych, istnieje zatem domniemanie, że był to jedynie incydentalny spadek udziału 

mieszkańców w wyborach powszechnych. 
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Stan bezpieczeństwa w mieście jest kolejnym aspektem, na podstawie którego została dokonana 

analiza sytuacji Przemyśla na tle pozostałych miast. Poziom bezpieczeństwa w mieście, oceniony 

na podstawie wybranych wskaźników dotyczących stwierdzonych przez Policję przestępstw, wskazuje 

na całkiem korzystną sytuację Przemyśla w porównaniu do grupy porównawczej. W zakresie trzech 

zmiennych Przemyśl plasuje się w pozycji liderskiej wśród miast porównawczych i cechuje się szybszą 

dynamiką wzrostu. Dotyczy to stwierdzenia przestępstw przez policję przeciwko życiu i zdrowiu 

na 10 tys. mieszkańców, przestępstw stwierdzonych przez policję przeciwko mieniu na 10 tys. 

mieszkańców oraz w zakresie przestępstw drogowych stwierdzonych przez policję na 10 tys. 

mieszkańców. Natomiast wobec liczby wypadków przy pracy na 1 000 zatrudnionych, Przemyśl wypada 

nieznacznie lepiej w stosunku do miast referencyjnych, ale dynamizm tego parametru jest 

niekorzystny, co oznacza, że przewaga w tym zakresie zmniejsza się wobec innych miast.  
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Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców stanowi także bardzo ważny aspekt wchodzący w zakres 

zadań nadzorowanych przez miasto. W tym zakresie przeanalizowano kilka zmiennych, na podstawie 

których możliwa jest ocena kondycji Przemyśla na tle miast porównawczych. Pierwszym czynnikiem 

mającym wpływ na kondycję służb świadczących usługi medyczne jest wielkość wydatków na ochronę 

zdrowia na 1 000 mieszkańców. W tym zakresie Przemyśl charakteryzuje się lepszą sytuacją 

niż przeciętna w miastach referencyjnych, ale rozwój w tym zakresie przebiega wolniej. Porównywalną 

sytuację w grupie wykazują tylko Tarnów i Zamość. Pozostałe miasta w zakresie wielkości wydatków 

na ochronę zdrowia na 1 000 mieszkańców cechują się szybszym rozwojem, ale wykazują się znacznie 

gorszą sytuacją w tym względzie niż Przemyśl. Podobnie ma się rzecz w odniesieniu do liczby łóżek 

w szpitalach ogólnych na 1 000 mieszkańców. W ramach tego parametru Przemyśl charakteryzuje się 

lepszą sytuacją niż przeciętna w innych miastach, ale rozwój w tym zakresie jest najwolniejszy w całej 

puli porównawczej miast. Dodatkowo, w przypadku tej zmiennej, sytuacja w niektórych miastach 

wskazuje na znacznie większy dynamizm rozwoju. Dotyczy to Białej Podlaskiej, Tarnowa, Nowego Sącza 

i Chełma. W Tarnobrzegu notuje się najgorszą sytuację i ujemną dynamikę rozwoju w odniesieniu 

do liczby łóżek w szpitalach ogólnych na 1.000 mieszkańców. Natomiast pozycje lidera przypadają 

na Zamość i Krosno. Liczba porad lekarskich na 1 000 mieszkańców stanowi kolejny parametr 

porównawczy. W tym zakresie Przemyśl wypada najgorzej w całej grupie charakteryzując się gorszą 

sytuacją i ujemną dynamiką wzrostu wobec innych miast. Najlepiej wobec tej zmiennej wypada 

Zamość, ale dynamika rozwoju jest nieznacząca, z kolei największą dynamikę zauważa się w przypadku 

Nowego Sącza, ale wykazuje się on jedynie nieznacznie lepszą sytuacją w stosunku do grupy. Wśród 

miast plasujących się na liderskich pozycjach, można wymienić Tarnów i Białą Podlaską. Natomiast 

gorzej od Przemyśla wypada tylko Tarnobrzeg, ale w przypadku tego miasta odnotowuje się wzrostową 

dynamikę, czego nie zauważa się w przypadku Przemyśla. Ostatnim czynnikiem poddanym analizie jest 

liczba zgonów z powodu zachorowań na nowotwory i choroby układu krążenia na 1 000 mieszkańców. 

Sytuacja Przemyśla jest najgorsza na tle miast referencyjnych. Podobna sytuacja jak w Przemyślu 

ma miejsce w także w Chełmie. Ogólna ocena Przemyśla w zakresie ochrony zdrowia jest niekorzystna 

na tle miast referencyjnych pomimo odnotowanej lepszej pozycji miasta wobec wielkości wydatków 

na ochronę zdrowia na 1 000 mieszkańców.  



   
 

 

   

48 

  



   
 

 

   

49 

1.2.2.2 Charakterystyka miasta w wymiarze społecznym 

Przemyśl jest miastem średniej wielkości z liczbą mieszkańców wynoszącą 60 689 (GUS, dane za rok 

2019). Jak już wcześniej opisywano, charakterystyczną cechą miasta jest wielokulturowość, 

wielonarodowość i wieloreligijność ze względu na spuściznę historyczną, jak i położenie miasta w pasie 

przygranicznym. Obecnie wśród mieszkańców największą grupę mniejszościową tworzą obywatele 

Ukrainy, ale także można spotkać obcokrajowców z innych krajów Unii Europejskiej zamieszkujących 

w Przemyślu. Aspekt wielonarodowości stanowi zarówno zaletę, ale także i bywa przyczyną zarzewia 

konfliktu. Jako zaletę można wymienić bliską współpracę miasta z Ukrainą, co wpływa pozytywnie na 

rolę miasta w kontekście relacji pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą. Dodatkowo Przemyśl jest 

ostatnim miastem w Unii Europejskiej na trasie handlowej Wschód-Zachód, więc odgrywa znaczną rolę 

jako węzeł komunikacyjny obszaru transgranicznego pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą. Z drugiej 

strony, multikulturowość niejednokrotnie wpływa na wzrost napięcia pomiędzy przedstawicielami 

różnych kultur i religii. Zdarzało się bowiem, iż w gronie mieszkańców wybuchały konflikty na tle różnic 

pomiędzy przedstawicielami poszczególnych grup, jednak ma to charakter incydentalny.  

Lokalizacja Przemyśla w pasie przygranicznym i jednocześnie u podnóża Bieszczad przekłada się także 

na ruch turystyczny zarówno obywateli Polski jaki i innych krajów udających się na Ukrainę lub 

w kierunku Bieszczad. Od jakiegoś czasu obserwuje się również zjawisko dotyczące osiadania się 

w Przemyślu osób, które przenoszą się z innych dużych miast. Również sporadycznie obywatele innych 

krajów w tym USA czy Kanady inwestują w zakup mieszkań w Przemyślu. Są to prawdopodobnie osoby, 

które pochodzą z Przemyśla i postanowiły powrócić do rodzinnego miasta, albo tacy, którzy odwiedzali 

Przemyśl i wybrali to miasto jako miejsce zamieszkania. To, co imponuje przyjezdnym w Przemyślu to 

czyste powietrze oraz wolne, spokojne życie, czyli to czego brakuje mieszkańcom dużych metropolii – 

elementy te zostały wskazane podczas konsultacji społecznych jako istotne zasoby Przemyśla. Warto 

także wspomnieć, iż coraz częściej dostępna jest możliwość pracy zdalnej, co umożliwia ludziom 

zamieszkanie w innym miejscu niż jest zlokalizowana ich praca. W tym kontekście Przemyśl stanowi 

bardzo atrakcyjne miejsce ze względu na swoje położenie. Dodatkowym atutem są niższe koszty życia 

w Przemyślu w stosunku do innych dużych miast w Polsce. Są to jednak wciąż jednostkowe przypadki 

i nie znajdują odzwierciedlenia w danych statystycznych. 

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat nastąpił spadek liczebności populacji o około 8%. Przyczyny 

takiego stanu rzeczy mogą wynikać z kilku nakładających się na siebie zjawisk społecznych. Z jednej 

strony przyrost naturalny od jakiegoś czasu przyjmuje wartości ujemne, co oznacza, że w mieście 

odnotowuje się więcej zgonów niż urodzeń. Konsekwentnie od 2014 r. przyrost naturalny na 1 000 

ludności waha się w przedziale pomiędzy -3,72 do -1,37 (GUS, dane 2020). Jeśli porówna się dane 
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dotyczące przyrostu naturalnego miasta do danych dla całego województwa okazuje się, że Przemyśl 

na tym tle wypada także niekorzystnie. Przyrost naturalny dla województwa podkarpackiego 

w analogicznym okresie przyjmuje wartości dodatnie i mieści się w przedziale 0,07 do 1,22. Trend 

spadkowy dotyczy także liczby zawieranych małżeństw. Na przestrzeni dekady w Przemyślu liczba 

zawieranych małżeństw na 1 000 ludności spadła o 38%, a dla porównania w całym województwie 

podkarpackim oraz w Polsce spadek ten wynosił 27%. Kolejnym zjawiskiem mającym wpływ na trend 

spadkowy liczby mieszkańców Przemyśla jest migracja ludności. W latach 2014-2018 saldo migracji na 

1 000 ludności przyjmuje wartości ujemne co oznacza, że większa liczba osób wyprowadza się z miasta, 

w stosunku do osób osiedlających się. Saldo waha się pomiędzy - 3,3 i -6,8 przy czym z roku na rok 

następuje pogłębianie się tego zjawiska (źródło: GUS BDL, https://www.systemanaliz.pl/). Porównując 

to do danych dla całego województwa również można zauważyć mniej korzystny trend dla miasta. Co 

prawda dla całego województwa współczynnik ten również ma wartość ujemną, ale wartości mieszczą 

się w przedziale od -0,8 do -1,3. Szczególnie dużą różnicę widać w 2018 r., kiedy to dla Przemyśla saldo 

migracji wynosiło -6,8 w porównaniu do województwa -1,3. Celem sprawdzenia jak przebiega proces 

migracji ludności, w analogicznym okresie dokonano także analizy współczynnika emigracji (wyjazd 

z miasta) i współczynnika imigracji (osiedlania się). Na podstawie tak zestawionych danych widać, że 

współczynnik dla emigracji przyjmuje dwa razy większe wartości w stosunku do współczynnika 

imigracji i stąd saldo migracji na 1 000 ludności w przypadku Przemyśla przyjmuje wartości ujemne. 

Analizując piramidę wieku mieszkańców Przemyśla (2018 r.) także można zauważyć procesy mające 

wpływ na zmniejszanie się stanu zaludnienia w mieście. Z jednej strony można zauważyć nadwyżkę 

osób w sile wieku 60 lat i starszych w stosunku do dzieci 0-19 lat, co znajduje potwierdzenie w ujemnym 

saldzie przyrostu naturalnego (Dane: GUS 2020). Warto także prześledzić jak kształtuje się piramida 

wieku w podziale na płeć mieszkańców. W pierwszej fazie życia, w wieku dziecięcym występuje 

nadwyżka chłopców w stosunku do dziewczynek. Zmiana tego trendu ma miejsce w wieku 45 lat 

i więcej, kiedy to zauważa się nadwyżkę kobiet w stosunku do mężczyzn. Jest to zjawisko powszechne 

i występuje w wielu miastach w Polsce podobnych do Przemyśla, niemniej przeciętnie następuje 

to nieco później, około 50-55 roku życia. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Z jednej strony 

migracja zawodowa wśród mężczyzn w wieku produkcyjnym (45-65 lat) w poszukiwaniu pracy, bądź 

wyższych zarobków w innych miastach w Polsce, albo za granicą. Natomiast w późniejszych latach 

mamy do czynienia ze zjawiskiem większej śmiertelności wśród mężczyzn w porównaniu do kobiet. 

Mając to na względzie zalecane jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej wśród mężczyzn realizując 

politykę społeczną w mieście. 
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Z kolei przyglądając się liczebności grup ekonomicznych na przestrzeni badanego okresu, również 

zauważa się pogłębiające się zjawisko starzenia się mieszkańców Przemyśla. W 2008 r. osoby w wieku 

przedprodukcyjnym miały przewagę procentową w stosunku do grupy osób w wieku poprodukcyjnym. 

Natomiast w kolejnych latach konsekwentnie zmniejsza się procentowy udział grup osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym na korzyść grupy w wieku poprodukcyjnym. W praktyce oznacza 

to, że coraz liczniejsza grupa mieszkańców będąca w starszym wieku, przekłada się na konieczność 

zwiększenia nakładów na politykę socjalną ze strony miasta. 

Potwierdzeniem negatywnych zjawisk demograficznych są wyniki eksperymentalnej prognozy liczby 

ludności GUS. Z danych zamieszczonych w tabeli poniżej wynika, iż w ciągu najbliższej dekady liczba 

ludności Przemyśla zmaleje o ponad 9%. Co istotne, GUS prognozuje, że liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym w 2030 roku wyniesie około 17 000 (oznacza to wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym o 11,3% względem 2019 roku). 

Tabela 1 Prognozowana liczba ludności w latach 2019-2030 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
dynamika 
2019-2030 

miasto Przemyśl 

60765 60290 59803 59314 58810 58302 

-9,3% 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

57784 57259 56727 56187 55640 55091 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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*brak	danych	dla	2015	roku

źródło	danych:	GUS	BDL,	https:/ / www.systemanaliz.pl/
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W wymiarze społecznym w Przemyślu na pierwszym miejscu wybija się niekorzystna sytuacja 

demograficzna. Stan ludności na przestrzeni ostatnich lat konsekwentnie ulega zmniejszeniu i zjawisko 

to jest bardziej widoczne niż w miastach porównawczych. Dodatkowo saldo migracji przechyla się 

w stronę wyjeżdżających z miasta w stosunku do osób przybywających z zamiarem osiedlenia. Zjawisko 

to jest szczególnie zauważalne w przypadku osób młodych, co w połączeniu z rosnącą liczbą osób 

w wieku poprodukcyjnym (65+) przekłada się na pesymistyczny obraz sytuacji demograficznej 

w mieście. 

Biorąc to pod uwagę należy przeanalizować politykę społeczną prowadzoną w Przemyślu na mocy 

przepisów wobec łagodzenia ujemnych skutków odnośnie wyżej opisanych zjawisk. 

Najpopularniejszym czynnikiem będącym przedmiotem niniejszej analizy jest pomoc społeczna jaka 

jest udzielana osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jednostką odpowiadającą 

za realizację tego typu zadań w Przemyślu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Według danych GUS w 2018 r. pomoc społeczna obejmowała swym zasięgiem 7,8% mieszkańców 

Przemyśla i była wyższa o 0,7 pp w stosunku do odsetka osób korzystających z pomocy społecznej 

w całym województwie. Najwięcej beneficjentów 16% było wśród osób w wieku przedprodukcyjnym, 

czyli dzieci, o 3 pp więcej niż w całym województwie. Natomiast w przypadku osób w wieku 

poprodukcyjnym było to tylko 3,5% i jest to wielkość identyczna jak w całym województwie. Najwyższa 

kwota pomocy została przeznaczone na świadczenia rodzinne 20 400 000 zł, następnie zasiłki rodzinne 

7 120 000 zł oraz na zasiłki pielęgnacyjne 5 175 000 zł. O 10% zwiększyła się liczba dzieci w wieku 

do 17 lat, na które przyznano zasiłek rodzinny w przeciągu ostatnich 5 lat. Natomiast sukcesywnie 

spada liczba beneficjentów pomocy społecznej na 10 tys. ludności, w badanym okresie nastąpił spadek 

o 25%. Wśród najczęstszych powodów udzielenia pomocy można było zaliczyć: bezrobocie, ubóstwo, 

długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność.



   
 

 

   

54 

  



   
 

 

   

55 

W Przemyślu prowadzone są działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu grup społecznych, 

które w szczególny sposób są narażone na tego typu zjawisko. W ramach Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2016 – 2022 przyjętej uchwałą nr 104/2016 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2016 r. zawarte są cele strategiczne, które mają na celu 

działania związane z integracją społeczną (w tym identyfikacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym): 

• zbudowanie spójnego systemu przeciwdziałania zjawisku bezrobocia, 

• poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, 

• wzmocnienie pozycji rodziny oraz rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodziny 

w środowisku lokalnym, 

• stworzenie warunków służących zaspokajaniu potrzeb osób starszych oraz aktywizacji 

społecznej osób wykluczonych, 

• rozwinięcie systemu zapobiegania i przeciwdziałania problemom uzależnień i przemocy, 

• wdrożenie programu aktywnej polityki społecznej. 

W 2019 roku ramach aktywacji osób bezrobotnych zaimplementowano program „Aktywny Przemyśl 

2014-2020”, którym zostało objętych łącznie 204 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Realizowane były także użyteczne prace społeczne. W 2019 r. były one realizowane w 22 jednostkach, 

do których skierowano 50 osób. Kontynuowana była także realizacja Programu „Przemyślany Rozwój”, 

który był nastawiony na poprawę zdolności do zatrudnienia 204 klientów/klientek MOPS zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Jeśli chodzi o działania miasta mające na celu zminimalizowanie  uciążliwości i ograniczeń wynikających 

z różnych form niepełnosprawności, w 2019 r. zakończono inwestycję „Dostosowanie budynku przy ul. 

Ratuszowej 1 w Przemyślu do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Było to przeprowadzone w ramach 

zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Ratuszowej 1 dla potrzeb 

administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu”. Dzięki temu zlikwidowane zostały bariery 

architektoniczne oraz stworzono warunki do samodzielnego i sprawnego poruszania się osób 

niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, korzystających z usług Urzędu Miejskiego 

w Przemyślu. Na realizację tego projektu Gmina Miejska Przemyśl otrzymała dofinansowanie z PFRON 

– „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Całkowita wartość projektu: 314 965,31 zł, 

w tym dofinansowanie PFRON – 113 753,18 zł. Prowadzono także działania mające na celu włączanie 

osób z niepełnosprawnościami do pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, artystycznym 

i sportowym oraz w rekreacji i turystyce. Także świadczona jest pomoc dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin. Na terenie Przemyśla działa Środowiskowy Dom Samopomocy dysponujący 

54 miejscami. Realizowany jest także program „Aktywny samorząd”, którego nadrzędnym celem jest 
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wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami 

w życiu społecznym, zawodowym oraz mających dostęp do informacji. W 2019 r. łączny koszt 

dofinansowań w ramach tego programu wynosił 498 564,00 zł. Prowadzone są także zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. W terapii zajęciowej i warsztatach 

wzięło udział 105 uczestników. 

Miasto czyni także starania w zakresie organizacji i nadzorowania zintegrowanego systemu pieczy 

zastępczej. W ramach tych zadań realizowany jest „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy 

zastępczej w Przemyślu na lata 2018-2020”, za którego realizację odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Przemyślu. Objętych opieką było 68 rodzin, w 93 rodzinach zastępczych umieszczono 118 

dzieci, natomiast 10 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej 

pieczy zastępczej zdecydowało o opuszczeniu rodziny i zostali oni objęci indywidualnym programem 

usamodzielnienia. Na terenie Przemyśla realizowane są usługi opiekuńcze przez 2 organizacje 

pozarządowe: Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż. W 2019 r. usługi 

opiekuńcze zostały przyznane 239 osobom oraz zrealizowano 59 889 godzin usług. W ramach likwidacji 

przyczyn dysfunkcji rodziny z ramienia MOPS, 6 asystentów rodziny pracowało z 91 rodzinami. 

Pomoc świadczona osobom starszym przez Gminę Miejską Przemyśl obejmuje dofinansowanie dwóch 

placówek. Dom dziennego Pobytu „Senior Wigor” dysponujący 30 miejscami pobytu prowadzony jest 

przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Seniorzy mają tam zapewnioną kompleksową opiekę dzienną, 

dotyczy to osób o obniżonej samodzielności i sprawności psychoruchowej, a także takich, którzy pragną 

aktywnie spędzać czas. Na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w 2019 r. 

przeznaczono kwotę w wysokości 240 000,00 zł. Drugą instytucją jest Ośrodek Wsparcia dla Osób 

Starszych i Niepełnosprawnych (Klub Seniora). Placówka prowadzona jest przez Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej. W 2019 roku Miasto Przemyśl dofinansowywało funkcjonowanie w/w jednostki kwotą 

30 000,00 zł. Na co dzień w ośrodku przebywało 45 osób.  

W mieście wprowadzono program „Przemyska Karta Seniora” przyjęty uchwałą Nr 104/2019 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r. Program ten umożliwia beneficjentom nabycie 

towarów i usług z dedykowanymi zniżkami. W roku 2019 do Programu Przemyska Karta Seniora 

przystąpiło 8 partnerów oferując seniorom posiadającym Kartę różnego rodzaju ulgi i zniżki. Ulgi 

i uprawnienia oferowane przez partnerów biorących udział w Programie nie są refundowane z budżetu 

Gminy Miejskiej Przemyśl. W Przemyślu funkcjonują 3 Uniwersytety Trzeciego Wieku, a w zajęciach 

uczestniczy 88 członków (GUS dane 2019 r.).   
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Inny zakres realizacji zadań związanych z integracją osób i środowisk narażonych na wykluczenie 

dotyczy rozwoju działań na rzecz ograniczenia ubóstwa i poprawy warunków życia osób i rodzin 

żyjących w biedzie. W 2019 r. 850 rodzin skorzystało z dedykowanej pomocy MOPSu, w których 

ubóstwo było głównym powodem trudnej sytuacji życiowej. Z kolei 44 osobom udzielono pomocy 

w wychodzeniu z bezdomności. W tym zakresie miasto współpracuje z Towarzystwem Pomocy 

im. Świętego Brata Alberta Koło w Przemyślu, do którego w 2019 r. przekazano kwotę 162 000 zł 

na prowadzenie i utrzymanie schroniska oraz 45 000,00 zł na prowadzenie noclegowni oraz 

ogrzewalni. 

Miasto realizuje także zintegrowany system pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. W ramach 

realizacji tego zadania przy MOPS w Przemyślu funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2019 r. pomocą zostało objętych 193 rodzin (631 osób), 

założono 105 Niebieskich Kart, zakończono 108 procedury NK oraz 29 osób zostało skierowanych na 

terapię dla sprawców przemocy w rodzinie. W tym zakresie prowadzony jest również program 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w ramach rozwiązywania problemów 

przemocy i przeciwdziałania uzależnieniom. Programem zostały objęte 752 osoby. 

W zakresie prowadzenia działań integracyjnych i nastawionych na zapobieganie zjawiskom 

wykluczenia społecznego miasto dba o ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadr zajmujących się pomocą 

osobom i rodzinom na rzecz, których świadczona jest pomoc społeczna. W 2019 r. wśród 129 

pracowników MOPS aż 47 wzięło udział z różnych szkoleniach kierunkowych, w tym niektóre osoby 

nawet kilkakrotnie.   
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Aktywność obywatelska analizowana jest w oparciu o kilka elementów. Biorąc pod uwagę uczestnictwo 

w wyborach powszechnych, frekwencja wyborcza w Przemyślu w latach 2014-2020 rośnie w każdych 

kolejnych wyborach, jest jednak konsekwentnie niższa niż w całym województwie podkarpackim. 

Z kolei wskaźnik liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1000 mieszkańców wskazuje 

większe zagęszczenie tego typu instytucji w Przemyślu 5,27 w stosunku do województwa 

podkarpackiego 3,69 oraz Polski 3,83 (źródło: GUS dane 2019 r.). Pomimo wyraźnie wyższego 

nasycenia współczynnika liczby organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców, dynamika wzrostu 

jest niższa w porównywanych obszarach.  Dla porównania, w okresie 2009-2018 r. w Przemyślu nastąpił 

wzrost rzędu 24%, kiedy to w województwie podkarpackim ten wzrost wynosił 34%, a w całej Polsce 

41%. Mniejsza dynamika wzrostu wynika zapewne z tego, że na terenie Przemyśla działa więcej tego 

typu organizacji na 1000 mieszkańców, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie do tworzenia 

nowych. Niemniej jednak wzrost 24% w przeciągu dekady wydaje się dobrym prognostykiem 
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W 2020 r. w Przemyślu działały 262 organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania 1% 

podatku (źródło: UM Przemyśl). Jak na średniej wielkości miasto liczące niewiele ponad 61 tysięcy 

mieszkańców, jest to stosunkowo duża liczba. Wynika to między innymi ze specyfiki miasta będącego 

mekką wielokulturowości oraz z dużej liczby różnego rodzaju zabytków (kościoły, zamek, podziemia), 

co stanowi przyczynek do zawiązywania tego typu organizacji. Dodatkowo bujna historia Przemyśla 

również skłania do aktywności w ramach organizacji społecznych i pozarządowych (odtwarzanie 

przebiegu bitew i manewrów). Jeśli dodać do tego tematykę z zakresu krzewienia kultury i oświaty, 

ochrony dziedzictwa przyrody, rzemiosło i rękodzielnictwo (dzwony), hobby (fajki, Szwejk), sport, 

ochronę zwierząt, pomoc i opiekę nad dziećmi i innymi osobami będącymi w potrzebie, prewencję 

i pomoc na rzecz osób dotkniętych różnego rodzaju chorobami, walkę z nałogami, okazuje się, że 

w mieście działa szeroka gama organizacji III sektora.  

Do innych działań pobudzających aktywność obywatelską można zaliczyć Budżet Obywatelski. 

W Przemyślu po raz pierwszy mieszkańcy głosowali w 2014 r., pierwsza inwestycja dotyczyła 

modernizacji boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 i została zakończona 24 listopada 2014 r. 

Wysokość budżetu obywatelskiego w 2014 r. wynosiła 1 mln zł i na przestrzeni lat wysokość ta 

oscylowała wokół kwoty 1-1,5 mln. W 2020 r. wartość zaakceptowanych projektów w ramach budżetu 

obywatelskiego wynosiła już 1,95 mln złotych. Średnia frekwencja w głosowaniach nad budżetem 

obywatelskim w różnych latach wynosiła średnio 15-18%, co należy uznać za wysoki odsetek na tle 

innych miast. Projekty realizowane w ramach budżetów obywatelskich dotyczą: budowy i modernizacji 

miejsc rekreacyjnych i do czynnego uprawiania sportu, placów zabaw dla dzieci, budowa i naprawa 

dróg, chodników i oświetlenia w mieście, działalności kulturalnej, poprawy bezpieczeństwa w mieście 

(monitoring), itp.  

Również w ramach aktywności obywatelskiej można wymienić rady osiedlowe działające na wszystkich 

21 osiedlach zlokalizowanych w Przemyślu. Rady wybierane są na 5 letnie kadencje. W tym zakresie 

należy także wspomnieć o grupach artystycznych oraz klubach, kołach i sekcjach tematycznych. 

Według danych GUS w 2019 r. w Przemyślu działało 21 grup artystycznych zrzeszających łącznie 257 

członków, w tym dzieci i młodzież (216 osób). Natomiast klubów, kół i sekcji działało łącznie 17, które 

liczyły 315 członków w tym 110 dzieci i młodzieży. Zakres tematyczny działalności ww. grup oraz 

klubów itp.: teatralne, muzyczne, wokalne w tym chóry, folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, 

kapele), taneczne, plastyczne, literackie, Uniwersytet Trzeciego Wieku.   
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Aktywność społeczna mieszkańców wyraża się także w zaangażowaniu w sprawy dotyczące miasta. Jak 

już wielokrotnie podkreślano, dziedzictwo Przemyśla jest głęboko zakorzenione w wielokulturowości. 

Nie bez kozery na patrona miasta został wybrany św. Wincenty z Saragossy, który jest uznawany za 

świętego przez kościół rzymskokatolicki oraz kościół prawosławny. Jednakże w obecnych czasach 

mieszkańcy Przemyśla czują dużo mocniejsza identyfikację z polskością, a przedstawiciele innych kultur 

czy religii są traktowani raczej jako mniejszości niż jako część jednej wielokulturowej społeczności.  

Mieszkańcy zapytani o najbardziej charakterystyczne postaci, wydarzenia, miejsca czy symbole dla 

Przemyśla wymieniają: Forty Twierdzy Przemyśl i Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, 

Muzeum Dzwonów i Fajek, Aleksandra Fredrę i Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry – Stały 

Niezawodowy Teatr z siedzibą na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu, czyli Teatr Fredreum. 

Z każdym z wymienionych miejsc i osobowości kojarzone jest jakieś święto bądź impreza miejska 

organizowana w mieście jak Święto Fajki, Festiwal Twierdza, Przemyska Wiosna Fredrowska, Dni 

Zamku Kazimierzowskiego, czy Manewry Szwejkowskie Twierdzy Przemyśl oraz Dni Patrona Miasta 

Przemyśla Wincentiada traktowane jako najbardziej znaczące święto dla mieszkańców. Przy okazji 

Wincentiadii zostały podejmowane próby wypromowania tego wydarzenia do rangi ponadregionalnej, 

na przykład poprzez jarmark nawiązujący do tradycyjnej, historycznej spuścizny miasta na 

podobieństwo Jarmarku Dominikańskiego odbywającego się w Gdańsku. Dodatkowo, szczególną rangę 

temu wydarzeniu nadała podjęta współpraca z Caritas Polska połączona z 10 finałem akcji Tornister 

Pełen Uśmiechów, która odbyła się w 2019 r. Akcja Caritasu Tornister Pełen Uśmiechów została objęta 

specjalnym patronatem przez parę prezydencką, co dodatkowo zapewniło temu wydarzeniu 

zainteresowanie mediów ogólnopolskich, a w konsekwencji przełożyło się na rozgłos dla Przemyśla 

o ogólnopolskim zasięgu. Można powiedzieć, że na tle innych imprez odbywających się w mieście, 

właśnie Wincentiada czyli obchody Dni Patrona Miasta Przemyśla pełni rolę kluczowego elementu dla 

miejskiej tożsamości mieszkańców Przemyśla. 

Oprócz historycznej i kulturowej spuścizny miasta, tożsamość miejska budowana jest w oparciu 

o położenie miasta na trasie tranzytowej ruchu międzynarodowego Zachód-Wschód oraz w paśmie 

przygranicznym z Ukrainą. Właśnie z uwagi na bliskość Ukrainy, obywatele tego państwa stanowią 

najliczniejszą mniejszość narodową wśród mieszkańców miasta. Ukraińcy licznie przyjeżdżają 

do Przemyśla robić codzienne zakupy w sieciach handlowych oraz dokonują zakupu lekarstw w polskich 

aptekach. Z ich perspektywy towary zakupione po polskiej stronie są tańsze i lepszego gatunku. Z kolei 

Polacy udają się na Ukrainę w celach turystycznych, niejednokrotnie w poszukiwaniu swoich korzeni 

po drugiej stronie granicy Polski. Wynika to oczywiście z faktu, że przed II wojną światową obecne 

przygraniczne tereny Ukrainy ze Lwowem należały do Polski. Dlatego wśród ludności ukraińskiej 
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i polskiej zamieszkujących tereny przygraniczne często spotyka się osoby mające polskie bądź 

ukraińskie korzenie po obu stronach granicy. Podsumowując można stwierdzić, że miasto Przemyśl 

oraz jego tożsamość miejska swe podwaliny czerpie z burzliwej historii, wielokulturowości oraz 

z przenikania się różnych narodowości.  

Biorąc pod uwagę poczucie tożsamości wśród mieszkańców miasta, po II wojnie światowej, kiedy to 

mieszkańcy tworzyli jednorodne polskie społeczeństwo, poczucie polskości stało się dominujące nad 

wielokulturowością i wielonarodowością. Niemniej przez wzgląd na bliskość Ukrainy i możliwość 

swobodnego przepływu ludności przez granicę i pomimo incydentów związanych z napięciami 

mającymi swe źródło w zaprzeszłych konfliktach pomiędzy oboma państwami, mieszkańcy Przemyśla 

żyją w symbiozie z ludnością napływową z Ukrainy. Niejednokrotnie nawet rodziny polskie i ukraińskie 

mają wspólne korzenie, co też nie jest bez znaczenia. Zatem obecnie tożsamość wielokulturowa miasta 

ma odzwierciedlenie w architekturze, zabytkach oraz znajduje wyraz w działalności społecznej, ale 

wśród mieszkańców przeważa poczucie polskości. 

Warto także przyjrzeć się zjawiskom dotyczącym wychowania i edukacji. Biorąc pod uwagę rodziców 

dzieci w wieku 0-3, którzy chcieliby skorzystać ze żłobka, z ich perspektywy sytuacja jest korzystna. 

Na miejsce w żłobku przypada mniej niż jedno dziecko, co oznacza, że wszyscy chętni mają możliwość 

skorzystania z tego typu opieki. W Przemyślu działa 7 żłobków publicznych i 1 niepubliczny oraz 5 

klubów dziecięcych. Podobna korzystna dla rodziców sytuacja ma miejsce w przypadku dzieci w wieku 

przedszkolnym, a na miejsce w przedszkolu przypada mniej niż jedno dziecko. W mieście prowadzi 

działalność 12 publicznych przedszkoli w tym 1 z oddziałami integracyjnymi oraz 14 placówek 

niepublicznych. Jeśli chodzi o dzieci uczące się w szkołach podstawowych, współczynnik skolaryzacji 

netto (liczba uczniów szkół podstawowych w wieku 7-15 lat na początku danego roku szkolnego przez 

liczbę ludności w wieku 7-15 lat według stanu w dniu 31 grudnia tego samego roku wyrażonej 

w procentach) jest korzystniejszy w stosunku do danych dla całego województwa podkarpackiego. 

W latach 2014-2018 obserwuje się spadek współczynnika skolaryzacji netto w 2015 r. w stosunku do 

roku poprzedniego, po czym od 2016 konsekwentny wzrost do 2018. W 2017 i 2018 r. zauważa się 

wzrost współczynnika skolaryzacji dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych do wartości 

powyżej 100%, co oznacza, że w trakcie roku szkolnego przybyło uczniów. Biorąc pod uwagę ujemny 

bilans migracji, istnieje prawdopodobieństwo, że dzieci z rodzin ukraińskich osiedlających się w mieście 

zaczęły uczęszczać do szkół podstawowych. Dane dla Przemyśla w ramach współczynnika skolaryzacji 

netto są korzystniejsze w stosunku do całego województwa. W mieście jest 11 publicznych szkół 

podstawowych w tym 2 szkoły specjalne: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz 

1 z oddziałami integracyjnymi. Dodatkowo znajduje się także 6 niepublicznych szkół podstawowych. 
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W ramach szkół publicznych na poziomie ponadpodstawowym można wymienić 2 licea 

ogólnokształcące, 3 zespoły szkół ogólnokształcąco-zawodowe i 2 Centra Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego. Wśród niepublicznych szkół ponadpodstawowych w mieście działa 1 liceum 

ogólnokształcące i 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych, 5 szkół policealnych o profilu zawodowym 

oraz 1 Szkoła Branżowa I Stopnia. 

Liczebność dzieci w klasach na poszczególnych poziomach nauczania jest zróżnicowana. Średnio 

najwięcej dzieci w klasie jest w liceach ogólnokształcących (28), niewiele mniej (26) w szkołach średnich 

zawodowych i artystycznych, natomiast najmniej w zasadniczych szkołach zawodowych (13). 

Na poziomie szkolnictwa wyższego, odnotowuje się spadek liczby studentów. W badanym okresie od 

2014 do 2018 r. wynosi on -41%. Również relacja liczby studentów do absolwentów mieszkających 

w Przemyślu stanowi potwierdzenie niekorzystnych zjawisk demograficznych. Stosunek liczby 

studentów do absolwentów na przestrzeni badanego okresu wynosi mniej więcej 3:1, co oznacza 

trzykrotnie wyższą liczbę studentów niż absolwentów. W praktyce może to oznaczać, że studenci, 

którzy wyjechali na studia do innych miast nie wrócili do Przemyśla, bądź osoby studiujące w Przemyślu 

po skończeniu nauki wyjechały z miasta. Jest to zbieżne z badaniami przeprowadzonymi wśród 

młodzieży szkolnej na poziomie ponadpodstawowym. Większość wyraziła opinię, że Przemyśl nie jest 

atrakcyjnym miastem dla młodych ludzi oraz dla rodzin z małymi dziećmi. Wyrazili także opinię, iż biorą 

pod uwagę zmianę miejsca zamieszkania po skończeniu nauki w celu znalezienia lepszej pracy, bądź 

wyższych zarobków. Z tej perspektywy najbardziej pilne wydaje się podjęcie działań mających na celu 

zatrzymanie jak największej liczby młodych ludzi w mieście. W przeciwnym wypadku możliwe jest, iż 

nadal będzie utrzymywała się tendencja spadkowa liczby mieszkańców.  
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Dostępność i jakość infrastruktury oraz usług dla mieszkańców, przedsiębiorców i przyjezdnych jest na 

zadawalającym poziomie. Przez wzgląd na to, że Przemyśl był miastem wojewódzkim, a dziś jest 

miastem na prawach powiatu w mieście dostępne są wszelkiego rodzaju instytucje administracji na 

różnych szczeblach. Na poziomie administracji krajowej funkcjonują, m.in. Siedziba Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czy Archiwum Państwowe w Przemyślu. Na szczeblu 

wojewódzkim, m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Oddział Zamiejscowy 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Z kolei na szczeblu powiatowym władze 

samorządowe, m.in. Siedziba Starosty Przemyskiego czy Siedziba Prezydenta Miasta. W Przemyślu 

mają także siedziby sądy oraz jednostki prokuratury na szczeblu okręgowym oraz rejonowym. Ze 

względu na położenie miasta w strefie przygranicznej, działają tu także Bieszczadzki Oddział Straży 

Granicznej oraz Delegatura Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu i Podkarpacki 

Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Można także wskazać dwie ważne instytucje w administracjach 

kościelnych dwóch wyznań jak Siedziba kurii arcybiskupiej Kościoła greckokatolickiego i siedziba 

metropolii i archidiecezji przemyskiej Kościoła rzymskokatolickiego.  

W kontekście kultury wymienić można Siedzibę Narodowego Muzeum Ziemi Przemyskiej i Siedzibę 

Związku Gmin Fortecznych związanych z zabytkowym zespołem militarnym Twierdzy Przemyśl.  

W ramach ochrony zdrowia na terenie Przemyśla funkcjonuje Szpital Wojewódzki wraz z oddziałem 

ratunkowym jako komórka organizacyjna szpitala i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

Warto także wspomnieć o tym, że na terenie Przemyśla funkcjonuje rozbudowany system edukacji na 

wszystkich szczeblach nauczania począwszy od żłobków i przedszkoli, aż do poziomu wyższych  uczelni. 

Przy okazji warto przypomnieć, że edukacja uniwersytecka jest ważnym elementem spuścizny 

dziedzictwa miasta, ponieważ od dawnych lat Przemyśl słynął z tradycji kupieckich, rzemieślniczych, 

multikulturowości i multireligijności oraz właśnie ze szkolnictwa. Obecnie na ternie miasta działają 

4 uczelnie wyższe, zespoły szkół na poziomie ponadgimnazjalnym oraz Filia Krajowej Szkoły 

Skarbowości. Również dostępne są szkoły średnie, a w śród nich można wymienić licea 

ogólnokształcące, technika oraz Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.  

Również w zakresie kultury, rekreacji oraz sportu w Przemyślu znajdują się liczne placówki oraz miejsca 

gdzie mieszkańcy miasta mogą realizować swoje pasje, uprawiać różne dyscypliny sportowe czy 

zażywać odpoczynku i relaksu zarówno latem jak i zimą. Wśród instytucji kultury prężnie działających 

w mieście można wymienić Centrum Kulturalne, Galeria Sztuki Współczesnej, Galeria „Zamek”, 

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Młodzieżowy Dom Kultury, liczne biblioteki, a wśród nich 

Biblioteka Publiczna wraz z filiami oraz prywatne 2 kina. Działalnością związaną z kulturą fizyczną 

sportem zajmuje się Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSiR). W jego skład wchodzą Park 
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Sportowo-Rekreacyjny do którego należą kolej krzesełkowa i stok narciarski, tor saneczkowy oraz 

wodny plac zabaw dla dzieci. Dla miłośników fitnessu POSiR Fit oferuje siłownię, fitness oraz saunę 

i jacuzzi. Również w ramach POSiR dostępne są kryta pływalnia, stadion piłkarski oraz hala sportowa. 

Wśród innych obiektów sportowych można także wymienić korty tenisowe „Czuwaj”, przystań wodną, 

strzelnicę sportową LOK, sztuczne lodowisko, a dla miłośników kręgli dostępny jest Bowling Club. 

Dodatkowo w mieście znajduje się kilka klubów fitness oraz firmy zajmujące się organizacją czynnego 

odpoczynku jak: spływy kajakowe wzdłuż Sanu, zajęcia żeglarskie dla dzieci w sekcji Optimist 

i kajakarskie dla młodzieży, a także "Tramwaj Wodny" - bezpłatne spływy kajakowe na trasie: Krasiczyn 

- Przemyśl (Przystań Wodna) , Oś. Kmiecie - Przystań Wodna.  

Również oferta gastronomiczna w mieście jest bardzo szeroka, dostępne są kawiarnie, restauracje, 

puby i kluby, pizzerie oraz mała gastronomia. To samo można powiedzieć o zapleczu noclegowym. 

Usługi hotelarskie świadczone są przez hotele, zajazdy, motele, ośrodki noclegowe oraz schroniska, 

agroturystyka oraz istnieje możliwość skorzystania z pokoi gościnnych.   

Również oferta handlowa jest dostosowana do wymogów miasta.  Dostępne są 3 galerie handlowe, 

gdzie znajduje się większość sieciowych sklepów markowych, markety wielkopowierzchniowe 

z artykułami spożywczo-przemysłowymi, budowlane, sklepy dyskontowe znanych sieci handlowych – 

spożywcze, odzieżowe, RTV/AGD.  

Pod względem komunikacji Przemyśl ma bardzo dogodne położenie. Przez miasto biegną dwie drogi 

krajowe. Pierwsza, wiodąca z zachodu na wschód to droga krajowa nr 28  (DK28). Stanowi ona ważną 

trasę dla południowo-wschodniej Polski o długości ok. 350 km. łącząc Zator (województwo 

małopolskie) z granicą państwa z Ukrainą w Medyce (województwo podkarpackie). Druga z nich, droga 

krajowa nr 77 (DK77) biegnie z Przemyśla do Lipnika w województwie świętokrzyskim, łączna długość  

wynosi 165 km. DK77 stanowi część wschodniej obwodnicy Przemyśla, dzięki czemu udało się 

wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta. W Przemyślu zaczynają także swój bieg dwie drogi 

wojewódzkie: nr 884 i nr 885.  

W zakresie efektywność transportu miejskiego, sytuacja w mieście wymaga poprawy. Z jednej strony 

jako zalety można wymienić nowoczesny tabor autobusów. Z drugiej strony, stan do poprawy dotyczy 

kilku kwestii. Brak integracji i koordynacji różnych form transportu (miejski, podmiejski, pomiędzy 

sąsiednimi gminami, PKP), co utrudnia optymalizację podróży. Bez koordynacji rozkładów jazdy 

pomiędzy różnymi przewoźnikami, planowanie podróży jest utrudnione, a czas przeznaczony 

na przesiadki nieefektywny.  
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Jeśli brać pod uwagę odciążenie ruchu samochodowego w centrum, pomocne mogłoby być stworzenie 

systemu informacyjnego o dostępności wolnych miejsc parkingowych, szczególnie w okolicach 

centrum, co pomogłoby wyeliminować tam ruch samochodów w poszukiwaniu miejsca postoju. 

Nie ma również ogólnodostępnych alternatywnych form podróżowania w ruchu miejskim, jak stacji 

wypożyczalni rowerów miejskich czy hulajnogi elektrycznej. Dostępność tego typu środków transportu 

stanowiłaby odciążenie dla ruchu miejskiego. Dodatkowym ważnym elementem byłoby zintegrowanie 

parkingów samochodowych ze stacjami alternatywnych środków lokomocji, aby móc zostawić 

samochód poza centrum i dojechać do celu innymi środkami transportu. Niestety oprócz braku 

powszechnego dostępu do alternatywnych form poruszania się po mieście, w Przemyślu także jest 

niewystarczająco rozwinięta sieć ścieżek rowerowych, co szczególnie dotyczy centrum i okolic. Zatem 

kwestia transportu wewnętrznego w mieście wymaga wielopłaszczyznowych rozwiązań i inwestycji 

w różnego rodzaju rozwiązania jak rozwój ścieżek rowerowych, instalacja nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych jak monitoring miejsc parkingowych, elektroniczny rozkład jazdy na przystankach 

autobusowych celem szybkiego oszacowania czasu oczekiwania na przesiadkę, stworzenie jednostki 

odpowiedzialnej za koordynację i optymalizację rozkładów jazdy różnych przewoźników, 

wprowadzenie w mieście dodatkowych alternatywnych środków transportu itd. 

Obecna polityka mieszkaniowa oparta jest o zasady przydziału lokali mieszkalnych z gminnego zasobu 

nieruchomości określone uchwałą Nr 222/2014  Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 

2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego z 2017 r. poz. 

803, z późn. zm.). Trwają prace nad opracowaniem wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl w latach 2020 - 2024. Dotychczasowy program 

obowiązywał do końca 2017 roku.  Planowane jest przedłożenie projektu uchwały w tej sprawie do 

końca 2020 roku.  

Ciekawą inicjatywą jest Program Zamiany Mieszkań uruchomiony stosunkowo niedawno. Zakłada on 

umożliwienie rozpowszechniania ofert zamian lokali mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej 

Przemyśl. „Bank zamian” prowadzony jest przez właściwy Wydział Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

odpowiedzialny za sprawy mieszkaniowe. Główne cele programu zakładają: 

• ułatwienie mieszkańcom Przemyśla dokonywania dobrowolnej zamiany mieszkań, 

• poprawienie warunków mieszkaniowych tym mieszkańców Przemyśla, dla których 

usytuowanie ich dotychczasowych mieszkań, powierzchnia bądź wysokie koszty utrzymania 

powodują utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu, 
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• zasiedlanie, w drodze zamiany z urzędu, lokali w budynkach nowo wybudowanych oraz 

poddanych renowacji.  

Serwis umożliwia wyszukiwanie ofert lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany, będących 

w zasobach: Gminy Miejskiej Przemyśl, Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), Spółdzielni 

Mieszkaniowych oraz innych właścicieli. Proces zgłaszania do serwisu ofert mieszkań zamianę jest 

bardzo prosty, wymaga jedynie wypełnienia dokumentu zgłoszenia, którego wzór jest umieszczony na 

stronie internetowej. 

Są dwie możliwości zapoznania się z ofertami zamiany mieszkań. Są one udostępniane do wglądu w 

siedzibie Wydziału Gospodarki Lokalowej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

pn. „Bank zamian”. Umieszczone ogłoszenia w „Banku zamian” jest bezpłatne. Ogłoszenia z zasady 

dostępne są przez rok od daty umieszczenia, ale jest możliwość skrócenia tego terminu, jeśli zostanie 

dokonana zamiana, bądź oferent zrezygnuje z propozycji zamiany. 

Warunkiem umieszczenia zgłoszenia oferty zamiany w „Banku zamian” jest: 

• Posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany (np. najem, 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu itp.). 

• Uregulowanie przez strony wszelkich zobowiązań finansowych z tytułu najmu lub 

w uzasadnionych przypadkach zawarcie ugody z zarządcą zasobu dotyczącej rozłożenia długu 

na raty. 

W przypadku wyszukania odpowiedniej oferty należy zgłosić się do Wydziału Gospodarki Lokalowej 

w celu nawiązania kontaktu z oferentami lokali. 

Inicjatywa ma za zadanie ułatwić mieszkańcom przeprowadzenie zamiany mieszkania bez konieczności 

ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zamieszczaniem ogłoszeń płatnych czy opłaty 

wynagrodzenia dla pośrednika nieruchomości. Dodatkowo Urząd Miasta pośrednicząc w kontaktach 

pomiędzy osobami zainteresowanymi dokonaniem zamiany może stanowić gwarancję legalności 

transakcji, co ma wymierny wpływ na wyeliminowanie oszustw przy okazji tego typu transakcji. 

Kolejnym aspektem wartym dokładniejszego przeanalizowania jest aktywność ekonomiczna 

mieszkańców Przemyśla. Pod tym względem można zauważyć zróżnicowanie w grupach wiekowych 

co do formy zatrudnienia. Wśród osób młodych najczęściej występuje stosunek pracy w formie 

zatrudnianie (55,13%), następnie umowa zlecenie i o dzieło (42,45%), a najmniejszy udział przypada 

na działalność gospodarczą (tylko 2,42%). Niewielki odsetek osób młodych prowadzących działalność 

gospodarczą mogą stanowić osoby, które przejmują działalność gospodarczą jednocześnie kontynuując 

tradycję rodzinnej firmy. Z uwagi na tak niski odsetek osób młodych prowadzących działalność 



   
 

 

   

69 

gospodarczą w Przemyślu, warto przeanalizować wprowadzenie możliwych programów wsparcia 

w postaci dotacji, ale także kursów i warsztatów na temat prowadzenia własnej firmy celem zachęcenia 

młodych do poszukiwania innych form działalności zarobkowej, niż tylko zatrudnienie w firmie 

na umowę o pracy czy umowę zlecenie / o dzieło. W grupie osób aktywnych zawodowo w wieku 

przedemerytalnym (osoby, którym brakuje co najwyżej 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego) 

podział zbliżony do profilu osób młodych, niemniej w tej grupie wiekowej zauważa się znacznie wyższy 

udział osób prowadzących działalność gospodarczą (13,89%), następnie umowa zlecenie i o dzieło 

(19,81%) i najliczniejsza grupa dotyczy umowy o pracę (66,29%). Kolejna grupa, czyli osoby w wieku 

emerytalnym najczęściej znajdują zatrudnienie na umowę o pracę, ale udział procentowy jest niższy 

w stosunku do osób młodych i w wieku przedemerytalnym (43,96%), następnie umowa zlecenie 

i o dzieło (33,71%) oraz działalność gospodarcza (22,33%). 
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Jeśli chodzi o dochody mieszkańców Przemyśla, plasują się one w średniej dla innych miast 

o podobnym potencjale gospodarczym. Wśród osób pracujących prawie 51% stanowią mężczyźni, 

a kobiet na rynku pracy jest niewiele ponad 49%. Zatem w Przemyślu rynek pracy w podziale na płeć 

jest zrównoważony, co jest ciekawe, ponieważ w wielu podobnych miastach zauważa się nadwyżkę 

pracujących mężczyzn w stosunku do kobiet.  W kontekście wynagrodzeń, mediana zarobków wśród 

kobiet jest wyższa w stosunku do mężczyzn o niespełna 100 zł. W przypadku mediany różnica ta jest 

nieznaczna, więc można stwierdzić, że zarobki w przypadku obu płci są na podobnym poziomie, co 

byłoby spójne ze zrównoważonym rozkładem procentowym pracujących wg płci. 

Dominującymi branżami na rynku pracy są działalność profesjonalna i naukowa, administracja, 

edukacja, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz pozostała działalność usługowa. 

W ramach tych obszarów znajduje zatrudnienie 28% pracujących osób w wieku produkcyjnym  

(2017 r.). W następnej kolejności, 14% pracujących osób zajmuje się handlem, transportem 

i gospodarką magazynową, działalnością związaną z zakwaterowaniem i gastronomią oraz informacją 

i komunikacją. Najmniej, bo tylko 2% dotyczy pracy w ramach rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa 

i rybactwa oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz rynku nieruchomości. 

Analizując liczbę ofert pracy w Przemyślu w 2019 r. można zauważyć sezonowość, z największą 

intensywnością poszukiwania pracowników w 1 i 2 kwartale, następnie spadek w okresie wakacji, 

po czym wzrost we wrześniu i stopniowy spadek w 4 kwartale z najniższymi wskaźnikami w grudniu. 

Jest to typowy rozkład intensywności poszukiwania pracowników w ciągu roku i podobne rozkłady 

spotyka się także na innych rynkach w Polsce. 

Analiza przedziałów wiekowych grup osób pracujących na tle mediany zarobków wskazuje na to, 

że mały odsetek (tylko 10%) osób w młodym wieku działa aktywnie na rynku pracy i ich zarobki 

są znacznie niższe w porównaniu do starszych, grup mieszcząc się w przedziale 2 200-2 300 zł brutto. 

Dodatkowo analizując migrację ludności, okazuje się, że znaczny odsetek osób wyjeżdżających z miasta 

dotyczy tej właśnie grupy osób, co jest niekorzystne dla rynku pracy w Przemyślu. Najwięcej 

pracujących osób jest w wieku 25-54 lat z medianą zarobków około 3 000 brutto. Co ciekawe, 

najwyższe wartości dla mediany zarobków dotyczą grup osób w wieku okołoemerytalnym 55-64 lat 

i drugej w wieku emerytalnym 65+. Może to wynikać z faktu, że osoby w tym przedziale wiekowym 

częściej niż inne prowadziły działalność gospodarczą, bądź zajmują wyższe stanowiska z racji długiego 

stażu pracy, a co za tym idzie doświadczenia zawodowego. 

Analizując rynek zatrudnienia w Przemyślu w stosunku do całego województwa podkarpackiego 

okazuje się, że w przypadku liczby pracujących na 1 000 ludności wskaźniki dla Przemyśla są 
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korzystniejsze w stosunku do całego województwa w przeciągu badanych pięciu lat (2014-2018 r.). 

