
Webinarium informacyjno-szkoleniowe inaugurujące zadanie - Bieszczady, 21 grudnia 2022 roku 



10:00 

10:30

Otwarcie Webinarium. 

O historii szlaku Zielony Rower Greenway Karpaty Wschodnie oraz o projekcie Szlak "Zielony Rower" Greenway Karpaty 

Wschodnie – reaktywacja.

Bogusław Pyzocha,

Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej, koordynator projektu.

10:30 

11.00
Doświadczenia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem zielonych szlaków greenways na świecie, w Europie i w Polsce.

Dominika Zaręba

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Greenways Polska, prekursorka 

ekoturystyki w Polsce, autorka kilku wydań pierwszej w Polsce książki 

poświęconej ekoturystyce; inicjatorka idei greenways w Polsce.

11:00

11:30
Turystyka rowerowa i zielone szlaki greenways na pograniczu polsko-czeskim i w województwie śląskim.

Bogdan Kasperek

Sekretarz Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, dyrektor 

Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA oraz 

Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej; współinicjator 

Żelaznego Szlaku Rowerowego; członek Zarządu Stowarzyszenia 

Greenways Polska. 

11:30

12:00

Treści dotyczącej rozwoju sieci greenways i sieci tras rowerowych wprowadzone do  dokumentów strategicznych Województwa 

Podkarpackiego:

 Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 – przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

28 września 2020 r. Uchwała nr XXVII/458/20 

 Program Strategiczny rozwoju transportu województwa podkarpackiego – projekt przyjęty przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego

 Regionalna Polityka Rowerowa Województwa Podkarpackiego wraz z Koncepcją sieci głównych tras rowerowych na terenie 

województwa podkarpackiego – projekt w fazie konsultacji publicznych.

Danuta Cichoń

Dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

12:00

12:15

Wnioski i rekomendacje dla województwa podkarpackiego po zakończeniu projektu „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego poprzez Zielone Szlaki (OUR WAY)” realizowanego w latach 2018-2022 przez Województwo Podkarpackie z partnerami z 

Hiszpanii, Irlandii, Francji, Węgier, Bułgarii i Europejskim Stowarzyszeniem Greenways (European Greenways Association, EGWA).

Antoni Jeż

Kierownik oddziału koordynacji oraz wsparcia partnerstwa publiczno-

prywatnego w Departamencie Gospodarki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

12:15

12.45

Aktualny stan realizacji projektu „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras 

rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”, który zakłada przygotowanie dokumentacji 

głównego odcinka szlaku rowerowego łączącego szlak Green Velo ze szlakiem Zielony Rower Greenway Karpaty Wschodnie oraz z 

innymi szlakami rowerowymi na obszarze Bieszczadów.

Joanna Szozda

Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego

12:45

13:15
Dyskusja. Zakończenie Webinarium.

P R O G R A M





Rok 2001



(do roku 2008 pod nazwą 
Fundacja Bieszczadzka 

„Partnerstwo dla 
Środowiska”) 

Utworzenie - rok 2003

5 września – podpisanie aktu notarialnego 
w Ustrzykach Dolnych

9 grudnia – rejestracja w Krajowym 
Rejestrze Sądowym aktu notarialnego w 
Ustrzykach Dolnych

Fundatorzy: 6 organizacji pozarządowych i 4 osoby prywatne
Fundusz założycielski 4000 zł

Cel:  integracja i wspieranie działań organizacji pozarządowych, 
instytucji samorządowych i lokalnych przedsiębiorców na rzecz 
zrównoważonego rozwoju Bieszczadów.



Pierwsze wspólne przedsięwzięcie GPZB: transgraniczny szlak dziedzictwa 

przyrodniczo-kulturowego „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie



Zielone Szlaki > Greenway – definicja środkowo-europejska

Greenways to wielofunkcyjne szlaki służące niezmotoryzowanym użytkownikom,
prowadzące wzdłuż naturalnych korytarzy, historycznych tras handlowych,
rzek, kolei. Zarządzają nimi miejscowe społeczności w celu pobudzenia
zrównoważonego rozwoju i promocji zdrowego trybu życia.

Zielone szlaki tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych i
projektów związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, zachowaniem
dziedzictwa kulturowego, turystyką przyjazną dla środowiska i
zrównoważonym transportem.

Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców jak i
zwiedzających, wnosząc pozytywny wkład w ożywienie gospodarki lokalnej.



Kryteria dla
zielonych szlaków

w Europie Środkowej

1. Wspieranie społeczności lokalnych (rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy i 
dodatkowych źródeł dochodów, ochrona tradycyjnych zawodów).

2. Zachowanie krajobrazu i wkład w ochronę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

3. Korzystanie z lokalnych zasobów (walorów przyrodniczych, kulturowych, bazy noclegowej i 
żywieniowej, usług i produktów miejscowych).

