
 
 

  VI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 lutego 
2011 roku, (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali  audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego  przy  Al. Łukasza Cieplińskiego 4  w Rzeszowie.                                     

 
 

Porządek obrad przewiduje: 
1. Otwarcie sesji, 
2. Przyjęcie protokołu z V sesji,  
3. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji dotyczącej 60 – tej rocznicy komunistycznego 

mordu sądowego dokonanego 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim              
w Warszawie na przywódcach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność                        
i Niezawisłość”.  

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu programu 
stypendialnego w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz 
stypendialny dla doktorantów”.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/921/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto 
Łańcut wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie projektu budowlanego 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary  
z drogą krajową Nr 4 w m. Łańcut od strony północnej”, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 
uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011                      
w województwie podkarpackim, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu 
Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian cennika usług Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Poniatowskiego na 
działania organów administracji publicznej związanej z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym miasta Jasła, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny 
Pracy w Rzeszowie, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz 
udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Rzeszowie, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/683/09 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w 
Rzeszowie, 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2011 r.,  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego, 

19. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między 
Województwem Podkarpackim a Województwem Zadarskim (Republika Chorwacji), 



20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Województwa 
Podkarpackiego i zasad jego używania 

21. Informacja o rocznej realizacji „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej  
na lata 2009-2015”. 

22. Informacja dotycząca problemów związanych z działalnością Zespołu Karpackich 
Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, 

23. Informacja na temat stanu wdrażania programów Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej 2007-2013 w województwie podkarpackim. 

24. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska  
za 2010 rok. 

25. Sprawozdanie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z 
realizacji Planu Działania na lata 2010-2011. 

26. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( stan na koniec 
2010r.) 

27. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 

28. Przedłożenie informacji Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności 
Zarządu Województwa Podkarpackiego (w okresie od 19 stycznia 2011 r.  
do 14 lutego 2011 r.) i wykonania uchwał Sejmiku. 

29. Interpelacje i zapytania radnych. 
30. Wnioski i oświadczenia radnych. 
31. Zamknięcie sesji. 

 



Uchwała Nr VI/.../11 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia .... 
w sprawie  deklaracji dotyczącej 60 rocznicy komunistycznego mordu 
sądowego dokonanego 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim                        
w Warszawie na przywódcach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność          
i Niezawisłość” 

Na podstawie  art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w zw. § 19 ust. 2 
Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały  
Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 
1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego ( Dz. Urz. Woj. 
Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm), 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
60 lat temu władze komunistyczne dokonały sądowego mordu na przywódcach IV 
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, synach Ziemi Rzeszowskiej, 
bohaterach kampanii wrześniowej 1939 roku, organizatorach i dowódcach różnych 
szczebli Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów w latach 1940 – 1945. Strzałem w tył głowy, 
na sposób katyński, pozbawiono życia: 
ppłk. Łukasza Cieplińskiego 
ppłk. Mieczysława Kawalca 
mjr Adama Lazarowicza 
mjr Józefa Rzepkę 
kpt. Józefa Batorego 
kpt. Franciszka Błażeja 
por. Karola Chmiela 
niezłomnych i do końca wiernych obrońców niepodległości i niezawisłości Polski. 

 
§ 2 

Niniejszą uchwałą oddajemy należny hołd naszym współbraciom, których zamordowano 
i skazano na zapomnienie nie pozwalając nawet na oznaczenie miejsc pochówku Ich 
doczesnych szczątków.  
Pomni ogromu krzywd, jakich doznali po aresztowaniu oraz tych wyrządzonych ich 
dobrej pamięci w okresie PRL, postanawiamy dołożyć wszelkich starań dla przywrócenia 
należnej czci zamordowanym Bohaterom. Zobowiązujemy się działać na rzecz 
przywrócenia zbiorowej pamięci mieszkańców naszego regionu losów tysięcy podobnie 
skrzywdzonych przez komunistyczne władze przez organizowanie uroczystości 
rocznicowych i sesji historycznych w Województwie Podkarpackim w okresie od 1marca 
2011r. do 1 marca 2012 r. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  



Uzasadnienie 

 

Dzień 1 marca, na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 8 lutego 2011 r., będzie odtąd 

poświęcony pamięci „żołnierzy wyklętych” – polskich patriotów, którzy po zakończeniu II 

wojny światowej występowali przeciwko wprowadzonemu w Polsce siłą reżimowi 

komunistycznemu, a po jego zwycięstwie zostali skazani na śmierć, hańbę i zapomnienie.  

1 marca 1951 r. w Więzieniu Mokotowskim w Warszawie siedmiu przywódców 

Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość,” tworzących jego IV Zarząd Główny, zostało 

zamordowanych po haniebnym wyroku sądu PRL. 

Wszyscy ci bohaterscy obrońcy niepodległości Polski wywodzili się z terenów 

obecnego województwa podkarpackiego. W 1939 r. jako oficerowie Wojska Polskiego 

uczestniczyli w Kampanii Wrześniowej, a po jej zakończeniu wrócili w rodzinne strony  

i kontynuowali walkę o wyzwolenie Ojczyzny, organizując w latach 1940-1945 lokalne 

struktury Armii Krajowej i pełniąc w nich funkcje dowódcze różnych szczebli. 

Działali niezwykle ofiarnie i owocnie, dzięki czemu szeregi AK na Rzeszowszczyźnie 

należały do najliczniejszych w kraju (blisko 50 000 żołnierzy), co spowodowało, że Komenda 

Główna AK w 1943 r. wyodrębniła nasze tereny jako Podokręg Rzeszów Armii Krajowej, 

dając historyczny początek regionowi, który później obejmowało województwo rzeszowskie, 

a obecnie podkarpackie. 

Gdy nastąpił ten najtragiczniejszy dla Polski pod względem politycznym – zaś  

w konsekwencji i moralnym – okres w naszych dziejach, jakim było „wyzwolenie” spod 

okupacji hitlerowskiej przez Armię Czerwoną w 1944 r., własciwie odebrane przez 

rzeszowskie środowisko Armii Krajowej jako nowa, tylko innego koloru okupacja, oficerowie 

i żołnierze pod dowództwem Komendanta Inspektoratu Rzeszów Armii Krajowej, ppłk. 

Łukasza Cieplińskiego, podjęli dalszą obronę narodu polskiego, tym razem przed 

zniewoleniem komunistycznym, w szeregach wyłonionej z AK nowej organizacji 

niepodległościowej w formie ruchu oporu bez wojny i dywersji (aby uniknąć dalszego, tak 

ogromnego już dotąd przelewu krwi) pod nazwą Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 

(WiN). 

Organizowali od 1945 r. i kontynuowali tę obronę najpierw na terenie 

Rzeszowszczyzny, a od 1946 r. na terenie całego Obszaru Południowego WiN, obejmującego 

trzy obecne województwa: podkarpackie, małopolskie i śląskie, gdyż struktury dowódcze 



Okręgu Krakowskiego AK zostały niemal doszczętnie rozbite w roku 1945 przez NKWD  

i UB. 

Od stycznia 1947 r., na skutek wcześniejszego rozbicia przez UB dwóch kolejnych –  

II i III – Zarządów Głównych WiN, pomimo narastającego zagrożenia i terroru, działacze 

WiN z Rzeszowszczyzny poszerzyli zakres swych obowiązków, kontynuując działałność na 

terenie całej Polski. 

Jako IV Zarząd Główny WiN pod przywództwem Łukasza Cieplińskiego na nowo 

organizowali zdekompletowane wskutek terroru UB struktury WiN na terenie niemal całego 

kraju i trwali na posterunku do końca, tj. do aresztowania ich przez UB w latach 1947 i 1948. 

Broniąc naród polski aż do kresu swoich możliwości przed zniewoleniem 

komunistycznym, Rzeszowszczyzna poniosła największe w skali kraju ofiary: 30 działaczy 

Zrzeszenia „WiN” po pokazowych procesach skazano na śmierć i rozstrzelano na sposób 

katyński (strzałem w tył głowy) – jedenastu we Wrocławiu, dziewięciu w Warszawie, 

dziewięciu w Rzeszowie, jednego w Krakowie, dziesięć osób zmarło podczas śledztw oraz w 

więzieniach, zaś kilkaset skazano na karę wieloletniego więzienia. 

Dopiero w roku 1990, po upadku reżimu komunistycznego, zapoczątkowano proces 

przywracania pamięci o jego ofiarach i ich dobrego imienia. Wiele z nich pozostanie 

bezimiennych, nie wiadomo nawet, gdzie są ich groby, jednak siedmiu wiernych do końca 

przywódców Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” stało się symbolem oporu społeczeństwa 

Polski wobec narzuconej siłą, obcej ideologii. Uhonorowanie ich najwyższymi 

odznaczeniami państwowymi, chociaż pośmiertne i tak bardzo spóźnione, stanowić może 

czynnik przypominający i integrujący społeczeństwo w oparciu o naszą dramatyczną historię 

walki o niepodległy byt Państwa Polskiego, a także znak oddania przez najwyższe władze 

Rzeczypospolitej Polskiej należnego hołdu i uznania za tak ofiarną i wytrwałą obronę narodu 

przed komunistycznym zniewoleniem. 

 

Chociaż pojałtańska krzywda tak boleśnie dotknęła i nasz region – a była ona z 

różnych powodów udziałem także i rąk polskich, to jednak, pamiętając o tej tragicznej 60. 

rocznicy, nie chodzi o to, aby domagać się zemsty czy choćby sprawiedliwości wobec 

domniemanych winnych. Widząc tak groźny dla przyszłości naszego kraju kryzys życia 

politycznego, pomimo ponad 20 lat niepodległości, należy skupić całą uwagę na odbudowie 

moralnej społeczeństwa, tak pod tym względem niszczonego w pierwszych latach PRL, m.in. 

przez bezprawne oskarżenia i mordy sądowe na najbardziej ofiarnych obrońcach naszej 



Ojczyzny, a później poddawanego innej, nieco lżejszej, ale nadal skutecznej formie łamania 

sumień i charakterów. 

Świadomość wielkiej potrzeby odbudowy polskiego patriotyzmu i konieczności 

zbliżenia go do tego, jaki reprezentowali prześladowani, więzieni i mordowani przez Gestapo, 

a później przez NKWD i UB żołnierze Armii Krajowej i działacze Zrzeszenia „Wolność i 

Niezawisłość”, wynika z nauk i wezwań naszego wielkiego Rodaka, papieża Jana Pawła II, 

zapoczątkowanych na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku, a uwieńczonych jego 

wielkim pisemnym apelem, zatytułowanym „Pamięć i Tożsamość”. 

Troska o zachowanie historycznej pamięci może znaleźć swój wyraz m.in.  

w organizowaniu przez cały rok 2011 sesji popularnonaukowych i uroczystości 

upamiętniających bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej, późniejszych działaczy  

i przywódców WiN, którzy oddali życie za Ojczyznę.  

W związku z tym należy zwrócić się do starostów i przewodniczących rad powiatów, 

w których znajdują się miejscowości rodzinne tych bohaterów, aby podjęli stosowne działania 

organizacyjne prowadzące do realizacji powyższego zadania. 

Dostrzegając konieczność dokonania zasadniczych zmian w sposobie nauczania 

historii Polski, która winna być bardziej wychowująca i kształtująca zaangażowaną postawę 

obywatelską, należy podjąć stosowne kroki w tym kierunku, np. przy współpracy z Centrum 

Edukacji Nauczycieli oraz Instytutem Pamięci Narodowej zorganizować dla środowisk 

nauczycielskich konferencję, mającą na celu poprawę tego stanu rzeczy. 

 



- PROJEKT - 

 
UCHWAŁA Nr …………/…………./11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia ………………………… 2011 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu 
systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.  

 
 
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)  
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Uchwale nr LII/1013/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  25 października 
2010 r. w sprawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu systemowego 
pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” wprowadza się następujące zmiany: 
1) dotychczasową treść § 2 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2, ust. 3 i ust. 4  

w brzmieniu: 
a) „2. Do wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych rozpatrywanych na podstawie 

Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/725/09 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2009 r. w sprawie Regulaminu 
programu stypendialnego w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz 
stypendialny dla doktorantów” zmienionego Uchwałą Nr XLI/88/09 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. oraz Uchwałą Nr 
XLIII/827/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010 r. stosuje 
się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 3, 4, 5, 5a, 5c i 5d Regulaminu, o którym 
mowa w § 1 ust. 2.  

b) „3. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 2 uprawnienie, o którym mowa  
w § 5 ust. 5a Regulaminu wygasa jeżeli skarga na ocenę formalną nie zostanie 
złożona do dnia 31 maja 2011 r.  

c) „4. Do wniosków, o których mowa w ust. 2 skierowanych do ponownej oceny 
formalnej stosuje się kartę oceny formalnej, która stanowi załącznik nr 3 do 
Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/725/09 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2009 r. w sprawie Regulaminu 
programu stypendialnego w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz 
stypendialny dla doktorantów” zmienionego Uchwałą Nr XLI/88/09 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. oraz Uchwałą Nr 
XLIII/827/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010 r.” 

2) w załączniku do Uchwały Nr LII/1013/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 
października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 
a) § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Ekspert – pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy 
doktora  z dziedziny nauki, której dotyczą podejmowane przez wnioskodawcę 
badania lub dziedziny pokrewnej, nie będącego promotorem wnioskodawcy”. 

b) § 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
„15) Przedstawiciel beneficjenta systemowego – Zarząd Województwa 
Podkarpackiego lub Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego sprawującego 
nadzór nad pracą Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego 



Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, który  został wyznaczony przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego do pełnienia funkcji Przedstawiciela beneficjenta 
systemowego w projekcie systemowym”.  

c) § 3 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) nie pobiera innego stypendium współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

d) w § 5 dodaje się ustępy 5a, 5b, 5c, 5d w brzmieniu: 
„5a. Wnioskodawca ma prawo wnieść do Przedstawiciela beneficjenta systemowego 
pisemną skargę wraz z uzasadnieniem na decyzję podjętą w sprawie ujęcia jego 
wniosku na liście wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych”. 
„5b. Skargę, o której mowa w ust. 5a Wnioskodawca składa w terminie do 7 dni od 
daty otrzymania informacji o wyniku oceny formalnej”.  
„5c. W przypadku złożenia skargi Przedstawiciel beneficjenta systemowego kieruje 
wniosek o przyznanie stypendium do ponownej oceny formalnej wyznaczając inny 
skład pracowników do dokonania tej oceny”. 
„5d. W przypadku gdy, Przedstawiciel beneficjenta systemowego w wyniku 
rozpatrzenia skargi, o której mowa w ust. 5a podejmie decyzję o ponownym 
odrzuceniu wniosku z przyczyn formalnych, odwołanie nie przysługuje”. 

e) § 6 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 
„ 14. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 3 400,00 zł”. 

f) w § 6 uchyla się ust. 16. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 



Zmiany w Regulaminie programu stypendialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki 
fundusz stypendialny dla doktorantów” dotyczą: 

Uzasadnienie: 

1. Uściślenia definicji Przedstawiciela beneficjenta systemowego, tj. wyznaczenia przez 
Zarząd Województwa Podkarpackiego Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego 
do pełnienia funkcji określonych w Regulaminie, 

2. Zmiany definicji Eksperta – mimo prowadzenia naboru Ekspertów przez dwa miesiące 
brak jest Kandydatów reprezentujących sektory gospodarki określone jako kluczowe dla 
rozwoju Regionu. 

3. Możliwości objęcia wsparciem stypendialnym doktorantów, którzy byli uczestnikami 
projektu realizowanego w ramach działania 8.2 PO KL przez Departament Rozwoju 
Regionalnego zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego). 

4. Wprowadzenia procedury odwoławczej od dokonanej oceny formalnej wniosków  
o przyznanie stypendium złożonych od początku realizacji programu stypendialnego dla 
doktorantów w wyniku interpretacji Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego) zawartej w piśmie znak DZF-III-82244-76-MO/10 z dnia 20 września 
2010r.  Ze względu na wysokość przyznawanego wsparcia w ramach projektu beneficjent 
systemowy stosował zasadę indywidualnego podejścia do Wnioskodawców 
korzystających z kilku źródeł publicznych przeznaczanych na realizację rozprawy 
doktorskiej w celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków.   
W związku jednak z tym, że Regulamin programu stypendialnego stanowiący załącznik do 
Uchwały Nr XXXIX/725/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 
2009 r. nie precyzował kryterium dotyczącego możliwości korzystania przez 
Wnioskodawcę z innych środków publicznych wprowadzenie procedury odwoławczej jest 
uzasadnione, ponieważ procedura ta umożliwi ponowną ocenę wniosków, które zostały 
odrzucone po ocenie formalnej w przypadku złożenia przez Wnioskodawców skargi do 
Przedstawiciela beneficjenta systemowego.  

5. Zwolnienia stypendiów z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  
Z otrzymanej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach (sygnatura sprawy: IBPB II/1/415-
9/11/BJ z dnia 14 stycznia 2011 r.), wynika, że stypendia jako pomoc udzielona w ramach 
programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – będą korzystać ze zwolnienia od 
podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

 



- projekt- 
 

UCHWAŁA NR …… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia …………… 2011 r. 

 
w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 9 ust. 5 pkt 2  
lit. a ustawy z dnia 22 października  2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.),  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wybiera się następujących przedstawicieli do składu Rady Społecznej Doradztwa 
Rolniczego działającej przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  
w Boguchwale: 
 

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

§ 2 
 
Traci moc uchwała Nr XLII/803/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.  
 

§ 3 
 
Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



Uzasadnienie 
 

projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 

 
Zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r.  

o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) 
przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, 
która jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Ośrodka.  
Do zadań Rady należy: 
− opiniowanie rocznego programu działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

i projektu rocznego planu finansowego,  
− opiniowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Ośrodka   

Doradztwa Rolniczego i sprawozdania z rocznego planu finansowego, 
− zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka 

Doradztwa    Rolniczego, 
− opiniowanie zamiaru Zarządu Województwa dotyczącego odwołania ze 

stanowiska Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego przed upływem kadencji na 
jaką został    powołany.  

 
Zgodnie z art. 9 ust. 5 pkt 2 w/w ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego w skład 
Rady wchodzi: 

- 2 przedstawicieli Sejmiku Województwa, 
- 2 przedstawicieli Izby Rolniczej, 
- 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników, 
- 1 przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyższe i jednostki badawczo- rozwojowe, 
- 2 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych kształcących dla potrzeb rolnictwa. 

 
Aktualny skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego powołanej uchwałą  
Nr 255/4998/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 lutego 2010 r. 
przedstawia się następująco: 

 
1. Pan Zbigniew Szafraniec   - przedstawiciel Sejmiku Województwa 

  Podkarpackiego 
2. Pan Mariusz Bednarz  - przedstawiciel Sejmiku Województwa 

  Podkarpackiego  
3. Pan Stanisław Bartman - przedstawiciel Podkarpackiej Izby Rolniczej 
4. Pan Wiesław Lada  - przedstawiciel Podkarpackiej Izby Rolniczej 

5. Pan Stanisław Uchman  - przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Kółek  
  i Organizacji Rolniczych  

6. Pani Anna Bugno  - przedstawiciel Związku Zawodowego 
Rolnictwa   Samoobrona RP 

7. Pan Zbigniew Koba  - przedstawiciel Związku Zawodowego Centrum 
  Narodowe Młodych Rolników 

8. Pan Józef Sośnicki - przedstawiciel Niezależnego Samorządnego 
  Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych   „Solidarność” 

9. Pan Zbigniew 
Czerniakowski  

- przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego 



10
. 

Pani Teresa Mazur  - przedstawiciel Zespołu Szkół w Oleszycach 

11
. 

Pan Kazimierz Sroka  - przedstawiciel Zespołu Szkół Agro-
Technicznych w Ropczycach 

 
W związku ze zmianą składu osobowego Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego po wyborach samorządowych 2010 roku zasadnym staje się 
dokonanie wyboru przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej Doradztwa 
Rolniczego działającej przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  
w Boguchwale. 

Wybierani niniejszą uchwałą przedstawiciele Sejmiku spełniają wymagania 
określone w art. 9 ust 7 w/w ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, który 
stanowi, że w skład Rady wchodzą wyłącznie osoby które:  

- korzystają z pełni praw publicznych,  
- mają co najmniej średnie wykształcenie, 
- nie zostały skazane za przestępstwo popełnione umyślnie. 

 
Obecni przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Pan Zbigniew 
Szafraniec oraz Pan Mariusz Bednarz wybrani zostali do składu Rady Społecznej 
Doradztwa Rolniczego działającej przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale uchwałą Nr XLII/803/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT 
 

UCHWAŁA  Nr      /      /   
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia………………... 
 

zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/921/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łańcut 
wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie projektu budowlanego 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary  
z drogą krajową Nr 4 w m. Łańcut od strony północnej” 

 
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 pkt. 12  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
W Porozumieniu w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łańcut realizacji zadania  
w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej obejmującej „Przygotowanie projektu 
budowlanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – 
Szklary z drogą krajową Nr 4 w m. Łańcut od strony północnej” w brzmieniu 
ustalonym Uchwałą Nr XLIX/921/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
28 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łańcut wykonania 
zadania pod nazwą „Przygotowanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary z drogą krajową Nr 4 w m. 
Łańcut od strony północnej” postanawia się wprowadzić zmiany o treści jak  
w załączniku do Uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

 
 

UZASADNIENIE 



 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął w dniu 28 czerwca 2010 r 
uchwałę Nr XLIX/921/10 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łańcut wykonania 
zadania pod nazwą „Przygotowanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary z drogą krajową Nr 4 w m. 
Łańcut od strony północnej”.  

Województwo Podkarpackie zgodnie z terminem określonym  
w Porozumieniu przekazało na rachunek bankowy Gminy środki finansowe  
w wysokości 62 000,00 zł. 

Burmistrz Miasta Łańcuta zwrócił ww. środki finansowe. Pismem z dnia 25 
listopada 2010 r. poinformował, że w związku z przedłużającym się terminem prac 
projektowych ww. zadanie zostanie zakończone do 30 czerwca 2011 r. 
Mając powyższe na uwadze zwrócił się z prośbą o zawarcie stosownego aneksu do 
Porozumienia uwzględniające termin wykonania projektu, a tym samym 
wykorzystania środków finansowych w wysokości 62 000,00 zł w 2011 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik do uchwały  Nr      /      /   



Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
dnia……………….. 

A N E K S Nr 1 
zawarty w dniu…………….. 

 
do Porozumienia z dnia 22 lipca 2010 r. pomiędzy: 
 

Województwem Podkarpackim, zwanym dalej Województwem, reprezentowanym 
przez: 
 

Mirosława Karapytę - Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Zygmunta Cholewińskiego - Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego 
 

oraz 
 

Gminą Miasto Łańcut, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: 
Stanisława Gwizdaka – Burmistrza Miasta Łańcuta 
 

dotyczącego powierzenia Gminie realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi 
wojewódzkiej obejmującej ,,Przygotowanie projektu budowlanego skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary z drogą krajową 
Nr 4 w m. Łańcut od strony północnej” o koszcie 62.000,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). 
 

Strony postanawiają, co następuje: 
 

§ 1 
W porozumieniu o którym mowa na wstępie wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) wykonawca wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

wykona roboty w terminie do 1 grudnia 2011 r”. 
2) § 4 ust. 1, 3, 7 otrzymuje brzmienie: 

,,1.  Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 1 mogą być  wykorzystane 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2011 r. 

3. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 1 zostanie przekazana przez 
Województwo ze środków w dziale 600, rozdział 60013, § 6610 na 
rachunek bankowy Gminy w Banku PBS O/Łańcut Nr 14 8642 1126 2012 
1114 7817 0001 najpóźniej w dniu 15 listopada 2011 r. 