Oznacza to, że mieszkańcy Przemyśla są w większym stopniu aktywni zawodowo na tle całego 

województwa. Z kolei w odniesieniu do udziału ludności w wieku produkcyjnym w liczbie ludności 

ogółem, dane dla Przemyśla są nieznacznie gorsze w porównaniu do całego województwa. Zauważa 

się jednak zbliżoną dynamikę tego zjawiska na przestrzeni badanego okresu (2014-2018 r.), gdzie widać 

tę samą tendencję spadkową dla obu porównywalnych rynków. Już w analizach demograficznych 

miasta uwidoczniły się procesy kurczenia się liczebności grupy osób w wieku produkcyjnym, zbyt mało 

liczebną grupę osób w wieku przedprodukcyjnym, która mogłaby zasilić rynek pracy w przyszłości, ale 

także zwiększający się procent udziału osób w wieku poprodukcyjnym. Z analiz rynku pracy wiadomo, 

że część osób w wieku emerytalnym wciąż pracuje, ale dotyczy to 15% w ogólnej liczbie osób 

pracujących. Wszystko to wskazuje na konieczność zwiększenia atrakcyjności rynku pracy w Przemyślu, 

albo stworzenia dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej tak, aby móc 

zatrzymać młodych w mieście, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, a także pozyskać osoby 

pracujące spoza Przemyśla, które mogłyby znaleźć zatrudnienie w mieście. 
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źródło	danych:	GUS	BDL,	https:/ / monitormiasta.pl/
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Biorąc pod uwagę stan bezpieczeństwa mieszkańców w Przemyślu, działania w tym zakresie mają 

charakter głównie prewencyjny i odbywają się poprzez realizację zadań określonych ustawami 

regulującymi ten obszar, m.in. ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa Prawo o ruchu 

drogowym, Prawo o zgromadzeniach. W tym zakresie jednostką koordynującą z ramienia miasta jest 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Przedsięwzięcie polegające na tworzeniu 

bezpiecznego miasta musi opierać się na określonych wytycznych i być procesem zorganizowanym, 

podporządkowanym określonemu programowi i realizowanym na zasadzie ciągłej współpracy 

z poszczególnymi służbami i inspekcjami. Istotnym aspektem tej współpracy w sferze działania 

samorządu lokalnego jest funkcjonowanie na szczeblu powiatu komisji bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, która uregulowana została w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U.2019.511 ze zm.). Aby móc sprostać tak postawionym wymaganiom, w Przemyślu od wielu lat 

funkcjonuje wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu 

Przemyskiego. W dniu 9 stycznia 2018 r. podpisano kolejne porozumienie dotyczące przedłużenia jej 

kadencji, która każdorazowo trwa 3 lata, czyli do roku 2021. Realizacja zadań komisji, dbałość 

o bezpieczeństwo obywateli i ochrona bezpieczeństwa musi być procesem ciągłym, polegającym 

na zapobieganiu przestępczości i innym zagrożeniom oraz stanowić stałą formę aktywności lokalnej 

społeczności, a także organów administracji lokalnej. Dlatego właśnie działania zmierzające 

do ograniczenia występujących zagrożeń bezpieczeństwa wymagają dużego zaangażowania zarówno 

obywateli jak i organizacji społecznych oraz zmuszają do opartego na zasadach partnerstwa 

współdziałania między policją, instytucjami publicznymi i społecznościami lokalnymi. Zadania z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego na terenie Przemyśla realizowane są przez Komendę Miejską Policji i Straż 

Miejską przy wsparciu 40 kamer miejskiego systemu monitoringu. Straż Miejska blisko współpracuje 

z Komendą Miejską Policji w Przemyślu, Wydziałami Urzędu Miejskiego i innymi instytucjami 

realizującymi zadania z zakresu ładu i porządku publicznego oraz z organizacjami społecznymi i radami 

osiedlowymi. Z kolei jednostką odpowiedzialną za bezpieczeństwo w dziedzinie ochrony 

przeciwpożarowej, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego i wodnego 

na terenie Przemyśla jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Na terenie 

miasta funkcjonuje również Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonujące w ramach 

Państwowego Ratownictwa Medycznego, którego siedziba umiejscowiona jest w budynku Komendy 

Miejskiej Policji w Przemyślu. Jeśli chodzi o dane statystyczne obrazujące skuteczność pracy 

poszczególnych służb, w 2018 r. na terenie Przemyśla wykryto 77,20 % popełnionych przestępstw. 

Przez wzgląd na specyfikę położenia Przemyśla w pasie przygranicznym pomiędzy Polską i Ukrainą oraz 

na trasie międzynarodowego ruchu tranzytowego, czynnikami wpływającymi na stan bezpieczeństwa 

i porządku publicznego są nie tylko działalność przestępcza na terenie miasta, ale także zjawiska 
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wynikające z transgranicznośći. Dlatego często podejmowane są różnego rodzaju działania policji 

skierowane wobec cudzoziemców, które kolaborowane są z Bieszczadzkim Oddziałem Staży 

Granicznej, Służbą Ochrony Kolei oraz innymi służbami. Jeśli chodzi o dane dotyczące zagrożeń 

wynikających z pożarów i innych zdażeń, w 2019 r. na terenie miasta Przemyśla zanotowano 740 

zdarzeń, w tym: 162 pożary, 508 miejscowych zagrożeń, 70 fałszywych alarmów. W porównaniu 

do 2018 roku odnotowano wzrost o 43 zdarzenia, w przypadku pożarów nastąpił wzrost o 20 zdarzeń, 

w przypadku miejscowych zagrożeń spadek o 87 zdarzeń i wobec fałszywych alarmów 

odnotowano wzrost o 24 zdarzenia. Straż Miejska realizuje swoje ustawowe zadania, a ponadto 

włączana jest do szeregu działań, inicjatyw, które swoim charakterem wykraczają poza ramy jej 

standardowych zadań. Wśród nich można wymienić: koordynowanie i udział w sprzątaniu dzikich 

wysypisk śmieci na terenie miasta, w okresie zimowym kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych 

i organizowanie pomocy w postaci żywności, środków czystości czy też odzieży. W 2019 r. 

funkcjonariusze Straży Miejskiej w Przemyślu interweniowali na ternie miasta w związku ze 

zgłoszeniami od mieszkańców 7104 razy, w tym: 

• zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 807, 

• zagrożeń w ruchu drogowym – 1 536, 

• ochrona środowiska i gospodarki odpadami – 678, 

• zagrożenie życia i zdrowia – 1 254, 

• zagrożeń pożarowych (katastrofy) – 33, 

• awarii technicznych – 117, 

• naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt - 849, 

• niezasadnymi zgłoszeniami – 850. 

Warto także wspomnieć o działaniach Straży Miejska nastawionych na edukację. W 2019 r. 

przeprowadzono następujące szkolenia: 

• bezpieczna szkoła, wakacje, ferie – 134 godziny lekcyjne, 

• bezpieczna droga do szkoły – 75 godzin lekcyjnych, 

• cyberprzemoc, narkotyki, dopalacze – 61 godzin lekcyjnych, 

• odpowiedzialność nieletnich – 51 godzin lekcyjnych, 

• stop agresji – 21 godzin lekcyjnych, 

• uwaga pies – 1 godzina lekcyjna. 

Działania i współdziałanie władz miasta i wszystkich służb ocenia się na poziomie właściwym. 
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Analizując stan ochrony zdrowia, przede wszystkim bierze się pod uwagę dostępność do różnego 

rodzaju usług i serwisów medycznych na danym terenie. W Przemyślu według danych GUS działa 

czynnie zawodowo 473 lekarzy i 62 dentystów. Biorąc pod uwagę płeć, wśród dentystów w badanym 

okresie było dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn, z kolei wśród lekarzy było o 11% więcej mężczyzn 

niż kobiet. Dostępność aptek w przeliczeniu na liczbę ludności w Przemyślu w porównaniu do całego 

województwa była korzystniejsza. Od 2014 do 2018 r. liczba ta sukcesywnie rosła, co oznacza, 

że statystycznie z roku na rok na jedną aptekę przypadało coraz więcej ludności. Mając na względzie 

sytuację demograficzną w mieście, wzrost mieszkańców przypadających na aptekę może raczej 

wynikać ze stopniowego zmniejszania się liczby aptek w mieście. Lepsza dostępność aptek w Przemyślu 

w stosunku do całego województwa jest typowa ze względu na fakt występowania w województwie 

obszarów wiejskich, gdzie dostępność aptek jest statystycznie niższa w porównaniu do obszarów 

miejskich. Parametr dotyczący lekarzy pracujących wg podstawowego miejsca pracy na 10 tys. ludności 

w badanym okresie konsekwentnie maleje, spadek wynosi 15% w stosunku do roku bazowego. 

W porównaniu do całego województwa, dane dla Przemyśla są korzystniejsze, co jest zjawiskiem 

typowym dla miast, gdzie dostępność usług medycznych jest bardziej rozwinięta niż na obszarach 

wiejskich. Jednak co ciekawe, w przypadku Przemyśla widoczne są spadki w badanym okresie, w tym 

samym czasie dane dla całego województwa wykazują niewielki, ale konsekwentny trend wzrostowy. 

W przypadku pielęgniarek i położnych pracujących według podstawowego miejsca pracy na 10 tys. 

ludności, sytuacja jest zbliżona jak w przypadku lekarzy. Dane dla Przemyśla są korzystniejsze 

w stosunku do całego województwa, ale jednocześnie zauważa się spadek rzędu 4% w latach 2014-

2017. Warto jeszcze zaznaczyć, że w 2018 r. dane dotyczące liczby pielęgniarek i położnych według 

podstawowego miejsca pracy przypadających na 10 tys. ludności wzrastają do wielkości 

przewyższającej wyniki zmierzone w 2014 r o 5%.  
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źródło	danych:	GUS	BDL
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1.2.2.3 Wnioski 

Problemy identyfikowane na tle miast grupy porównawczej Kluczowe problemy miasta Przemyśla 
 

 

1.  Niekorzystne saldo migracji, więcej osób opuszcza miasto niż się w nim osiedla, 
szczególnie dotyczy to osób w młodym wieku 15-39 lat. 

2.  Spadek liczby mieszkańców w analizowanym okresie, najbardziej niekorzystny 
wymiar na tle miast porównawczych (2014-2018). 

3.  
Duży wzrost osób w wieku 65+ - wysoki współczynnik starości, do tego 
w Przemyślu odnotowuje się wyższą dynamikę wzrostu tego współczynnika 
na tle miast porównawczych. 

4.  

Ujemny przyrost naturalny, parametr ten systematycznie pogłębia się 
na przestrzeni badanego okresu (2014-2018). Liczba urodzeń żywych na 1 000 
ludności niższa w stosunku do średniej w grupie porównawczej, ale w tym 
zakresie wykazuje się nieznacznie wyższą dynamiką wzrostu w stosunku 
do innych miast. 

5.  
Duże obciążenie demograficzne w Przemyślu, wysoka liczba osób w wieku 
nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym, wysoka 
dynamika wzrostu na tle innych miast. 

6.  Wobec liczby mieszkańców 25-34 na 1 000 ludności sytuacja Przemyśla jest 
gorsza od średniej w grupie, ale widoczna poprawa na tle miast referencyjnych. 

7.  

Przemyśl wypada gorzej na tle miast porównawczych we wszystkich trzech 
analizowanych aspektach zarówno w stosunku do mediany jak i średniej: 
wpływ JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 mieszkańca, 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto i dochody od osób fizycznych 
z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przypadające na 1 000 osób 
w wieku od 18 lat. 

8.  

Wobec przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto najlepsza sytuacja 
w grupie dotyczy Krosna, ale i ono plasuje się w pozycji gorszej w stosunku 
do liderskiej wśród innych miast porównawczych w Polsce. W analizowanej 
grupie żadne z miast nie uplasowało się w strefie miast będących liderami 
w kategorii wysokości zarobków brutto. 

 

 

 

1.  Spadek liczby mieszkańców o 8% przez ostatnie dziesięć lat (2009-2018). 

2.  
Ujemne saldo przyrostu naturalnego (2009-2018), zjawisko to pogłębia 
się, dodatkowo skala zjawiska niekorzystna na tle województwa 
podkarpackiego (dla Przemyśla różnica na niekorzyść o 3,03 pp 
w stosunku do danych dla województwa). 

3.  
Niekorzystne saldo migracji ludności, więcej osób wyjeżdża z miasta niż 
się w nim osiedla, dane dotyczące miasta wypadają gorzej na tle 
województwa (różnica na o 5,5 pp). 

4.  

Starzejące się społeczeństwo, w badanym okresie (2009-2018) 
konsekwentny wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym (16,9% w 
2009 do 24,3% w 2018 r.) W stosunku do zmniejszających się liczebnie 
grup w wieku przedprodukcyjnym (z 18,5% w 2009 do 16,1% w 2018 r.) i 
produkcyjnym (64,6% w 2009 spadek do 59,6% w 2018 r.). 

5.  
Pomoc społeczna najczęściej dotyczy osób bezrobotnych, ubogich, 
dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą oraz osób 
z niepełnosprawnościami. 

6.  
Wśród młodych aktywnych zawodowo najmniejszy odsetek prowadzi 
działalność gospodarczą (niewiele ponad 2%), niski poziom 
przedsiębiorczości w grupie młodych. 

7.  
Osoby w wieku przedemerytalnym znacznie częściej niż młodzi prowadzą 
działalność gospodarczą (prawie 14%), nierównomierny poziom wymiany 
pokoleniowej na rynku pracy w grupie przedsiębiorców. 

8.  
W 2018 r. Wysokość kwot zaliczek na podatek (działalność gospodarcza) 
w grupie wiekowej emerytalnej przewyższa kwotowo grupę w wieku 
przedemerytalnym. Najwyższy poziom przedsiębiorczości w grupie 
wiekowej, która praktycznie już jest poza rynkiem pracy. 

9.  
Najwyższe zarobki przypadają na grupy przedemerytalną i emerytów, 
mediana około 3 100 zł brutto, niskie zarobki wśród młodych i w średnim 
wieku mogą powodować zniechęcenie i poszukiwanie zatrudnienia 
na innych, bardziej atrakcyjnych rynkach pracy. 
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Potencjały identyfikowane na tle miast grupy porównawczej Mocne strony miasta Przemyśla 

 

1.  
Wymiar kulturowy wypadał korzystniej na tle innych miast, warto na tej 
kanwie budować wizytówkę miasta będącego epicentrum życia 
kulturalnego dla regionu. 

2.  
Przemyśl najlepiej wypada w ramach udziału wydatków na dotacje 
dla organizacji pożytku publicznego. Parametr ten znajduje się w strefie 
liderów i jednocześnie rozwój w tym zakresie następuje szybciej 
w porównaniu do innych miast. 

3.  
Przemyśl wypada najlepiej na tle miast referencyjnych wobec kwoty 
wydatków na dotacje kierowane do organizacji pożytku publicznego. 
W tej kwestii Przemyśl plasuje się w pozycji liderskiej i rozwój następuje 
szybciej od porównywanych miast. 

 

 

1.  Zrównoważony rynek pracy w podziale na płeć (50:50% pracujących 
kobiet: mężczyzn). 

2.  
Mediana zarobków zbliżona pomiędzy mężczyznami i kobietami  
(z niewielką różnicą na korzyść kobiet, wyrównane szanse w podziale 
na płeć). 

3.  Wśród osób pracujących najliczniejsza grupa w wieku 25-54 lata (55%) 
z medianą zarobków 3 000 brutto. 

4.  Bardziej korzystny wskaźnik pracujących na 1 000 ludności dla Przemyśla 
w stosunku do całego województwa (2014-2018 r.). 

5.  Możliwość stworzenia atrakcyjnych warunków pracy dla osób młodych, 
aby zatrzymać ich w mieście. 

6.  
Pozyskanie osób w wieku produkcyjnym z ościennych gmin i miejscowości 
bądź z innych miejsc z Polski, albo wśród obcokrajowców, którzy mogliby 
podjąć pracę i osiedlić się w Przemyślu. 

7.  Realizacja projektów z funduszy UE na rzecz promocji zatrudnienia osób 
młodych. 

8.  
Wysoka liczba działających organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 
1 000 mieszkańców o bardzo zróżnicowanym profilu działalności – od 
organizacji pomocowych poprzez turystyczne, hobbystyczne i związane z 
kulturą pogranicza i jego historią. 

9.  
Zaangażowanie społeczne i aktywność obywatelska mająca 
odzwierciedlenie w rosnącej frekwencji wyborczej, działalności klubów i 
kół oraz inicjatywach związanych z budżetem obywatelskim. 

10.  Szeroka oferta edukacyjna. 
 

Identyfikowane zasoby 
 

1.  Kompletna oferta edukacyjna (od żłobka do studiów wyższych). 

2.  Oferta mieszkaniowa (dostępne tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
oraz oferta mieszkań - kupno, wynajem). 

3.  Usługi medyczne o zasięgu ponadlokalnym. 

4.  Baza i oferta sportowo-rekreacyjna. 
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1.2.3 Wymiar środowiskowy 

1.2.3.1 Obraz miasta w wymiarze środowiskowym na tle miast podobnych 

Przedmiotem szczególnego zainteresowania samorządów lokalnych staje się problematyka niskiej 

emisji. W przypadku Przemyśla i pozostałych miast grupy porównawczej problem ten nie zdaje się być 

aż tak uciążliwym, świadczą o tym relatywnie dobre wskaźniki emisji zanieczyszczeń, które 

w większości porównywanych miast wykazują sytuację lepszą od średniej w grupie porównawczej.  

Miasto Przemyśl zarówno w przypadku wskaźnika emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów 

szczególnie uciążliwych na 1 km2 powierzchni powiatu, jak i wskaźnika zanieczyszczeń pyłowych 

zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń wykazuje pozytywne 

tendencje – ich wartości są lepsze od średniej w grupie porównawczej i nawet pozytywnie wyróżniają 

się na tle pozostałych miast. Jedynie w przypadku wskaźnika zanieczyszczeń pyłowych obserwuje się 

niewielkie pogorszenie względem zmiany sytuacji w grupie porównawczej w ostatnich latach. Podobną 

sytuację obserwuje się także w przypadku wskaźnika ścieków przemysłowych i komunalnych – jego 

wartość jest lepsza od średniej w grupie porównawczej, a dodatkowo wykazuje pozytywną dynamikę 

Z kolei, najgorzej wśród analizowanych miast w omawianym zakresie wypadają Krosno (wskaźnik 

zanieczyszczeń pyłowych), Tarnów (wskaźnik ścieków przemysłowych i komunalnych) oraz Chełm 

(wskaźnik emisji zanieczyszczeń).  

Mniej korzystnie w grupie porównywanych miast, prezentują się wskaźniki dotyczące gospodarki 

odpadami. W przypadku Przemyśla najgorzej prezentuje się wskaźnik odpadów komunalnych 

zebranych w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca. W badanym okresie (2014-2018) wielkość 

wytworzonych odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca uległa zwiększeniu. Równie negatywnie 

dla Przemyśla wypada także wskaźnik odpadów poddanych odzyskowi, w okresie 5 lat jego wartość 

drastycznie zmalała. Wielkość wytworzonych w Przemyślu odpadów w ciągu roku utrzymuje się na 

względnie równym poziomie i cechuje się sytuacją lepszą od średniej w grupie porównawczej.  
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1.2.3.2 Charakterystyka miasta w wymiarze środowiskowym 

Obszar miasta Przemyśla, ze względu na swoją różnorodność fizjograficzną jest bardzo bogaty 

przyrodniczo i krajobrazowo. Znaczna część powierzchni miasta objęta jest różnorodnymi formami 

ochrony przyrody. Udział obszarów prawnie chronionych w Przemyślu stanowi 44,9% całkowitej 

powierzchni miasta. Na system ochrony przyrody składają się:  

• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego o powierzchni ok. 94 ha (w granicach miasta), utworzony 

Rozporządzeniem Nr 73 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2005 r. Nr 137, poz.2089) 

zastąpionym uchwałą nr XXXIX/792/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2013 poz.3605). 

• Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni ok. 145 ha (w granicach 

miasta), utworzony Rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Przemyskiego z dnia 5 czerwca 1998 r. 

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa przemyskiego (Dz. Urz. Woj. 

Przemyskiego z 1998 r. Nr 10, poz. 112), zm. rozporządzeniem Nr 65 Wojewody Podkarpackiego 

z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2005 r. Nr 94, poz. 1585, zm. w Nr 149, poz. 2435).  

• Rezerwaty przyrody: Winna Góra - rezerwat florystyczny ścisły o powierzchni 0,1080 ha, położony 

w północnej części miasta, w dzielnicy Winna Góra. Został powołany mocą Zarządzenia Nr 263 

Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. (M.P. z 1954 r. Nr 119, poz. 1684) zmienionego 

Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dn. 9.09.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2003 r. nr 

110, poz.1679). Ochronie podlega naturalne stanowisko wisienki karłowatej /Cerasus fruticosa/, 

która jako relikt okresu holoceńskiego osiąga w Polsce północne granice swojego występowania. 

• Jamy - Rezerwat florystyczny o powierzchni 2,01 ha, powołany mocą Zarządzenia Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 stycznia 1995 r. (M.P. z 1995 r. Nr 5, poz. 79) w 

celu ochrony jedynego w Polsce stanowiska lnu austriackiego.  

• Stanowisko dokumentacyjne Olistolit Jurajski – skałka wapienna w Kruhelu Wielkim (długość 

300 m, wysokość 4 m, szerokość 60 m) - stanowisko dokumentacyjne dotyczące ochrony przyrody 

nieożywionej, ustanowione przez Wojewodę Przemyskiego, rozporządzeniem nr 34 z dnia 

28.12.1995r. (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego z 1995 r. Nr 17, poz.102).  

• Pomniki przyrody – 34 sztuki. 
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Zieleń miejską w Przemyślu tworzą: 4 parki o powierzchni 58,4 ha, 23 Rodzinne Ogrody Działkowe 

o powierzchni 259,22 ha, 19 cmentarzy o powierzchni 36,10 ha, 7 zieleńców o powierzchni 4,1 ha, 

zieleń osiedlowa o powierzchni 59,8 ha, zieleń uliczna o powierzchni 4,0 ha, zieleń forteczna. 

System przyrodniczy Przemyśla tworzą przede wszystkim tereny leśne (największy udział terenów 

zielonych w Przemyślu posiadają lasy gminne – 103,1 ha), tereny porośnięte zielenią wysoką, pas 

zieleni wzdłuż koryta Sanu i Wiaru, parki miejskie, cmentarze, szańce, forty wewnętrznego pierścienia 

Twierdzy Przemyśl, tereny ogródków działkowych, tereny zieleni na stokach o znacznym spadku, doliny 

stałych i okresowych cieków wodnych. 

Jednym z identyfikowanych problemów w mieście jest niezadowalający udział odpadów zbieranych 

selektywnie w stosunku do całkowitej ilości powstających odpadów, wynoszący zaledwie 10,4%. 

Dla porównania wartość wskaźnika w województwie podkarpackim wyniosła 30,5%. Co więcej, 

wskaźnik zmieszanych odpadów komunalnych przypadających na 1 mieszkańca wyniósł w Przemyślu 

237 kg i był wyższy od wartości wskaźnika w województwie podkarpackim o prawie 80%. 

W badanym okresie (2014-2018) zużycie wody w mieście utrzymywało się na względnie równym 

poziomie, oscylującym w granicach 32m3 na 1 korzystającego. Wzrost odnotowano natomiast 

w przypadku zużyciu gazu na 1 korzystającego, o ponad 18%, z poziomu 1 825 do 2 162 kWh. 

Zgodnie z danymi zawartymi w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Lokalnym Programie 

Rewitalizacji w okresie od 1.01 do 19.02.2017 r. liczba średniodobowych przekroczeń jakości powietrza 

wyniosła 24 (przy dopuszczalnej normie rocznej 35). Ze względu na koncentrację zabudowy 

w Przemyślu, lokalnie emisja zanieczyszczeń jest znaczna i uciążliwa. Gęsto zabudowane centrum 

starego miasta ogrzewane jest tradycyjnym - piecowym systemem lub ciepło dostarczane jest z małych 

kotłowni centralnego ogrzewania opalanych węglem i posiadających na ogół niskie kominy. Powoduje 

to powstanie tzw. niskiej emisji, źródła tej emisji są odpowiedzialne za wysokie stężenie pyłów i gazów  

w powietrzu w sezonie grzewczym.  Oprócz mało efektywnych i ekologicznych źródeł ogrzewania, na 

wielkość emisji wymierny wpływ ma także ruch komunikacyjny. Zgodnie z danymi PGN w wyniku 

zagęszczonego ruchu kołowego narasta problem zanieczyszczeń w centrum miasta, który jest 

szczególnie dotkliwy w ciepłej porze roku, kiedy to w wyniku reakcji fotochemicznych może powstać 

silnie toksyczny tzw. smog utleniający. 

Miasto Przemyśl realizuje wiele inicjatyw związanych z poprawą jakości powietrza. W tabeli poniżej 

przedstawiono najważniejsze działania. Do najbardziej kosztownych projektów należała budowa 

gazowego układu kogeneracyjnego dzięki któremu zredukowano spalanie paliw stałych, a Przemyśl 

zyskał nowe możliwości przesyłu ciepła pochodzącego ze spalania gazu ziemnego. Drugą ważną 
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inicjatywą była wymiana taboru komunikacji publicznej (zakup 15 szt. autobusów), 13 zasilanych ON 

oraz 2 zasilanych CNG.  

Rysunek 5 Ważniejsze projekty pro-ekologiczne zrealizowane w latach 2014-2020 

l.p Tytuł projektu Nr Działanie 
Ogólna wartość 

projektu [zł] 
Wartość 

dofinansowania [zł] 

1 
Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy 
źródła ciepła (kotły na ekogroszek) 

3.3 Poprawa jakości powietrza 309 479,40 242 233,00 

2 
Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy 
źródła ciepła 

3.3 Poprawa jakości powietrza 12 381 422,16 9 373 538,20 

3 
Budowa gazowego układu 
kogeneracyjnego EC Przemyśl 

1.6 

Promowanie wykorzystywania 
wysokosprawnej kogeneracji 
ciepła i energii elektrycznej w 
oparciu o zapotrzebowanie na 
ciepło użytkowe 

25 851 235,98 5 613 156,52 

4 
Termomodernizacja obiektów 
oświatowych miasta Przemyśla 

3.2 
Modernizacja energetyczna 
budynków 

5 310 860,35 3 927 825,52 

5 

Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynku 
Podkarpackiego Urzędu Celno-
Skarbowego w Przemyślu, 
ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl. 

1.3 
Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach 

4 029 476,48 3 176 249,15 

6 
Termomodernizacja budynków 
Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego/Hospicjum w Przemyślu 

3.2 
Modernizacja energetyczna 
budynków 

3 668 561,23 2 942 833,52 

7 
Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych w Przemyślu 

3.2 
Modernizacja energetyczna 
budynków 

2 957 827,26 2 342 949,30 

8 

Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
zlokalizowanych w Przemyślu przy 
ul. Lelewela 8 i 10 

1.3 
Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach 

1 654 650,00 1 144 904,29 

9 
Termomodernizacja budynku NZOZ 
laboratorium analiz medycznych w 
Przemyślu 

3.2 
Modernizacja energetyczna 
budynków 

1 036 832,87 804 096,87 

10 
Rozbudowa i integracja systemu 
komunikacji publicznej na terenie 
MOF Przemyśl 

5.4 
Niskoemisyjny transport 
miejski 

24 294 898,93 17 789 087,82 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy dotacji 

W wyniku podjętych działań odnotowano duży spadek zanieczyszczeń pyłowych - o 51% oraz niewielki 

wzrost zanieczyszczeń gazowych, o nieco ponad 3% (lata 2014-2018). Co więcej, prowadzone działania 

na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego wpisują się ustalony podczas konsultacji społecznych 

cel rozwojowy: EkoPrzemyśl– miasto dbające o środowisko i wykorzystujące nowoczesne technologie 

dla zwiększania atrakcyjności i jakości życia 
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1.2.3.3 Wnioski 

Problemy identyfikowane na tle miast grupy porównawczej Kluczowe problemy miasta Przemyśla 
 

 

1.  
Masa zmieszanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych 
przypadająca na 1 mieszkańca Przemyśla w 2018 r. wyniosła 237 kg, była 
znacząco większa niż średnio w województwie podkarpackim (132 kg), 
w porównaniu do grupy porównawczej także plasuje się niekorzystnie. 

 

 

 

1.  
Postępujące zmniejszenie się powierzchni terenów biologicznie czynnych 
spowodowane intensyfikacją zabudowy, zwłaszcza w nowych osiedlach 
mieszkaniowych. 

2.  Znaczna część obszarów przyrodniczych to tereny zagrożone powodzią 
Q1% oraz tereny osuwiskowe. 

3.  Łączna powierzchnia terenów zielonych w Przemyślu wynosi około 400 
ha, co stanowi jedyne 9% całkowitej powierzchni miasta. 

4.  Duże zróżnicowanie własnościowe lasów, utrudniające ochronę lasów 
i racjonalną gospodarkę leśną. 

5.  Niewystarczający udział terenów zieleni urządzonej w jednostkach 
zurbanizowanych. 

6.  Trudna dostępność lasów i małe ich wykorzystanie jako terenów 
rekreacyjnych. 

7.  
Odpady zebrane selektywnie z gospodarstw domowych w relacji do ogółu 
odpadów stanowiły w 2018 r. 10,4%, w przypadku województwa 
podkarpackiego 30,5%. 

8.  W Przemyślu dochodzi do przekroczeń dopuszczalnej normy emisji PM10, 
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu ze źródeł komunalnych i komunikacyjnych. 

 

Potencjały identyfikowane na tle miast grupy porównawczej Mocne strony miasta Przemyśla 

 

1.  Stosunkowo dobre wskaźniki jakości powietrza w przypadku emisji 
zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych 

 

 

1.  

System przyrodniczy miasta tworzą tereny leśne, tereny 
porośnięte zielenią wysoką, pas zieleni wzdłuż koryta Sanu 
i Wiaru, parki miejskie, cmentarze, szańce, forty wewnętrznego 
pierścienia Twierdzy Przemyśl, tereny ogródków działkowych, 
tereny zieleni na stokach o znacznym spadku, doliny stałych 
i okresowych cieków wodnych. 

2.  

Najcenniejsze przyrodniczo obszary na terenie miasta objęte 
są ochroną prawną w formie: 1 parku krajobrazowego, 1 obszaru 
chronionego krajobrazu, 2 rezerwatów przyrody, 1 stanowiska 
dokumentacyjnego, 34 pomników przyrody. 

3.  
Udział obszarów prawnie chronionych w Przemyślu stanowi 
44,9% całkowitej powierzchni terenów zielonych miasta. 
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4.  

Zieleń miejską w Przemyślu tworzą: 4 parki o powierzchni 58,4 
ha, 23 Rodzinne Ogrody Działkowe o powierzchni 259,22 ha, 
19 cmentarzy o powierzchni 36,10 ha, 7 zieleńców o powierzchni 
4,1 ha, zieleń osiedlowa o powierzchni 59,8 ha, zieleń uliczna 
o powierzchni 4,0 ha, zieleń forteczna.  

5.  Realizacja licznych projektów i programów proekologicznych 
 

Identyfikowane zasoby 

 

1.  4 parki usytuowane w mieście, 23 Rodzinne Ogrody Działkowe i 7 
zieleńców o łącznej powierzchni ponad 4 ha 

2.  Parki i rezerwaty 

3.  Stoki o znacznych spadkach 

4.  Rzeki San i Wiar 
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1.2.4 Wymiar przestrzenny 

1.2.4.1 Obraz miasta w wymiarze przestrzennym na tle miast podobnych 

Biorąc pod uwagę obraz Przemyśla w wymiarze przestrzennym na tle miast podobnych należy zwrócić 

uwagę na kilka aspektów będących ważnymi czynnikami mającymi wpływ na te kwestie. Wśród nich 

można wymienić porównanie udziału powierzchni miasta objętej miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W 2018 r. Przemyśl na tle porównywalnych miast wypada 

stosunkowo korzystnie. Co prawda charakteryzuje się słabszą sytuacją w tym zakresie w stosunku 

do miast referencyjnych jak Chełm, Biała Podlaska, Krosno czy Nowy Sącz, ale za to wykazuje wyższą 

dynamikę wzrostu w tym zakresie niż większość miast poza Krosnem.  

W kontekście porównania liczby inwestycji realizowanych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 

(WZ) w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców sytuacja Przemyśla jest gorsza w stosunku do Chełma 

i Zamościa i wykazuje się słabszą dynamiką w porównaniu do Nowego Sącza i Białej Podlaskiej. Biorąc 

pod uwagę z kolei porównanie liczby ludności na 1 km2 powierzchni miasta, Przemyśl wypada gorzej 

niż większość miast porównawczych i wykazuje się także niższą dynamiką wzrostu w tym zakresie. 

Najlepiej w tej kategorii wypada Nowy Sącz, który jako jedyny wykazuje się lepszą sytuacją 

niż pozostałe miasta i wyższą dynamiką wzrostu w ramach ocenianego parametru. W odniesieniu 

do dynamiki wzrostu tylko Chełm osiągnął gorszy wynik, ale jego sytuacja jest lepsza od Przemyśla 

w kontekście oceny porównania liczby ludności na 1 km2 powierzchni miasta. Sytuacja Przemyśla może 

wynikać z dwóch przyczyn: nienajlepszej sytuacji demograficznej miasta, co szczególnie dotyczy 

ujemnego salda migracji (więcej ludzi wyjeżdża z miasta niż się w nim osiedla), a także układowi 

przestrzennemu, gdzie najwięcej terenów do zabudowy znajduje się w oddaleniu od najważniejszych 

jednostek obszaru miasta: Stare Miasto i obszar Śródmiejski. Obszary te spełniają funkcje 

mieszkaniowe, administracyjne, handlowe i usługowe o największej koncentracji i aktywności 

społecznej i skupiają się wokół dobrze rozwiniętej sieci dróg. 

W przypadku Przemyśla, parametr wobec którego miasto wypada lepiej na tle większości miast 

porównawczych dotyczy długości czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej przypadająca na 100 osób 

korzystających z sieci (m/osoba) w mieście. Pod tym względem tylko Zamość wykazuje się lepszą 

sytuacją w porównaniu do Przemyśla. Również względem dynamiki rozwoju, pozycja Przemyśla na tle 

pozostałych miast mieści się wśród średnich wyników, które są zbliżone do 0, co oznacza znikome, jeśli 

w ogóle takowe zachodzą, zmiany w tym zakresie. Jedynie Nowy Sącz i Krosno wykazują się 

zauważalnie gorszymi wynikami w obu zakresach czyli sytuacji względem grupy porównawczej 

oraz ujemną dynamiką wzrostu. 
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1.2.4.2 Charakterystyka miasta w wymiarze przestrzennym 

Uwarunkowania historyczne: 

Historycznie, Przemyśl leżał na granicy wpływów dwóch kultur - wschodnio – 

i zachodniochrześcijańskich. Podczas swych dziejów wielokrotnie miasto przechodziło we władania raz 

Słowian Zachodnich (książąt lechickich), a raz wołodarów ruskich, którzy stworzyli na tych terenach 

gród typu miejskiego z warownią i cerkwią. Prawa miejskie dla Przemyśla zostały nadane w 1389 r. 

W czasach nowożytnych miasto zostało wcielone do Rzeczpospolitej Obojga Narodów Polski i Litwy, 

w czasach rozbiorów leżało w strefie wpływów Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego znajdując się 

na granicy Europy i Cesarstwa Rosyjskiego. Po II wojnie światowej ponownie wcielone do Polski jako 

miasto powiatowe w województwie Rzeszowskim. Następnie w 1971-1991, w ramach reformy 

administracyjnej, utworzono województwo przemyskie ze stolicą nowo powstałego województwa 

w Przemyślu. Ostatnia zmiana statusu miasta w dotychczasowej historii tego miejsca nastąpiła podczas 

reformy administracyjnej w 1999 r., kiedy to po raz kolejny Przemyśl stał się miastem na prawach 

powiatu w województwie podkarpackim. Położenie miasta na granicy dwóch kultur Europy 

Wschodniej i Zachodniej oraz częste zmiany dotyczące panowania włodarzy będących 

przedstawicielami obu kultur wywarło znaczny wpływ na obecny kształt i sposób zagospodarowania 

miasta. Dodatkowo, położenie Przemyśla na trakcie handlowym i transportowym o charakterze 

międzynarodowym spowodowało, że teren ten od zawsze zamieszkiwany był przez ludność różnego 

pochodzenia jak: polskiego, ruskiego, ormiańskiego, wołoskiego, żydowskiego, węgierskiego 

czy austriackiego. Wszystko to po dziś dzień stanowi o obecnym charakterze miasta i ma wpływ na jego 

rozwój będąc jednocześnie:  

• ośrodkiem zamieszkałym przez społeczeństwo wielokulturowe, dzięki swej historii po dziś 

dzień istnieje tu łatwość komunikacji i współpracy z krajami Europy Zachodniej 

oraz Wschodniej, co stanowi o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do obu tych stref 

wpływu, co ma wymierny wpływ na rozwój miasta, 

• ośrodek obsługi transportu, handlu, komunikacji o znaczeniu międzynarodowym, 

• ośrodek o wielkiej ilości i unikalnej atrakcyjności zasobów kulturowych. 

 

Uwarunkowania Geopolityczne - Unia Europejska: 

Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 r. zyskała dostęp do całkiem nowego źródła 

finansowania przeznaczonego na rozwój infrastruktury kraju związanej z polityką wyrównywania szans 

UE. W początkowym okresie, korzystając z tego typu szans, w pierwszym rzędzie rozwijały się tereny 

leżące po zachodniej stronie Wisły. Jeśli chodzi o województwo podkarpackie, leży ono na szlaku III 

Transeuropejskiego Korytarza Transportowego z Berlina do Kijowa, w którym Przemyśl jest ostatnim 



   
 

 

   

92 

miastem w Unii. Drugi szlak, stanowiący konkurencyjną trasę o tym samym przebiegu to V korytarz 

transportowy zachód - wschód w kierunku Ukrainy, który przebiega przez Węgry i Słowację. W związku 

z tym rozwój regionów położonych wzdłuż obu szlaków handlowych uzależniony jest od tempa rozwoju 

i modernizacji infrastruktury transportowej i jakości dróg tych dwóch konkurencyjnych korytarzy 

międzynarodowego ruchu transportowego. Warto przy okazji wspomnieć o planowanym nowym 

przejściu granicznym Malhowice – Niżankowice, które w przyszłości ma przyczynić się do odciążenia  

czterech już istniejących przejść na polsko-ukraińskiej granicy. 

Rysunek 6 Euroregion 

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla 

Miejsce Województwa Podkarpackiego i miasta Przemyśla w strukturze krajowej określono 

w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) opracowanej w 2011 r. 

i przyjętej Uchwałą nr 239 Rady Ministrów z 13.12.2011 r. (MP z 2012, poz.252). W koncepcji tej miasta 

i ośrodki miejskie zyskują kluczowe znaczenie, gdy mieszczą się w wizji rozwoju sieci powiazań 

funkcjonalnych krajowych ośrodków wzrostu i połączonych z europejską siecią metropolii. Niestety 

zarówno województwo podkarpackie, jak i Przemyśl, nie mają znaczenia w myśl ww. definicji rozwoju 

sieci powiazań funkcjonalnych, gdyż nie posiadają żadnych istotnych atutów ani predyspozycji, 

które mogłyby być brane pod uwagę w rozpatrywanej idei Koncepcji. W kontekście Przemyśla, tylko 

położenie miasta na trasie III korytarza międzynarodowego ruchu transportowo-komunikacyjnego 

o kierunku zachód-wschód pomiędzy Niemcami i Ukrainą oraz przebieg pasma Karpat, jako obszaru 
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chronionego przyrodniczo, mogą być brane pod uwagę, jako drugorzędne uwarunkowania dla rozwoju 

tego obszaru w rozpatrywanej skali europejskiej. Dla województwa i dla Przemyśla oznacza to niestety 

brak jakichkolwiek inwestycji rządowych o znaczeniu krajowym i europejskim w najbliższych latach, 

poza dokończeniem sieci transportowej.  

Zatem Przemyśl traktowany jest jako ośrodek rozwoju o znaczeniu subregionalnym, przy czym jego 

położenie w strukturze przestrzennej województwa i zasięg oddziaływania, a także jego wartości 

kulturowe i przyrodnicze, wciąż stanowią o bogactwie jego zasobów i subregionu Ziemi Przemyskiej. 

Wśród nich należy wymienić: system tranzytowy, system ochrony środowiska przyrodniczego 

i kulturowego, strefa transgraniczna, obszar obsługi turystyki, pasmo (obszar) przyspieszonego 

rozwoju oraz miasto jako ośrodek rozwoju wraz z jego funkcjami mającymi znaczenie dla regionu. 

W planie województwa Przemyśl w hierarchii miast traktowany jest jako ośrodek subregionalny 

o zasięgu terytorialnym zbliżonym do obszaru dawnego województwa przemyskiego. Miastu 

przypisano konkretne funkcje wśród których można wymienić: 

• ośrodek restrukturyzacji gospodarczej, 

• ośrodek aktywności społeczno – gospodarczej, 

• ośrodek rozwoju turystyki i wypoczynku, 

• ośrodek rozwoju szkolnictwa wyższego. 

Należy także wymienić funkcje jakie spełnia miasto w zakresie administracji rządowej i samorządowej 

oraz kościelnym: 

Zakres działania Hierarchia ośrodków Instytucje i ośrodki 

Administracja 
rządowa 

Ośr. regionalny 

• Siedziba Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków 

• Siedziba Izby Celnej 

• Siedziba Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej 

Administracja 
samorządowa 

Ośr. subregionalny 

• Siedziba Starosty Przemyskiego 

• Siedziba Prezydenta Miasta 

• Siedziba Wójta Gminy Przemyśl 

• Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

Sadownictwo i 
prokuratura 

Ośr. subregionalny 

• Siedziba Sądu Okręgowego 

• Siedziba Prokuratury Okręgowej 

• Siedziba Sądu Rejonowego 

• Siedziba Prokuratury Rejonowej 

Administracja 
kościoła 
greckokatolickiego 

Ośr. krajowy • Siedziba kurii arcybiskupiej Kościoła Greckokatolickiego 

Administracja 
kościoła 
rzymskokatolickiego 

Ośr. regionalny 
• Siedziba metropolii i archidiecezji przemyskiej kościoła 

rzymskokatolickiego 
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Zakres działania Hierarchia ośrodków Instytucje i ośrodki 

Kultura 
Ośr. regionalny i 
subregionalny 

• Siedziba Narodowego Muzeum Ziemi Przemyskiej 

• Siedziba Związku Gmin Fortecznych związanych z 
zabytkowym zespołem militarnym Twierdzy Przemyśl 

• Organizator i uczestnik festiwali i imprez 
wielokulturowych 

Ochrona zdrowia 
Ośr. regionalny i 
subregionalny 

• Siedziba Szpitala Wojewódzkiego, 

• Siedziba Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Szkolnictwo wyższe i 
średnie 

Ośr. regionalny i 
subregionalny 

• Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 

• Wyższe Seminarium Duchowne 

• Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego 

• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania 

• Zespoły szkół o poziomie ponadgimnazjalnym 

• Filia Krajowej Szkoły Skarbowości 

Gospodarka Ośr. subregionalny 
• Oddział Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

• Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego 

Turystyka 
Ośr. krajowy, 
regionalny i 
subregionalny 

• Ośrodek turystyki międzynarodowej – związany z 
przejściami granicznymi z Ukrainą 

• Ośrodek obsługi turystycznej na Pogórzu Przemyskim 

• Ośrodek obsługi związany z zabytkami Przemyśla i Ziemi 
Przemyskiej 

• Ośrodek pielgrzymkowy 

• Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny 

 

Główna Struktura Przestrzenna Miasta 

Układ przestrzenny miasta jest mocno związany z jego historią, jak również uwarunkowaniami 

naturalnymi terenu. Zabudowa mieszkaniowa, obiekty produkcyjno-usługowe oraz sieci dróg idą 

w parze z dużymi areałami terenów rolnych oraz lasów i łąk. Miasto z zachodu na wschód przedzielone 

jest rzeką San oraz od południa na północ rzeką Wiar. Dodatkowo znaczący wpływ na ukształtowanie 

miasta ma wewnętrzny pierścień Twierdzy Przemyśl, tworzący wzdłuż szańców zielony pierścień 

miasta. Należy także wspomnieć o układzie sieci dróg przebiegających przez miasto, które także mają 

znaczący wpływ na układ przestrzenny miasta. Przemyśl poprzecinany jest głównymi osiami 

komunikacji ponadlokalnej, krajowej i międzynarodowej o kierunkach północ-południe oraz wschód-

zachód, na które składają się: główne ciągi uliczne i linia kolejowa. W strukturze przestrzennej miasta 

wyróżnia się trzy główne jednostki przestrzenne: 

• jednostka przestrzenna I Stare Miasto – najstarsza część miasta gdzie skupiają się funkcje 

mieszkaniowe, administracyjne, handlowe i usługowe o największej koncentracji i aktywności 

społecznej, 

• jednostka przestrzenna II Śródmieście - obszar położony wokół centralnej części miasta, leży 

w środku ciężkości układu komunikacyjnego miasta, na którym znajdują się ogólnomiejskie 

zespoły usługowe i mieszkaniowe, 
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• jednostka przestrzenna III Przestrzeń Ogólnomiejska - obejmuje pozostałe obszary miasta 

z rozproszonymi terenami mieszkaniowymi, usługowymi o charakterze miejskim oraz terenami 

zielonymi w formach zorganizowanych, jako tereny rekreacyjne i tereny rolne. W tej części 

miasta występuje najniższy wskaźnik zabudowy, około 0,2 z najwyższym udziałem terenów 

zielonych, biologicznie czynnych. Jako, że obszar ten jest najmniej zabudowany, stanowi 

on główny zasób do rozbudowy miasta. 

W Przemyślu większość terenów zielonych zlokalizowanych jest w przestrzeni ogólnomiejskiej (90%). 

W ramach terenów zielonych spotyka się obszary zieleni leśnej, obszary zieleni urządzonej (parki, 

skwery i ogródki działkowe), obszary ogródków działkowych oraz zieleń cmentarna. 

W mieście wyróżnia się kilka rodzajów obszarów z których każdy spełnia odrębną funkcję. Wśród nich 

wymienia się: 

• Obszary wielofunkcyjne – leżą głównie w centralnej części miasta po obu stronach rzeki San, 

oraz na terenach leżących na peryferiach miasta, które są atrakcyjne pod względem możliwości 

zabudowy dla nowych inwestycji w ramach działalności gospodarczej oraz z pozostałościami 

starej zabudowy, głównie o charakterze mieszkaniowym. W tym obszarze najważniejszy 

jest obszar centralny, w którego skład wchodzi Stare Miasto oraz część sąsiadującego obszaru 

Śródmiejskiego. Do tego obszaru należą także tereny znajdujące się przy trasach wylotowych 

z miasta z zespołami dużych marketów oraz z zabudową jednorodzinną i wielorodzinną. 

• Obszary Zabudowy Dominującej Funkcji Mieszkaniowej Wielorodzinnej – większość terenów 

zabudowy wielorodzinnej znajduje się na terenach Starego Miasta, obszaru śródmiejskiego 

oraz na lewobrzeżnej części miasta, gdzie osiedla skoncentrowane są pomiędzy trasami 

wylotowymi z miasta i powiązanych z nimi sieciami dróg lokalnych i dojazdowych. Do terenów 

zabudowy wielorodzinnej wraz z lokalami usługowymi należą: Kazanów, Kmiecie, Salezjańskie, 

Rycerskie, Warneńczyka, Wieniawskiego, Kosynierów, Rogozińskiego. Jako uzupełnienie, na 

tych obszarach występuje także zabudowa jednorodzinna. Również należy wspomnieć 

o terenach mieszkaniowych zlokalizowanych wokół zakładów pracy jak: osiedle przy dawnych 

Zakładach Płyt Pilśniowych (ul. Lwowska), osiedla wojskowe (ul. Lwowska, ul. Słowackiego, ul. 

Leszczyńskiego i ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego), osiedle przy dawnych Zakładach 

Pomona i Polna (ul. Bohaterów Getta), budynki dla pielęgniarek i lekarzy przy Szpitalu 

Wojewódzkim (ul. Monte Cassino) i osiedle przy dawnej Pollenie Astra (ul. Herburtów). 

• Obszary Zabudowy Dominującej Funkcji Mieszkaniowej Jednorodzinnej – znajdują się 

równomiernie na całym obszarze miasta. Spotyka się je zarówno w formie zorganizowanych 

osiedli w prawobrzeżnej części miasta przy osiedlach Kazanów, Lipowica, Budy, Winna Góra 
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oraz lewobrzeżnym przy osiedlach Wysokie Góry, Tatarskie. Posiadają one prawidłowo 

ukształtowany ład przestrzenny i drożny układ komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Występują także pozostałości dawnej zabudowy zagrodowej i podmiejskiej: Wilcze, 

Przekopana, Sielec, Bakończyce, Pikulice, Zielonka, Krzemieniec, Kruhel. Na terenach 

rolniczych dodatkowo spotyka się skupiska chaotycznej zabudowy w wyniku „dzikiej 

urbanizacji”. 

• Obszary Zabudowy Dominującej Funkcji Usług Lokalnych - występuje głównie w Jednostce 

I Stare Miasto i Jednostce II Śródmiejskiej w miarę równomiernie na terenie całego miasta. 

• Obszary Zabudowy Dominującej Funkcji Usług Ponadlokalnych z Wielkopowierzchniowymi 

Obiektami Handlowymi – największe skupisko usług ponadpodstawowych mieści się na terenie 

Starego Miasta, następnie zabudowa o charakterze usługowym ponadlokalnym mieści się 

w prawobrzeżnej części miasta wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych: ul. Sanockiej – 

usługi hotelarskie, sportowo-rekreacyjne, obsługi komunikacji wzdłuż ul. Lwowskiej, 

Słowackiego, Dworskiego. W północnej części miasta – obiekty medyczne, opieki społecznej, 

edukacyjne i administracja. W południowych dzielnicach mieszczą się lokale związane 

z usługami sportowo – rekreacyjnymi, usługami edukacyjnymi poziomu ponadpodstawowego 

i szkolnictwa wyższego, administracyjne, handlowe i składowe, obsługi komunikacji. 

W prawobrzeżnej części miasta znajdują się wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. 

• Obszary Zabudowy Dominującej Funkcji Przemysłowej, Usług Magazynowo - Składowych, 

Strefy Ekonomicznej i Stref Gospodarczych – prawie w całości mieszczą się w prawobrzeżnej 

części miasta skoncentrowane w południowo – wschodniej dzielnicy przemysłowej. 

• Obszary Zabudowy Dominującej Funkcji Usług Komunalnych – należą do nich stacja poboru 

i uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków, ciepłownia miejska, składowisko odpadów, 

cmentarze komunalne, bazy PKS i MZK. Zlokalizowane zostały w strefie ogólnomiejskiej, 

natomiast cmentarze komunalne zlokalizowane są w obszarach mało zurbanizowanych. 

• Obszary Otwarte Zieleni i Sportu i Rekreacji Publicznej – a wśród nich Park Sportowo-

Rekreacyjny, park Lipowica, park Lubomirskich, Park Sielec,  Park Bakończyce, fortyfikacje 

pierścienia wewnętrznego Twierdzy Przemyśl, rzeka Wiar z nabrzeżami i wałami 

przeciwpowodziowymi, system ścieżek rowerowych i cmentarze jako zespoły parkowe. 

• Obszary Zieleni Leśnej i Nieurządzonej – całkowita powierzchnia terenów zielonych 

w Przemyślu wynosi 325,67 ha co stanowi 7,05% powierzchni całkowitej miasta. Lasy położone 

są na wzgórzach wokół miasta i stanowią teren trudnodostępny dla procesu urbanizacji. Poza 

zapewnioną ochroną ustawową: o ochronie przyrody, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

o lasach, objęte tego typu ochroną są tereny: Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, 
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Przemysko – Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz obszary Sieci Natura 2000 

stanowiące część wojewódzkiego i krajowego systemu ochrony przyrody. 

• Obszary Produkcji Rolniczej i Ogrodniczej – produkcja rolna na terenie miasta jest w odwodzie 

ze względu na przepisy lokalne dotyczące zakazu hodowli zwierząt oraz silne trendy 

do urbanizacji terenów podmiejskich we wsiach otaczających miasto. Dotyczy to terenów 

od strony północnej: Żurawica, zachodniej: Ostrów, Kuńkowce, Prałkowce, południowej: 

Pikulice, Nehrybka, wschodniej: Sielec, Krówniki, Buszkowice. Na terenie miasta funkcjonują 

23 Rodzinne Ogrody Działkowe o łącznej powierzchni około 260 ha. Zlokalizowane są zarówno 

w centrum miasta (ulice Bielskiego, Paderewskiego, Bolesława Chrobrego, Buszkowicka) jak 

i na terenach niezurbanizowanych, głównie w dzielnicach: Ostrów, Winna Góra, Wilcze, 

Prałkowce, Zielonka. Ogrody: w rejonie Cmentarza Zasańskiego, w sąsiedztwie osiedla 

„Rycerskie”, na zboczach Winnej Góry oraz na terenach przeznaczonych dla: Parku Sportowo 

– Rekreacyjnego, Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Parku Technologicznego. W sąsiedztwie 

ul. Słowackiego ogrody będą stopniowo likwidowane lub ograniczane ze względu na rozwój 

obszarów przemysłowych lub mieszkaniowych. Ogrody zlokalizowane na terenach 

osuwiskowych (dzielnice: Ostrów, Lipowica, Winna Góra, Zielonka ) lub zalewowych (dzielnica 

„Wilcze”) pozostaną ogrodami stałymi. 

• Tereny Zamknięte – to tereny chronione na podstawie ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne w art. 2 ust. 9. (Dz. U. z 2005r. nr 240, poz.2027 z późniejszymi zmianami), 

które obejmują tereny zamknięte wojskowe oraz związane z infrastrukturą kolejową PKP 

oraz inne. Powierzchnia terenów zamkniętych obejmuje 96 działek gruntowych o łącznej 

powierzchni 134,30 ha. 

Procesy suburbanizacyjne Przemyśla stanowią rosnący problemem dla miasta polegający na 

wyludnieniu się centrum miasta i rozwoju stref peryferyjnych i podmiejskich. Zjawisko suburbanizacji 

przejawia się w rozwoju budownictwa, szczególnie mieszkaniowego na obrzeżach miasta oraz 

w sąsiednich gminach. Przyrost liczby mieszkań oddawanych do użytkowania na terenach 

podmiejskich oraz odpływ mieszkańców z terenów centrum miasta i okolic do stref peryferyjnych 

i podmiejskich są miernikami zaawansowania procesów suburbanizacyjnych. Mieszkańcy tych 

obszarów oraz sąsiednich gmin w pełni korzystają ze wszelkich usług dostępnych w mieście (praca, 

nauka na wszystkich szczeblach edukacji, służba zdrowia itp.). Dlatego też w ramach układu 

funkcjonalno-przestrzennego miasta coraz silniej zurbanizowane są obszary zlokalizowane 

na peryferiach wraz z sąsiednimi gminami. 
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Zatem suburbanizacja Przemyśla polega głównie na wyludnianiu się centrum miasta i rozwoju stref 

peryferyjnych i podmiejskich głównie w kontekście mieszkaniowym. W wyniku tego procesu 

stosunkowo szybko powstają enklawy zabudowy i tworzą się „osiedla sypialnie”, a ich mieszkańcy 

dojeżdżają do centrum miasta, gdzie występuje największa koncentracja aktywności społecznej (praca, 

nauka, rozrywka itp.). 

