
Nowy projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku - 
„Turystyka priorytetem dla powiatu malborskiego”

Turystyka, jako sektor gospodarki państw wysoko rozwiniętych charakteryzuje się 
dużym wpływem na wskaźniki rozwoju gospodarczego, a także na poziom bezrobocia. 
Nowoczesna polityka w zakresie turystyki, kultury oraz rekreacji, wykorzystująca zasoby 
infrastrukturalne,  takie  jak  miejsca  noclegowe,  dogodne  i  nowoczesne  połączenia 
komunikacyjne, w połączeniu z występującymi atrakcjami potrafi diametralnie wpłynąć 
m.in.  na  poziom życia  mieszkańców,  odsetek  osób  bezrobotnych  oraz  obraz  danego 
regionu. Sektor turystyczny łączy się też z ochroną środowiska i aktywnie wpływa na 
wizerunek  otoczenia  i  ludzi.  Polski  rynek  turystyczny,  pomimo  wielu  atrakcji  oraz 
ciekawych  do  zwiedzenia  miejsc  nadal  traci  na  znaczeniu,  przez  niedostosowaną  do 
aktualnie panującego poziomu infrastrukturę. Efektem tego jest to, iż nadal nie jesteśmy 
w stanie przyciągnąć i zatrzymać u siebie tylu turystów, ilu byśmy chcieli.

Podobna sytuacja występuje na terenie powiatu malborskiego. Wyróżnia się on 
bogatą średniowieczną historią oraz występowaniem jednego z największych na świecie 
zamków  gotyckich  (wpisanego  jako  pomnik  historii  na  listę  Światowego  Dziedzictwa 
Kultury UNESCO). W związku z obecnością zamku na terenie powiatu cyklicznie odbywają 
się  duże  imprezy  tematyczne,  takie  jak  np.  „Oblężenie  Malborka”,  „Festiwal  Kultury 
Dawnej”.  Powiat  należy  także  do  elitarnego  stowarzyszenia  gmin  „Polskie  Zamki 
Gotyckie”. Położenie geograficzne ziemi malborskiej na charakterystycznym terenie, czyli 
Żuławach Wiślanych, także jest zaletą turystyczną. 

Pomimo widocznego postępu turystyka w powiecie nadal nie jest rozwinięta na 
tyle,  aby  znacząco  wpływać  na  charakter  gospodarczy  powiatu  i  poziom bezrobocia. 
Turyści, którzy przyjeżdżają, zazwyczaj nie zostają w mieście i okolicach dłużej niż jeden 
dzień. Jest to spowodowane m.in. tym, że oprócz Zamku Krzyżackiego powiat nie posiada 
atrakcyjnej dla nich oferty. Baza noclegowa liczy ok. 866 miejsc. Jest to o wiele za mało, 
biorąc pod uwagę to, że na imprezę „Oblężenie Malborka” (jedną z największych tego 
typu w Polsce) w ciągu kilku dni do miasta przybywa ponad 100 tys. ludzi. Jest to porad 
2 razy więcej niż wynosi liczba mieszkańców Malborka. Miastu oraz całemu powiatowi 
nadal  brakuje  też  obiektów  typowo  turystyczno-rekreacyjnych,  które  odpowiadałyby 
nowoczesnym  standardom.  Co  do  sytuacji  na  lokalnym  rynku  pracy,  pomimo 
spadającego  wskaźnika  bezrobocia  nadal  głównym  problemem  jest  bierność  osób 
bezrobotnych  do  podejmowania  zatrudnienia.  Zaplanowane  w  niniejszym  projekcie 
działania, wychodząc naprzeciw powyższym wyzwaniom zostały więc poprzedzone analizą 
potrzeb zarówno osób bezrobotnych i pracodawców.

Realizacja niniejszego projektu ma wpłynąć pozytywnie na wzrost atrakcyjności 
turystycznej oraz rozwój społeczno-gospodarczy oraz przyczynić się ma do zmniejszania 
poziomu bezrobocia na terenie powiatu malborskiego. Potrzeba realizacji takiego projektu 
wynika  także  z  chęci  uczynienia  z  miasta  Malborka  jednego  z  najatrakcyjniejszych 
turystycznie polskich miast.

Cel projektu:
Celem projektu jest edukacja osób bezrobotnych, promocja zatrudnienia, wzmacnianie 
potencjału  regionalnego  oraz  promowanie  różnorodności  kulturowej  regionu  ziemi 
malborskiej. Wszystkie w/w cele mają za zadanie kreować model działań wspierających 
rozwój turystyki, kultury oraz rekreacji na terenie powiatu malborskiego.



