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Porozumienie w sprawie sposobów działania dla osiągnięcia 

długoterminowego celu rozwojowego w postaci Zagłębia Ambitnej 

Turystyki funkcjonującego na obszarze dwunastu gmin: Besko, 

Bukowsko, Jaśliska, Rymanów i Zarszyn oraz dołączających do 

Porozumienia gmin: Dębowiec, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Komańcza, 

Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski. 

1. Sygnatariuszami Porozumienia są gminy oraz komercyjne podmioty prywatne bądź 

państwowe. 

2. Porozumienie ma charakter otwarty co oznacza, że z upływem czasu do Porozumienia mogą 

przystąpić kolejne samorządy bądź podmioty gospodarcze. 

3. Decyzje w ramach Porozumienia zapadają na zasadzie konsensusu lecz wyrażenie zgody i /lub 

przystąpienie do określonych działań w przyszłości, zgodnych z postanowieniami niniejszego 

Porozumienia, przez samorząd bądź podmiot gospodarczy jest dorozumiane. 

4. Porozumienie funkcjonuje jak niesformalizowany klaster i na obecnym etapie nie przewiduje 

sie przekształcania go w sformalizowany byt formalno-prawny, posiadający osobowość prawną. 

4.1. Każdy z samorządów sprawuje rotacyjną, półroczną prezydencję w Porozumieniu i w tym 

czasie odpowiada za organizację prac Porozumienia między innymi organizując - co najmniej raz 

na kwartał - Radę Porozumienia, której obrady kończy Protokół podpisany przez wszystkich 

Sygnatariuszy. 

4.2. Działania Porozumienia są koordynowane przez Przewodniczącego Rady Porozumienia, 

który między innymi odpowiada za przygotowanie Protokołów z posiedzeń Rady Porozumienia 

oraz podejmuje inne działania uzgodnione na posiedzeniach Rady.  

5. Zawarcie Porozumienia Zagłębie Ambitnej Turystyki jest wyrazem wiary stron,  

iż szczegółowo opisany w opracowaniu "Zagłębie Ambitnej Turystyki" sposób na lokalny wzrost 

gospodarczy w południowej części Podkarpacia, przez turystykę posiada poparcie Sygnatariuszy 

i ma szanse praktycznej realizacji, również przez przyciągnięcie do tego konceptu rozwojowego 

środków finansowych zarówno państwowych jak i prywatnych gdyż w procesie inwestycyjnym 

dla utworzenia Zagłębia Ambitnej Turystyki niezbędna jest koegzystencja komercyjnych 

inwestycji prywatnych oraz niekomercyjnych inwestycji w turystyczną infrastrukturę nie 

poddającą się komercjalizacji. 

6. Sygnatariusze wyrażają przekonanie, że długoterminowy proces tworzenia Zagłębia Ambitnej 

Turystyki a następnie ciągłego jego ulepszania i rozwoju o nowe pomysły, produkty i obiekty 

turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne powinien następować według następujących zasad: 

6.1. Dążenie do komercjalizacji (lub co najmniej monetyzacji przez odpłatność częściową)  

we wszystkich sferach aktywności turystycznej, od etapu projektowania przez inwestycje  

i bieżącą eksploatację i utrzymanie łącznie z reklamą, marketingiem i promocją jeśli tylko jest to 

możliwe. Sygnatariusze wyrażają w ten sposób przekonanie, że to klient i konkurencja o niego 

najlepiej dopingują właścicieli bądź dysponentów infrastruktury oraz produktów i usług  

do odpowiedniej staranności na wszystkich etapach procesu gospodarczego, zapewniając 
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dodatkowo ciągłość takiego nastawienia a nie tylko pełne zaangażowanie na etapach 

poprzedzających "rozliczenie projektów". 

6,2, Niemniej istnieje szereg przedsięwzięć niezbędnych do osiągnięcia celu w postaci ZAT 

(znanych już obecnie i niewykluczone, że z czasem ujawnią się kolejne), których nie da się 

skomercjalizować lub których komercjalizacja spowolni je bądź zatrzyma i wówczas zasadą 

wspólnego działania powinno być takie kształtowanie relacji pomiędzy Sygnatariuszami - 

szczególnie w kontaktach gospodarczych pomiędzy samorządami a podmiotami prywatnymi - 

by procedury prawne nie stanowiły istotnego hamulca w tempie podejmowanych działań. 