Zjawisko suburbanizacji wiąże się bezpośrednio z presją ruchu samochodowego w centrum miasta. 

Mieszkańcy nowych osiedli zlokalizowanych w coraz większym oddaleniu od centrum na co dzień coraz 

częściej dojeżdżają samochodem, co generuje wzmożony ruch na ulicach w centrum miasta i jego 

bezpośrednich okolicach. Dodatkowo, ze względu na znikomą liczbę dostępnych miejsc parkingowych, 

niejednokrotnie samochody długo krążą w poszukiwaniu miejsca postojowego. Problem ten mógłby 

zostać złagodzony w przypadku stworzenia zintegrowanego systemu transportowego, co dawałoby 

możliwość pozostawienia samochodu na parkingach i dalszej podróży do centrum komunikacją miejską 

lub innymi alternatywnymi środkami transportu jak rower miejski czy hulajnogi elektryczne. Również 

należałoby zadbać o efektywność komunikacji miejskiej, zoptymalizowanie tras łączonych pod 

względem przesiadek i czasu oczekiwania na przystankach. Wszystko to z pewnością mogłoby mieć 

pozytywny wpływ na odciążenie ruchu samochodowego w centrum. 

W zasobie gminy znajdują się lokale komunalne, ale lista oczekujących na przydział takiego mieszkania 

jest mniej więcej trzykrotnie dłuższa w porównaniu do liczby dostępnych lokali. Obecnie na przydział 

gminnych lokali mieszkalnych oczekuje ok. 320 wniosków, w tym ok.  124 to realizacja wyroków z 

orzeczonym prawem do najmu lokalu socjalnego. Jako obszar możliwy do zagospodarowania można 

wskazać kompleks poszpitalny przy ul. Słowackiego 85, gdzie znajduje się około 100 pustostanów 

możliwych do zagospodarowania na cele mieszkaniowe. Lokale te po przeprowadzeniu remontu będą 

mogły zostać przeznaczone do ponownego najmu. Wprowadzenie ich do użytku z pewnością rozładuje 

popyt wśród oczekujących na przydział lokali komunalnych. W niektórych przypadkach przyszli 

mieszkańcy dokonują remontu takich mieszkań na własny koszt, który następnie jest zaliczony na 

poczet przyszłych opłat najmu. W innej opcji miasto dokonuje remontu, po czym kieruje go do 

wynajmu w ramach zasobu mieszkań komunalnych. Dostępne lokale komunalne znajdują się na całym 

obszarze miasta i nie dotyczy to tylko ścisłego centrum. Gmina nie przeznacza lokali mieszkalnych na 

wynajem na wolnym rynku, ponieważ są one przeznaczane dla rodzin o niskich dochodach, które nie 

mają zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych oraz na realizację sądowych wyroków eksmisyjnych. 

Sporadycznie lokale mieszkalne wymagające dużych nakładów finansowych na remont oferowane są 

do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. W bieżącym roku były dostępne 4 takie lokale. 
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Zasoby mieszkań komunalnych zarządzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Przemyślu, która to spółka stanowi w 100% własność gminy. 

Inną formą dostępności mieszkań jest możliwość najmu lokalu z Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Przemyślu. W ramach swoich zasobów TBS w Przemyślu posiada  327 mieszkań, które 

są przeznaczone do najmu po cenach niższych niż wynajem rynkowy. Mieszkania te cieszą się sporym 

zainteresowaniem, przez co w większości są zajmowane na długi okres czasu i raz zasiedlone 

stosunkowo rzadko są zwalniane. Niemniej oferta TBS w znacznej mierze rozwiązuje problemy 

mieszkaniowe wśród osób, które nie mogą sobie pozwolić na wybudowanie własnego domu czy kupno 

mieszkania. Zasoby TBS aktualnie są wynajęte w całości, niemniej zauważalne jest zainteresowanie 

budową nowych lokali na wynajem w ramach TBS. 

Na rynku komercyjnym są dostępne zarówno mieszkania do kupienia na rynku pierwotnym 

(mieszkania nowe po raz pierwszy przeznaczone do sprzedaży), jak i na rynku wtórnym (zakup 

mieszkania od dotychczasowego właściciela). Na rynku komercyjnym wciąż pojawiają się nowe 

inwestycje deweloperskie, a nowe osiedla powstają głównie na obrzeżach miasta. Również nie brakuje 

nabywców, nie ma zatem problemu z znalezieniem kupców na nowe mieszkania. Przez wzgląd na 

niższe ceny zakupu mieszkania w porównaniu do innych dużych miast, ostatnimi czasy wzrasta liczba 

osób zainteresowanych kupnem mieszkania w Przemyślu wśród osób zamieszkujących inne rejony 

Polski, a także za granicą. Przyciąga ich atrakcyjne położenie Przemyśla w okolicy Bieszczad oraz 

w strefie przygranicznej, a także czyste powietrze oraz wolny tryb życia w porównaniu do dużych 

i przeludnionych miast. Są to często osoby pochodzące z Przemyśla, które postanowiły po latach wrócić 

do swojego rodzinnego miasta, ale także przyjezdni, którzy z różnych powodów postanowili 

tu zamieszkać, albo zainwestować w nieruchomość. Nie jest to znaczący odsetek, ale z roku na rok 

zauważa się rosnące zainteresowanie zakupem czy wynajmem mieszkania w Przemyślu. 

Jeżeli chodzi o lokale użytkowe przeznaczone do prowadzenia działalności biznesowej, aktualnie 

w zasobie gminy znajduje się  ok. 247 takich lokali z czego na dzień dzisiejszy ok. 20 jest wolnych, 

a w tym 13 jest udostępnionych do najmu w drodze przetargu i 3 lokale użytkowe przeznaczone są do 

sprzedaży. Pozostałe lokale użytkowe obecnie nie są oferowane do wynajmu ze względu na stan 

techniczny. 

Dodatkowo należy wspomnieć o terenach wokół Sanu, które w przeszłości były zagospodarowane 

służąc mieszkańcom Przemyśla jako tereny do rekreacji i odpoczynku, a obecnie są zaniedbane 

i wymagają rewitalizacji. Z inicjatywy władz miejskich powstał zespół do spaw zagospodarowania 

bulwarów nad Sanem, które stanowią duży potencjał dla miasta. Plan zagospodarowania bulwarów 
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nad Sanem ma odzwierciedlać najnowsze trendy i standardy celem zachęcenia mieszkańców oraz 

turystów do spędzania czasu nad rzeką tak jak to kiedyś miało miejsce.  

Główne elementy zagospodarowania nabrzeży Sanu w Przemyślu: 

• trasa piesza i rowerowa, o szerokości ok. 5 metrów, a przy niej miałyby powstać strefy 

rekreacyjne wyposażone w miejsca do odpoczynku, jak ławy, meble betonowe,  

• elementy dekoracyjne, które dodatkowo miałyby służyć organizacji przestrzeni, ograniczeniom 

ruchu, wyznaczaniu przejść i wjazdów. 

Oprócz władz miejskich koncepcję zagospodarowania bulwarów nad Sanem przygotowało 

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla. Koncepcja stowarzyszenia obejmuje odcinek nabrzeży 

od Mostu Orląt Przemyskich przez kładkę pieszo-rowerową, aż do odcinka Sanu na wysokości hotelu 

Accademia. W tej koncepcji Bulwary swym wyglądem miałyby nawiązywać do tych sprzed II wojny 

światowej, kiedy tętniły życiem i przyciągały sporo mieszkańców. W części centralnej, pomiędzy 

Mostem Orląt i kładką pieszo-rowerową, autorzy zaprojektowali strefę reprezentacyjno-usługową, 

z pawilonami, które wyglądem nawiązują do dawnych przemyskich łazienek. Brzegi zostały podzielone 

na różne strefy, wypoczynkowe, rekreacyjne, także dla osób niepełnosprawnych. 

Bulwary nad Sanem mogły by pełnić rolę wizytówki dla Przemyśla, stąd ich zagospodarowanie stanowi 

istotny element mającym wpływ na wygląd miasta. Koncepcja bulwarów nad Sanem ma na celu 

poprawę funkcjonalności i estetyki terenów rekreacyjnych w centrum miasta i przystosowania ich na 

potrzeby mieszkańców i turystów oraz wyeksponowanie walorów przyrodniczych i stworzenie miejsc 

do wypoczynku nad rzeką. Dlatego idea ich rewitalizacji została zgłoszona wśród przedsięwzięć 

w projekcie „Razem zmieniamy Przemyśl”. 

Co więcej, miasto Przemyśl realizuje Lokalny Program Rewitalizacji, przyjęty uchwałą Nr 128/2018 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Przemyśla na lata 2016-2023.  Do ważniejszych, realizowanych projektów rewitalizacyjnych 

należy zaliczyć: 

• Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji, 

• Aktywny Przemyśl 2014-2020, 

• Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim. 

W ramach realizacji projektów rewitalizacyjnych przeprowadzono szereg modernizacji budynków 

będących zarówno w zasobie miejskim, jak i spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
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1.2.4.3 Wnioski 

Problemy identyfikowane na tle miast grupy porównawczej Kluczowe problemy miasta Przemyśla 
 

 

1.  
Wskaźnik liczby ludności na 1 km2 powierzchni miasta niekorzystny na tle 
miast porównawczych i dodatkowo Przemyśl zwiększa dystans wobec 
pozostałych miast. 

 

 

 

1.  

Ograniczone możliwości w zakresie rozwoju przestrzennego miasta 
ze względu na uwarunkowania terenowe - tereny zalewowe 
oraz dziedzictwo kulturowe i mnogość zabytków, która stanowi barierę 
dla rozwijania działalności w centrum miasta ze względu na wymogi 
konserwatorskie. 

2.  Słaba jakość usług w obrębie terenów mieszkaniowych, szczególnie 
z zakresu infrastruktury społecznej i przestrzeni publicznych. 

3.  Słaba jakość urządzenia i zagospodarowania ulic oraz placów miejskich 
tworzących podstawowy układ przestrzeni publicznych. 

4.  Nierównomierne rozmieszczenie terenów zieleni w obszarze miasta, 
zwłaszcza terenów zieleni ogólnodostępnej. 

5.  Silna presja urbanizacyjna na tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo. 

6.  Wzmożony ruch kołowy w centrum miasta, szczególnie w zachodniej 
części miasta. 

7.  Występowanie obszarów o słabej dostępności infrastruktury technicznej 
oraz słabej dostępności komunikacyjnej. 

 

Potencjały identyfikowane na tle miast grupy porównawczej Mocne strony miasta Przemyśla 

 

1.  
W 2018 r. Przemyśl wypada stosunkowo korzystnie na tle 
porównywalnych miast co do udziału powierzchni miasta objętej 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

2.  

Liczba inwestycji realizowanych na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców wskaźnik dla Przemyśla 
niższy w stosunku do miast porównawczych, ale po 2016 r. następuje 
sukcesywny jego wzrost i w 2018 r. wskaźnik ten dla Przemyśla jest wyższy 
w stosunku do średniej i mediany całej grupy porównawczej. 

 

 

1.  Występowanie wielu wartościowych zespołów urbanistycznych, 
stanowiących trwałe dziedzictwo kulturowe Przemyśla. 

2.  Zagęszczenie zabytkowych budowli w mieście o charakterze świeckim 
jak i sakralnym. 

3.  
Położenie miasta na szlaku III Transeuropejskiego Korytarza 
Transportowego z Berlina do Kijowa, w którym Przemyśl jest ostatnim 
miastem w Unii Europejskiej.  

4.  

Drugorzędne uwarunkowania dla rozwoju Przemyśla w rozpatrywanej 
skali europejskiej dzięki położeniu miasta na trasie III korytarza 
międzynarodowego ruchu transportowo-komunikacyjnego o kierunku 
zachód-wschód pomiędzy Niemcami i Ukrainą oraz przebieg pasma 
Karpat, jako obszaru chronionego przyrodniczo. 
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5.  Siedziba wielu instytucji szczebla administracji rządowej, samorządowej, 
hierarchii kościelnej. 

6.  
Przemyśl jako subregion spełnia funkcje ośrodka restrukturyzacji 
gospodarczej, ośrodka aktywności społeczno – gospodarczej, ośrodka 
rozwoju turystyki i wypoczynku oraz ośrodka rozwoju szkolnictwa 
wyższego. 

7.  

Przemyśl, ani województwo podkarpackie, nie odgrywają kluczowej roli 
w wizji rozwoju sieci powiazań funkcjonalnych krajowych ośrodków 
wzrostu i połączonych z europejską siecią metropolii przez co brak 
jakichkolwiek inwestycji rządowych o znaczeniu krajowym i europejskim 
w najbliższych latach, poza dokończeniem sieci transportowej. 

 

Identyfikowane zasoby 

 

1.  Bulwary nad Sanem 

2.  TBS 

3.  Oferta mieszkaniowa (dostępne tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
oraz oferta mieszkań - kupno, wynajem) 

4.  Usytuowanie miasta na obszarze przygranicznym oraz przecięciu ważnych 
szlaków komunikacyjnych i handlowych 

5.  Lokalizacja blisko cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów 
(Bieszczady) 

6.  Przemyska starówka 
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1.2.5 Wymiar finansowania rozwoju miasta 

1.2.5.1 Obraz miasta w wymiarze finansowania rozwoju miasta na tle miast podobnych 

Przez ocenę stanu finansów lokalnych jako czynnika rozwoju rozumiemy zdolność gminy 

do finansowania obecnych i przyszłych działań rozwojowych. Jednostka Samorządu Terytorialnego 

ma szanse na finansowanie rozwoju jeśli spełnione są dwa główne warunki: 

• bilans części bieżącej budżetu pozwala na stabilne generowanie wystarczająco dużej kwoty 

nadwyżki operacyjnej - nadwyżka wyznacza potencjalny ogólny poziom finansowania 

wydatków rozwojowych, 

• kwota nadwyżki operacyjnej JST, pomniejszona o przypadającą na dany rok spłatę zadłużenia, 

pozwala na planowanie nowych działań rozwojowych - tak rozumiana nadwyżka operacyjna 

uwzględnia konsekwencje dotychczasowego zaangażowania finansowego JST. 

Potencjał rozwojowy JST w ujęciu finansowym zależy od tego, czy miasto stabilnie generuje nadwyżkę 

operacyjną i czy ta nadwyżka będzie występowała również w kolejnych latach.  

Czynnikami, które wpływają na stan finansów lokalnych są: 

• wysokość i struktura dochodów; 

• wysokość i struktura wydatków; 

• wrównoważenie elementów budżetu; 

• wysokość zadłużenia na koniec roku; 

• struktura finansowania działań rozwojowych. 

Analizując dane dotyczące wysokości wpływów zauważyć można, iż kwota dochodu ogółem 

przypadająca na 1 mieszkańca wzrasta, jednak znacznie wolniej niż w grupie miast podobnych. 

Na przestrzeni analizowanego okresu wartość wskaźnika wzrosła o 10,8% podczas gdy dla miast 

porównawczych wzrost wyniósł aż 25,1%.  

Kolejną istotną kwestią przy analizie struktury dochodów jest udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem, który świadczy o samodzielności JST. Analiza wskaźnika dla Przemyśla wskazuje, że pomimo 

iż jest on niższy niż średnia dla miast porównawczych, to w analizowanym okresie jego wartość zbliża 

się do średniej. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w przypadku Przemyśla początkowo 

rośnie, jednak w 2018 r. zauważyć można jego nieznaczny spadek, z kolei wartość średniej w grupie 

miast porównawczych spada już od 2017 r. zbliżając się do wartości dla Przemyśla.  

Ostatnim z analizowanych wskaźników obrazujących strukturę dochodów jest udział dochodów 

majątkowych w dochodach ogółem, który w analizowanym okresie spada znacznie intensywniej 

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9Wd6bKK6oQ&jst=Przemy%C5%9Bl&p=4#podobszar-3
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niż w przypadku grupy miast porównawczych. Oznaczać to może ograniczenie pozyskiwanych 

zewnętrznych środków na działalność inwestycyjną. Również wartość tego wskaźnika najgorzej 

prezentuje się w przypadku Przemyśla.  

Wskaźnik obrazujący poziom finansowania wydatków majątkowych dochodami majątkowymi obecnie 

wykazuje wartość wyższą niż średnia grupy miast porównawczych, jednak dysproporcja ulega 

zmniejszeniu w analizowanym okresie. Spadek dochodów majątkowych ma wpływ na wydatki 

majątkowe, które ulegają zmniejszeniu, co widoczne jest przy analizie ich udziału w ogólnych 

wydatkach Przemyśla. W 2014 r. 21% wydatków Przemyśla stanowiły wydatki majątkowe, natomiast 

w 2018 r. jest to jedynie 6,6%, podczas gdy średnia dla grupy miast porównawczych wynosi 12,31%.  

Ostatni analizowany wskaźnik, tj. kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 mieszkańca spada 

szybciej niż w grupie miast porównawczych, co ma związek ze zmniejszeniem się udziału wydatków 

majątkowych w wydatkach ogółem. Wartość wskaźnika w 2014 r. wyniosła 1 204 zł/mieszkańca, 

natomiast w 2018 r. było to już jedynie 392,07 zł/mieszkańca, podczas gdy średnia dla grupy miast 

porównawczych wyniosła w tym czasie 745,18 zł/mieszkańca. W Przemyślu wskaźnik ten jest coraz 

niższy oddalając się od średniej. 

Spadek wydatków majątkowych może być skutkiem spadku dochodów majątkowych i konieczności 

szukania innych źródeł finansowania działalności rozwojowej. W dalszej perspektywie może 

doprowadzać do konieczności finansowania działań inwestycyjnych ze środków bieżących, o czym 

informują kolejne analizowane wskaźniki.  
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W punkcie tym dokonano analizy wysokości nadwyżki operacyjnej, która wyznacza potencjalny ogólny 

poziom finansowania wydatków rozwojowych. W tym celu dokonano weryfikacji wysokości oraz 

dynamiki kształtowania się wskaźników relacji nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 

do kwoty dochodów bieżących oraz nadwyżki pomniejszonej o spłaty długu przypadającej 

na 1 mieszkańca. Analizując oba wskaźniki zauważyć można duży potencjał inwestycyjny Przemyśla. 

Oba wskaźniki w przypadku jednostki samorządu terytorialnego są niższe niż średnia dla grupy miast 

porównawczych, jednakże wykazują tendencję wzrostową, dynamicznie zbliżając się do średniej. 

Wskazuje to na potencjalne zdolności Przemyśla do ponoszenia większych wydatków inwestycyjnych 

oraz możliwość zaciągania długu i zwiększania wydatków bieżących. 

Kwota nadwyżki operacyjnej pomniejszonej o spłaty długu przypadająca na 1 mieszkańca w 2014 roku 

wynosiła minus 317 zł, z kolei w 2018 r. jest już to 126 zł (na plusie). Średnia dla grupy miast 

porównawczych ukształtowała się na poziomie 209,29 zł, jednakże wzrost jej wartości w okresie 

analizowanych 5 lat nie był tak dynamiczny jak w przypadku Przemyśla. Składania to do opinii, iż miasto 

wykazuje pozytywną tendencję w tym zakresie, co może przyczynić się do możliwości realizacji 

zaplanowanych inwestycji rozwojowych. 

Na przestrzeni analizowanych lat 2014-2018 suma zobowiązań do spłaty przypadająca na 1 mieszkańca 

Przemyśla spadła o ponad 16,9% (tj. o 508 zł/osobę). Na 1 mieszkańca Przemyśla w 2014 r. przypadało 

3 005 zł zadłużenia, z kolei w 2018 r. było to już jedynie 2 497 zł. Pomimo, iż wartości te są wyższe niż 

średnia grupy miast porównawczych, zauważyć można pozytywną tendencję w tym zakresie. Wskaźnik 

dla Przemyśla spada, podczas gdy przedmiotowa średnia rośnie w analizowanym okresie aż o 14%.  

Z uwagi na zmniejszającą się wysokość zadłużenia Przemyśla zauważyć można również korzystną 

tendencję kształtowania się wskaźnika realizacji kwoty zadłużenia w danym roku do dochodów 

ogółem. Wskaźnik spada i w ostatnim roku analizy (2018 r.) osiąga wartość niższą (38,1%) niż średnia 

dla grupy miast porównawczych (39,37%). 

Analizując wysokość zadłużenia Przemyśla wskazać należy na pozytywną spadkową tendencję w tym 

zakresie, co daje możliwość realizacji zaplanowanych inwestycji przy wykorzystaniu zewnętrznych 

źródeł finansowania w postaci kredytów/pożyczek. 

Działania rozwojowe finansowane są przez środki zewnętrzne w tym dofinansowanie z UE. Z tego też 

względu ważnym wskaźnikiem w tym aspekcie jest udział wydatków majątkowych na projektu 

dofinansowane z UE w wydatkach majątkowych ogółem, który pokazuje prężność miast 

w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację działań rozwojowych. W 2014 r. aż 82,5% wydatków 

majątkowych Przemyśla finansowane było ze środków UE, z kolei w 2018 r. było to już jedynie 32,3%. 
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Wskaźnik osiąga wartości wyższe niż średnia grupy miast porównawczych, jednakże w analizowanym 

okresie spada szybciej. Analizując wartości poszczególnych miast wybranych do porównania, zauważyć 

można, iż dla znacznej ich liczby wartość wskaźnika w 2018 r. nie przekracza 30%. Brak zewnętrznych 

środków finansowania inwestycji w postaci dofinansowanie z UE przekłada się na konieczność 

wykorzystania innych źródeł finansowania – kredytów, pożyczek lub wygenerowanych środków 

własnych. Zarówno analiza zadłużenia jak i analiza wysokości kapitału obrotowego wskazuje, że 

możliwości realizacji działań rozwojowych przy wykorzystaniu tych źródeł w przypadku Przemyśla są 

realne. 
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Analiza sytuacji materialnej mieszkańców Przemyśla przeprowadzona została w oparciu o wskaźnik 

obrazujący wpływy JST z udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 mieszkańca. W 2014 r. 

na jednego mieszkańca przypadało 689 zł z tytułu wpływów z PIT, natomiast w 2018 r. było to już 899 zł. 

Wskaźnik jest niższy niż średnia grupy miast porównawczych, pomimo że wykazuje tendencję 

wzrostową, to rośnie wolniej niż w przypadku średniej dla miast. Podobnie sytuacja wygląda 

w przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, które pomimo, że w badanym okresie 

rośnie osiągając w 2018 r. poziom 3 828 zł, jego wzrost jest dużo wolniejszy niż w przypadku średniej, 

która w 2018 r. wynosi 4 354,65 zł.  

Ostatnim analizowanym wskaźnikiem są dochody od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat, które w analizowanym okresie 

wzrastają zarówno w przypadku Przemyśla jak i średniej dla grupy miast porównawczych.  

Przedstawione dane wskazują, iż sytuacja materialna mieszkańców Przemyśla jest poniżej przeciętnej, 

a porównując otrzymane wyniki do osiąganych w innych miastach na prawach powiatu wynik może 

świadczyć o mniejszej zamożności mieszkańców Przemyśla.   
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1.2.5.1 Charakterystyka miasta w wymiarze finansowania rozwoju miasta 

W rozdziale dokonano analizy czynników mających wpływ na stan finansów lokalnych Przemyśla. 

W tym celu dokonano analizy: 

a) wysokości i struktury dochodów, 

b) wysokości i struktury wydatków, 

c) nadwyżki/deficytu budżetowego/zadłużenia. 

W analizowanym okresie (lata 2014-2018) dochody i wydatki budżetu miasta w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca miasta rosną. W porównaniu do 2017 r. wzrosły odpowiednio: dochody o 677,44 

złi wydatki o 561,96 zł. W latach 2016 – 2018 dochody na jednego mieszkańca przekraczały wydatki.  

W analizowanym okresie dochody wzrosły o 12,17%, co było wynikiem wzrostu dotacji celowych 

o 76,47%, dochodów własnych o 16,64% i subwencji o 0,83%. W ramach dochodów własnych 

najwyższą tendencję wzrostową wykazują wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które wzrosły o 324,42% 

oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które wzrosły o 29,12%. Dochody 

z majątku spadły o 52,14%. 

W 2018 r. głównym źródłem dochodów są dochody własne, natomiast głównym źródłem dochodów 

własnych jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi ponad 40,9% dochodów 

własnych).  
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Wydatki ogółem w analizowanym okresie (lata 2014-2018) wzrosły o 6,17% (dochody ogółem w tym 

samym okresie wzrosły o 12,17%), wydatki majątkowe spadły o 50,27%, a wydatki bieżące wzrosły 

o 21,57%. 

W analizowanym okresie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zawierał się  

w przedziale od 21,44% w 2014 r. poprzez 4,31% w 2016 roku do 10,04% w 2018 r.  

W 2018 r. głównym źródłem wydatków jest dział oświata i wychowanie, co związane jest przede 

wszystkim z prowadzeniem placówek edukacyjnych (szkoły podstawowe, przedszkola, licea, szkoły 

zawodowe), gdzie w 2018 r. wydatkowano 124,8 mln zł, co stanowi ponad 32% ogólnych wydatków. 

Znaczne środki finansowe miasto przeznacza również na dział Rodzina i pomoc społeczną – w sumie 

ponad 105,1 mln zł, co stanowi 27% wydatków ogółem. Są to przede wszystkim świadczenia na rzecz 

osób fizycznych, w tym świadczenia rodzinne (500+). 
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W latach 2016-2018 wystąpiła nadwyżka budżetowa, która kształtowała się na poziomie 

od 8 383 794,59 zł w 2016 r. poprzez 4 962 020,32 zł w 2017 r. do 12 028 248,12 zł w 2018 r. 

W analizowanym okresie zadłużenie spadło o 37 770 207,14 zł (z poziomu 190 729 126,53 zł w 2014 r. 

do poziomu 152 958 919,39 zł w 2018 r.). 
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1.2.5.2 Wnioski 

Problemy identyfikowane na tle miast grupy porównawczej Kluczowe problemy miasta Przemyśla 
 

 

1.  

Spadek udziału dochodów majątkowych w dochodach ogółem znacznie 
intensywniejszy niż w przypadku średniej grupy miast porównawczych, 
co oznacza ograniczenie pozyskiwanych zewnętrznych środków na działalność 
inwestycyjną. W dalszej perspektywie może to wymagać konieczności 
finansowania działań inwestycyjnych ze środków bieżących. Widać to również we 
wskaźniku obrazującym poziom finansowania wydatków majątkowych 
dochodami majątkowymi, który obecnie wykazuje wartość wyższą niż średnia 
grupy miast porównawczych, jednak dysproporcja ulega zmniejszeniu w 
analizowanym okresie. 

2.  

Spadek dochodów majątkowych ma wpływ na wydatki majątkowe, które ulegają 
zmniejszeniu, co widoczne jest przy analizie ich udziału w ogólnych wydatkach 
Przemyśla. W 2014 roku 21% wydatków Przemyśla stanowiły wydatki majątkowe, 
natomiast obecnie (2018 r.) jest to jedynie 6,6%, podczas gdy średnia dla grupy 
miast porównawczych wynosi 12,31%. 

3.  Kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 mieszkańca spada  
i to szybciej niż w grupie. 

4.  
Przychody z tytułu udziału we wpływach BP z PIT na 1 mieszkańca z roku na rok 
wzrastają, jednakże ich poziom w porównaniu do grupy miast porównawczych 
jest znacznie niższy i wykazuje wolniejszy przyrost. 

5.  
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mieszkańców wzrasta wolniej i jest 
znacznie niższe niż w grupie miast porównawczych, co może świadczyć o 
mniejszej zamożności mieszkańców Przemyśla. 

6.  Dochody od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
przypadające na 1000 osób również wykazują podobną tendencję. 

 

 
 

 

1.  
Zmniejszający się udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 
(z 21% w 2014 r. do 6,6% w 2018 r.), co wskazuje na ograniczenie działań 
inwestycyjnych kosztem bieżącej działalności. 

2.  
Zmniejsza się udział wydatków majątkowych na projekty 
dofinansowane z UE w wydatkach majątkowych ogółem co świadczy o 
ograniczeniu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych UE. 

3.  

Duże obciążenie budżetu stanowią dział Oświata i wychowanie 
(w którym ponad 72% środków wydatkowanych jest na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń) oraz dział Rodzina (tutaj przede wszystkim 
środki przeznaczane są na świadczenia na rzecz osób fizycznych (88,7% 
środków w ramach działu), czyli świadczenia wychowawcze, 
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego). 
Wydatki w ramach powyższych działów rok rocznie wzrastają i stanowią 
prawie połowę wydatków budżetowych miasta. 

 

Potencjały identyfikowane na tle miast grupy porównawczej Mocne strony miasta Przemyśla 
 

1.  
Kwota dochodu ogółem przypadająca na 1 mieszkańca wzrasta, 
co ukazuje pozytywną tendencję, jednak wzrost ten przebiega wolniej niż 
w grupy miast porównawczych. 

2.  Przemyśl charakteryzuje wyższy poziom pozyskania środków UE 
na działania inwestycyjne majątkowe w porównaniu do grupy miast 

 

1.  

Brak zewnętrznych środków finansowania inwestycji w postaci 
dofinansowanie z UE przekłada się na konieczność wykorzystania innych 
źródeł finansowania – kredytów, pożyczek lub wygenerowanych 
środków własnych. Zarówno analiza zadłużenia jak i analiza wysokości 
kapitału obrotowego wskazuje, że możliwości realizacji działań 
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porównawczych, jednakże zauważa się spadek tej przewagi 
w analizowanym okresie. 

3.  

Analiza zadłużenia Przemyśla wskazuje na poprawę sytuacji w tym 
zakresie. Poziom zadłużenia przypadający na 1 mieszkańca 
w analizowanym okresie był wyższy niż w przypadku grupy miast 
porównawczych, jednakże wykazuje znaczną tendencję spadkową, 
podczas gdy średnia dla miast wzrasta. Również analogiczną pozytywną 
tendencję wykazuje wskaźnik obrazujący relację kwoty zadłużenia 
w danym roku do dochodów ogółem. 

4.  

Analizując wskaźniki dot. relacji nadwyżki operacyjnej do kwoty 
dochodów bieżących oraz nadwyżki przypadającej na 1 mieszkańca 
zauważyć można duży potencjał inwestycyjny Przemyśla. Oba wskaźniki 
w przypadku jednostki samorządu terytorialnego są niższe niż średnia dla 
grupy miast porównawczych, jednakże wykazują tendencję wzrostową, 
co wskazuje na zdolność do ponoszenia większych wydatków 
inwestycyjnych oraz możliwość zaciągania długu i zwiększania wydatków 
bieżących. 

 

rozwojowych przy wykorzystaniu tych źródeł w przypadku Przemyśla są 
realne. 

2.  
W analizowanym okresie 2014-2018 dochody budżetowe Przemyśla 
wzrastały szybciej niż wydatki. W 2014 r. budżet wykazywał ponad 8,9 
mln deficyt, natomiast w 2018 roku zamknął się znaczną nadwyżką 
finansową – ponad 12 mln zł. 

3.  
Dochody na 1 mieszkańca przewyższają wydatki na 1 mieszkańca. 
Głównym źródłem dochodów są dochody własne, natomiast głównym 
źródłem dochodów własnych jest udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych (stanowi ponad 40,9% dochodów własnych). 

 

Identyfikowane zasoby 

 

1.  Budżet generuje dużą nadwyżkę finansową na koniec 2018 r. 

2.  Bilans części bieżącej budżetu generuje dużą kwotę nadwyżki 
operacyjnej. 

3.  Wzrastający udział dochodów własnych z tytułu udziału w podatku 
dochodowy od osób fizycznych. 

4.  Dynamicznie zmniejszająca się wysokość zadłużenia. 
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1.2.6 Wymiar kulturowy  

1.2.6.1 Obraz miasta w wymiarze kulturowym na tle miast podobnych 

W wymiarze kulturowym na tle innych miast Przemyśl najlepiej wypada w ramach liczby 

odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy oraz koncerty na 1 000 mieszkańców. Wynik ten mieści 

się tuż za strefą liderów, ale wykazuje się szybszą dynamiką wzrostu w tym zakresie w stosunku 

do innych miast. W ramach wydatków na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające 

na 1 mieszkańca, Przemyśl znajduje się wśród miast wykazujących brak dynamiki wzrostu oraz ma 

gorszą pozycję od liderów w tej kategorii. Z kolei w ramach wydatków na kulturę i dziedzictwo 

narodowe przypadające na 1 mieszkańca parametr ten dla Przemyśla wskazuje na słabszą sytuacją niż 

przeciętna w porównywalnych miastach i ma ujemną dynamikę wzrostu, co oznacza, że rozwija się 

wolniej i traci w stosunku do innych miast będących punktem odniesienia w dokonywanych 

porównaniach. Najlepsza sytuacja na wszystkich trzech wymiarach w grupie porównywanych miast 

dotyczy Krosna, dla którego badane parametry znajdują się w strefie liderów grupy i charakteryzują się 

większą dynamiką wzrostu od pozostałych. Wśród zauważalnie gorszych rezultatów w ramach 

dynamiki wzrostu w stosunku do Przemyśla można wymienić Zamość w kontekście wydatków 

na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 mieszkańca. 

Można domniemywać, że niskie wyniki Przemyśla w ramach wydatków na kulturę, sport czy rekreację 

wynikać mogą z niedostatecznej wiedzy, kompetencji i umiejętności wśród przedstawicieli fundacji 

i stowarzyszeń oraz grup amatorskich działających na terenie miasta wobec możliwości pozyskiwania 

dotacji na swoje działania, co głównie dotyczy nieumiejętności związanych z dopełnieniem formalności 

podczas składania wniosków. Przekłada się to na nienajlepszą sytuację finansową tych jednostek. 

Miasto także włącza się w pomoc przy organizacji dużych imprez plenerowych i tutaj można między 

innymi wymienić Święto Fajki organizowane przez Przemyski Klub Fajki. Należy mieć nadzieję, że 

działania ze strony Miasta mające na celu wspieranie stowarzyszeń i organizacji społecznych 

w procesie składania wniosków o dofinansowanie działalności oraz podczas organizowania 

i przeprowadzania imprez kulturalnych przyniesie w niedalekiej przyszłości widoczną poprawę, dzięki 

czemu Przemyśl będzie miał szansę w zakresie krzewienia kultury dorównać innym miastom 

referencyjnym. 
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1.2.6.2 Charakterystyka miasta w wymiarze kulturowym 

Wymiar kulturowy miasta Przemyśla jest pochodną burzliwych dziejów historycznych miasta, jak i jego 

położenia w obszarze wpływów zarówno kultury wschodnioeuropejskiej jak i zachodnioeuropejskiej. 

W mieście znajduje się wiele zabytków o dużym znaczeniu historycznym jak: Stare Miasto i rynek 

średniowieczny z patrycjuszowskimi kamienicami, Stare Zamczysko - najstarszy przemyski gród, który 

prawdopodobnie istniał już w okresie VIII-XIV w. w rejonie obecnego Wzgórza Trzech Krzyży, Miasto 

Przedlokacyjne, liczne budowle sakralne w tym także kościoły i klasztory należące do nurtu wschodnio- 

i zachodniochrześcijańskiego, Zamek Kazimierzowski, Wieża Zegarowa, mury obronne, Twierdza, 

miejsca pamięci narodowej oraz Muzeum Archidiecezjalne założone w 1902 r. mające na celu 

otoczenie opieką zabytków dawnej sztuki kościelnej z terenu diecezji. 

Obecnie pieczą i finansowaniem kultury w mieście zajmują się takie instytucje jak:  

• Urząd Miejski w Przemyślu: 

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

miasta, 

o Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, na które składają się: Zamek 

Kazimierzowski wraz z działającym tam Zespołem Pieśni i Tańca „Przemyśl", 

o Młodzieżowy Dom Kultury - placówka oświatowa pracy pozaszkolnej finansowana 

z subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 

• Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: 

o Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz jego oddziały: Muzeum Dzwonów i Fajek 

i Muzeum Historii Miasta Przemyśla, 

o Centrum Kulturalne wraz z działającym tam kinem „Centrum”, 

o Galeria Sztuki Współczesnej, 

o Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna 

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

o Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego, 

• Ministerstwo Obrony Narodowej: 

o Klub 5 bsp, 

• Kuria Metropolitalna: 

o Muzeum Archidiecezjalne. 

W mieście działa także kilka klubów osiedlowych będących pod opieką Przemyskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej oraz funkcjonuje kilka bibliotek mających bogate zbiory, które funkcjonują przy różnego 

rodzaju instytucjach i stowarzyszeniach. Wśród nich można wymienić biblioteki: Towarzystwa 
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Przyjaciół Nauk, Archiwum Państwowego, Seminarium Duchownego, Muzeum Narodowego Ziemi 

Przemyskiej, Centrum Kulturalnego i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. 

Wśród wielu imprez odbywających się w mieście warte wspomnienia są: 

• Przemyski Orszak Trzech Króli 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

• Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Gospel 

• Świąteczny Jarmark Wielkanocny 

• Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 

• Noc Muzeów 

• Międzynarodowy Festiwal Artystyczny „Samocvity” 

• Dyskusyjny Klub Filmowy (DKF) Filmiarnia 

• Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego 

• Juwenalia 

• Międzynarodowe Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty „Srebrny Czworokąt” 

• Dzień Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych 

• Dzień Dziecka 

• Przemyski Festiwal Teatralny Bajkowe Wzgórze 

• Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Tańcowały dwa Michały” 

• Przemyska Rewolucja Literacka 

• Przemyska Wiosna Fredrowska 

• Dni Zamku Kazimierzowskiego 

• Przemyski Konwent Tatuażu 

• Piknik Organizacji Pozarządowych 

• Święto Fajki 

• Przemyska Eksplozja Kolorów 

• Festiwal Twierdza 

• Manewry Szwejkowskie Twierdzy Przemyśl 

• Przemyski Zlot Motocyklowy 

• Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 

• Bike Town 

• Międzynarodowy Przemyski Festiwal Muzyczny Salezjańskie Lato 

• Dni Patrona Miasta Przemyśla Świętego Wincentego „Wincentiada” 

• Festiwal Kawy w Przemyślu 
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• Przemyskie Święto Ulic 

• Przemyska Jesień Muzyczna 

• Dzień Seniora 

• Zamkowe Wieczory Muzyczne – koncerty jazzowe  

• Parada Świętego Mikołaja 

• Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy 

• Bożonarodzeniowy Jarmark Sztuki Ludowej 

• Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek 

• Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego 

• Festiwal Muzyki Akordeonowej 

• Gala Wolontariatu. 

 

Warta pochwalenia jest bogata oferta organizowanych imprez skierowanych do szerokiego odbiorcy 

(Jarmark Bożonarodzeniowy). Można tutaj także znaleźć bardzo wiele ciekawych propozycji 

dla różnych grup wiekowych (dla dzieci, młodzieży, seniorów) oraz do osób mających bardzo 

różnorodne zainteresowania (fajki, tatuaże, kino offowe) oraz gusta (miłośnicy jazzu, satyry, kawy itd.). 

Biorąc pod uwagę bogatą historię miasta zanurzoną w wielokulturowości oraz atrakcyjne warunki 

przyrodniczo-krajobrazowe Przemyśla, wszystko to sprzyja organizowaniu imprez wizerunkowych 

mających na celu promocję szeroko rozumianego dziedzictwo kulturowego miasta. Wśród nich można 

wymienić organizowane od kilku lat przedsięwzięcia: 

• Święto Zamku 

• Manewry Szwejkowskie 

• Święto Fajki 

• Dni Patrona Miasta Przemyśla „Wincentiada” 

• Przemyskie rekonstrukcje historyczne 

• Przemyskie Święto Ulic 

• Świąteczny Jarmark Wielkanocny 

• Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy. 

 

W tworzeniu działań związanych z krzewieniem kultury mają także swój udział liczne fundacje 

oraz stowarzyszenia społeczno – kulturalne działające w mieście. Również ważny wkład w rozwój 

kultury mają zespoły amatorskie, którego uczestnikami są przede wszystkim dzieci i młodzież. Biorą 

one udział w wielu imprezach i konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym zdobywając liczne 

trofea i nagrody, jednocześnie rozsławiając Przemyśl na wielu polach takich jak: taniec, śpiew 
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rozrywkowy i chóralny, kultura folklorystyczna, teatr oraz sztuki plastyczne. Biorąc pod uwagę 

aktywność artystyczną w szkołach, zauważa się, że zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży 

społecznym uczestnictwem w kulturze jest bardzo wysokie. 

Ważnym czynnikiem stymulowania działalności mającej na celu krzewienie kultury przez wszelkiego 

rodzaju instytucje i organizacje mają różnego rodzaju dofinansowania, dotacje oraz granty, o które 

mogą się ubiegać organizacje pożytku publicznego funkcjonujące w Przemyślu. Samorząd miasta 

corocznie przyznaje także Stypendia Twórcze Miasta Przemyśla, które kierowane są do osób fizycznych 

zajmujących się twórczością artystyczną. Wsparcie to przyznawane jest w następujących dziedzinach: 

literatura, sztuki plastyczne, muzyka i taniec, teatr i film. Stypendia przyznawane są w systemie 

konkursowym przez Prezydenta Miasta Przemyśla. Przyznawane są także nagrody:  

• Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla - za dokonania w danym roku, bądź za całokształt 

działalności artystycznej, które otrzymują osoby lub instytucje związane z działalnością 

kulturalną w mieście, 

• Honorowe Wyróżnienie „Zasłużony Dla Miasta Przemyśla” – przyznawane osobom, 

które w szczególny sposób przyczyniły się do kształtowania pozytywnego wizerunku miasta. 

Poza działalnością nakierowaną na promocję kultury, należy także przeanalizować kwestie związane 

z dostępnością. W Przemyślu funkcjonuje 8 bibliotek w tym 1 z dostępem dla osób niewidzących 

i słabowidzących oraz 2 dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Z roku na rok zwiększa się liczba czytelników z 6 924 w 2014 r. do 9 702 w 2018 r. W 2015 r. nastąpił 

duży skok w liczbie wypożyczeń księgozbiorów na zewnątrz z 137 tys. w 2014 r. do 165 tys. w 2015 r., 

po czym w kolejnych latach następowały powolne spadki aż do prawie 154 tys. wypożyczeni w 2018 r. 

Jak już wcześniej wspomniano, w Przemyślu organizowanych jest wiele imprez masowych, w których 

licznie uczestniczą mieszkańcy miasta.  
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1.2.6.3 Wnioski 

Problemy identyfikowane na tle miast grupy porównawczej Kluczowe problemy miasta Przemyśla 
 

 

1.  Niski poziom wydatków na kulturę i dziedzictwo narodowe w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

2.  Niski poziom wydatków na sport i rekreację w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. 

 

 

 

1.  
Brak imprezy kulturalnej o charakterze ponadregionalnym,  
która mogłaby być wizytówką miasta i przyciągać sporą rzeszę uczestników, co 
jednocześnie przełożyłoby się do wzrostu liczby turystów. 

2.  Spadek uczestników imprez masowych. 
 

Potencjały identyfikowane na tle miast grupy porównawczej Mocne strony miasta Przemyśla 

 

1.  
Wysoki poziom uczestnictwa w kulturze - Przemyśl pozytywnie 
wypada na tle pozostałych miast w kontekście liczby osób 
odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy oraz koncerty  
na 1 000 mieszkańców. 

 
 
 

 

Identyfikowane zasoby 

1.  Przemyska starówka 

2.  
Imprezy i wydarzenia związane z Twierdzą Przemyśl (rekonstrukcje 
historyczne, Manewry Szwejkowskie - event w fortach twierdzy 
Przemyśl) 

3.  Wincentiada 

4.  Baza i oferta sportowo-rekreacyjna 

5.  Podziemna trasa turystyczna 

6.  Programy stypendialne  
 

 

1.  
Współpraca pomiędzy władzami miasta i organizacjami zajmującymi się 
działalnością kulturalną – powołanie Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji 
Pozarządowych, coroczny program współpracy, włączanie się miasta w pomoc przy 
organizacji imprez przez instytucje i organizacje pozarządowe. 

2.  Wiele zabytków w mieście stanowi atrakcję turystyczną oraz przydaje świetności 
miastu – długa i burzliwa historia, wpływy wielu kultur itd. 

3.  Pieczą i finansowaniem kultury w mieście zajmują się instytucje o szczeblu 
rządowym i samorządowym. 

4.  W mieście działa wiele różnych zespołów amatorskich, klubów osiedlowych, 
instytucji I stowarzyszeń zajmujących się krzewieniem kultury w mieście. 

5.  
Ciekawa i szeroka oferta imprez organizowanych w mieście. różnorodność 
tematyczna (taniec, śpiew, muzyka, hobby, satyra, film, teatr itp.), skierowana do 
wszystkich grup wiekowych. 

6.  Stałe imprezy o charakterze wizerunkowym mające na celu promocję szeroko 
rozumianego dziedzictwa kulturowego miasta. 

7.  Doroczne nagrody przyznawane przez Prezydenta Przemyśla za działalność na rzecz 
krzewienia kultury w mieście. 

8.  8 bibliotek w tym placówki dostosowane do osób poruszających się na wózku 
inwalidzkim oraz dla osób słabowidzących i niewidzących. 
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1. Przemyśl jako ośrodek miejski posiada unikalny zasób zabytków, rozpoznawalne i przy tym 

malownicze położenie oraz szereg aktywnych instytucji zajmujących się ofertą kulturalną. 

Innymi słowy Przemyśl posiada szerokie zasoby w obszarze kultury wynikające również 

z transgranicznego położenia oraz wielokulturowości silnej widocznej w dziedzictwie miasta. 

Co więcej, Twierdza Przemyśl stanowi rozpoznawalny produkt turystyczny i postać Szwejka 

na stale jest kojarzona z miastem (również poprzez obecność w przestrzeni publicznej – 

pomnik-ławeczka). Podstawowym identyfikowanym problemem miasta w zakresie kultury, 

a co za tym idzie turystyki, jest niewykorzystanie istniejących potencjałów. 

2. Po pierwsze dostrzega się brak rzeczywistej strategii marketingowej ukierunkowanej 

na budowę i rozwijanie marki turystycznej miasta. Miasto na chwilę obecną jest destynacją 

turystyczną, ale nie ma charakteru miejsca docelowego, na co bez wątpienia wpływa brak 

wykształtowanej w pełni marki Przemyśla. 

3. Kolejną barierę stanowią deficyty infrastrukturalne i związane z bazą turystyczną. Skąpa oferta 

miejsc noclegowych skutkuje stosunkowo niskim wskaźnikiem turystów korzystających 

z noclegów. Innymi słowy, w Przemyślu w ograniczonym zakresie mówimy o turystach (osoby 

nocujące), a w większym o gościach / osobach będących przejazdem. Poprawa infrastruktury 

służącej obsłudze ruchu turystycznego jest punktem wyjścia do myślenia o efektywnym 

wykorzystaniu zasobów miasta. Warto podkreślić, że w minionych latach znacznie poprawiono 

dostępność komunikacyjną i transportową Przemyśla, co stanowi kolejną mocną stronę 

i szanse na rozwój.  

4. Należy podkreślić, że aktualne niewykorzystanie potencjałów skutkuje niską 

rozpoznawalnością Przemyśla jako destynacji turystycznej mimo wielomilionowego tranzytu 

kanalizującego w dużej mierze ruch skierowany na Ukrainę. 

5. Wyzwaniem jest bez wątpienia wykorzystanie potencjału wielokulturowości, jak również 

takiego kreowania oferty spędzania czasu (również w powiązaniu z instytucjami kultury), żeby 

umasowić ruch turystyczny.  
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1.2.7 Wymiar inteligentnego zarządzania miastem 

1.2.7.1 Charakterystyka miasta w wymiarze inteligentnego zarządzania miastem 

• W Przemyślu istnieje świadomość konieczności wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań 

integrujących w oparciu o nowe technologie mające funkcje informacyjne, ostrzegawcze, 

monitorujące itp., zwane inteligentnym zarządzaniem miasta. Dzięki zastosowaniu tego 

typu rozwiązań możliwe staje się sprawne koordynowanie służb w razie zagrożeń, 

monitorowanie stanu wód i możliwość szybkiego ostrzegania w razie nadciągającego 

zagrożenia itp. 

• Uruchomiono pioniersko kilka nowatorskich rozwiązań, które sprawdziły się 

i z powodzeniem wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców. 

• Przygotowano raport z audytu przedwdrożeniowego pod kątem transformacji miasta 

Przemyśl w Smart City odnośnie bezpieczeństwa, transportu, efektywności energetycznej 

i koncepcji zwanej miasto cyfrowe. 

• Wdrożenia: 

o Bezpieczeństwo – pilotażowa instalacja inteligentnego monitoringu miejskiego 

zintegrowanego z nowoczesnym, energooszczędnym oświetleniem ulicznym, 

zrealizowanego jako projekt w ramach konkursu dla samorządów „HUMAN SMART CITIES. 

Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Tytuł projektu: „Safe City – 

bezpieczne miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City”. Oprócz samej instalacji 

miasto musi również zadbać o podniesienie kompetencji i wiedzy różnych grup 

społecznych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w podnoszeniu poziomu 

poczucia bezpieczeństwa. W związku z tym planowane są warsztaty, stworzenie katalogu 

dobrych praktyk, kurs programowania oraz konferencje informacyjne skierowane 

do szerokiego grona odbiorców. Ważnym aspektem jest także wypracowanie strategii 

komunikacji z mieszkańcami oraz stworzenie platformy informacyjnej, której celem ma być 

poprawa bezpieczeństwa. System ten umożliwi przesyłanie informacji w skoordynowany 

sposób do wszystkich służb w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, poprzez integrację 

wszystkich elementów infrastruktury miejskiej, które do tej pory działały w odrębnych 

systemach, będą one mogły wzajemnie się komunikować i umożliwiać przesyłanie danych 

do odpowiednich służb osiągając efekt synergii. Wszystko to ma mieć korzystny wpływ 

na podniesienie bezpieczeństwa, a także zyskuje się efekt energooszczędności dzięki 

zastosowaniu oświetlenia LED. 

o Monitoring – stały elektroniczny monitoring stanu wody w rzekach. Obecnie trwa pilotaż 

monitorowania poziomu dwóch kluczowych rzek San oraz Wiar z wykorzystaniem 
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technologii LoRa WAN. System polega na instalacji kamer monitorujących stan rzek, będą 

one napędzane energią słoneczna i będą się komunikowały poprzez zastosowanie 

technologii Internet of Things (IoT) pod postacią systemu LoRaWAN (LoRa), rozległej 

wąskopasmowej sieci dalekiego zasięgu, którą rozwinięto pod kątem jak najmniejszego 

poboru energii. Jest to nowatorskie rozwiązanie, ponieważ jak dotąd tej technologii nie 

wykorzystywano do tego typu działań. W sytuacji, gdy program pilotażowy się powiedzie, 

tego typu rozwiązania zostaną wprowadzone do zarządzania m.in. gospodarką odpadami, 

monitoringiem energetycznym, oświetleniem miejskim, śledzeniem lokalizacji, 

wykrywaniem przecieków w instalacjach, a także inteligentne systemy parkingowe, 

co może mieć szczególne zastosowanie w centrum miasta, gdzie panuje zagęszczenie 

na parkingach samochodowych. Zaletą sieci LoRa są niskie koszty wdrożenia i skalowalność 

rozwiązania. Przemyski program monitoringu wód to rozwinięcie współpracy, którą miasto 

już od dłuższego czasu prowadzi z partnerami technologicznymi. 

o Wielozadaniowa aplikacja mobilna „Miasto Przemyśl” - w 2017 r. została 

uruchomiona wielozadaniowa aplikacja „Miasto Przemyśl” dostępna na urządzeniach 

mobilnych z systemem android i IOS oraz istnieje możliwość korzystania z niej za pomocą 

strony internetowej. Stanowi ona bardzo istotne narzędzie do komunikacji 

z mieszkańcami. Jest ciągle ulepszana i co jakiś czas dodawane są kolejne funkcje. Aplikacja 

jest w pełni zintegrowana z systemem zarządzania treścią Miejskiego Serwisu 

Informacyjnego oraz Biuletynu Informacji Publicznej. Obsługuje ona szereg 

funkcjonalności, które dostępne są z poziomu przeglądarek internetowych. Posiada 

również moduły powiadomień, np. ostrzenia w czasie rzeczywistym o możliwości 

wystąpienia zagrożeń na podstawie danych z Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). 

System posiada integrację i w automatyczny sposób publikuje ostrzeżenia zarówno 

na stronie internetowej, jak i wysyła powiadomienia w aplikacji mobilnej. Na podstawie 

czujników przesyłane są także informacje o stanie poziomu rzek San i Wiar, a także o stanie 

czystości powietrza w mieście. 

o Monitoring jakości powietrza – w Przemyślu postanowiono na bieżąco przekazywać 

mieszkańcom informacje na temat stanu czystości, bądź zanieczyszczenia powietrza, aby 

poprzez codzienną informację na ten temat wzbudzić w nich chęć włączenia się w dbałość 

o tę kwestię. Miasto wraz z partnerem technologicznym zainicjowało projekt pilotażowy 

polegający na zastosowaniu czujników badających stan jakości powietrza w mieście. Dane 

z czujników są prezentowane w czasie rzeczywistym na stronie Urzędu Miejskiego 

oraz w aplikacji mobilnej „Miasto Przemyśl”. Dodatkowo aplikacja wysyła codziennie rano 
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informacje o stanie jakości i czystości powietrza mieszkańcom. Projekt zakończył się 

sukcesem i jedna ze spółek miejskich podjęła się utrzymania systemu czujników jakości 

powietrza w mieście. 

o Zintegrowany transport - jak dotychczas nie powstały żadne rozwiązania nakierowane na 

zastosowanie nowoczesnych technologii w ramach integracji zasobów 

współuczestniczących w realizowaniu transportu w ramach miasta, jak i środków 

komunikacji z ościennymi gminami. Na podstawie sporządzonego raportu wiadomo, 

że w tej kwestii istnieją słabe i mocne strony dotychczasowego systemu transportu. Wśród 

mocnych stron wymieniono nowoczesny tabor autobusów. Wśród słabych wymienia się 

brak integracji różnych form transportu oraz optymalizacji planowania podróży, możliwość 

podróżowania alternatywnymi środkami transportu jak rowerem miejskim lub innymi tego 

typu pojazdami, integracja parkingów ze stacjami rowerów miejskich itp., aby móc 

zostawić samochód poza centrum i dojechać do celu innymi środkami transportu. 