4. Łączenie krajów, regionów, miejscowości oraz ich mieszkańców.

5. Wnoszenie dodatkowych wartości dla mieszkańców (pomoc w docenieniu i odkryciu tożsamości, 
poprawa warunków i jakości życia).

6. Dostarczanie informacji i umożliwianie turystom poznania regionu, jego problematyki, lokalnych 
inicjatyw, działań, organizacji etc.

7. Promowanie niezmotoryzowanych form transportu oraz przyjaznych dla środowiska (łagodnych) 
form turystyki.



Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie 



1. Rozwijanie partnerstwa w Bieszczadach oraz na obszarze polsko-słowacko-ukraińskiego pogranicza

i kojarzenie partnerów z różnych sektorów – samorząd, biznes, NGO oraz prowadzenie wspólnych

działań podnoszących poziom wiedzy i pozwalających na wymianę doświadczeń.

2. Stworzenie międzynarodowego rowerowego szlaku dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Zielony

Rower- Greenway-Karpaty Wschodnie jako modelowego przykładu współpracy transgranicznej w

trzech krajach Euroregionu Karpackiego oraz wykreowanie markowego produktu ekoturystycznego.

3. Ustalenie na obszarze Karpat Wschodnich wspólnych wymogów, zasad, ograniczeń oraz

dopuszczalności uprawiania turystyki szczególnie dla jej nowych form np. mototurystyka,

aeroturystyka, itp. - wdrażanie podobnych standardów jakościowych dotyczących ochrony przyrody i

krajobrazu i obowiązujących w działalności turystycznej oraz odpowiadających normom UE.

CELE transgranicznego szlaku dziedzictwa przyrodniczo-

kulturowego „Zielony Rower” Greenway Karpaty 

Wschodnie



CentralEuropean
Greenways

Grupa Partnerska Zielone Bieszczady





Do roku 2004 po stronie polskiej Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów oraz Bieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne 

„Baszta” oznakowały łącznie ok. 880 km szlaków tworzących sieć ZRGKW. Główny szlak pod nazwą „Zielony Rower Greenway

Karpaty Wschodnie” ma 105 km długości i wpisany został w roku 2002 przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego 

PTTK do rejestru oznakowanych szlaków rowerowych województwa podkarpackiego jako międzynarodowy szlak rowerowy R-61. 

Odcinek ten łączy polsko-ukraińskie przejście graniczne Krościenko-Smolnica z granicą polsko-słowacką na Przełęczy nad 

Roztokami Górnymi biegnąc przez Brzegi Dolne, Wańkową, Olszanice, Bezmiechową, Lesko, Glinne, Myczkowce, Solinę, 

Polańczyk, Terkę, Dołżycę, Cisną i Majdan.

Główną oś szlaku ZRGKW uzupełnia 10 oznakowanych na niebiesko pętli lokalnych, 10 trudniejszych technicznie odcinków 

Bieszczady Extreme oznakowanych na czerwono oraz 9 łączników ze znakami w kolorze czarnym. Suma ich długości to ok. 775 

km. Biegną przez tereny 12 gmin bieszczadzkich: Baligród, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina,  

Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Zagórz z 3 powiatów (bieszczadzki, leski, sanocki).







Bursztynowy Szlak Greenways Budapeszt-Kraków (Polska, Słowacja, Węgry) oraz 

projektowany Kraków-Gdańsk, wraz z lokalną pętlą Zielonym Szlakiem Nowa Huta-

Dłubnia (szlak miejski) w Krakowie Nowej Hucie 

Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways (Polska, Republika Czeska, Austria) oraz Brno-

Wiedeń Greenway 

Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie (Polska, Słowacja, Ukraina) 

Szlak Odry (Polska) 

Greenway Naszyjnik Północy (Polska) 

Podlaski Szlak Bociani (Polska) 

Praga-Wiedeń Greenways (Republika Czeska, Austria) wraz z lokalnymi petlami, takimi 

jak Szlak Dziedzictwa Rodziny Liechtenstein

Morawskie Ścieżki Winiarskie (Morawy Południowe, Republika Czeska) 

Szlak Pokoju - Via Pacis Pannoniae (Serbia, Chorwacja).

SZLAKI LOKALNE: 

Szlak Wód Mineralnych, Szlak Sosny i Świerka, Złoty Szlak, Szlak Wapienia, Szlak 

Dziedzictwa Maramures (Rumunia) 

Błękitny Naszyjnik Rossonów, Szlak "W krainie żółtych lilii wodnych i siwych głazów 

narzutowych", Igumeńskie Konne Ścieżki, Szlak Niemna (Białoruś) 

Biala-Ruse-Silistra Greenway, Sheinovets Greenway, Dunaj Greenway, Greenway Św. 