7. Środki finansowe niewykorzystane podlegają zwrotowi w terminie do  
15 grudnia 2011 r. na rachunek bankowy wskazany przez Województwo. 
W tym samym terminie zwrotowi podlegają środki finansowe wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej  wysokości na  
rachunek bankowy wskazany przez Województwo wraz z odsetkami  
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych”. 

 
§ 2 

Aneks został sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 
 

§ 3 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
Gmina Miasto Łańcut                                                        Województwo Podkarpackie  



            -projekt- 
 

UCHWAŁA Nr …………….. 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ……………… 2011 roku 
 

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku  
i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011 w województwie podkarpackim. 

 
Na podstawie art. 18 pkt. 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn. zm.1)) oraz                               
w związku z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2

 

)), po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia 
oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczaną na obszarze województwa 
podkarpackiego pod uprawy maku niskomorfinowego w roku 2011 na 117 hektarów. 
2. Ustala się następującą rejonizację upraw maku niskomorfinowego w 2011 roku: 

a) gmina Chłopice                       1 ha, 
b) gmina Jarosław                       1 ha, 
c) gmina Pawłosiów                    3 ha, 
d) gmina Pruchnik                     10 ha, 
e) gmina Rokietnica                   15 ha, 
f) gmina Roźwienica                   5 ha, 
g) gmina Łańcut                           5 ha, 
h) gmina Markowa                       2 ha, 
i) gmina Orły                               1 ha, 
j) gmina Stubno                          1 ha, 
k) gmina Żurawica                       2 ha, 
l) gmina Gać                             25 ha, 
m) gmina Jawornik Polski             6 ha, 
n) gmina Kańczuga                    10 ha, 
o) gmina Przeworsk                    25 ha, 
p) gmina Zarzecze                        1 ha, 
q) gmina Radomyśl nad Sanem   3 ha, 
r) gmina Bojanów                       1ha. 
 

                                                 
1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz.1206, Nr 167, poz.1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875,  Nr 227, poz. 1658,            
z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223 poz. 1458,             
z 2009 r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675.  
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, 
poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, 
poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, 
poz. 1486.  
 
 



 
§ 2 

 
Ustala się, że w 2011 roku nie będzie prowadzona uprawa maku innego niż mak 
niskomorfinowy. 
 

§ 3 
 

Ustala się, że w 2011 roku nie będzie prowadzona uprawa konopi włóknistych. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Uzasadnienie 

 
 Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie ogólnej     

powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji      
tych upraw w 2011 roku stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego                  
w art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii                  
(Dz. U. 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). 

Powierzchnię uprawy maku oraz rejonizację tych upraw ustalono w oparciu 
o propozycje uzyskane z poszczególnych urzędów gmin w tym zakresie. Otrzymane 
pisemne zgłoszenia odnosiły się wyłącznie do maku niskomorfinowego. Zweryfikowano 
je pod względem możliwości spełniania obowiązku dotyczącego zawarcia umowy 
kontraktacyjnej z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie 
skupu maku ( art. 46 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). 
Mając na uwadze potrzebę ustalenia powierzchni maku na poziomie gwarantującym 
pełne zabezpieczenie potrzeb rolników w tym zakresie, zaakceptowano zgłoszenia          
z urzędów gmin i ustalono powierzchnię uprawy maku niskomorfinowego                         
w województwie podkarpackim na rok 2011 w wysokości 117 ha i zrejonizowano             
ją w 18 gminach należących do powiatów: jarosławskiego, łańcuckiego, przemyskiego, 
przeworskiego i stalowowolskiego. Ustalony obszar powinien w pełni zaspokoić 
oczekiwania rolników ze zrejonizowanych gmin w zakresie możliwości jego uprawy. 
Dla porównania w roku 2009 powierzchnia uprawy maku określona w Rozporządzeniu 
Wojewody wynosiła 225,5 ha, z czego rolnicy wykorzystali 111,66 ha, natomiast              
w roku 2010 powierzchnia maku określona w Uchwale Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego  wynosiła 152,5 ha zaś rolnicy wykorzystali tylko 67,89 ha.   

Rozpatrując sprawę konopi włóknistych ustalono, że w 2011 roku nie będą 
prowadzone uprawy tej rośliny. Wynika to z faktu, iż na terenie województwa 
podkarpackiego nie ma podmiotu upoważnionego do prowadzenia działalności                 
w zakresie skupu konopi włóknistych, jak również nie zanotowano dotychczas 
zainteresowania uprawą tej rośliny. Nie może być, zatem spełniony zasadniczy warunek 
obowiązujący przy jej uprawie (zawarty w art. 46 ust. 2 ustawy                                           
o przeciwdziałaniu narkomanii).     

Z tych samych względów nie określono powierzchni uprawy maku innego niż mak 
niskomorfinowy, który z mocy ustawy dopuszczony jest do uprawy                                     
z przeznaczeniem wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. 

Regulacje i ustalenia przyjęte w projekcie Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego zostały przygotowane po konsultacji z Podkarpacką Izbą Rolniczą         
w Boguchwale, Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.  

Ponadto projekt powyższej Uchwały został pozytywnie zaakceptowany przez 
Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

UCHWAŁA NR …… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia …………… 2011 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Działalności 

Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) przy uwzględnieniu pozytywnej 
opinii Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Podkarpackim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego z dnia 31.01.2011 r. 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji Programu Działalności Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2010 rok, przedłożone przez 
Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  
 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Projekt - 



 
 

 
 

Uzasadnienie 
 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Działalności Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
 

 

Zgodnie z zapisem art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy o jednostkach doradztwa 

rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) dyrektor ośrodka 

doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia sejmikowi województwa 

sprawozdanie z realizacji rocznego program działalności - w terminie do dnia  

31 stycznia roku następującego po roku, który sprawozdanie obejmuje. 

Wypełniając powyższy obowiązek Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale przedłożył do zatwierdzenia sprawozdanie z realizacji 

Programu Działalności Ośrodka za 2010 rok. 

Sprawozdanie to zgodnie w wymogiem określonym w art. 9 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy  

o jednostkach doradztwa rolniczego zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę 

Społeczną Doradztwa Rolniczego działającą przy Ośrodku, uchwałą Nr 1/II/2011r. 

podjętą na posiedzeniu w dniu 31.01.2011 r.  

Akceptując zapisy przedłożonego sprawozdania zasadnym staje się jego 

zatwierdzenie poprzez przyjęcie niniejszej uchwały. 
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Załącznik  
do Uchwały Nr ………… 
Sejmiku  Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie 
z dnia ………2011 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI PODKARPACKIEGO 
OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO  

W BOGUCHWALE 
 

za 2010 rok 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

  Opracował:     Pozytywna opinia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boguchwała, styczeń 2011 r. 
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Sprawozdanie 

z realizacji rocznego programu działalności Podkarpackiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale  

za 2010 rok 

 
Działając w oparciu o art. 12. ust. 1 pkt 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. nr 251 

z 2004 r., poz. 2507 z późn. zm.), dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Boguchwale opracował i przedkłada do zatwierdzenia Sejmikowi Województwa Podkarpackiego 

sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności za 2010 rok. 

Zadania realizowane przez PODR w Boguchwale wynikały z założeń zawartych 

w „Programie działalności PODR w Boguchwale na 2010 r”., które zostały opracowane zgodnie  

z art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. nr 251 z 2004 r., poz. 2507  

z późn. zm.). 

Pracownicy PODR w Boguchwale w 2010 r. podejmowali przede wszystkim działania na rzecz 

stymulowania rozwoju rolników, ponadto pobudzali i wspierali rozwój rodzin rolniczych  

i całych społeczności wiejskich. W realizacji podstawowych zadań wykorzystywali cztery rodzaje 

działań: doradcze, kształceniowe, informacyjne i upowszechnieniowe. 

Realizacja wszystkich zadań zawartych w programie działania koncentrowała się na współpracy  

z organizacjami działającymi w sferze i na rzecz rolnictwa. 

Realizowane działania były kontynuacją podjętych w 2004 r. wysiłków w kierunku modernizacji  

i restrukturyzacji gospodarstw rolnych i rolnictwa województwa podkarpackiego oraz na 

zaspokojeniu oczekiwań społecznych na produkcję: 

– zdrowej żywności wytworzonej w zgodzie ze środowiskiem, 

– żywności wysokiej jakości, o wysokim stopniu przetworzenia, 

– żywności różnorodnej, wyprodukowanej w warunkach zapewniających wymagania dobrostanu 

zwierząt. 

Zadania realizowane przez PODR w Boguchwale wkomponowane były w obszary  

i cele strategiczne oraz priorytety rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego: 

W pierwszym celu strategicznym – Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich sprzyjający 

powstawaniu rentownych gospodarstw rolnych oraz kreowaniu pozarolniczych źródeł dochodów, 

realizowane były następujące priorytety rozwoju: 

 

 



 
 

3 

I.1. Rozwój pozarolniczych form działalności gospodarczej w warunkach zrównoważonego 

rozwoju, 

I.2. Odnowa wsi oraz modernizacja przestrzeni wiejskiej, 

I.3. Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych, 

I.4. Rozwój rynku rolnego. 

W drugim celu strategicznym – Poprawa jakości środowiska oraz zachowanie i ochrona zasobów 

przyrodniczych i wartości krajobrazowych: 

 II.1. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

W okresie sprawozdawczym cele do jakich zmierzał Ośrodek w pracy doradczej obejmowały: 

1. Unowocześnianie gospodarstw rolnych oraz podnoszenie efektywności produkcji rolnej  

i podnoszenie kwalifikacji producentów rolnych. 

2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji rynkowych, sprzedaży bezpośredniej  

i organizacji producentów rolnych. 

3. Pomoc rolnikom w dostosowaniu gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej  

w aspekcie poprawy konkurencyjności, ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta, a także  

w wykorzystaniu dostępnych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. 

4. Doskonalenie technologii produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem standardów 

jakościowych UE i wdrażania zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance). 

5. Prowadzenie działalności badawczej i wdrożeniowo-upowszechnieniowej dla potrzeb 

edukacyjnych rolników. 

6. Kompleksowe doradztwo ekonomiczne dla rolników. 

7. Współpracę z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

w zakresie dostarczania danych z gospodarstw rolnych uczestniczących w procesie programowania 

Wspólnej Polityki Rolnej. 

8. Odnowę wsi oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. 

9. Wspieranie przedsięwzięć dotyczących estetyki i bezpieczeństwa na wsi, aktywizację dzieci  

i młodzieży. Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promocję produktu 

regionalnego, tradycyjnego i lokalnego. 

10. Prowadzenie działalności szkoleniowej w ramach działalności statutowej i odpłatnie 

w ramach działalności komercyjnej. Prowadzenie szkoleń z zasady wzajemnej zgodności (cross-

compliance). 

11. Prowadzenie biblioteki rolniczej i wydawnictw własnych wspierających działania 

merytoryczne Ośrodka. 

12. Promocję sektora rolnego poprzez organizację imprez wystawienniczo-handlowych.  
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 W 2010 roku skutecznie kontynuowano działania, które zostały uruchomione przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 oraz z działanie „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy 

lasów” i złożenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów szkoleniowych we 

współpracy z FAPA (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa), w tym wdrażania zasady 

wzajemnej zgodności (cross-compliance). 

Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników PODR w Boguchwale, planowane zadania  

w 2010 roku zostały w pełni zrealizowane. 

 Pracownicy PODR w Boguchwale w 2010 roku wykonali również zadania ponadplanowe, 

które związane były z przywracaniem potencjału produkcji rolnej w wyniku wystąpienia klęsk 

żywiołowych oraz wprowadzeniem odpowiednich działań zapobiegawczych. Innym dodatkowym 

działaniem jest uruchomienie od 22 lutego 2010 r. Centrum Kształcenia w ramach projektu 

„Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. 

Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w 2010 r. kierowali: dyrektor 

Józef Wyskiel powołany uchwałą nr 232/4421/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 

listopada 2009 r. na okres pięciu lat od dnia 9 listopada 2009 r. do dnia 8 listopada 2014 r. oraz 

zastępca dyrektora Krystyna Gdula, powołana na to stanowisko przez Wojewodę Podkarpackiego 

11 stycznia 2008 r. Za sprawy finansowe odpowiedzialna była główna księgowa – Anna Gajda. 

Zadania zapisane w programie działania w 2010 r. realizowała załoga, której stan zatrudnienia na 

31.12.2010 r. wynosił 332 osób. 

Wzrosło przygotowanie zawodowe pracowników do pełnienia funkcji doradcy rolniczego. Wykształcenie 

wyższe posiada 251 osoby (76% załogi), średnie – 68 osób (20%), zawodowe – 9 osób (3%)  

i podstawowe – 4 osoby (1%). 

Lista doradców rolnośrodowiskowych z uprawnieniami do prowadzenia doradztwa w ramach programu 

rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013 obejmuje 94 pracowników PODR w Boguchwale. 

Na krajowej liście doradców rolniczych jest 219 pracowników PODR w Boguchwale w tym:  

w PZDR 182, a w Ośrodku 37. 

W zarządzaniu Ośrodkiem, dyrektorowi PODR w Boguchwale jako organ opiniodawczo-doradczy, 

pomagała Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy PODR w Boguchwale. W 2010 

roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą nr 255/4998/10 z dnia 16 lutego 2010 r. powołał 

11-osobowy skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy PODR  

w Boguchwale. Pracami Rady kierował przewodniczący – prof. Zbigniew Czerniakowski oraz  

I zastępca przew. – Stanisław Bartman i II zastępca przew. – Stanisława Gronko.  

RSDR od chwili jej powołania, tj. od lutego 2005 r., odbyła 29 posiedzeń, w tym w 2010 r. Rada 

spotkała się na swych posiedzeniach 5 razy. W 2010 r. RSDR, jako organ doradczy dyrektora, 
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podjęła i przedyskutowała wszystkie problemy z jakimi dyrektor PODR w Boguchwale zwrócił się 

do Rady. RSDR swe decyzje i opinie wyraziła w 15 uchwałach jakie podjęła w 2010 r. Uchwały 

dotyczyły: 

 opinii dotyczących realizacji planu finansowego za 2009 r. – 2 uchwały, 

 opinii dotyczących zmian w programie działania i planie finansowym na 2010 r. 

– 7 uchwał,  

 opinii dotyczących zmian w cenniku usług świadczonych odpłatnie przez PODR 

w Boguchwale – 3 uchwały, 

 opinii dotyczących rocznego programu działania i planu finansowego na 2011 r. 

– 2 uchwały, 

 Wyboru przewodniczącego i zastępców przew. RSDR – 1 uchwała. 

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale za 2010 rok, nawiązuje do programu działalności na 2010 r.  

i w dalszej części w szczegółowy sposób opisuje sposób realizacji oraz zakres wykonania zadań  

i uzyskane efekty. 
 
I. Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez: unowocześnienie gospodarstw 

rolnych, podnoszenie efektywności produkcji rolnej i podnoszenie kwalifikacji producentów 

rolnych. 

 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale nawiązał współpracę  

z 101 000 gospodarstwami. Rolnicy uczestniczący w tej współpracy wspólnie z doradcami 

terenowymi określili zadania i cele, jakie były realizowane w 2010 r. w tych gospodarstwach 

poprzez indywidualne porady oraz doradztwo indywidualne i grupowe, zapewniając 

kompleksowość usług doradczych i przekazywanie stosownych informacji rolniczych. 

W ramach współpracy udzielono: 

 indywidualne porady rolnicze – 11 300 porad, 

 doradztwo indywidualne i grupowe – 30 862 porady, 

 przygotowanie i przekazanie rolnikom informacji – 10 094 informacje, 

 działalność oświatowa – 9 793 rolników (część rolników uczestniczyła na kilku szkoleniach), 

 działalność upowszechnieniowa – 722 rolników, 

 korzystanie z usług doradczych i posiadaczy lasów – 10 987 posiadaczy. 
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 Świadczono doradztwo technologiczno - organizacyjne z zakresu chowu bydła, owiec i kóz, 

trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych, jeleniowatych oraz z zakresu produkcji ogrodniczej, 

sadowniczej i roślinnej dla gospodarstw współpracujących z PODR. 

Prowadzone było doradztwo indywidualne z zakresu: technologii produkcji rolnej i działań PROW, 

dostosowania gospodarstw do zasad wzajemnej zgodności, a także możliwości uzyskania kredytów 

preferencyjnych. Doradztwo grupowe prowadzone było na temat zakładania grup producenckich 

oraz działań w zakresie PROW 2007-2013.  

Przygotowanie i przekazanie rolnikom informacji obejmowało opracowanie założeń 

technologicznych i kompleksowe doradztwo, przygotowanie materiałów informacyjnych oraz 

przepisów prawnych z zakresu: 

- chowu i hodowli bydła mlecznego i mięsnego oraz owiec i kóz, 

- zakładania fermy danieli, dla rolników z pow. dębickiego, 

- zakładania fermy królików, dla rolnika z pow. strzyżowskiego, 

- zakładania fermy norek, dla rolnika z pow. mieleckiego, 

- zakładania fermy gęsi rzeźnych, dla rolników z powiatu niżańskiego i mieleckiego, 

- powiększania fermy brojlerów kurzych (rozbudowa kurnika, składowanie nawozów 

naturalnych) i oddziaływania produkcji na środowisko, 

- produkcji trzody chlewnej – wymogi z zakresu dobrostanu  

- przygotowanie informacji technologicznej na podstawie nowych przepisów prawnych 

dotyczących chowu brojlerów kurzych, dla RSP Tryńcza z pow. przeworskiego. 
 

 Informowano rolników o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego. Rolnikom, którzy zakupywali kwalifikowany materiał 

siewny zbóż ozimych i będą się ubiegać w ARR o dopłatę zwracano uwagę, aby zachowali faktury 

zakupu materiału siewnego. Informowano również rolników o zmienionych terminach składania 

wniosków o dopłaty do materiału siewnego do oddziału regionalnego ARR w Rzeszowie. 

Przypominano również rolnikom prowadzącym gospodarstwa ekologiczne o możliwości składania 

do oddziału regionalnego ARiMR w Rzeszowie wniosków o przyznanie pomocy finansowej  

z programu „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. 

W celu usprawnienia współpracy PODR w Boguchwale z rolnikami opracowano Informatyczną 

Bazę Danych, która spełnia następujące funkcje: 

 jest zbiorem kartotek imiennych zawierających informacje dotyczące danych osobowych  

i zasobów gospodarstw i firm współpracujących, 

 stanowi podstawowy materiał do przeprowadzania opracowań statystycznych i analitycznych, 

 dostarcza informacji niezbędnej do opracowania programu działalności PODR, 

 służy do monitorowania bieżącej działalności Ośrodka. 
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 W 2010 r. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale przystąpił do 

realizacji umów podpisanych z rolnikami w 2009 r. w ramach działania 114 ,,Korzystanie z usług 

doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” oraz kontynuował ścisłą współpracę w tym zakresie 

z 10 987 gospodarstwami rolnymi z województwa podkarpackiego. Większość umów zawartych  

z rolnikami z powyższego działania pochodzi z tej właśnie grupy gospodarstw ściśle 

współpracujących. 

Przy realizacji tego trudnego przedsięwzięcia, wymagana była ocena spełniania 

sparametryzowanych wymogów wzajemnej zgodności odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi 

oraz zastosowanie zasad cross-complance oraz bhp. 

Ponadto PODR w Boguchwale dokonał odpowiedniego rozpropagowania i nagłośnienia oraz przekazania 

informacji rolnikom o działaniu 114. W ramach działań szkoleniowo-informacyjnych w 2010 r. : 

• przeprowadzono 293 szkolenia lektorskie dla 6101 rolników 

• wydano broszurę informacyjną dla 4160 rolników 
 

Do końca 2010 r. rolnicy złożyli do ARiMR 548 wniosków o płatność i 300 wniosków o 

przyznanie pomocy.  
 

Liczba umów zawartych przez rolników na realizację działania "Korzystanie 
z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" 

l.p. Powiaty liczba podpisanych 
umów 31.12.2009 

liczba podpisanych 
umów 31.12.2010 

1 Brzozów 16 2 
2 Dębica 29 9 
3 Jarosław 20 12 
4 Jasło 20 2 
5 Kolbuszowa 13 14 
6 Krosno 45 11 
7 Lesko 21 7 
8 Leżajsk 28 10 
9 Lubaczów 27 27 

10 Łańcut 25 20 
11 Mielec 24 7 
12 Nisko 18 8 
13 Przemyśl 49 7 
14 Przeworsk 20 17 
15 Ropczyce 16 21 
16 Rzeszów 74 67 
17 Sanok 40 20 
18 Stalowa Wola 7 2 
19 Strzyżów 16 14 
20 Tarnobrzeg 8 3 
21 Ustrzyki Dolne 32 20 

RAZEM 548 300 
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II. Wdrażanie sprawnego systemu informacji rynkowych, sprzedaży bezpośredniej  

i organizacji producentów rolnych 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego na bieżąco prowadził monitoring wszystkich 

lokalnych rynków rolnych, odnotowując tendencje zmian cen na rynku zbóż, mleka, żywca 

wołowego, wieprzowego, baraniny, drobiu i jaj oraz żywca króliczego, jak również owoców  

i warzyw, a uzyskane w tym zakresie wyniki wykorzystywane były w bieżącej pracy doradczej, do 

opracowywania raportów, analiz rynkowych itp.  

Rozwój, funkcjonowanie rynku mleka, kwotowanie produkcji mleka 

Produkcja mleka w województwie podkarpackim zajmuje znaczącą pozycję i stanowi źródło 

dochodów dla wielu gospodarstw rolnych. To z chowu bydła pochodzi ok. 20% środków 

finansowych uzyskiwanych przez podkarpackich rolników. 

Pogłowie bydła ogółem kształtuje się na poziomie 146,0 tys. sztuk i stanowi 2,6 % pogłowia 

krajowego i było ono niższe o 17,2 tys. szt, tj o 10,5% w stosunku do roku ubiegłego.  

W gospodarstwach indywidualnych było 141,2 tys. szt. bydła, co stanowi 96,7 % pogłowia bydła  

w województwie podkarpackim. Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wyniosła 19,6 szt. wobec 

35,4 szt. w kraju i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o 7,1 % , (w kraju o 0,6 %).  

Produkcja bydła w woj. podkarpackim jest bardzo zróżnicowana pod względem liczebności stada: 

 44,9% gospodarstw posiada 1 sztukę bydła,  

 24,5% gospodarstw posiada 2 sztuki,  

 21,3 % gospodarstw 3-4 szt., 

 6,4 % gospodarstw 5-9 szt. bydła, 

 2,0 % gospodarstw 10-19 szt.,  

 a jedynie 0,9 % gospodarstw posiada powyżej 20 sztuk bydła.  

Obserwuje się jednak powoli postępującą tendencję, że gospodarstwa małe wycofują się  

z chowu bydła i produkcji mleka, natomiast następuje koncentracja produkcji w gospodarstwach 

wielokrowich.  

Pogłowie krów wynosiło 93,3 tys. szt. i w ciągu ostatniego roku zmniejszyło się o 10,4 %. Obsada 

krów na 100 ha użytków rolnych wynosi 12,5 szt. wobec 16,7 szt. w kraju. 

Zmiany zachodzące na podkarpackim rynku mleka  

Liczba towarowych producentów mleka  
Wyszczególnienie 
(data) 

Liczba dostawców 
hurtowych bezpośrednich 

01.04.2009 6 566 2 390 
01.04.2010 6 079 1 887 

Różnica - 487 - 503 
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Kwoty mleczne dla podkarpackich producentów  

Wyszczególnienie (data) Kwota mleczna (w mln kg) 
hurtowa bezpośrednia Razem 

01.04.2009 120,7 9,3 130,0 
01.04.2010 123, 4 8, 2 131,6 

Różnica + 2,7 - 1,1 +1,6 

 

 W roku kwotowym 2009/10 tj. w okresie od kwietnia 2009 r. do marca 2010 r. z terenu 

województwa podkarpackiego skupiono 109.643.065 kg mleka (po przeliczeniu na mleko  

o referencyjnej zawartości tłuszczu). Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących 

dostawcom hurtowym w rozliczeniu roku kwotowego wyniósł ok. 87%. Niewykorzystane dostępne 

kwoty zostały przeniesione do rezerwy krajowej. 