To wszystko nakłada się na niewystarczająco rozwiniętą sieć ścieżek rowerowych 

do poruszania się w mieście itp. Dodatkowo, system obsługi miejsc parkingowych 

pomógłby wyeliminować z miasta ruch samochodów w poszukiwaniu miejsca postoju. 

o Efektywność energetyczna – w mieście istnieje wiele obiektów, które zostały poddane 

termomodernizacji, co miało pozytywny wpływ na podniesienie efektywności 

energetycznej oraz poprawę walorów estetycznych infrastruktury, co zdecydowanie 

należy zaliczyć do dobrych stron. Niestety działania te idą w parze z synchronizacją 

i systemowym podejściem do zarządzania energią w tych obiektach, co mogłoby pozwolić 

na optymalizację wskaźników efektywności energetycznej. Należałoby zatem zadbać 

o wprowadzenie ramowych standardów planowania i wdrażania systemu do zarządzania 

i monitorowania obiektów pod kątem wykorzystywania energii. 

Biorąc pod uwagę obecny rozwój zaawansowania technologicznego w kontekście oceny dojrzałości 

miasta inteligentnego, można go ocenić na satysfakcjonującym, ale wciąż nie na zaawansowanym 

poziomie głównie ze względu na brak integracji już wdrożonych systemów informatycznych w mieście. 

Na zadawalającym poziomie zaawansowania można wskazać koncepcję Smart City, która została 

zawarta w Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla w ramach poprawy standardu i jakości życia 

mieszkańców i budowy społeczeństwa informacyjnego. Z drugiej jednak strony, miasto Przemyśl nie 

dysponuje opracowaną strategią zarządzania i optymalizacji danych oraz obecnie nie inwestuje 

w zaawansowane zarządzanie danymi, gromadzenie danych, analizy i aplikacje Big Data. 

Koncepcja miasta inteligentnego widoczna jest w następujących zakresach:  
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• Miasto planuje wdrożenie wielu usług Smart City, w szczególności w zakresie 

mobilności bezpieczeństwa oraz cyfryzacji. Działania będą ze sobą zintegrowane 

i skoordynowane. 

• Został sporządzony „Audyt Przedwdrożeniowy Pod Kątem Transformacji Miasta 

Przemyśl w Smart City”, gdzie została wnikliwie omówiona diagnoza obecnego stanu 

zaawansowania technologicznego w mieście pod kątem Smart City oraz przedstawione 

rekomendacje dotyczące wdrożeń i rozbudowy rozwiązań Smart City. Dokument ten 

stanowi wytyczne do dalszego rozwoju technologicznego w Przemyślu. 

• Struktura organizacyjna miasta jest optymalizowana na rzecz zapewnienia 

skutecznego i przejrzystego zintegrowanego i systemowego podejścia do świadczenia 

usług, np. powoływane są zespoły zadaniowe, w tym zespół ds. utworzenia centrum 

usług wspólnych. 

• Ze strony miasta są prowadzone aktywne działania zmierzające do pozyskiwania 

i wykorzystywania różnych form finansowania projektów Smart City np. realizacja 

złożonego projektu z konkursu Human Smart Cities. 

• Miasto podejmuje także aktywne działania mające na celu pełną informatyzację 

procesów i procedur administracyjnych, co jednak na razie ogranicza się wyłącznie do 

urzędu miasta. 

• Na bieżąco ma miejsce częściowa koordynacja inwestycji oraz już wdrożonych 

rozwiązań cyfrowe IT w skali całego miasta oraz wzrost wykorzystywania technologii 

informacyjnych w mieście. 

• Uruchamiane są pilotażowe projekty i demonstracje rozwiązań z dziedziny Smart City 

oraz ma miejsce wymiana doświadczeń z innymi miastami. 

• Ma miejsce systematyczna rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej 

umożliwiającej zastosowanie najnowszych rozwiązań technologii informatycznych. 

• Upowszechnianie możliwości korzystania z systemu e-usług świadczonych przez urząd 

miejski i inne podległe jednostki. 

• Na poziomie urzędu miasta inwestycje oraz wdrożenia zaawansowanych technologii 

są planowane i realizowane w skoordynowany sposób przez Biuro Informatyki 

i pomimo występowania problemów z interoperacyjnością procesów, zostały 

rozpoznane bariery i sukcesywnie podejmowane są działania mające na celu poprawę 

obecnego stanu rzeczy,  

• Zaczynają być realizowane pierwsze usługi Smart City prowadzone wspólnie 

z partnerami (np. Projekt LoraWan Przemyśl). 
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• Inwestycje w sieci czujników i pozyskiwanie danych na żywo (monitoring poziomu 

wody, monitoring jakości powietrza). 

• W pierwszym rzędzie wykorzystywane są technologie, które w optymalny sposób 

wykorzystują zasoby naturalne. Zrealizowano już i planuje się szereg projektów 

z zakresu poprawy efektywności energetycznej, w tym odnawialnych źródeł energii. 

 

Do osiągnięcia kolejnego stadium zaawansowania miasta pod kątem Smart City powinny zostać 

spełnione następujące wytyczne: 

• W ramach administracji i świadczenia usług nadal dominuje tradycyjny model 

zarządzania usługami, niektóre usługi zarządzane są oddzielnie przez różnych 

interesariuszy, choć zdarzają się przypadki podejścia wspólnego jak e-usługi. 

• Koordynacja wdrażania projektów i zarządzania procesami w duchu Smart City, 

w szczególności dotyczy to obszaru bezpieczeństwa. 

• Poprawa integracji i zarządzania informacjami w skali całego miasta wobec już 

wdrożonych rozwiązań informatycznych, które wcześniej w tym rozdziale zostały 

szczegółowo omówione. 

• Niski poziom zaawansowania informatyzacji dostępnych e-usług w części jednostek 

organizacyjnych i spółek komunalnych w porównaniu do osiągniętego w tym zakresie 

poziomu w urzędzie miasta. Wyraża się to głównie w braku koordynacji i przepływu 

wiedzy oraz integracji pozyskiwanych informacji dzięki już zastosowanym 

rozwiązaniom informatycznym. 

• Główne bariery interoperacyjności istniejących rozwiązań informatyzacyjnych są 

wynikiem tego, że przeważająca część funkcji systemów ogranicza się do 

ewidencjonowania danych oraz świadczenia e-usług. Natomiast integracja i ponowne 

zastosowanie danych jest ograniczona przez bariery wynikające z różnic pomiędzy 

systemami używanymi w różnych operacjach oraz problemy związane z integralnością 

danych i ich jakością. Z tego powodu obecnie zbierane dane ograniczają się do 

świadczenia konkretnej usługi (np. Zakład Komunikacji Miejskiej). 

• Duplikacja systemów, zjawisko to występuje głównie poza urzędem miasta i odnosi się 

do pozostałych jednostek organizacyjnych w mieście. 

• Ograniczona wymiana danych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi miasta oraz 

znikome ponowne zastosowanie zbieranych danych na przykład w celu wsparcia 

realizacji różnych zadań i procesów w mieście, 
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• Infrastruktura sieci czujników nie jest współdzielona na potrzeby ich różnych 

zastosowań. 

Z analizy omówionych wdrożeń oraz deficytów występujących w obecnym momencie 

w ramach koncepcji Smart City można uznać, że miasto podejmuje czynne działania mające 

na celu stworzenie i integrację systemów informatycznych, które miałyby służyć optymalizacji 

świadczonych usług oraz zwiększeniu efektywności energetycznej miasta, a także poprawy 

bezpieczeństwa w mieście, zarówno publicznego (monitoring miejski), jak i związanego 

z prewencją niepożądanych skutków wynikającym z coraz częściej występujących 

ekstremalnych zjawisk pogodowych (sieć czujników monitorujących stan wysokości wody 

w rzekach, aplikacja podająca na bieżąco stan czystości powietrza). Według diagnozy stanu 

rozwoju miasta pod względem technologicznym według modelu dojrzałości Smart City, 

Przemyśl, w skali 5 stopniowej, plasuje się pomiędzy 2 i 3 poziomem. Wyrażana się to w modelu 

zarządzania miastem - współpraca systemów i dążenie w kierunku ich integracji. W ramach 

statusu zastosowania technologii cyfrowych powstały strategie działań dotyczące inwestycji 

w nowe technologie oraz tworzenie spójnej infrastruktury, nastąpiły już wdrożenia 

pilotażowych projektów we współpracy z innymi podmiotami, są podejmowane działania 

mające na celu likwidację barier związanych z dublowaniem baz i niekompatybilnością danych.  
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1.2.7.2 Wnioski 

 Kluczowe problemy miasta Przemyśla 

Potencjały identyfikowane na tle miast grupy porównawczej 
 

 

 

1.  Brak zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej i gminnej. 

2.  
Brak alternatywnych środków transportu zintegrowanych z ruchem miejskim 
– rower miejski lub inne podobne środki lokomocji zlokalizowane w pobliżu 
parkingów gdzie można by zostawić samochód. 

3.  Zbyt mała liczba ścieżek rowerowych, aby móc spokojnie i bezpiecznie 
poruszać się rowerem w dowolnym, wybranym kierunku w mieście. 

 

Potencjały miasta Przemyśla 
 

1.  
Przygotowano raport na temat obecnego stanu miasta wraz ze wskazaniem dróg 
i kierunków wdrażania inteligentnych rozwiązań i ich rozwoju w różnych 
obszarach działania jako solidna wytyczna do dalszych działań. 

2.  
Wysoki stopień cyfryzacji procesów wewnątrz urzędu miejskiego wdrożone: 
System Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz Systemy Dziedzinowe 
wspomagające realizację e-uług, co podnosi gotowość procesową urzędu 
miejskiego do Smart City. 

3.  
Możliwość podniesienia efektywności i uzyskanie efektu synergii w zarządzaniu 
miastem, zwiększenie bezpieczeństwa w mieście oraz obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych np. oświetlenie miejskie, zakupy grupowe usług i systemów 
teleinformatycznych. 

4.  

Pilotażowe wdrożenia posłużą do zdobywania doświadczeń i przetarcia szlaków 
dla kolejnych zakresów zastosowania tego typu rozwiązań w ramach: gospodarki 
odpadami, monitoringiem energetycznym, oświetleniem miejskim, śledzeniem 
lokalizacji, wykrywaniem przecieków w instalacjach, a także inteligentne systemy 
parkingowe. 
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5.  
Świadomość po stronie władz miasta co do szybkiego rozwoju technologii i 
konieczności wprowadzenia inteligentnych rozwiązań do zarządzania miastem 
opierających się na synergii i integracji z możliwością przekazywania danych w 
czasie rzeczywistym. 

6.  
Uczestnictwo w projekcie w ramach konkursu dla samorządów „HUMAN SMART 
CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Tytuł projektu: 
„Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City”. 

7.  
Dostrzeganie potencjału Open Data przez władze miasta poprzez publikację 
otwartych danych w ramach rządowego programu otwartych danych: 
www.dane.gov.pl. 

8.  

Pilotażowe wdrożenia nowatorskich rozwiązań, które zostały uwieńczone 
sukcesem - instalacja inteligentnego monitoringu miejskiego zintegrowanego z 
nowoczesnym, energooszczędnym oświetleniem ulicznym, stały elektroniczny 
monitoring stanu wody w rzekach, wielozadaniowa aplikacja mobilna „Miasto 
Przemyśl”, monitoring jakości powietrza. 

 

Identyfikowane zasoby 

 

1.  Dojrzałość smart city pomiędzy 2 a 3 poziomem 

2.  Wdrożone i zintegrowane e-usługi 

3.  
Pilotażowe wdrożenie monitoringu wizyjnego, zintegrowanego z 
oświetleniem ulicznym oraz stały monitoring poziomu wody w rzekach 
zintegrowany z aplikacją mobilną Miasto Przemyśl oraz monitoring jakości 
powietrza. 
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1.3 Diagnoza deficytów, problemów i barier rozwojowych miasta 

1.3.1 Wymiar społeczny  

WYMIAR SPOŁECZNY 
 

SKUTEK SKUTEK SKUTEK 

Konieczność rozszerzenia zakresu 
realizowanej polityki społecznej 

Wzrost obciążenia budżetu miasta 
rosnącymi kosztami polityki społecznej 

Pogłębiające się ujemne saldo migracji wskazujące na ograniczoną 
atrakcyjność miasta jako miejsca zamieszkania 

    

PROBLEM 

Pogarszająca się sytuacja społeczno-demograficzne miasta 

  

Problem szczegółowy 1 Problem szczegółowy 2 

Starzejące się społeczeństwo Odpływ zasobów kapitału ludzkiego 

    

Przyczyna 1.1  Przyczyna 1.2 Przyczyna 1.3 Przyczyna 2.1 Przyczyna 2.2 Przyczyna 2.3 

Ujemne saldo 
przyrostu naturalnego 

Wzrostowy trend 
liczby seniorów 

wśród 
mieszkańców 

Nierównomierna 
wymiana 

pokoleniowa 

Migracja wśród osób 
młodych 

Atrakcyjność większych 
ośrodków gospodarczych 

Mało atrakcyjny rynek pracy 
dla osób młodych i ograniczona 

oferta dalszego rozwoju 
naukowego 
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1. Sytuację społeczną w mieście determinuje demografia. Przemyśl boryka się podobnymi 

problemami jak miasta w grupie porównawczej niemniej natężenie zjawiska jest silniej 

oddziałujące na widoczne przemiany w mieście. Niska dzietność oraz utrwalenie 

mechanizmu migracji do konkurencyjnych ośrodków wprost wpływa na potencjały miasta. 

2. Niekorzystne prognozy demograficzne determinują konieczność podjęcia działań 

związanych z przebudową systemu wspierania seniorów a także angażowania i animacji 

środowisk osób młodych. 

3. W szerszym ujęciu problemy społeczne wymagają podejmowania działań mających na celu 

kreowanie Przemyśla jako miasta dla wszystkich czyli takiego, które będzie zaspokajało 

potrzeby młodzieży (zachęcając ich do powrotu lub trwałego wiązania przyszłości 

z miastem), jak również seniorów dostosowując infrastrukturę oraz usługi do ich potrzeb.  

4. Rozpatrując tematykę społeczną w powiązaniu z gospodarczą należy podkreślić, że opisane 

tendencje wpływają na istotne ograniczenie zasobów pracy i ich podaży, które są bardzo 

istotne z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców.  

5. Wyzwaniem stojącym przed samorządem jest zahamowanie przede wszystkim migracji 

poprzez budowę silnego subregionalnego ośrodka wzrostu, przede wszystkim w oparciu 

o potencjał akademicki, rozwój gospodarczy oraz efektywne wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego i przemyskiego genius loci do wzmocnienia i prężnego rozwijania funkcji 

turystycznej. 

6. W opinii badanej młodzieży miasto Przemyśl jest dobrym miejscem do życia dla osób 

starszych, (co między innymi jest efektem prowadzonych działań na rzecz seniorów) 

natomiast sami badani nie wiążą swojej przyszłości z miastem (8,8% badanych chce 

mieszkać w przyszłości w Przemyślu) głównie ze względu na niskie zarobki, mało atrakcyjny 

rynek pracy i brak możliwości kontynuacji nauki. 
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1.3.2 Wymiar gospodarczy 

WYMIAR GOSPODARCZY 
 

SKUTEK SKUTEK SKUTEK 

Spadający udział wpływów do budżetu 
Nieatrakcyjny rynek inwestycyjny miasta  

(peryferyjność z punktu widzenia inwestora) 
Drenaż wykwalifikowanej siły roboczej przez większe 

ośrodki gospodarcze (marginalizacja miasta) 

        

PROBLEM 

Niski poziom rozwoju gospodarczego Gminy Miejskiej Przemyśl 

      

Problem szczegółowy 1 Problem szczegółowy 2 Problem szczegółowy 3 

Niski poziom przedsiębiorczości i konkurencyjności 
lokalnych przedsiębiorstw 

Zjawisko bezrobocia rejestrowanego 
 

Niski stopień wykorzystania kluczowych walorów 
turystycznych miasta 

   

Przyczyna 
1.1. 

Brak stosownej wiedzy, kompetencji do prowadzenia działalności 
gospodarczej 

Przyczyna 
2.1. 

Niedostosowanie systemu edukacji do 
potrzeb rynku pracy 

Przyczyna 
2.1. 

Niewykorzystany potencjał miejsc, które mogłyby 
zostać zagospodarowane na cele turystyczne 
(nadbrzeża Sanu) 

Przyczyna 
1.2. 

Niski odsetek osób młodych  zakładających działalność 
gospodarczą - brak zastępowalności pokoleń 

Przyczyna 
2.2. 

Wysoki udział osób bezrobotnych w 
wieku produkcyjnym, w szczególności 
osób młodych 

Przyczyna 
2.2. 

Niska jakość dostępnej infrastruktury turystycznej 
(baza noclegowa) 

Przyczyna 
1.3. 

Niski udział sektora kreatywnego przyciągającego wysokiej jakości 
kapitał ludzki 

Przyczyna 
2.3. 

Niska elastyczność osób bezrobotnych  
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

Przyczyna 
2.3. 

Mała aktywność branży turystycznej w zakresie 
podejmowania nowych inicjatyw podnoszących 
atrakcyjność turystyczną miasta 

Przyczyna 
1.4. 

Przeciętna atrakcyjność inwestycyjna, ograniczone możliwości 
rozwijania działalności gospodarczej (tereny zalewowe, brak 
wolnych terenów pod inwestycje, dziedzictwo kulturowe, 
mnogość zabytków) 

 

 

    

Przyczyna 
1.5. 

Niski poziom przeciętnego wynagrodzenia  

 

    

Przyczyna 
1.6. 

Niska dostępność wykwalifikowanych pracowników  
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1. Niezadowalający poziom rozwoju gospodarczego Przemyśla skutkuje jego postępującą 

marginalizacją oraz pogłębieniem jego peryferyjności, nie tylko w układzie lokalizacyjno-

geograficznym, ale przede wszystkim w kontekście przyciągania inwestora (warto wskazać 

również rolę przywołanych barier naturalnych). Równolegle nasilają się natomiast procesy 

migracyjne związane m.in. z dynamicznym rozwojem miasta Rzeszowa i jego ofertą 

akademicką oraz dynamicznym rynkiem pracy, co stanowi atrakcyjną ofertę dla mieszkańców 

miasta i utrudnia efektywne budowanie pozycji konkurencyjnej Przemyśla.  

2. Wśród głównych przyczyn diagnozowanego stanu rzeczy należy wskazać niewykorzystanie 

przygranicznego położenia i potencjałów z tym związanych: turystycznego, gospodarczego, 

tranzytowego, transgranicznego i kulturotwórczego. Słabość wskaźników gospodarczych 

wynika również z szarej strefy, której wielkość jest uwiarygodniona m.in. niskim wskaźnikiem 

pracujących w mieście mężczyzn, którzy w przeciwieństwie do kobiet mają większą inklinację 

do pracy „na czarno”.  

3. Jako ważny element jawi się wykorzystanie potencjału młodych mieszkańców Przemyśla 

szczególnie ich kreatywności i pomysłowości w gospodarce, przemysłach kreatywnych, 

turystyce oraz innowacjach. Jakość usług edukacyjnych powinna zostać radykalnie poprawiona 

jako element budujący kapitał ludzki w mieście – potencjalnego koła zamachowego lokalnej 

gospodarki. 

4. Wyzwaniem stojącym przed Przemyślem jest tworzenie warunków do poprawy stanu 

gospodarki poprzez działania, które u źródła będą eliminowały przyczyny kryzysu. Takimi 

czynnikami mogą być działania na rzecz poprawy kompetencji, kwalifikacji i umiejętności 

mieszkańców, poszerzenie granic miasta oraz zbudowania marki miasta jako unikalnego 

ośrodka, np. zajmującego się problematyką wschodnią w wymiarze akademickim.  

5. Warto podkreślić, że akceleratorem przedstawionej logiki w sferze gospodarczej jest kwestia 

jakości życia w mieście, która jest brana pod uwagę przez inwestorów w przypadku 

rozpatrywania ulokowania biznesu w mieście, jak również mieszkańców w przypadku 

podejmowania decyzji o miejscu zamieszkania. Na chwilę obecną jakość życia jest czynnikiem 

silnie ograniczającym atrakcyjność i potencjał miasta. Zatem jej wpływ ogranicza, czy wręcz 

hamuje rozwój gospodarczy Przemyśla.  

6. W opinii przedsiębiorców negatywny wpływ na prowadzenia działalności 

gospodarczej  mieście ma niska dostępność wykwalifikowanych pracowników oraz brak 

promocji lokalnej gospodarki przez władze miasta. 

7. Elementem wzmacniającym lokalną gospodarkę niewątpliwie może stać się turystyka 

ze względu na wysoką liczbę zabytków i atrakcji znajdujących się w mieście. Nie mniej jednak 

wymagają one (zabytki i atrakcje) znacznych nakładów finansowych związanych 

z doinwestowaniem, modernizacją, poprawą dostępności, rewitalizacją i promocją, aby móc 

w pełni wykorzystać ten potencjał. 
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1.3.3 Wymiar środowiskowy 

WYMIAR ŚRODOWISKOWY 
 

SKUTEK SKUTEK SKUTEK 

Intensyfikacja ekstremalnych zjawisk 
atmosferycznych o gwałtownym przebiegu 

Pogorszenie warunków życia i zamieszkania  
w mieście 

Negatywne oddziaływanie dla sektorów: zdrowia 
publicznego, gospodarki przestrzennej, 

gospodarki wodnej i transportu 
   

PROBLEM 

Zagrożenia wynikające ze zmieniających się warunków klimatycznych 
 

Problem szczegółowy 1 Problem szczegółowy 2 Problem szczegółowy 3 

Zagrożenia powodziowe Nadmierna emisja zanieczyszczeń 
Ograniczony dostęp 

do terenów zielonych 

   

Przyczyna  
1.1  

Przyczyna  
1.2 

Przyczyna 
2.1 

Przyczyna 2.2 Przyczyna 2.3 Przyczyna 2.4 Przyczyna 3.1 

Występowanie obszarów 
szczególnego zagrożenia 

powodzią 

Występowanie 
obszarów osuwiskowych 

Niska emisja 
z gospodarstw 

domowych 

Zanieczyszczenia 
komunikacyjne 
i transportowe 

Niski poziom 
świadomości 
ekologicznej 

Niski poziom 
wykorzystania 
odnawialnych 
źródeł energii 

Znaczna ekspansja  
urbanizacyjna na tereny „zielone” 
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1. Zmiany klimatu w równym stopniu oddziałują na grupę miast w Polsce czy w wąskiej grupie 

porównawczej. Zmienną różnicującą jest ich natężenie oraz występowanie pewnych 

czynników charakterystycznych. W przypadku Przemyśla takim zagrożeniem o utrwalonej 

historii jest okresowe wylewanie Sanu, przez co m.in. nie mamy do czynienia 

z zagospodarowaniem bulwarów, które są niedoinwestowane, a potencjał tego terenu jest 

w konsekwencji niewykorzystany. Omawiana sytuacja wiąże się w tym aspekcie w mocno 

artykułowanymi potrzebami otwarcia nowych terenów zielonych przeznaczonych 

pod wypoczynek i rekreację.  

2. Ze względu na uwarunkowania formalno-prawne możliwości samorządu gminy miejskiej 

Przemyśl w kwestii działań przeciwpowodziowych są ograniczone kompetencjami 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tym niemniej należy iść w kierunku 

otwierania rzeki na miasto.  

3. Temat zanieczyszczenia powietrza wynika w dużej mierze ze zwartej historycznej zabudowy 

i potrzeb modernizacyjnych, jeżeli chodzi o indywidualne źródła ciepła oraz wprowadzanie 

rozwiązań z obszaru OZE.  

4. Reagowanie na zmieniające się uwarunkowania klimatyczne powinno odnosić się 

do interwencji na poziomie upowszechnienia nowoczesnych technologii (OZE, nowoczesne 

kotły itd.) oraz poszerzanie terenów zielonych przy jednoczesnym bazowaniu na naturalnych 

strefach takich jak obszary wzdłuż rzeki San. 

5. Dalsza realizacja działań proekologicznych, takich jak: wymiana źródeł ciepła i sposobów 

zaopatrzenia odbiorców w ciepło pochodzące z infrastruktury sieciowej, wymiana  

i modernizacja taboru komunikacji miejskiej w istotny sposób może poprawić warunki 

środowiskowe w mieście Przemyśl.  

  



   
 

 

 

   

141 

1.3.4 Wymiar przestrzenny 

WYMIAR PRZESTRZENNY 
 

SKUTEK SKUTEK 

Ograniczenie aktywności podejmowanych w przestrzeni publicznej 
Niezaspokojenie rosnących potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji, 

spędzania czasu wolnego 

   

PROBLEM 

Ograniczenia w rozwoju przestrzennym miasta 

 

Problem szczegółowy 1 Problem szczegółowy 2 

Nierównomierny dostęp do infrastruktury technicznej Niska estetyka przestrzeni publicznych 

 
 

 

Przyczyna  
1.1  

Przyczyna  
1.2 

Przyczyna  
1.3 

Przyczyna  
1.4 

Przyczyna  
2.1 

Przyczyna  
2.2 

Przyczyna  
2.3 

Przyczyna  
2.4 

Wysokie koszty 
budowy elementów 

infrastruktury 
technicznej ze 

względu 
na uksztaltowanie 

terenu 

Obecność licznych 
barier 

architektonicznych 
w przestrzeni 

miejskiej 

Ograniczone 
możliwości 

poruszania się po 
mieście na 

rowerze 

Słabe 
skomunikowanie 

terenów 
mieszkaniowych 

w mieście 

Mała atrakcyjność 
i brak 

funkcjonalności 
przestrzeni 
publicznej 

Zły stan techniczny 
obiektów 

użyteczności 
publicznej, 
dziedzictwa 
kulturowego 

Niezagospodaro-
wane budynki 

i budowle 
na terenie miasta 

Niewystarczająco 
zagospodarowane 

przestrzenie publiczne 
o charakterze 
rekreacyjno-

wypoczynkowym (dolina 
Sanu) 
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1. Przestrzeń miejska, jej standard, bezpośrednio wpływa na odczuwaną przez mieszkańców 

jakość życia, na deklarowane zadowolenie z zamieszkiwania Przemyśla oraz na rozwijanie 

funkcji miastotwórczych. Aktualnie formułowane oceny są relatywnie niekorzystne. Deficyty 

w jakości przestrzeni, jej funkcjonalności, skutkują niewykorzystaniem potencjałów jakie 

posiada miasto w tym zakresie głównie: zabytkowego centrum oraz nabrzeży rzeki San. 

2. Genius loci Przemyśla i jego przestrzenne potencjały endogeniczne wymagają podjęcia 

kompleksowych działań zarówno modernizacyjnych, jak również rewitalizacyjnych. 

Wykorzystanie unikalnego charakteru przestrzeni publicznych oraz ich klimatu na rzecz marki 

miasta jako nowoczesnego ośrodka miejskiego przyciągającego mieszkańców, inwestorów 

i turystów stanowi fundamentalne wyzwanie. Innymi słowy przeobrażenie przestrzeni 

Przemyśla w kierunku wykorzystania jego potencjałów pozwoli na wzmocnienie atrakcyjności 

osiedleńczej, inwestycyjnej i turystycznej. 

3. Należy zwrócić uwagę, że estetyka miasta mocno wpływa na wizerunek, który z kolei stanowi 

istotną składową jego szeroko rozumianej atrakcyjności. Brak istotnej zmiany jakościowej 

w obszarze infrastruktury i przestrzeni miejskiej może stać się barierą rozwojową jeżeli chodzi 

o lokalną gospodarkę oraz stymulowanie procesów demograficznych. 

4. Elementem istotnym w kontekście logiki procesów przestrzennych jest kwestia planowania 

przestrzennego, które powinno być dostosowane do potrzeb rozwojowych Przemyśla. Dbałość 

o ten obszar działań samorządu jest jednym z podstawowych działań, które powinny zostać 

podjęte. 

5. Rozpatrując aspekty przestrzenne należy również zwrócić uwagę na kwestię granic 

administracyjnych miasta. Ich aktualny przebieg stanowi istotną barierę z punktu widzenia 

rozbudowy funkcji przemysłowych i logistycznych. Temat poszerzenia winien znaleźć się 

na agendzie polityki miejskiej, stanowić przedmiot debaty publicznej oraz szeroko zakrojonych 

konsultacji. Zwiększenie powierzchni miasta jakim jest Przemyśl, bez wątpienia wpłynąłby 

pozytywnie na atrakcyjność inwestycyjną. 
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2. CELE I POTRZEBY ROZWOJOWE MIASTA 

Wizja Przemyśla do jakiej między innymi dzięki realizacji tego projektu będziemy dążyć– jako wspólnota 

mieszkańców - została sformułowana w sposób następujący:  

Miasto tętniące życiem i pozytywną energią społeczną 

Aby realizacja tej wizji była możliwa miasto w ramach przygotowywanego projektu postawiło sobie 

następujące cele: 

Cel strategiczny 1.  
Przemyśl – miasto rozpoznawalne swoim dziedzictwem, kulturą 
i atrakcyjną ofertą turystyczno-rekreacyjną 

Cel strategiczny 2.  
Przemyśl – miasto dostępne, wykorzystujące różnorodność  
i wielokulturowość do budowania społeczeństwa dialogu, 
otwartości oraz integracji społecznej 

Cel strategiczny 3.  
Przemyśl – miasto wykorzystujące premię swojego położenia 
dla zrównoważonego rozwoju i nowoczesnej przedsiębiorczości 

Cel strategiczny 4.  
Przemyśl – inteligentne miasto współtworzone przez 
mieszkańców z atrakcyjną ofertą edukacyjną, zróżnicowanym 
zasobem mieszkaniowym i bogatą ofertą usług społecznych 

Cel strategiczny 5.  
EkoPrzemyśl – miasto dbające o środowisko i wykorzystujące 
nowoczesne technologie dla zwiększania atrakcyjności i jakości 
życia 

Powyższe cele odnoszą się do poszczególnych dziedzin / obszarów interwencji kluczowe jest 

umocowanie ich w narracji opisującej kluczowe problemy oraz zasoby endogeniczne, które wskazują 

na realność planowanej zmiany oraz, co najważniejsze, przedstawiają logikę interwencji, której źródła 

tkwią w rzetelnej diagnozie deficytów oraz potencjałów.  
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Poniżej przypisano poszczególnym celom dziedziny tematyczne, do których się odnoszą. Ma to na celu 

ułatwienie identyfikacji każdego z nich.  

Cel strategiczny 1.  

 

Przemyśl  
– miasto rozpoznawalne swoim 

dziedzictwem, kulturą i atrakcyjną ofertą 
turystyczno-rekreacyjną 

 

Turystyka, 
dziedzictwo,  

zasoby naturalne 

Cel strategiczny 2.  

 Przemyśl  
– miasto dostępne, wykorzystujące 

różnorodność  
i wielokulturowość do budowania 

społeczeństwa dialogu, otwartości oraz 
integracji społecznej 

 

Dostępność, 
kultura,  

usługi społeczne 

Cel strategiczny 3.  

 

Przemyśl  
– miasto wykorzystujące premię swojego 
położenia dla zrównoważonego rozwoju i 

nowoczesnej przedsiębiorczości 

 

Gospodarka 

Cel strategiczny 4.  

 Przemyśl  
– inteligentne miasto współtworzone przez 

mieszkańców z atrakcyjną ofertą 
edukacyjną, zróżnicowanym zasobem 
mieszkaniowym i bogatą ofertą usług 

społecznych 

 

Inteligentne 
zarządzanie, 

edukacja 

Cel strategiczny 5.  

 

EkoPrzemyśl  
– miasto dbające o środowisko i 

wykorzystujące nowoczesne technologie 
dla zwiększania atrakcyjności i jakości życia 

 

Środowisko, klimat 
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Cel strategiczny 1.  
Przemyśl – miasto rozpoznawalne swoim dziedzictwem, kulturą 
i atrakcyjną ofertą turystyczno-rekreacyjną 

 

Adekwatność pierwszego celu w kontekście deficytów i potencjałów jest fundamentalna. Walory 

Przemyśla jako miasta turystycznego i jego lokalizacja są bezsprzeczne. Planowane działania mają 

na celu wykorzystanie potencjału turystycznego traktowanego jako integralnego elementu planu 

ożywienia gospodarczego miasta. Na bazie kluczowych produktów (również ich niepełnego 

wykorzystania) sformułowano cel, który w oparciu o katalog działań pozwoli na efektywne 

wykorzystanie potencjału Twierdzy Przemyśl, przemyskiej starówki oraz Sanu - elementu genius loci 

miasta.  

Rysunek 7 Cel strategiczny 1.: powiązanie z kluczowymi produktami oraz problemami  

C
e

l s
tr

at
e

gi
cz

n
y 

1
. 

Produkty miasta o największym 
potencjale wzrostu 

Najważniejsze problemy 

Imprezy i wydarzenia związane z Twierdzą 
Przemyśl (rekonstrukcje historyczne, Manewry 

Szwejkowskie - event w fortach twierdzy 
Przemyśl) (8,4 ocena punktowa) 

Mała aktywność branży turystycznej  
w zakresie podejmowania nowych inicjatyw 

podnoszących atrakcyjność  
turystyczną miasta 

Promenada przemyska nad Sanem - knajpki, 
spacery, plaża, oczka wodne, bulwary nad Sanem 

jako miejsce spotkań (8,2 ocena punktowa) 

Problem z dostępnością atrakcji 
turystycznych 

Przemyska starówka (8,1 ocena punktowa) 
Mentalność społeczności lokalnej 

przejawiająca się w niedocenianiu roli 
turystyki i płynących z niej korzyści 

Przemyśl turystyczny - marka związana z turystyką 
poznawczą, krajoznawczą, przyrodniczą, miejską, 

weekendową, etniczną, kulturową, pieszą, 
rowerową, narciarską, jeździecką, wodną, 

przygodową, wypoczynkową, religijno-
pielgrzymkową, tranzytową, przygraniczną, MICE 

(8,1 ocena punktowa) 

Brak imprezy kulturalnej o charakterze 
ponadregionalnym,  która mogłaby być 

wizytówką miasta i przyciągać sporą rzeszę 
uczestników, co jednocześnie przełożyłoby 

się do wzrostu liczby turystów 
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Cel strategiczny 2.  
Przemyśl – miasto dostępne, wykorzystujące różnorodność  
i wielokulturowość do budowania społeczeństwa dialogu, 
otwartości oraz integracji społecznej 

Przytoczony cel strategiczny ma budować dostępność miasta w wymiarze związanym z turystyką, 

dziedzictwem kulturowym ale przede wszystkim w zakresie ułatwień dla mieszkańców. Szeroko 

rozumiana dostępność powinna niwelować identyfikowane bariery architektoniczne oraz 

urbanistyczne. Budowanie otwartego wizerunku miasta to z kolei obszar interwencji mocno związany 

z działaniami ukierunkowanymi na wykorzystanie wielokulturowości. Integralną częścią interwencji 

w ramach celu będą również szeroko rozumiane działania integracyjne, skierowane do różnych grup 

społecznych, kulturowych, religijnych.  

Rysunek 8 Cel strategiczny 2.: powiązanie z kluczowymi produktami oraz problemami  
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Produkty miasta o największym 
potencjale wzrostu 

Najważniejsze problemy 

Festiwale i wydarzenia bazujące na kulturze  
i wielokulturowości (Festiwal Kultury Pogranicza, 

Festiwal Kultur - Wianki Kupały  
i Nocy Świętojańskiej, Szeptany Przemyśl - 

szlakiem śladów kultur (żydowskiej ukraińskiej  
i polskiej) (ocena punktowa 7,7) 

Ograniczone możliwości w zakresie rozwoju 
przestrzennego miasta ze względu  

na uwarunkowania terenowe - tereny 
zalewowe oraz dziedzictwo kulturowe  

i mnogość zabytków, która stanowi barierę 
dla rozwijania działalności w centrum 

miasta ze względu na wymogi 
konserwatorskie 

 

Słaba jakość urządzenia  
i zagospodarowania ulic i placów miejskich 
tworzących podstawowy układ przestrzeni 

publicznych 
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Cel strategiczny 3.  
Przemyśl – miasto wykorzystujące premię swojego położenia 
dla zrównoważonego rozwoju i nowoczesnej przedsiębiorczości 

Trzeci z celów strategicznych ma jednorodny tematycznie charakter. Ogniskuje się w obrębie 

wzmacniania potencjału inwestycyjnego, stymulowania poziomu przedsiębiorczości i wzmacniania 

jakości kapitału ludzkiego i społecznego. Drugim filarem interwencji gospodarczej jest oddziaływanie 

społeczne, komunikowanie i promowanie idei poszerzenia granic administracyjnych miasta - ważnej 

bariery rozwojowej. Poniżej przedstawiono najważniejsze produkty w kontekście treści celu 

i identyfikowane w trakcie diagnozy deficyty. Skuteczna interwencja gospodarcza jest warunkowana 

wykorzystaniem potencjałów partnera w tym obszarze (PARP) oraz zniwelowaniem ograniczonych 

możliwości w zakresie rozwoju przestrzennego miasta. Ze względu na naturalny charakter tych barier 

kluczowe jest oddziaływanie związane z poszerzeniem granic Gminy Miejskiej Przemyśl jako czynnik 

stymulujący rozwój gospodarczy.  

Rysunek 9 Cel strategiczny 3.: powiązanie z kluczowymi produktami oraz problemami  
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Produkty miasta o największym 
potencjale wzrostu 

Najważniejsze problemy 

Działalność Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 
Przemyślu (ocena punktowa 7,2) 

Niski odsetek osób młodych zakładających 
własną działalność gospodarczą 

Partnerstwo z Przemyska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

Bezrobocie w Przemyślu dotyka głównie 
osób młodych w wieku 25-34 lat oraz 

w wieku 35-44 lat 

Oferta doradcza Przemyskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego 

Niewielka liczba dużych przedsiębiorstw 
działających na terenie miasta 

 
Mała liczba miejsc pracy w sektorze 

produkcyjnym. 

 
Niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak 

u znacznej części osób bezrobotnych 
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Cel strategiczny 4.  
Przemyśl – inteligentne miasto współtworzone przez 
mieszkańców z atrakcyjną ofertą edukacyjną, zróżnicowanym 
zasobem mieszkaniowym i bogatą ofertą usług społecznych 

Rdzeniem celu jest komponent edukacyjny. Zakłada się zwiększenie poziomu wykorzystania zasobów 

edukacyjnych w tym zakresie. Ważnym elementem jest partnerstwo z Państwową Wyższą Szkołą 

Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Działania o charakterze edukacyjnym są skierowane do młodzieży 

i nauczycieli tak, ażeby budować potencjał innowacyjności i przedsiębiorczości, jak również 

popularyzację pożądanych ścieżek zawodowych dla lokalnej młodzieży bazujących na konkretnych 

potencjałach. Poprawa oferty skierowanej dla młodzieży ma w wymiarze długookresowym 

zminimalizować proces odpływu młodych z miasta.  

Rysunek 10 Cel strategiczny 4.: powiązanie z kluczowymi produktami oraz problemami  
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Produkty miasta o największym potencjale wzrostu Najważniejsze problemy 

Miejsce stacjonowania szeregu służb mundurowych (w tym: 5 
Batalionu Strzelców Podhalańskich, Bieszczadzkiego Oddziału 

Straży Granicznej, 34 Batalionu Lekkiej Piechoty, Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Celno-Skarbowego, Izby 

Administracji Skarbowej, Rejonowego Warsztatu Technicznego 
3 Regionalnej Bazy Logistycznej, 1 Batalionu Czołgów, Straży 

Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Zakładu Karnego) 

Pogłębiające się ujemne saldo 
migracji wskazujące na 

ograniczoną atrakcyjność 
miasta jako miejsca 

zamieszkania 

Oferta Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w 
Przemyślu 

Odpływ zasobów kapitału 
ludzkiego 

Partnerstwo z PWSW 

Mało atrakcyjny rynek pracy dla 
osób młodych i ograniczona 

oferta dalszego rozwoju 
naukowego 

Oferta edukacyjna o zasięgu ponadlokalnym  
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Cel strategiczny 5.  
EkoPrzemyśl – miasto dbające o środowisko i wykorzystujące 
nowoczesne technologie dla zwiększania atrakcyjności i jakości 
życia 

 

Przemyśl traktuje wyzwania środowiskowe jako naturalne w dobie kryzysu klimatycznego i w ramach 

planowanych prac zamierza zbudować nowoczesną zieloną politykę miejską bazującą na dostępnych 

przestrzeniach i terenach zielonych wzmacniając do nich dostępność. Ten aspekt jest bardzo ważny 

jako elementu budowy jakości życia w mieście. Po drugie EkoPrzemyśl to miasto dokonujące 

transformacji ukierunkowanej na adaptowanie do zmian klimatycznych poprzez niskoemisyjność 

gospodarki, racjonalne gospodarowanie zasobami oraz działania edukacyjne.  

Rysunek 11 Cel strategiczny 5.: powiązanie z kluczowymi produktami oraz problemami  
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Produkty miasta o największym potencjale wzrostu Najważniejsze problemy 

Baza i oferta sportowo-rekreacyjna o zasięgu ponadlokalnym 
(średnia ocen 7,2) 

Zagrożenia powodziowe 

Promenada przemyska nad Sanem - knajpki, spacery, plaża, 
oczka wodne, bulwary nad Sanem jako miejsce spotkań 

Nadmierna emisja 
zanieczyszczeń 

Park rekreacji i rozrywki w oparciu  
o infrastrukturę stoku narciarskiego 

Ograniczony dostęp do 
terenów zielonych 
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3. ANALIZA POTENCJAŁÓW I MOCNYCH STRON MIASTA 

3.1 Przewagi konkurencyjne miasta 

Konkurencyjność to umiejętność działania w warunkach rywalizacji. Dla miasta oznacza to proces, 

w wyniku którego miasto uzyskuje określony stan – przewagę konkurencyjną. To właśnie dzięki niej 

następuje rozwój miasta. Tak postrzegana przewaga konkurencyjna jest siłą napędowego rozwoju. 

Konkurencyjność jest zatem źródłem i przyczyną rozwoju lokalnego. Ważnym celem polityki lokalnej 

jest ukierunkowanie rozwoju lokalnego na zdobycie trwałej przewagi konkurencyjnej, która wpłynie na 

poprawę pozycji konkurencyjnej wobec innych jednostek poprzez zwiększenie atrakcyjności 

dostępnych potencjałów. Przewaga Przemyśla została opisana przez pryzmat diagnozowanych 

wymiarów i uwzględnia mocne strony, potencjały, zasoby i produkty miasta. 

Wymiar społeczny Wymiar gospodarczy Wymiar środowiskowy 
- Dostępność usług społecznych 
- Rozbudowany system opieki 
społecznej 
- Duża liczba organizacji 
pozarządowych jako przejaw 
aktywności obywatelskiej 
-Prężna działalność Caritasu 
-Funkcjonowanie szkolnictwa 
wyższego – Państwowa Wyższa Szkoła 
Wschodnioeuropejska 
- Dobrze rozbudowana sieć 
szkolnictwa ponadpodstawowego 
- Pozytywny współczynnik skolaryzacji 
brutto wśród szkół podstawowych 
- Dobra dostępność opieki 
medycznej, w tym specjalistycznej, 
ambulatoryjnej 
- Przemyśl stanowi istotny ośrodek 
usług medycznych i edukacyjnych w 
regionie 
- Wysoki poziom bezpieczeństwa 
publicznego 

-Funkcjonowanie dużych 
przedsiębiorstw i rozpoznawalnych 
marek np. Inglot, Kazar 
- Tradycje przemysłowe, handlowe i 
rzemieślnicze miasta (np. fajki) 
- Transgraniczne położenie miasta, 
umożliwiające wymianę gospodarczą, 
współpracę, dające możliwość 
aplikowania o transgraniczne środki 
pomocowe 
- Położenie Przemyśla na ważnych 
międzynarodowych szlakach 
komunikacyjnych w pobliżu granicy z 
Ukrainą (ruch tranzytowy) 
- Wiodący ośrodek miejski i 
administracyjny 
- Dobra dostępność komunikacyjna 
- Instytucje Otoczenia Biznesu:  

• Tarnobrzeska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna EURO-PARK 
WISŁOSAN 

• Przemyska Agencja Rozwoju 
Regionalnego 

• Przemyska Kongregacja Kupiecka 

• Przemyskie Stowarzyszenie 
Kupieckie 

• Cech Rzemiosł Różnych 
- Dostępność do rynku ukraińskiego 
- Potencjał rozwoju usług 
turystycznych w oparciu o 
transgraniczność oraz bogate, lokalne 
zasoby materialnego i niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego 
- Miasto posiada w swoim zasobie 235 
lokali użytkowych o łącznej 
powierzchni 13 901 m2 

 

 

 

 

- Zasoby przyrodniczo-rekreacyjne 
oraz lokalizacja miasta nad rzeką San 
- Walory krajobrazowe miasta 
- Usytuowanie w niewielkiej 
odległości o Bieszczadów 
- Cenne pomniki przyrody 
- Duża powierzchnia terenów 
zielonych usytuowanych w granicach 
miasta, w tym chronionych 
- Realizowane przez samorząd 
inwestycje w zakresie 
termomodernizacji i modernizacji 
źródeł ciepła 
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Wymiar przestrzenny Wymiar finansowania rozwoju miasta Wymiar kulturowy 

- Tranzytowa lokalizacja przy 
trasie w kierunku Ukrainy, w 
sąsiedztwie dróg krajowych i 
wojewódzkich 
-Funkcjonowanie obwodnicy 
odciążającej centrum miasta z 
ruchu kołowego 
- Unikatowa w skali kraju 
kolejowa przeprawa mostowa 
zaprojektowana przez Gustava 
Eiffel‘a 
- Dobra dostępność 
komunikacyjna 
- Duża stacja kolejowa, 
umożliwiająca transport/ na i ze 
wschodu dzięki szerokim torom. 
-Bliska odległość od dużego 
przejścia granicznego z Ukrainą - 
Medyka 
- Rozpoznawalne, unikalne walory 
miasta 
- Dostępność terenów na cele 
wypoczynkowo-rekreacyjne 
-Zróżnicowane ukształtowanie 
terenu 
- Historyczne centrum o zwartej 
zabudowie, o dużych walorach 
historycznych i kulturowych 

-Kwota dochodu ogółem przypadająca 
na 1 mieszkańca wzrasta, co ukazuje 
pozytywną tendencję 
- Budżet generuje dużą nadwyżkę 
finansową na koniec 2018 r. 
- Bilans części bieżącej budżetu 
generuje dużą kwotę nadwyżki 
operacyjnej 
 - Wzrastający udział dochodów 
własnych z tytułu udziału w podatku 
dochodowy od osób fizycznych 
- Dynamicznie zmniejszająca się 
wysokość zadłużenia 

- Bogata przeszłość historyczna i 
kulturowa Przemyśla 
-Wielokulturowość i wieloreligijność 
- Wiele zabytków w mieście stanowi 
atrakcję turystyczną 
-Pieczą i finansowaniem kultury w 
mieście zajmują się instytucje o 
szczeblu rządowym i samorządowym 
- Liczne obiekty dziedzictwa 
kulturowego – zabytki architektury, 
pomniki kultury, unikatowe kolekcje, 
historyczny układ starówki 
-Troska samorządu o sektor kultury - 
doroczne nagrody przyznawane przez 
Prezydenta Przemyśla za działalność 
na rzecz krzewienia kultury w mieście 
- Prężnie działające instytucje kultury 
zapewniające szeroką ofertę 
kulturalną miasta 
- Stałe imprezy o charakterze 
wizerunkowym mające na celu 
promocję szeroko rozumianego 
dziedzictwo kulturowego miasta 
- Programy stypendialne 
- Baza i oferta sportowo-rekreacyjna 
- Wysoka świadomość tożsamości 
lokalnej 

 

3.2 Analiza interesariuszy 

W tabeli poniżej przedstawiono listę interesariuszy biorących czynny udział w tworzeniu Programu 

Rozwoju Lokalnego oraz Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Wskazane podmioty stanowią szeroką 

reprezentację społeczności lokalnej, partnerów społecznych i instytucjonalnych, którzy będą włączeni 

w proces realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Na liście wyróżniono podmioty, których 

zaangażowanie i wpływ w procesie konsultacji były największe. Jednocześnie są to podmioty 

posiadające ugruntowany potencjał organizacyjny i instytucjonalny, gwarantujący rzetelne 

realizowanie zaproponowanych przedsięwzięć. 

Rysunek 12 Kluczowi interesariusze, ocena zaangażowania i oddziaływania 
Kategorie 
dostawców 
usług 

Id Kluczowi dostawcy usług w kategorii (podmioty) Zaangażowanie 
interesariusza 
(0-10) 

Wpływ interesariusza 
(skala oddziaływania 
0-10) 
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1 Prezydent Miasta Przemyśla 7 10 
2 Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 10 8 
3 Biuro Informatyczne 10 8 
4 Skarbnik Miasta 5 8 
5 Wydział Finansowy 4 7 
6 Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 6 6 



   
 

 

 

   

152 

Kategorie 
dostawców 
usług 

Id Kluczowi dostawcy usług w kategorii (podmioty) Zaangażowanie 
interesariusza 
(0-10) 

Wpływ interesariusza 
(skala oddziaływania 
0-10) 

7 Centrum Aktywizacji Zawodowej,  
Powiatowy Urząd Pracy 

3 6 

8 Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i 
Gastronomicznych w Przemyślu 

0 0 

9 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 6 5 

10 Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl 3 6 

11 Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 6 6 

12 Wydział Spraw Społecznych 4 5 

13 Wydział Gospodarki Lokalowej 4 4 

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4 5 

15 Wydział Edukacji i Sportu 5 6 

16 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 5 7 

17 Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w 
Przemyślu 

7 7 

18 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 7 7 

19 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 4 6 

20 Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla 7 8 

21 Zarząd Dróg Miejskich 5 6 

22 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 3 6 

23 Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 4 5 

24 Wydział Organizacyjny 9 9 

25 Wydział Promocji i Kultury 8 8 

26 Miejski Konserwator Zabytków 7 7 

27 Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek 5 5 

28 Przemyska Biblioteka Publiczna 5 5 

29 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 1 5 

30 Młodzieżowy Dom Kultury 5 4 

31 Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP 1 6 
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32 Fundacja AZYMUT 5 5 

33 Stowarzyszenie MOST 5 5 

34 Stowarzyszenie SWIG DELTA Partner 8 8 

35 Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla 8 8 

36 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 8 7 

37 Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Róża Wiatrów” 
Przemyśl 

3 4 

38 Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła 
Galicji” 

5 5 

39 Stowarzyszenie dla Przemyśla „Regia Civitas” 3 3 

40 Stowarzyszenie „Zgodna Inicjatywa Przemyślan Wspólnie 
na 100” 

5 4 

41 Towarzystwo Przyjaciół Nauk 0 0 

42 Archidiecezja Przemysko-Warszawska Obrządku 
Greckokatolickiego, 

0 0 

43 Związek Ukraińców w Polsce, Oddział w Przemyślu 6 6 

44 Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 
"X D.O.K. 

7 9 
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45 Firma A1 Strategy 2 2 

46 Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 10 10 

M ie sz k a ń cy
 47 Młodzież 7 8 
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Kategorie 
dostawców 
usług 

Id Kluczowi dostawcy usług w kategorii (podmioty) Zaangażowanie 
interesariusza 
(0-10) 

Wpływ interesariusza 
(skala oddziaływania 
0-10) 

48 Przedsiębiorcy 8 9 

49 Gestorzy i przedsiębiorcy branży turystycznej 8 9 

50 Klienci UM Przemyśl 7 8 

Źródło: opracowanie UM Przemyśl 

Do największych interesariuszy instytucjonalnych należy zaliczyć cztery podmioty: 

• Urząd Miejski w Przemyślu wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i podległymi spółkami 

• Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 

• Powiatowy Urząd Pracy 

• Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 

Wskazane instytucje dysponują wieloletnim doświadczeniem, także w realizacji dużych projektów 

infrastrukturalnych finansowanych ze środków UE, posiadają profesjonalną kadrę oraz odpowiednie 

zasoby sprzętowe i lokalowe do realizacji przedsięwzięć ujętych w Programie Rozwoju Lokalnego 

i Instytucjonalnego.  

Istotnymi z punktu widzenia przygotowania i wdrażania Programu Rozwoju Lokalnego są 

przedstawiciele społeczności lokalnej – działacze organizacji pozarządowych. W następnych akapitach 

krótko scharakteryzowano, te które otrzymały najwyższą ocenę punktową:  

− Caritas Archidiecezji Przemyskiej 

− Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej prowadzi działalność statutową nieodpłatną, w celu zapewnienia 

zabezpieczenia podstawowych jak i wyższego rzędu potrzeb osobom wykluczonym i zagrożonym 

wykluczenie społecznym poprzez: 

• działalność charytatywną dla potrzebujących, bezrobotnych i bezdomnych, 

• wspieranie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

• organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, potrzebujących, rozbitych, 

patologicznych, dotkniętych problemem alkoholizmu, bezrobocia a także z rodzin polonijnych, 

• organizowanie stałej lub doraźnej opieki osobom potrzebującym, chorym i bezdomnym, 

• prowadzenie placówek opiekuńczych (np. Dom Matki i Dziecka, ośrodki rehabilitacyjno-

rewalidacyjne, wychowawcze, świetlice terapeutyczne, stacje opieki Caritas, jadłodajnie dla 

ubogich, noclegownie dla bezdomnych, opieka dla osób starszych), 

• świadczenie i organizowanie pomocy materialnej dla osób, rodzin, grup społecznych oraz 

środowisk, 

• szkolenie i działania na rzecz osób bezrobotnych. 
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Powyższe działania realizowane są w ramach wielu instytucji takich jak np. Zakład Opieki Leczniczej 

w Przemyślu, Centrum rehabilitacji w Przemyślu, jadłodajnie w Przemyślu, Krośnie i Leżajsku, Dom 

Pomocy Społecznej w Kąkolówce, Środowiskowy Dom Samopomocy  w Kąkolówce i wiele innych. 

Aktualnie Caritas zatrudnia 374 osoby, z czego 30 na stanowiskach kierowniczych oraz jest właścicielem 

nieruchomości, w których będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia: 

− ul. Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700, 

− ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700. 

W przeciągu ostatnich trzech lat Caritas zrealizował 14 projektów finansowanych ze środków 

zewnętrznych – głownie w ramach RPO WP (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego. 

Aktualnie Caritas realizuje następujące projekty finansowane ze środków zewnętrznych: 

1. Tytuł projektu: „SPOKOJNA JESIEŃ”, realizowany w ramach: RPOWP na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3, nr projektu: WND-RPPK.08.03.00-18-0058/18 

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 -30.11.2021 r. 