Archangiela, Szlak "Jasnego Półksiężyca" (Bułagaria) 

Szlaki Ozonu (Serbia)

Sieć Greenway w Europie Środkowo-Wschodniej - na podstawie www.greenways.pl

http://www.greenways.pl/?content&id=27&lang=pl
http://www.greenways.pl/?content&id=56&lang=pl
http://www.greenways.pl/?content&id=28&lang=pl
http://www.greenways.pl/?content&id=29&lang=pl
http://www.greenways.pl/?content&id=30&lang=pl
http://www.greenways.pl/?content&id=31&lang=pl
http://www.greenways.pl/?content&id=32&lang=pl
http://www.greenways.pl/?content&id=33&lang=pl
http://www.greenways.pl/?content&id=57&lang=pl
http://www.greenways.pl/?content&id=34&lang=pl
http://www.greenways.pl/?content&id=36&lang=pl
http://www.greenways.pl/?content&id=35&lang=pl
http://www.greenways.by/index.php?content&id=43&lang=pl
http://www.greenways.by/index.php?content&id=42&lang=pl
http://www.greenways.by/index.php?content&id=44&lang=pl
http://www.greenways.by/index.php?content&id=45&lang=pl
http://www.greenways.pl/


Greenways to szlaki 

dziedzictwa przyrodniczo-

kulturowego tworzone wzdłuż 

„zielonych korytarzy” - rzek, 

tradycyjnych historycznych 

tras  handlowych, naturalnych 

korytarzy przyrodniczych... 



Inicjatywy wokół szlaku ZRGKW - Ekomuzea Karpackie



Inicjatywy wokół szlaku ZRGKW - Ekomuzea Karpackie



System Certyfikacji „GoToCarpathia”

5 kategorii, 5 zasad

ZASADA I: STANDARDY I JAKOŚĆ USŁUG

ZASADA II: POSZANOWANIE 

ŚRODOWISKA NATURALNEGO

ZASADA III: WYKORZYSTANIE 

LOKALNYCH PRODUKTÓW 

ŻYWNOŚCIOWYCH ORAZ KUCHNII 

WSCHODNIOKARPACKIEJ

ZASADA IV: WSCHODNIOKARPACKI  

CHARAKTER ARCHITEKTURY 

OBIEKTÓW, ICH WNĘTRZA i 

OTOCZENIA ORAZ ZIELENI WOKÓŁ 

NICH

ZASADA V: PRZYNALEŻNOŚĆ, 

PROMOCJA i ZAANGAŻOWANIE w 

ROZWÓJ REGIONU KARPAT 

WSCHODNICH



Biuro EkoPodróży „Zielony Rower” 

Przedsiębiorstwo Społeczne

Rozpoczęło działalność 1 

czerwca 2006 roku przy Fundacji 

Bieszczadzkiej – proces 

tworzenia rozpoczął się jeszcze w 

roku 2005

Pierwsze na Podkarpaciu 

przedsiębiorstwo społeczne 

działające na rynku turystycznym

Od listopada 2006 roku posiada 

koncesję touroperatora



NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIANA PLANOWANE NA SZLAKU PO STRONIE POLSKIEJ:

 18 lat temu, kiedy znakowano szlak ZRGKW ruch samochodowy na tym obszarze był znacznie mniejszy, dzisiaj jest kilkukrotnie bardziej intensywny, co 

zagraża bezpieczeństwu poruszających się po szlaku rowerzystów. Ponadto w okresie tym, ze względu na brak stałych źródeł finansowania, 

oznakowanie i jakość tras rowerowych jest na poziomie, który wymaga kompleksowej rewitalizacji poprzedzonej modyfikacją przebiegu szlaku -

przeniesieniem, wydłużeniem, skróceniem lub całkowitą zmianą poszczególnych fragmentów szlaku.

 Opracowanie nowego projektu Szlaku ZRGKW ze studium wykonalności -po uzgodnieniach z gestorami terenów, przez które przebiega szlak.

 Usunięcie i utylizacja starej (powstałej jeszcze do roku 2004) infrastruktury szlaku  (znaków i tablic informacyjnych) oraz oznakowanie szlaku od nowa.

 Wykonanie i montaż Punktów/Miejsc Odpoczynku Rowerzystów

 Zainstalowanie systemu elektronicznego monitoringu szlaku 

 Działania edukacyjne – opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń kadr turystyki rowerowej – Akademia Zielonego Roweru, docelowo Karpacki 

Rowerowy Uniwersytet Rowerowy (KRUL)

 Działania promocyjne

 Przygotowanie i wdrożenie oferty dla rowerzystów ze szczególnymi potrzebami (osoby , seniorzy, rodziny z dziećmi).

