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Projekt  
TTTUUURRRYYYSSSTTTYYYKKKAAA   –––   SSSZZZAAANNNSSSĄĄĄ   NNNAAA   DDDYYYNNNAAAMMMIIICCCZZZNNNYYY   RRROOOZZZWWWÓÓÓJJJ   

PPPOOODDDKKKAAARRRPPPAAACCCKKKIIIEEEGGGOOO   RRRYYYNNNKKKUUU   PPPRRRAAACCCYYY”””      
zainaugurowany! 

 
30 listopada b.r. w Rzeszowie odbyła się konferencja TURYSTYKA DLA PRACY 
inaugurująca realizację projektu. 
Jej organizatorem był instytut badawczy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku  
z Kutna.  
Zarówno zebrani goście jak i sami organizatorzy ocenili bardzo wysoko to 
spotkanie. Z pewnością decydujący wpływ na sukces spotkania miały występy 
prelegentów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: 
 

1. Pan Marcin Dygoń -  Kierownik Wydziału Obsługi Programów Regionalnych 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy,  

2. Pan Andrzej Burnat -  Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
3. Pan Dominik Antonowicz -  dr. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
4. Pani Agata Sarna - Kierownik Departamentu Turystyki przy Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, 
5. Pan Jan Węgrzyn - Pracownik Urzędu Statystycznego 
6. Pan Tadeusz Tupaj - Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia 

Agroturystycznego „Gospodarstwa Gościnne” 
 
Konferencję otworzyła i poprowadziła Pani Izabela Kowalska-śakieta, kierownik 
projektu.  
Pani kierownik przybliŜyła zebranym profil działalności instytutu ASM,  
a takŜe opowiedziała o genezie, załoŜeniach i oczekiwanych rezultatach projektu 
TTTUUURRRYYYSSSTTTYYYKKKAAA    ––– SSSZZZAAANNNSSSĄĄĄ   NNNAAA   DDDYYYNNNAAAMMMIIICCCZZZNNNYYY   RRROOOZZZWWWÓÓÓJJJ   PPPOOODDDKKKAAARRRPPPAAACCCKKKIIIEEEGGGOOO   RRRYYYNNNKKKUUU   PPPRRRAAACCCYYY...      
Następnie Pan Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
zaprezentował koncepcję badawczą. Pan Antonowicz odpowiada w projekcie za 
badania ilościowe, dlatego w jego prezentacji zawarte zostały informacje na 
temat metodologicznych załoŜeń poszczególnych badań, a takŜe tego jak 
przebiegać będą ich kolejne etapy.  
 
Po krótkiej przerwie kawowej, głos zabrała przedstawicielka Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kierownik Departamentu 
Turystyki Pani Agata Sarna. Wystąpienie to składało się z dwóch części:  
w pierwszej przedstawiony został przebieg wdraŜania poszczególnych priorytetów 
Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Podkarpackim na lata 2002 – 2006. 
W drugiej przedstawiono załoŜenia i priorytety nowej Strategii Rozwoju Turystyki 
w Województwie Podkarpacki 2007 – 2013.  
 
Dane statystyczne związane z turystyką w województwie przedstawił Pan Jan 
Węgrzyn z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Były to statystyki 
charakteryzujące pracujących w sektorze oraz ruch turystyczny w regionie. 
 
Jako kolejny wystąpił Pan Tadeusz Tupaj z Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Agroturystycznego „Gospodarstwa Gościnne”. Opowiedział na czym polega 
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działalność agroturystyczna, czym charakteryzują się gospodarstwa 
agroturystyczne jakie są moŜliwości rozwoju tego typu działalność  
w regionie. Wspomniał równieŜ o atrakcjach na jakie moŜna  
liczyć w poszczególnych gospodarstwach zrzeszonych w stowarzyszeniu. Widać 
przy tym było, Ŝe zebrani na sali goście korzystają z takiego wypoczynku, 
bowiem Ŝywo zareagowali na wspomnienie jednego z gospodarstw, szczególnie 
obfitującego w atrakcje turystyczne. 
 
Jako ostatni głos zabrał reprezentant ASM - Pan Przemysław Wójcik, który 
opowiedział o wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych dla wsparcia 
rozwoju turystyki w regionie podkarpackim. 
 
Po zakończeniu konferencji goście zostali zaproszeni na obiad, gdzie toczyły się 
dalsze dyskusje na temat turystyki, konferencji i dalszych etapów realizacji 
samego projektu. 
 
Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w konferencji, mamy nadzieję, Ŝe 
zainspirowała ona Państwa do podejmowania działań na rzecz rozwoju i promocji 
turystyki na Podkarpaciu.  
 
Zachęcamy do dalszego śledzenia naszej strony. Znajdują się na niej raporty  
z prowadzonych badań. Wszystkie wyniki, wnioski zaprezentowane równieŜ 
zostaną na kolejnej konferencji, która odbędzie się listopadzie 2007 roku.  
JuŜ dziś gorąco na nią zapraszamy!!! 

 
www.turystykadlapracy.org 

 
 