2. Tytuł projektu: „KOMPLEKSOWE WSPARCIE OPIEKUŃCZE”, realizowany w ramach: RPOWP na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3, nr projektu: WND-RPPK.08.03.00-

18-0070/18 Okres realizacji projektu: 01.03.2019 -30.11.2021 r. 

3. Tytuł projektu: „NAWIGATOR II – PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”, realizowany 

w ramach: RPOWP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.5, nr 

projektu: RPPK.08.05.00-18-0001/19 Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. 

4. Tytuł projektu: „INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze 

dostępności”, realizowany w ramach: POWER na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje 

społeczne, Działanie 4.1, nr projektu: POWER.04.01.00.IZ.00-00-022/18 Okres realizacji projektu: 

01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. 

 Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla – celem działania stowarzyszenia jest: 

− informowanie o istotnych wydarzeniach inwestycyjnych i kulturalnych, 

− promowanie walorów gospodarczych i turystycznych, a tym samym tworzenie sprzyjającego 

klimatu inwestycyjnego, 

− sprzyjanie rozwojowi infrastruktury komunikacyjnej, transportu i innych inwestycji, które 

mogą mieć pozytywny wpływ na poziom życia mieszkańców miasta i regionu, 

− kreowanie pozytywnych wzorców w zakresie estetyki miasta i jego architektury, 

− dbałość o zabytki i dziedzictwo kulturowe Przemyśla i regionu, 

− tworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez zaangażowanie w sprawy samorządu, 

− podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i promowanie zdrowego trybu życia. 
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Stowarzyszenie z powodzeniem realizuje swoje cele oraz jest rozpoznawalną organizacją w Przemyślu. 

Organizuje odczyty, spotkania wystawy, aktywnie włącza się w politykę rozwojową miasta, mobilizuje 

społeczność lokalną do aktywności obywatelskiej. 

Do największych przedsięwzięć zrealizowanych przez stowarzyszenie należy zaliczyć opracowanie 

koncepcji zagospodarowania nabrzeży Sanu w Przemyślu w ramach dofinansowania udzielonego przez 

Fundację Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”, a mniejsze przedsięwzięcia były 

realizowane w ramach środków własnych stowarzyszenia. 

Aktualnie stowarzyszenie liczy 7 członków oraz posiada zaplecze techniczne w postaci komputerów 

i drukarek.  

3.3 Kluczowe produkty miasta 

Kluczowe produkty miasta zostały wyłonione podczas działań partycypacyjnych – wieloetapowych 

warsztatów, ze względów sanitarnych prowadzonych głównie w trybie on-line. Na etapie 

diagnostycznym wyłoniono kluczowe zasoby, które w opinii uczestników warsztatów mogą stanowić 

wstęp do poprawy funkcjonowania miasta. Zidentyfikowane zasoby miał zarówno charakter 

materialny jak i niematerialny i dotyczyły zasobów, które potencjalnie mogą tworzyć łańcuchy 

produktów lokalnych. W rezultacie prac wyłoniono zbiór około 73 takich elementów, który po 

wstępnej selekcji (połączeniu niektórych) zawężono do 53 elementów. 

W następnym etapie, w oparciu o stworzoną listę zasobów zidentyfikowano kluczowe produkty lokalne 

o największym potencjale rozwoju i generujące największe korzyści dla lokalnej społeczności. Każdy  

z elementów poddano ocenie punktowej, oceniając jakość produktu „dziś” oraz oceniając potencjał 

rozwojowy na przyszłość. Po zsumowaniu punktów, uzyskano gradację produktów kluczowych oraz 

produktów o największym potencjale, które przedstawiono w tabeli poniżej. 

Rysunek 13 Produkty miasta o największym potencjale wzrostu  

Lp. Produkty o największym potencjale wzrostu 
Ocena 

punktowa 

1. 
Imprezy i wydarzenia związane z Twierdzą Przemyśl (rekonstrukcje historyczne, Manewry 
Szwejkowskie - event w fortach twierdzy Przemyśl) 

8,4 

2. 
Promenada przemyska nad Sanem (knajpki, spacery, plaża, oczka wodne, bulwary nad Sanem jako 
miejsce spotkań)  

8,2 

3. Przemyska starówka 8,1 

4. 
Przemyśl turystyczny (marka związana z turystyką poznawczą, krajoznawczą, przyrodniczą, miejską, 
weekendową, etniczną, kulturową, pieszą, rowerową, narciarską, jeździecką, wodną, przygodową, 
wypoczynkową, religijno-pielgrzymkową, tranzytową, przygraniczną, MICE) 

8,1 

5. 
Przemyśl rowerowy - Bike Town, szlaki rowerowe, bike park, rower codzienny w mieście, 
wypożyczalnia rowerów na szlak green velo 

8,1 

6. Obiekt na Zniesieniu jako sztab Twierdzy Przemyśl wraz z infrastrukturą multimedialną i Kopcem 8,0 

7. Park rekreacji i rozrywki w oparciu o infrastrukturę stoku narciarskiego 7,8 

8. Wirtualne (multimedialne) Muzeum Twierdzy Przemyśl w budynku na stoku 7,8 
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Lp. Produkty o największym potencjale wzrostu 
Ocena 

punktowa 

9. Oferta Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 7,7 

10. 
Festiwale i wydarzenia bazujące na kulturze i wielokulturowości (Festiwal Kultury Pogranicza, 
Festiwal Kultur - Wianki Kupały i Nocy Świętojańskiej, Szeptany Przemyśl - szlakiem śladów kultur 
(żydowskiej ukraińskiej i polskiej)) 

7,7 

11. Miejsca noclegowe o różnym standardzie  7,6 

12. Oferta letnia stoku narciarskiego (m.in. trasy rowerowe wokół stoku narciarskiego) 7,6 

13. Baza i oferta sportowo-rekreacyjna o zasięgu lokalnym 7,3 

14. Baza i oferta sportowo-rekreacyjna o zasięgu ponadlokalnym 7,2 

15. Działalność Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Przemyślu 7,2 

16. Kolejowa stacja przeładunkowa z szerokim torem  7,1 

17. Oferta Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 7,1 

18. Podziemna trasa turystyczna 7,0 

19. 
Oferta mieszkaniowa (dostępne tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz oferta mieszkań - 
kupno, wynajem) 

7,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie warsztatów prowadzonych przez UM Przemyśl 

W tabeli poniżej przedstawiono produkty uznane za kluczowe w budowaniu rozwoju miasta i redukcji 

problemów rozwojowych. Ich łączna ocena punktowa była najwyższa pośród wszystkich ocenionych 

58 produktów. 

Rysunek 14 Produkty miasta uznane za kluczowe w rozwoju miasta 

Lp. Produkt uznane za kluczowe 

1. Przemyska starówka 

2. 
Przemyśl rowerowy - Bike Town, szlaki rowerowe, bike park, rower codzienny w mieście, wypożyczalnia 
rowerów na szlak green velo 

3. 
Imprezy i wydarzenia związane z Twierdzą Przemyśl (rekonstrukcje historyczne, Manewry Szwejkowskie - event 
w fortach twierdzy Przemyśl) 

4. 

Miejsce stacjonowania szeregu służb mundurowych (w tym: 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich, 
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, 34 Batalionu Lekkiej Piechoty, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Urzędu Celno-Skarbowego, Izby Administracji Skarbowej, Rejonowego Warsztatu Technicznego 3 Regionalnej 
Bazy Logistycznej, 1 Batalionu Czołgów, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Zakładu Karnego) 

5. Wincentiada 

6. Oferta Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

7. 
Przemyśl turystyczny (marka związana z turystyką poznawczą, krajoznawczą, przyrodniczą, miejską, 
weekendową, etniczną, kulturową, pieszą, rowerową, narciarską, jeździecką, wodną, przygodową, 
wypoczynkową, religijno-pielgrzymkową, tranzytową, przygraniczną, MICE) 

8. Baza i oferta sportowo-rekreacyjna o zasięgu lokalnym 

9. Kompletność oferty edukacyjnej (od żłobka do studiów wyższych) 

10. Oferta Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

11. Oferta zimowa stoku narciarskiego 

12. 
Marka Przemyśla jako miejsca, w którym działalność prowadzą firmy o uznanej, międzynarodowej renomie 
(m.in. Kazar, Inglot) 

13. Podziemna trasa turystyczna 

14. Odlewnia dzwonów Jana Felczyńskiego  

15. Miejsca noclegowe o różnym standardzie  

16. 
Oferta mieszkaniowa (dostępne tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz oferta mieszkań - kupno, 
wynajem) 

17. Oferta letnia stoku narciarskiego (m.in. trasy rowerowe wokół stoku narciarskiego) 

18. Oferta doradcza Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

19. Oferta edukacyjna o zasięgu ponadlokalnym 

20. Festiwale Biegowe - Przemyska Dycha, Ultramaraton Wyszehradzki 
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Lp. Produkt uznane za kluczowe 

21. Baza i oferta sportowo-rekreacyjna o zasięgu ponadlokalnym 

22. Oferta edukacyjna szkoły muzycznej 

23. 
Promenada przemyska nad Sanem (knajpki, spacery, plaża, oczka wodne, bulwary nad Sanem jako miejsce 
spotkań)  

24. Park rekreacji i rozrywki w oparciu o infrastrukturę stoku narciarskiego 

25. 
Festiwale i wydarzenia bazujące na kulturze i wielokulturowości (Festiwal Kultury Pogranicza, Festiwal Kultur - 
Wianki Kupały i Nocy Świętojańskiej, Szeptany Przemyśl - szlakiem śladów kultur (żydowskiej ukraińskiej i 
polskiej)) 

26. Działalność specjalnej Strefy Ekonomicznej w Przemyślu 

27. Obiekt na Zniesieniu jako sztab Twierdzy Przemyśl wraz z infrastrukturą multimedialną i Kopcem 

28. Kolejowa stacja przeładunkowa z szerokim torem  

29. Wirtualne (multimedialne) Muzeum Twierdzy Przemyśl w budynku na stoku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie warsztatów prowadzonych przez UM Przemyśl 

Skatalogowane, kluczowe produkty lokalne oraz wyniki diagnozy stanowiły podstawę do wyznaczenia 

celów strategicznych, działań i przedsięwzięć kluczowych z punkt widzenia w rozwoju Przemyśla. 
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4. PLANOWANE DZIAŁANIA 

4.1  Działania podstawowe 

1.1 
Wzmocnienie atrakcyjności kluczowych zasobów dziedzictwa Przemyśla w kontekście 

rozwijania potencjału turystycznego i rekreacyjnego – działania inwestycyjnie 

Wymiar kulturowy Fakultatywny 

Wymiar przestrzenny Fakultatywny 
 

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

1.1.  
Wzmocnienie atrakcyjności 

kluczowych zasobów 
dziedzictwa Przemyśla w 

kontekście rozwijania 
potencjału turystycznego i 
rekreacyjnego – działania 

inwestycyjnie 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 
Niekorzystne postrzeganie 
przestrzeni miejskiej przez 

mieszkańców 

Przemyska starówka – obiekty 
unikatowe o znacznej wartości 

historycznej 

Niska estetyka i funkcjonalność 
przestrzeni publicznych 

Obszary usytuowane nad rzeką 
San 

Brak istotnej zmiany jakościowej 
w obszarze infrastruktury i 

przestrzeni miejskiej może stać 
się barierą rozwojową jeżeli 

chodzi o lokalną gospodarkę oraz 
stymulowanie procesów 

demograficznych 

Oferta kulturalna - imprezy i 
wydarzenia związane z Twierdzą 

Przemyśl (rekonstrukcje 
historyczne, Manewry 

Szwejkowskie - event w fortach 
twierdzy Przemyśl) 

Aktualny przebieg granicy miasta 
stanowi istotną barierę z punktu 

widzenia rozbudowy funkcji 
przemysłowych i logistycznych 

Potencjał organizacji 
pozarządowych 

 

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

1.2 Przygotowanie techniczne na rzecz wzmacniania atrakcyjności 
turystycznej miasta – działania nieinwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  

Połączenie obydwu działań ( 1.1 i 1.2) stanowi swoistą całość – zadanie 
1.2 jest skoncentrowane na odpowiednim zaplanowaniu, stworzeniu 
dokumentacji projektowej i technicznej. Połączenie działań winno 
doprowadzić do stworzenia pozytywnego, turystycznego wizerunku 
miasta które bazuje na swojej wielokulturowej tożsamości. 

Kontekst realizacyjny  

Dziedzictwo Przemyśla jest definiowane jako najważniejszy potencjał 
miasta z punktu widzenia ożywienia gospodarczego. Turystyka natomiast 
to odpowiedź na problemy związane z niskim wykorzystaniem 
identyfikowanych zasobów oraz ograniczonym poziomem rozwoju 
gospodarczego. Działanie koncentruje się głównie na wykorzystaniu 
walorów rzeki San, atrakcyjności Twierdzy Przemyśl oraz udostępnieniu 
atrakcji i produktów turystycznych zarówno mieszkańcom, jak również 
turystom. Działanie ma kluczowe znaczenie rozwojowe i traktuje się je 
jako koło zamachowe, które wzmocni lokalną gospodarkę oraz korzystnie 
wpłynie na odczuwaną jakość życia w mieście. Co więcej zaplanowana 
interwencja będzie stanowiła fundamentalny element budowania marki 
Przemyśla jako destynacji turystycznej i czynnik budujący szeroko 
rozumianą atrakcyjność miasta.  
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1.2 
Przygotowanie techniczne na rzecz wzmacniania atrakcyjności turystycznej miasta – 

działania nieinwestycyjne 

Wymiar kulturowy Fakultatywny 

Wymiar przestrzenny Fakultatywny 
 

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

1.2.  
Przygotowanie techniczne na 

rzecz wzmacniania 
atrakcyjności turystycznej 

miasta – działania 
nieinwestycyjne 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 
Obecność licznych barier 

architektonicznych w przestrzeni 
miejskiej 

Przemyska starówka – obiekty 
unikatowe o znacznej wartości 

historycznej 

Wysokie koszty budowy 
elementów infrastruktury 
technicznej ze względu na 

uksztaltowanie terenu 

Obszary usytuowane nad rzeką 
San 

Mała atrakcyjność i brak 
funkcjonalności przestrzeni 

publicznej 

Oferta kulturalna - imprezy i 
wydarzenia związane z Twierdzą 

Przemyśl (rekonstrukcje 
historyczne, Manewry 

Szwejkowskie - event w fortach 
twierdzy Przemyśl) 

Niewystarczająco 
zagospodarowane przestrzenie 

publiczne o charakterze 
rekreacyjno-wypoczynkowym 

(dolina Sanu) 

Wiele aktywnych organizacji 
pozarządowych 

 

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

1.1 Wzmocnienie atrakcyjności kluczowych zasobów dziedzictwa 
Przemyśla w kontekście rozwijania potencjału turystycznego i 
rekreacyjnego – działania inwestycyjnie 

Uzasadnienie powiązań  

Połączenie obydwu działań ( 1.1 i 1.2) stanowi swoistą całość – zadanie 
1.2 jest skoncentrowane na odpowiednim zaplanowaniu, stworzeniu 
dokumentacji projektowej i technicznej. Połączenie działań winno 
doprowadzić do stworzenia pozytywnego, turystycznego wizerunku 
miasta które bazuje na swojej wielokulturowej tożsamości. 

Kontekst realizacyjny  

Budowanie atrakcyjności Przemyśla na bazie jego dziedzictwa wiąże się 
również z całym spektrum działań nieinwestycyjnych. Działanie będzie 
tworzyło ramy dla głównych inwestycji inwestycyjnych wskazanych w 
działaniu 1.1 a ponadto skoncentruje się na poprawie standardów 
związanych z estetyką i wizerunkiem trzeciego głównego zasobu 
Przemyśla czyli przemyskiej Starówki (obok Twierdzy oraz rzeki San). 
Utworzenie parku kulturowego, standaryzacja małej architektury 
poprzez wykorzystanie designu w przestrzeni publicznej oraz 
modernizacja oświetlenia wpłyną na wzmocnienie atrakcyjności starówki 
i będą stymulowały wzrost ruchu turystycznego. Wykonanie działań 
przygotowawczych i wsparcie techniczne pokazuje fakt, iż interwencja w 
pierwszym z celów PRL ma kompleksowy charakter.  
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2.1 
Poszerzenie dostępności do zabytkowej części Przemyśla w oparciu o wyniki audytu i 

fizyczne niwelowanie barier – działania inwestycyjne 

Wymiar gospodarczy Obligatoryjny 

Wymiar przestrzenny Fakultatywny 
 

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

2.1  
Poszerzenie dostępności do 

zabytkowej części Przemyśla w 
oparciu o wyniki audytu i 

fizyczne niwelowanie barier – 
działania inwestycyjne 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 
Obecność licznych barier 

architektonicznych w przestrzeni 
miejskiej 

Przemyska starówka – obiekty 
unikatowe o znacznej wartości 

historycznej 

Przeciętna atrakcyjność 
inwestycyjna, ograniczone 

możliwości rozwijania działalności 
gospodarczej 

Potencjał młodych mieszkańców 
Przemyśla szczególnie ich 

kreatywności i pomysłowości w 
gospodarce 

Niski odsetek osób młodych 

Występowanie wielu 
wartościowych zespołów 

urbanistycznych, stanowiących 
trwałe dziedzictwo kulturowe 

Przemyśla 

Zakładających działalność 
gospodarczą 

Wysoka liczba zrealizowanych 
inwestycji, świadcząca o wysokiej 

aktywności JST 
 

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

2.2 Poszerzenie dostępności do zabytkowej części Przemyśla – działania 
nieinwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  

Połącznie działań 2.1 oraz 2.2 ma za zadanie wzmocnić dostępność 
miasta poprzez wykorzystanie jego zasobów – wielokulturowości i 
różnorodności. Działania w sposób kompleksowy uzupełniają się  - jeden 
z komponentów dotyczy przygotowania dokumentacji technicznej i 
projektowej (2.2), natomiast drugi (2.1) stanowi część wykonawczą  

Kontekst realizacyjny  

Przedmiotowe działanie to jedno z pięciu wpisujących się w drugim z 
celów PRL w brzmieniu: Przemyśl – miasto dostępne, wykorzystujące 
różnorodność i wielokulturowość do budowania społeczeństwa dialogu, 
otwartości oraz integracji społecznej.  

Dostępność fizyczna wynika z konieczności udostępnienia terenów o 
zróżnicowanym pagórkowatym ukształtowaniu. Działanie to z jednej 
strony poprawi atrakcyjność turystyczną a z drugiej pozytywnie wpłynie 
na dostępność usług w mieście. Ponadto niwelowanie barier 
architektonicznych jest cywilizacyjną potrzebą podzielaną przez 
mieszkańców i społeczeństwo przemyskie.  
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2.2 Poszerzenie dostępności do zabytkowej części Przemyśla – działania nieinwestycyjne 

Wymiar społeczny Obligatoryjny 

Wymiar przestrzenny Fakultatywny 
 

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

2.2  
Poszerzenie dostępności do 

zabytkowej części Przemyśla – 
działania nieinwestycyjne 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 

Obecność licznych barier 
architektonicznych w przestrzeni 

miejskiej 

Potencjał młodych mieszkańców 
Przemyśla, szczególnie ich 

kreatywności i pomysłowości w 
gospodarce 

Przeciętna atrakcyjność 
inwestycyjna, ograniczone 

możliwości rozwijania działalności 
gospodarczej 

Oferta edukacyjna Państwowej 
Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej 

Niski odsetek osób młodych 
zakładających działalność 

gospodarczą 

Aktywność instytucji pomocowych 
i związanych z rynkiem pracy 

(PUP) 

Niewykorzystany potencjał 
miejsc, które mogłyby zostać 

zagospodarowane na cele 
turystyczne 

Przemyska Starówka 

 

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

2.1 Poszerzenie dostępności do zabytkowej części Przemyśla w oparciu o 
wyniki audytu i fizyczne niwelowanie barier  – działania inwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  

Połącznie działań 2.1 oraz 2.2 ma za zadanie wzmocnić dostępność 
miasta poprzez wykorzystanie jego zasobów – wielokulturowości i 
różnorodności. Działania w sposób kompleksowy uzupełniają się  - jeden 
z komponentów dotyczy przygotowania dokumentacji technicznej i 
projektowej (2.2) natomiast drugi (2.1) stanowi część wykonawczą 

Kontekst realizacyjny  

Przedmiotowe działaniE w pełni wpisuje się w działanie 2.1 jako jego 
bezpośrednie uzupełnienie wykazane w komplementarności. Z punktu 
widzenia stymulowania dostępności należy zwrócić uwagę na wagę 
działań przygotowawczych, które będą skutkowały adekwatnym i 
celowym podejmowaniu działań inwestycyjnych w kontekście wdrażania 
zasad dostępności i budowania dostępnego Przemyśla.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

   

162 

2.3 
Integracja społeczna mieszkańców Przemyśla ze szczególnym uwzględnieniem grup 

defaworyzowanych – działania inwestycyjne 

Wymiar społeczny Obligatoryjny 

Wymiar przestrzenny Fakultatywny 

  

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

2.3  
Integracja społeczna 

mieszkańców Przemyśla ze 
szczególnym uwzględnieniem 

grup defaworyzowanych – 
działania inwestycyjne 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 
Wzrostowy trend liczby seniorów 

wśród mieszkańców 
Aktywność organizacji 

pozarządowych 

Starzenie się społeczności 
lokalnej 

Aktywność instytucji pomocowych 
(MOPS, PUP) 

Zła sytuacja demograficzna w 
powiązaniu z gospodarczą 

wpływa na istotne ograniczenie 
zasobów pracy i ich podaży 

Realizacja programów służących 
aktywizacji zawodowej 

kierowanych do różnych grup 
wiekowych 

Mało funkcjonalna infrastruktura 
pomocowa 

Funkcjonowanie Środowiskowego 
Domu Samopomocy oraz 

realizacja programu Aktywny 
Samorząd 

   

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

2.4 Efektywne wykorzystanie potencjału wielokulturowości miasta – 
działania nieinwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  

Działanie 2.3 służy budowie i modernizacji infrastruktury, a także 
wyposażeniu w niezbędny sprzęt poszczególnych instytucji i organizacji. 
Działanie 2.4 natomiast jest rozwinięciem tej działalności w postaci 
realizacji konkretnych przedsięwzięć skierowanych do różnych grup 
interesariuszy.  

Kontekst realizacyjny  

Integracja społeczna jest istotnym wyzwaniem odnoszącym się do 
problemów natury demograficznej oraz oceny aktywności mieszkańców. 
Zaplanowane działania mają na celu wzmocnienie wspólnoty lokalnej, 
między innymi poprzez stworzenie bazy dla tego typu aktywności. 
Szczególnie istotne jest to w kontekście współpracy międzypokoleniowej, 
która w istotnym stopniu oddziałuje na integrację społeczną całego 
miasta. Deficyty w bazie infrastrukturalnej wymuszają podjęcie działań 
inwestycyjnych w tym obszarze.  
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2.4 Efektywne wykorzystanie potencjału wielokulturowości miasta – działania nieinwestycyjne 

Wymiar społeczny Obligatoryjny 

Wymiar kulturowy Fakultatywny 

  

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

2.4  
Efektywne wykorzystanie 

potencjału wielokulturowości 
miasta – działania 
nieinwestycyjne 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 

Starzenie się społeczności 
lokalnej 

Wielokulturowość miasta – 
obecność mniejszości narodowych 

i religijnych 

Słabe wykorzystanie potencjału 
turystycznego miasta 

Aktywność organizacji 
pozarządowych 

Niedostosowana do potrzeb 
oferta edukacyjna 

Realizacja programów służących 
aktywizacji zawodowej 

kierowanych do różnych grup 
wiekowych 

Odpływ z miasta osób młodych 

Atrakcyjność turystyczna miasta 
(bogate, materialne i 

niematerialne dziedzictwo 
kulturowe) 

   

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

2.3 Integracja społeczna mieszkańców Przemyśla ze szczególnym 
uwzględnieniem grup defaworyzowanych – działania inwestycyjne 
2.5 Działania na rzecz rozwijania potencjału turystycznego Przemyśla – 
działania nieinwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  

Działanie 2.3 służy budowie i modernizacji infrastruktury, a także 
wyposażeniu w niezbędny sprzęt poszczególnych instytucji i organizacji. 
Działanie 2.4 natomiast jest rozwinięciem tej działalności w postaci 
realizacji konkretnych przedsięwzięć skierowanych do różnych grup 
interesariuszy. Co więcej, realizowane przedsięwzięcia z działania 2.5 
będą uwzględniały efekty prac z działania 2.4 – w szczególności imprezy 
kulturalne promujące wielokulturowe bogactwo Przemyśla. 

Kontekst realizacyjny  

Tytułowe efektywne wykorzystanie potencjału wielokulturowości miasta 
to wiązka przedsięwzięć skupiona na wykorzystaniu zasobów 
kulturowych z myślą o budowaniu atrakcyjności turystycznej. Wątek 
wielokulturowości i dziedzictwa historycznego jest szansą na kreowanie 
Przemyśla jako miasta dostępnego w rozumieniu ideowym, tzn. jako 
miasta otwartego na inicjatywy, pomysły i działania oddolne 
mieszkańców ukierunkowane na realizację wspólnych celów. 
Przedmiotowe działanie obejmuje równocześnie działania 
przygotowawcze oraz tzw. „miękkie” takie jak festiwale i inne aktywności 
kulturowe. Dostępność miasta w kontekście przywołanego działania to 
dostępność do zróżnicowanej oferty o wysokiej jakości bazującej na 
zasobach endogenicznych Przemyśla. Wdrażanie działania jest bardzo 
istotne jako element budowy pozytywnego wizerunku miasta i docelowo 
jego marki. 
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2.5 
Działania na rzecz rozwijania potencjału turystycznego Przemyśla – działania 

nieinwestycyjne 

Wymiar kulturowy Fakultatywny 

  

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

2.5  
Działania na rzecz rozwijania 

potencjału turystycznego 
Przemyśla – działania 

nieinwestycyjne 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 
Niewykorzystanie potencjału 

turystycznego miasta 
Usytuowanie miasta blisko 

Bieszczadów 

Brak spójnej strategii promocji 
miasta 

Unikatowe dziedzictwo kulturowe 

Negatywny wizerunek miasta – w 
oczach osób młodych Przemyśl to 

miasto seniorów i dla seniorów 

Wielokulturowość – obecność 
mniejszości narodowych i 

religijnych 

Przeciętna jakość oferty 
turystycznej 

Aktywność organizacji 
pozarządowych działających na 

rzecz miasta 
   

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

2.4 Efektywne wykorzystanie potencjału wielokulturowości miasta – 
działania nieinwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  
Realizowane przedsięwzięcia w ramach działania 2.5 będą uwzględniały 
efekty prac z działania 2.4 – w szczególności imprezy kulturalne 
promujące wielokulturowe bogactwo Przemyśla. 

Kontekst realizacyjny  

Działanie dopełnia zarówno inwestycje w główne atrakcje turystyczne, 
jak również działania ukierunkowane na stymulowanie otwartości, 
dostępności i wykorzystanie wielokulturowości Przemyśla. Działanie 
koncentruje się na przygotowaniu planistycznym oraz realizacji działań 
informacyjno-promocyjnych, które mają za zadanie uruchomić proces 
transformacji miasta w istotną destynację turystyczną.  
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3.1 Stymulowanie poziomu lokalnej przedsiębiorczości – działania nieinwestycyjne 

Wymiar gospodarczy Obligatoryjny 

  

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

3.1 
Stymulowanie poziomu lokalnej 

przedsiębiorczości – działania 
nieinwestycyjne 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 

niska dostępność kadry 
pracowniczej 

Funkcjonowanie instytucji 
otoczenia biznesu na terenie 

miasta 

przeciętna atrakcyjność 
inwestycyjna, ograniczone 

możliwości rozwijania działalności 
gospodarczej 

Oferta doradcza Przemyskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego 

niski udział sektora kreatywnego 
przyciągającego wysokiej jakości 

kapitał ludzki 

Działalność specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Przemyślu 

Brak stosownej wiedzy, 
kompetencji do prowadzenia 

działalności gospodarczej 

Aktywność instytucji 
wspierających rynek pracy (PUP) i 

zrealizowane  programy 
aktywizacyjne 

   

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

3.2 Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej w oparciu o poszerzenie 
potencjału terytorialnego – działania nieinwestycyjne 
4.2 Podnoszenie kwalifikacji młodzieży jako czynnik stymulujący lokalną 
gospodarkę – działania nieinwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  

Działanie 3.1 polega na wzmocnieniu kompetencji merytorycznych w 
zakresie przedsiębiorczości, które będą mogły zostać wykorzystane 
między innymi po realizacji działania 3.2 i realnym zwiększeniu terenów 
inwestycyjnych. Działanie 4.2 winno dopełnić całości procesu 
przeobrażenia gospodarczego – i dostarczyć rynkowi wykwalifikowanej 
kadry. 

Kontekst realizacyjny  

Niska atrakcyjność inwestycyjna i ograniczony poziom innowacyjności 
lokalnej gospodarki jest związany z upatrywaniem w turystyce bazującej 
na zasobach endogenicznych szansy na rozwój. Turystyka jako 
wchodząca branża może istotnie wpłynąć na profil gospodarczy i 
przesunąć go w stronę równoważonego rozwoju i turystyki. 
Przedmiotowe działanie ma na celu zwiększenie kapitału społecznego i 
innowacyjności w środowisku lokalnego biznesu poprzez projekty 
szkoleniowe, doradcze i konsultacyjne. Efektem tego działania będzie 
wzmocnienie kompetencji zaangażowanych branż gospodarczych. 
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3.2 
Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej w oparciu o poszerzenie potencjału terytorialnego 

– działania nieinwestycyjne 

Wymiar gospodarczy Obligatoryjny 

  

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

3.2 
Zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej w oparciu o 

poszerzenie potencjału 
terytorialnego – działania 

nieinwestycyjne 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 
Niewykorzystany potencjał 

miejsc, które mogłyby zostać 
zagospodarowane pod 

działalność gospodarczą 

Funkcjonowanie instytucji 
otoczenia biznesu na terenie 

miasta 

Brak rezerw przestrzennych w 
obrębie miasta do realizacji 

inwestycji 

Oferta doradcza Przemyskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego 

Przeciętna atrakcyjność 
inwestycyjna 

Działalność Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Przemyślu 

Nieatrakcyjny rynek inwestycyjny 
miasta 

Możliwość poszerzenia granic 
miasta 

   

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

3.1 Stymulowanie poziomu lokalnej przedsiębiorczości – działania 
nieinwestycyjne 
4.2 Podnoszenie kwalifikacji młodzieży jako czynnik stymulujący lokalną 
gospodarkę – działania nieinwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  

Kampania informacyjna i partycypacyjne działania na rzecz poszerzenia 
granic Przemyśla w rezultacie pozwolą na przyszłościowe myślenie o 
rozwijaniu gospodarki. Działanie 4.5 uzupełnia też przedmiotowy proces 
o podnoszenie kompetencji młodzieży i tworzenie wykwalifikowanej 
kadry pracowniczej. 

Kontekst realizacyjny  

Działanie koncentruje się na zbudowaniu procesu komunikowania i 
informowania mieszkańców o planach związanych z poszerzeniem granic 
administracyjnych miasta. Uznaje się, że kluczowe jest podążanie przez 
przemyski samorząd za standardami i dobrymi praktykami 
wypracowanymi przez Zieloną Górę, która wspomniany proces powiązała 
z możliwie szerokim aspektem partycypacyjnym. Planowane działania są 
o tyle istotne, że wielkość Przemyśla oraz ukształtowanie terenu 
(górzystość i przebieg głębokiej doliny Sanu) uniemożliwiają lub mocno 
utrudniają rozwijanie i lokowanie się dużych przedsiębiorstw, których 
obecność byłaby komplementarna w stosunku do postulowanej 
wcześniej gałęzi związanej z rozwijaniem turystyki.  
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4.1 
Wykorzystania potencjału związanego z rozwojem zawodowym ukierunkowanym na 

bezpieczeństwo – działania nieinwestycyjne 

Wymiar gospodarczy Obligatoryjny 

Wymiar społeczny Obligatoryjny 

  

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

4.1 
Wykorzystanie potencjału 

związanego z rozwojem 
zawodowym ukierunkowanym 
na bezpieczeństwo – działania 

nieinwestycyjne 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 

Mało atrakcyjna oferta 
edukacyjna (w szczególności dla 

młodzieży) 

Stacjonowanie szeregu służb 
mundurowych (w tym: 5 

Batalionu Strzelców 
Podhalańskich, Bieszczadzkiego 
Oddziału Straży Granicznej, 34 

Batalionu Lekkiej Piechoty, Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, 

Urzędu Celno-Skarbowego, Izby 
Administracji Skarbowej, 
Rejonowego Warsztatu 

Technicznego 3 Regionalnej Bazy 
Logistycznej, 1 Batalionu Czołgów, 
Straży Miejskiej, Straży Ochrony 

Kolei, Zakładu Karnego) 

występowanie zjawiska 
bezrobocia rejestrowanego 

(także wśród młodych) 

Funkcjonowanie Państwowej 
Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej 

Niski odsetek młodzieży wiążącej 
przyszłość z miastem 

Rozbudowana sieć edukacyjna – 
w szczególności szkół 
ponadpodstawowych 

   

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

3.1 Stymulowanie poziomu lokalnej przedsiębiorczości – działania 
nieinwestycyjne 
4.2 Podnoszenie kwalifikacji młodzieży jako czynnik stymulujący lokalną 
gospodarkę – działania nieinwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  

Działanie 4.1 oraz 4.2 wpisuje się w szerokie myślenie o przedsiębiorczości i 
stymulację lokalnej gospodarki. Wykorzystanie lokalnego potencjału w postaci 
licznych służb mundurowych, a także podnoszenie kwalifikacji młodzieży (w 
szczególności w zakresie programowania) stworzy z jednej strony atrakcyjną 
ofertę dla młodzieży, jak również lepiej wykfalifikowaną kadrę dla lokalnych 
przedsiębiorców 

Kontekst realizacyjny  

Wykorzystania potencjału związanego z rozwojem zawodowym 
ukierunkowanym na bezpieczeństwo to działanie edukacyjne bezpośrednio 
powiązane z uwarunkowaniami gospodarczymi. Popularyzatorstwo ścieżki 
zawodowej, która jest stosunkowo charakterystyczna dla Przemyśla to również 
krok związany z wykorzystaniem istniejących potencjałów. 
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4.2 
Podnoszenie kwalifikacji młodzieży jako czynnik stymulujący lokalną gospodarkę – 

działania nieinwestycyjne 

Wymiar gospodarczy Obligatoryjny 

Wymiar społeczny Obligatoryjny 

  

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

4.2 
Podnoszenie kwalifikacji 
młodzieży jako czynnik 

stymulujący lokalną 
gospodarkę – działania 

nieinwestycyjne 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 
Mało atrakcyjna oferta 

edukacyjna (w szczególności dla 
młodzieży) 

Funkcjonowanie Państwowej 
Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej 

Występowanie zjawiska 
bezrobocia rejestrowanego 

(także wśród młodzieży) 

Rozbudowana sieć edukacyjna – 
w szczególności szkół 
ponadpodstawowych 

Niski odsetek młodzieży wiążącej 
przyszłość z miastem 

Funkcjonowanie instytucji 
otoczenia biznesu w tym  

Przemyskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego 

Niskie i niedostoswane do 
potrzeb rynku pracy kwalifikacje 

młodzieży 

Potencjał kreatywny i 
innowacyjny młodzieży 

   

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

4.1 Wykorzystanie potencjału związanego z rozwojem zawodowym 
ukierunkowanym na bezpieczeństwo – działania nieinwestycyjne 
3.1 Stymulowanie poziomu lokalnej przedsiębiorczości – działania 
nieinwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  

Działanie 4.1 oraz 4.2 wpisuje się w szerokie myślenie o 
przedsiębiorczości i stymulację lokalnej gospodarki. Wykorzystanie 
lokalnego potencjału w postaci Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej, a także licznych służb mundurowych stworzy z 
jednej strony atrakcyjną ofertę edukacyjną dla młodzieży, jak również 
lepiej wykfalifikowaną kadrę dla lokalnych przedsiębiorców 

Kontekst realizacyjny  

Działanie jest ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych i informatycznych wśród przemyskiej 
młodzieży. Analizując wyniki badania społecznego przeprowadzonego w 
szkołach średnich, zdiagnozowano niedostatek atrakcyjnych 
komponentów uzupełniających tradycyjną (związaną z podstawą 
programową) ścieżkę edukacyjną. Ważnym elementem jest zawiązanie 
partnerstwa w ramach działania z PWSW, silną instytucją akademicką.  
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5.1 Adaptacja Przemyśla do zmian klimatu – działania inwestycyjne 

Wymiar gospodarczy Obligatoryjny 

Wymiar społeczny Obligatoryjny 

  

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

5.1 
Adaptacja Przemyśla do zmian 

klimatu – działania 
inwestycyjne 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 
Intensyfikacja ekstremalnych 

zjawisk atmosferycznych o 
gwałtownym przebiegu 

4 parki o powierzchni blisko 60 ha 

Zagrożenia powodziowe 
Występowanie form przyrody 

chronionej 

Nadmierna emisja zanieczyszczeń 
Wysoka liczba pomników 

przyrody 

Możliwości samorządu gminy 
miejskiej Przemyśl w kwestii 

działań przeciwpowodziowych są 
ograniczone kompetencjami 
Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie 

Aktywność organizacji 
pozarządowych 

   

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

5.2 Wsparcie planistyczne procesów związanych ze środowiskiem 
naturalnym – działania nieinwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  

Proponowane działania 5.1 oraz 5.2 wzajemnie się dopełniają. Działanie 
5.2 stanowi zarówno zestaw przedsięwzięć planistycznych jak i 
rozszerzających świadomość pro-ekologiczną mieszkańców Przemyśla. 
Natomiast działanie 5.1 stanowi podbudowę infrastrukturalną dla 
przedsięwzięć w obrębię działania 5.2. 

Kontekst realizacyjny  

Kryzys klimatyczny to wyzwanie horyzontalne, podjęcie działań 
inwestycyjnych w tym obszarze to warunek powodzenia przemian w 
pozostałych sferach społecznej czy gospodarczej. Szczególnie istotne jest 
racjonalne gospodarowanie zasobami wody oraz zazielenianie miasta 
jako element walki z miejską wyspą ciepła. Środowisko naturalne i 
adaptacja do zmian klimatycznych jest szczególnie ważna biorąc pod 
uwagę położenie miasta i jego uwarunkowania geofizyczne.  
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5.2 
Wsparcie planistyczne procesów związanych z środowiskiem naturalnym – działania 

nieinwestycyjne 

Wymiar środowiskowy Obligatoryjny 

  

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

5.2 
Wsparcie planistyczne 
procesów związanych z 

środowiskiem naturalnym – 
działania nieinwestycyjne 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 
Intensyfikacja ekstremalnych 

zjawisk atmosferycznych o 
gwałtownym przebiegu 

4 parki o powierzchni blisko 60 ha 

Zagrożenia powodziowe 
Występowanie form przyrody 

chronionej 

Nadmierna emisja zanieczyszczeń 
Wysoka liczba pomników 

przyrody 

Możliwości samorządu gminy 
miejskiej Przemyśl w kwestii 

działań przeciwpowodziowych są 
ograniczone kompetencjami 
Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie 

Aktywność organizacji 
pozarządowych 

   

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

5.1 Adaptacja Przemyśla do zmian klimatu – działania inwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  

Proponowane działania 5.1 oraz 5.2 wzajemnie się dopełniają. Działanie 
5.2 stanowi zarówno zestaw przedsięwzięć planistycznych jak i 
rozszerzających świadomość pro-ekologiczną mieszkańców Przemyśla. 
Natomiast działanie 5.1 stanowi podbudowę infrastrukturalną dla 
przedsięwzięć w obrębię działania 5.2. 

Kontekst realizacyjny  

Walka z kryzysem klimatycznym wiąże się z przygotowaniem 
dokumentacyjnym i planistycznym, przedmiotowe działanie wpisuje się 
w ten kontekst. Ponadto należy podkreślić, że realizacja przedmiotowego 
działania w istocie warunkuje skuteczne wdrożenie projektów o 
inwestycyjnym charakterze.  
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4.2  Działania uzupełniające 

5. 1.3 Rewitalizacja przez rekreację – obiekty basenowe w Przemyślu  

Wymiar gospodarczy Obligatoryjny 

Wymiar społeczny Obligatoryjny 
 

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

1.3.  
Rewitalizacja przez rekreację – 
obiekty basenowe w Przemyślu 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 

niekorzystne postrzeganie 
przestrzeni miejskiej przez 

mieszkańców 

potencjał rozwoju usług 
turystycznych w oparciu o 

transgraniczność oraz bogate, 
lokalne zasoby materialnego i 
niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego. 
niska estetyka i funkcjonalność 

przestrzeni publicznych 
dobra dostępność komunikacyjna. 

brak istotnej zmiany jakościowej w 
obszarze infrastruktury i przestrzeni 

miejskiej może stać się barierą 
rozwojową jeżeli chodzi o lokalną 

gospodarkę oraz stymulowanie 
procesów demograficznych 

 baza i oferta sportowo-
rekreacyjna. 

starzenie się społeczności lokalnej i w 
związku z tym częstsze pojawianie się 

problemów zdrowotnych 

potencjał organizacji 
pozarządowych 

 

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

1.1 Wzmocnienie atrakcyjności kluczowych zasobów dziedzictwa 
Przemyśla w kontekście rozwijania potencjału turystycznego i 
rekreacyjnego – działania inwestycyjnie 

Uzasadnienie powiązań  

Wzbogacenie działania 1.1 o działanie 1.3 stanowi opcjonalne 
rozszerzenie, wzmocnienia potencjału turystycznego Przemyśla, ale 
także zapewnienie dodatkowych możliwości świadczenia usług 
rehabilitacyjnych dla społeczności lokalnej. Połączenie działań winno 
doprowadzić do stworzenia pozytywnego, turystycznego wizerunku 
miasta, ale także wpłynąć na atrakcyjność osiedleńczą i tym samym na 
lokalną gospodarkę.  

Kontekst realizacyjny  

Genius loci Przemyśla i jego przestrzenne potencjały endogeniczne 
wymagają podjęcia kompleksowych działań zarówno modernizacyjnych, 
jak również rewitalizacyjnych. Wykorzystanie unikalnego charakteru 
przestrzeni publicznych oraz ich klimatu na rzecz marki miasta jako 
nowoczesnego ośrodka miejskiego przyciągającego mieszkańców, 
inwestorów i turystów stanowi fundamentalne wyzwanie. Innymi słowy 
przeobrażenie przestrzeni Przemyśla w kierunku wykorzystania jego 
potencjałów pozwoli na wzmocnienie atrakcyjności osiedleńczej, 
inwestycyjnej i turystycznej 
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5.3 Transformacja energetyczna Przemyśla (działanie inwestycyjne uzupełniające) 

Wymiar środowiskowy Obligatoryjny 

  

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

5.3 
Transformacja energetyczna 

Przemyśla (działanie 
inwestycyjne uzupełniające) 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 
Intensyfikacja ekstremalnych 

zjawisk atmosferycznych o 
gwałtownym przebiegu 

Dotychczasowa realizacja 
przedsięwzięć pro-ekologicznych 

przez JST 

Zagrożenia powodziowe 
Występowanie form przyrody 

chronionej 

Nadmierna emisja zanieczyszczeń 
Aktywność organizacji 

pozarządowych 
   

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

5.1 Adaptacja Przemyśla do zmian klimatu – działania inwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  

Proponowane działanie uzupełniające 5.3 stanowi przedłużenie i 
rozszerzenie działania 5.1. Jest to zestaw przedsięwzięć mających na 
celu redukcję konsumpcji energii (w szczególności cieplnej), co winno 
doprowadzić do zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i pozytywnie 
wpłynąć na środowisko naturalne. 

Kontekst realizacyjny  

Kryzys klimatyczny to wyzwanie horyzontalne, podjęcie działań 
inwestycyjnych w tym obszarze to warunek powodzenia przemian w 
pozostałych sferach społecznej czy gospodarczej. Szczególnie istotne 
jest racjonalne gospodarowanie zasobami wody oraz zazielenianie 
miasta jako element walki z miejską wyspą ciepła. Środowisko 
naturalne i adaptacja do zmian klimatycznych jest szczególnie ważna 
biorąc pod uwagę położenie miasta i jego uwarunkowania geofizyczne.  

 

5.4 Transformacja energetyczna Przemyśla (działanie inwestycyjne uzupełniające) 

Wymiar środowiskowy Obligatoryjny 

  

Na jakie konkretne problemy 
odpowiada działanie? 

5.3 
Transformacja energetyczna 

Przemyśla (działanie 
inwestycyjne uzupełniające) 

Na jakich potencjałach, 
mocnych stronach miasta 

bazuje działanie? 
Intensyfikacja ekstremalnych 

zjawisk atmosferycznych o 
gwałtownym przebiegu 

Dotychczasowa realizacja 
przedsięwzięć pro-ekologicznych 

przez JST 

Zagrożenia powodziowe 
Występowanie form przyrody 

chronionej 

Nadmierna emisja zanieczyszczeń 
Aktywność organizacji 

pozarządowych 
   

Komplementarność z 
pozostałymi działaniami  

5.1 Adaptacja Przemyśla do zmian klimatu – działania inwestycyjne 

Uzasadnienie powiązań  
Proponowane działanie uzupełniające 5.3 stanowi przedłużenie i 
rozszerzenie działania 5.1. Jest to zestaw przedsięwzięć mających na 
celu redukcję konsumpcji energii (w szczególności cieplnej), co winno 
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doprowadzić do zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i pozytywnie 
wpłynąć na środowisko naturalne. 

Kontekst realizacyjny  

Kryzys klimatyczny to wyzwanie horyzontalne, podjęcie działań 
inwestycyjnych w tym obszarze to warunek powodzenia przemian w 
pozostałych sferach społecznej czy gospodarczej. Szczególnie istotne 
jest racjonalne gospodarowanie zasobami wody oraz zazielenianie 
miasta jako element walki z miejską wyspą ciepła. Środowisko 
naturalne i adaptacja do zmian klimatycznych jest szczególnie ważna 
biorąc pod uwagę położenie miasta i jego uwarunkowania geofizyczne.  
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5. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA 

5.1 Zapewnienie uczestnictwa społeczności lokalnej w procesie przygotowania PRL 

Zasadniczo proces partycypacji można podzielić na trzy podstawowe komponenty: 

• Powołanie i praca Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego 

w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, w tym warsztaty,  

• badania społeczne (badania sondażowe z wyselekcjonowanymi grupami interesariuszy 

i zogniskowane wywiady grupowe), 

• działania informacyjne. 

W lutym 2020 roku zakres działań partycypacyjnych był planowany w znacznie szerszym zakresie, 

jednak ze względu na ogłoszenie stanu pandemii zaistniała konieczność redukcji ich liczby 

i przeprowadzenia w większości w sposób zdalny, zgodny z rygorami sanitarnymi.  

W związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej na podstawie Zarządzenia Nr 85/2020 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania 

projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, 

współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz określenia jego zadań (z późniejszymi 

zmianami) powołano Zespół miejski ds. Programu Rozwoju Lokalnego, w którego skład weszło 

kilkudziesięciu przedstawicieli różnych środowisk i reprezentantów społeczności lokalnej Przemyśla –  

w szczególności: 

• przedstawiciele lokalnych władz, jednostek organizacyjnych, wydziałów UM Przemyśla, 

• reprezentanci jednostek naukowych funkcjonujących w Przemyślu, 

• przedstawiciele szkolnictwa podstawowego, ogólnokształcącego i zawodowego, 

• przedstawiciele organizacji pozarządowych o różnych profilach działalności (kultura, pomoc 

społeczna, nauka, mniejszości narodowe, sport, rekreacja, turystyka, rozwój miasta), 

• reprezentanci instytucji otoczenia biznesu, 

• przedstawiciele przedsiębiorców, 

• reprezentanci Powiatowego Urzędu Pracy. 

Konstruując zespół starano się zapewnić jak najszerszą reprezentację społeczności lokalnej. Wydaje się 

to o tyle ważne, gdyż udział społeczności lokalnej zwrócił uwagę na problemy, które nie zawsze są 

dostrzegane przez lokalne władze i nie zawsze wynikają ze statystyki publicznej. Po drugie, gwarantując 

udział reprezentacji społeczności lokalnej wytworzono mechanizm kontroli społecznej procesu 

przygotowania dokumentacji projektowej. 
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Reprezentanci poszczególnych środowisk na podstawie Zarządzenia zostali podzieleni na grupy 

robocze: 

I. kierownictwo zespołu 

II. koordynatorzy wiodący 

III. grupa robocza ds. gospodarczych 

IV. grupa robocza ds. społecznych 

V. grupa robocza ds. środowiskowo-

przestrzennych 

VI. grupa robocza ds. 

inteligentnegozarządzania miastem 

VII. grupa robocza ds. kultury 

VIII. grupa robocza ds. instytucjonalnych 

Zarówno cały Zespół jak i poszczególne grupy robocze prowadziły stałą korespondencję, regularne 

spotkania, wideo-konferencje na każdym etapie tworzenia dokumentu. Zespół spotykał się dwa razy 

w miesiącu – konsultując postępy prac diagnostycznych oraz przygotowania poszczególnych 

przedsięwzięć natomiast pracę grup roboczych można określić jako ciągłą ponieważ osoby włączone 

w grupy robocze bieżąco korygowały tworzone treści. Należy także podkreślić, że głos przedstawicieli 

społeczności lokalnej był równorzędny z głosem przedstawicieli instytucji, a wypracowane rozwiązania 

powstały w konsensusie.  

W trakcie prac Zespołu i poszczególnych grup roboczych powstały podwaliny kierunków interwencji 

i w konsekwencji zadecydowano o pogłębionych badaniach sondażowych wśród wyselekcjonowanych 

grup interesariuszy: 

• młodzieży, 

• przedsiębiorców, 

• gestorów i przedsiębiorców branży turystycznej, 

• klientów instytucji miejskich. 

Badanie młodzieży 

Badanie młodzieży w wersji on-line przeprowadzone zostało wśród 408 z 935 (44%) uczniów ostatnich 

klas przemyskich szkół ponadpodstawowych. Celem badania było zdobycie i uzupełnienie wiedzy  

w zakresie trudności odnalezienia się młodych ludzi na rynku pracy, przyczyn bezrobocia wśród osób 

młodych wchodzących na rynek pracy oraz ich stosunku do przedsiębiorczości. Badanie realizowane 

było w 2 turach. Pierwsza tura prowadzona w okresie od 10.02 do 18.02.2020. Tura druga od 

19.02.2020 do 25.02.2020.  Kluczowe wnioski płynące z badania, uwzględnione w trakcie 

projektowania poszczególnych działań Programu Rozwoju Lokalnego to: 

• Kluczowymi elementami, które zachęcają młodzież do opuszczenia miasta po etapie edukacji 

jest wysokość zarobków oraz niska atrakcyjność ofert pracy. 

• Uczniowie w odpowiedzi na prośbę o sformułowanie życzenia i marzenia dotyczącego 

przyszłości Przemyśla najczęściej wskazywali na aspekty związane z miejscami pracy i jakością 
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ofert pracy. W drugiej kolejności wskazywano na poszerzenie oferty kulturalnej i rozrywkowej, 

a także na potrzebę ogólnego rozwoju miasta. Wyniki te korespondują z odpowiedziami na 

temat czynników wpływających na chęć pozostania lub wyjazdu z miasta. 

• Młodzież biorąca udział w badaniu na pytanie o to, czy rozważa prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej miała mocno zróżnicowane zdanie, co może stanowić pokłosie 

miejsc pracy, które uznają za najbardziej atrakcyjne. Prowadzenie działalności gospodarczej 

w przyszłości rozważa około 1/3 ogółu respondentów, w tym odpowiedź zdecydowanie tak 

padła w 14,2% przypadków, a odpowiedź raczej tak w 19,8%. Jasno sprecyzowanego zdania 

nie miało blisko 30% badanych, a odpowiedzi negatywne pojawiły się w kolejnych niemal 30% 

wskazań. 

Badanie branży turystycznej 

Badanie branży turystycznej składało się z dwóch część – zogniskowanego wywiadu grupowego (10 

osób) oraz ankiety (55 osób). Celem badania było zdobycie i uzupełnienie wiedzy w zakresie szeroko 

rozumianej turystyki, jej potencjału, określenia zasobów, słabych i mocnych stron oraz kierunków 

rozwoju. Badania przeprowadzono w maju 2020 roku. Kluczowe wnioski z prowadzonych badań: 

• Jako słabo wykorzystany potencjał miasta badani wskazali: 

o Wykorzystanie rzeki San w celach turystycznych, 

o Współpraca miasta w sąsiednimi gminami w celu łączenia oferty turystycznej, 

o Współpraca transgraniczna miasta, relacje z Ukrainą. 

Przy czym ogólna atrakcyjność turystyczna Przemyśla została oceniona dobrze i bardzo dobrze 

w przypadku ponad 80% odpowiedzi. 

• Estetyka miasta i stan techniczny zabytków niewątpliwie stanowi wyzwanie dla miasta 

• Blisko 70% respondentów jest zainteresowanych wspólną z władzami Przemyśla oraz z innymi 

przedsiębiorstwami z branży, promocją turystyczną. Stanowi to potencjał do budowania 

wspólnej oferty w formie pakietów pobytowych uwzgledniających różne typy atrakcji 

stosownie do preferencji turystów. Co więcej, 70% badanych oczekuje konkretnych form 

wsparcia ze strony samorządu. 

Badanie przedsiębiorców 

Badanie w wersji on-line przeprowadzone zostało wśród 397 podmiotów gospodarczych 

prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. Celem badania było 

pozyskanie i uzupełnienie wiedzy w obszarze szeroko rozumianej gospodarki, jej potencjału, określenia 

zasobów, słabych i mocnych stron oraz kierunków rozwoju.  

Kluczowe wnioski i wypowiedzi badanych: 
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• Niekorzystnym zjawiskiem jest stagnacja z punktu widzenia podaży ofert pracy w ciągu 

ostatnich 3 lat. Aż 56,1% badanych przedsiębiorstw utrzymuje zatrudnienie 

na porównywalnym poziomie, zmniejszyło się ono w przypadku 21%, a zwiększyło tylko 

w deklaracjach 23% respondentów. Biorąc pod uwagę korzystne trendy rozwojowe przed 

pandemią, wyniki badania w tym zakresie nie są korzystne. 