6.3. Sygnatariusze współpracują ale jednocześnie konkurują o klientów, co jest standardem  

w działalności klasycznych klastrów zobowiązują się jednak do koncentrowania wspólnych 

wysiłków w celu wytworzenia określonego efektu nawet wówczas gdy jest on zlokalizowany nie 

na terenie czy też obszarze działania Sygnatariusza. 

6.4. Sygnatariusze dołożą wszelkich  starań aby ich działania wspólne i indywidualne opierały 

się na zasadzie ustalania priorytetów czyli działań ułożonych w hierarchii od najsilniej 

pozytywnie wpływających na gospodarkę turystyczną i gospodarkę w ogóle na całości obszaru 

Zagłębia Ambitnej Turystyki do posiadających słabsze oddziaływanie. Priorytetyzacja celów jest 

obowiązkową zasadą działania wszystkich Sygnatariuszy tak jak i obowiązek konsultowania 

działań indywidualnych a każdy nowy pomysł winien być zgłaszany w celu przydzielenia mu 

określonego, właściwego priorytetu w drodze konsensusu. 

6.5. Sygnatariusze prowadzą ciągłą kampanię na rzecz tworzenia przez nadrzędne jednostki 

samorządowe, rząd oraz organizacje międzynarodowe specjalnych funduszy mających wspierać 

rozwój gospodarczy przez Zagłębie Ambitnej Turystyki (oraz preferencji punktowych 

dotyczących funduszy istniejących) zaś w czasie poświęconych temu spotkań czy też wydarzeń 

medialnych występują w imieniu ZAT a w szczególnych wypadkach wyznaczają osobę 

reprezentującą ZAT oraz przedstawiają zainteresowanych inwestorów prywatnych pozostałym 

Sygnatariuszom. 

6.6. Sygnatariusze wyrażają przekonanie, że ZAT - jako koncepcja działania w celu uzyskania 

wzrostu gospodarczego na obszarze Sygnatariuszy - skierowana do wewnątrz lecz również jako 

koncepcja skierowana na zewnątrz - do całego kraju jako metoda odpowiedzialnej edukacji  

i wychowania, zgodnie z załącznikiem "Obudźmy się", zasługuje na specjalne wsparcie ze strony 

samorządu wojewódzkiego oraz państwa podobnie jak już posiadające takie wsparcie inne 

koncepcje rozwoju Podkarpacia jak np. Błękitny San. 

7. Katalog działań zawarty w Porozumieniu jest otwarty przy czym na dzień jego zawarcia 

obejmuje: 

7.1. Obiekty, produkty i usługi - zgodnie z załącznikiem: Wstępna Lista Obiektów, która to lista 

ulega ciągłej aktualizacji zgodnie z zasadą konsensusu. 

7.2. Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej z naniesieniami obiektów istniejących i planowanych 

do celów planistycznych, planowania przestrzennego, negocjacji wewnątrz Porozumienia oraz 

prezentacji samorządom wyższego szczebla itp. Sygnatariusze podejmą działania w celu 

wspólnego uzyskania dofinansowania wykonania takiej mapy - planu. Wykonawcą Mapy - Planu 

Zagospodarowania będzie specjalistyczna jednostka projektowa. 
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7.3. Wykonanie mapy turystycznej z naniesieniami szlaków rowerowych i generalnie informacji 

turystycznej i krajoznawczej obejmującej obszar ZAT. Mapa będzie również dostępna w wersji 

na smartfon (komputer, tablet) w taki sposób, że turysta, rowerzysta będzie mógł sprawdzać  

na bieżąco prawidłowość wybieranej drogi. Mapa turystyczna ZAT (Rowerowe ABC) będzie 

również zawierać rozmaite informacje krajoznawcze. Tworzenie Mapy Turystycznej winno być 

kontynuacją prowadzonych już działań przez Sygnatariusza BTT "Przełom Wisłoka". Mapa 

winna powstawać a zwłaszcza być aktualizowana w sposób skomercjalizowany - dla klientów - 

których uwagi i pytania będą wyznaczać jej ciągle ulepszaną jakość (pod presją klientów). 

7.4. Sygnatariusze prowadzą wspólną działalność promocyjno-reklamowaną, której plan jest 

przyjęty corocznie na zasadzie konsensusu i w razie potrzeby aktualizowany. Zapis ten nie 

dotyczy działalności promocyjnej Sygnatariuszy jeśli dotyczy ona gospodarki poza obszarem 

geograficznym ZAT albo zupełnie nie dotyczy branży turystycznej. 