 W dniu 30 czerwca 2010 r. został zakończony proces udzielania wsparcia finansowego 

producentom mleka. Z 1415 producentów mleka uprawnionych do uzyskania wsparcia finansowego 

wpłynęło 1387 wniosków z czego pozytywną decyzję otrzymało 1380 producentów mleka. Dzięki 

temu działaniu do producentów mleka z województwa podkarpackiego trafiły środki w wysokości 

ponad 965 tys. zł. 

Funkcjonowanie rynku trzody chlewnej 

W woj. podkarpackim w 2010 r. ogółem było ok. 270 tys. szt. trzody chlewnej, co jest o prawie 

18% mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Tak duży spadek pogłowia świń, głównie 

tuczników, spowodowany był obniżeniem cen za żywiec wieprzowy. Pogłowie loch w gospodarstwach 

indywidualnych kształtowało się na poziomie 22,2 tys. sztuk i nieznacznie uległo obniżeniu w stosunku 

do roku poprzedniego. Ceny za żywiec wieprzowy kształtowały się na poziomie od 3,4 do 4,2 zł/kg. 

Tak niskie ceny płacone rolnikom za wyprodukowany żywiec przy wysokich cenach za zboże na 

których w większości opiera się ich żywienie spowodowały, że produkcja ta stała się nie opłacalna. 

Dla porównania w 2009 r. podmioty skupujące płaciły za żywiec wieprzowy nawet do 5,5 zł/kg 

przy niższych cenach na zboże. Ceny za prosięta kształtowały się w granicach od 120-320 zł/parę.  

Na terenie województwa działają dwie grupy producenckie trzody chlewnej: TUCZBOR  

z Borowej powiat Mielec i EKO – TUCZ z Górna powiat Rzeszów. 

Ze względu na rozdrobnienie produkcji trzody chlewnej w woj. podkarpackim dużo problemów 

nastręcza rolnikom uzyskanie większej partii jednorodnych tuczników odznaczających się wysoką 

zawartością mięsa w tuszy.  

Średnia mięsność sprzedawanych tuczników kształtuje się na zadowalającym poziomie tj. ok. 53-55%. 

Do najbardziej prężnych rejonów w produkcji trzody chlewnej w woj. podkarpackim zaliczymy 

rejony: Mielca, Dębicy, Ropczyc, Jarosławia i Lubaczowa gdzie rolnicy osiągają coraz to większy 

stopień specjalizacji w produkcji świń, a tuczniki odznaczają się wysoką mięsnością. 
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 Na terenie woj. podkarpackiego znajduje się 11 gospodarstw należących do Polskiego Związku 

Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „ POLSUS” produkujących materiał hodowlany 

głównie ras pbz, wbp lub ich krzyżówki. 

Żywienie świń opiera się głównie o zboża wyprodukowane we własnym gospodarstwie z dodatkiem 

koncentratów białkowych, premiksów, poekstrakcyjnej śruty sojowej i rzepakowej. Tradycyjne 

żywienie z udziałem ziemniaków spotykane jest najczęściej w gospodarstwach drobnotowarowych (na 

samo zaopatrzenie gospodarstwa) lub w żywieniu stada podstawowego loch.  

Na Podkarpaciu oprócz chlewni nowych lub po modernizacji gdzie utrzymywane są świnie znajduje 

się duża grupa obiektów szczególnie w gospodarstwach mniejszych, która nie spełnia wymogów 

dobrostanu zwierząt opracowanych przez UE. Liczba tych budynków corocznie się zmniejsza. 

PODR prowadzi systematycznie szkolenia z zakresu technologii produkcji trzody chlewnej oraz 

prawidłowych wymogów jakie stawia przed producentami świń obowiązujące ustawodawstwo 

krajowe i unijne. 
 

Upowszechnienie zasad funkcjonowania rynku mięsa króliczego, drobiu i jaj 

 Pogłowie drobiu (wg stanu na czerwiec 2009 r. – US w Rzeszowie) w woj. podkarpackim 

przedstawiało się następująco   (w tys. szt.):  

- Drób ogółem     7401,6 (co stanowi 5, 3 % pogłowia krajowego), 

- Kury      6516,7 

w tym nioski     2515,3 

- Gęsi       170,5 

- Indyki       131,4 

- Kaczki i drób pozostały    582,9 

Kury jako gatunek w strukturze pogłowia drobiu zajmują 88 %, a pozostałe 12 % stanowią indyki, 

gęsi, kaczki i inne gatunki drobiu. 

Chów drobiu systemem intensywnym (fermowym) prowadzi ok. 250 właścicieli obiektów 

drobiowych. 

Największa koncentracja ferm znajduje się w powiatach: mieleckim, rzeszowskim, dębickim, 

jarosławskim, łańcuckim, kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Najwięcej kurników posiada 

powierzchnię standardową ok. 1000 m2. Głównym kierunkiem użytkowania jest produkcja drobiu 

rzeźnego, a zwłaszcza brojlerów kurzych, które stanowią ok. 90% ogólnej produkcji żywca 

drobiowego. 

W woj. podkarpackim skupowany jest tylko żywiec kurzy, głównie przez trzy zakłady:  

„Animex-Południe” sp. z o.o. w Dębicy, „Res-Drob” sp. z o.o. w Rzeszowie i prywatny Zakład 

Produkcyjno-Handlowy w Rudnej Wielkiej.  
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Inne gatunki drobiu sprzedawane są poza województwem. 

Na Podkarpaciu producenci drobiu zrzeszeni są w czterech grupach producenckich: 

 Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie „Ovo-Res” Sp.z o.o., 

 Podkarpacka Spółdzielnia Drobiarska „Eko”, 

 Podkarpacka Spółdzielnia Drobiarska „Drobiarz”, 

 Spółdzielcza Grupa Producencka „Pro-Drob”. 

Pierwsza z nich skupia producentów jaj konsumpcyjnych, a trzy pozostałe producentów drobiu rzeźnego. 

Ceny żywca drobiowego, a szczególnie kurzego były zmienne w ciągu 2010 roku.  

W I kwartale 2010 roku opłacalność produkcji drobiu pogorszyła się względem 2009 r. (ceny 

żywca drobiowego były o 8% niższe).  

W 2010 r. za 1 kg żywca: brojlera kurzego płacono w styczniu - 2,91 zł, za indory - 4,54 zł,  

za indyczki - 4,18 zł. Za 1 kg tuszki z kurcząt brojlerów płacono w zbycie: w styczniu - 4, 54 zł  

(w detalu - 6,06 zł).  

Natomiast w październiku 2010 r. za 1 kg żywca brojlera kurzego płacono - 3,24 zł, za żywiec 

indyczy - 4,90 zł, za żywiec gęsi - 5,30 do 5,50 zł (dla porównania w 2009 r. – 5,50 do 6,00 zł,  

a w 2008 r. – 7,50 do 8,00 zł).  

Średnie ceny eksportowe uzyskiwane za gęsinę w sezonie 2010 r. wynosiły: 2,50 do 2,60 euro za 1 kg 

tuszki i 5,60 do 5,80 euro za 1kg elementów z gęsi. Największe dostawy gęsiny na niemiecki rynek 

odbywają się w październiku, w listopadzie na Św. Marcina i w grudniu przed Świętami Bożego 

Narodzenia. 

Produkcja żywca drobiowego w Polsce w 2010 r. (wg danych IERiGŻ-PIB) wyniosła ok. 1900 tys. 

ton, czyli 1335 tys. ton mięsa (7% więcej niż w ubiegłym roku), z tego ok. 380 tys. ton drobiu 

stanowił eksport, zaś import wyniósł ok. 88 tys. ton.  

Przewiduje się wzrost konsumpcji mięsa drobiowego w kraju do 25 kg na osobę rocznie. 

Zainteresowanie polskimi wyrobami w UE również rośnie, polski drób jest najtańszy w całej Europie. 

Eksperci twierdzą, że przez najbliższych 10 lat dobra koniunktura w polskim drobiarstwie będzie 

trwała za sprawą niskich kosztów produkcji.  

Zagrożeniem może być realna decyzja Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotycząca otwarcia 

rynku unijnego na dostawy mięsa drobiowego z krajów trzecich.  

 Ceny jaj kurzych w sprzedaży detalicznej w 2010 r. kształtowały się w styczniu na poziomie 

0,46 zł za szt., (analogicznie w 2009 r. 0,40 zł za szt.). W październiku br. ceny detaliczne jaj 

wynosiły (w zależności od wielkości) zł/szt.: S- 0,08 -0,11 zł, M-0,14-0,17 zł, L-0,17-0,22 zł, XL- 

0,25-0,30 zł, natomiast na targowiskach za jaja fermowe płacono od 0,25 zł za szt. do 0,90 zł za szt. 

za jaja wiejskie. 
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Produkcja jaj w Polsce na przestrzeni ostatnich lat ma tendencję wzrostową. 

Dla porównania w 2006 r. produkcja jaj w kraju wynosiła 546 tys. ton, a w 2010 r. wyniosła ok. 645 tys. 

ton (w tym 580 tys. ton jaj konsumpcyjnych, z czego 189 tys. ton stanowił eksport), zaś z importu 

przybyło ok. 38 tys. ton jaj. Spożycie jaj w kraju w 2009 r. wynosiło 206 szt. na 1 osobę. 

Rynek żywca króliczego – w woj. podkarpackim 

 Pogłowie samic króliczych stada podstawowego szacowane jest na 122 810 szt., co stanowiło 

14% pogłowia krajowego. 

W chowie ekstensywnym przy założeniu ok. 25 odchowanych młodych od samicy w roku, można 

pozyskać od takiego pogłowia ponad 5 tys. ton mięsa króliczego. A stosując bardziej intensywny 

rozród tj. 35 odchowanych od samicy w roku, pozyskuje się ponad 7 tys. ton mięsa króliczego. 

Mięso królicze należy do mięs białych o wysokich walorach zdrowotnych oraz kulinarnych. 

Na terenie woj. podkarpackiego znajduje się 17 stad hodowlanych królików w 10 rasach, w których 

ocenę wartości hodowlanej i użytkowej prowadzi Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt  

w Warszawie (biuro w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 6). Największą fermę hodowlaną posiada 

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki  w Chorzelowie, który zasila w materiał hodowlany 

również fermy w kraju. 

Cena materiału hodowlanego waha się w granicach od 12 do 22 zł za 1 kg masy ciała królika. 

Na terenie Podkarpacia istnieje Stowarzyszenie Wspierania Hodowli i Produkcji Królików zs.  

w ZD IZ w Chorzelowie, które zrzesza hodowców i producentów królików rzeźnych. 

Stowarzyszenie wspomaga hodowców między innymi w zakupie pasz, szczepionek oraz  

w organizacji sprzedaży żywca. 

W woj. podkarpackim istnieją dwa zakłady uboju i przetwórstwa królików tj. Firma P.H. „Kanwil” 

sp. z o.o. w Dębicy oraz Gminna Spółdzielnia „S.Ch.” w Rymanowie. Zakłady te od wielu lat 

posiadają uprawnienia eksportowe i certyfikaty jakości wg standardów UE. 

Cena żywca króliczego w br. była dosyć atrakcyjna i kształtowała się na poziomie od 4,80-6,10 zł /1 kg, 

przy średniej cenie granulatu paszowego 0,90 zł za 1 kg.  

W porównaniu cena za 1 kg żywca króliczego wynosiła: w styczniu 2008 r. od 4,00-4,20 zł,  

w 2009 r. od 4,00-5,00 zł, a w marcu 2010 r. od 5,50-6, 10 zł.  

Z uwagi na specyfikę naszego terenu w szerszym zakresie można propagować chów ekologiczny, 

wykorzystywać ubój gospodarczy królików i sprzedaż bezpośrednią tuszek na rynku lokalnym. To 

szansa poprawy opłacalności chowu królików i promocji atrakcyjnego dla konsumentów produktu 

markowego. 

Chów królików na Podkarpaciu jest i może być alternatywnym źródłem dochodu zarówno dla 

tradycyjnych kierunków produkcji zwierzęcej, jak i szansą dla bezrobotnych.  
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Rynek skór – w woj. podkarpackim 

Zwierzęta roślinożerne 
Chów szynszyli od wielu lat jest atrakcyjnym, elitarnym i alternatywnym kierunkiem produkcji 

zwierzęcej. Szacuje się, że w Polsce południowo-wschodniej, w tym i na Podkarpaciu 

zlokalizowanych jest ok. 50 % krajowych ferm tych zwierząt. Jedna z ferm w woj. podkarpackim 

(wieś Zagorzyce, pow. ropczycko-sędziszowski)) ma status fermy hodowlanej, której zwierzęta 

zdobywają na wystawach międzynarodowych, krajowych i lokalnych liczne nagrody i trofea. 

Hodowcy i producenci skór skupieni są w trzech prężnie działających związkach, tj.: 

 Krajowy Związek Hodowców Szynszyli zs. w Myślenicach, woj. małopolskie, 

 Polski Związek Hodowców Szynszyli w Warszawie, 

 Ogólnopolski Związek Hodowców Szynszyli w Szczecinie. 

Znakomicie zorganizowany jest również rynek skór. Do Polski przyjeżdżają brokerzy (wycena skór 

i skup bezpośredni) z Kanady, Danii, Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Można także sprzedawać skóry 

przez lokalne związki, bądź bezpośrednio na giełdach np. w Kopenhadze, we Frankfurcie nad 

Menem, Japonii czy nawet w Nowym Jorku. 

Na giełdzie w Kopenhadze w czerwcu 2010 r. średnia cena skór szynszylich wynosiła 187,38 zł za 

szt., a najwyższa 348,61 zł za szt.. Najwięcej skór sprzedano do Chin i Hong Kongu, a następnie do 

USA, Korei i Włoch. 

Zwierzęta mięsożerne 
Na terenie woj. podkarpackiego znajduje się ok. 100 ferm zwierząt futerkowych mięsożernych  

z chowem lisów, jenotów, norek i tchórzy hodowlanych. Głównym kierunkiem użytkowania jest 

produkcja skór. Największą fermę hodowlaną posiada ZD Instytutu Zootechniki w Chorzelowie, 

gdzie oceną hodowlaną objętych jest ok. 600 szt. zwierząt (w większości norki, ale też lisy, jenoty  

i tchórze). Cena materiału hodowlanego zwierząt futerkowych mięsożernych kształtuje się  

w granicach od 200 do ponad 500 zł za szt. w zależności od gatunku, rasy i odmiany barwnej. 

Hodowcy i producenci z Podkarpacia zrzeszeni są w Okręgowym Związku Hodowców Drobnego 

Inwentarza w Rzeszowie oraz w Spółdzielni Hodowców Zwierząt Futerkowych „Futropol Grupa”  

w Rzeszowie. Właściciele ferm zwierząt sprzedają skóry poprzez swoje organizacje, kupców 

indywidualnych, firmy skupujące np. „Skinpolex” sp. z o.o. w Bydgoszczy, P.O.S. „Nutrex”  

w Grodzisku Wlk. lub przez bezpośrednią wysyłkę skór na aukcje do Kopenhagi, Helsinek, Lipska itp. 

Na giełdzie w Helsinkach w czerwcu 2010 r. była bardzo duża oferta skór lisów niebieskich i sprzedano 

wszystkie po wysokich cenach (średnio po 87,79 euro/szt.). Za skóry jenocie z certyfikatem płacono 

średnio 59,35 euro/szt. – nabywcami ich są głównie europejskie domy mody. 
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Dużym powodzeniem cieszyły się również skóry z norek (średnia cena sprzedaży polskich skór z 

samców to 42,85 euro/szt., a z samic 30,47 euro/szt.). Najwięcej tych skór sprzedano do Chin, 

Grecji, Turcji i Rosji. 

Na aukcji wrześniowej 2010 r. ceny były jeszcze wyższe. Za lisy niebieskie fińskie regularne 

płacono 105 euro/szt. (średnia wszystkich skór, to 97 euro/szt.), za lisy cieniste 111 euro/szt., za 

skóry blue frost 90 euro/szt. (bardzo modne do wyrobów kamizelek i bezrękawników).  

Za skóry jenocie płacono o 15 % więcej (wzrost zainteresowania) tj. ok. 66 euro/szt. (dużo skór 

sprzedano do Włoch i Rosji).  
 

Propagowanie sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach ekologicznych. 

 Sprzedaż bezpośrednia polega na dostarczeniu przez rolnika konsumentowi indywidualnemu lub 

do zakładu detalicznego (sklepu, restauracji, stołówki) wytworzonych produktów rolniczych bez 

udziału pośredników. Sprzedażą bezpośrednią mogą być objęte tylko produkty własne 

wyprodukowane w swoim gospodarstwie, a wielkość obrotu nie może przekraczać wysokości 

plonów uzyskiwanych w roku czy ilości surowców pochodzących z dokonywanych osobiście 

zbiorów ziół i runa leśnego.  

Udzielano porad rolnikom, którym przygotowywano plany działalności rolno środowiskowej  

z pakietem rolnictwo ekologiczne, chcącym prowadzić sprzedaż  produktów zwierzęcych lub 

roślinnych oraz porad rolnikom, którzy chcieliby sprzedawać swoje produkty w ramach sprzedaży 

bezpośredniej, a także w ramach prowadzenia działalności uznanej za działalność marginalną, 

lokalną i ograniczoną.  
  

Propagowanie poprawy towarowości gospodarstw prowadzących produkcję metodami 

ekologicznymi  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy CDR w Brwinowie po raz trzeci 

zorganizowało konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w dwóch kategoriach „ekologia - 

środowisko ” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.  

W konkursie brali udział rolnicy, którzy wytwarzali produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i posiadali aktualne certyfikaty wydane przez 

upoważnioną jednostkę certyfikującą. W województwie podkarpackim do konkursu zgłosiło się 10 

gospodarstw: po 5 w obu kategoriach.  

We wszystkich zgłoszonych gospodarstwach oceniano dostosowanie zmianowania do warunków 

klimatycznych i glebowych gospodarstwa oraz wykonywanie zabiegów agrotechnicznych 

charakterystycznych dla rolnictwa ekologicznego, estetykę gospodarstwa, ład i porządek, dbałość  

o nieprodukcyjne elementy środowiska, dostosowanie wyposażenia gospodarstwa do potrzeb i skali 

produkcji oraz zbilansowanie produkcji zwierzęcej z roślinną.  
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Kategoria „ ekologiczne gospodarstwo towarowe” 
Przy ocenie ekologicznego gospodarstwa towarowego były brane pod uwagę m.in. asortyment 

produktów, wielkość plonów i wydajność zwierząt, formy promocji, jakość produktów czy 

dodatkowa działalność prowadzona w gospodarstwie. 

Laureaci:  
I miejsce – Marek Potoczny - Tuligłowy, powiat Jarosław, 

II miejsce – Jerzy i Renata Kozdęba - Lutowiska, powiat bieszczadzki, 

II miejsce – Antoni Dziugieł Sadowniczo-Szkółkarski Zakład Doświadczalny w Albigowej. 

Kategoria „ekologia – środowisko” 
W tej kategorii oceniana była m.in. bioróżnorodność w gospodarstwie, zachowanie elementów 

przyrodniczych, wykorzystanie lokalnych i starych odmian, ras i gatunków oraz działalność 

wpływającą na propagowanie idei rolnictwa ekologicznego 

Laureaci:  
I miejsce – Marian Piotrowski - Zboiska, powiat Sanok, 

II miejsce – Jan i Maria Jurek- Paszowa, powiat Lesko, 

III miejsce – Rafał Osiecki - Lutowiska, powiat bieszczadzki.  

Nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostali zgłoszeni do etapu 

krajowego.   

Organizowanie rolników w grupy producenckie 
Na terenie województwa podkarpackiego działa 21 grup producenckich, w tym zarejestrowanych  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego - 19.  

W poszczególnych branżach sytuacja przedstawia się następująco: 

- rynek drobiu – 4 grupy producenckie, 

- rynek zwierząt futerkowych – 1 grupa producencka, 

- rynek trzody chlewnej – 4 grupy producenckie, 

- rynek owczarski – 1 grupa producencka,  

- rynek miodu – 1 grupa producencka, 

- rynek roślin energetycznych i przeznaczonych do przetwórstwa – 1 grupa producencka, 

- rynek zbóż i rzepaku – 6 grup producenckich, 

- rynek owoców i warzyw – 2 grupy producenckie, 

- rynek tytoniu – 1 grupa producencka. 

W 2010 roku utworzonych i zarejestrowanych zostało 5 grup producenckich: 

• Podkarpacka Spółdzielnia Drobiarska „DROBIARZ” zs. w Głuchowie (pow. łańcucki) 

• Podkarpacka Spółdzielnia Drobiarska „PRO-DROB” zs. w Brzózie Stadnickiej (pow. leżajski ) 
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• Podkarpacka Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej „TUCZNIK” zs. w Górnie 

(pow. rzeszowski) 

• Spółdzielcza Grupa Producencka KRESY zs. w Lubaczowie 

• Grupa Producentów Warzyw POLTINO sp. z o.o. z Leżajska. 
 

Dla nowo powstających grup producenckich PODR w Boguchwale realizował następujące zadania: 

- prowadzono konsultacje dotyczące wyboru formy prawnej działania grupy producenckiej oraz 

planów działania, 

- świadczono pomoc w opracowaniu statutu spółdzielni lub umowy spółki, 

- opracowano plan dochodzenia do uznania dla grupy wstępnie uznanej. 

W ramach powyższego tematu udzielono 227 porad.  
 

III. Pomoc rolnikom w dostosowaniu gospodarstw rolnych do standardów UE w aspekcie 

poprawy konkurencyjności, ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta oraz  

w wykorzystaniu dostępnych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej 
 

Działania na rzecz dalszej modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa, pogłębiania specjalizacji 

produkcji, wzrostu inwestycji w gospodarstwach, zmiany struktury agrarnej.  

 

Zgodnie z planem w PODR sprawowany był merytoryczny nadzór nad realizacją następujących 

działań w ramach PROW 2007-2013: 

-  „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 

- „Renty strukturalne”, 

- „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

- „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 

żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” (działanie nowe, 

wprowadzone w 2010 roku – nie było uwzględniane w planie działalności). 
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W 2010 roku z wyżej wymienionych działań nie zostało uruchomione działanie „Modernizacja 

gospodarstw rolnych”, wykonywano natomiast wnioski o płatność dla wniosków o pomoc 

opracowywanych w 2009 r.  
 

Lp. Cel – zadanie – 
zamierzenie/sposób wykonania Sposób wykonania PLAN WYKONANIE UWAGI 

1. 