• Rozpatrując zaangażowanie przemyskich firm w inicjatywy społeczne (definiowane często jako 

strategie zarządzania akcentujące społeczną odpowiedzialność biznesu), należy wskazać 

na fakt, że tylko 13,7% badanych aktywnie uczestniczy w organizacji skupiającej lokalnych 

przedsiębiorców i organizowanych z jej udziałem lokalnych inicjatywach społecznych. Z drugiej 

strony sam fakt uczestnictwa w inicjatywach społecznych (również sporadyczny) deklaruje 

ponad 75% respondentów. 

• Kluczowym czynnikiem w opiniach badanych przedsiębiorców są koszty prowadzenia 

działalności. Co ciekawe, co czwarty badany deklaruje, że ten aspekt niemal uniemożliwia 

rozwój firmy i jest zagrożeniem dla jej funkcjonowania. 

Badanie satysfakcji klientów instytucji miejskich 

Badanie w wersji on-line przeprowadzone zostało wśród 395 osób – mieszkańców i innych 

korzystających z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Przemyślu i jego jednostki. Celem badania 

było zdobycie wiedzy na temat obsługi, jakości świadczenia usług oraz wizerunku instytucji 

samorządowych (podmiotów zależnych od samorządu lokalnego) w Przemyślu. 

Kluczowe wnioski: 

• 80,8% respondentów nie napotkało żadnych trudności w kontakcie w urzędnikami podczas 

załatwiania sprawy. 9,9% deklaruje, że nie uzyskało żadnych informacji. 

• Rozpatrując ogólny poziom zadowolenia z UM i jednostek organizacyjnych należy go uznać za 

bardzo wysoki. Osób bardzo zadowolonych jest 45,1%, a raczej zadowolonych 33,2%. Odsetek 

osób niezadowolonych (w mniejszym lub większym stopniu) nie przekracza 14%. 

• W badaniu poddano ocenie 17 elementów związanych z obsługą – czynników warunkujących 

ocenę obsługi mieszkańca przez urzędnika. Najkorzystniej oceniono następujące elementy: 

o Uprzejmość, życzliwość, kultura osobista, 

o Komunikatywność, mówienie przystępnym językiem, 

o Dotrzymywanie ustalonych terminów. 

Najmniej korzystnie oceniono natomiast następujące kryteria: 

• Liczba miejsc parkingowych, możliwość zaparkowania samochodu, 

• Umiejętność rozwiązywania problemów przez pracowników (trudnych, nietypowych 

sytuacji), 

• Spójność informacji udzielanych przez różnych pracowników. 
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Ponadto uruchomiono podstronę internetową – https://przemysl.pl/57632/program-rozwoj-lokalny-

aktualnosci.html, na której na bieżąco informowano o prowadzonych działaniach w związku  

z przygotowaniem projektu, zapraszano do czynnego udziału w konsultacjach różne grupy społeczne 

oraz przedstawiano postępy prac. W ramach działań informacyjnych zorganizowano także otwarte 

spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami pn. „Diagnoza Gminy Miejskiej Przemyśl w kontekście 

Programu Rozwój Lokalny”. W tabeli poniżej przedstawiono zbiorczo poszczególne etapy działań 

partycypacyjnych wraz z liczbą uczestników. 

W proces przygotowania Programu Rozwoju Lokalnego zaangażowano łącznie około 1447 osoby. 

Temat/cel forma data 
liczba 

uczestników 
Warsztaty diagnostyczne dla pracowników UM  
z udziałem doradców ze Związku Miast Polskich 

warsztaty 14.02.2020 30 

Pogłębiona diagnoza potrzeb ankieta - młodzież 10.02-25.02.2020 408 

Opracowanie dokumentacji projektowej  
z uwzględnieniem szerokiej partycypacji 
społecznej 

powołanie Zespołu ds. 
przygotowania projektu do II 

etapu konkursu 
5.03.2020 64 

Pogłębiona diagnoza potrzeb ankieta - branża turystyczna 05.2020 65 

Pogłębiona diagnoza potrzeb ankieta - przedsiębiorcy 05-06.2020 397 

Pogłębiona diagnoza potrzeb,  
analiza jakości usług 

ankieta - badanie satysfakcji 
klientów 

05-06.2020 395 

Omówienie wyników diagnozy informacja  
o możliwościach złożenia propozycji działań 

otwarte spotkanie 
konsultacyjne 

09.07.2020 50 

Warsztaty służące wyznaczeniu ostatecznych 
celów Programu Rozwoju Lokalnego  

warsztaty 14.07.2020 45 

Otwarty nabór działań nabór propozycji działań 13-07-05.08 2020 57 

łączna liczba uczestników  1447 

Nabór działań projektowych miał charakter otwarty, każdy z zainteresowanych mógł złożyć formularz 

aplikacyjny, dostępny na stronie internetowej UM, na której także opublikowano główne wnioski 

z prowadzonych prac diagnostycznych. Do końca dnia 05.08.2020 spłynęło 57 propozycji działań, które 

rozdysponowywano pomiędzy grupy robocze (funkcjonujące w ramach Zespołu), celem stworzenia 

wiązek działań znajdujących odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie.  

Wskazane mechanizmy partycypacyjne będą wdrażane w codzienną praktykę pracy Urzędu Miasta 

Przemyśla także podczas realizacji innych przedsięwzięć. 

 

5.2 Mechanizmy partycypacyjne na poziomie wdrażania, monitoringu i ewaluacji 

Wypracowywane mechanizmy partycypacyjne na etapie przygotowania dokumentacji projektowej 

zostaną włączone w podobnej, zinstytucjonalizowanej formie w proces wdrażania, monitoringu 

i ewaluacji. Na poniższym schemacie przedstawiono logikę mechanizmów partycypacyjnych na 

poziomie wdrażania, monitoringu i ewaluacji, który został uszczegółowiony w stosownych rozdziałach 

(9, 10). 

 

https://przemysl.pl/57632/program-rozwoj-lokalny-aktualnosci.html
https://przemysl.pl/57632/program-rozwoj-lokalny-aktualnosci.html
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Prezydent Miasta Przemyśla 

 

 

Komitet ds. wdrażania monitoringu i ewaluacji Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego 

 

Grupa robocza 
Programu Rozwoju Lokalnego 

 

Grupa robocza 
Programu Rozwoju Instytucjonalnego 

      

Wdrażanie Monitoring Ewaluacja Wdrażanie Monitoring Ewaluacja 

      

Agregacja danych dotyczących wdrażania, monitoring 
wskaźników, ewaluacja mid-term, ex-post 

Agregacja danych dotyczących wdrażania, monitoring 
wskaźników, ewaluacja mid-term, ex-post 

   

 
Informacja o postępie prac, publikacja raportów z monitoringu, publikacja raportów ewaluacyjnych, 

zachowanie transparentności i otwartości procesu 
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Jak wspomniano wcześniej, nowo powołany Komitet będzie funkcjonowała na podobnych zasadach 

jak w trakcie przygotowania Programu Rozwoju Lokalnego – zapewnia się w nim szeroką reprezentację 

lokalnych środowisk – organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, środowiska nauki, środowisk 

religijnych i mniejszości narodowych. W związku z inną dynamiką i sposobem realizacji projektu 

(w porównaniu do przygotowywania PRL) przewiduje się spotkania pełnego Komitetu minimum 2 razy 

w roku, natomiast grupy roboczej zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu 6 miesięcy od 

rozpoczęcia wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego.  

W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem projektu (w szczególności pod wpływem 

pandemii) zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w projektowanych przedsięwzięciach – 

aktualizacja PRL może nastąpić w związku z prowadzonym monitoringiem i ewaluacją, kiedy ich wynik 

będzie wskazywał na brak możliwości realizacji lub zagrożenie realizacji danego przedsięwzięcia. 

Podkreśla się, że zmiany mogą być dokonywane jedynie na poziomie przedsięwzięć na wniosek nie 

mniej niż 2/3 członków Komitetu.  Proponowane metody naprawcze, np. inny dobór grupy docelowej, 

zmiana lokalizacji realizacji przedsięwzięcia, zmiana zakresu przedsięwzięcia muszą być zgodne 

z przypisanym działaniem, celem ogólnym, a także realizować poszczególne wskaźniki.   
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6. SZACUNKOWY HARMONOGRAM 

Tabela 2 Harmonogram rzeczowy działań PRL 
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1.1. Wzmocnienie atrakcyjności kluczowych 
zasobów dziedzictwa Przemyśla w kontekście 
rozwijania potencjału turystycznego i 
rekreacyjnego - działania inwestycyjnie 

  

 

          

                           

1.2 Przygotowanie techniczne na rzecz 
wzmacniania atrakcyjności turystycznej miasta - 
działania nieinwestycyjne 

  
 

          
                           

1.3 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej (działanie 
uzupełniające) 

  
 

          
                           

2.1 Poszerzenie dostępności do zabytkowej 
części Przemyśla w oparciu o wyniki audytu i 
fizyczne niwelowanie barier - działania 
inwestycyjne 

  

 

          

                           

2.2 Poszerzenie dostępności do zabytkowej 
części Przemyśla – działania nieinwestycyjne 

  
 

          
                           

2.3 Integracja społeczna mieszkańców Przemyśla 
ze szczególnym uwzględnieniem grup 
defaworyzowanych - działania inwestycyjne 

  
 

          
                           

2.4 Efektywne wykorzystanie potencjału 
wielokulturowości miasta - działania 
nieinwestycyjne 

  
 

          
                           

2.5 Działania na rzecz rozwijania potencjału 
turystycznego Przemyśla - działania 
nieinwestycyjne 

  
 

          
                           

3.1 Stymulowanie poziomu lokalnej 
przedsiębiorczości - działania nieinwestycyjne 

  
 

          
                           

3.2 Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej w 
oparciu o poszerzenie potencjału terytorialnego 
- działania nieinwestycyjne 

  
 

          
                           

4.1 Wykorzystania potencjału związanego z 
rozwojem zawodowym ukierunkowanym na 
bezpieczeństwo - działania nieinwestycyjne 

  
 

          
                           

4.2 Podnoszenie kwalifikacji młodzieży jako 
czynnik stymulujący lokalną gospodarkę - 
działania nieinwestycyjne 

  
 

          
                           

5.1 Adaptacja Przemyśla do zmian klimatu – 
działania inwestycyjne 

  
 

          
                           

5.2 Wsparcie planistyczne procesów związanych 
z środowiskiem naturalnym - działania 
nieinwestycyjne 

  
 

          
                           

5.3 Transformacja energetyczna Przemyśla 
(działanie uzupełniające) 
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Tabela 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy Działań Podstawowych PRL 

Wyszczególnienie Wartość ogółem 

2021 

Razem 2021 

2022 

Razem 2022 

2023 

Razem 2023 

2024 

Razem 2024 II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał 

1.1.1. Centrum Dowodzenia - Twierdza Przemyśl (część inwestycyjna) 11 004 810,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 610,00 999 990,00 1 500 600,00 3 001 200,00 1 500 600,00 2 001 210,00 3 001 200,00 1 500 600,00 8 003 610,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Nadsańskie Bulwary (część inwestycyjna) 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 1 900 000,00 1 400 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Stare Miasto - nowa jakość: modernizacja systemu 
oświetleniowego - bezpieczeństwo i estetyka (cześć inwestycyjna) 

2 400 000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 600 000,00 1 100 000,00 0,00 300 000,00 0,00 1 000 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Stare Miasto - nowa jakość: modernizacja małej architektury - 
funkcjonalność, ergonomia, unikatowość (część inwestycyjna) 

1 200 000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5.Przemyśl Miasto Przyszłości (część inwestycyjna) 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.6. przemyśl „PRZEMYŚL” - modelowe działania w procesie 
planistycznym (częśc nieinwestycyjna) 

36 000,00 
36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl (część 
nieinwestycyjna) 

700 485,00 
0,00 0,00 429 639,00 429 639,00 0,00 16 482,00 26 937,00 37 884,00 81 303,00 35 670,00 46 617,00 70 848,00 36 408,00 189 543,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Nadsańskie Bulwary (część nieinwestycyjna) 206 500,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 40 000,00 42 500,00 34 000,00 116 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. Stare Miasto - nowa jakość: modernizacja systemu 
oświetleniowego - bezpieczeństwo i estetyka (cześć nieinwestycyjna) 

203 150,00 

0,00 36 900,00 62 250,00 99 150,00 0,00 30 000,00 45 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. Stare Miasto - nowa jakość: modernizacja małej architektury – 
funkcjonalność, ergonomia, unikatowość (cześć nieinwestycyjna) 

510 000,00 
0,00 36 900,00 68 100,00 105 000,00 95 000,00 180 000,00 30 000,00 0,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.5. przemyśl „PRZEMYŚL” - modelowe działania w procesie 
planistycznym (częśc nieinwestycyjna) 

91 000,00 
10 000,00 9 000,00 0,00 19 000,00 0,00 57 000,00 0,00 10 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Nasz przyjazny Urząd (część inwestycyjna) 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych (część 
inwestycyjna) 

181 308,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 308,00 0,00 181 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. Ogród Odkrywców PWSW w Przemyślu (część inwestycyjna) 975 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 855 000,00 0,00 70 000,00 0,00 925 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. Akademia Programowania Informatycznego PWSW (zakup 
sprzętu) 

90 000,00 
90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. Nasz przyjazny Urząd (część nieinwestycyjna) 36 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 3 750,00 3 750,00 4 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych (część 
nieinwestycyjna) 

12 450,00 
0,00 0,00 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 6 050,00 0,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych - 
zajęcia sportowe 

75 650,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 555,00 9 870,00 29 425,00 8 610,00 25 015,00 3 150,00 9 450,00 46 225,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. Od przedszkola do seniora – nowa jakość życia w Przemyślu 
(część inwestycyjna) 

162 000,00 
0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 56 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. Innowacyjny model rozwoju potencjału kadrowego miasta 
Przemyśla (część inwestycyjna) 

120 000,00 
0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.3. Centrum Aktywizacji Społecznej (część inwestycyjna) 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 150 000,00 100 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.1. CONCORDIA. Tożsamość, dziedzictwo, dialog, integracja 
Przemyśla 

1 000 000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 153 900,00 226 600,00 86 500,00 494 500,00 87 000,00 206 900,00 188 600,00 23 000,00 505 500,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.2. Festiwal - Łączy nas historia 394 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 850,00 101 050,00 81 100,00 197 000,00 0,00 14 850,00 101 050,00 81 100,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.3. Odkrywamy smaki Przemyśla 356 000,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 44 450,00 55 550,00 80 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.4. Od przedszkola do seniora – nowa jakość życia w Przemyślu 
(część nieinwestycyjna) 

1 099 900,00 
0,00 0,00 122 100,00 122 100,00 122 300,00 122 100,00 122 100,00 122 300,00 488 800,00 122 300,00 122 100,00 122 100,00 122 500,00 489 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.5. Innowacyjny model rozwoju potencjału kadrowego miasta 
Przemyśla (część nieinwestycyjna) 

891 000,00 
0,00 0,00 153 000,00 153 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00 492 000,00 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00 246 000,00 0,00 0,00 0,00 
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2.4.6. Centrum Aktywizacji Społecznej (część nieinwestycyjna) 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 3 250,00 2 500,00 750,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.7. Centrum Aktywizacji Społecznej (część doradczo-szkoleniowa) 131 680,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 980,00 36 980,00 29 360,00 39 180,00 26 160,00 0,00 94 700,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. Strategia Marki i Komunikacji Marketingowej na lata 2022-2028 324 000,00 
0,00 144 000,00 0,00 144 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.2. Kampania promocyjna „Przemyśl - Turystyczne Serce Wschodu” 468 090,00 
0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 2 500,00 260 590,00 30 000,00 0,00 293 090,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Przedsiębiorczy Przemyśl 1 028 388,00   50 673,00 131 987,00 182 660,00 120 257,00 81 389,00 102 169,00 119 353,00 423 168,00 120 257,00 81 389,00 102 169,00 118 745,00 422 560,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Razem wspieramy lokalny biznes 681 536,00   76 250,00 67 254,00 143 504,00 67 254,00 67 254,00 67 254,00 67 254,00 269 016,00 67 254,00 67 254,00 67 254,00 67 254,00 269 016,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy 904 556,00 473 168,00 76 860,00 37 800,00 587 828,00 37 800,00 72 318,00 76 860,00 37 800,00 224 778,00 37 800,00 54 150,00 0,00 0,00 91 950,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1. Przemyśl Miasto Przyszłości (część nieinwestycyjna) 505 535,00 27 190,00 150 645,00 74 600,00 252 435,00 131 100,00 14 200,00 8 900,00 8 900,00 163 100,00 61 600,00 14 200,00 14 200,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1. Zawodowcy w mundurach. Popularyzacja ścieżki zawodowej 
związanej z obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zarządzaniem kryzysowym wśród młodzieży szkół 
ponadpodstawowych Miasta Przemyśla 

150 000,00 

0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1. Akademia Programowania Informatycznego PWSW (API)(część 
miękka) 

210 000,00 
10 000,00 45 000,00 15 000,00 70 000,00 0,00 30 000,00 25 000,00 15 000,00 70 000,00 15 000,00 30 000,00 25 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.2. Przemyski e-Nauczyciel - Podnoszenie kompetencji 
informatycznych nauczycieli przemyskich szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych 

218 800,00 

0,00 62 500,00 44 400,00 106 900,00 0,00 0,00 62 500,00 44 400,00 106 900,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.3. Pracownia badań i analiz społeczno-gospodarczych otoczenia 
PWSW w Przemyślu 

162 000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00 13 500,00 39 000,00 71 000,00 22 000,00 39 000,00 15 500,00 14 500,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.4. Ogród Odkrywców PWSW w Przemyślu (część nieinwestycyjna) 110 000,00 
0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1. Siła tkwi w lokalnej społeczności (zielone strefy relaksu) - pilotaż 
(część inwestycyjna) 

500 000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.2. Racjonalnie gospodarujemy wodą (część inwestycyjna) 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 360 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. Działamy na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP i 
Plan Adaptacji do Zmian Klimatu) 

300 000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 60 000,00 90 000,00 85 000,00 245 000,00 0,00 10 000,00 22 500,00 22 500,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.2. Akademia Inspiracji Sąsiedzkich (zielone strefy relaksu) - część 
nieinwestycyjna 

98 135,00 
0,00 14 960,00 0,00 14 960,00 17 500,00 17 500,00 42 675,00 0,00 77 675,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.3. Racjonalnie gospodarujemy wodą (część nieinwestycyjna) 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 500,00 6 000,00 4 500,00 42 000,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 1 500,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.4. Przemyśl łapie deszcz - wzrost świadomości społeczeństwa w 
zakresie racjonalnego gospodarowania wodą oraz dbania o 
środowisko naturalne (część nieinwestycyjna) 

21 800,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 10 600,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 10 600,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 34 497 273,00 646 358,00 908 688,00 1 538 530,00 3 093 576,00 1 921 161,00 4 113 993,00 5 421 048,00 5 268 791,00 16 724 993,00 2 583 451,00 3 847 615,00 4 281 981,00 3 965 657,00 14 678 704,00 0,00 0,00 0,00 
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6. ANALIZA FINANSOWA 

Analiza finansowa została dokonana w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) sporządzoną 

na lata 2020 – 2029 przekazaną do organu nadzoru tj. do Regionalnej Izby Obrachunkowej, który 

pozytywnie zaopiniował przedłożony dokument zarówno w fazie projektu jak i po jej uchwaleniu 

(uchwały Nr 11/5/2019 i Nr 11/19/2020). Dla potrzeb bieżącej analizy WPF została przedłużona do 

2030 roku. 

Analizę przeprowadzono osobno dla każdego z działań (arkusze Edytror_PRZ_1 do Edytor PRZ_21),  

wynik tej analizy ujęty jest w arkuszu PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą środki finansowe na zgłoszone działania będą pochodzić z dotacji 

na projekt EOG (38.170.603 zł) , dotacji z Unii Europejskiej innych niż z EOG ( 86.342.059 zł zł), dotacji 

pozostałych (13.375.000 zł) oraz środków własnych (23.684.646 zł).  

Dotacje ogółem na działania w okresie od 2020 do 2030 wyniosą 137.887.662 zł.  

Środki własne stanowią  w 15 % przyjętych  źródeł finansowania dla zgłosowanych działań. 

Ponadto ze środków własnych 22.707.200 zł zabezpieczono na skutki finansowe działań w latach 

przyszłych. 

Środki własne zostaną zabezpieczone poprzez optymalizację wydatków na zadania własne już ujęte  

w WPF, poprzez ich ograniczenie i przeznaczenie na zgłoszone działania. 

Zmniejszenie wydatków na zadania własne nie spowoduje zagrożenia w ich prawidłowej realizacji. 

Zmniejszone wydatki na zadania własne inne niż działania EOG stanowią od 0,02% do 1,91% 

wydatków ogółem budżetu w poszczególnych latach, tak więc nie stanowią istotnych pozycji 

w budżecie. 

Nie występuje konieczność zaciągnięcia kredytów na realizację działań.  

Dochody i wydatki na działania zostały dodane do danych ujętych w obowiązującym WPF, 

co spowodowało wzrost dochodów i wydatków ogółem w latach 2020-2030 o kwotę 137.887.662 zł 

i nie spowodowało pogorszenia wyniku finansowego i wzrostu kwoty długu. 

Po aktualizacji WPF o kwoty związane z realizacją działań dokonano analizy nowych  wskaźników 

wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 

z późn.zm.), tj. art. 242 i 243 ustawy - nowe wskaźniki uwzględniające dochody i wydatki na działania 

są zachowane, co przedstawia arkusz WPF_analiza) i poniższe wykresy: 
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Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy 

 

 

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 

 

 

Wnioskodawca planuje i przygotowuje przedsięwzięcia na nową perspektywę finansową  Unii 

Europejskiej 2021-2027. Zaplanowane przedsięwzięcia wpisują się w cele rozwojowe Polski, które               

w założeniach Umowy Partnerstwa wskazano do finansowania z funduszy unijnych 2021-2027  i są to 

m.in.: 

✓ zwiększenie konkurencyjności gospodarki, 

✓ ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 

✓ dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

✓ wzmocnienie cyfrowego rozwoju kraju, 
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✓ przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 

✓ zrównoważenie systemu energetycznego, 

✓ dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Przewiduje się też pozyskanie środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na projekty proekologiczne, głównie na realizację działania związanego  

z Transformacją energetyczną Przemyśla. 

Gmina Miejska Przemyśl posiada doświadczenie w aplikowaniu o środki i wdrażaniu projektów na 

wymianę instalacji grzewczych w gospodarstwach domowych swoich mieszkańców oraz budowę 

przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych. I  tak na mocy umowy o dofinansowanie nr 

RPPK.03.01-18-0013/18-00 z dn. 31.05.2019 r. projektu pn. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy 

źródła ciepła” realizuje obecnie przedsięwzięcie obejmujące m.in.: dostawę i montaż kotłów gazowych,  

kotłów na biomasę, budowę przyłączy ciepłowniczych. Łącznie dokonana zostanie wymiana źródeł 

ciepła w 723 gospodarstwach domowych na terenie miasta. Zakres ten jest częścią uzupełniającego 

przedsięwzięcia w ramach projektu „Razem zmieniamy Przemyśl”, które zakończy się w 2022 r., 

natomiast Wnioskodawca planuje kontynuację działań do 2030 r. w tym zakresie, pozyskując kolejne 

dofinansowanie na ten cel ze środków UE i środków krajowych (NFOŚiGW). 

Gmina Miejska Przemyśl podjęła już działania na rzecz realizacji 1-wszego zadania Zadanie 1 - 

Termomodernizacja budynku ul. Dworskiego 100 i 97A CKZU Nr 1 w Przemyślu w ramach 

przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych miasta Przemyśla” 

opracowując wspólnie z miastem Krosno partnerski projekt dot. termomodernizacji budynków 

szkolnych (w tym w/w budynku). Projekt został przedłożony 14 września 2020 r. do dofinansowania ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu 

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo 

energetyczne. 

Dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja zabytkowego kompleksu sportowego  

w Przemyślu” Gmina Miejska Przemyśl złożyła w 2019 r. wniosek o dofinansowanie do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 

„Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Wniosek 

został oceniony pozytywnie pod względem formalnym a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest                

w I połowie 2021. 

Kampus Nowej Energii to z kolei nowatorski projekt, który zakłada zbudowanie nowoczesnego 

ekosystemu energetycznego miasta pozwalającego m.in. na: 

✓ obniżenie emisji PM/NOx/S do poziomu dopuszczalnego przez normy EU, 

✓ stworzenie kompleksowej infrastruktury fotowoltaika/elektromobilność, 
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✓ uruchomienie mechanizmów dla mikroprosumentów i prosumentów grupowych (planowane 

nowe regulacje w ramach ustawy OZE), 

✓ zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom w mieście najniższej w Polsce ceny energii 

elektrycznej. 

W celu przygotowania tego projektu do realizacji podjęto rozmowy  z NFOŚiGW, NCBiR, Politechniką 

Rzeszowską oraz innymi Partnerami.  

Z kolei przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja przez rekreację”, którego przedmiotem jest budowa nowego 

obiektu basenowego planowany jest do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno  - Prywatnego. 

Gmina Miejska Przemyśl  po pozytywnej ocenie wniosku przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej zawarła w dniu 27 lipca 2020 r. porozumienie na bezpłatne wsparcie doradcze dla projektu 

PPP pn. "Centrum Sportu i Rekreacji w Przemyślu". Do wykonania wsparcia doradczego Ministerstwo 

zaangażowało Polski Fundusz Rozwoju S.A., który to zakontraktował na potrzeby naszego 

przedsięwzięcia firmę doradczą Agrapool Konsorcjum-Consulting. Na obecnym etapie projektu firma 

doradcza przystąpiła do gromadzenia danych niezbędnych do opracowania oceny efektywności 

przedsięwzięcia.  

Zakres porozumienia obejmuje:  przeprowadzenie „Oceny Efektywności” dla „Dużego Projektu PPP”. 

Produktem Zadania będzie „Raport z Oceny Efektywności”, który w szczególności zawierał będzie: 

1. Syntetyczny opis oraz wnioski ze spotkań roboczych oraz telekonferencji z promotorem projektu. 

2. Analizy prawne, techniczne i finansowe uwzględniające analizy opisane w wydanym przez MIiR              

w 2018 r. Wytycznych PPP. Tom I : Przygotowanie projektów (Ocena Efektywności w tym analiza 

Value for Money). 

3. Streszczenie Raportu z Oceny Efektywności jako odrębny dokument w formie executive summary 

(2-3 strony A4), przygotowany we współpracy z PFR. Dokument ten zawierać powinien 

podsumowanie Raportu z Oceny efektywności, w tym syntezę najważniejszych wyników 

i kluczowych wniosków wynikających z przeprowadzonych analiz (technicznej, prawnej 

i finansowej). 

Planowany termin zakończenia w/w, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem to połowa stycznia 

2021 r. 

Ponadto Zarządzeniem nr 211/2018 Prezydent Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2018 roku,  powołał 

Zespół do monitorowania przebiegu realizacji prac przedmiotowego Projektu. 

Zakłada się, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na poziom zadłużenia miasta (nie 

będzie finansowane z kredytu).  

 



   
 

 

 

   

188 

8. ANALIZA RYZYKA 

Dla całego projektu została opracowana analiza potencjalnych ryzyk. W pierwszej kolejności dokonano 

identyfikacji zagrożeń, a następnie określono prawdopodobieństwo ich wystąpienia (w skali bardzo 

wysokie, wysokie, średnie, niskie, marginalne), omówiono ich wpływ na realizację działań 

inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, zachowanie trwałości projektu (w skali duży, znaczący, średni, 

niewielki, nieistotny). W kolejnym kroku dokonano analizy jakościowej ryzyk mogących pojawić się 

w fazie wdrożeniowej i operacyjnej funkcjonowania projektu zaproponowanego przez miasto 

Przemyśl. Zarządzanie ryzykiem pozwala na systematyczną metodę identyfikacji, analizy, oceny, 

działania oraz informowania o ryzyku w sposób, który umożliwi minimalizację strat i maksymalizację 

możliwości. 
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Tabela 4 Matryca ryzyk wpływających na realizację projektu lub zachowanie trwałości 

Czynnik ryzyka Oddziaływanie ryzyka 
Prawdopodo-

bieństwo 
wystąpienia 

Wpływ na 
projekt 

Ustalenie 
poziomu ryzyka 

Działania zapobiegawcze i minimalizujące 

FAZA REALIZACYJNA 

Zwiększenie 
zagrożenia 
epidemicznego i 
potencjalne czasowe 
zamknięcia 
gospodarki 

Ryzyko wzrostu zachorowań na COVID-19 i 
czasowe zamykanie gospodarki zostało 
uwzględnione przy realizacji 
projektowanych działań, przy czym jego 
poziom został ustalony na średnim 
poziomie ponieważ Wnioskodawca ma 
doświadczenie w realizacji zadań 
projektowych w czasie pandemii. 

znaczące średni średni 

Uwzględniając doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięć w czasie 
pandemii działania zostały zaplanowane tak aby możne było je realizować w sposób 
zdalny, zachowując wytyczne sanitarne lub minimalizować kontakty między osobami 
uczestniczącymi/realizującymi projekt. 

Wzrost kosztów 
realizacji projektu 

Ryzyko wystąpienia wzrostu nakładów 
inwestycyjnych wynikających ze 
zwiększenia się cen rynkowych surowców, 
materiałów, energii a także siły roboczej 
jest średnie, gdyż harmonogram 
sporządzony został na podstawie 
aktualnych kosztorysów, badania rynku 
oraz wiedzy i doświadczenia Beneficjenta w 
realizacji projektów inwestycyjnych i 
odzwierciedla rzeczywiste koszty usług. 

średnie znaczący średnie 

Aby zminimalizować negatywne efekty związane ze wzrostem cen, Wnioskodawca 
będzie przez cały okres realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia monitorował 
przebieg prac. Koszty przedsięwzięcia zostały ustalone na podstawie kosztorysów 
inwestorskich, które dodatkowo zostały zweryfikowane przez odpowiednie wydziały 
Wnioskodawcy. Koszty sprzętu i wyposażenia zostały oszacowane na podstawie badań 
rynku. Plan Rozwoju Lokalnego miasta Przemyśla wraz z budżetem został przygotowany 
zgodnie z obowiązującym wytycznymi i wiedzą Wnioskodawcy, a przedstawione w nich 
koszty są aktualne na dzień składania wniosku. Na etapie tworzenia kalkulacji kosztów 
w metodologii uwzględniono możliwość wzrostu cen zakupu sprzętu. Stabilna sytuacja 
finansowa Wnioskodawcy jest gwarantem prawidłowej realizacji projektu. Aby 
zminimalizować ryzyko przeprowadzono analizę wpływu realizacji projektu na WPF 

Opóźnienia w 
realizacji projektu 

Ryzyko związane z niedotrzymaniem 
terminu realizacji programu jest niskie, 
gdyż zgodnie z harmonogramem prac 
przeznaczono odpowiedni okres czasu na 
realizację projektu 

niskie średni niskie 

Czas realizacji działań i przedsięwzięć został zaplanowany zgodnie z doświadczeniem 
Wnioskodawcy oraz na podstawie doświadczeń innych podmiotów realizujących 
podobne projekty. Wnioskodawca posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę 
potrzebną do określenia czasu trwania poszczególnych przedsięwzięć. Niedotrzymanie 
terminu realizacji projektu będzie się wiązało z nałożeniem kar umownych na 
wykonawców – odpowiednie zapisy znajda się w podpisywanych umowach. 

Utrata kluczowego 
personelu podczas 
realizacji projektu 

Kadra UM Przemyśl zaangażowana w 
projekt to stały z wieloletnim 
doświadczeniem zespół pracowników 
instytucji zatrudnionych w oparciu o 
umowę o pracę. Skala działania Urzędu 
oraz wielkość zatrudnienia gwarantuje, że 
w przypadku wymiany pojedynczych 
pracowników nie ma żadnego ryzyka nie 
pokrycia jego zakresów obowiązków przez 
pracowników pozostających. 

średnie niski niskie 

W razie utraty kluczowego personelu lub innych znaczących ruchów kadrowych możliwe 
jest wprowadzenie dodatkowych systemów motywacyjnych, Wnioskodawca uwzględnił 
współpracę z ekspertami zewnętrznymi i możliwość zatrudnienie personelu 
zastępczego. 
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Nieoczekiwane skutki 
dla środowiska 
naturalnego/wypadki 

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych 
może negatywnie oddziaływać na 
środowisko naturalne tylko w przypadku 
wystąpienia sytuacji awaryjnej. 

niskie średni niskie 
Eksploatacja powstałej infrastruktury będzie odbywała się zgodnie z zasadami bhp i 
ppoż. Przedsięwzięcia inwestycyjne nie są kwalifikowane, jako mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko. Uwzględniono stały nadzór nad prowadzonymi pracami.  

Problemy z 
zaopatrzeniem 

Możliwość wystąpienia w przypadku 
opóźnienia procedur przetargowych na 
wyłonienie wykonawców lub dostawców. 
Może wystąpić w trakcie realizacji działań 
inwestycyjnych. 

niskie niski niskie 

Harmonogram został tak przygotowany, aby zminimalizować ryzyko wydłużenia się 
robót i dostaw. Stały nadzór nad wykonawcą robót i monitorowanie dostarczanych 
materiałów, w przypadku problemów z dostawami określenie możliwości zastosowania 
materiałów zamiennych. 

Brak osiągnięcia 
zakładanych celów 
projektu 

Wystąpienie ryzyka wiąże się z brakiem 
osiągniecia wskaźników projektu.  

niskie średni niskie 

W celu zminimalizowania ryzyka założono szczegółowo cele i zakres projektu zgodnie z 
wytycznymi i na etapie planowania uwzględniono konieczność osiągnięcia wskaźników 
na oczekiwanym poziomie. Co więcej, aby zminimalizować zagrożenie przedstawiono 
spójny mechanizm monitoringu i ewaluacji. 

FAZA OPERACYJNA 

Zwiększenie 
zagrożenia 
epidemicznego i 
potencjalne czasowe 
zamknięcia 
gospodarki 

Ryzyko wzrostu zachorowań na COVID-19 i 
czasowe zamykanie gospodarki musi zostać 
uwzględnione przy realizacji 
projektowanych działań, przy czym jego 
poziom został ustalony na średnim 
poziomie ponieważ Wnioskodawca ma 
doświadczenie w realizacji zadań 
projektowych w czasie pandemii. 

znaczące średni średni 

Uwzględniając doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięć w czasie 
pandemii działania zostały zaplanowane tak aby możne było je realizować w sposób 
zdalny, zachowując wytyczne sanitarne lub minimalizować  kontakty między osobami 
uczestniczącymi/realizującymi projekt. 

Niższy niż 
oszacowano popyt na 
usługi 

Niedoszacowanie liczby użytkowników i 
uczestników działań projektowych wpływa 
na zachowanie trwałości projektu. 

marginalne niski marginalne 

Zakres projektu odpowiada na rzeczywiste potrzeby Przemyśla i jego mieszkańców. 
Wnioskodawca przeprowadził diagnozę potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców. 
Projekt zakłada szereg działań promocyjno-informacyjnych i partycypacyjnych, dzięki 
czemu zostało zminimalizowane ryzyko. 

Wzrost kosztów 
operacyjnych 

Ryzyko wynikające z szybkiego wzrostu cen 
utrzymania efektów/produktów projektu 

niskie wysoki niskie 

Koszty utrzymania efektów projektu wyznaczono na podstawie historycznych kosztów i 
doświadczenia Wnioskodawcy biorąc pod uwagę planowany do zastosowania sposób 
realizacji projektu przyczyniający się w konsekwencji do uzyskania finalnych 
oszczędności. 

Niewystarczające 
przyznane środki na 
poziomie 
krajowym/regionalny
m w fazie operacyjnej 

W przypadku nieotrzymania 
wystarczających środków nie będzie 
możliwości realizacji projektu bez 
dodatkowego wsparcia z innych źródeł. 

średnie wysoki średni 

Działaniem zapobiegającym wystąpieniu ryzyka jest wygenerowanie odpowiedniej 
nadwyżki w budżecie, która pozwoli na sfinansowanie przedsięwzięć lub gdyby było to 
niemożliwe pozyskanie środków finansowych na rynku bankowym – miasto dysponuje 
odpowiednimi możliwościami w tym zakresie, w szczególności jego zdolność kredytowa 
nie jest ograniczona, budżet miasta spełnia odpowiednie reguły wskazane prawem 
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9. SYSTEM WDRAŻANIA PRL 

Operatorem wdrażania Programu Rozwoju Lokalnego jest Urząd Miejski w Przemyślu. Analogicznie do procesu konsultacji społecznych planowane jest wyróżnienie VII 

pionów w ramach powołanego Zespołu ds. wdrażania monitoringu i ewaluacji dedykowanych poszczególnym obszarom interwencji. Pion: 

• gospodarczy 

• społeczny 

• kultury 

• inteligentne zarządzanie miastem 

• instytucjonalny 

• środowiskowo – przestrzenny 

• dostępności 

Na czele każdej z grup roboczych będzie stał koordynator wiodący – przedstawiciel UM Przemyśla, pomocnik koordynatora, przedstawiciel partnera – społecznego lub 

publicznego, a także przedstawiciel strony społecznej. Wyodrębnione w ten sposób grupy robocze będą odpowiedzialne za bezpośrednią realizację przedsięwzięć, a dzięki 

zaangażowaniu strony społecznej proces ten będzie transparentny. Ze względu na złożoność i interdyscyplinarność niektórych działań planuje się, że przy realizacji 

przedsięwzięć będzie zaangażowanych kilka grup, zgodnie ze swoimi kompetencjami/obszarami.  

Co więcej, dla wszystkich wskazanych powyżej obszarów został wyodrębniony koordynator wiodący ds. dostępności, jego zadaniem będzie doradztwo oraz kontrola, czy 

konkretne rozwiązania zastosowane przy realizacji przedsięwzięć zgodne są ze standardami programu „Dostępność Plus”, a więc czy uwzględniają usprawnienia 

i ułatwienia, w szczególności dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, gwarantują równy dostęp do tworzonych miejsc i usług bez względu na płeć, pochodzenie 

i stopień niepełnosprawności.  Wszystkie grupy robocze będą podlegać kierownikowi Komitetu ds. wdrażania monitoringu i ewaluacji, który jednocześnie będzie 

bezpośrednim pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Przemyśla  
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Operator – Urząd Miejski w Przemyślu 

   

Komitet ds. wdrażania monitoringu i ewaluacji Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego 

        

Wymiar społeczny 
Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 
śrdowiskowy i 
przestrzenny 

Wymiar 
kulturowy 

Wymiar 
inteligentnego 

zarządzania miastem 
Wymiar finansowania rozwoju miasta 

 

Kierownik 
Komitetu, 

pełnomocnik 
Prezydenta 

Miasta   

Koordynator 
wiodący,  
pomocnik 

koordynatora, 
partner publiczny / 

społeczny oraz 
przedstawiciel 

strony społecznej 
ds. społecznych 

Koordynator 
wiodący,  
pomocnik 

koordynatora, 
partner publiczny 
/ społeczny oraz 
przedstawiciel 

strony społecznej 
ds. 

gospodarczych 

Koordynator 
wiodący,  
pomocnik 

koordynatora, 
partner publiczny / 

społeczny oraz 
przedstawiciel 

strony społecznej  
ds. środowiskowo-

przestrzennych 

Koordynator 
wiodący, 
pomocnik 

koordynatora, 
partner publiczny 
/ społeczny oraz 
przedstawiciel 

strony społecznej 
ds. kultury 

Koordynator 

wiodący, pomocnik 

koordynatora, 

partner publiczny / 

społeczny oraz 

przedstawiciel strony 

społecznej  

ds. inteligentnego 

zarządania miastem 

 

Koordynator wiodący, 
pomocnik 

koordynatora, partner 
publiczny / społeczny 
oraz przedstawiciel 
strony społecznej  

ds. instytucjonalnych 

Koordynator wiodący, 
pomocnik 

koordynatora, partner 
publiczny / społeczny 
oraz przedstawiciel 
strony społecznej  
ds. dostępności 

 

 



   
 

 

 

   

193 

10. MONITOROWANIE ORAZ EWALUACJA 

Program Rozwoju Lokalnego – założenia monitoringu i ewaluacji 

Operatorem Programu Rozwoju Lokalnego jest Urząd Miejski w Przemyślu, z kluczową rolą Komitetu 

ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji programu, który zostanie powołany zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Przemyśla. Obsługa monitoringu i ewaluacji programu będzie realizowana przez istniejące 

struktury organizacyjne w ramach UM w Przemyślu, co pozwoli znacznie ograniczyć koszty. Operator 

programu będzie pełnił rolę wykonawczą i zarządczą programu, jednak w celu zapewnienia jak 

największej efektywności działań realizacja zadań zlecana będzie odpowiednim jednostkom 

i podmiotom, które posiadają ku temu odpowiednie uprawnienia i kompetencje. 

Realizatorami procesu monitorowania i ewaluacji będą odpowiednie komórki organizacyjne UM 

Przemyśl (między innymi): 

• Wydział Finansowy, 

• Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, 

• Wydział Spraw Społecznych, 

• Wydział Gospodarki Lokalowej, 

• Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla, 

• Wydział Organizacyjny, 

• Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, 

• Wydział Promocji i Kultury, 

• Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, 

• Wydział Edukacji i Sportu. 

Dodatkowym ciałem, zapewniającym udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych i kontrolnych, 

odpowiedzialnym za monitoring oraz realizację ewaluacji będzie Komitet ds. wdrażania, monitoringu i 

ewaluacji. Prezydent Miasta Przemyśla w drodze zarządzenia powoła Komitet. Zakłada się, że ramowy 

regulamin Komitetu będzie uwzględniał: 

• maksymalną i minimalną liczbę członków (uwzględniając miejsca dla organizacji 

społecznych/pozarządowych);  

• konieczność informacji o naborze członków do Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz stronie www.przemysl.pl, 

• kadencja Komitetu będzie trwać od powołania do zakończenia procesu wdrażania programu 

oraz w okresie trwałości, 
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• posiedzenia Komitetu z udziałem Prezydenta odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż 

dwa razy w roku, 

• uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny, 

• obsługę Komitetu zapewnia odpowiednia komórka Urzędu Miasta, 

• komitet zajmuje stanowisko w sprawach w formie opinii, która jest formułowana w drodze 

konsensusu. 

Rolą Komitetu jest monitorowanie wdrażania i realizacji Programu Rozwoju Lokalnego, który jest 

procesem ciągłym i ma na celu analizę postępu realizacji projektu. Monitoring będzie miał charakter 

ciągły, co oznacza, iż będzie prowadzony w całym okresie wdrażania programu, a dotyczyć będzie 

wszystkich zaangażowanych podmiotów prywatnych i publicznych.  

Przyjęte rozwiązanie pozwoli na realizację zadań związanych z monitoringiem w sposób zgodny 

z regulacjami prawnymi, jednocześnie nie obciążając dodatkowymi kosztami prowadzenia tych prac. 

Ważnym czynnikiem przemawiającym za przyjęciem prezentowanej metodologii monitoringu było 

ograniczanie obciążenia biurokratycznego dla podmiotów zewnętrznych względem realizatora 

projektu – Urzędu Miasta.  

W związku z powyższym, monitoring będzie polegał na utrzymywaniu stałego kontaktu 

z zaangażowanymi w realizację podmiotami, a także poszczególnymi wydziałami UM realizującymi 

przedsięwzięcia w ramach projektu poprzez przeznaczony do tego celu adres poczty elektronicznej. 

Służyć on będzie do prowadzenia korespondencji z zaangażowanymi podmiotami w zakresie 

przesyłania do Komitetu informacji o postępie realizacji poszczególnych przedsięwzięć. W cyklu 

rocznym, operator, za pośrednictwem Komitetu ds. monitoringu i ewaluacji programu wyśle do 

wszystkich zaangażowanych podmiotów prośbę o przesłanie informacji o postępach realizacji. Dane 

te będą zbierane i agregowane przez Komitet. Umożliwi to reagowanie na trudności związane 

z wdrażaniem, jak również prezentację informacji na dedykowanej stronie internetowej.  

Tak zaplanowany monitoring pozwoli na utrzymanie systematycznego kontaktu ze wszystkim 

zaangażowanymi podmiotami, jednocześnie pozwalając na właściwe przygotowanie danych do 

ewaluacji. 

Poniżej przedstawiono tabelę wskaźników, które będą podlegały monitorowaniu – na poziomie 

realizacji programu. 
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Tabela 5 Wskaźniki programu TABELA WSKAŹNIKÓW DLA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 

Poziom 
wskaźnika  

Nazwa Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Źródło 

weryfikacji 
Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazow

y  

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel 
projektu 

Poprawa jakości życia w małych 
i średnich polskich gminach 

poziom zadowolenia osób uczestniczących w 
konsultacjach społecznych na poziomie lokalnym 
z jakości tych konsultacji; 

indywidualna 
skala 

zastosowana 
przez miasto 

raport 
koordynatora 

projektu 
półrocznie - 

wartość do 
podania po 
wyborze do 

dofinan-
sowania 

 

liczba utworzonych miejsc pracy w danej gminie (w 
podziale na płeć i wiek); 

osoba BDL GUS rocznie 2019   

liczba młodych ludzi w wieku 15-29 kończących 
edukację zawodową lub praktyki/staże w lokalnych 
przedsiębiorstwach (publicznych i prywatnych) w 
danej gminie (w podziale na płeć) 

osoba  rocznie 2019   

odsetek budynków użyteczności publicznej 
spełniających standardy dostępności w gminie; 

punkty 
procentowe 

 rocznie - 

wartość do 
podania po 
wyborze do 

dofinan-
sowania 

 

Rezultat 1 
Opracowany Plan Rozwoju 

Lokalnego  

liczba pracowników administracji lokalnej 
przeszkolonych w przygotowywaniu Planu Rozwoju 
Lokalnego (w podziale na płeć); 

kobiety 

mężczyźni 

osoba lista obecności 
jednorazowo, 

na koniec 
XII 2020 

2019 
0 K 

0 M 
 

liczba mieszkańców gminy, którzy uczestniczyli 
w konsultacjach społecznych dotyczących Planu 
Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć i wiek). 

Kobiety 

Mężczyźni 

osoba lista obecności 
jednorazowo, 

na koniec 
XII 2020 

2019 
0 K 

0 M 
 

Rezultat 2 Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego 
liczba pracowników administracji lokalnej 
przeszkolonych w zakresie wdrażania Planu 
Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć); 

osoba Lista obecności Półrocznie 2019   
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Rezultat 3 

Przemyśl – miasto rozpoznawalne 
swoim dziedzictwem, kulturą 
i atrakcyjną ofertą turystyczno-
rekreacyjną 

       

Produkt 3.1 

1.1. Wzmocnienie atrakcyjności 
kluczowych zasobów dziedzictwa 
Przemyśla w kontekście rozwijania 
potencjału turystycznego i 
rekreacyjnego – działania 
inwestycyjnie 

liczba podmiotów gospodarczych świadczących 
usługi na 1000 mieszkańców 

sztuka BDL GUS rocznie 2019   

MAPA: powierzchnia terenów, które zostały 
przystosowane do pełnienia nowych funkcji 

indywidualna 
skala 

zastosowana 
przez miasto 

badanie własne rocznie 2019   

MAPA: przebudowane lub zmodernizowane 
przestrzenie publiczne, które utrzymały swoje 
funkcje 

indywidualna 
skala 

zastosowana 
przez miasto 

badanie własne rocznie 2019   

MAPA: rozmieszczenie obiektów dziedzictwa 
kulturowego dostosowanych do pełnienia nowych 
funkcji 

indywidualna 
skala 

zastosowana 
przez miasto 

badania własne rocznie 2019   

MAPA: rozmieszczenie obiektów dziedzictwa 
kulturowego poddanych konserwacji, renowacji, 
rewaloryzacji lub modernizacji przy zachowaniu 
obecnej funkcji 

indywidualna 
skala 

zastosowana 
przez miasto 

badania własne rocznie 2019   

Produkt 3.2 

1.2 Przygotowanie techniczne na 
rzecz wzmacniania atrakcyjności 
turystycznej miasta – działania 
nieinwestycyjne 

liczba podmiotów gospodarczych świadczących 
usługi na 1 000 mieszkańców 

sztuka BDL GUS rocznie 2019   

MAPA: powierzchnia terenów, które zostały 
przystosowane do pełnienia nowych funkcji 

indywidualna 
skala 

zastosowana 
przez miasto 

badanie własne rocznie 2019   

MAPA: przebudowane lub zmodernizowane 
przestrzenie publiczne, które utrzymały swoje 
funkcje 

indywidualna 
skala 

zastosowana 
przez miasto 

badanie własne rocznie 2019   

MAPA: rozmieszczenie obiektów dziedzictwa 
kulturowego dostosowanych do pełnienia nowych 
funkcji 

indywidualna 
skala 

zastosowana 
przez miasto 

badania własne rocznie 2019   
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MAPA: rozmieszczenie obiektów dziedzictwa 
kulturowego poddanych konserwacji, renowacji, 
rewaloryzacji lub modernizacji przy zachowaniu 
obecnej funkcji 

indywidualna 
skala 

zastosowana 
przez miasto 

badania własne rocznie 2019   

Rezultat 4 

2. Przemyśl – miasto dostępne, 
wykorzystujące różnorodność i 
wielokulturowość do budowania 
społeczeństwa dialogu, otwartości 
oraz integracji społecznej 

       

Produkt 4.1 

2.1 Poszerzenie dostępności do 
zabytkowej części Przemyśla w 
oparciu o wyniki audytu i fizyczne 
niwelowanie barier  – działania 
inwestycyjne 

Liczba osób bezrobotnych, które założyły własną 
firmę 

osoba PUP rocznie 2019   

Liczba wybudowanych, przebudowanych lub 
zmodernizowanych miejsc umożliwiających wspólną 
aktywność mieszkańców, spędzanie wolnego czasu 
i rozwój zainteresowań  

sztuka badania własne rocznie 2019   

Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy 
społecznej (ogółem) na 1 000 mieszkańców 

osoba BDL GUS rocznie 2019   

Produkt 4.2 

2.2 Poszerzenie dostępności do 
zabytkowej części Przemyśla – 
działania nieinwestycyjne 

Liczba wybudowanych, przebudowanych lub 
zmodernizowanych miejsc umożliwiających wspólną 
aktywność mieszkańców, spędzanie wolnego czasu 
i rozwój zainteresowań  

sztuka badania własne rocznie 2019   

Produkt 4.3 

2.3 Integracja społeczna 
mieszkańców Przemyśla ze 
szczególnym uwzględnieniem grup 
defaworyzowanych – działania 
inwestycyjne 

liczba wybudowanych, przebudowanych lub 
zmodernizowanych miejsc umożliwiających wspólną 
aktywność mieszkańców, spędzanie wolnego czasu 
i rozwój zainteresowań  

sztuka badania własne rocznie 2019   

liczba osób bezrobotnych, które założyły własną 
firmę 

osoba PUP rocznie 2019   

Produkt 4.4 

2.4 Efektywne wykorzystanie 
potencjału wielokulturowości 
miasta – działania nieinwestycyjne 

liczba podmiotów gospodarczych specjalizujących się 
w sprzedaży produktów regionalnych 

sztuka 
badania własne 

 
rocznie 2019   

liczba wybudowanych, przebudowanych lub 
zmodernizowanych miejsc umożliwiających wspólną 
aktywność mieszkańców, spędzanie wolnego czasu 
i rozwój zainteresowań 

sztuka badania własne rocznie 2019   

Produkt 4.5 
2.5 Działania na rzecz rozwijania 
potencjału turystycznego Przemyśla 
– działania nieinwestycyjne 

liczba działań informacyjno-promocyjnych gminy sztuka 
raport 

Koordynatora 
projektu 

półrocznie  2019   
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iczba podmiotów gospodarczych związanych z 
zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na 1 
000 mieszkańców 

sztuka BDL GUS rocznie 2019   

Rezultat 5 

Przemyśl – miasto wykorzystujące 
premię swojego położenia dla 
zrównoważonego rozwoju i 
nowoczesnej przedsiębiorczości  

       

Produkt 5.1 

Wzrost poziomu lokalnej 
przedsiębiorczości – działania 
nieinwestycyjne 

liczba podmiotów gospodarczych  zarejestrowanych 
w CEIDG według miejsca prowadzenia działalności na 
1000 mieszkańców 

sztuka CEIDG rocznie 2019   

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
na 100 osób w wieku produkcyjnym 

osoba CEIDG rocznie 2019   

Produkt 5.2 

Wzrost  atrakcyjności inwestycyjnej 
w rezultacie poszerzenia potencjału 
terytorialnego – działania 
nieinwestycyjne 

dochody z tyt. podatku od nieruchomości 
przeznaczonych na działalność gospodarczą 
przypadające na 1 000 osób w wieku od 18 lat - 
średnia trzyletnia 

 BDL GUS rocznie 2019   

Rezultat 6 

Przemyśl – inteligentne miasto 
współtworzone przez mieszkańców 
z atrakcyjną ofertą edukacyjną, 
zróżnicowanym zasobem 
mieszkaniowym i bogatą ofertą 
usług społecznych 

       

Produkt 6.1 

Wykorzystany potencjał związany z 
rozwojem zawodowym 
ukierunkowanym na 
bezpieczeństwo – działanie 
nieinwestycyjne 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym na 1 000 
mieszkańców 

 

punkty 
procentowe 

PUP rocznie 2019   

Produkt 6.2 
Wzrost kwalifikacji młodzieży  – 
działanie nieinwestycyjne 

liczba osób w wieku 15-29 lat, które korzystały z 
usług w zakresie poradnictwa zawodowego w 
ramach publicznych służb zatrudnienia PSZ 

osoba PUP rocznie 2019   

Rezultat 7 

5. EkoPrzemyśl – miasto dbające o 
środowisko i wykorzystujące 
nowoczesne technologie dla 
zwiększania atrakcyjności i jakości 
życia 

       



   
 

 

 

   

199 

Produkt 7.1 
Przeprowadzona adaptacja 
Przemyśla do zmian klimatu – 
działania inwestycyjne 

udział powierzchni parków, zieleńców i terenów 
zieleni osiedlowej w powierzchni gminy 

punkty 
procentowe 

badanie własne rocznie 2019   

Produkt 7.2 

Udzielone wsparcie planistyczne 
procesów związanych z 
środowiskiem naturalnym – 
działania nieinwestycyjne 

liczby gospodarstw domowych 
zagospodarowujących wody opadowe w obrębie 
własnej działki 

sztuka badanie własne rocznie 2019   
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Ewaluacja 

Zaplanowany proces ewaluacji będzie miał charakter punktowy. Ewaluacja służy udoskonaleniu 

danego procesu, a także obiektywnej ocenie jego rezultatów. W związku z tak przyjętą definicją 

ewaluacji planuje się przeprowadzenie dwóch działań ewaluacyjnych podczas wdrażania Programu 

Rozwoju Lokalnego – ewaluacji mid-term oraz ewaluacji ex-post. Pierwsza z nich zostanie 

przeprowadzona w trakcie wdrażania Programu Rozwoju Lokalnego – w połowie roku 2022, natomiast 

druga w kwietniu 2024 – po zakończeniu działań projektowych. 

