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                 Załącznik do Polityki wspierania rozwoju turystyki  Miasta  Szczecina

Wykaz programów realizacyjnych wraz z ogólnym harmonogramem działań 

Kod 
progra
mu

Nazwa programu

Cele 
szczegółowe 
realizowane

przez 
program 

Przewidywany 
termin 

przekazania 
Radzie Miasta 

projektu uchwały 
w sprawie  
programu

Projekty

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia 
realizacji 
projektu

Projekty 
inwestycyj

ne 

Cele 
szczegółowe 
realizowane 
przez projektu 

II poł. 2007 Tu 1.1. Zagospodarowanie południowo wschodniego 
brzegu jeziora Dąbie i rozlewisk Odry dla potrzeb 
wypoczynku i rekreacji.
Tu 1.1.A Wspieranie realizacji budowy przystani 
jachtowych, marin w Szczecinie.

X

3.3.2., 4.2.6., 
5.3.1., 5.3.2.

Tu 1 Program zagospodarowania 
istniejących walorów turystycznych 
wypoczynkowych, krajoznawczych i 
specjalistycznych

Tu 1.2. Zagospodarowanie miejsc i punktów 
widokowych w Szczecinie. X 2.2.4.

1.3.2., 
2.2.4., 
3.3.2., 
4.2.6., 
5.3.1., 
5.3.2.

Tu 1.3. Kąpieliska miejskie − utrzymanie, poprawa 
standardu i rozszerzenie dotychczasowych funkcji 
rekreacyjnych.

X
3.3.2., 4.2.6.

Tu 1.4. Wspieranie wytyczania nowych i utrzymanie 
istniejących znakowanych szlaków pieszych,  
rowerowych, konnych, żeglarskich i kajakowych.

X
3.3.2., 4.2.6.

Tu 1.5. Wspieranie realizacji budowy pól golfowych w 
Szczecinie i gminach ościennych X 3.3.2., 

Tu 1.6. Wsparcie idei budowy stoków narciarskich 
sztucznych i naturalnych.

X 3.3.2., 4.2.6.

Tu 2 Program wspierania inicjatyw w 
zakresie rozbudowy i utrzymania 
infrastruktury sprzyjającej rozwojowi 
turystyki

Tu 2.1. Wspieranie inwestorów podejmujących 
przedsięwzięcia sprzyjające wzmocnieniu atrakcyjności 
turystycznej Szczecina, w tym związane z budową i 
rozbudową bazy noclegowej i gastronomicznej oraz 
budową i rozbudową obiektów sportowo-rekreacyjnych.

X 1.3.2., 3.3.2., 
4.2.6.

1.1.4., 
1.3.2., 
3.3.2., 
3.4.1., 
3.4.2., 
4.1.5., 
4.2.6.

Tu 2.2. Wspieranie inicjatyw na rzecz budowy i 
utrzymania obiektów i urządzeń rekreacyjnych w 
osiedlach i dzielnicach (rekreacja osiedlowa / 
dzielnicowa), w tym m.in.:
– budowy placów dla uprawiania sportów deskorolkowych i 

wrotkarskich,
– budowy ścianek wspinaczkowych.

X 3.3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 4.1.5., 
4.2.6.

Tu 2.3. Budowa centrum kongresowo-
wystawienniczego.

X 1.1.4., 1.3.2.,

Tu 2.4. Rozbudowa sieci sanitariatów miejskich wzdłuż 
uczęszczanych tras turystycznych.

X 4.2.6.
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Tu 3 Program poprawy dostępności 
komunikacyjnej Szczecina

Tu 3.1. Poprawa dostępności Szczecina w komunikacji 
lądowej, morskiej, śródlądowej i lotniczej

X 1.2.4., 2.2.4., 
4.2.6.

Tu 3.2. Rozwój turystycznej komunikacji rzecznej 
(tramwaj wodny i połączenia turystyczne).

X 2.2.4., 2.3.2., 
4.2.6.

Tu 3.3. Budowa centralnego terminalu autokarowego z 
łatwą dostępnością do środków komunikacji miejskiej. X 2.2.4., 2.3.1.

1.2.4., 
2.2.4., 
2.3.1., 
2.3.2., 
4.2.6.

Tu 3.4. Tworzenie miejsc przystankowych i parkingów 
w pobliżu obiektów i miejsc atrakcyjnych turystycznie.

X 2.2.4., 2.3.1., 
2.3.2.

Tu 4 2.2.4. 2006                                                                                                                   Tu 4.1. Wsparcie dla podmiotów kreujących regionalne i 
lokalne produkty gastronomiczne.