Działania na rzecz dalszej 
modernizacji i restrukturyzacji 
rolnictwa, pogłębiania 
specjalizacji produkcji, wzrostu 
inwestycji w gospodarstwach, 
zmiany struktury agrarnej. 
Podnoszenie konkurencyjności 
sektora żywnościowego. 

doradztwo ∑  8 694  

a) 

Ułatwienie startu młodym rolnikom. 
Świadczenie odpłatnych usług dla 
rolników w zakresie pomocy w 
wypełnianiu wniosków i 
biznesplanów 

wnioski o pomoc 60 263 
W ramach PROW 

2007-2013 doradztwo 1 310 2 514 

b) 

Renty strukturalne. Świadczenie 
odpłatnych usług dla rolników w 
zakresie pomocy w wypełnianiu 
wniosków 

wnioski o pomoc 42 187 
W ramach PROW 

2007-2013 doradztwo 1 600 2 377 

c) 

Modernizacja gospodarstw rolnych. 
Świadczenie odpłatnych usług dla 
rolników w zakresie pomocy w 
wypełnianiu wniosków i 
opracowywania biznesplanów  

wnioski o pomoc 160 0 
Działanie nie było 

uruchomione 
wnioski o płatność z 
edycji 2009 - 119 

doradztwo 2 010 3 803 

 

Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku 
wystąpienia klęsk żywiołowych. 
Świadczenie odpłatnych usług w 
zakresie pomocy w wypełnianiu 
wniosków i biznesplanów.  

wnioski o pomoc - 169 
Działanie w ramach 
PROW 2007-2013 
(działanie nowe, 
nie planowane) 

2. 
Działania na rzecz poprawy 
środowiska naturalnego na 
obszarach wiejskich 

doradztwo ∑  49 669  

a) 

Płatności bezpośrednie. 
Świadczenie odpłatnych usług dla 
rolników w zakresie pomocy w 
wypełnianiu wniosków. 

wnioski o pomoc 37 825 48 130 

- doradztwo 37 825 48 130 

c) Zalesianie gruntów rolnych oraz 
innych niż rolne 

wnioski o pomoc 40 8 W ramach PROW 
2007-2013 doradztwo 810 1 539 

 

W PODR pełniony był merytoryczny nadzór nad realizacją tych działań w terenie, wykonywanych 

przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (PZDR), również pracownicy 

działu bezpośrednio opracowywali wnioski o pomoc i płatność dla wszystkich wymienionych 

działań.  

Przy realizacji tych działań wykonywano następujące zadania:  

1) Współpracowano merytorycznie i prowadzono szkolenia dla pracowników Ośrodka w zakresie 

opracowywania wniosków i planów rozwoju gospodarstwa, 

2). Uczestniczono w szkoleniach merytorycznych,  

3) Prowadzono szkolenia i działalność informacyjną dla rolników zainteresowanych pozyskaniem 

dotacji na inwestycje w gospodarstwie,  
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4) Prowadzono bezpośrednią obsługę beneficjentów w przygotowaniu dokumentacji i wypełnianiu 

wniosków o pomoc i płatność,  

5) Udzielano pomocy merytorycznej dla zespołów doradczych przy korektach wniosków,   

6) Utrzymywano stały kontakt z pracownikami Oddziału Regionalnego ARiMR (telefoniczny, 

mailowy, osobisty) w zakresie uzgodnień co do jednolitej interpretacji pojawiających się 

przepisów wykonawczych, tak aby posiadać aktualną wiedzę niezbędną do profesjonalnej  

i kompleksowej obsługi beneficjentów.  
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Wykonanie wniosków w 2010 r. z zakresu: PROW 2007-2013 Działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” , „Renty strukturalne” , 
„Zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne”, „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Przywracanie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” 

       

Lp. POWIAT 

Ułatwianie startu 
młodym rolnikom Renty strukturalne 

Zalesianie gruntów 
rolnych oraz innych niż 

rolne 
Modernizacja 

gospodarstw rolnych 

Przywracanie potencjału 
produkcji rolnej zniszczonego  
w wyniku wystąpienia klęsk 

żywiołowych oraz wprowadzenie 
odpowiednich działań 

zapobiegawczych 
Liczba opracowanych 

wniosków 
Liczba opracowanych 

wniosków 
Liczba opracowanych 

wniosków 
Liczba opracowanych 
wniosków o płatność Liczba opracowanych wniosków 

1 Bieszczadzki 4 6 0 6 0 
2 Brzozów 6 0 0 1 0 
3 Dębica 9 0 0 4 6 
4 Jarosław 31 18 0 7 0 
5 Jasło 6 5 1 1 1 
6 Kolbuszowa 6 6 0 1 0 
7 Krosno 13 7 0 11 0 
8 Lesko 1 2 0 6 0 
9 Leżajsk 11 14 2 20 0 
10 Lubaczów 23 19 0 11 0 
11 Łańcut 10 13 0 2 3 
12 Mielec 33 11 0 2 51 
13 Nisko 1 4 0 1 1 
14 Przemyśl 26 8 0 1 0 
15 Przeworsk 27 26 0 2 1 
16 Ropczycko-Sędziszow 10 6 0 6 0 
17 Rzeszów 8 3 0 3 0 
18 Sanok 15 23 5 15 0 
19 Stalowa Wola 2 3 0 1 4 
20 Strzyżów 2 4 0 0 3 
21 Tarnobrzeg 5 7 0 7 98 

22 Dział Ekonomiki PODR 9 2 0 11 2 

RAZEM 258 187 8 119 170 

Liczba złożonych wniosków 
w województwie 392 356 254 - 293 

Udział PODR % 65,8 52,5 3,1 - 58,0 
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Działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego na obszarach wiejskich. 

W PODR sprawowany był merytoryczny nadzór nad realizacją następujących działań: 
- „Płatności bezpośrednie. Świadczenie odpłatnych usług doradczych dla rolników w zakresie 

pomocy w wypełnianiu wniosków”, 
- „Zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne”. 
- Pełniony był nadzór organizacyjny i merytoryczny głównie nad wykonywaniem wniosków 

dotyczących płatności bezpośrednich: 
- Przeprowadzono dla pracowników Ośrodka szkolenia dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty 

bezpośrednie z uwzględnieniem nowych wymogów wprowadzonych w 2010 roku, 
- Prowadzenie bieżących konsultacji z pracownikami ARiMR celem jednolitej interpretacji 

przepisów w zakresie zasad sporządzania wniosków, 
- Udzielanie odpowiedzi na pytania pracowników PODR dotyczących wątpliwości przy 

wypełnianiu wniosków, 
- Pomoc organizacyjna w terenie przy realizacji tego zadania – ustalanie zastępstw, dystrybucja 

materiałów, 
- Bieżąca analiza ilościowa i finansowa wykonywanych wniosków, obsługa kasy fiskalnej dla 

wniosków opłaconych w formie przelewu, 
- Pracownicy Ośrodka opracowali bezpośrednio dla rolników 169 wniosków o płatności 

bezpośrednie do gruntów rolnych. 
W załączeniu zestawienie opracowanych wniosków o płatności bezpośrednie w układzie 
powiatowym (Zał. nr 2)  
Wykonanie wniosków o płatności bezpośrednie przez specjalistów PODR Boguchwała w 2010 r.  
Powiat PODR ARiMR Wykonanie PODR % 
Bieszczadzki 1 082 1482 73,01% 
Brzozowski 1 543 4226 36,51% 
Dębicki 1 111 7311 15,20% 
Jarosławski 3 204 8094 39,58% 
Jasielski 1 857 6859 27,07% 
Kolbuszowa 1 846 4671 39,52% 
Krośnieński 3 296 6091 54,11% 
Leski 969 2265 42,78% 
Leżajski 1 780 4628 38,46% 
Lubaczowski 3 031 5761 52,61% 
Łańcucki 2 081 4859 42,83% 
Mielecki 3 205 7677 41,75% 
Niżański 2 055 3860 53,24% 
Przemyski 3 075 6810 45,15% 
Przeworski 2 038 6528 31,22% 
Ropczycki 808 4825 16,75% 
Rzeszowski 6 961 11708 59,46% 
Sanocki 2 856 5650 50,55% 
Stalowowolski 2 412 3247 74,28% 
Strzyżowski 1 436 4644 30,92% 
Tarnobrzeski 1 064 4 495 23,67% 
Zakład 420   
RAZEM 48 130 115 691 41,60% 
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Pracownicy PODR uczestniczyli również w realizacji innych działań związanych z pomocą dla 

rolników w wykorzystywaniu środków finansowych w ramach PROW 2007-2013 i innych: 

 Opracowywanie wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 3 

firmy, 

 Opracowywanie wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” – 3 wnioski o pomoc i 4 wnioski o płatność,  

 Sporządzanie wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych – 169 gospodarstw, 

 Nadzór merytoryczny nad wdrażaniem działania „Chów i hodowla ryb” w ramach Programu 

Operacyjnego RYBY, opracowanie 1 wniosku o pomoc. 
 

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolniczej i leśnej.  

Świadczenie odpłatnych usług dla rolników w zakresie pomocy w opracowaniu wniosków i planów 

ekonomicznych. 
 

Pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale opracowali dla grupy 

producentów rolnych Spółdzielcza Grupa Producencka ,,Kresy” w Lubaczowie wniosek o wsparcie 

oraz plan ekonomiczny w ramach powyższego działania. 

Grupa ta zamierza w nabywanych obiektach w miejscowości Wielkie Oczy uruchomić system 

czyszczenia i magazynowania zbóż i rzepaku. 

W ramach działania planowana jest modernizacja bazy magazynowej.  

2. Działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego na obszarach wiejskich  

b) doradztwo w zakresie programów rolno środowiskowych, pomoc w opracowaniu wniosków  

i planów rolno środowiskowych, pomoc w realizacji programów w gospodarstwie. 

Zainteresowanie rozpoczęciem gospodarowania metodami ekologicznymi zgłaszali rolnicy przed 

rozpoczęciem składania wniosków o płatności co związane było z chęcią przystąpienia do realizacji 

pakietu rolnictwo ekologiczne w ramach programu rolnośrodowiskowego.  Osobom tym wydano 

materiały na temat zgłoszenia działalności i prowadzenia gospodarstwa zgodnie z obowiązującymi 

zasadami oraz informowano o prowadzeniu obowiązującej dokumentacji. Każdy ekorolnik musi 

pamiętać o tym, iż obowiązany jest prowadzić w formie rejestrów ewidencję produkcji roślin  

i przechowywać w siedzibie gospodarstwa rolnego, tak aby była przez cały czas dostępna dla 

organów kontroli lub jednostek certyfikujących. Ewidencja ta zawiera następujące informacje: 

a) w zakresie użycia nawozów: datę użycia, rodzaj oraz ilość nawozu, działki rolne poddane 

nawożeniu; 

b) w zakresie użycia środków ochrony roślin: przyczynę i datę zastosowania, rodzaj środka  

i zastosowaną metodę, wielkość dawki; 
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c) w zakresie zakupu środków produkcji: datę, rodzaj oraz ilość zakupionego produktu; 

d) w zakresie zbiorów: datę, rodzaj i wielkość produkcji ekologicznej. 

Ponadto rolnik musi uzyskać pozwolenie na zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw od 

zasad produkcji ekologicznej, którą udziela Wojewódzki Inspektor JHARS po zapoznaniu się  

z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej kontrolującej danego producenta. Rolnik musi także 

starać się o zezwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego 

niespełniającego wymogów przewidzianych w prawie dotyczącym rolnictwa ekologicznego. 

Rolników informowano i doradzano przez cały rok jak prawidłowo prowadzić zapisy i pomagano 

wypełniać obowiązujące dokumenty. 

Na stronie internetowej PODR aktualizowany jest link dotyczący programów 

rolnośrodowiskowych. Zamieszczane są tam podstawy prawne działania „Program rolno 

środowiskowy”, informacje potrzebne do przygotowania planu działalności rolno środowiskowej 

oraz aktualizowane są informacje dla rolników będących w trakcie realizacji programu.  

W dniu 26 lutego 2010 r. znowelizowano rozporządzenie dotyczące szczegółowych warunków  

i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno środowiskowy” objętego 

PROW na lata 2007- 2013”, a w dniu 6 maja ukazało się kolejne rozporządzenie zmieniające, 

natomiast rozporządzenie dotyczące PROW 2004- 2006  zostało znowelizowane w lutym 2010 r.  

W związku w wprowadzeniem zmian przed rozpoczęciem kampanii wnioskowej zorganizowano 

szkolenie dla doradców rolno środowiskowych, na którym razem z pracownikami OR ARiMR  

w Rzeszowie wyjaśniano nowe zasady przystąpienia do udziału w programie i realizacji tego 

działania przez rolników.  

W bieżącym roku plan działalności rolno środowiskowej był przygotowywany na zmienionym 

wzorze opracowanym przez CDR w Brwinowie. Najwięcej problemów stwarzało przygotowanie 

planów i aneksów do planów rolnikom, którzy mieli sporządzoną ekspertyzę przyrodniczą w 2009 r. 

Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń dla 

podmiotów, których dotyczą działania objęte PROW na lata 2007- 2013, oraz doradzania odnośnie 

do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej nałożyła na ekspertów 

przyrodniczych obowiązek sporządzania części szczegółowej planu i sporządzania szkicu 

gospodarstwa z naniesionymi oznaczeniami powierzchni niekoszonej w poszczególnych latach przy 

realizacji pakietu 4/5. W wielu przypadkach eksperci nie wywiązywali się z obowiązku 

wynikającego z ww. rozporządzenia i doradcy rolnośrodowiskowi sporządzając kompletną 

dokumentację dla rolnika musieli uzupełniać plany czy aneksy o wymagane załączniki np. plany 

wypasu na wskazanych działkach. Wszystkie sporządzone plany i aneksy zostały w obowiązującym 

terminie do 09 czerwca zarejestrowane w systemie teleinformatycznym CDR.   
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W naszym Ośrodku 94 doradców posiada certyfikat doradcy rolnośrodowiskowego. W zakładzie 

doradcy rolnośrodowiskowi w terminie od 15 marca do 15 maja sporządzili 12 aneksów do planów 

rolnośrodowiskowych rolnikom, którzy już realizują to działanie, a dla 113 gospodarstw 

przygotowano nowy plan działalności rolno środowiskowej. 
 

Liczba wykonanych planów dla gospodarstw realizujących program rolnośrodowiskowy od 2010 r.  

Ilość planów rolnośrodowiskowych opracowanych w 2010* r.   

  Powiat 
Pakiet 

ilość pakietów ilość gospodarstw 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 bieszczadzki  36 220 19 32  1  308 237 

2 brzozowski 3 6 51   2 1 3 66 54 

3 dębicki  6 5 1  1 3 14 30 24 

4 jarosławski 1 16 12   2 6 22 59 49 

5 jasielski 3 25 70 1 5 2 1 3 110 86 

6 kolbuszowski  5 146 1 1 1  13 167 153 

7 krośnieński 9 6 54  13 2  4 88 67 

8 leski 1 50 124 5 10  1  191 131 

9 leżajski 5 28 32   2  16 83 57 

10 lubaczowski 68 18 162 12 3 1  175 439 278 

11 łańcucki 2 11 20   6 3 1 43 33 

12 mielecki  5 5 1 1   47 59 60 

13 niżański 12 2 23 1   1 15 56 26 

14 przemyski 40 67 120 13 30 5 2 19 296 195 

15 przeworski 7 50 29 3 1 2 1 7 100 75 

16 rop-sędziszowski  4 5     4 13 8 

17 rzeszowski 79 44 105 1 2 4 4 53 292 149 

18 sanocki 6 43 272 13 2 5 2 1 344 286 

19 stalowowolski   8  1  3 2 14 11 

20 strzyżowski 1  4    2 1 8 6 

21 tarnobrzeski  9 29 1 1 2 1 6 49 36 

  Razem 237 431 1496 72 102 37 32 406 2815 2021 

22 biłgorajski 1 1 2     1 5 2 

23 chrzanowski  1       1 1 

24 tomaszowski  2       3 5 3 

  SUMA 240 433 1498 72 102 37 32 410 2826 2027 

Pakiety programu: 

1. Rolnictwo zrównoważone,  

2. Rolnictwo ekologiczne, 

3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, 

4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 

5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, 
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6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, 

7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, 

8. Ochrona wód i gleb, 

9. Strefy buforowe. 

W porozumieniu z OR AriMR w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości 

żywności” przypominano rolnikom o składaniu wniosków o pomoc i koordynowano terminy 

składania wniosków o płatność dla 336 rolników, którym zgodnie z obowiązującymi procedurami 

mijał termin na złożenie takiego wniosku. 

3. Promocja i rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wystawy, artykuły, działalność 

informacyjna. 

a) Doradztwo w zakresie aktywności zawodowej mieszkańców wsi. 

Prowadzono doradztwo zainteresowanym osobom w zakresie rozpoczęcia lub rozwijania działalności 

gospodarczej, głównie odnośnie wymogów prawnych. Ponadto udzielano informacji na temat poza 

rolniczych źródeł dochodów, samo zatrudnienia, możliwości dokształcania związanego z planowaną 

działalnością oraz w zakresie dostępnych instrumentów pomocowych na tworzenie miejsc pracy.  

Najczęstsze bariery przy rozpoczęciu działalności gospodarczej to niechęć do korzystania  

z kredytów oraz strach przed samodzielnym działaniem.  

W tym temacie udzielono 1100 porad. 

b) Doradztwo i działalność informacyjna dotycząca dostępnych instrumentów pomocowych dla 

osób zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwijaniem własnej działalności gospodarczej. 

Informowano zainteresowanych o możliwości wsparcia finansowego w ramach PROW 2007-2013, 

pozyskania środków z Funduszy Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Powiatowe 

Urzędy Pracy), a także z Fundacji Wspomagania Wsi. Udzielano porad i wskazówek z tego tematu 

dla 1300 osób.  

c) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

W sierpniu uruchomione zostało w ramach PROW 2007-2013 działanie „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej”. Pomoc w ramach powyższego działania wynosiła do 100 tys. zł. I nie 

więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na uruchamianie działalności niezwiązanej 

z rolnictwem. Pozostałą część kosztów wnioskujący o wsparcie musiał pokryć z własnych środków. 

Zakres działań, na które można było uzyskać wsparcie obejmował pomoc na świadczenie 

różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Sfinansować można 

było działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych produktów, 

przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją  

i wypoczynkiem lub różnego rodzaju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub 
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jadalnych produktów leśnych, czy w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Pomocą 

objęte były działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych. 

Zainteresowanym udzielano doradztwa odnośnie warunków korzystania z działania, zapoznano  

z wykazem rodzajów działalności kwalifikujących się do udzielenia pomocy, informowano  

o zmianach dot. Zasad ubiegania się o pomoc, preferencji dla beneficjentów poszkodowanych przez 

powódź. Ograniczeniem przy korzystaniu z działania jest przede wszystkim brak własnych środków 

finansowych na realizację inwestycji, wymóg ubezpieczenia w KRUS, a także dla części 

gospodarstw wymóg złożenia wniosku o przyznanie płatności obszarowych w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku w ramach tego działania. 

Limit środków finansowych na to działanie dla województwa podkarpackiego wynosił 49 250 997 zł. 

Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie przyjął   

z powyższego działania 304 wnioski o pomoc.  

Pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego bardzo aktywnie włączyli się  

w przygotowanie dla rolników wniosków wraz z planem ekonomicznym. W ramach powyższego 

Działania sporządzono 152 wnioski o pomoc. 

Limit wyczerpania środków finansowych w województwie podkarpackim kształtował się na 

poziomie 49%.  

W ramach kampanii promocyjnej udzielono 4600 porad dotyczących możliwości i warunków 

skorzystania z dofinansowania. 

d) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Na przełomie czerwca i lipca przez 10 dni roboczych trwał nabór wniosków o udzielnie wsparcia 

finansowego z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Działanie to służy powstawaniu nowych miejsc pracy na 

terenach wiejskich i kierowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, którzy są ubezpieczeni   

w ZUS-sie. Dofinansowanie uzależnione było od ilości utworzonych etatów i wynosiło od 100 do 

300 tysięcy zł. Przyznany limit środków finansowych na woj. podkarpackie wynosił 99 mln. zł. 

Nabór wniosków cieszył się dużym zainteresowaniem, bowiem w Podkarpackim Oddziale 

Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostało złożonych 758 wniosków 

co stanowiło 137,79 % limitu wykorzystania środków. Średnia kwota wnioskowanej pomocy 

wynosiła ok. 180 327,56 zł, czyli na 2 miejsca pracy. 

Pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wykonali 145 wniosków 

aplikacyjnych. Dzięki zaangażowaniu pracowników PODR, zostanie utworzonych 280 miejsc 

pracy.  
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Sporządzane wnioski dotyczyły głównie: 
 branży szeroko podjętych usług dla ludności związanych z budownictwem, 
 produkcji, 
 handlu hurtowym i detalicznym, 
 turystyki. 

Zainteresowanym osobom w ramach powyższego działania udzielono 2400 porad.  

4. Działalność informacyjno-doradcza wspierająca rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej. 
Ze względu na występujące na obszarach wiejskich, a przede wszystkim w gospodarstwach rolnych, 
wolne zasoby siły roboczej i zasoby mieszkaniowe agroturystyka stała się dodatkowym źródłem 
dochodów dla wielu rodzin rolniczych. Jest formą pozarolniczej działalności, która stwarza miejsca 
pracy dla rodziny rolniczej, daje również możliwość zatrudnienia dla innych grup zawodowych poprzez 
przygotowanie pakietu usług dla turystów w zakresie rekreacji i spędzania wolnego czasu. 
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadził działalność informacyjno-doradczą 
wspierającą rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej poprzez:  
- doradztwo indywidualne nt. organizacji gospodarstw i przygotowania bazy noclegowej, przepisów 
prawnych, sanitarnych, podnoszenia jakości świadczonych usług, estetyki, żywienia turystów  
z wykorzystaniem produktów tradycyjnych, kategoryzacji, uatrakcyjnienia pobytu gości  
w gospodarstwie i okolicy oraz w zakresie ekoturystyki i enoturystyki, 
- działalność szkoleniową (organizacja i przeprowadzanie 21szkoleń lektorskich z udziałem 406 
osób, 1 kurs agroturystyczny – 19 osób), 
- wdrażanie Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz Dobrej Praktyki Higienicznej, 
- współpracę ze Stowarzyszeniami Agroturystycznymi, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa Gościnne”, Departamentem Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego, Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną,  
- informowanie rolników o możliwościach wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej 

na działalność agroturystyczną oraz pomoc w wypełnianiu wniosków, 
- organizację konkursu „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne”, 
- działalność promocyjną.  

Udzielano pomocy osobom świadczącym usługi agroturystyczne przy opracowywaniu 
indywidualnych materiałów promocyjnych oraz w organizacji wyjazdów na imprezy promujące 
agroturystykę o zasięgu wojewódzkim i krajowym. 
Prowadzono działalność promocyjną gospodarstw agroturystycznych podczas lokalnych imprez 
takich jak: dożynki, targi bądź festyny. Aktualizowano na bieżąco bazę danych poszczególnych 
gospodarstw na stronie internetowej PODR we Boguchwale. Turyści są zainteresowani 
wypoczynkiem w naszym regionie i korzystają z informacji umieszczonej na www.podrb.pl. 

http://www.podrb.pl/�
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Stan ilościowy gospodarstw agroturystycznych w województwie podkarpackim 

na koniec grudnia 2010 r. 
 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale współpracował z 626 gospodarstwami 

agroturystycznymi, które dysponują 6042 miejscami noclegowymi. 

W poszczególnych powiatach liczba gospodarstw przedstawia się następująco: 

Lp. POWIAT LICZBA 
GOSPODARSTW 

LICZBA 
POKOI 

LICZBA MIEJSC 
NOCLEGOWYCH 

1 Bieszczadzki 65 262 776 

2. Brzozów 22 68 172 

3. Dębica 14 46 104 

4. Jarosław 10 32 71 

5. Jasło 33 114 293 

6. Kolbuszowa 5 14 41 

7. Krosno 53 194 599 

8. Lesko 167 745 1852 

9. Leżajsk 27 99 265 

10. Lubaczów 26 93 226 

11. Łańcut 16 49 114 

12. Mielec 6 18 47 

13. Nisko 9 26 65 

14. Przemyśl 39 136 312 

15. Przeworsk 7 19 52 

15. Ropczyce 14 33 68 

17. Rzeszów 18 68 163 

18. Sanok 73 260 678 

19. Stalowa Wola 10 25 59 

20. Strzyżów 11 33 77 

21. Tarnobrzeg 1 2 8 

 RAZEM 626 2336 6042 

 

 Dokonano analizy wykorzystania wiejskiej bazy noclegowej na podstawie informacji 

uzyskanej od kwaterodawców. W naszym województwie w 2010 r. z usług agroturystycznych 

skorzystało około 42 000 turystów. W porównaniu do roku ubiegłego było mniej około 7% 

turystów. Przyczyną tendencji spadkowej prawdopodobnie była powódź. 