Proponowany proces ewaluacyjny ma za zadanie sprawdzić: 

− trafność, 

− skuteczność, 

− efektywność, 

− trwałość, 

− użyteczność 

prowadzonych działań.  Jako minimum metodologiczne proponuje się zastosowanie po jednej technice 

badań jakościowych (np. wywiady pogłębione) i jednej technice ilościowej (np. ankieta/ankieta 

internetowa) w jednym działaniu ewaluacyjnym.  

Grupami, do których będą skierowane działania ewaluacyjne (grupy badawcze), to mieszkańcy 

Przemyśla oraz bezpośredni realizatorzy projektu. Proponuje się, aby mieszkańcy Przemyśla byli objęci 

badaniami o charakterze ilościowym natomiast realizatorzy projektu jakościowym.  

Ciałem, odpowiedzialnym za prowadzenie działań ewaluacyjnych będzie Komitet ds. monitoringu 

i ewaluacji programu. W ramach zachowania transparentności prowadzonego procesu, działania 

ewaluacyjne będą skierowane zarówno do beneficjentów (mieszkańców) oraz realizatorów działań, 

a raporty ewaluacyjne będą publikowane na dedykowanej stronie internetowej.  

Każdorazowo raport ewaluacyjny będzie zawierał wnioski i rekomendacje – na poziomie ewaluacji mid-

term. Zaproponowane rekomendacje powinny być niezwłocznie przekazane operatorowi i zostać 

zaimplementowane do działań związanych z dalszą realizacją projektu. 

Poniższy schemat blokowy obrazuje relacje pomiędzy poszczególnymi elementami systemu 

monitorowania i ewaluacji. 
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Operator Urząd Miejski w Przemyślu 

   
 

  

Zespół ds. monitoringu i ewaluacji programu (spotkanie z udziałem Prezydenta minimum 2 razy do roku) 

 
 

  
 

 

Monitoring Ewaluacja 

 
 

  
 

 

Agregowanie danych zgodnych z tabelą wskaźników.  
Informacje o problemach i postępach w realizacji programu publikowane 

na stronie internetowej 

Mid-term 2022 
Minimum metodologiczne: 

1 technika jakościowa 
1 technika ilościowa 

Ex-post 2024 
Minimum metodologiczne: 

1 technika jakościowa 
1 technika ilościowa 

   
 

 
 

    Raporty ewaluacyjne publikowane on-line  
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11.  POWIĄZANIE PRL Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI 

MIASTA 

Program Rozwoju Lokalnego jest wyrazem potrzeb społeczności lokalnej i samorządu miasta 

Przemyśla. Przedmiotowe opracowanie zostało poddane kompleksowej weryfikacji w zestawieniu 

z kluczowymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi miasta. Zakres prowadzonej interwencji 

ma wymiar lokalny, kreuje rozwój na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Niniejsze opracowanie jest w pełni zgodne z założeniami, priorytetami oraz celami artykułowanymi 

w poniżej zestawionych dokumentach. 

Tabela 6 Spójność LPR z dokumentami strategicznymi miasta Przemyśl 

Komplementarność z dokumentami na poziomie miasta 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 

• Sfera społeczna: 

1. włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców obszaru dotkniętych ubóstwem, długotrwałym bezrobociem 

i niską aktywnością społeczną, 

3. zbudowanie kapitału ludzkiego – wyrównanie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży. 

• Sfera gospodarcza: 

4. podniesienie poziomu przedsiębiorczości mieszkańców śródmieścia i stworzenie zachęt do podjęcia 

działalności gospodarczej w specjalistycznych usługach i handlu, 

5. podniesienie konkurencyjności śródmieścia Przemyśla jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

i korzystania z usług oraz lokalnego handlu i gastronomii, 

• Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna: 

6. poprawa ładu przestrzennego śródmieścia oraz wzmocnienie jego funkcji centrotwórczych – wykorzystanie 

kulturalnego i turystycznego potencjału obszaru poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej i turystycznej, 

7. Ochrona dziedzictwa kulturowego śródmieścia i jego adaptacja pod nowe funkcje publiczne i komercyjne w 

powiązaniu z docelową specjalizacją gospodarczą centrum miasta, 

8. Stworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim mieszkańcom - dostosowanie infrastruktury oraz obiektów 

użyteczności publicznej i usługowych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, 

9. Modernizacja budynków mieszkaniowych, modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej dla 

mieszkalnictw, 

• Sfera środowiskowa: 

10. Ograniczenie zjawiska niskiej emisji i poprawa warunków życia poprzez eliminację wyrobów 

niebezpiecznych dla zdrowia, 
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11. Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ograniczających ruch kołowy w centrum miasta, 

12. Stworzenie atrakcyjnych miejsc w przestrzeni publicznej sprzyjających prowadzeniu zdrowego stylu życia. 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Przemyśla na lata 2018-2021 

Opracowanie programu ochrony środowiska ma na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju gminy, 

polegającego na podejmowaniu działań w sferze społeczno-gospodarczej, umożliwiających racjonalną 

ochronę środowiska. Dokument zgodny jest z celami wyszczególnionymi w Planie jakimi są w szczególności:  

CEL 1. Poprawa i utrzymanie wymaganej prawem jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu 

celu długoterminowego dla ozonu i krajowego celu redukcji narażenia do 2020r. oraz przeciwdziałanie 

zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów cieplarnianych 

CEL 2. Poprawa klimatu akustycznego 

CEL 3.1  Minimalizacja skutków ekstremalnych zjawisk naturalnych oraz zwiększenie zasobów dyspozycyjnych 

wody 

CEL 3.2 Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz zaspokojenie ilościowego 

i jakościowego zaopatrzenia na wodę przeznaczoną do celów bytowo-gospodarczych i rekreacyjno-turystycznych 

CEL 4. Zmniejszenie masy odpadów składowanych na składowiskach oraz zwiększenie udziału przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu surowców wtórnych i odzysku energii z odpadów 

CEL 5. Zachowanie, ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, ochrona zasobów 

leśnych i rozwój zrównoważonej gospodarki leśnej 

CEL 6. Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego mieszkańcom Przemyśla, w tym 

zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii  

CEL 7. Zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska 

CEL 8. Ochrona ludności i środowiska przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym 

Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 

Cel główny:  

Rozwijanie partnerstwa miasta z organizacjami pozarządowymi w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców 

oraz wzmacniania aktywności społeczności lokalnej. 

Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024 

Cele strategiczne 

Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

1. Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Obszar: Potencjały i zasoby Miasta 

2. Dobrze rozwinięta infrastruktura Miasta umożliwiająca zrównoważony rozwój 

3. Zrównoważony ład przestrzenny 

4. Czyste środowisko 
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5. Zachowane i wykorzystane zasoby dziedzictwa kulturowego 

6. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

Obszar: Gospodarka i promocja Miasta 

7. Wzrost potencjału gospodarczego Miasta 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik nr 1 Wskaźniki miasta na tle grupy porównawczej 

 

Miasto 
Skró
t 

Wskaźni
k 

Nazwa 
Wartość 

standaryzo
-wana 

Dyna-
mika 
wzro
stu Przemyśl P 1.1.1 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 
mieszkanców 

-0,43 0,33 

Nowy Sącz NS 1.1.1 
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 
mieszkanców 

0,19 0,14 

Biała 
Podlaska 

BP 1.1.1 
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 
mieszkanców 

-0,33 0,33 

Tarnobrzeg TB 1.1.1 
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 
mieszkanców 

-0,52 -0,05 

Krosno K 1.1.1 
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 
mieszkanców 

0,24 -0,05 

Chełm CH 1.1.1 
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 
mieszkanców 

-1,00 0,09 

Tarnów T 1.1.1 
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 
mieszkanców 

-0,33 0,28 

Zamość Z 1.1.1 
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 
mieszkanców 

0,24 -0,05 

Przemyśl P 1.1.2 
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych z REGON na 1000 
mieszkanców (średnia 3-letnia) 

0,57 -0,52 

Nowy Sącz NS 1.1.2 
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych z REGON na 1000 
mieszkanców (średnia 3-letnia) 

-0,17 0,22 

Biała 
Podlaska 

BP 1.1.2 
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych z REGON na 1000 
mieszkanców (średnia 3-letnia) 

0,47 -0,21 

Tarnobrzeg TB 1.1.2 
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych z REGON na 1000 
mieszkanców (średnia 3-letnia) 

1,05 0,19 

Krosno K 1.1.2 
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych z REGON na 1000 
mieszkanców (średnia 3-letnia) 

0,11 -0,23 

Chełm CH 1.1.2 
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych z REGON na 1000 
mieszkanców (średnia 3-letnia) 

0,51 -0,24 

Tarnów T 1.1.2 
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych z REGON na 1000 
mieszkanców (średnia 3-letnia) 

0,79 0,44 

Zamość Z 1.1.2 
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych z REGON na 1000 
mieszkanców (średnia 3-letnia) 

0,17 -0,06 

Przemyśl P 1.1.3 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-1,66 -0,51 

Nowy Sącz NS 1.1.3 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

0,06 0,04 

Biała 
Podlaska 

BP 1.1.3 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,91 -0,21 

Tarnobrzeg TB 1.1.3 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-1,27 -0,45 

Krosno K 1.1.3 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,49 -0,10 

Chełm CH 1.1.3 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-1,41 -0,44 

Tarnów T 1.1.3 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,47 -0,14 

Zamość Z 1.1.3 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-1,16 -0,37 

Przemyśl P 1.2.1 
Różnica liczby mieszkanców w wieku 10-24 i 50-64 lat na 1000 
mieszkanców gminy 

-0,38 -0,74 

Nowy Sącz NS 1.2.1 
Różnica liczby mieszkanców w wieku 10-24 i 50-64 lat na 1000 
mieszkanców gminy 

1,67 -0,78 

Biała 
Podlaska 

BP 1.2.1 
Różnica liczby mieszkanców w wieku 10-24 i 50-64 lat na 1000 
mieszkanców gminy 

0,37 -0,54 

Tarnobrzeg TB 1.2.1 
Różnica liczby mieszkanców w wieku 10-24 i 50-64 lat na 1000 
mieszkanców gminy 

-0,16 -0,70 

Krosno K 1.2.1 
Różnica liczby mieszkanców w wieku 10-24 i 50-64 lat na 1000 
mieszkanców gminy 

0,16 0,43 

Chełm CH 1.2.1 
Różnica liczby mieszkanców w wieku 10-24 i 50-64 lat na 1000 
mieszkanców gminy 

-1,23 -0,60 

Tarnów T 1.2.1 
Różnica liczby mieszkanców w wieku 10-24 i 50-64 lat na 1000 
mieszkanców gminy 

-0,27 -0,75 

Zamość Z 1.2.1 
Różnica liczby mieszkanców w wieku 10-24 i 50-64 lat na 1000 
mieszkanców gminy 

-0,72 -0,89 
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Miasto 
Skró
t 

Wskaźni
k 

Nazwa 
Wartość 

standaryzo
-wana 

Dyna-
mika 
wzro
stu Przemyśl P 1.2.2 

Kwota wydatków inwestycyjnych przypadająca na 1 mieszkańca 
(średnia 
3-letnia) 

-0,95 -2,25 

Nowy Sącz NS 1.2.2 
Kwota wydatków inwestycyjnych przypadająca na 1 mieszkańca 
(średnia 
3-letnia) 

-0,64 0,89 

Biała 
Podlaska 

BP 1.2.2 
Kwota wydatków inwestycyjnych przypadająca na 1 mieszkańca 
(średnia 
3-letnia) 

-1,09 0,36 

Tarnobrzeg TB 1.2.2 
Kwota wydatków inwestycyjnych przypadająca na 1 mieszkańca 
(średnia 
3-letnia) 

-0,66 -0,99 

Krosno K 1.2.2 
Kwota wydatków inwestycyjnych przypadająca na 1 mieszkańca 
(średnia 
3-letnia) 

1,76 -0,47 

Chełm CH 1.2.2 
Kwota wydatków inwestycyjnych przypadająca na 1 mieszkańca 
(średnia 
3-letnia) 

-1,36 0,29 

Tarnów T 1.2.2 
Kwota wydatków inwestycyjnych przypadająca na 1 mieszkańca 
(średnia 
3-letnia) 

0,24 1,02 

Zamość Z 1.2.2 
Kwota wydatków inwestycyjnych przypadająca na 1 mieszkańca 
(średnia 
3-letnia) 

-0,38 -0,05 

Przemyśl P 1.3.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z CIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,52 -0,17 

Nowy Sącz NS 1.3.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z CIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

0,03 -0,17 

Biała 
Podlaska 

BP 1.3.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z CIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,71 -0,34 

Tarnobrzeg TB 1.3.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z CIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,54 -0,24 

Krosno K 1.3.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z CIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

1,02 1,03 

Chełm CH 1.3.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z CIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,71 -0,27 

Tarnów T 1.3.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z CIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,23 -0,30 

Zamość Z 1.3.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z CIT przypadające na 
1000 
osób w wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,30 -0,27 

Przemyśl P 1.3.2 
Dochody z podatku od nieruchomości przypadające na 1000 osób w 
wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,51 -0,27 

Nowy Sącz NS 1.3.2 
Dochody z podatku od nieruchomości przypadające na 1000 osób w 
wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,17 -0,01 

Biała 
Podlaska 

BP 1.3.2 
Dochody z podatku od nieruchomości przypadające na 1000 osób w 
wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,66 -0,35 

Tarnobrzeg TB 1.3.2 
Dochody z podatku od nieruchomości przypadające na 1000 osób w 
wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,90 -0,36 

Krosno K 1.3.2 
Dochody z podatku od nieruchomości przypadające na 1000 osób w 
wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

0,32 -0,08 

Chełm CH 1.3.2 
Dochody z podatku od nieruchomości przypadające na 1000 osób w 
wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,57 -0,41 

Tarnów T 1.3.2 
Dochody z podatku od nieruchomości przypadające na 1000 osób w 
wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

0,37 -0,14 

Zamość Z 1.3.2 
Dochody z podatku od nieruchomości przypadające na 1000 osób w 
wieku od 18 lat (średnia 3-letnia) 

-0,66 -0,30 

Przemyśl P 1.3.3 Procent zatrudnionych w usługach 1,57 0,32 

Nowy Sącz NS 1.3.3 Procent zatrudnionych w usługach 0,16 0,05 

Biała 
Podlaska 

BP 1.3.3 Procent zatrudnionych w usługach 1,04 0,06 

Tarnobrzeg TB 1.3.3 Procent zatrudnionych w usługach 0,30 -0,05 

Krosno K 1.3.3 Procent zatrudnionych w usługach -1,06 -0,23 

Chełm CH 1.3.3 Procent zatrudnionych w usługach 1,05 0,18 

Tarnów T 1.3.3 Procent zatrudnionych w usługach -0,03 -0,09 

Zamość Z 1.3.3 Procent zatrudnionych w usługach 1,43 -0,28 

 
Przemyśl 

 
P 

 
1.3.4 

Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego 
w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem (średnia 3-
letnia) 

 
-1,78 

 
-0,83 

 
Nowy Sącz 

 
NS 

 
1.3.4 

Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego 
w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem (średnia 3-
letnia) 

 
1,81 

 
0,58 

 
Biała 
Podlaska 

 
BP 

 
1.3.4 

Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego 
w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem (średnia 3-
letnia) 

 
-0,80 

 
-0,57 

 
Tarnobrzeg 

 
TB 

 
1.3.4 

Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego 
w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem (średnia 3-
letnia) 

 
0,78 

 
1,82 
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Miasto 
Skró
t 

Wskaźni
k 

Nazwa 
Wartość 

standaryzo
-wana 

Dyna-
mika 
wzro
stu  

Krosno 
 

K 
 

1.3.4 

Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego 
w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem (średnia 3-
letnia) 

 
0,08 

 
-2,03 

 
Chełm 

 
CH 

 
1.3.4 

Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego 
w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem (średnia 3-
letnia) 

 
0,23 

 
0,06 

 
Tarnów 

 
T 

 
1.3.4 

Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego 
w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem (średnia 3-
letnia) 

 
1,78 

 
-0,09 

 
Zamość 

 
Z 

 
1.3.4 

Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego 
w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem (średnia 3-
letnia) 

 
0,51 

 
0,26 

Przemyśl P 2.1.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,67 -0,50 

Nowy Sącz NS 2.1.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-0,11 0,00 

Biała 
Podlaska 

BP 2.1.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,03 -0,23 

Tarnobrzeg TB 2.1.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,24 -0,42 

Krosno K 2.1.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-0,48 -0,08 

Chełm CH 2.1.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,36 -0,42 

Tarnów T 2.1.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-0,39 -0,10 

Zamość Z 2.1.1 
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,17 -0,35 

Przemyśl P 2.1.3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,68 -0,41 

Nowy Sącz NS 2.1.3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,64 -0,09 

Biała 
Podlaska 

BP 2.1.3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,57 -0,47 

Tarnobrzeg TB 2.1.3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,71 -0,16 

Krosno K 2.1.3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,62 0,05 

Chełm CH 2.1.3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,49 -0,03 

Tarnów T 2.1.3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,25 -0,12 

Zamość Z 2.1.3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,14 -0,01 

Przemyśl P 2.2.2 
Zmiana liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym w ostatnich pięciu 
latach (jako % ogólnej liczby mieszkańców) 

-0,46 -0,51 

Nowy Sącz NS 2.2.2 
Zmiana liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym w ostatnich pięciu 
latach (jako % ogólnej liczby mieszkańców) 

2,17 0,45 

Biała 
Podlaska 

BP 2.2.2 
Zmiana liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym w ostatnich pięciu 
latach (jako % ogólnej liczby mieszkańców) 

0,43 -0,18 

Tarnobrzeg TB 2.2.2 
Zmiana liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym w ostatnich pięciu 
latach (jako % ogólnej liczby mieszkańców) 

0,59 0,42 

Krosno K 2.2.2 
Zmiana liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym w ostatnich pięciu 
latach (jako % ogólnej liczby mieszkańców) 

0,58 0,64 

Chełm CH 2.2.2 
Zmiana liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym w ostatnich pięciu 
latach (jako % ogólnej liczby mieszkańców) 

-1,81 -1,30 

Tarnów T 2.2.2 
Zmiana liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym w ostatnich pięciu 
latach (jako % ogólnej liczby mieszkańców) 

0,24 0,41 

Zamość Z 2.2.2 
Zmiana liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym w ostatnich pięciu 
latach (jako % ogólnej liczby mieszkańców) 

-0,33 -0,72 

Przemyśl P 2.2.5 
Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 1000 
mieszkańców 

-1,32 0,16 

Nowy Sącz NS 2.2.5 
Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 1000 
mieszkańców 

1,05 -0,55 

Biała 
Podlaska 

BP 2.2.5 
Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 1000 
mieszkańców 

-0,51 -0,77 

Tarnobrzeg TB 2.2.5 
Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 1000 
mieszkańców 

0,65 -0,61 

Krosno K 2.2.5 
Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 1000 
mieszkańców 

1,38 -0,76 

Chełm CH 2.2.5 
Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 1000 
mieszkańców 

-0,25 -0,63 

Tarnów T 2.2.5 
Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 1000 
mieszkańców 

0,51 -0,56 

Zamość Z 2.2.5 
Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 1000 
mieszkańców 

-0,72 -0,75 

Przemyśl P 2.2.6 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych powyżej roku w ogólnej liczbie 
mieszkańców w wieku produkcyjnym (w %) 

-2,46 0,29 
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Miasto 
Skró
t 

Wskaźni
k 

Nazwa 
Wartość 

standaryzo
-wana 

Dyna-
mika 
wzro
stu Nowy Sącz NS 2.2.6 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych powyżej roku w ogólnej liczbie 
mieszkańców w wieku produkcyjnym (w %) 

0,98 0,67 

Biała 
Podlaska 

BP 2.2.6 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych powyżej roku w ogólnej liczbie 
mieszkańców w wieku produkcyjnym (w %) 

-1,31 -0,14 

Tarnobrzeg TB 2.2.6 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych powyżej roku w ogólnej liczbie 
mieszkańców w wieku produkcyjnym (w %) 

-0,13 -0,09 

Krosno K 2.2.6 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych powyżej roku w ogólnej liczbie 
mieszkańców w wieku produkcyjnym (w %) 

0,81 0,33 

Chełm CH 2.2.6 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych powyżej roku w ogólnej liczbie 
mieszkańców w wieku produkcyjnym (w %) 

-0,93 -0,45 

Tarnów T 2.2.6 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych powyżej roku w ogólnej liczbie 
mieszkańców w wieku produkcyjnym (w %) 

-0,23 -0,36 

Zamość Z 2.2.6 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych powyżej roku w ogólnej liczbie 
mieszkańców w wieku produkcyjnym (w %) 

-1,21 0,32 

Przemyśl P 2.4.1 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem na 1000 mieszkańców 
gminy 

-2,01 0,04 

Nowy Sącz NS 
 

2.4.1 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem na 1000 mieszkańców 
gminy 

0,75 0,53 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

2.4.1 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem na 1000 mieszkańców 
gminy 

-1,39 -0,36 

Tarnobrzeg TB 
 

2.4.1 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem na 1000 mieszkańców 
gminy 

-0,39 0,23 

Krosno K 
 

2.4.1 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem na 1000 mieszkańców 
gminy 

0,83 0,42 

Chełm CH 
 

2.4.1 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem na 1000 mieszkańców 
gminy 

-1,27 -0,54 

Tarnów T 
 

2.4.1 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem na 1000 mieszkańców 
gminy 

-0,02 -0,17 

Zamość Z 
 

2.4.1 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem na 1000 mieszkańców 
gminy 

-1,46 -0,01 

Przemyśl P 
 

2.4.2 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych do 25 roku życia na 1000 
mieszkańców gminy 

-1,93 -0,10 

Nowy Sącz NS 
 

2.4.2 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych do 25 roku życia na 1000 
mieszkańców gminy 

0,22 1,27 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

2.4.2 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych do 25 roku życia na 1000 
mieszkańców gminy 

-1,46 0,08 

Tarnobrzeg TB 
 

2.4.2 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych do 25 roku życia na 1000 
mieszkańców gminy 

-0,18 0,97 

Krosno K 
 

2.4.2 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych do 25 roku życia na 1000 
mieszkańców gminy 

1,09 0,70 

Chełm CH 
 

2.4.2 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych do 25 roku życia na 1000 
mieszkańców gminy 

-1,34 0,29 

Tarnów T 
 

2.4.2 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych do 25 roku życia na 1000 
mieszkańców gminy 

-0,12 0,55 

Zamość Z 
 

2.4.2 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych do 25 roku życia na 1000 
mieszkańców gminy 

-1,74 0,46 

Przemyśl P 
 

2.4.3 

Liczba długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych na 1000 
mieszkańców gminy 

-2,20 0,50 

Nowy Sącz NS 
 

2.4.3 

Liczba długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych na 1000 
mieszkańców gminy 

0,89 0,56 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

2.4.3 

Liczba długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych na 1000 
mieszkańców gminy 

-1,44 -0,26 

Tarnobrzeg TB 
 

2.4.3 

Liczba długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych na 1000 
mieszkańców gminy 

-0,21 0,32 

Krosno K 
 

2.4.3 

Liczba długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych na 1000 
mieszkańców gminy 

0,81 0,32 

Chełm CH 
 

2.4.3 

Liczba długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych na 1000 
mieszkańców gminy 

-1,08 -0,41 

Tarnów T 
 

2.4.3 

Liczba długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych na 1000 
mieszkańców gminy 

-0,16 -0,29 

Zamość Z 
 

2.4.3 

Liczba długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych na 1000 
mieszkańców gminy 

-1,41 0,32 

Przemyśl P 
 

3.1.1. 

Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,67 -0,50 

Nowy Sącz NS 
 

3.1.1. 

Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-0,11 0,00 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

3.1.1. 

Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,03 -0,23 

Tarnobrzeg TB 
 

3.1.1. 

Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,24 -0,42 
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Miasto 
Skró
t 

Wskaźni
k 

Nazwa 
Wartość 

standaryzo
-wana 

Dyna-
mika 
wzro
stu Krosno K 

 
3.1.1. 

Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-0,48 -0,08 

Chełm CH 
 

3.1.1. 

Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,36 -0,42 

Tarnów T 
 

3.1.1. 

Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-0,39 -0,10 

Zamość Z 
 

3.1.1. 

Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,17 -0,35 

Przemyśl P 3.1.2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,68 -0,41 

Nowy Sącz NS 3.1.2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,64 -0,09 

Biała 
Podlaska 

BP 3.1.2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,57 -0,47 

Tarnobrzeg TB 3.1.2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,71 -0,16 

Krosno K 3.1.2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,62 0,05 

Chełm CH 3.1.2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,49 -0,03 

Tarnów T 3.1.2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,25 -0,12 

Zamość Z 3.1.2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto -0,14 -0,01 

Przemyśl P 
 

3.3.1 

Dochody od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat 

-0,47 -0,04 

Nowy Sącz NS 
 

3.3.1 

Dochody od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat 

0,01 -0,16 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

3.3.1 

Dochody od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat 

1,32 -0,16 

Tarnobrzeg TB 
 

3.3.1 

Dochody od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat 

-1,04 -0,25 

Krosno K 
 

3.3.1 

Dochody od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat 

1,68 0,20 

Chełm CH 
 

3.3.1 

Dochody od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat 

-0,09 -0,16 

Tarnów T 
 

3.3.1 

Dochody od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat 

-0,28 -0,38 

Zamość Z 
 

3.3.1 

Dochody od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat 

0,01 0,34 

Przemyśl P 
 

4.1.1 
 
Dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca (średnia 3-letnia) 

0,27 -0,76 

Nowy Sącz NS 
 

4.1.1 
 
Dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca (średnia 3-letnia) 

0,96 0,83 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

4.1.1 
 
Dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca (średnia 3-letnia) 

-0,79 -0,05 

Tarnobrzeg TB 
 

4.1.1 
 
Dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca (średnia 3-letnia) 

-0,63 -0,64 

Krosno K 
 

4.1.1 
 
Dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca (średnia 3-letnia) 

0,93 -0,66 

Chełm CH 
 

4.1.1 
 
Dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca (średnia 3-letnia) 

-0,95 -0,01 

Tarnów T 
 

4.1.1 
 
Dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca (średnia 3-letnia) 

0,31 0,10 

Zamość Z 
 

4.1.1 
 
Dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca (średnia 3-letnia) 

0,26 -0,21 

Przemyśl P 
 

4.1.2 
 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3-
letnia) 

-1,74 0,71 

Nowy Sącz NS 
 

4.1.2 
 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3-
letnia) 

-0,90 -0,03 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

4.1.2 
 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3-
letnia) 

-1,73 -0,22 

Tarnobrzeg TB 
 

4.1.2 
 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3-
letnia) 

-0,85 -1,08 

Krosno K 
 

4.1.2 
 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3-
letnia) 

-0,78 0,57 

Chełm CH 
 

4.1.2 
 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3-
letnia) 

-1,34 0,01 

Tarnów T 
 

4.1.2 
 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3-
letnia) 

-0,26 -0,01 

Zamość Z 
 

4.1.2 
 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3-
letnia) 

-1,64 0,81 

Przemyśl P 
 

4.1.4 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3- 
letnia) 

-0,51 -3,02 

Nowy Sącz NS 
 

4.1.4 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3- 
letnia) 

0,53 2,53 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

4.1.4 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3- 
letnia) 

-1,28 -0,10 
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4.1.4 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3- 
letnia) 

0,14 -1,44 

Krosno K 
 

4.1.4 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3- 
letnia) 

0,35 -2,19 

Chełm CH 
 

4.1.4 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3- 
letnia) 

-1,20 1,27 

Tarnów T 
 

4.1.4 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3- 
letnia) 

-0,83 1,10 

Zamość Z 
 

4.1.4 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %) (średnia 3- 
letnia) 

-0,90 -1,15 

Przemyśl P 
 

4.2.1 

Poziom finansowania wydatków majątkowych dochodami 
majątkowymi 
(w %)  (średnia 3-letnia) 

0,47 -0,44 

Nowy Sącz NS 
 

4.2.1 

Poziom finansowania wydatków majątkowych dochodami 
majątkowymi 
(w %)  (średnia 3-letnia) 

1,42 0,96 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

4.2.1 

Poziom finansowania wydatków majątkowych dochodami 
majątkowymi 
(w %)  (średnia 3-letnia) 

-0,69 -1,48 

Tarnobrzeg TB 
 

4.2.1 

Poziom finansowania wydatków majątkowych dochodami 
majątkowymi 
(w %)  (średnia 3-letnia) 

0,51 -0,03 

Krosno K 
 

4.2.1 

Poziom finansowania wydatków majątkowych dochodami 
majątkowymi 
(w %)  (średnia 3-letnia) 

-0,65 -0,66 

Chełm CH 
 

4.2.1 

Poziom finansowania wydatków majątkowych dochodami 
majątkowymi 
(w %)  (średnia 3-letnia) 

-0,58 -0,05 

Tarnów T 
 

4.2.1 

Poziom finansowania wydatków majątkowych dochodami 
majątkowymi 
(w %)  (średnia 3-letnia) 

-0,91 -0,06 

Zamość Z 
 

4.2.1 

Poziom finansowania wydatków majątkowych dochodami 
majątkowymi 
(w %)  (średnia 3-letnia) 

-0,67 -1,46 

Przemyśl P 
 

4.2.2 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)  (średnia 3- 
letnia) 

-1,34 -2,27 

Nowy Sącz NS 
 

4.2.2 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)  (średnia 3- 
letnia) 

-0,93 1,41 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

4.2.2 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)  (średnia 3- 
letnia) 

-1,31 0,56 

Tarnobrzeg TB 
 

4.2.2 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)  (średnia 3- 
letnia) 

-0,55 -1,01 

Krosno K 
 

4.2.2 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)  (średnia 3- 
letnia) 

1,63 -0,92 

Chełm CH 
 

4.2.2 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)  (średnia 3- 
letnia) 

-1,40 0,94 

Tarnów T 
 

4.2.2 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)  (średnia 3- 
letnia) 

-0,02 1,15 

Zamość Z 
 

4.2.2 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)  (średnia 3- 
letnia) 

-0,69 0,02 

Przemyśl P 
 

4.2.3 

Kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 mieszkańca (średnia 
3- 
letnia) 

-1,03 -2,13 

Nowy Sącz NS 
 

4.2.3 

Kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 mieszkańca (średnia 
3- 
letnia) 

-0,55 0,92 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

4.2.3 

Kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 mieszkańca (średnia 
3- 
letnia) 

-1,17 0,21 

Tarnobrzeg TB 
 

4.2.3 

Kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 mieszkańca (średnia 
3- 
letnia) 

-0,64 -0,88 

Krosno K 
 

4.2.3 

Kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 mieszkańca (średnia 
3- 
letnia) 

1,69 -0,81 

Chełm CH 
 

4.2.3 

Kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 mieszkańca (średnia 
3- 
letnia) 

-1,21 0,38 

Tarnów T 
 

4.2.3 

Kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 mieszkańca (średnia 
3- 
letnia) 

0,16 0,98 

Zamość Z 
 

4.2.3 

Kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 mieszkańca (średnia 
3- 
letnia) 

-0,50 -0,07 

Przemyśl P 
 

4.3.2 

Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
do 
kwoty dochodów bieżących (w %) (średnia 3-letnia) 

-0,40 1,09 

Nowy Sącz NS 
 

4.3.2 

Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
do 
kwoty dochodów bieżących (w %) (średnia 3-letnia) 

-0,19 0,79 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

4.3.2 

Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
do 
kwoty dochodów bieżących (w %) (średnia 3-letnia) 

1,02 3,35 

Tarnobrzeg TB 
 

4.3.2 

Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
do 
kwoty dochodów bieżących (w %) (średnia 3-letnia) 

0,18 0,19 

Krosno K 
 

4.3.2 

Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
do 
kwoty dochodów bieżących (w %) (średnia 3-letnia) 

-0,12 -1,63 

Chełm CH 
 

4.3.2 

Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
do 
kwoty dochodów bieżących (w %) (średnia 3-letnia) 

-0,83 3,14 
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4.3.2 

Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
do 
kwoty dochodów bieżących (w %) (średnia 3-letnia) 

-1,44 -1,49 

Zamość Z 
 

4.3.2 

Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
do 
kwoty dochodów bieżących (w %) (średnia 3-letnia) 

-0,15 -1,52 

Przemyśl P 
 

4.3.4 

Kwota nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
przypadająca na 1 mieszkańca  (średnia 3-letnia) 

-0,35 0,72 

Nowy Sącz NS 
 

4.3.4 

Kwota nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
przypadająca na 1 mieszkańca  (średnia 3-letnia) 

-0,13 0,58 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

4.3.4 

Kwota nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
przypadająca na 1 mieszkańca  (średnia 3-letnia) 

0,72 2,07 

Tarnobrzeg TB 
 

4.3.4 

Kwota nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
przypadająca na 1 mieszkańca  (średnia 3-letnia) 

0,02 0,00 

Krosno K 
 

4.3.4 

Kwota nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
przypadająca na 1 mieszkańca  (średnia 3-letnia) 

-0,07 -1,15 

Chełm CH 
 

4.3.4 

Kwota nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
przypadająca na 1 mieszkańca  (średnia 3-letnia) 

-0,76 1,50 

Tarnów T 
 

4.3.4 

Kwota nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
przypadająca na 1 mieszkańca  (średnia 3-letnia) 

-1,29 -1,27 

Zamość Z 
 

4.3.4 

Kwota nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu 
przypadająca na 1 mieszkańca  (średnia 3-letnia) 

-0,15 -1,06 

Przemyśl P 4.4.2 Suma zobowiązań do spłaty przypadająca na 1 mieszkańca -0,08 0,72 

Nowy Sącz NS 4.4.2 Suma zobowiązań do spłaty przypadająca na 1 mieszkańca 1,37 0,50 

Biała 
Podlaska 

BP 4.4.2 Suma zobowiązań do spłaty przypadająca na 1 mieszkańca 1,07 0,62 

Tarnobrzeg TB 4.4.2 Suma zobowiązań do spłaty przypadająca na 1 mieszkańca -0,04 0,33 

Krosno K 4.4.2 Suma zobowiązań do spłaty przypadająca na 1 mieszkańca -2,24 -1,79 

Chełm CH 4.4.2 Suma zobowiązań do spłaty przypadająca na 1 mieszkańca -0,16 -0,34 

Tarnów T 4.4.2 Suma zobowiązań do spłaty przypadająca na 1 mieszkańca -0,76 -0,79 

Zamość Z 4.4.2 Suma zobowiązań do spłaty przypadająca na 1 mieszkańca 0,95 0,14 

Przemyśl P 4.4.3 Relacja kwoty zadłużenia w danym roku do dochodów ogółem 0,07 0,59 

Nowy Sącz NS 4.4.3 Relacja kwoty zadłużenia w danym roku do dochodów ogółem 1,52 0,37 

Biała 
Podlaska 

BP 4.4.3 Relacja kwoty zadłużenia w danym roku do dochodów ogółem 0,98 0,77 

Tarnobrzeg TB 4.4.3 Relacja kwoty zadłużenia w danym roku do dochodów ogółem -0,24 0,17 

Krosno K 4.4.3 Relacja kwoty zadłużenia w danym roku do dochodów ogółem -1,70 -1,79 

Chełm CH 4.4.3 Relacja kwoty zadłużenia w danym roku do dochodów ogółem -0,45 -0,30 

Tarnów T 4.4.3 Relacja kwoty zadłużenia w danym roku do dochodów ogółem -0,70 -0,76 

Zamość Z 4.4.3 Relacja kwoty zadłużenia w danym roku do dochodów ogółem 0,98 -0,11 

Przemyśl P 
 

4.5.1 

Udział wydatków majątkowych na projekty dofinansowane z UE w 
wydatkach majątkowych ogółem (w %) (średnia 3-letnia) 

0,83 -3,25 

Nowy Sącz NS 
 

4.5.1 

Udział wydatków majątkowych na projekty dofinansowane z UE w 
wydatkach majątkowych ogółem (w %) (średnia 3-letnia) 

1,24 2,36 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

4.5.1 

Udział wydatków majątkowych na projekty dofinansowane z UE w 
wydatkach majątkowych ogółem (w %) (średnia 3-letnia) 

-0,22 -0,59 

Tarnobrzeg TB 
 

4.5.1 

Udział wydatków majątkowych na projekty dofinansowane z UE w 
wydatkach majątkowych ogółem (w %) (średnia 3-letnia) 

0,66 0,46 

Krosno K 
 

4.5.1 

Udział wydatków majątkowych na projekty dofinansowane z UE w 
wydatkach majątkowych ogółem (w %) (średnia 3-letnia) 

-0,43 -0,60 

Chełm CH 
 

4.5.1 

Udział wydatków majątkowych na projekty dofinansowane z UE w 
wydatkach majątkowych ogółem (w %) (średnia 3-letnia) 

-1,20 0,81 

Tarnów T 
 

4.5.1 

Udział wydatków majątkowych na projekty dofinansowane z UE w 
wydatkach majątkowych ogółem (w %) (średnia 3-letnia) 

0,56 1,37 

Zamość Z 
 

4.5.1 

Udział wydatków majątkowych na projekty dofinansowane z UE w 
wydatkach majątkowych ogółem (w %) (średnia 3-letnia) 

-1,39 -3,04 

Przemyśl P 
 

5.2.1 

Liczba odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy, koncerty na 1000 
mieszkańców 

-0,12 0,56 

Nowy Sącz NS 
 

5.2.1 

Liczba odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy, koncerty na 1000 
mieszkańców 

1,75 -0,22 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

5.2.1 

Liczba odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy, koncerty na 1000 
mieszkańców 

-0,60 -0,22 

Tarnobrzeg TB 
 

5.2.1 

Liczba odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy, koncerty na 1000 
mieszkańców 

-1,97 -0,81 

Krosno K 
 

5.2.1 

Liczba odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy, koncerty na 1000 
mieszkańców 

1,59 1,34 

Chełm CH 
 

5.2.1 

Liczba odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy, koncerty na 1000 
mieszkańców 

-0,93 -0,21 

Tarnów T 
 

5.2.1 

Liczba odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy, koncerty na 1000 
mieszkańców 

0,02 -0,51 

Zamość Z 
 

5.2.1 

Liczba odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy, koncerty na 1000 
mieszkańców 

0,85 0,19 

Przemyśl P 
 

5.2.3 

Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,41 -1,90 
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5.2.3 

Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,71 0,23 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

5.2.3 

Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 
mieszkańca 

0,15 0,67 

Tarnobrzeg TB 
 

5.2.3 

Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 
mieszkańca 

-0,32 0,54 

Krosno K 
 

5.2.3 

Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 
mieszkańca 

2,05 1,40 

Chełm CH 
 

5.2.3 

Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 
mieszkańca 

-0,21 -0,46 

Tarnów T 
 

5.2.3 

Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 
mieszkańca 

-0,23 0,98 

Zamość Z 
 

5.2.3 

Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 
mieszkańca 

0,68 -6,73 

Przemyśl P 
 

5.2.4 

Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 
mieszkańca 

-0,78 0,12 

Nowy Sącz NS 
 

5.2.4 

Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 
mieszkańca 

0,62 1,05 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

5.2.4 

Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,67 0,27 

Tarnobrzeg TB 
 

5.2.4 

Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 
mieszkańca 

0,45 -1,18 

Krosno K 
 

5.2.4 

Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 
mieszkańca 

1,98 1,76 

Chełm CH 
 

5.2.4 

Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 
mieszkańca 

-1,37 -0,01 

Tarnów T 
 

5.2.4 

Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 
mieszkańca 

1,74 2,37 

Zamość Z 
 

5.2.4 

Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 
mieszkańca 

-0,43 0,68 

Przemyśl P 5.1.1 Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych (%) 0,42 0,20 

Nowy Sącz NS 5.1.1 Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych (%) -0,12 0,23 

Biała 
Podlaska 

BP 5.1.1 Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych (%) 1,31 0,13 

Tarnobrzeg TB 5.1.1 Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych (%) -1,01 -0,18 

Krosno K 5.1.1 Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych (%) 1,14 0,16 

Chełm CH 5.1.1 Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych (%) 0,13 -0,23 

Tarnów T 5.1.1 Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych (%) 0,98 0,78 

Zamość Z 5.1.1 Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych (%) 1,39 0,61 

Przemyśl P 
 

5.1.2 

Liczba uczniów w szkołach zawodowych do liczby osób w tej grupie 
wiekowej (%) 

0,76 -0,13 

Nowy Sącz NS 
 

5.1.2 

Liczba uczniów w szkołach zawodowych do liczby osób w tej grupie 
wiekowej (%) 

1,72 -0,44 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

5.1.2 

Liczba uczniów w szkołach zawodowych do liczby osób w tej grupie 
wiekowej (%) 

0,13 0,06 

Tarnobrzeg TB 
 

5.1.2 

Liczba uczniów w szkołach zawodowych do liczby osób w tej grupie 
wiekowej (%) 

-0,55 -0,16 

Krosno K 
 

5.1.2 

Liczba uczniów w szkołach zawodowych do liczby osób w tej grupie 
wiekowej (%) 

1,32 -0,98 

Chełm CH 
 

5.1.2 

Liczba uczniów w szkołach zawodowych do liczby osób w tej grupie 
wiekowej (%) 

0,64 0,69 

Tarnów T 
 

5.1.2 

Liczba uczniów w szkołach zawodowych do liczby osób w tej grupie 
wiekowej (%) 

1,57 0,29 

Zamość Z 
 

5.1.2 

Liczba uczniów w szkołach zawodowych do liczby osób w tej grupie 
wiekowej (%) 

0,95 -0,30 

Przemyśl P 
 

5.6.2 
 
Udział liczby miejsc w przedszkolach do liczby dzieci w wieku 3-6 lat (%) 

1,57 0,25 

Nowy Sącz NS 
 

5.6.2 
 
Udział liczby miejsc w przedszkolach do liczby dzieci w wieku 3-6 lat (%) 

-0,10 0,31 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

5.6.2 
 
Udział liczby miejsc w przedszkolach do liczby dzieci w wieku 3-6 lat (%) 

-0,34 0,07 

Tarnobrzeg TB 
 

5.6.2 
 
Udział liczby miejsc w przedszkolach do liczby dzieci w wieku 3-6 lat (%) 

1,34 1,03 

Krosno K 
 

5.6.2 
 
Udział liczby miejsc w przedszkolach do liczby dzieci w wieku 3-6 lat (%) 

0,26 0,24 

Chełm CH 
 

5.6.2 
 
Udział liczby miejsc w przedszkolach do liczby dzieci w wieku 3-6 lat (%) 

2,28 1,38 

Tarnów T 
 

5.6.2 
 
Udział liczby miejsc w przedszkolach do liczby dzieci w wieku 3-6 lat (%) 

0,78 -0,41 

Zamość Z 
 

5.6.2 
 
Udział liczby miejsc w przedszkolach do liczby dzieci w wieku 3-6 lat (%) 

-0,36 -0,66 
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6.1.3 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności (średnia 
3- 
letnia) 

-0,70 0,39 

Nowy Sącz NS 
 

6.1.3 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności (średnia 
3- 
letnia) 

-0,05 -0,55 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

6.1.3 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności (średnia 
3- 
letnia) 

2,41 0,61 

Tarnobrzeg TB 
 

6.1.3 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności (średnia 
3- 
letnia) 

-0,78 -0,33 

Krosno K 
 

6.1.3 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności (średnia 
3- 
letnia) 

-0,41 -1,20 

Chełm CH 
 

6.1.3 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności (średnia 
3- 
letnia) 

-1,21 -0,62 

Tarnów T 
 

6.1.3 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności (średnia 
3- 
letnia) 

-0,63 -0,55 

Zamość Z 
 

6.1.3 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności (średnia 
3- 
letnia) 

-0,49 -0,19 

Przemyśl P 
 

6.1.4 

Powierzchnia nowobudowanych mieszkań przypadająca na 
mieszkańca 
w wieku 25-34 lata 

-0,86 0,36 

Nowy Sącz NS 
 

6.1.4 

Powierzchnia nowobudowanych mieszkań przypadająca na 
mieszkańca 
w wieku 25-34 lata 

0,95 -0,24 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

6.1.4 

Powierzchnia nowobudowanych mieszkań przypadająca na 
mieszkańca 
w wieku 25-34 lata 

1,66 0,52 

Tarnobrzeg TB 
 

6.1.4 

Powierzchnia nowobudowanych mieszkań przypadająca na 
mieszkańca 
w wieku 25-34 lata 

-0,14 -0,57 

Krosno K 
 

6.1.4 

Powierzchnia nowobudowanych mieszkań przypadająca na 
mieszkańca 
w wieku 25-34 lata 

-0,11 -1,39 

Chełm CH 
 

6.1.4 

Powierzchnia nowobudowanych mieszkań przypadająca na 
mieszkańca 
w wieku 25-34 lata 

-1,57 -0,63 

Tarnów T 
 

6.1.4 

Powierzchnia nowobudowanych mieszkań przypadająca na 
mieszkańca 
w wieku 25-34 lata 

-0,63 -0,80 

Zamość Z 
 

6.1.4 

Powierzchnia nowobudowanych mieszkań przypadająca na 
mieszkańca 
w wieku 25-34 lata 

-1,03 -0,35 

Przemyśl P 6.2.1c Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w łazienkę (%) -0,42 -0,01 

Nowy Sącz NS 6.2.1c Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w łazienkę (%) 0,60 -0,02 

Biała 
Podlaska 

BP 6.2.1c Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w łazienkę (%) -0,54 0,12 

Tarnobrzeg TB 6.2.1c Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w łazienkę (%) 0,62 -0,03 

Krosno K 6.2.1c Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w łazienkę (%) 0,55 0,03 

Chełm CH 6.2.1c Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w łazienkę (%) -0,01 -0,01 

Tarnów T 6.2.1c Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w łazienkę (%) 0,56 -0,03 

Zamość Z 6.2.1c Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w łazienkę (%) 0,33 -0,02 

Przemyśl P 6.2.1d 
 
Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie (%) 

-1,89 0,01 

Nowy Sącz NS 6.2.1d 
 
Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie (%) 

0,31 -0,02 

Biała 
Podlaska 

BP 6.2.1d 
 
Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie (%) 

0,38 0,06 

Tarnobrzeg TB 6.2.1d 
 
Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie (%) 

1,09 -0,06 

Krosno K 6.2.1d 
 
Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie (%) 

-0,55 0,02 

Chełm CH 6.2.1d 
 
Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie (%) 

0,21 0,00 

Tarnów T 6.2.1d 
 
Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie (%) 

0,03 -0,01 

Zamość Z 6.2.1d 
 
Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie (%) 

0,77 -0,02 

Przemyśl P 6.2.2 Przeciętna powierzchnia mieszkania na 1 osobę -0,59 0,07 

Nowy Sącz NS 6.2.2 Przeciętna powierzchnia mieszkania na 1 osobę 0,35 -0,07 

Biała 
Podlaska 

BP 6.2.2 Przeciętna powierzchnia mieszkania na 1 osobę 0,72 0,12 

Tarnobrzeg TB 6.2.2 Przeciętna powierzchnia mieszkania na 1 osobę -0,87 0,03 

Krosno K 6.2.2 Przeciętna powierzchnia mieszkania na 1 osobę 0,54 -0,02 

Chełm CH 6.2.2 Przeciętna powierzchnia mieszkania na 1 osobę -0,21 -0,07 

Tarnów T 6.2.2 Przeciętna powierzchnia mieszkania na 1 osobę -0,31 -0,02 

Zamość Z 6.2.2 Przeciętna powierzchnia mieszkania na 1 osobę -0,36 -0,02 

Przemyśl P 
 

6.3.1 

Powierzchnia mieszkania, jaką można kupić za przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 

0,69 0,10 

Nowy Sącz NS 
 

6.3.1 

Powierzchnia mieszkania, jaką można kupić za przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 

0,34 0,08 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

6.3.1 

Powierzchnia mieszkania, jaką można kupić za przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 

-1,55 -0,41 
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Miasto 
Skró
t 

Wskaźni
k 

Nazwa 
Wartość 

standaryzo
-wana 

Dyna-
mika 
wzro
stu Tarnobrzeg TB 

 
6.3.1 

Powierzchnia mieszkania, jaką można kupić za przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 

-0,85 -0,39 

Krosno K 
 

6.3.1 

Powierzchnia mieszkania, jaką można kupić za przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 

-1,04 -0,03 

Chełm CH 
 

6.3.1 

Powierzchnia mieszkania, jaką można kupić za przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 

-0,77 0,23 

Tarnów T 
 

6.3.1 

Powierzchnia mieszkania, jaką można kupić za przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 

-0,10 0,02 

Zamość Z 
 

6.3.1 

Powierzchnia mieszkania, jaką można kupić za przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 

0,97 0,04 

Przemyśl P 7.1.1 
Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego na 1000 
mieszkańców 

1,87 -0,06 

Nowy Sącz NS 7.1.1 
Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego na 1000 
mieszkańców 

0,91 0,13 

Biała 
Podlaska 

BP 7.1.1 
Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego na 1000 
mieszkańców 

-0,36 0,01 

Tarnobrzeg TB 7.1.1 
Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego na 1000 
mieszkańców 

0,53 -0,24 

Krosno K 7.1.1 
Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego na 1000 
mieszkańców 

3,23 -0,60 

Chełm CH 7.1.1 
Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego na 1000 
mieszkańców 

0,42 -0,36 

Tarnów T 7.1.1 
Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego na 1000 
mieszkańców 

0,99 0,22 

Zamość Z 7.1.1 
Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego na 1000 
mieszkańców 

0,91 -0,63 

Przemyśl P 7.1.2 Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców 1,76 -0,22 

Nowy Sącz NS 7.1.2 Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców 2,16 0,07 

Biała 
Podlaska 

BP 7.1.2 Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców -0,96 -0,08 

Tarnobrzeg TB 7.1.2 Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców 1,55 0,69 

Krosno K 7.1.2 Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców 1,43 -0,29 

Chełm CH 7.1.2 Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców -0,47 -0,22 

Tarnów T 7.1.2 Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców 0,78 0,29 

Zamość Z 7.1.2 Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców 0,69 -0,29 

Przemyśl P 7.1.3 
Udział wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego w 
wydatkach bieżących 

1,26 0,18 

Nowy Sącz NS 7.1.3 
Udział wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego w 
wydatkach bieżących 

-0,52 -0,51 

Biała 
Podlaska 

BP 7.1.3 
Udział wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego w 
wydatkach bieżących 

-0,09 -0,37 

Tarnobrzeg TB 7.1.3 
Udział wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego w 
wydatkach bieżących 

-0,79 -0,06 

Krosno K 7.1.3 
Udział wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego w 
wydatkach bieżących 

0,52 0,54 

Chełm CH 7.1.3 
Udział wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego w 
wydatkach bieżących 

-1,43 -0,02 

Tarnów T 7.1.3 
Udział wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego w 
wydatkach bieżących 

-0,67 0,18 

Zamość Z 7.1.3 
Udział wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego w 
wydatkach bieżących 

0,73 -0,10 

Przemyśl P 7.2.1 
Frekwencja wyborcza - Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, 1 tura (w %) 

-0,82 -1,80 

Nowy Sącz NS 7.2.1 
Frekwencja wyborcza - Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, 1 tura (w %) 

1,81 -0,84 

Biała 
Podlaska 

BP 7.2.1 
Frekwencja wyborcza - Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, 1 tura (w %) 

0,43 -1,65 

Tarnobrzeg TB 7.2.1 
Frekwencja wyborcza - Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, 1 tura (w %) 

-0,15 -2,20 

Krosno K 7.2.1 
Frekwencja wyborcza - Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, 1 tura (w %) 

-0,31 -1,32 

Chełm CH 7.2.1 
Frekwencja wyborcza - Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, 1 tura (w %) 

-0,91 -0,48 

Tarnów T 7.2.1 
Frekwencja wyborcza - Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, 1 tura (w %) 

-0,70 0,08 

Zamość Z 7.2.1 
Frekwencja wyborcza - Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, 1 tura (w %) 

-1,50 -0,33 

Przemyśl P 7.2.2 
Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne 
na 10 tys. mieszkańców 

-0,99 -1,77 

Nowy Sącz NS 7.2.2 
Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne 
na 10 tys. mieszkańców 

1,01 -0,57 
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Miasto 
Skró
t 

Wskaźni
k 

Nazwa 
Wartość 

standaryzo
-wana 

Dyna-
mika 
wzro
stu Biała 

Podlaska 
BP 7.2.2 

Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne 
na 10 tys. mieszkańców 

-0,99 -0,57 

Tarnobrzeg TB 7.2.2 
Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne 
na 10 tys. mieszkańców 

1,01 -0,97 

Krosno K 7.2.2 
Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne 
na 10 tys. mieszkańców 

-0,32 -1,30 

Chełm CH 7.2.2 
Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne 
na 10 tys. mieszkańców 

-1,66 -1,03 

Tarnów T 7.2.2 
Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne 
na 10 tys. mieszkańców 

1,01 0,43 

Zamość Z 7.2.2 
Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne 
na 10 tys. mieszkańców 

-0,99 -0,37 

Przemyśl P 7.2.4 
Kwota wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego 
przypadająca na 1000 mieszkańców 

1,53 0,39 

Nowy Sącz NS 7.2.4 
Kwota wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego 
przypadająca na 1000 mieszkańców 

-0,29 -0,48 

Biała 
Podlaska 

BP 7.2.4 
Kwota wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego 
przypadająca na 1000 mieszkańców 

-0,29 -0,31 

Tarnobrzeg TB 7.2.4 
Kwota wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego 
przypadająca na 1000 mieszkańców 