 Utworzenie Karpackiego Centrum Planowania Wypraw Rowerowych 

 Utworzenie stanic rowerowych z bazą noclegowo-gastronomiczną dedykowaną rowerzystom.



Zadanie  Szlak "Zielony Rower" Greenway Karpaty Wschodnie - reaktywacja

Cel: budowa kadrowych, technicznych, technologicznych i instytucjonalnych podstaw modernizacji międzynarodowego szlaku dziedzictwa 

przyrodniczo-historycznego "Zielony Rower" Greenway Karpaty Wschodnie (ZRGKW) oraz przygotowanie Fundacji Bieszczadzkiej do roli 

koordynatora szlaku.

Działania, które realizowane będą w ramach Zadania w okresie od lipca 2022 do listopada 2023 roku:
 Akademia Zielonego Roweru - wykształcona zostanie 6 osobowa kadra turystyki rowerowej, w ramach 

innowacyjnego w skali Polski programu szkoleń składającego się z 3 kursów: (1) „Organizator turystyki 
rowerowej”; (2) "Mechanik Rowerowy"; (3) „Projektant-znakarz tras i szlaków rowerowych”

 projekty nowych przebiegów 12 odcinków tras rowerowych na szlaku ZRGKW
 6 wycieczek rowerowych na szlaku ZRGKW dla różnych grup odbiorców (wykwalifikowani turyści 

rowerowi, seniorzy, rodziny z dziećmi, dzieci i młodzież szkolna, osoby niepełnosprawne) - z udziałem co 
najmniej 90 osób

 stworzone zostaną 2 e-narzędzia: internetowy serwis informacyjny i aplikacja mobilna, 
 w działania związane z modernizacją i rozwojem szlaku ZRGKW włączonych będzie co najmniej 7 nowych 

partnerów



Zadanie: Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – rzecz publiczna

Wniosek złożony 19 grudnia 2022, planowany okres realizacji: lipiec 2023 – sierpień 2024

Celem zadania jest uzyskanie przez międzynarodowy szlak dziedzictwa przyrodniczo-historycznego 
"Zielony Rower" Greenway Karpaty Wschodnie statusu dobra wspólnego, rzeczy publicznej.

Najważniejszymi narzędziami do realizacji tego celu będą organizacja terenowej sesji eksperckiej wokół 
szlaku oraz zaprojektowanie modernizacji szlaku – z udziałem 6 ekspertów ds. greenways z różnych krajów 
europejskich oraz reprezentantów partnerów ze Słowacji i Ukrainy
przy aktywnym zaangażowaniu szerokiej grupy interesariuszy i społeczności lokalnych. Szlak rozumiany 
jest tu nie tylko jako szlak rowerowy, ale jako szeroka wizja interdyscyplinarnego przedsięwzięcia, które 
ma być przykładem współpracy transgranicznej i produktem ekoturystycznym zgodnym ze 
środkowoeuropejskimi założeniami Programu Central Euroepan Greenways



Projekt „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez 

Zielone Szlaki (OUR WAY)” realizowany przez Województwo Podkarpackie, 

reprezentowane przez Departament Gospodarki Regionalnej, wspólnie z partnerami z 

Hiszpanii, Irlandii, Francji, Węgier, Bułgarii i European Greenways Association (EGWA). 

Najważniejsze rekomendacje:
 połączenie projektowanej trasy łączącej  Green Velo ze szlakiem Zielony Rower – Greenway Karpaty 

Wschodnie, a także innymi trasami rowerowymi na Podkarpaciu jako szansy na rozwój gospodarczy i 
społeczny z wykorzystaniem infrastruktury rowerowej do poznawania piękna przyrody i zabytków 
województwa, zgodnie z aktualnymi trendami w turystyce (slow travel, ekoturystyka, etc.)

 powołanie GRUPY  EKSPERCKIEJ w zakresie rozwoju szlaków greenways i turystyki rowerowej na 
Podkarpaciu

 stałe utrzymanie tras rowerowych w należytym standardzie, promocja, 
 STWORZENIE MODELU ZARZĄDZANIA i UTRZYMANIA TRAS itp.; znalezienie źródeł finansowania 

tych inwestycji.
Dzięki projektowi do dokumentów strategicznych Województwa Podkarpackiego została wprowadzona 

tematyka dotycząca rozwoju sieci greenways i sieci tras rowerowych. 



Projekt „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej 
niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na 
terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego GreenVelo”

Od końca roku 2019 Województwo 

Podkarpackie, reprezentowane przez 

Departament Dróg i Publicznego Transportu 

Zbiorowego



Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027





Dziękuję za 

uwagę…

Bogusław Pyzocha

FUNDACJA BIESZCZADZKA