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych zauważa się znaczną poprawę w jakości świadczonych 

usług agroturystycznych. Rolnicy podnoszą standard bazy noclegowej oraz poszerzają pakiet usług 

uatrakcyjniających pobyt turystów. 
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Wzrasta również zainteresowanie mieszkańców wsi rozwijaniem działalności gospodarczej 

tworzącej obudowę agroturystyki w takich dziedzinach jak: 

• gastronomia oparta na kuchni regionalnej, 

• pamiątkarstwo bazujące na rzemiośle i twórczości ludowej, 

• sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych i regionalnych, 

• wypożyczalnie sprzętu turystycznego, 

• turystyka rekreacyjna. 

W powyższym temacie udzielono 2800 porad. 

Zorganizowano wojewódzki konkurs „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” 

Organizatorem powyższego konkursu był: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Boguchwale, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacka 

Izba Rolnicza, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Podkarpackie Stowarzyszenie 

Agroturystyczne „Gospodarstwa Gościnne”. Ideą konkursu było wyłonienie najlepszego 

gospodarstwa w województwie podkarpackim, które oprócz działalności rolniczej prowadzi usługi 

agroturystyczne, inicjowanie pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu z działalności 

pozarolniczej, promocja gospodarstw agroturystycznych oraz poprawa jakości świadczonych usług. 

W konkursie mogli brać udział rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne i świadczący usługi 

agroturystyczne w ramach działalności nierolniczej, stanowiącej dodatkowe źródło dochodu.  

Przy ocenie gospodarstw brane były pod uwagę następujące kryteria: urządzenie i estetyka 

gospodarstwa, oferta wypoczynkowa, usługi żywieniowe (produkty z gospodarstwa, standard 

pomieszczeń, proekologiczny system produkcji żywności, dziedzictwo kulinarne), inwestycje 

związane z prowadzoną działalnością agroturystyczną oraz formy reklamy własnej oferty. W tym 

roku w konkursie na szczeblu wojewódzkim udział wzięło 18 gospodarstw agroturystycznych  

z naszego regionu, które zaprezentowały wysoki poziom świadczonych usług oraz różne formy 

aktywnego wypoczynku. 

Laureatem konkursu zostali Olimpia i Dariusz Wilczek z Daliowej – powiat krośnieński 

Konkurs powyższy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród właścicieli gospodarstw 

agroturystycznych. Uczestnictwo w takim konkursie mobilizuje kawterodawców do podnoszenia 

jakości usług, przygotowania szerszego pakietu atrakcji dla turystów w swoich gospodarstwach, 

oznakowania gospodarstw, odpowiedniej promocji.  
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IV. Doskonalenie technologii produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem 
standardów jakościowych UE. Wdrażanie zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) 

 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 2010r. prowadził doradztwo technologiczno-
organizacyjne z zakresu chowu bydła, owiec i kóz, trzody chlewnej drobiu, zwierząt futerkowych 
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów cross-compliance. 
Doradztwo technologiczne dotyczące produkcji roślinnej było dostosowane do potrzeb naszego 
województwa i ściśle powiązane z występującymi kierunkami produkcji.  
Najważniejsze działania służby doradczej w zakresie stosowania nowoczesnych metod 
agrotechnicznych w uprawach rolniczych koncentrowały się na odpowiednim doborze odmian do 
uprawy, stosowania właściwego nawożenia i ochrony, poprawie parametrów jakościowych 
produktów roślinnych oraz likwidacji negatywnego wpływu intensywnych opadów deszczu  
w miesiącu maju i czerwcu w gospodarstwach towarowych. Doradcy terenowi brali udział  
w szacowaniu szkód powodziowych w gospodarstwach naszego województwa. 
Zachęcano rolników do stosowania kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego, w tym 
celu przygotowano oferty sprzedaży tego materiału z terenu województwa podkarpackiego zarówno 
na wiosną jak i w jesieni.   
W związku z możliwością skorzystania z dopłat w ramach pomocy de minimis w rolnictwie do zakupu 
kwalifikowanego materiału siewnego, doradcy PODR służyli  pomocą rolnikom w przygotowaniu 
wniosków do ARR. Zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego jest jedyną szansą na 
skorzystanie z potencjału biologicznego, jaki wnoszą do rolnictwa nowe odmiany. Jest to gwarancja 
uzyskania plonu jednorodnego pod względem cech jakościowych.  
Zadania te realizowane były poprzez doradztwo bezpośrednio udzielane rolnikom, podczas szkoleń 
lektorskich oraz na plantacjach, listownie, pocztą elektroniczną, a w okresie nasilonych prac 
polowych poprzez udzielanie porad telefonicznych. 
W ciągu całego okresu wegetacji specjaliści branżowi w oparciu o dane uzyskane od doradców 
terenowych oraz własną ocenę przygotowywali informacje dotyczące stanu wegetacji roślin oraz 
zawansowania prac w rolnictwie.  
Na podstawie Listy Opisowej Odmian COBOR- u dla doradców i rolników przygotowano 
najnowsze charakterystyki odmian zbóż, ziemniaków i rzepaku. 
a) Upowszechnianie prawidłowej technologii i nowych odmian pszenic jakościowych 
W ramach tematu założono 36 plantacji upowszechnieniowych z odmianami pszenicy ozimej m.in.: 
Tonacja, Turnia, Bogatka, Smuga, Boomer, Zyta, Figura i Mikula i pszenicy jarej: Monsun. 
Plantacje te były bazą szkoleniową dla rolników i doradców. Założono je w powiatach: 
przeworskim, lubaczowskim, przemyskim, strzyżowskim, łańcuckim, leżajskim, sanockim, 
jasielskim, ropczycko-sędziszowskim i niżańskim. 
W doradztwie szczególną uwagę zwrócono na właściwy dobór odmian, nawożenie azotowe oraz 

kompleksową ochronę plantacji.  
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 W minionym roku na plantacjach upowszechnieniowych średnie plony pszenic ozimych 

kształtowały się na poziomie od 24,0 dt/ha (odmiana Tonacja w powiecie niżańskim) do 75,0 dt/ha 

(odmiana Boomer w powiecie leżajskim). Pszenica jara plonowała na poziomie 51,0 dt/ha (odmiana 

Monsun w powiecie lubaczowskim). Plony na plantacjach upowszechnieniowych zależały w dużej 

mierze od stosowanej technologii.  

Średni plon pszenicy za 2010 r. w województwie podkarpackim wynosił: pszenica ozima 28,2 

dt/ha, pszenica jara 28,7 dt/ha. Tegoroczne plony pszenicy były niższe w stosunku do roku 

poprzedniego (2009 r. pszenica ozima 33,4 dt/ha, pszenica jara 31,7 dt/ha).  

Ziarno zebrane w 2010 r. charakteryzowało się niską jakością. Wpływ na to miały nadmierne opady 

deszczu w maju i w czerwcu, które osłabiały działanie stosowanych środków ochrony roślin, bądź 

wręcz uniemożliwiały przeprowadzenie zabiegów i prac polowych. W wyniku tego w dalszej części 

okresu wegetacji pojawiło się wtórne zachwaszczenie plantacji oraz nasiliło się porażenie 

chorobami grzybowymi. W okresie żniw warunki pogodowe były również trudne, co utrudniało 

zbiory, a także miało niekorzystny wpływ na jakość zbieranego ziarna.  

 W celu oceny podstawowych cech technologicznych ziarna pszenicy ze zbiorów w 2010 roku 

przesłano 18 prób do analizy w Instytucie Biotechnologii w Warszawie. Gęstość ocenianego ziarna 

kształtowała się na poziomie od 73,4 do 78,9 kg/hl, zawartość białka od 11,0 do 15,0% (min. 

wymagania przy przeznaczeniu na cele konsumpcyjne nie mniej niż 11,5%), liczba opadania 

charakteryzowała się dużą rozpiętością wynosząca od 62 do 408 sekund (min. wymagania 220 

sekund), zawartość glutenu od 19,5 do 32,3% ( min. wymagania 26%).  

Rekompensatą za niskie plony zbóż w 2010 roku były ich wyższe ceny w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Ceny pszenicy w okresie od końca lipca do końca sierpnia kształtowały się  

w punktach skupu na poziomie od 60 do 71 zł/dt, w 2009 r. zaś w tym samym okresie na poziomie 

około 45 zł/dt. W miesiącu wrześniu 2010 r. ceny w punktach skupu wynosiły od 82 do 90 zł/dt,  

a na wolnym rynku za pszenicę można było otrzymać nawet około 100 zł/dt. Podane ceny 

utrzymywały się do końca 2010 roku. 

Doradcy terenowi w ramach współpracy z IUNG w Puławach opracowali dla celów naukowych 

100 ankiet dotyczących technologii uprawy zbóż w gospodarstwach województwa podkarpackiego. 

b) Upowszechnianie prawidłowej uprawy rzepaku z uwzględnieniem nowych odmian 

W ramach tego tematu założono 15 plantacji upowszechnieniowych z odmianami rzepaku ozimego: 

Californium, Castille, Herkules F1, Adriana, Amor, Bastion, Ontario, Goya, Casoar i Brise. 

Plantacje te założone były w powiatach: przeworskim, przemyskim, strzyżowskim, sanockim, 

leżajskim, ropczycko-sędziszowskim i łańcuckim. 
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Średnie plony rzepaku ozimego na plantacjach upowszechnieniowych uzyskano od 21,0 dt/ha 

(odmiana Casoar w powiecie sanockim) do 44,0 dt/ha (odmiana Brise w powiecie łańcuckim).  

W województwie podkarpackim średni plon rzepaku ozimego wyniósł w 2010 roku 21,3 dt/ha i był 

niższy od roku poprzedniego (w 2009 r. 24,3 dt/ha). Niekorzystny wpływ na plonowanie rzepaku 

miały następujące czynniki: gorsze przezimowanie rzepaku ozimego, niższy poziom nawożenia, 

niedostateczna ochrona przed chwastami oraz chorobami grzybowymi i szkodnikami z powodu 

zbyt intensywnych opadów deszczu w maju i czerwcu, przedłużający się okres zbiorów 

spowodowany opadami deszczu w III dekadzie lipca i I dekadzie sierpnia. 

W doradztwie dotyczącym produkcji rzepaku ozimego najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniom 

związanym z doborem odmian i ochroną roślin. Zalecano rolnikom do uprawy odmiany znajdujące 

się na Liście Zalecanych Odmian (LZO), wskazywano na najważniejsze parametry danej odmiany 

(plonowanie, odporność na choroby itp.) 

 W stosowaniu środków ochrony roślin zalecano stosowanie na przemian preparatów 

zawierających różne substancje czynne, co dodatnio wpływa na efekt ich stosowania, wskazywano 

na możliwość łącznego stosowania agrochemikaliów, co ma duże znaczenie dla wysokości i jakości 

plonu, a także dla aspektu ekonomicznego.  

Wzrost areału uprawy rzepaku w 2010 roku był wynikiem poprawy opłacalności jego produkcji 

względem zbóż oraz bezproblemowego zbycia nasion. Duży wzrost cen rzepaku z nadwyżką 

zrekompensował spadek jego plonu. Istnieje możliwość kontraktacji i znaczna część rolników 

korzysta z tej formy zbytu. 

 Ceny rzepaku kształtowały się w 2010 roku w zależności od punktu skupu od 1200-1400 zł/t  

i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego.  

Dla doradców i producentów rzepaku zorganizowano na polu doświadczalnym w PODR 

w Boguchwale szkolenie, na którym poruszano problemy związane z prawidłową technologią 

uprawy rzepaku ozimego. 

c) Upowszechnianie prawidłowej technologii i nowych odmian ziemniaków jadalnych lub do 

przetwórstwa  

 Na terenie województwa założono 18 plantacji upowszechnieniowych z następującymi 

odmianami ziemniaków: Augusta, Lord, Rosalind, Owacja, Triada, Vineta, Satina, Jelly i Tajfun. 

Plantacje założono w powiatach: przeworskim, strzyżowskim, łańcuckim, niżańskim, ropczycko-

sędziszowskim, leskim i jasielskim. W zależności od plantacji uzyskano plony na poziomie od 

120,0 dt/ha (odmiana Augusta w powiecie ropczycko-sędziszowskim) do 320,0 dt/ha (odmiana 

Triada w powiecie sanockim). 
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 W województwie średni plon ziemniaków za 2010 rok wyniósł 154,0 dt/ha i był niższy niż  

w roku poprzednim /w 2009 r. 178 dt/ha/. Wpływ na to miały intensywne opady deszczu w maju  

i czerwcu, które w wielu powiatach województwa podkarpackiego spowodowały podtopienia,  

a nawet całkowite wymoknięcia plantacji.  

W ostatnich latach maleje powierzchnia uprawy ziemniaków, które mają coraz mniejsze znaczenie 

jako roślina paszowa i nie są już surowcem dla gorzelni. Uprawą tą zainteresowani są rolnicy 

produkujący ziemniaki jadalne na rynek do bezpośredniego spożycia oraz na frytki.  

Przed zbiorem, w ramach współpracy z IHAR-PIB w Jadwisinie wykonano próbne wykopki na 59 

plantacjach ziemniaków w celu opracowania wstępnego szacunku plonów dla poszczególnych 

odmian ziemniaków w województwie podkarpackim.  

Problemem dla producentów ziemniaków jest zaopatrzenie się w kwalifikowany materiał 

sadzeniakowy. Lista odmian ziemniaków w Krajowym Rejestrze jest długa i wybór duży, jednak 

ich dostępność niewielka, gdyż w naszym województwie jest bardzo niewiele gospodarstw 

zajmujących  się nasiennictwem ziemniaka.  

W roku 2010 ceny ziemniaków utrzymywały się na stosunkowo wysokim poziomie tj. około 100-

130 zł/dt w okresie lipiec-wrzesień. Ceny te utrzymały się do końca roku.  

W porównaniu z rokiem ubiegłym ceny ziemniaków były wyższe o blisko 50%. 

d) Upowszechnianie prawidłowej technologii uprawy kukurydzy na ziarno 

Wiele uwagi poświęcono upowszechnianiu prawidłowej technologii uprawy kukurydzy na ziarno  

z uwzględnieniem nowych odmian. W województwie założono 15 plantacji upowszechnieniowych 

w powiatach: lubaczowskim, łańcuckim, sanockim, przemyskim, strzyżowskim i ropczycko-

sędziszowskim z odmianami: Birko, Clarica, NK Nekta, San, Cyrkon, Cedro, Castella i LG3215. 

Plony z nadzorowanych plantacji kształtowały się na poziomie od 50,0 dt/ha (odmiana Cedro  

w powiecie strzyżowskim) do 105,0 dt/ha (odmiana LG3215 w powiecie łańcuckim). 

Miniony sezon pomimo dużej zmienności i problemów rozwojowych kukurydzy zakończył się 

zadawalająco pod względem zbiorów, chociaż były one opóźnione i trudne.  

W rejonach dotkniętych powodzią między innymi w powiecie mieleckim plony kukurydzy na 

ziarno były bardzo niskie w pozostałych powiatach plony były zadawalające. 

Średnie plony kukurydzy w województwie podkarpackim w 2010 r. wyniosły 51,6 dt/ha i były 

niższe w stosunku do roku ubiegłego. 

W doradztwie szczególną uwagę zwracano na problemy związane z ochroną przed chwastami, 

chorobami i szkodnikami, a w rejonach gdzie występuje zachodnia kukurydziana stonka 

korzeniowa na prawidłowy płodozmian. Przy doborze odmian do uprawy na ziarno dużą uwagę 

zawracano na odpowiednią wczesność mieszańców, tj. zdolność do rozwoju w niższych 
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temperaturach oraz możliwość szybkiego dosychania ziarna w polu przy zachowaniu zielonych 

liści, duży plon ziarna w warunkach umożliwiających uprawę oraz na odporność na wyleganie  

i choroby, zwłaszcza fuzaryjne. 

W 2010 roku odnotowało się wyraźny wzrost cen ziarna kukurydzy w porównaniu do roku 

poprzedniego. Na koniec listopada cena ta wynosiła 710-750 zł/t. 

e) Prowadzenie doradztwa w zakresie prawidłowej gospodarki na użytkach zielonych 

 W ramach tematu założono 3 upowszechnienia w powiecie leskim. Doradztwo z tego tematu 

było realizowane w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła mlecznego o dużym udziale  

w strukturze użytków rolnych trwałych łąk i pastwisk. 

Przypominano o wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz nawożeniu TUZ w okresie wiosny i 

lata. Zwracano uwagę na terminy koszenia i konieczność zebrania ściętej biomasy. Stwierdza się 

bowiem, że część użytków zielonych mimo dopłat nie jest utrzymana w dobrej kulturze, co ujemnie 

wpływa na walory krajobrazowe pól, a ponadto stanowi zagrożenie dla sąsiadujących upraw 

poprzez rozsiewanie się chwastów. Zalecano niszczenie mechaniczne i chemiczne uciążliwych 

chwastów oraz wyrównywanie łąk i pastwisk zniszczonych przez zwierzynę leśną. Przypominano  

o prawidłowej obsadzie zwierząt na łąkach i pastwiskach oraz o długości sezonu pastwiskowego, 

informowano o konieczności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych biorąc pod uwagę 

powiązanie niektórych użytków zielonych z programem rolnośrodowiskowym. 

Celem określenia wartości pokarmowej pobierano próbki zielonej masy oraz siana z łąk i pastwisk 

do analizy laboratoryjnej. Wyniki posłużyły do opracowania dawek pokarmowych  

z wykorzystaniem programów komputerowych.  

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych w 2010 roku tj. niskich temperatur  

w początkowym okresie wegetacji roślin, ulewnych deszczy w miesiącu maju i czerwcu, zalania pól, 

podtopień, wymoknięć oraz miejscowo występujących gradobić, jak również nasilenia patogenów 

grzybowych i szkodników nastąpiło obniżenie plonów w każdej z grup technologicznych roślin. Na 

plantacjach objętych kompleksową ochroną szacuje się, że spadek plonu był w granicach 10%-20%, 

natomiast na pozostałych plantacjach straty wyniosły nawet do 50%.  

2. Poprawa warunków utrzymania zwierząt i dostosowanie gospodarstw do standardów UE w 

zakresie produkcji zwierzęcej. Wdrażanie zasad wzajemnej zgodności.  

Prowadzono działalność informacyjno - doradczą nt. infrastruktury w gospodarstwach w zakresie 

gospodarki nawozami – płyty, zbiorniki i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie  

z wymaganiami wzajemnej zgodności od 2009 r. do przestrzegania wymogów w obszarze 

Identyfikacji i Rejestracji zwierząt oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska naturalnego  
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i podstawowych wymogów w zakresie zarządzania zobowiązani są wszyscy rolnicy ubiegający się 

o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz rolnicy starający się między innymi o płatności 

rolnośrodowiskowe. Ustawa o nawozach i nawożeniu wprowadza od stycznia 2011 r. obowiązek dla 

gospodarstw, które prowadzą produkcję zwierzęcą  wyposażenia ich w zbiorniki do gromadzenia 

gnojówki i gnojowicy, a duże gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 tys. szt. 

lub świń powyżej 2 tys. szt. o wadze powyżej 30 kg lub 750 macior muszą posiadać również płytę 

obornikową. Ponieważ w naszym województwie nie ma dużych ferm, a w małych gospodarstwach 

spadło zainteresowanie budową płyt obornikowych.  

 Zainteresowanie rolników tematyką związaną z budową przydomowych oczyszczalni 

ścieków i zagospodarowywaniem odpadów w gospodarstwach, w związku z działaniami 

dofinansowującymi takie przedsięwzięcia poprzez gminy nie wzrosło w tym roku.   

4). Doradztwo z zakresu stosowania środków ochrony roślin i nawozów w uprawach rolniczych. 

Wdrażanie zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) 

 W pracy doradczej dużo uwagi poświęcono stosowaniu środków ochrony roślin, nawozów  

i preparatów wspomagających uprawę roślin.  

Szczególną uwagę zwracano na konieczność posiadania aktualnych zaświadczeń o ukończonych 

kursach chemizacyjnych, atestacji opryskiwaczy oraz prowadzenia ewidencji zabiegów ochrony 

roślin w gospodarstwach.  

W ramach tematu świadczono również usługi doradcze z zakresu optymalnego nawożenia, 

dostosowanego do wyników analiz gleb i potrzeb nawozowych roślin. Prowadzono instruktaż  

z zakresu prawidłowego pobierania prób glebowych do badań. Informowano rolników  

o podmiotach oferujących wapno nawozowe. 

Opracowano 5 planów nawozowych na zagospodarowanie pomiotu ptasiego. 

7. Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej wspierającej rozwój produkcji 

ogrodniczej. 

 Z zakresu sadownictwa tematami wiodącymi była ochrona roślin sadowniczych, dobór 

odmian do nasadzeń towarowych, sprawy związane z uprawą winorośli (zakładanie, prowadzenie  

i opłacalność uprawy), a także uprawa starych odmian jabłoni – temat w dużym stopniu związany  

z dopłatami w ramach programu rolnośrodowiskowego. Sezon 2010 był dla sadowników 

Podkarpacia podobnie jak w innych rejonach Polski bardzo trudny. Przekropna pogoda, z dużą 

ilością opadów, chłody i deszcze w okresie kwitnienia drzew i krzewów owocowych  

i zawiązywania owoców, a w okresie późniejszym w wielu rejonach również powodzie. 
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Obfite opady sprzyjały rozwojowi chorób grzybowych szczególnie jabłoni i grusz, wiśni, truskawek 

i malin w wielu wypadkach przy mocno podmokłej glebie niemożliwe było terminowe wykonanie 

zabiegów ochrony.  

 Niedokładnie opryskane drzewa i krzewy lub zabieg wykonany w niezbyt trafnym terminie 

przyczyniły się do silnego porażenia sadów i plantacji jagodowych przez choroby grzybowe. Wielu 

sadowników w związku z kiepską sytuacją ekonomiczną ograniczyło liczbę zabiegów lub 

stosowało mniej skuteczne preparaty, co również wpłynęło na niższe zbiory i kiepską jakość 

owoców. Także porządkowanie rynku pestycydowego i często brak skutecznych środków ochrony 

wpłynęło na jakość i ilość zbiorów. Sadownicy bardzo często zwracali się z problemami 

ochroniarskimi oczekując skutecznej odpowiedzi. 

Zorganizowany został dla specjalistów sadownictwa wyjazd szkoleniowy do najlepszego 

gospodarstwa sadowniczego Mariana Szeligi w Żurawicy. 

Prowadzono doradztwo technologiczno organizacyjne dla 724 gospodarstw zainteresowanych 

rozwijaniem produkcji ogrodniczej.  

8. Wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii umożliwiających poprawę opłacalności 

produkcji ogrodniczej. Wdrażanie zasady Wzajemnej Zgodności:  

 Świadczono doradztwo dla 974 gospodarstw w zakresie nowych technologii oraz poprawy 

opłacalności produkcji ogrodniczej.  

a) upowszechnianie nowych gatunków i odmian, środków chemicznych i nawozów w uprawach 

warzyw gruntowych, krzewów jagodowych i roślin ozdobnych. 