-0,85 -0,54 

Krosno K 7.2.4 
Kwota wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego 
przypadająca na 1000 mieszkańców 

0,70 0,57 

Chełm CH 7.2.4 
Kwota wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego 
przypadająca na 1000 mieszkańców 

-1,44 -0,33 

Tarnów T 7.2.4 
Kwota wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego 
przypadająca na 1000 mieszkańców 

-0,52 0,07 

Zamość Z 7.2.4 
Kwota wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego 
przypadająca na 1000 mieszkańców 

0,98 0,21 

 
Przemyśl 

 
P 

 
8.1.1 

Przestępstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko życiu i zdrowiu na 10. 
tys. mieszkańców 

 
0,19 

 
0,21 

 
Nowy Sącz 

 
NS 

 
8.1.1 

Przestępstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko życiu i zdrowiu na 10. 
tys. mieszkańców 

 
1,51 

 
0,68 

 
Biała 
Podlaska 

 
BP 

 
8.1.1 

Przestępstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko życiu i zdrowiu na 10. 
tys. mieszkańców 

 
-0,07 

 
-0,34 

 
Tarnobrzeg 

 
TB 

 
8.1.1 

Przestępstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko życiu i zdrowiu na 10. 
tys. mieszkańców 

 
-0,16 

 
1,18 

 
Krosno 

 
K 

 
8.1.1 

Przestępstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko życiu i zdrowiu na 10. 
tys. mieszkańców 

 
0,01 

 
1,02 

 
Chełm 

 
CH 

 
8.1.1 

Przestępstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko życiu i zdrowiu na 10. 
tys. mieszkańców 

 
-0,37 

 
0,40 

 
Tarnów 

 
T 

 
8.1.1 

Przestępstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko życiu i zdrowiu na 10. 
tys. mieszkańców 

 
-1,05 

 
-1,36 

 
Zamość 

 
Z 

 
8.1.1 

Przestępstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko życiu i zdrowiu na 10. 
tys. mieszkańców 

 
-0,61 

 
-0,31 

 
Przemyśl 

 
P 

 
8.1.2 

Przestepstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko mieniu na 10 tys. 
mieszkańców 

 
0,66 

 
0,26 

 
Nowy Sącz 

 
NS 

 
8.1.2 

Przestepstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko mieniu na 10 tys. 
mieszkańców 

 
-1,53 

 
-1,40 

 
Biała 
Podlaska 

 
BP 

 
8.1.2 

Przestepstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko mieniu na 10 tys. 
mieszkańców 

 
0,69 

 
0,22 

 
Tarnobrzeg 

 
TB 

 
8.1.2 

Przestepstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko mieniu na 10 tys. 
mieszkańców 

 
0,92 

 
0,26 

 
Krosno 

 
K 

 
8.1.2 

Przestepstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko mieniu na 10 tys. 
mieszkańców 

 
-4,57 

 
-4,58 

 
Chełm 

 
CH 

 
8.1.2 

Przestepstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko mieniu na 10 tys. 
mieszkańców 

 
0,27 

 
0,50 
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Miasto 
Skró
t 

Wskaźni
k 

Nazwa 
Wartość 

standaryzo
-wana 

Dyna-
mika 
wzro
stu  

Tarnów 
 

T 
 

8.1.2 

Przestepstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko mieniu na 10 tys. 
mieszkańców 

 
-0,08 

 
0,58 

 
Zamość 

 
Z 

 
8.1.2 

Przestepstwa stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych przeciwko mieniu na 10 tys. 
mieszkańców 

 
0,62 

 
-0,27 

Przemyśl P 8.1.3 
Przestępstwa drogowe stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych na 10. tys. mieszkańców 

0,94 0,36 

Nowy Sącz NS 8.1.3 
Przestępstwa drogowe stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych na 10. tys. mieszkańców 

0,61 0,69 

Biała 
Podlaska 

BP 8.1.3 
Przestępstwa drogowe stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych na 10. tys. mieszkańców 

-0,30 -0,67 

Tarnobrzeg TB 8.1.3 
Przestępstwa drogowe stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych na 10. tys. mieszkańców 

-0,58 0,14 

Krosno K 8.1.3 
Przestępstwa drogowe stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych na 10. tys. mieszkańców 

0,01 3,43 

Chełm CH 8.1.3 
Przestępstwa drogowe stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych na 10. tys. mieszkańców 

0,32 -0,45 

Tarnów T 8.1.3 
Przestępstwa drogowe stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych na 10. tys. mieszkańców 

0,81 -0,73 

Zamość Z 8.1.3 
Przestępstwa drogowe stwierdzone przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawaczych na 10. tys. mieszkańców 

0,44 -1,18 

Przemyśl P 8.1.4 Liczba wypadków przy pracy na 1000 zatrudnionych 0,21 -0,53 

Nowy Sącz NS 8.1.4 Liczba wypadków przy pracy na 1000 zatrudnionych 0,71 -0,65 

Biała 
Podlaska 

BP 8.1.4 Liczba wypadków przy pracy na 1000 zatrudnionych 1,48 -0,56 

Tarnobrzeg TB 8.1.4 Liczba wypadków przy pracy na 1000 zatrudnionych 1,36 -0,10 

Krosno K 8.1.4 Liczba wypadków przy pracy na 1000 zatrudnionych 1,15 -2,86 

Chełm CH 8.1.4 Liczba wypadków przy pracy na 1000 zatrudnionych 0,50 1,08 

Tarnów T 8.1.4 Liczba wypadków przy pracy na 1000 zatrudnionych 0,63 -2,59 

Zamość Z 8.1.4 Liczba wypadków przy pracy na 1000 zatrudnionych 0,26 -1,06 

Przemyśl P 8.2.2 
Zgony z powodu zachorowania na nowotwory i choroby układu 
krążenia 
na 1000 mieszkańców 

-0,63 -0,62 

Nowy Sącz NS 8.2.2 
Zgony z powodu zachorowania na nowotwory i choroby układu 
krążenia 
na 1000 mieszkańców 

0,47 -0,17 

Biała 
Podlaska 

BP 8.2.2 
Zgony z powodu zachorowania na nowotwory i choroby układu 
krążenia 
na 1000 mieszkańców 

1,54 -0,09 

Tarnobrzeg TB 8.2.2 
Zgony z powodu zachorowania na nowotwory i choroby układu 
krążenia 
na 1000 mieszkańców 

0,14 -0,10 

Krosno K 8.2.2 
Zgony z powodu zachorowania na nowotwory i choroby układu 
krążenia 
na 1000 mieszkańców 

0,77 0,61 

Chełm CH 8.2.2 
Zgony z powodu zachorowania na nowotwory i choroby układu 
krążenia 
na 1000 mieszkańców 

-0,36 -0,52 

Tarnów T 8.2.2 
Zgony z powodu zachorowania na nowotwory i choroby układu 
krążenia 
na 1000 mieszkańców 

0,42 0,18 

Zamość Z 8.2.2 
Zgony z powodu zachorowania na nowotwory i choroby układu 
krążenia 
na 1000 mieszkańców 

0,88 -0,34 

Przemyśl P 8.2.4 Liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców -0,20 -0,19 

Nowy Sącz NS 8.2.4 Liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców 0,09 0,61 

Biała 
Podlaska 

BP 8.2.4 Liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców 1,17 0,34 

Tarnobrzeg TB 8.2.4 Liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców -0,55 0,14 

Krosno K 8.2.4 Liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców 0,13 -0,79 

Chełm CH 8.2.4 Liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców 1,39 -0,44 

Tarnów T 8.2.4 Liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców 0,47 0,31 

Zamość Z 8.2.4 Liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców 2,24 -0,02 

Przemyśl P 8.2.5 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1000 mieszkańców 1,40 -1,50 

Nowy Sącz NS 8.2.5 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1000 mieszkańców 0,28 0,19 

Biała 
Podlaska 

BP 8.2.5 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1000 mieszkańców 1,05 0,19 

Tarnobrzeg TB 8.2.5 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1000 mieszkańców -0,24 -0,13 

Krosno K 8.2.5 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1000 mieszkańców 2,52 0,04 

Chełm CH 8.2.5 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1000 mieszkańców 0,34 0,06 

Tarnów T 8.2.5 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1000 mieszkańców 0,67 0,39 

Zamość Z 8.2.5 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1000 mieszkańców 1,66 0,15 

Przemyśl P 8.2.6 Wielkość wydatków na ochronę zdrowia na 1000 mieszkańców 0,98 -0,37 

Nowy Sącz NS 8.2.6 Wielkość wydatków na ochronę zdrowia na 1000 mieszkańców -0,27 -0,21 

Biała 
Podlaska 

BP 8.2.6 Wielkość wydatków na ochronę zdrowia na 1000 mieszkańców -0,89 0,02 

Tarnobrzeg TB 8.2.6 Wielkość wydatków na ochronę zdrowia na 1000 mieszkańców -0,64 0,09 

Krosno K 8.2.6 Wielkość wydatków na ochronę zdrowia na 1000 mieszkańców -0,63 0,11 

Chełm CH 8.2.6 Wielkość wydatków na ochronę zdrowia na 1000 mieszkańców -0,61 0,01 

Tarnów T 8.2.6 Wielkość wydatków na ochronę zdrowia na 1000 mieszkańców 0,53 -0,42 

Zamość Z 8.2.6 Wielkość wydatków na ochronę zdrowia na 1000 mieszkańców 1,09 -0,41 
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Miasto 
Skró
t 

Wskaźni
k 

Nazwa 
Wartość 

standaryzo
-wana 

Dyna-
mika 
wzro
stu Przemyśl P 9.1.1 

Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jako % ludności w 
roku 
bazowym 

-1,50 -0,73 

Nowy Sącz NS 9.1.1 
Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jako % ludności w 
roku 
bazowym 

1,24 0,53 

Biała 
Podlaska 

BP 9.1.1 
Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jako % ludności w 
roku 
bazowym 

1,04 0,64 

Tarnobrzeg TB 9.1.1 
Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jako % ludności w 
roku 
bazowym 

-0,35 -0,13 

Krosno K 9.1.1 
Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jako % ludności w 
roku 
bazowym 

0,50 0,25 

Chełm CH 9.1.1 
Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jako % ludności w 
roku 
bazowym 

-1,43 -0,66 

Tarnów T 9.1.1 
Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jako % ludności w 
roku 
bazowym 

-0,42 0,35 

Zamość Z 9.1.1 
Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jako % ludności w 
roku 
bazowym 

-0,29 -0,30 

Przemyśl P 9.1.2a 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osów w wieku 
produkcyjnym 

0,11 0,65 

Nowy Sącz NS 9.1.2a 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osów w wieku 
produkcyjnym 

0,56 0,77 

Biała 
Podlaska 

BP 9.1.2a 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osów w wieku 
produkcyjnym 

1,61 -0,16 

Tarnobrzeg TB 9.1.2a 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osów w wieku 
produkcyjnym 

0,83 0,71 

Krosno K 9.1.2a 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osów w wieku 
produkcyjnym 

-0,49 0,02 

Chełm CH 9.1.2a 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osów w wieku 
produkcyjnym 

0,95 -0,19 

Tarnów T 9.1.2a 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osów w wieku 
produkcyjnym 

-0,13 0,41 

Zamość Z 9.1.2a 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osów w wieku 
produkcyjnym 

1,13 0,11 

Przemyśl P 9.1.2e Wskaźnik starości - odsetek osób w wieku 65 lat i więcej -0,29 0,33 

Nowy Sącz NS 9.1.2e Wskaźnik starości - odsetek osób w wieku 65 lat i więcej 0,97 0,49 

Biała 
Podlaska 

BP 9.1.2e Wskaźnik starości - odsetek osób w wieku 65 lat i więcej 1,66 -0,14 

Tarnobrzeg TB 9.1.2e Wskaźnik starości - odsetek osób w wieku 65 lat i więcej -0,40 0,01 

Krosno K 9.1.2e Wskaźnik starości - odsetek osób w wieku 65 lat i więcej -0,55 -0,14 

Chełm CH 9.1.2e Wskaźnik starości - odsetek osób w wieku 65 lat i więcej 0,03 -0,25 

Tarnów T 9.1.2e Wskaźnik starości - odsetek osób w wieku 65 lat i więcej -0,82 0,17 

Zamość Z 9.1.2e Wskaźnik starości - odsetek osób w wieku 65 lat i więcej 0,60 -0,04 

Przemyśl P 9.1.3 Liczba mieszkańców w wieku 25-34 lat na 1000 mieszkańców -0,35 0,18 

Nowy Sącz NS 9.1.3 Liczba mieszkańców w wieku 25-34 lat na 1000 mieszkańców 1,16 0,10 

Biała 
Podlaska 

BP 9.1.3 Liczba mieszkańców w wieku 25-34 lat na 1000 mieszkańców 1,92 0,00 

Tarnobrzeg TB 9.1.3 Liczba mieszkańców w wieku 25-34 lat na 1000 mieszkańców -0,64 0,76 

Krosno K 9.1.3 Liczba mieszkańców w wieku 25-34 lat na 1000 mieszkańców -0,21 -0,29 

Chełm CH 9.1.3 Liczba mieszkańców w wieku 25-34 lat na 1000 mieszkańców 0,54 0,10 

Tarnów T 9.1.3 Liczba mieszkańców w wieku 25-34 lat na 1000 mieszkańców -0,31 -0,39 

Zamość Z 9.1.3 Liczba mieszkańców w wieku 25-34 lat na 1000 mieszkańców 1,45 0,14 

Przemyśl P 9.2.1 Przyrost naturalny w ostatnich 3 latach na 1000 ludności -0,52 0,02 

Nowy Sącz NS 9.2.1 Przyrost naturalny w ostatnich 3 latach na 1000 ludności 1,33 0,59 

Biała 
Podlaska 

BP 9.2.1 Przyrost naturalny w ostatnich 3 latach na 1000 ludności 1,38 0,42 

Tarnobrzeg TB 9.2.1 Przyrost naturalny w ostatnich 3 latach na 1000 ludności -0,12 0,13 

Krosno K 9.2.1 Przyrost naturalny w ostatnich 3 latach na 1000 ludności 0,24 -0,02 

Chełm CH 9.2.1 Przyrost naturalny w ostatnich 3 latach na 1000 ludności -0,55 -0,31 

Tarnów T 9.2.1 Przyrost naturalny w ostatnich 3 latach na 1000 ludności -0,08 0,04 

Zamość Z 9.2.1 Przyrost naturalny w ostatnich 3 latach na 1000 ludności 0,26 -0,13 

Przemyśl P 9.2.2 Urodzenia żywe na 1000 ludności -0,35 0,15 

Nowy Sącz NS 9.2.2 Urodzenia żywe na 1000 ludności 1,25 0,39 

Biała 
Podlaska 

BP 9.2.2 Urodzenia żywe na 1000 ludności 0,68 0,06 

Tarnobrzeg TB 9.2.2 Urodzenia żywe na 1000 ludności -0,75 1,18 

Krosno K 9.2.2 Urodzenia żywe na 1000 ludności -0,70 -0,76 

Chełm CH 9.2.2 Urodzenia żywe na 1000 ludności -1,25 -0,44 

Tarnów T 9.2.2 Urodzenia żywe na 1000 ludności -0,49 0,00 

Zamość Z 9.2.2 Urodzenia żywe na 1000 ludności -1,12 -0,78 

Przemyśl P 9.3.1 Saldo migracji na 1000 osób (średnia 3-letnia) -1,29 -0,75 

Nowy Sącz NS 9.3.1 Saldo migracji na 1000 osób (średnia 3-letnia) -0,35 -0,62 

Biała 
Podlaska 

BP 9.3.1 Saldo migracji na 1000 osób (średnia 3-letnia) 0,09 -0,01 

Tarnobrzeg TB 9.3.1 Saldo migracji na 1000 osób (średnia 3-letnia) -0,78 -0,30 

Krosno K 9.3.1 Saldo migracji na 1000 osób (średnia 3-letnia) -0,07 0,20 

Chełm CH 9.3.1 Saldo migracji na 1000 osób (średnia 3-letnia) -1,93 -0,85 



   
 

 

 

   

218 

Miasto 
Skró
t 

Wskaźni
k 

Nazwa 
Wartość 

standaryzo
-wana 

Dyna-
mika 
wzro
stu Tarnów T 9.3.1 Saldo migracji na 1000 osób (średnia 3-letnia) -0,57 0,45 

Zamość Z 9.3.1 Saldo migracji na 1000 osób (średnia 3-letnia) -1,04 -0,49 

Przemyśl P 9.3.2 Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób -1,90 -1,86 

Nowy Sącz NS 9.3.2 Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób -0,67 -1,26 

Biała 
Podlaska 

BP 9.3.2 Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób -0,54 -0,11 

Tarnobrzeg TB 9.3.2 Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób -1,01 -0,46 

Krosno K 9.3.2 Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób -0,20 0,52 

Chełm CH 9.3.2 Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób -1,75 -0,48 

Tarnów T 9.3.2 Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób -0,47 -0,07 

Zamość Z 9.3.2 Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób -1,60 -1,37 

Przemyśl P 
 

10.1.1 
 
Łączna długość dróg gminnych i powiatowych na 100 km2 powierzchni 

0,51 0,02 

Nowy Sącz NS 
 

10.1.1 
 
Łączna długość dróg gminnych i powiatowych na 100 km2 powierzchni 

0,80 0,01 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

10.1.1 
 
Łączna długość dróg gminnych i powiatowych na 100 km2 powierzchni 

0,81 0,04 

Tarnobrzeg TB 
 

10.1.1 
 
Łączna długość dróg gminnych i powiatowych na 100 km2 powierzchni 

-1,40 0,06 

Krosno K 
 

10.1.1 
 
Łączna długość dróg gminnych i powiatowych na 100 km2 powierzchni 

-0,13 0,12 

Chełm CH 
 

10.1.1 
 
Łączna długość dróg gminnych i powiatowych na 100 km2 powierzchni 

0,63 0,10 

Tarnów T 
 

10.1.1 
 
Łączna długość dróg gminnych i powiatowych na 100 km2 powierzchni 

1,20 0,13 

Zamość Z 
 

10.1.1 
 
Łączna długość dróg gminnych i powiatowych na 100 km2 powierzchni 

0,79 0,07 

Przemyśl P 
 

10.2.2 

Drogi gminne i powiatowe o nawierzchni twardej ulepszonej na 100 
km2 
powierzchni 

0,74 -0,07 

Nowy Sącz NS 
 

10.2.2 

Drogi gminne i powiatowe o nawierzchni twardej ulepszonej na 100 
km2 
powierzchni 

0,95 -0,03 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

10.2.2 

Drogi gminne i powiatowe o nawierzchni twardej ulepszonej na 100 
km2 
powierzchni 

0,49 0,04 

Tarnobrzeg TB 
 

10.2.2 

Drogi gminne i powiatowe o nawierzchni twardej ulepszonej na 100 
km2 
powierzchni 

-1,44 0,15 

Krosno K 
 

10.2.2 

Drogi gminne i powiatowe o nawierzchni twardej ulepszonej na 100 
km2 
powierzchni 

0,24 0,14 

Chełm CH 
 

10.2.2 

Drogi gminne i powiatowe o nawierzchni twardej ulepszonej na 100 
km2 
powierzchni 

0,65 0,11 

Tarnów T 
 

10.2.2 

Drogi gminne i powiatowe o nawierzchni twardej ulepszonej na 100 
km2 
powierzchni 

0,68 0,04 

Zamość Z 
 

10.2.2 

Drogi gminne i powiatowe o nawierzchni twardej ulepszonej na 100 
km2 
powierzchni 

1,08 0,14 

Przemyśl P 
 

10.2.3 

Liczba pojazdów samochodowych i ciągników na 1 km dróg o 
nawierzchni twardej 

-0,65 -1,17 

Nowy Sącz NS 
 

10.2.3 

Liczba pojazdów samochodowych i ciągników na 1 km dróg o 
nawierzchni twardej 

0,86 -0,20 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

10.2.3 

Liczba pojazdów samochodowych i ciągników na 1 km dróg o 
nawierzchni twardej 

0,61 -0,03 

Tarnobrzeg TB 
 

10.2.3 

Liczba pojazdów samochodowych i ciągników na 1 km dróg o 
nawierzchni twardej 

1,47 0,23 

Krosno K 
 

10.2.3 

Liczba pojazdów samochodowych i ciągników na 1 km dróg o 
nawierzchni twardej 

1,23 0,31 

Chełm CH 
 

10.2.3 

Liczba pojazdów samochodowych i ciągników na 1 km dróg o 
nawierzchni twardej 

-0,84 -0,22 

Tarnów T 
 

10.2.3 

Liczba pojazdów samochodowych i ciągników na 1 km dróg o 
nawierzchni twardej 

0,58 0,11 

Zamość Z 
 

10.2.3 

Liczba pojazdów samochodowych i ciągników na 1 km dróg o 
nawierzchni twardej 

-0,47 0,11 

Przemyśl P 10.4.1 Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 powierzchni gminy 0,27 0,37 

Nowy Sącz NS 10.4.1 Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 powierzchni gminy -0,99 -0,14 

Biała 
Podlaska 

BP 10.4.1 Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 powierzchni gminy -1,15 -0,26 

Tarnobrzeg TB 10.4.1 Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 powierzchni gminy -0,96 -0,35 

Krosno K 10.4.1 Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 powierzchni gminy -0,39 0,00 

Chełm CH 10.4.1 Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 powierzchni gminy -0,48 0,00 

Tarnów T 10.4.1 Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 powierzchni gminy 0,93 0,08 

Zamość Z 10.4.1 Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 powierzchni gminy 2,15 0,47 

 
Przemyśl 

 
P 

 

 
11.1.1 

 
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni 
ogółem (%) 

 
-0,70 

 
0,05 
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Miasto 
Skró
t 

Wskaźni
k 

Nazwa 
Wartość 

standaryzo
-wana 

Dyna-
mika 
wzro
stu  

Nowy Sącz 
 

NS 

 

 
11.1.1 

 
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni 
ogółem (%) 

 
-0,26 

 
0,00 

 
Biała 
Podlaska 

 
BP 

 

 
11.1.1 

 
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni 
ogółem (%) 

 
0,29 

 
-0,10 

 
Tarnobrzeg 

 
TB 

 

 
11.1.1 

 
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni 
ogółem (%) 

 
-0,73 

 
-0,02 

 
Krosno 

 
K 

 

 
11.1.1 

 
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni 
ogółem (%) 

 
0,06 

 
0,17 

 
Chełm 

 
CH 

 

 
11.1.1 

 
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni 
ogółem (%) 

 
1,61 

 
-0,13 

 
Tarnów 

 
T 

 

 
11.1.1 

 
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni 
ogółem (%) 

 
-0,59 

 
0,04 

 
Zamość 

 
Z 

 

 
11.1.1 

 
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni 
ogółem (%) 

 
1,61 

 
-0,13 

Przemyśl P 
 

11.1.2 

Liczba inwestycji realizowanych na podstawie WZ w przeliczeniu na 
1000 
mieszkańców (średnia 3-letnia) 

-0,26 -0,24 

Nowy Sącz NS 
 

11.1.2 

Liczba inwestycji realizowanych na podstawie WZ w przeliczeniu na 
1000 
mieszkańców (średnia 3-letnia) 

-1,08 0,85 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

11.1.2 

Liczba inwestycji realizowanych na podstawie WZ w przeliczeniu na 
1000 
mieszkańców (średnia 3-letnia) 

-0,29 0,11 

Tarnobrzeg TB 
 

11.1.2 

Liczba inwestycji realizowanych na podstawie WZ w przeliczeniu na 
1000 
mieszkańców (średnia 3-letnia) 

-1,43 -0,27 

Krosno K 
 

11.1.2 

Liczba inwestycji realizowanych na podstawie WZ w przeliczeniu na 
1000 
mieszkańców (średnia 3-letnia) 

-0,86 -0,27 

Chełm CH 
 

11.1.2 

Liczba inwestycji realizowanych na podstawie WZ w przeliczeniu na 
1000 
mieszkańców (średnia 3-letnia) 

1,21 -0,29 

Tarnów T 
 

11.1.2 

Liczba inwestycji realizowanych na podstawie WZ w przeliczeniu na 
1000 
mieszkańców (średnia 3-letnia) 

-1,36 -0,19 

Zamość Z 
 

11.1.2 

Liczba inwestycji realizowanych na podstawie WZ w przeliczeniu na 
1000 
mieszkańców (średnia 3-letnia) 

1,17 -0,29 

Przemyśl P 11.3.1 Ludność na 1 km2 powierzchni gminy -0,11 -0,04 

Nowy Sącz NS 11.3.1 Ludność na 1 km2 powierzchni gminy 0,17 0,07 

Biała 
Podlaska 

BP 11.3.1 Ludność na 1 km2 powierzchni gminy -0,46 0,06 

Tarnobrzeg TB 11.3.1 Ludność na 1 km2 powierzchni gminy -1,77 0,04 

Krosno K 11.3.1 Ludność na 1 km2 powierzchni gminy -0,66 0,04 

Chełm CH 11.3.1 Ludność na 1 km2 powierzchni gminy 0,85 -0,07 

Tarnów T 11.3.1 Ludność na 1 km2 powierzchni gminy 0,27 -0,01 

Zamość Z 11.3.1 Ludność na 1 km2 powierzchni gminy 1,55 -0,02 

Przemyśl P 
 

11.3.2 

Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej przypadająca na 100 osób 
korzystających z sieci (m/osoba) 

-1,18 -1,37 

Nowy Sącz NS 
 

11.3.2 

Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej przypadająca na 100 osób 
korzystających z sieci (m/osoba) 

-1,08 -0,38 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

11.3.2 

Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej przypadająca na 100 osób 
korzystających z sieci (m/osoba) 

0,02 0,15 

Tarnobrzeg TB 
 

11.3.2 

Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej przypadająca na 100 osób 
korzystających z sieci (m/osoba) 

-0,68 -0,30 

Krosno K 
 

11.3.2 

Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej przypadająca na 100 osób 
korzystających z sieci (m/osoba) 

-2,39 -0,86 

Chełm CH 
 

11.3.2 

Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej przypadająca na 100 osób 
korzystających z sieci (m/osoba) 

-0,43 0,20 

Tarnów T 
 

11.3.2 

Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej przypadająca na 100 osób 
korzystających z sieci (m/osoba) 

-0,32 -0,05 

Zamość Z 
 

11.3.2 

Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej przypadająca na 100 osób 
korzystających z sieci (m/osoba) 

0,53 0,02 

Przemyśl P 
 

11.3.3 

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej przypadająca na 100 
osób korzystających z sieci (m/osoba) 

0,29 -0,03 

Nowy Sącz NS 
 

11.3.3 

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej przypadająca na 100 
osób korzystających z sieci (m/osoba) 

-0,96 -0,81 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

11.3.3 

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej przypadająca na 100 
osób korzystających z sieci (m/osoba) 

-0,90 0,10 

Tarnobrzeg TB 
 

11.3.3 

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej przypadająca na 100 
osób korzystających z sieci (m/osoba) 

-1,26 -0,19 
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Miasto 
Skró
t 

Wskaźni
k 

Nazwa 
Wartość 

standaryzo
-wana 

Dyna-
mika 
wzro
stu Krosno K 

 
11.3.3 

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej przypadająca na 100 
osób korzystających z sieci (m/osoba) 

-2,41 -0,87 

Chełm CH 
 

11.3.3 

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej przypadająca na 100 
osób korzystających z sieci (m/osoba) 

-0,02 0,03 

Tarnów T 
 

11.3.3 

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej przypadająca na 100 
osób korzystających z sieci (m/osoba) 

0,05 0,00 

Zamość Z 
 

11.3.3 

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej przypadająca na 100 
osób korzystających z sieci (m/osoba) 

0,60 0,10 

Przemyśl P 
 

12.3.1 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 
1 
km2 powierzchni powiatu w ciągu roku (kg) 

0,66 0,08 

Nowy Sącz NS 
 

12.3.1 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 
1 
km2 powierzchni powiatu w ciągu roku (kg) 

0,68 0,12 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

12.3.1 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 
1 
km2 powierzchni powiatu w ciągu roku (kg) 

0,57 -0,26 

Tarnobrzeg TB 
 

12.3.1 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 
1 
km2 powierzchni powiatu w ciągu roku (kg) 

0,95 -0,38 

Krosno K 
 

12.3.1 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 
1 
km2 powierzchni powiatu w ciągu roku (kg) 

0,25 -0,46 

Chełm CH 
 

12.3.1 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 
1 
km2 powierzchni powiatu w ciągu roku (kg) 

-0,90 0,15 

Tarnów T 
 

12.3.1 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 
1 
km2 powierzchni powiatu w ciągu roku (kg) 

-0,69 1,18 

Zamość Z 
 

12.3.1 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 
1 
km2 powierzchni powiatu w ciągu roku (kg) 

0,34 -0,18 

 
Przemyśl 

 
P 

 

 
12.3.2 

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w 
urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń wytworzonych 

 
0,55 

 
-0,09 

 
Nowy Sącz 

 
NS 

 

 
12.3.2 

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w 
urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń wytworzonych 

 
0,60 

 
-0,11 

 
Biała 
Podlaska 

 
BP 

 

 
12.3.2 

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w 
urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń wytworzonych 

 
0,09 

 
-0,15 

 
Tarnobrzeg 

 
TB 

 

 
12.3.2 

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w 
urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń wytworzonych 

 
0,60 

 
-0,14 

 
Krosno 

 
K 

 

 
12.3.2 

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w 
urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń wytworzonych 

 
-0,97 

 
-0,49 

 
Chełm 

 
CH 

 

 
12.3.2 

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w 
urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń wytworzonych 

 
0,43 

 
-0,09 

 
Tarnów 

 
T 

 

 
12.3.2 

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w 
urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń wytworzonych 

 
0,57 

 
-0,14 

 
Zamość 

 
Z 

 

 
12.3.2 

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w 
urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń wytworzonych 

 
0,04 

 
-0,16 

 
Przemyśl 

 
P 

 

 
12.3.4 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania 
odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku na 1 
mieszkańca (m3/osoba) 

 
0,55 

 
0,09 

 
Nowy Sącz 

 
NS 

 

 
12.3.4 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania 
odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku na 1 
mieszkańca (m3/osoba) 

 
0,44 

 
0,01 

 
Biała 
Podlaska 

 
BP 

 

 
12.3.4 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania 
odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku na 1 
mieszkańca (m3/osoba) 

 
0,62 

 
0,05 

 
Tarnobrzeg 

 
TB 

 

 
12.3.4 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania 
odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku na 1 
mieszkańca (m3/osoba) 

 
0,42 

 
0,21 

 
Krosno 

 
K 

 

 
12.3.4 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania 
odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku na 1 
mieszkańca (m3/osoba) 

 
0,31 

 
0,04 

 
Chełm 

 
CH 

 

 
12.3.4 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania 
odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku na 1 
mieszkańca (m3/osoba) 

 
0,62 

 
0,04 

 
Tarnów 

 
T 

 

 
12.3.4 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania 
odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku na 1 
mieszkańca (m3/osoba) 

 
-0,76 

 
0,05 
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Miasto 
Skró
t 

Wskaźni
k 

Nazwa 
Wartość 

standaryzo
-wana 

Dyna-
mika 
wzro
stu  

Zamość 
 

Z 

 

 
12.3.4 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania 
odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku na 1 
mieszkańca (m3/osoba) 

 
0,56 

 
0,03 

Przemyśl P 
 

12.3.6 

Odpady komunalne zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca 
(kg/osoba) 

-0,80 -0,41 

Nowy Sącz NS 
 

12.3.6 

Odpady komunalne zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca 
(kg/osoba) 

0,46 -0,15 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

12.3.6 

Odpady komunalne zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca 
(kg/osoba) 

-0,39 -1,22 

Tarnobrzeg TB 
 

12.3.6 

Odpady komunalne zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca 
(kg/osoba) 

0,48 -0,08 

Krosno K 
 

12.3.6 

Odpady komunalne zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca 
(kg/osoba) 

0,45 -0,36 

Chełm CH 
 

12.3.6 

Odpady komunalne zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca 
(kg/osoba) 

0,97 0,03 

Tarnów T 
 

12.3.6 

Odpady komunalne zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca 
(kg/osoba) 

-0,20 -0,61 

Zamość Z 
 

12.3.6 

Odpady komunalne zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca 
(kg/osoba) 

0,62 0,24 

Przemyśl P 
 

12.3.7 

Odpady wytworzone w ciągu roku ogółem (z wyłączeniem odpadów 
komunalnych) na 1 ha powierzchni gminy (t/ha) 

0,41 -0,14 

Nowy Sącz NS 
 

12.3.7 

Odpady wytworzone w ciągu roku ogółem (z wyłączeniem odpadów 
komunalnych) na 1 ha powierzchni gminy (t/ha) 

0,41 -0,13 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

12.3.7 

Odpady wytworzone w ciągu roku ogółem (z wyłączeniem odpadów 
komunalnych) na 1 ha powierzchni gminy (t/ha) 

0,44 -0,15 

Tarnobrzeg TB 
 

12.3.7 

Odpady wytworzone w ciągu roku ogółem (z wyłączeniem odpadów 
komunalnych) na 1 ha powierzchni gminy (t/ha) 

0,47 -0,10 

Krosno K 
 

12.3.7 

Odpady wytworzone w ciągu roku ogółem (z wyłączeniem odpadów 
komunalnych) na 1 ha powierzchni gminy (t/ha) 

0,43 -0,13 

Chełm CH 
 

12.3.7 

Odpady wytworzone w ciągu roku ogółem (z wyłączeniem odpadów 
komunalnych) na 1 ha powierzchni gminy (t/ha) 

0,41 -0,08 

Tarnów T 
 

12.3.7 

Odpady wytworzone w ciągu roku ogółem (z wyłączeniem odpadów 
komunalnych) na 1 ha powierzchni gminy (t/ha) 

0,26 0,03 

Zamość Z 
 

12.3.7 

Odpady wytworzone w ciągu roku ogółem (z wyłączeniem odpadów 
komunalnych) na 1 ha powierzchni gminy (t/ha) 

0,42 -0,13 

Przemyśl P 
 

12.3.8 

Odpady poddane odzyskowi razem w odpadach wytworzonych w ciągu 
roku ogółem (z wyłączeniem odpadów komunalnych) (%) 

-0,45 -0,60 

Nowy Sącz NS 
 

12.3.8 

Odpady poddane odzyskowi razem w odpadach wytworzonych w ciągu 
roku ogółem (z wyłączeniem odpadów komunalnych) (%) 

-0,06 -0,83 

Biała 
Podlaska 

BP 
 

12.3.8 

Odpady poddane odzyskowi razem w odpadach wytworzonych w ciągu 
roku ogółem (z wyłączeniem odpadów komunalnych) (%) 

2,31 2,29 

Tarnobrzeg TB 
 

12.3.8 

Odpady poddane odzyskowi razem w odpadach wytworzonych w ciągu 
roku ogółem (z wyłączeniem odpadów komunalnych) (%) 

-0,67 -1,18 

Krosno K 
 

12.3.8 

Odpady poddane odzyskowi razem w odpadach wytworzonych w ciągu 
roku ogółem (z wyłączeniem odpadów komunalnych) (%) 

-0,47 -0,45 

Chełm CH 
 

12.3.8 

Odpady poddane odzyskowi razem w odpadach wytworzonych w ciągu 
roku ogółem (z wyłączeniem odpadów komunalnych) (%) 

-0,09 -0,15 

Tarnów T 
 

12.3.8 

Odpady poddane odzyskowi razem w odpadach wytworzonych w ciągu 
roku ogółem (z wyłączeniem odpadów komunalnych) (%) 

-0,66 -0,63 

Zamość Z 
 

12.3.8 

Odpady poddane odzyskowi razem w odpadach wytworzonych w ciągu 
roku ogółem (z wyłączeniem odpadów komunalnych) (%) 

-0,67 -0,15 
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Załącznik nr 2 Wskaźniki miasta 

TEMAT WSKAŹNIK 
ROK 

BAZOWY 
WARTOŚĆ 

ROK 
BIEŻĄCY 

WARTO
ŚĆ 

RÓŹNI
CA 

DYNA
MIKA 

Demografia Udział osób w wieku przedprodukcyjnym [%] 2008 18,5 2018 16,1 -2,4 -
13
% 

Demografia Udział osób w wieku produkcyjnym [%] 2008 64,6 2018 59,6 -5,0 -8% 
Demografia Udział osób w wieku poprodukcyjnym [%] 2008 16,9 2018 24,3 7,4 +44

% Demografia Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku 

2014 60,9 2018 67,7 6,8 +11
% Demografia Stan ludności 2009 66 389 2018 61 

251 
-5 

138 
-8% 

Demografia Przyrost naturalny na 1000 ludności 2014 -2,14 2018 -2,67 -0,5 +25
% Demografia Urodzenia żywe na 1000 ludności 2014 8,26 2018 8,80 0,5 +7
% Demografia Zgony na 1000 ludności 2014 10,40 2018 11,46 1,1 +10
% Demografia Saldo migracji na 1000 osób 2014 -3,3 2018 -6,8 -3,5 +10

6% Demografia Współczynnik imigracji 2014 6,62 2018 6,02 -0,6 -9% 
Demografia Współczynnik emigracji 2014 9,89 2018 12,83 2,9 +30

% Ochrona zdrowia Lekarze pracujący wg podstawowego miejsca pracy 
na 10 tys. 

2014 50,9 2018 42,3 -8,6 -
17
% 

Ochrona zdrowia Pielęgniarki i położne pracujące wg podstawowego 
miejsca 

2014 152,10 2018 148,6
0 

-3,5 -2% 
Ochrona zdrowia Ludność na aptekę ogólnodostępną 2014 1 813 2018 2 112 299 +16

% Ochrona zdrowia 
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - porady lekarskie 
udzielone na 1 mieszkańca 

2014 10,8 2018 10,7 -0,1 -1% 

Ochrona zdrowia Podstawowa opieka zdrowotna - porady lekarskie 
udzielone 

2014 5,0 2018 5,3 0,3 +6
% Kultura Ludność na 1 placówkę biblioteczną 2014 7 049 2018 6 806 -243 -3% 

Kultura Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności 2014 4 468 2018 4 505 37 +1
% Kultura Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności 2014 109 2018 158 49 +45
% Kultura Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w 

woluminach 
2014 19,8 2018 15,8 -4 -

20
% 

Kultura Czytelnicy w ciągu roku 2014 6 924 2018 9 702 2 
778 

+40
% Kultura Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz 2014 137 011 2018 153 

738 
16 

727 
+12
% Kultura Imprezy organizowane przez centra, domy i ośrodki 

kultury, 
2014 458 2018 435 -23 -5% 

Kultura Uczestnicy imprez organizowanych przez centra, 
domy i 
ośrodki kultury, kluby i świetlice na 1000 
mieszkańców 

2014 1 560 2018 1 273 -287 -
18
% Kultura Imprezy masowe 2014 27 2018 7 -20 -
74
% 

Kultura Uczestnicy imprez masowych 2014 20 550 2018 9 600 -10 
950 

-
53
% 

Edukacja Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci 
w 

2014 59 2018 200 141 +23
9% Edukacja Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 

dzieci w 
2014 72 2018 238 166 +23

1% Edukacja Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce 
w 
placówce wychowania przedszkolnego 

2014 0,74 2018 0,59 -0,15 -
20
% Edukacja Współczynnik skolaryzacji netto - szkoły podstawowe 2014 99,49 2018 103,1

7 
3,68 +4

% Edukacja Uczniowie przypadający na 1 oddział - szkoły 
podstawowe 

2014 21 2018 19 -2 -
10
% 

Edukacja Uczniowie przypadający na 1 oddział - szkoły 2014 31 2018 28 -3 -
10
% 

Edukacja Uczniowie przypadający na 1 oddział - szkoły 
policealne 

2014 27 2018 24 -3 -
11
% 

Edukacja Uczniowie przypadający na 1 oddział - szkoły średnie 2014 27 2018 26 -1 -4% 
Edukacja Uczniowie przypadający na 1 oddział - zasadnicze 

szkoły 
2014 21 2018 13 -8 -

38
% 

Edukacja Studenci uczelni wyższych 2014 1 332 2018 783 -549 -
41
% 

Edukacja Absolwenci uczelni wyższych 2014 358 2018 257 -101 -
28
% 

Pomoc społeczna Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy 
społecznej - 

2014 10,4 2018 7,8 -2,6 -
25
% 

Pomoc społeczna Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy 
społecznej - 
wiek przedprodukcyjny 

2014 20,4 2018 16,0 -4,4 -
22
% Pomoc społeczna 

Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy 
społecznej - 
wiek produkcyjny mobilny 

2014 10,7 2018 7,3 -3,4 -
32
% Pomoc społeczna 

Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy 
społecznej - 
wiek produkcyjny niemobilny 

2014 8,8 2018 7,5 -1,3 -
15
% Pomoc społeczna 

Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy 
społecznej - 
wiek poprodukcyjny 

2014 4,0 2018 3,5 -0,5 -
13
% Pomoc społeczna 

Rodziny, którym na podstawie decyzji przyznano 
pomoc wg przyczyn - ubóstwo 

2014 1 604 2018 1 074 -530 -
33
% Pomoc społeczna Rodziny, którym na podstawie decyzji przyznano 

pomoc wg przyczyn - potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

2014 199 2018 218 19 +1
0% 

Pomoc społeczna Rodziny, którym na podstawie decyzji przyznano 
pomoc wg przyczyn - bezrobocie 

2014 1 755 2018 1 261 -494 -
28
% Pomoc społeczna 

Rodziny, którym na podstawie decyzji przyznano 
pomoc wg przyczyn - niepełnosprawność 

2014 715 2018 668 -47 -7% 

Pomoc społeczna 
Rodziny, którym na podstawie decyzji przyznano 
pomoc wg przyczyn - długotrwała lub ciężka choroba 

2014 919 2018 746 -173 -
19
% Pomoc społeczna 

Rodziny, którym na podstawie decyzji przyznano 
pomoc wg przyczyn - bezradność 

2014 416 2018 207 -209 -
50
% Pomoc społeczna 

Rodziny, którym na podstawie decyzji przyznano 
pomoc wg przyczyn - alkoholizm 

2014 112 2018 92 -20 -
18
% Pomoc społeczna Liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy 2017 1 756 2019 1 543 -213 -
12
% 

Pomoc społeczna Liczba osób, którym przyznano zasiłek okresowy 2017 997 2019 757 -240 -
24
% 

Pomoc społeczna Liczba osób, którym przyznano zasiłek stały 2017 497 2019 458 -39 -8% 
Pomoc społeczna Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci 2014 1 808 2018 1 832 24 +1

% Pomoc społeczna Dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują 
zasiłek 

2014 3 052 2018 3 353 301 +10
% Pomoc społeczna Kwota świadczeń rodzinnych 2014 13 437 2018 20 

400 
6 

963 
+52
% Pomoc społeczna Kwota zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami) 2014 6 107 2018 7 120 1 

013 
+17
% Pomoc społeczna Kwota zasiłków pielęgnacyjnych 2014 4 812 2018 5 175 363 +8
% Integracja społeczna Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 

tys. 
2014 1 044 2018 783 -261 -

25
% 

Integracja społeczna Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy 
społecznej 

2014 6 628 2018 4 818 -1 
810 

-
27
% 

Integracja społeczna Gospodarstwa domowe korzystające ze 
środowiskowej 

2014 2 483 2018 2 005 -478 -
19
% 

Integracja społeczna Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 
1000 

2014 5,01 2018 4,93 -0,08 -2% 
Integracja społeczna Wydatki miasta na usługi opiekuńcze 2017 877 815 2019 1 030 

954 
153 
139 

+17
% Integracja społeczna Wydatki miasta na utrzymanie osób w domach 

pomocy 
2017 4 100 

344 
2019 5 503 

054 
1 402 
710 

+34
% Aktywność 

ekonomiczna 
Liczba podatników uzyskujących dochody z tytułu 
stosunku pracy - osoby młode 

2016 1 335 2018 1 532 197 +1
5% 

Aktywność 
ekonomiczna 

Liczba podatników uzyskujących dochody z tytułu 
stosunku pracy - osoby w wieku przedemerytalnym 

2016 1 914 2018 2 002 88 +5
% 

Aktywność 
ekonomiczna 

Liczba podatników uzyskujących dochody z tytułu 
stosunku pracy - osoby w wieku emerytalnym 

2016 1 011 2018 1 224 213 +2
1% 

Aktywność 
ekonomiczna 

Liczba podatników uzyskujących dochody z tytułu 
działalności gospodarczej - osoby młode 

2016 81 2018 78 -3 -4% 

Aktywność 
ekonomiczna 

Liczba podatników uzyskujących dochody z tytułu 
działalności gospodarczej - osoby w wieku 
przedemerytalnym 

2016 299 2018 319 20 +7
% 

Aktywność 
ekonomiczna 

Liczba podatników uzyskujących dochody z tytułu 
działalności gospodarczej - osoby w wieku 
emerytalnym 

2016 448 2018 498 50 +1
1% 
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TEMAT WSKAŹNIK 
ROK 

BAZOWY 
WARTOŚĆ 

ROK 
BIEŻĄCY 

WARTO
ŚĆ 

RÓŹNI
CA 

DYNA
MIKA 

Aktywność 
ekonomiczna 

Liczba podatników uzyskujących dochody z tytułu 
umowy 
zlecenia i o dzieło - osoby młode 

2016 1 394 2018 1 377 -17 -1% 

Aktywność 
ekonomiczna 

Liczba podatników uzyskujących dochody z tytułu 
umowy 
zlecenia i o dzieło - osoby w wieku przedemerytalnym 

2016 444 2018 474 30 +7
% 

Aktywność 
ekonomiczna 

Liczba podatników uzyskujących dochody z tytułu 
umowy 
zlecenia i o dzieło - osoby w wieku emerytalnym 

2016 579 2018 706 127 +2
2% 

Aktywność 
ekonomiczna 

Kwota zaliczki na podatek z tytułu stosunku pracy - 
osoby 

2016 1 182 
485 

2018 1 686 
080 

503 
595 

+43
% Aktywność 

ekonomiczna 
Kwota zaliczki na podatek z tytułu stosunku pracy - 
osoby w wieku przedemerytalnym 

2016 6 425 
440 

2018 7 957 
532 

1 532 
092 

+24
% 

Aktywność 
ekonomiczna 

Kwota zaliczki na podatek z tytułu stosunku pracy - 
osoby w wieku emerytalnym 

2016 3 705 
587 

2018 4 839 
561 

1 133 
974 

+31
% 

TEMAT WSKAŹNIK ROK 
BAZOWY 

WARTOŚĆ ROK BIEŻĄCY WARTOŚĆ RÓŹNICA DYNAMI
KA Aktywność ekonomiczna Kwota zaliczki na podatek z tytułu działalności 

gospodarczej - 
2016 109 289 2018 351 579 242 290 +222

% 
Aktywność ekonomiczna 

Kwota zaliczki na podatek z tytułu działalności 
gospodarczej - 

osoby w wieku przedemerytalnym 

2016 4 162 710 2018 3 243 
807 

-918 
903 

-
22% 

Aktywność ekonomiczna 
Kwota zaliczki na podatek z tytułu działalności 
gospodarczej - 

osoby w wieku emerytalnym 

2016 3 185 918 2018 4 070 
824 

884 907 +28
% 

Aktywność ekonomiczna Kwota zaliczki na podatek z tytułu umowy zlecenia i o 
dzieło - 

2016 895 320 2018 1 094 
152 

198 832 +22
% 

Aktywność ekonomiczna 
Kwota zaliczki na podatek z tytułu umowy zlecenia i o 
dzieło - 

osoby w wieku przedemerytalnym 

2016 299 235 2018 488 075 188 840 +63
% 

Aktywność ekonomiczna 
Kwota zaliczki na podatek z tytułu umowy zlecenia i o 
dzieło - 

osoby w wieku emerytalnym 

2016 443 702 2018 598 778 155 076 +35
% 

Aktywność ekonomiczna Kwota dochodów z tytułu stosunku pracy - osoby młode 2016 22 103 532 2018 30 455 
197 

8 351 
665 

+38
% Aktywność ekonomiczna Kwota dochodów z tytułu stosunku pracy - osoby w wieku 2016 75 602 401 2018 92 836 

741 
17 234 
340 

+23
% Aktywność ekonomiczna Kwota dochodów z tytułu stosunku pracy - osoby w wieku 2016 38 556 642 2018 47 074 

634 
8 517 
993 

+22
% Aktywność ekonomiczna Kwota dochodów z tytułu działalności gospodarczej - 

osoby 
2016 1 677 366 2018 3 201 

475 
1 524 
109 

+91
% 

Aktywność ekonomiczna 
Kwota dochodów z tytułu działalności gospodarczej - 
osoby 

w wieku przedemerytalnym 

2016 26 898 616 2018 23 418 
587 

-3 480 
030 

-
13% 

Aktywność ekonomiczna 
Kwota dochodów z tytułu działalności gospodarczej - 
osoby 

w wieku emerytalnym 

2016 24 853 429 2018 28 952 
156 

4 098 
727 

+16
% 

Aktywność ekonomiczna Kwota dochodów z tytułu umowy zlecenia i o dzieło - 
osoby 

2016 5 822 294 2018 7 178 
966 

1 356 
672 

+23
% 

Aktywność ekonomiczna 
Kwota dochodów z tytułu umowy zlecenia i o dzieło - 
osoby 

w wieku przedemerytalnym 

2016 2 994 642 2018 4 394 
136 

1 399 
494 

+47
% 

Aktywność ekonomiczna 
Kwota dochodów z tytułu umowy zlecenia i o dzieło - 
osoby 

w wieku emerytalnym 

2016 4 063 341 2018 5 663 
704 

1 600 
363 

+39
% 

Przedsiębiorczość Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 2014 156 2019 183 27,3 +18
% Przedsiębiorczość Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 

tys. 
2014 77 2019 83 6,0 +8

% Przedsiębiorczość Podmioty wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 2014 66 2019 67 1,0 +2
% 

Przedsiębiorczość 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 
100 

osób w wieku produkcyjnym 

2014 9,88 2019 10,82 0,9 +10
% 

Przedsiębiorczość Instytucje otoczenia biznesu na 10 tys. podmiotów 2014 1 203 2019 1 209 6,5 +1
% 

Przedsiębiorczość 
Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora 

kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów 
2014 5,73 2019 5,23 -0,5 -9% 

Bezrobocie Bezrobotni zarejestrowani 2015 4 100 2019 2 851 -1 249,0 -
30% Bezrobocie Bezrobotni mężczyźni zarejestrowani 2015 1 983 2019 1 356 -627,0 -
32% Bezrobocie Bezrobotne kobiety zarejestrowane 2015 2 117 2019 1 495 -622,0 -
29% 

Bezrobocie 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 
w 

wieku produkcyjnym [%] 

2015 10,6 2019 8,0 -2,6 -
25% 

Bezrobocie Stopa bezrobocia 2015 14,9 2019 10,3 -4,6 -
31% Rynek pracy Pracujący na 1000 ludności 2014 260 2018 278 18,0 +7
% Rynek pracy Udział ludności w wieku produkcyjnym w liczbie ludności 2014 63,5 2018 62,0 -1,5 -2% 

Środowisko 
Zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych 

przypadające na 1 mieszkańca 
2014 201 2018 237 36,0 +18

% 
Środowisko Zużycie wody z wodociągów na 1 korzystającego 2014 32,2 2018 32,5 0,3 +1

% Środowisko Zużycie gazu na 1 korzystającego 2014 1 825 2018 2 162 337,0 +18
% Środowisko Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie 2014 83 2018 41 -42,0 -
51% Środowisko Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie 2014 121,6 2018 125,7 4,1 +3
% Planowanie przestrzenne Powierzchnia objęta obowiązującymi MPZP [ha] 2014 1 483 2018 1 711 228,0 +15

% Planowanie przestrzenne Pokrycie powierzchni MPZP [%] 2014 32,1 2018 37,1 5,0 +16
% Planowanie przestrzenne Sieć rozdzielcza wodociągowa na 100 km2 2014 324 2018 348 24 +7
% Planowanie przestrzenne Sieć rozdzielcza kanalizacyjna na 100 km2 2014 372 2018 380 8 +2
% Planowanie przestrzenne Sieć rozdzielcza gazowa na 100 km2 2014 295 2018 399 104 +35

% Planowanie przestrzenne Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014 21 2018 35 14 +67
% Planowanie przestrzenne Decyzje o warunkach zabudowy ogółem 2014 86 2018 88 2 +2
% Planowanie przestrzenne Gęstość zaludnienia 2014 1 374 2018 1 327 -47 -3% 

Finanse miasta Dochody ogółem [mln zł] 2014 358 2018 402 44 +12
% Finanse miasta Dochody na 1 mieszkańca [zł] 2014 3 487 2018 4 988 1 501 +43
% Finanse miasta Wydatki ogółem [mln zł] 2014 367 2018 390 23 +6
% Finanse miasta Wydatki na 1 mieszkańca [zł] 2014 5 783 2018 6 336 553 +10

% Finanse miasta Kwota pozyskanych środków zagranicznych z UE na 1 2014 4,10 2017 4,13 0,03 +1
% Finanse miasta Dochody własne [mln zł] 2014 128 2018 149 21 +16

% Finanse miasta Dotacje [mln zł] 2014 113 2018 134 21 +19
% Finanse miasta Subwencje [mln zł] 2014 118 2018 119 1 +1
% Finanse miasta Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [%] 2016 97,3 2018 92,3 -5,0 -5% 

Finanse miasta Udział dochodów własnych w dochodach ogółem [%] 2016 38,1 2018 37,1 -1,0 -3% 

Finanse miasta Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem [%] 2016 4,0 2018 5,0 1,0 +25
% Finanse miasta Udział wydatków na administrację samorządową w 2014 6,1 2018 6,1 0,0 -0% 

Finanse miasta Udział wydatków na transport i łączność w wydatkach 2014 22,9 2018 11,2 -11,7 -
51% Finanse miasta Udział wydatków na oświatę i wychowanie w wydatkach 2014 30,2 2018 32,0 1,9 +6
% Finanse miasta Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [%] 2016 4,3 2018 10,0 5,7 +133

% Finanse miasta Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na 2016 45,7 2018 45,2 -0,5 -1% 

Finanse miasta 
"Wskaźnik samofinansowania" Udział nadwyżki 

operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach 
majątkowych 

2016 158,5 2018 130,7 -27,8 
-

18% 

 

 

 