7.5. Specjalnym podsystemem ZAT jest Rowerowe ABC, które stanowi narzędzie komunikacji  

i sposób na przemieszczanie się turystów w ZAT a sama jazda rowerem jest jedną  

z podstawowych aktywności w ZAT na równi z turystyką pieszą, konną i narciarską. Turystyka 

motorowa będzie dozwolona i organizowana tylko w wyznaczonych miejscach. W tym zakresie 

Sygnatariusze postanawiają: 

7.5.1. Doprowadzić do zawarcia z Nadleśnictwem Rymanów, Dukla i Lesko (RDLP Krosno) 

odpowiednich umów, które umożliwią docelowo eksploatację Rowerowego ABC w sposób 

komercyjny, tak aby klienci wnosili opłatę za korzystanie ze szlaków będącą źródłem 

finansowania inwestowania i utrzymania szlaków pod presją żądających odpowiedniej jakości 

klientów i w konkurencji o klienta. 

7.5.2. Zaaranżować w okresie przejściowym odpowiednie finansowanie (przy założeniu,  

że wdrożenie koncepcji komercyjnej nie będzie natychmiastowe) integracji szlaków 

rowerowych w pętle, tak aby wszystkie miejscowości i każdy z Sygnatariuszy położonych przy 

szlaku rowerowym był pełnoprawnym beneficjentem systemu szlaków. 

7.5.3. Wystąpić z wspólnym wnioskiem w konkursach na finansowanie programu drogowego  

w ZAT - w rozumieniu dróg publicznych - doprowadzając do wspólnego wystąpienia zarządów 

powiatów krośnieńskiego i sanockiego o odpowiednie finansowanie ale rozszerzając zakres 

wnioskowanego wsparcia w taki sposób aby doprowadzić do kompleksowego rozwiązania 

problemu komunikacyjnego w ZAT. 

7.6. Podjąć działania zmierzające do uruchomienia transportu pasażerskiego w ZAT. 

8. Sygnatariusze zgadzają się, że przygotowanie infrastruktury Przystani w Głębokim  

jest korzystne dla wszystkich Sygnatariuszy i zgodnie podejmą działania: w pierwszej kolejności 

dla sfinansowania przyjętego przez konsensus planu zagospodarowania Przystani (wraz z 

kładką przez Jar do Przystani) na wzór rozwiązania wypracowanego dla nadbrzeżnego obszaru 

w Polańczyku a następnie wykonania tejże infrastruktury. 

9. Sygnatariusze zobowiązują się do wspólnego przyjmowania i stopniowego "zagęszczania" 

corocznego kalendarza imprez w ZAT i wspólnego wydawania kalendarza z taką informacją  

w atrakcyjnej formie graficznej. 
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10. Sygnatariusze przyjmują, że strona internetowa www.PrzelomyWisłoka.pl jest właściwą 

witryną do prezentacji wydarzeń ZAT oraz zamieszczania linków do lokalnych stron 

internetowych Sygnatariuszy. 

11. Sygnatariusze organizują i nagłaśniają wspólną akcję wiosenną Sprzątania ZAT (na wzór  

i w oparciu o doświadczenia akcji Sprzątamy Przełomy Wisłoka), 

12. Sygnatariusze opracują system wzajemnych zniżek na produkty turystyczne  

dla mieszkańców gmin Sygnatariuszy. Na dzień zawarcia Porozumienia Sygnatariusz BTT 

"Przełom Wisłoka" podtrzymuje produkt Popołudniowe Narty dla Sąsiadów (dla młodzieży 

szkolnej, według wzoru z lat ubiegłych z obowiązkową listą uczestników każdego przyjazdu)  

i deklaruje jego rozszerzenie na wszystkich Sygnatariuszy. 

13. Załącznikami do niniejszego Porozumienia są: 

Załącznik 1: Zagłębie Ambitnej Turystyki - opracowanie w formie broszury, którego treść będzie 

stopniowo rozbudowywana wraz z rozwojem Zagłębia wraz z Wstępną Listą Obiektów 

Załącznik 2: Opracowanie "Obudźmy się" na temat cywilizacyjnej potrzeby wychowania przez 

turystykę, rekreację i kulturę fizyczną 

Załącznik 3: Memorandum w sprawie ujęcia Zagłębia Ambitnej Turystyki w strategii 

Podkarpackie 2030 