2.2.4. Program wspierania działań na rzecz 
tworzenia i podnoszenia jakości 
produktów i usług turystycznych Tu 4.2. Wsparcie dla organizacji międzynarodowych 

turniejów golfa w Szczecinie.
2.2.4. 

Tu 4.3. „Miasto i kultura” − tworzenie i utrzymanie 
tematycznych szlaków pieszych, autokarowych, 
rowerowych w mieście i okolicy. 

2.2.4. 

Tu 4.4. Wsparcie dla wykreowania produktu 
markowego w zakresie:
– turystyki przygranicznej i tranzytowej,
– turystyki biznesowej i kongresowej w mieście,
– turystyki aktywnej.

2.2.4.

Tu 4.5. Wsparcie dla organizacji konkursów 
promujących jakość usług turystycznych w mieście:
– markowy produkt miasta,
– najlepsza oferta turystyki przyjazdowej, 
– najlepszy produkt gastronomiczny, 
– największa atrakcja turystyczna, 
– oryginalna lokalna pamiątka, 
– najcenniejsze wydawnictwo o Szczecinie,
– przewodnik turystyczny roku i inne.

2.2.4. 

Tu 4.6. Certyfikat Szczeciński − wprowadzenie i 
wypromowanie znaku jakości turystycznej.

2.2.4. 

Tu 5 Program budowy systemu promocji i 
informacji turystycznej miasta 
Szczecina jako centrum turystycznego 
regionu

I poł. 2007 Tu 5.1. Powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej i 
Miejskiego Biura Turystycznego kreującego lokalny 
produkt turystyczny i turystykę przyjazdową w ramach 
ppp.

1.1.4., 1.3.1., 
2.2.4., 3.4.1. 

1.1.4., 
1.3.1., 
2.2.4., 
3.4.1., 
4.2.6., Tu 5.2. Organizacja systemu promocji turystycznej 

zewnętrznej Szczecina (w kraju i za granicą) w 
kooperacji z innymi gminami oraz innymi podmiotami.

1.1.4., 3.4.1.

Tu 5.3. Turystyczna karta miasta 2.2.4.
Tu 5.4. Spójny system oznakowania turystycznego 
Szczecina (plansze, plany miasta, tablice, bilboardy itp.).

2.2.4.

Tu 5.5. Wspieranie rozwoju rzemiosła i małej produkcji 
pamiątek turystycznych ze Szczecina.

2.2.4.
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Tu 5.6. Budowa systemu informacji turystycznej 2.2.4., 4.2.6.
Tu 6 Program edukacji turystycznej i 

krajoznawczej w Szczecinie 
2006 Tu 6.1. Wdrażanie w szkołach (na wszystkich 

poziomach nauczania) programu edukacji o Szczecinie i 
regionie, wsparcie dla inicjatyw związanych z 
poszerzaniem wiedzy o Szczecinie wśród mieszkańców.

3.1.2., 3.1.4.1.1.1., 
2.1.2., 
3.1.2, 
3.1.4., 
3.4.1., 
4.2.7.

Tu 6.2. Międzyuczelniane Centrum Kształcenia Kadr 
dla Turystyki, Mała Akademia Turystyki − wsparcie dla 
inicjatyw związanych z kształceniem kadr dla turystyki 
oraz popularyzacją turystyki i krajoznawstwa wśród 
mieszkańców Szczecina i regionu.

1.1.1., 2.1.3., 
3.1.2.

Tu 6.3. Wsparcie dla organizacji działających na rzecz 
dzieci i młodzieży o rozwiniętych potrzebach 
edukacyjnych w zakresie zagadnień związanych z 
turystyką (geografia, przyroda, historia, krajoznawstwo
itd.).

3.4.1.

Tu 6.4. Wykorzystanie potencjału szczecińskich uczelni 
dla prowadzenia badań rynku turystycznego i jego 
preferencji.

2.1.2. 

Tu 7 2006 Tu 7.1. Obiekty przyjazne osobom niepełnosprawnym. X 2.2.4., 3.3.2., 
4.2.6., 4.2.7.

Program poprawy warunków życia, 
możliwości uprawiania turystyki i 
rekreacji osób niepełnosprawnych w 
Szczecinie

2.2.4., 
3.3.2., 
3.4.1., 
4.1.4., 
4.2.6., 
4.2.7.

Tu 7.2. Wspieranie podmiotów organizujących różne 
formy turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.2.4., 3.4.1., 
4.1.4.