 W roku 2010 we współpracy z Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach realizowano na 

terenie województwa podkarpackiego następujące tematy: „ZASTOSOWANIE NAWOZU 

OSMOCOTE START W PRODUKCJI ROZSADY WARZYW” (Przemyśl, Przeworsk, Brzozów, 

Ropczyce) oraz „PRZYDATNOŚĆ HERBICYDU GOLTIX 700SC DO OCHRONY PRZED 

CHWASTAMI BURAKA ĆWIKŁOWEGO” (Łańcut, Przemyśl). 

Osmocote Start jest to nawóz zapewniający roślinom w różnych stadiach ich rozwoju, pełną 

dostępność potrzebnych im składników przy niskim zasoleniu podłoża. W doświadczeniu 

Osmocote Start stosowano w dawce 3-5 kg/m3 jako dodatek do podłoża rozsadowego, 

zawierającego startowe dawki nawozów mineralnych o szybkim działaniu. Zastosowanie nawozu 

Osmocote Start eliminuje potrzebę dokarmiania rozsady w formie zabiegów dolistnych lub 

podlewania roztworami nawozów. Rozsada rosnąca w podłożu z dodatkiem Osmocote start była 

silniej rozwinięta niż w podłożach kontrolnych bez dokarmiania. Rośliny były krępe, posiadały 

większa liczbę wykształconych liści oraz grubszą łodygę. 
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Chwasty w burakach ćwikłowych zwalczano herbicydem Goltix 700 SC stosując metodę dawek 

dzielonych po wschodach buraków. Jest to metoda pozwalająca na użycie małych dawek herbicydu 

– w przypadku Goltixu, dwa zabiegi po 2l/ha – co pozwala na ograniczenie zużycia stosowanych 

środków. Herbicyd ten skutecznie zwalczał gwiazdnicę pospolitą, żółtlicę drobnokwiatową, tasznik 

pospolity, tobołki polne, przytulię czepną i szarłat szorstki.  

PODR w Boguchwale współpracuje z wyższymi uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, 

instytutami branżowymi, związkami branżowymi, oraz partnerami zagranicznymi i innymi 

instytucjami. Realizuje tematy wdrożeniowo-upowszechnieniowe współpracując z IW i ISiK  

w Skierniewicach. Ponadto współpracuje również z AR w Lublinie i AR w Krakowie, SZD  

w Brzeznej, Arboretum w Bolestraszycach, firmami nasiennymi: Polan Kraków, Ożarów 

Mazowiecki, Seminis, Syngenta Seeds, Bejo Zaden, nawozowymi: Yara Poland, INS Puławy  

i chemicznymi: Bayer, BASF oraz firmą Agrimpex z Jarosławia. Przedstawiciele tychże firm 

prowadzą szkolenia w Ośrodku i na plantacjach w terenie.  

Zorganizowano również wyjazd szkoleniowy do Arboretum i Zakładu Fizjografii  

w Bolestraszycach, celem zapoznania specjalistów i rolników ze starymi odmianami jabłoni  

i technologią ich uprawy. 

b) Uprawa winorośli 

 W minionym sezonie było bardzo duże zainteresowanie rolników uprawą winorośli. Rolnicy 

pytali głównie o odmiany winorośli do uprawy na Podkarpaciu i sposoby prowadzenia winnic. Były 

również pytania dotyczące opłacalności uprawy winorośli i produkcji wina. Ogółem z doradztwa nt 

winorośli skorzystało 128 mieszkańców wsi.  
 

V. Prowadzenie działalności badawczej i wdrożeniowo-upowszechnieniowej dla potrzeb 

edukacyjnych rolników 
 

 W 2010 r. przeprowadzono ankietyzację dla Instytutu Zootechniki w Krakowie, której wyniki 

poddano analizie (158 ankiet). Badaniami objęto gospodarstwa prowadzące chów bydła mlecznego, 

opasowego, owiec, trzody chlewnej oraz drobiu. Poza ankietyzacją gospodarstw, weryfikacją ankiet 

opracowanych przez służbę doradczą dokonano wprowadzenia wszystkich informacji zawartych   

w ankietach do systemu informatycznego i przekazano do Instytutu Zootechniki. Było to zadanie 

komercyjne zlecone do realizacji dla PODR. 

Współpracowano z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie szkód 

wyrządzanych przez zwierzęta dzikie objęte ochroną i zwierzęta leśne w celu ustalania 

odszkodowania dla pokrzywdzonych hodowców. Udzielano konsultacji oraz przekazywano 

informacje nt. aktualnych cen zwierząt gospodarskich w obrocie wolnorynkowym i skupie przez 

zakłady mięsne.  
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Prowadzenie pola doświadczalnego, w tym: 

a) prowadzenie doświadczeń w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego  
z pszenicą ozimą i jarą, pszenżytem ozimym, jęczmieniem ozimym 
- w 2010 r. na plan 4 doświadczeń wykonano 6 tematów 

b) prowadzenie doświadczeń ścisłych z nowymi odmianami roślin strączkowych 
- w 2010 r. na plan 2 doświadczeń założono 2, lecz w wyniku wymoknięcia roślin 

doświadczenia o następujących tematach zlikwidowano: 
- porównanie plonowania nowych odmian bobiku, 
- porównanie plonowania nowych odmian grochu. 

c) prowadzenie kolekcji szkoleniowych z nowymi odmianami: rzepaku ozimego, roślin 
strączkowych, ziemniaków, kukurydzy, zbóż, warzyw i ziół oraz roślin energetycznych 

- w 2010 r. na plan 14 doświadczeń wykonano 10 tematów. W wyniku nierównomiernych  
i słabych wschodów oraz wymoknięcia roślin zlikwidowano następujące doświadczenia: 

- porównanie plonowania nowych odmian ziemniaków oraz zwalczanie zarazy ziemniaka, 
- porównanie plonowania nowych odmian owsa, 
- porównanie plonowania nowych odmian peluszki, 
- porównanie plonowania nowych odmian kukurydzy. 

d) prowadzenie doświadczeń łanowych z zastosowaniem nowych środków ochrony i nawozów 
- w 2010 r. na plan 7 doświadczeń wykonano 9 tematów 

 W prowadzonych doświadczeniach sprawdzono najważniejsze cechy nowych odmian roślin 
uprawnych, najnowsze środki ochrony roślin oraz nowe rozwiązania technologii uprawy roślin. 
Tematyka doświadczeń w dużej mierze wynika z zapotrzebowania praktyki rolniczej woj. 
podkarpackiego, możliwości finansowych Ośrodka i istniejącej bazy technicznej. 

Doświadczenia ścisłe prowadzono w oparciu o instrukcje metodyczne Centralnego Ośrodka 
Badania Odmian Roślin Uprawnych, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytutu 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Instytutu Ochrony Roślin. W ramach współpracy z COBORU 
w Słupi Wielkiej i SDOO w Przecławiu na polu doświadczalnym PODR od kilku lat przeprowadza 
się doświadczenia odmianowe w ramach Porejestracyjnego Doświadczalnictwa Odmianowego. 

W 2010 r. wykonano 6 doświadczeń ścisłych na 2 poziomach technologicznych w tematach: 
 Porównanie plonowania 26 nowych odmian pszenicy ozimej.  
 Porównanie plonowania 15 nowych odmian jęczmienia ozimego. 
 Porównanie plonowania 14 nowych odmian pszenżyta ozimego.  
 Porównanie plonowania 11 nowych odmian pszenicy jarej. 
 Zwalczanie chorób i szkodników w pszenicy ozimej – doświadczenie IOR. 
 Zwalczanie chorób i szkodników w pszenżycie jarym – doświadczenie IOR. 



 
 

38 

 W PODR w Boguchwale zorganizowano posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu 

Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym ustalono listę zalecanych do uprawy 

odmian na obszarze województwa podkarpackiego na 2010 rok. 

Doświadczenia obserwacyjne są realizowane według instrukcji opracowanych we własnym 

zakresie. Wykorzystuje się je głównie w szkoleniach. Są to doświadczenia o tematach: 

 Porównanie plonowania 7 nowych odmian pszenicy ozimej, 

 Porównanie plonowania 18 nowych odmian jęczmienia jarego, 

 Porównanie plonowania 105 nowych odmian ziemniaków, 

 Kolekcja ziół, roślin przyprawowych i miododajnych – 30 gatunków, 

 Rody ziemniaka odporne na zarazę ziemniaka, 

 Wpływ terminu siewu na plonowanie pszenicy przewódkowej odmiany Ethos, 

 Porównanie plonowania 11 mieszańcowych i populacyjnych odmian rzepaku ozimego, 

 Wpływ gęstości siewu na plonowanie mieszańcowych odmian rzepaku ozimego, 

 Kolekcja klonów wierzby energetycznej, 

 Ocena odporności wybranych genotypów pomidora uprawnego i dzikiego na zarazę ziemniaka 

– Instytut Warzywnictwa Skierniewice – 0,10 ha. 
 

Doświadczenia łanowe przeprowadzono na polach wyrównawczych, na których stosowano różne 

środki ochrony roślin oraz nawozy dolistne. Wykonuje się je we współpracy z firmami 

chemicznymi, z którymi ustala się systemy ochrony przeciwko chorobom i szkodnikom w różnych 

uprawach przede wszystkim pszenicy ozimej i jarej oraz rzepaku. Realizowane były tematy: 

 Technologia uprawy rzepaku ozimego na łącznej powierzchni 2,75 ha, osiągnięty plon  

11,0 dt/ha, bardzo niski z powodu nadmiernych opadów deszczu, 

 Technologia uprawy pszenicy ozimej odmiany „Muszelka” 3,20 ha, osiągnięty plon 50,5 dt/ha, 

 Technologia uprawy pszenicy ozimej odmiany „Bogatka” 1,12 ha, osiągnięty plon 53,0 dt/ha, 

 Technologia uprawy pszenicy ozimej odmiany „Smuga” 1,07 ha, osiągnięty plon 58,0 dt/ha, 

 Technologia uprawy pszenicy ozimej odmiany „Tulsa” 0,40 ha, plon 67,5 dt/ha,  

 Uprawa pszenicy elitarnej odmiany „Bombona” 0,50 ha, osiągnięty plon 45,0 dt/ha, 

 Uprawa ziemniaków odmiany „Elanda” – 0,30 ha, osiągnięty plon 393,0 dt/ha, 

 Uprawa łubinu wąskolistnego odmiany „Sonet” 1,28 ha, osiągnięty plon 22,0 dt/ha, 

 Wpływ preparatu Bacteriosol na plonowanie rzepaku ozimego 0,50 ha, plon 17,0 dt/ha. 
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 Pole doświadczalne poza funkcją badawczą spełnia również rolę bazy szkolenia praktycznego 

dla młodzieży szkół rolniczych oraz doradców i rolników. W 2010 r. w szkoleniu praktycznym na 

polu doświadczalnym uczestniczyło 6 grup po 50-ciu studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 

z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach. W 2010 r. 2 studentów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego korzystało z wyników doświadczeń do pisania prac inżynierskich i magisterskich. 

 Największą popularnością cieszyło się pole doświadczalne w czasie Dni Otwartych Drzwi  

w miesiącu czerwcu, gdzie w zwiedzaniu doświadczeń ścisłych, kolekcji oraz demonstracji  

z technologiami wykorzystującymi najnowsze środki ochrony roślin różnych firm, uczestniczyło 

kilkadziesiąt autokarowych wycieczek rolników. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się pole 

doświadczalne podczas XVII Krajowych Dni Ziemniaka w sierpniu, na którym można było 

zobaczyć 105 odmian ziemniaków z Krajowego Rejestru Odmian. 

 W 2010 r. w okresie od maja do lipca wystąpiły duże opady deszczu, które spowodowały 

lokalne podtopienia roślin na polu doświadczalnym. Znaczne ilości stojącej wody utrzymującej się 

przez dłuższy czas były przyczyną pogorszenia wschodów roślin oraz całkowitego lub częściowego 

ich wymoknięcia i przez to likwidacji niektórych doświadczeń. 
 

Prowadzenie pasieki do celów edukacyjnych pszczelarzy  

 Ośrodek prowadzi pasiekę liczącą 21 pni, w 2010 r. dokonano gruntownej jej modernizacji, 

zakupiono 20 nowych uli wielkopolskich. Wykonano również ogrodzenie terenu pasieki.  

Sukcesywnie prowadzona była wymiana matek pszczelich, robiono odkłady w celu zwiększenia 

liczebności pasieki, 2-krotnie prowadzone było zwalczanie warrozy. 

Ze względu na wybitnie niekorzystne warunki pogodowe nie pobierano miodu z pasieki. 
 

VI. Kompleksowe doradztwo ekonomiczne dla rolników 
 

1. Doradztwo ekonomiczne dla rolników w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje  

w gospodarstwach rolnych. 

 W ramach tego zadania prowadzono działalność informacyjną i doradczą ze wskazaniem 

możliwości pozyskiwania środków finansowych na inwestycje w warunkach konkretnych 

gospodarstw rolnych. Zakres doradztwa obejmował informacje o dotacjach i kredytach 

preferencyjnych. W ramach działalności informacyjnej, wspierającej i propagującej pozyskiwanie 

środków na inwestowanie w gospodarstwa rolne opracowano artykuły i informacje do Biuletynu 

Informacyjno-Handlowego PODR, prowadzono również cykliczne szkolenia merytoryczne dla 

pracowników Ośrodka.  
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Kompleksowe doradztwo ekonomiczne dla rolników 
 

Lp. Priorytety i zadania Sposób 
wykonania PLAN WYKONANIE UWAGI 

1. 

Doradztwo ekonomiczne 
dla rolników w zakresie 
pozyskiwania środków 
na inwestycje 
w gospodarstwach rolnych 

doradztwo - 3 600  

2. 
Wykonywanie biznesplanów 
 i wniosków pod potrzeby 
kredytowania, doradztwo.  

opracowywanie 
biznes planów 66 98 Dotyczy głównie kredytów 

preferencyjnych. 
doradztwo 1 430 2 136 

3. 
Opracowywanie rolniczych 
analiz i kalkulacji 
ekonomicznych. 

analizy  
i kalkulacje - 15 W tym jedno wydanie - broszura 

5. 
Tworzenie kompleksowej 
informacji o cenach 
na rynku rolnym. 

informacja 
rynkowa - 126 Informacje tygodniowe, 

miesięczne, okresowe 

 
2. Doradztwo w zakresie kredytowania inwestycji w rolnictwie i otoczeniu rolnictwa. 

- prowadzone było bieżące doradztwo na temat zakresu i możliwości kredytowania inwestycji  

w rolnictwie i jego otoczeniu, 

- przekazywana była na bieżąco do zespołów doradców Ośrodka pełna informacja o zasadach 

kredytowania preferencyjnego z dopłatami ARiMR oraz innych źródeł kredytowania rolnictwa, 

- opracowywane były okresowe, ogólne informacje o zasadach kredytowania, afisze, 

- prowadzono bezpośrednią pomoc merytoryczną dla pracowników Zespołów Doradczych przy 

opracowywaniu biznes planów i wniosków pod potrzeby kredytowania, bezpośrednio w dziale 

opracowano 7 biznes planów dla celów kredytowych.  
 

3. Wykonywanie biznesplanów i wniosków pod potrzeby kredytowania.  

 Kredytobiorca w zakresie planowanego przedsięwzięcia jest zobowiązany przedłożyć do 

banku kredytującego opracowaną analizę ekonomiczną określającą zasadność ekonomiczną  

i organizacyjną planowanej do kredytowania inwestycji (biznes plan). 

Pomoc doradcza Ośrodka w tym zakresie polegała na: 

- świadczeniu pełnego doradztwa i informacji w zakresie możliwości kredytowania inwestycji, 

- opracowywanie na wniosek rolnika analizy ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia (biznes plan). 

W 2010 roku opracowano 98 biznes planów. 
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Liczba opracowanych biznes planów wg powiatów: 

Bieszczadzki    –  7 
Dębica     –  2 
Jarosław    – 19 
Jasło     –  5 
Krosno     –  5 
Lesko     –  1 
Leżajsk     –  2 
Lubaczów    –  7 
Mielec    –   5 
Przemyśl   – 19 
Ropczyce    –  3 
Sanok    – 14 
Stalowa Wola    –  2 
Dział Ekonomiki     – 7 
Razem     – 98 gospodarstw 

4. Opracowywanie rolniczych analiz, kalkulacji ekonomicznych i informacji o finansowych 
rozliczeniach gospodarstwa rolniczego 

Opracowano:  
- kalkulacje kosztów produkcji rolniczej (broszura), 
- bieżące analizy ekonomiczne, kalkulacje nadwyżek bezpośrednich dla potrzeb doradztwa  

i opracowywania wniosków o dotacje, 
- okresowe analizy kosztów produkcji opracowywane na wnioski rolników i instytucji, (15 analiz).  

5. Tworzenie kompleksowej informacji o cenach na rynku rolnym 

Podstawowe zadania wykonywane w tym zakresie: 
• Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informacji Rynkowej (współpraca z Departamentem 

Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi), 
• Prowadzenie monitoringu na rynku zbóż (informacje o podaży i poziomie cen), 
• Opracowywanie comiesięcznej informacji „Rynek rolny” o cenach skupu, cenach 

targowiskowych i cenach środków do produkcji do Biuletynu Informacyjno-Handlowego i na 
stronę internetową PODR Boguchwała, 

• Prowadzenie monitoringu rynku nawozów mineralnych na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi we współpracy z CDR w Brwinowie, 

• Opracowywanie informacji o cenach na rynku rolnym dla Przedsiębiorstwa Wydawniczego 
Plantpress Sp, .z o.o. w Krakowie,  

• Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa w zakresie przepływu informacji 
rynkowej, 

• Udzielanie bieżących informacji o kształtowaniu się cen na rynku rolnym. 
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 W ramach prognoz rynkowych w oparciu o materiały Agencji Rynku Rolnego opracowywane 
były do Biuletynu Informacyjno-Handlowego „Prognozy podstawowych cen rolnych”.  
Systematycznie prowadzona informacja daje możliwość oceny tendencji cenowych jak również 
podaży i popytu na rynku produktów rolnych. Informacje umieszczane były na stronie internetowej 
Ośrodka, wykorzystywane w bieżącym doradztwie ekonomicznym i do okresowych informacji  
o sytuacji na rynku rolnym.  

VII. Współpraca z IERiGŻ w zakresie dostosowania danych rachunkowych z gospodarstw 

rolnych uczestniczących w procesie programowania Wspólnej Polityki Rolnej 

 W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego przy merytorycznej współpracy  

z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytutem 

Badawczym w Warszawie prowadzona była w 2010 r. rachunkowość rolna wg systemu Polski 

FADN w 250 gospodarstwach w tym:  

- w 235 gospodarstwach rachunkowość była prowadzona kolejny rok,  

- dobrano 15 gospodarstw nowych wg kryteriów podanych przez Instytut. 

Liczba gospodarstw prowadzących zapisy rachunkowości w woj. podkarpackim wg powiatów: 

Bieszczadzki            9 
Brzozów           13 
Dębica           14 
Jarosław           15 
Jasło             9 
Kolbuszowa          15 
Krosno           24 
Lesko             9 
Leżajsk             9 
Lubaczów          15 
Łańcut             5 
Mielec           15 
Nisko           11 
Przemyśl          14 
Przeworsk          15 
Ropczyce          14 
Rzeszów            9 
Sanok             8 
Stalowa Wola          12 
Strzyżów            3 
Tarnobrzeg           12 
Razem           250 gospodarstw 
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W tym pracownicy Działu Ekonomiki PODR prowadzą zapisy w  17 gospodarstwach.  

W 2010 r. prowadząc bieżące zapisy dokonano również zamknięcia książek rachunkowych 

prowadzonych w 2009 r. (w 270 gospodarstwach).  
 

Lp. Priorytety i zadania Sposób 
wykonania PLAN WYKONANIE UWAGI 

1. 

Organizacja i nadzór merytoryczny 
w prowadzeniu książek wg 
obowiązującego wzoru (PL FADN) 
i rozliczanie zadania z Instytutem. 

prowadzenie 
książek 

270 gosp. 250 gosp. 

Równolegle dokonano 
zamknięcia rachunkowości 
z 2009 roku – 270 
gospodarstw. 2. 

Współpraca z rolnikami i 
przekazywanie wyników 
ekonomicznych gospodarstw na 
bazie prowadzonej rachunkowości. 

doradztwo 

3. Nadzór nad obsługą informatyczną 
zadania. doradztwo 

 

Nad całością realizacji stały nadzór merytoryczny i organizacyjny polegający na bieżącej 

współpracy z IERiGŻ-PIB sprawował Dział Ekonomiki. Bezpośredni nadzór sprawował 

koordynator PL FADN wraz z zastępcą. Zakres ich pracy obejmuje: 

• prowadzenie obowiązującej dokumentacji w Biurze Rachunkowym i przekazywanie do Instytutu: 

 Ewidencji gospodarstw rolnych w ramach Polskiego FADN zawierającej wykaz gospodarstw 

uczestniczących w badaniach PL FADN i wykaz doradców z przydzielonymi gospodarstwami 

do współpracy, 

 Wykazu gospodarstw pierwszorocznych wraz z przydzielonymi numerami NIG oraz ankiet 

„gosrol” i metryczek, 

• sporządzanie sprawozdań: 

- z realizacji zadań w 2009 r. 

- z wizyt doradców w gospodarstwach rolnych, 

- z dochodów spoza gospodarstwa „Ankiety dot. dochodów spoza gospodarstwa rolnego rodziny 

rolnika”, 

• sporządzenie zestawienia statystycznego z ewidencji oraz oświadczenia koordynatora o liczbie 

gospodarstw pozostających w badaniach (2 razy w roku), 

• zabezpieczenie pracowników w terenie w niezbędne do prowadzenia rachunkowości materiały: 

książki do prowadzenia rachunkowości, numery identyfikacyjne NIG, instrukcje i wyjaśnienia 

metodyczne oraz materiały biurowe, 

• opracowywanie i przekazywanie doradcom ds. PL FADN potrzebnych druków i dokumentów: 

- oświadczeń rolników o wyrażeniu zgody na prowadzenie rachunkowości i przetwarzania danych,  

- potwierdzenia odbioru ryczałtów,  

- potwierdzenia odbioru raportów indywidualnych,  

- zakresów obowiązków pracy doradcy ds. PL FADN, 
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• sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 43 doradcami ds. PL FADN zbierającymi dane 

rachunkowe w 2010 roku i zakańczającymi książki rachunkowe za 2009 r., 

 prowadzenie kontroli pracy doradców ds.PL FADN oraz sporządzanie protokołów  

i sprawozdań pokontrolnych, 

 prowadzenie szkoleń i konsultacji dla doradców w zakresie PL FADN, 

 udzielanie odpowiedzi doradcom ds. PL FADN na pytania dotyczące zapisów w książkach 

rachunkowych, 

 przeprowadzanie szkoleń indywidualnych dla doradców z obsługi programu do 

wprowadzania danych rachunkowych oraz wykonywania testów kontrolnych, 

 uaktualnianie na bieżąco wersji oprogramowania , 

 kontrole danych rachunkowych wprowadzonych do komputera z danymi zawartymi w 

zestawie książek i wytworzeniu 270 plików z poprawnymi danymi, 

 weryfikacja danych zawartych w 270 raportach indywidualnych , 

 wydruk raportów dla 270 rolników, 

 prowadzenie szkoleń dla rolników z zakresu PL FADN. 

• udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na postawione przez Instytut pytania w kwestii dotyczącej 

zbierania danych rachunkowych i spraw organizacyjnych badań, 

• dostarczenie Instytutowi 270 plików z danymi rachunkowymi za 2009 r., 

• sprawowanie nadzoru oraz współudział w rozliczeniu finansowo-księgowym środków 

finansowych (przygotowanie projektów zarządzeń, dokumentacji związanej z ryczałtami dla 

doradców, listy rolników do wypłaty ryczałtu, kontrola merytoryczna delegacji na dojazdy 

doradców ds. PL FADN ), 

• udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Instytut, 

• nadzór nad celowym wykorzystaniem sprzętu komputerowego do realizacji zadań związanych z 

rachunkowością PL FADN, 

• nadzór nad dokształcaniem e-learningowym doradców za pomocą kursów umieszczonych na 

stronie internetowej, oraz nad zaliczeniem egzaminu celem uzyskania certyfikatu. 