Działania projektu:
1. Kampania informacyjno – promocyjna.
2. Wspieranie edukacji osób bezrobotnych poprzez organizację szkoleń (mających ścisły 

związek z zadaniami wykonywanymi przez instytucje lub inne podmioty zajmujące się 
turystyką), w tym:
a.) Szkolenie „Język niemiecki w turystyce” – 5 osób (wrzesień – październik 2008),
b.) Szkolenie „Język angielski w  turystyce” – 5 osób (wrzesień – październik 2008),

3. Nasilenie przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję zatrudnienia oraz wzmocnienie 
potencjału regionalnego powiatu malborskiego, poprzez:
a.) tworzenie  nowych  miejsc  pracy  w  przedsiębiorstwach  działających  na  rynku 

turystycznym  z  terenu  powiatu  malborskiego  poprzez  organizację  refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 10 osób bezrobotnych,

b.) organizację  prac  interwencyjnych  dla  5  osób  bezrobotnych,  w  podmiotach 
zajmujących się organizacją imprez oraz wydarzeń turystyczno – kulturalnych,

c.) organizację stażu dla 10 osób bezrobotnych oraz  przygotowania zawodowego dla 
5 osób bezrobotnych.

Beneficjenci projektu:
Beneficjentami  niniejszego  projektu  są  osoby  bezrobotne  zarejestrowane  w  PUP  w 
Malborku,  a  w  szczególności  osoby  do  25  roku  życia,  zamieszkujące  tereny  wiejskie 
powiatu malborskiego. Projekt realizowany będzie w terminie 1 maja 2008 – 31 grudnia 
2008  roku.  Przewiduje  się,  że  po  zakończeniu  projektu  50  % uczestników  podejmie 
zatrudnienie.

Projektodawca:

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
Al. Armii Krajowej 70

82-200 Malbork
Tel/fax (055) 272-33-51

e-mail: gdma@praca.gov.pl
www.pup.malbork.pl

Partnerzy:

Malbork Welcome Center
Centrum Turystyki w Malborku

ul. Kościuszki 54
82-200 Malbork

tel. (055) 647-47-47
fax (055) 647-14-31

e-mail: sekretariat@mwc.malbork.pl
www.visitmalbork.pl

http://www.visitmalbork.pl/
mailto:sekretariat@mwc.malbork.pl
mailto:gdma@praca.gov.pl


Starostwo Powiatowe w Malborku 
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

tel: (055) 646 0 400
fax: (055) 272 34 62

e-mail: starostwo@powiat.malbork.pl
www.powiat.malbork.pl

Urząd Gminy Miłoradz
ul. Żuławska 9

82-213 Miłoradz
tel: (055) 271-15-31

 (055) 272-04-94
fax. (055) 271-15-65

e-mail: ug@miloradz.malbork.pl
www.miloradz.malbork.pl

Urząd Gminy Lichnowy
ul. Tczewska 6

82-224 Lichnowy
tel/fax. (055) 271-27-23
email: info@lichnowy.pl
info@lichnowy.bip.net.pl

www.lichnowy.pl

Urząd Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6

82-220 Stare Pole
tel/fax. (0-55) 271-35-32

mailto:info@lichnowy.bip.net.pl
mailto:info@lichnowy.pl
http://www.miloradz.malbork.pl/
mailto:ug@miloradz.malbork.pl
mailto:starostwo@powiat.malbork.pl


(0-55) 271-35-33
e-mail: ug @ starepole.pl

www.starepole.pl

Urząd Miejski w Nowym Stawie 
ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw 

tel: (055) 271-51-10 
telefaks: (055) 271-51-23 
e-mail: um@nowystaw.pl

www.nowystaw.pl

Urząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

tel.: (055) 647-28-07
fax.: (055) 647-28-07 wew. 10

e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl
www.gmina.malbork.pl

Miejski Dom Kultury w Malborku
82-200 Malbork
Pl. Słowiański 18

tel. (055) 272 38 52
fax (055) 272 46 01 

e-mail: biuro@mdk.malbork.pl
www.mdk.malbork.pl

Młodzieżowy Dom Kultury „Ratusz” w Malborku
Stare Miasto 13
82-200 Malbork

tel: (055) 272-24-80
e-mail: mdk_ratusz@wp.pl
www.mdkratusz.malbork.pl

mailto:um_nowystaw@wp.pl
mailto:sekretariat@gmina.malbork.pl