 W kosztach prowadzenia zadania współuczestniczy Instytut Ekonomiki Rolnictwa  

i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Łącznie z 2 umów dofinansowanie 

Instytutu do realizacji tego zadania w 2010 roku wynosiło 491 000 zł, w ramach tych środków 

(zrefundowano wynagrodzenie dla 11 etatów) 
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VIII. Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego 
 

1. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie odnowy wsi oraz zachowania 

dziedzictwa kulturowego 

 Na bieżąco współpracowano z samorządami, stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich 

w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego.  

Pracownicy PODR brali czynny udział w organizacji różnych konkursów, wystaw oraz pracach 

komisji konkursowych podczas imprez organizowanych przez samorządy lub inne instytucje 

i organizacje. Świadczono pomoc w przygotowaniu i dekoracji ekspozycji wystawowych, 

prezentacji produktów regionalnych, zabezpieczeniu transportu dla KGW lub stowarzyszeń.  

W ramach powyższego tematu udzielono 354 porady. 

Organizacja konkursu „Dziedzictwo Kulturowe Podkarpacia” 

 Konkurs zorganizowano podczas imprezy „Dni Otwartych Drzwi”. Do konkursu 

przystąpiło10 organizacji z woj. podkarpackiego. Dokonano oceny zgodnie z regulaminem 

konkursu i wyłoniono laureatów:  

• Dwa I miejsca dla: 

KGW w Laskówce Gm. Dynów, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Połomi. 

• Dwa II miejsca dla: 

Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich SZKODNIANKI w Szkodnej i KGW „AZALIA ” w Woli 

Zarczyckiej. 

• Dwa III miejsca dla: 

Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” i KGW w Nowym Siole, 

• oraz wyróżnienia dla: 

Towarzystwa Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej w Boguchwale za nalewkę żurawinową, 

dla KGW Budziwój 2 za ciasto z jagodami, dla KGW w Haczowie za estetykę stołu, dla 

Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Ostrowianki” w Ostrowie, za napój żniwny.  
 

Organizacja Konkursu „Kryształowa Koniczyna” 

 X Krajowy Konkurs Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka  

i Donalda Evans’a został ogłoszony przez Fundację Edukacyjną 4 H w Polsce. Celem konkursu od 

początku jego funkcjonowania jest wyróżnienie i wypromowanie osób pracujących społecznie na 

rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, aktywizacji i integracji mieszkańców oraz 

uhonorowanie pracy wolontariuszy, dzięki którym powstają przedsięwzięcia służące całym 
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społecznościom lokalnym. Na etapie wojewódzkim konkurs został zorganizowany przez 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współpracy Marszałka Województwa 

Podkarpackiego. Do eliminacji wojewódzkich „Kryształowej Koniczyny” zgłoszono 8 kandydatów.  

Laureatami konkursu zostali: 

I miejsce – Wilhelm Pitera, 

II miejsce – Agata Ceduła, 

III miejsce – Aleksandra Ekiert. 

Wyróżnienia otrzymali: 

Janina Błażej, Stanisława Jucha, Maria Mrzygłód, Józefa Pelc, Henryk Ignacy Sułuja. Wszyscy 

laureaci zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i cennymi nagrodami rzeczowymi 

ufundowanymi przez sponsorów. 

2. Propagowanie produktu regionalnego i tradycyjnego jako szansy rozwoju wsi. 

 Produkty tradycyjne i regionalne, poza korzyściami finansowymi, jakie wypływają z ich 

ochrony, pozwalają zbudować i rozwijać stałą współpracę między producentami, samorządami, 

konsumentami czy światem nauki, przyczyniając się tym samym do zbliżenia wsi do miasta  

i szerokiego rozwoju terenów wiejskich. Oparte na tradycyjnych metodach wytwarzania i ściśle 

związane z regionem produkty stają się ważnym i nowoczesnym elementem zrównoważonej 

polityki rozwoju obszarów wiejskich. 

Prowadzono doradztwo w zakresie krajowego i europejskiego prawa rejestracji, ochrony i kontroli 

produktów regionalnych i tradycyjnych.  

Świadczono pomoc merytoryczną przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wpisania 

danego produktu na Listę Produktów Tradycyjnych. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wpisanych jest 94 produktów tradycyjnych z Podkarpacia – co daje nam trzecie miejsce w kraju. 

6 sierpnia 2010 r. zarejestrowany przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw 

Pochodzenia został podkarpacki miód spadziowy. 

Pracownicy PODR włączali się w promocję produktów tradycyjnych poprzez prezentację na 

różnego rodzaju imprezach organizowanych dla mieszkańców Podkarpacia. 

Udzielono 657 porad kołom gospodyń wiejskich, stowarzyszeniom oraz w gospodarstwach 

współpracujących. 

c) współorganizacja konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” 

 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego po raz kolejny włączył się w organizację X 

edycji ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na etapie 

wojewódzkim. Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego  

i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Ideą konkursu jest poznanie  

i udokumentowanie polskich regionalnych produktów żywnościowych, promocja narodowych 

specjałów, a także przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości 

żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. 

Produkty zgłoszone do konkursu były oceniane w następujących kategoriach: 

I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego 

II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego 

III. Napoje regionalne (alkoholowe i bezalkoholowe) 

IV. Inne produkty regionalne (np. farsze) 

 Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowano 74 produkty.  

Laureatami nagrody „Perła 2010” z województwa podkarpackiego w kategorii Produkty regionalne 

zostali:  

• Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „TAURUS” Sp. z o.o. – za pasztet pieczony z dziczyzną 

• Zakład Masarski „NIEM-POL” Niemczak Spółka Jawna – za kiełbasę wiejską markowską. 

d) organizacja konkursu „Najlepszy przysmak malinowy” 

 Podczas dożynek w Połomi został zorganizowany i przeprowadzony konkurs 

„Najsmaczniejszy przysmak malinowy”, którego organizatorem i fundatorem nagród był 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Celem konkursu była identyfikacja 

produktów żywnościowych z wykorzystaniem malin wytwarzanych w gospodarstwach i przez 

lokalnych producentów. W konkursie wzięło udział 11 organizacji (KGW , ZERiI). 

Komisja konkursowa dokonała oceny w oparciu o Regulamin przygotowany przez organizatora 

konkursu i przyznała I miejsce dla KGW Konieczkowa za torcik malinowo-serowy. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.  

IX. Wspieranie przedsięwzięć dotyczących estetyki i bezpieczeństwa na wsi, aktywizacja 

dzieci i młodzieży 
 

1. Unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego 
a) upowszechnianie estetyki zagrody wiejskiej 

 Udzielono doradztwa w 1018 gospodarstwach. W większości gospodarstw prowadzone były 

prace związane z zagospodarowaniem otoczenia budynku mieszkalnego, oddzielenia części 

gospodarczej od wypoczynkowej, urządzeniem terenu pod rekreację. Temat powyższy cieszył się 

dużym zainteresowaniem o czym świadczy ilość prowadzonych upowszechnień w gospodarstwach 

współpracujących. Plan przewidywał realizację 14 upowszechnień, natomiast wykonanych zostało 16. 
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b) upowszechnianie uprawy i wykorzystania roślin na suche kompozycje 

 Udzielano porad w 511 gospodarstwach nt. gatunków i odmian roślin ozdobnych 

przeznaczonych do zasuszenia. Informowano jakie należy wybrać stanowisko, jakie spełnić 

wymagania glebowe. 

Zgodnie z planem z w/w tematu w 12 gospodarstwach współpracujących prowadzone były 

upowszechnienia. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kobiet, ponieważ uprawiając 

szeroki asortyment roślin nadających się do wykorzystania w kompozycjach, poznały praktycznie 

jak pielęgnować, jak zasuszać aby uzyskać dobry efekt dekoracyjny. Ponadto niektóre osoby 

poprzez własną uprawę roślin uzyskały również efekt ekonomiczny, ponieważ wykonane prace 

sprzedawały, a pozyskane środki finansowe były uzupełnieniem w budżecie domowym. 

c) upowszechnianie uprawy ziół 

 Udzielono porad w 603 gospodarstwach. Prowadzono doradztwo odnośnie doboru gatunków ziół 

jednorocznych i wieloletnich, przygotowania rozsady, stanowiska uprawy i pielęgnacji w okresie 

wegetacji. Zwracano też uwagę na odpowiedni zbiór ziół, zapewnienie prawidłowych warunków 

suszenia i przechowywania. Gospodynie otrzymywały informacje jak wykorzystywać je w codziennym 

żywieniu, domowej apteczce, kosmetyce oraz nawożeniu i ochronie biologicznej roślin. 

Temat uprawy ziół cieszył się dużym zainteresowaniem wśród gospodyń, gdyż Panie uprawiając w 

swoich ogrodach na bieżąco używały świeżych ziół jako przypraw oraz wykorzystały jako ciekawy 

element w aranżacjach ogrodów przydomowych Były one eksponowane podczas wystaw, dożynek i 

innych imprez w środowisku lokalnym. 

Z powyższego tematu na planowanych 16 upowszechnień zrealizowano 18. 

Efekty: 

 Poprzez prowadzone upowszechnienie gospodynie poznały nowe gatunki ziół i możliwości 

ich zastosowania. W gospodarstwach agroturystycznych zioła eksponowano organizując ścieżki 

dydaktyczne dla turystów. 

d) upowszechnianie zasad zdrowego i ekonomicznego żywienia rodziny 

Prowadzono doradztwo w zakresie racjonalnego żywienia, wpływu żywienia na zdrowie, wartości 

odżywczej produktów, źródeł skażenia żywności i sposobów ich eliminowania. Zwracano uwagę na 

racjonalne gospodarowanie żywnością, przetwórstwo warzyw i owoców z własnego ogrodu. 

Ponadto podkreślano znaczenie estetycznego podawania i nakrywania stołu. 

W ramach upowszechniania tych zagadnień zorganizowano i przeprowadzono 149 pokazów 

żywieniowych, w których uczestniczyło 3196 osób. Pokazy były finansowane przez uczestniczki,  

a tematyka dostosowana do potrzeb środowiska lokalnego. 

W ramach powyższego tematu udzielono 1057 porad. 
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Efekty: 

 W wyniku realizacji powyższego tematu zainteresowanie mieszkańców wsi działaniami 

prozdrowotnymi jest coraz większe. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu 

prawidłowego i ekonomicznego żywienia przyczyniły się do większego spożycia warzyw i 

owoców.  

e) propagowanie zasad bhp w gospodarstwie 

 Prowadzone doradztwo dotyczyło likwidacji zagrożeń wypadkowych w zagrodzie oraz bezpieczeństwa 

pracy w gospodarstwie domowym. Zwracano uwagę na zabezpieczenie maszyn, środków ochrony roślin, 

urządzeń i sprzętu rolniczego. Udzielono doradztwa w 827 gospodarstwach. 

f) współorganizacja krajowego konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” 

 Realizowano krajowy konkurs ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego celem była 

promocja zasad ochrony zdrowia, życia oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy 

w gospodarstwach rolnych. Głównymi organizatorami powyższego konkursu byli: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa 

Inspekcja Pracy, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz inne instytucje i organizacje 

działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci 

maszyn i urządzeń rolniczych, którzy zadeklarowali swój udział w organizacji konkursu.  

Do udziału na etapie wojewódzkim z terenu Podkarpacia zgłosiło się 221 gospodarstw rolnych. 

Podczas wyboru najlepszego gospodarstwa rolnego komisja zwracała uwagę na stan podwórza, 

budynków, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciągników, przyczep, maszyn rolniczych, 

pilarek tarczowych, drabin, warunki bytowe zwierząt, estetykę gospodarstwa oraz udogodnienia 

zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy. Wszystkie zgłoszone do udziału gospodarstwa były 

objęte fachowym doradztwem oraz pomocą w formie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i estetyki 

otoczenia domu. 

Poszczególne gospodarstwa zajęły następujące miejsca: 

• I miejsce Jadwiga i Stanisław Sieńkowscy – z Czermina, powiat mielecki. 

• II miejsce Józef Przygoda – Pstrągowa, powiat strzyżowski, 

• III miejsce Janusz Kusek – Stara Jastrząbka, powiat dębicki, 

• IV miejsce Jerzy Małka – Narol Wieś, powiat lubaczowski, 

• V miejsce Marian Grzech – Przeryty Bór, powiat dębicki, 

• VI miejsce Aneta Siuta – Pantalowice, powiat przeworski, 

• VII miejsce Jan Dobrowolski – Stubno, powiat przemyski,  

• VIII miejsce Konrad Olechowski – Leżajsk, powiat leżajski, 

• IX miejsce Zbigniew Michnowicz – Rymanów, powiat krośnieński. 
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 Finał wojewódzki odbył się podczas XVII Krajowych Dni Ziemniaka w PODR w Boguchwale. 

Zwycięzcom wręczone zostały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka 

Województwa Podkarpackiego, Wojewodę Podkarpackiego, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

g) organizacja konkursu „Najsmaczniejsza potrawa lub produkt z ziemniaka” 

 Konkurs został przeprowadzony podczas  XVII Krajowych Dni Ziemniaka. Organizatorem 

był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Do konkursu przystąpiły 

stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich z terenu województwa podkarpackiego, które zgłosiły do 

oceny 18 produktów i potraw z ziemniaka.  

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Roberta Makłowicza dokonała oceny w oparciu  

o Regulamin przygotowany przez organizatorów konkursu i nagrodziła: 

I miejsce Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Kańczuga - KGW Rączyna 

   – za kwasówkę Rączyńską z plackami na blasze 

II miejsce Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Przychojczanki z Przychojca  

  – za kiełbaski ziemniaczane 

III miejsce Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec „Przystań” 

   – za pączki ziemniaczane 

 Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.  

2. Aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich 

a ) realizacja programów edukacyjnych w klubach 4H 

 4H jest dobrowolną, niezależną organizacją edukacyjną. Program ten powstał w USA. Nazwa 

pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim: Head – głowa, Heart – serce, Hands – ręce 

i Health – zdrowie. Obecnie programy propagujące idee 4H prowadzone są w ponad 80 krajach 

świata. Na terenie Polski, program rozwija się głównie na terenach wiejskich realizowany we 

współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. 

W naszym województwie w 2010 r. działały 22 kluby 4H, które zrzeszały ponad 300 członków (plan 

przewidywał 23 kluby 4H, ale ze względu na urlop macierzyński pracownika 1 klub zawiesił działalność). 

Młodzież realizowała projekty dotyczące: 

 ekologii,  

 bhp, 
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 ochrony środowiska, 

 promocji zdrowego stylu życia i racjonalnego żywienia,  

 uprawy i wykorzystania ziół,  

 drobnej przedsiębiorczości,  

 dziedzictwa kulturowego. 

 Uczestnictwo członów klubu w realizacji projektu i innych działaniach przyczyniło się do 

zdobycia wiedzy, nowych umiejętności oraz do wyrabiania poczucia odpowiedzialności i nawyków 

rzetelnej pracy. 

W celu integracji grupy organizowano także wspólne gry i zabawy. Zróżnicowane ich formy bardzo 

uatrakcyjniały spotkania, wpływały na zmniejszenie dystansu między członkami grupy oraz 

wzmacniały motywację do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

Członkinie klubu wykazywały bardzo duże zaangażowanie w realizację projektu.  

Młodzież poza zdobywaniem wiedzy i umiejętności uczyła się samodzielnego podejmowania 

decyzji, kierowania innymi osobami, odpowiedzialności, samorządności. 

Podejmowane działania miały duży wpływ na kształtowanie aktywnych pro społecznych postaw 

młodzieży oraz na rozwijanie i zdobywanie umiejętności, które są niezbędne w życiu dorosłym do 

pełnienia różnych społecznych i rodzinnych ról. Współpraca z młodzieżą wpłynęła także na rozwój 

zainteresowań oraz osobowości młodych mieszkańców wsi. 

• W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie  

w maju odbyło się seminarium „Edukacja dzieci i młodzieży inwestycją w przyszłość”. 

Organizatorami była Ambasada Amerykańska i Biuro Rolne w Warszawie, Konsulat Generalny 

w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie oraz Fundacja Heifer International Poland. 

Województwo podkarpackie reprezentował klub 4H „Róża” z Wysokiej Strzyżowskiej. 

• Dnia 14 grudnia 2010 r. w Ministerstwie Rolnictwa i rozwoju Wsi odbyło się spotkanie 

delegacji Klubów 4-H z Jego Eminencją Prymasem Polski Kardynałem Józefem Glempem. 

Tematem spotkania była „Kultura chrześcijańska w tradycji i historii wsi polskiej”.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Klubów 4-H z całej Polski. Województwo 

podkarpackie reprezentował Klub 4-H z Zarzecza– powiat przeworski. 

• Młodzież z Klubu 4 H z Mchawy współpracowała z rówieśnikami z Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Huzelach w realizacji warsztatów plastycznych. 
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b) wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży - zorganizowano 22 warsztaty w których 

uczestniczyło 784 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 Spotkania miały na celu zagospodarowanie czasu wolnego, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa 

dla dzieci i młodzieży w okresie nasilonych prac polowych oraz ferii zimowych. Na spotkaniach 

prowadzono pogadanki edukacyjne oraz zajęcia plastyczne, ruchowe i kulinarne – z uwzględnieniem 

estetyki nakrycia stołu. Dzięki dobrej współpracy z urzędami gmin, ośrodkami kultury, szkołami, 

KRUS i kołami gospodyń wiejskich pozyskano również środki finansowe na ich realizację. 

Przeprowadzono konkursy, organizowano wyjazdy do różnych ciekawych miejsc. Spotkania 

cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dały możliwość uatrakcyjnienia wakacji tym, którzy ze 

względu na warunki ekonomiczne nie mogli wyjechać na wypoczynek.  

c ) organizacja konkursu „Najciekawszy projekt w klubie 4H” 

 W ramach współpracy z młodzieżą zrzeszoną w klubach 4H przeprowadzono 14 konkursów 

„Najlepszy projekt w klubie 4H”. Wzięło w nim udział 155 osób, które przygotowały we własnym 

zakresie grupowe prezentacje. Konkurs przyczynił się do rozwijania umiejętności publicznego 

przemawiania, pogłębienia wiedzy z zakresu realizowanego projektu oraz do wykazania własnych 

pomysłów i zaprezentowania zdobytej wiedzy i umiejętności 

X. Prowadzenie działalności szkoleniowej w ramach działalności statutowej i odpłatnie  

w  ramach działalności komercyjnej 

1. Szkolenia z zakresu dostosowania gospodarstw rolnych woj. podkarpackiego do standardów UE 

w aspekcie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta oraz wykorzystania dostępnych 

instrumentów WPR. Wdrażanie zasad wzajemnej zgodności (cross-complance). 

 Szkolenia zostały zrealizowane w formie szkoleń lektorskich oraz w formie warsztatów  

w 548 gospodarstwach . 

2. W listopadzie 2099 r. PODR w Boguchwale złożył do FAPA w Warszawie 4 wnioski na 

realizację projektów z działania 111. „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie”,  

z następujących tematów: 

a) „Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich, a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad 

wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych”. 

 W wyniku konkursu wniosków o pomoc finansową PODR w Boguchwale uzyskał największą 

ilość punktów i podpisana została 17 sierpnia 2010 r. z FAPA umowa nr 00009-6900-

FA1900023/09 na realizację operacji, która obejmuje przeprowadzenie 208 dwudniowych szkoleń 

dla 4 160 rolników. Realizację projektu szkoleniowego rozpoczęliśmy 1 grudnia 2010 r. 
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W ramach projektu zrealizowanych zostało 71 dwudniowych szkoleń dla 1 420 rolników. Pozostałe 

szkolenia, tj. 137 szkoleń dla 2 740 rolników zrealizowanych będzie w 2011 r. tematyka szkoleń 

obejmuje: 

– Produkcja roślinna i zwierzęca, a ochrona środowiska naturalnego, 

– Dobra Kultura Rolna zgodna z zachowaniem ochrony środowiska, 

– Wymogi dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin, 

– Zasad zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt gospodarskich, 

– Dobrostan zwierząt, 

– System sankcji stosowany w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, 

– Wykonania oceny dostosowania gospodarstwa do norm i wymogów wzajemnej zgodności 

(warsztaty). 

b) Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i internetu, gwarancja sprawnego 

zarządzania gospodarstwem rolnym. 

 Projekt szkoleniowy nie został zrealizowany w PODR w Boguchwale, gdyż FAPA w wyniku 

konkursu nie podpisała z Ośrodkiem umowy na realizację projektu. 

c) Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji 

 Projekt szkoleniowy nie został zrealizowany w PODR w Boguchwale, gdyż FAPA w wyniku 

konkursu nie podpisała z Ośrodkiem umowy na realizację projektu. 

d) Rolnictwo ekologiczne i zasady sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach ekologicznych 

 Projekt szkoleniowy nie został zrealizowany w PODR w Boguchwale, gdyż FAPA w wyniku 

konkursu nie podpisała z Ośrodkiem umowy na realizację projektu. 

3. Zasady prowadzenie gospodarstwa ekologicznego w aspekcie uwarunkowań środowiskowych i 

ekonomicznych woj. podkarpackiego 

 Szkolenia zostały zrealizowane w formie szkoleń lektorskich i na planowane 24 szkolenia 

zrealizowano 178 szkoleń we wszystkich PZDR w woj. podkarpackim. 

 W 2010 r. zrealizowano ponadplanowo następujące projekty szkoleniowe: 

a) Projekt Edukacyjny 

 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale przystąpił do realizacji Umowy nr 

BDGzp-2125 A-12/10 w ramach projektu edukacyjnego z dnia 15.02.2010 r. na kwotę. Zlecenie 

polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego seminarium szkoleniowego na temat 

,,Promocja i informowanie o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na Podkarpaciu” dla 

grupy 150 rolników z województwa podkarpackiego Powyższe seminarium szkoleniowe odbyło się  
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w dniach 24-25 maja 2010 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale o godz. 

10:00, na Sali ,,A”.  

 W pierwszym dniu seminarium tj, 24.05.2010 r. odbyły się zaplanowane wystąpienia 

szkoleniowe na tematy dotyczące PROW 2007-2013: 

• wspieranie przedsiębiorczości (,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:, ,,Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsębiorstw”, ,,Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej  

i leśnej”) 

• programów środowiskowych – doświadczenia z dotychczasowej realizacji oraz perspektyw na 

kolejne lata, 

• budowanie kapitału społecznego na wsi poprzez realizację Osi IV LEADER,  

• promocji działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zmian w Polityce 

Rolnej po 2013 r.,  

• roli Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem w realizacji krajowych programów 

Hodowlanych (zatwierdzony przez MRiRW szczegółowy program seminarium dołączono 

w załączniku). 

 W ramach powyższego seminarium opracowano i opublikowano materiały szkoleniowe 

w wersji papierowej i elektronicznej, które zostały zatwierdzone przez MRiRW. Broszura pn. 

,,PROW 2007-2013 – wybrane działania” została powielona w ilości 450 egzemplarzy i rozdana 

każdemu uczestnikowi seminarium. Wykładowcami seminarium szkoleniowego byli pracownicy 

Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Gościem seminarium była Pani 

Minister Zofia Krzyżanowska Radca Generalny MRiRW, która przeprowadziła dwa wykłady, które 

spotkały się z ogromnym zainteresowaniem rolników.  

 W drugim dniu (25 maja 2010 r.) uczestnicy zapoznani zostali przez dyrektora PODR Józefa 

Wyskiela z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi o PROW 2007-2013 prowadzonymi przez 

PODR w Boguchwale. Następnie dyrektor zaprosił rolników na wyjazd studyjny na teren powiatu 

łańcuckiego. W Małopolskim Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem rolnicy mieli jedyną 

okazję zobaczyć prezentację 24 buhajów ras: polska holsztyńsko-fryzyjska odmiana HO, odmiana 

RW, rasa simentalska, rasa czerwono-biała, rasa Limousine oraz stawkę młodych buhajów rasy 

polskiej holsztyńsko-fryzyskiej odmiany RW. W Tarnawce Pan Piotr Bukała zarządca stadniny 

koni opowiedział zwiedzającym o prowadzeniu stadniny. Rolnicy byli pod bardzo dużym 

wrażeniem całego obiektu, mieli okazję również zobaczyć konie oraz maszyny pracujące  

w gospodarstwie. Ciekawym punktem programu okazało się zwiedzanie ,,Storczykarni”  

w Łańcucie. Na koniec uczestnicy otrzymali zaświadczenia o uczestniczeniu w seminarium 

szkoleniowym. 
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 Wyjazd studyjny zorganizowany w ramach seminarium szkoleniowego był wspaniałą okazją 

do poznania efektów inicjatyw gospodarczych wspartych środkami pomocowymi z Unii 

Europejskiej. Zgodnie z warunkami umowy Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Boguchwale zorganizował stoiska informacyjne podczas targów i wystaw oraz zapewnił porady 

eksperckie dla rolników na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Do obsługi 

stoisk zakupione zostały materiały promocyjne: balon i roll-upy. Ponadto do obsługi stoisk 

zaangażowano 4 ekspertów, którzy udzielali informacji na tematy związane z PROW 2007-2013 na 

następujących imprezach Targi Żywności Ekogala” – 18-20.06.2010 r., Dni Otwartych Drzwi  

w PODR Boguchwała 27-28.06.2010 r. – oraz Krajowe Dni Ziemniaka 28-29.08.2010 r. 

b) Upowszechnianie wiedzy  z zakresu odnawialnych źródeł energii (energia słońca, wody, wiatru, 

biomasa i biopaliwa)  

 Udzielano porad rolnikom zainteresowanym odnawialnymi źródłami energii. Duże 

zainteresowanie budzi montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, spadło 

natomiast zainteresowanie pozyskiwaniem i sprzedażą biomasy. Spowodowane to jest brakiem 

dofinansowania do zakładania plantacji wieloletnich i brakiem dopłat do upraw energetycznych.  

 W ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu” realizowanego przez Fundację 

na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie i Centrum Doradztwa Rolniczego  

w Brwinowie wyszkolono z Ośrodka regionalnych specjalistów ds. OZE. 

Celem projektu jest: 

 podniesienie świadomości zarówno doradców rolnych, rolników i władz lokalnych  

z zakresu odnawialnych źródeł energii, które mogliby stosować w swoich domach  

i gospodarstwach, przy jednoczesnym uświadomieniu uczestnikom wagi ich działań 

poprzez zaprezentowanie wpływu zmian klimatycznych na obszary wiejskie i rolnictwo, 

 promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako sposobu na: ochronę 

środowiska, ograniczenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 

oraz źródło dochodów, sposób na biznes, 

 zachęta do zastępowania konwencjonalnych źródeł energii innowacyjnymi sposobami 

zalecanymi przez politykę energetyczną Polski. 

 W ramach projektu zostało zorganizowane seminarium dla przedstawicieli PZDR w celu 

powołania Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE, a także została zorganizowana 

konferencja wojewódzka w dniu 05. 10. 2010 r. 

Zostały napisane również 2 artykuły sponsorowane pt. „Odnawialne źródła energii dla domu i 

biznesu”, które ukazały się w Biuletynie Informacyjno Handlowym PODR w Boguchwale.  
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W dniu 22. 11. 2010 r. w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie odbyła się konferencja 

podsumowująca projekt na której specjalista naszego Ośrodka wygłosił referat „Odnawialne źródła 

energii dla domu i biznesu - przykłady dobrych praktyk”.  

 Współpracowano z następującymi firmami zajmującymi się OZE, oraz przydomowymi 

oczyszczalniami ścieków: Podkarpacka Agencja Energetyczna, Podkarpackie Stowarzyszenie 

Energii Odnawialnej, Elektrownia Stalowa Wola, Centrum Doradztwa Gospodarczego, SGPRE 

AGROENERGIA Spółdzielcza Grupa Producentów Roślin Energetycznych. 

c) Wioska Internetowa 

 Od 22 lutego 2010 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

istnieje Centrum Kształcenia utworzonego w ramach projektu „Wioska internetowa – kształcenie 

na odległość na terenach wiejskich” 

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Założeniem projektu jest utworzenie Centrów Kształcenia wyposażonych  

w nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu. Ogólnopolska 

sieć Centrów Kształcenia daje możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu 

każdemu mieszkańcowi terenów wiejskich, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia i sytuacji 

zawodowej, który zainteresowany jest zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy. 

Projekt wyrównuje szanse mieszkańców wsi na rynku pracy oraz zwiększa dostępność 

nowoczesnych form kształcenia. 

 Przeprowadzono szeroką akcję informacyjną na temat funkcjonowania Centrum Kształcenia 

na spotkaniach z mieszkańcami Boguchwały i pozostałych sołectw gminy jak również podczas 

imprez organizowanych przez PODR tj. Dni Otwartych Drzwi i Krajowych Dni Ziemniaka. 

Podczas tych imprez Centrum Kształcenia odwiedziło około 2 tys. osób 

Centrum Kształcenia czynne jest od wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00 w soboty 7.00-15.00  

w Sali „D” budynku PODR Boguchwała. W 2010 roku z Centrum Kształcenia skorzystało 137 osób. 

Szkolenia dostępne są na platformie internetowej obejmują następującą tematykę: 

1. Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe – zakres tematyczny 

obejmuje 4 szkolenia.  

2. Zarządzanie finansami i korzystanie z bankowości elektronicznej – zakres tematyczny obejmuje 

4 szkolenia. 

3. Stosowanie opakowań w produkcji spożywczej – zakres tematyczny obejmuje 4 szkolenia. 

4. Podnoszenie kwalifikacji wychowawców i opiekunów wiejskich świetlic środowiskowych – 

zakres tematyczny obejmuje 3 szkolenia.  
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5. Ekonomika, zarządzanie i technologia produkcji w rolnictwie – zakres tematyczny obejmuje 8 

szkoleń. 

6. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – zakres tematyczny obejmuje 4 szkolenia. 

7. Informatyka i języki obce – zakres tematyczny obejmuje 9 szkoleń. 

 W ramach działalności statutowej oraz w ramach działalności komercyjnej realizowano 

szkolenia, a ich zakres obejmował: 

− KURSY 

 Kursy realizowane były na podstawie programów opracowanych przez PODR, kończyły się 

egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ich ukończeniu. 

Przeprowadzonych zostało 13 kursów, wydanych zostało 243 zaświadczenia. 

Kursy Ilość kursów Ilość uczestników 

Prowadzenie działalności gastronomicznej 6 101 
Turystyka wiejska-gospodarstwo agroturystyczne 1 19 
Podstawowe kwalifikacje w zakresie uprawy warzyw 1 14 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 5 109 

Razem 13 243 

- SZKOLENIA Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY 

UŻYCIU OPRYSKIWACZY 

 Szkolenia realizowane były na podstawie ustawy o ochronie roślin uprawnych oraz 

rozporządzenia MRiRW z 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek 

organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania 

środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia. 

Przeprowadzonych zostało 52 szkolenia, wydanych zostało 1312 zaświadczeń. 

Szkolenia wynikające z ustawy o ochronie roślin Ilość szkoleń Ilość 
uczestników 

Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy 51 1300 

Integrowana produkcja 1 12 

Razem 52 1312 
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6. Organizowanie i realizowanie różnych form szkoleniowych dla mieszkańców obszarów 

wiejskich wynikających z założeń PROW 2007-2013 i innych związanych z technologią 

produkcji roślinnej, ogrodniczej, zwierzęcej i gospodarstwa domowego 

− SZKOLENIA REALIZOWANE W TERENIE (LEKTORSKIE, PRAKTYCZNE, 

WYJAZDOWE) ORAZ POKAZY 

 Szkolenia prowadzone były głównie dla mieszkańców wsi i obszarów wiejskich. 

Uczestniczyli w nich przede wszystkim rolnicy – producenci, kobiety zrzeszone w KGW oraz 

prowadzące gospodarstwo domowe i przyzagrodowe, przedsiębiorcy, aktyw samorządowy, liderzy 

organizacji zawodowych i społecznych, bezrobotne osoby poszukujące pracy lub zainteresowane 

podjęciem działalności na własny rachunek, a także kadra doradcza i specjalistyczna jednostek 

obsługujących rolnictwo. Działalność skierowana była na podnoszenie wiedzy zawodowej rolników 

i osób odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich.  

W ramach działalności statutowej PODR w Boguchwale zorganizował 949 szkoleń lektorskich dla 

16 599 osób.  
 

Szkolenia organizowane w terenie (lektorskie, praktyczne, wyjazdowe) oraz 
pokazy w zakresie: 

Liczba bloków 
szkoleniowych 

Technologii produkcji zwierzęcej 86 
Technologii produkcji roślinnej 97 
Ogrodnictwa 42 
Ekonomiki 23 
Przedsiębiorczości, wiejskiego Gospodarstwa domowego i agroturystyki 230 
Ekologii i ochrony środowiska 178 
PROW 2007-2013 293 

RAZEM 949 

Pokazy żywieniowe 149 pokazów dla 3196 
uczestników 

 

− KONFERENCJE, SEMINARIA, SZKOLENIA 

 Konferencje, seminaria oraz szkolenia realizowane były na szczeblu wojewódzkim, 

powiatowym lub gminnym jako krótkoterminowe formy szkoleń 1-dniowe lub 2-dniowe. Miały na 

celu zaznajomienie z określoną problematyką związaną z nowoczesnymi osiągnięciami nauki  

w dziedzinie technologii, nowymi metodami pracy, nowościami i przepisami wynikającymi  

z postępu naukowo-technicznego i funkcjonowania rolnictwa w systemie UE. Wykłady prowadzili 

pracownicy jednostek naukowo-badawczych oraz wybitni specjaliści poszczególnych dziedzin. 

Przeprowadzonych zostało 48 konferencji dla 2168 osób. 
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− SZKOLENIA REALIZOWANE NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK W RAMACH 

WSPÓŁPRACY 
Szkolenia realizowane na rzecz innych jednostek w ramach 
podwykonawstwa Ilość szkoleń Ilość 

uczestników 

Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu - seminarium 1 21 

Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu - konferencja 1 112 
Warsztaty dziennikarskie dla przedstawicieli lokalnych grup 
działania 1 8 

Obecne i przyszłe cele Wspólnej Polityki Rolnej w aspekcie szans, 
korzyści i ewentualnych zagrożeń dla podkarpackiego rolnictwa - 
regionalna konferencja rolnicza 

1 141 

Razem 4 282 
 

− UDZIAŁ PRACOWNIKÓW PODR W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ INNE JEDNOSTKI 

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 98 osób uczestniczyło w różnych formach 

szkoleń organizowanych przez wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, centra doradztwa 

rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, agencje rządowe, itp. W szkoleniach tych uczestniczyli 

pracownicy zgodnie z wykonywaną specjalizacją, na podstawie skierowania zakładu pracy 

wystawionego w oparciu o zaproszenie jednostki organizacyjnej. 
 

Udział pracowników w szkoleniach organizowanych przez inne jednostki Ilość uczestników 

Kursy, konferencje, seminaria 98 

 

− UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ – SZKOLENIACH 

INTERNETOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CDR W BRWINOWIE 

Kształcenie na odległość polegało na samokształceniu osób pobierających wiedzę  

z wykorzystaniem dostarczonych materiałów dydaktycznych w oddaleniu od ośrodka edukacji. 

Narzędziem edukacji na odległość było wykorzystanie techniki komputerowej oraz łączności 

teleinformatycznej, którą zapewnia Internet. 

Ośrodkami nauczania były CDR Brwinów, CDR O. Kraków. 

W czterech szkoleniach internetowych uczestniczyło 59 osób. Ukończenie szkolenia zostało 

udokumentowane wydaniem zaświadczenia. 
 

Udział pracowników w kształceniu na odległość – szkoleniach 
Internetowych organizowanych przez CDR Ilość szkoleń Ilość 

uczestników 
Rozwój obszarów wiejskich 1 9 

Udział ośrodków doradztwa rolniczego w KSOW 1 1 

Udział Doradców rolnych w realizacji lokalnych strategii rozwoju 1 2 

Nowe przepisy w rolnictwie ekologicznym 1 47 

Razem 4 59 
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− UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W ZAGRANICZNYCH WYJAZDACH SZKOLENIOWYCH  
 

Szkolenia organizowane przy współpracy z zagranicą Ilość szkoleń Ilość 
uczestników 

Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa – Austria i Włochy 1 1 
Wyjazd przedstawicieli podkarpackich rolników do krajów 
nadbałtyckich – Litwy, Łotwy, Estonii 1 1 

Funkcjonowanie agroturystycznych gospodarstw we Francji 1 1 
Zasady i metodyka upowszechniania doradztwa w zakresie 
związanym z rozwojem obszarów wiejskich na przykładzie Dolnej 
Austrii, Czech, Słowacji - seminarium wyjazdowe do Krakowa  
i Austrii 

1 1 

Razem 4 4 

XI. Wsparcie działań merytorycznych Ośrodka poprzez publikacje wydawnictw własnych, 

prowadzenie biblioteki rolniczej i promocje PODR 

Ośrodek wydaje dla potrzeb rolników oraz instytucji związanych z wsią i rolnictwem miesięcznik 

,,Biuletyn Informacyjno-Handlowy’’. Głównymi autorami tej gazety są specjaliści zakładowi 

Działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, którzy  

w 2010 roku opracowali i opublikowali łącznie 125 artykułów. Opracowano również broszury 

„Wyniki doświadczeń polowych za rok 2009”, „Przewodnik po polu doświadczalnym PODR 

Boguchwała na rok 2010” . 

W celu upowszechniania prawidłowej technologii uprawy ziemniaków opracowano ulotkę „Uprawa 

ziemniaków jadalnych”. 

 Z zakresu produkcji zwierzęcej opracowano ulotki technologiczne pod tytułem.: ,,Chów kur” 

i „Chów kaczek”, celem upowszechniania tej wiedzy wśród rolników. W działalność wydawniczą 

angażowali się również pracownicy pozostałych działów PODR, np. w Dziale PWGDiA 

opracowano 37 artykułów do Biuletynu Informacyjno-Handlowego oraz 10 artykułów do innych 

wydawnictw lokalnych. 

Działalność wydawnicza odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu Podkarpackiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W 2010 r. wydano 11 numerów Biuletynu Informacyjno-

Handlowego w łącznym nakładzie 36 300 egz. 
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W okresie sprawozdawczym główne pozycje wydawnicze przedstawia poniższa tabela: 

Pozycje wydawnicze Nakład Forma 
wydawnicza 

Rośliny dla zdrowia i urody 1500 broszura 
Ewidencja zabiegów 2000 broszura 
Wyniki doświadczeń polowych 300 broszura 
Katalog wystawców DOD 200 broszura 
Uprawa ziemniaków jadalnych 1000 broszura 
Katalog wystawców KDZ 500 broszura 
Katalog zwierząt hodowlanych 80 broszura 
Katalog bydła mlecznego 70 broszura 
Przewodnik po polu 50 broszura 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 500 ulotka 
Różnicowanie działalności nierolniczej 500 ulotka 
Ułatwianie startu młodym rolnikom 500 ulotka 
Zalesianie gruntów 500 ulotka 
Renty strukturalne 500 ulotka 
Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 500 ulotka 
Odnawialne źródła energii 200 ulotka 
Skrypty bhp 46 ulotka 
Modernizacja gospodarstw rolniczych 500 ulotka 
Leader 500 ulotka 
Nowe szczepionki dla królików 100 ulotka 
Zioła 30 ulotka 

 W ramach realizacji projektu „Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek 

spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem 

programów zwalczania chorób zakaźnych” wykonano druk i ksero następujących materiałów: 

1. Listy sprawdzające          4 368 szt. 
2. Lista obecności uczestników szkolenia         126 szt. 
3. Lista potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych      126 szt. 
4. Lista potwierdzenia odbioru zaproszeń, kopert i znaczków     126 szt. 
5. Lista potwierdzenia odbioru zaświadczeń        126 szt. 
6. Ankieta ewaluacyjna         2 520 szt. 
7. Lista zwrotu kosztów dojazdu uczestników szkolenia      126 szt. 
8. Lista obecności uczestników na warsztatach        126 szt. 
9. Oświadczenie dojazdu samochodem osobowym    2 520 szt. 
10. Oświadczenie dojazdu autobusem      2 520 szt. 
11. Lista rolników uczestników szkolenia korzystających  
z obiadu i serwisu kawowego         126 szt. 
12. Broszura          2 520 szt. 
13. Plakat              830 szt. 
14. Zaproszenia          1 660 szt. 
15. Zaświadczenia         2 520 szt. 
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Druki inne: 

- plakaty i afisze          1 437 szt. 

- zaproszenia          1 581 szt. 

- dyplomy             823 szt. 

- wizytówki            548 szt. 

- druki różne powielane i kserograficzne          157 322 szt. 

Biblioteka Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale  

1. Stan zbiorów biblioteki Przybyło Ubyło Stan 
na 31.12.2010 r. 

Księgozbiór I (książki) 18 38 13 897 
Księgozbiór II (czasopisma) 29 - 4 055 
Księgozbiór III (zbiory specjalne) 25 1 1 571 
Kasety video - - 160 

 

 W prenumeracie znajdują się 43 tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych. W bibliotece 

gromadzone są również wydawnictwa z innych ośrodków doradztwa rolniczego w kraju, wyższych 

uczelni oraz instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. 

Biblioteka prowadzi przegląd księgozbiorów pod względem merytorycznym i przekazuje woluminy 

do likwidacji. 

Korzystanie z biblioteki Wypożyczono Udostępniono do korzystania 
na miejscu 

a) książki  387 727 

b) czasopisma  779 2 608 

c) zbiory specjalne - - 

- literatura firmowa 13 - 

- księgozbiór II 130 - 

 Łącznie biblioteka w ciągu 2010 r. obsłużyła 785 czytelników. Stałych czytelników jest 182. 

Biblioteka prowadziła sprzedaż wydawnictw własnych podczas Dni Otwartych Drzwi i XVII 

Krajowych Dni Ziemniaka w Boguchwale.  

Do czytelników wysłano 31 upomnień dotyczących zwrotu wypożyczonych książek. 

Promocja 

W ramach działań promocyjnych współorganizowano następujące imprezy wystawowo-

promocyjne: 
 

- 26-27 czerwca Dni Otwartych Drzwi i XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 

- 28-29 sierpnia XVII Krajowe Dni Ziemniaka 

- 18-20 czerwca IV Międzynarodowe Targi Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych 

   EKOGALA’2010 
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XII. Promocja sektora rolnego poprzez organizację imprez wystawienniczo-handlowych 

W ramach tego tematu organizowano: 

1. IV Międzynarodowe Targi Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych „EKOGALA 2010”. 

 W dniach 18-20 czerwca 2010 r. w Regionalnym Centrum Widowiskowo –Sportowym  

w Rzeszowie odbyły się IV Międzynarodowe Targi Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych 

„EKOGALA 2010”. Impreza objęta była honorowym patronatem Ministra  Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Marszałek Województwa Podkarpackiego, 

natomiast Ośrodek był głównym wykonawcą tej imprezy.  

W targach wzięli udział producenci produktów ekologicznych posiadający certyfikat zgodności  

w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz stowarzyszenia i firmy świadczące usługi dla branży 

ekologicznej, a także jednostki certyfikujące, jednostki doradztwa rolniczego, Urzędy 

Marszałkowskie z innych województw i inne działające na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

W czasie targów zaprezentowały się także firmy związane z energetyką odnawialną. 

Prezentowały się producenci z województw dolnośląskiego, lubelskiego, podlaskiego, 

pomorskiego, świętokrzyskiego oraz Czesi (Kraj Zlinski). W czasie wszystkich dni trwania imprezy 

wystawcy promowali oraz sprzedawali swoje wyroby ekologiczne. Ponadto odbywały się 

prezentacje, degustacje, konkursy z cennymi nagrodami. 

 Targom towarzyszyły konferencje naukowe poświęcone problematyce rynku żywności 

ekologicznej. Zainteresowani mogli dowiedzieć się na temat rolnictwa ekologicznego, problemów  

i możliwości jego rozwoju, poznać ciekawe przedsięwzięcie jakim jest „Dolina ekologicznej żywności” 

oraz metody energooszczędnego i ekologicznego prowadzenia gospodarstwa domowego. 

 Podsumowano również konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne oraz plastyczny 

konkurs dla dzieci „Jak odżywiać się zdrowo i ekologicznie”. Imprezę uświetniały występy 

zespołów artystycznych. Targi były niepowtarzalną okazją do wypromowania produktów 

ekologicznych oraz zachętą do podejmowania dalszych inicjatyw mających na celu rozwój ekologii. 

2. XII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz Dni Otwartych Drzwi 

Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

 W ostatnią sobotę i niedzielę czerwca spotkali się w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale rolnicy, hodowcy, doradcy rolni, przedstawiciele władz samorządowych 

i administracyjnych, związków branżowych, przedstawiciele nauki, przetwórcy oraz 

przedstawiciele agencji i firm pracujących na rzecz rolnictwa. Okazja była niepowtarzalna – to Dni 

Otwartych Drzwi PODR połączone z XII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych i Wystawą 

Maszyn Rolniczych.  



 
 

64 

 W roku bieżącym nasz Ośrodek przeżywał prawdziwe oblężenie zwiedzających, gdyż odwiedziło 

nas około 18 tysięcy rolników, konsumentów i sympatyków rolnictwa. O randze imprezy świadczy fakt, 

że honorowym patronatem zaszczycili nas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek 

Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej. 

Patronat medialny sprawowała TVP Rzeszów, Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny.  

Ośrodek gościł ponad 90 hodowców oraz prezentujących swoje wyroby lub oferty ponad 150 

wystawców.  

 Organizacja XII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych możliwa była dzięki 

zaangażowaniu i merytorycznej pracy współorganizatorów tj. Polskiej Federacji Hodowców Bydła  

i Producentów Mleka w Warszawie - Przedstawicielstwo w Rzeszowie, Podkarpacki Związek 

Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka, Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka  

z o.o. w Krasnem, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,Polsus” – Filia   

w Rzeszowie, Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu, Okręgowy Związek 

Hodowców Koni w Rzeszowie, Gospodarstwo Pomocnicze Krajowego Centrum Zwierząt  

w Warszawie, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie, 

Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale.  

 Na XII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych swoje zwierzęta prezentowało 90 hodowców 

z województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, którzy pokazali 40 krów mlecznych, 8 szt. 

bydła mięsnego, 20 szt. loszek i knurków hodowlanych, 50 owiec, 9 kóz, 10 koni, 37 królików. Poza 

oceną hodowlaną na wystawie prezentowano drób ozdobny, króliki miniaturowe, szynszyle, nutrie i ryby, 

a dzieci hodowców w profesjonalny sposób oprowadzały po ringu cielęta ras mlecznych.  

Komisje Oceny Zwierząt pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marii Ruda dokonały oceny 

poszczególnych zwierząt wybierając sztuki najwartościowsze nagradzając je tytułami czempiona i 

wiceczempiona.  

 Dzieci hodowców – młodzi miłośnicy zwierząt - zaprezentowały na ringu 8 sztuk małych 

cieliczek pochodzących po buhajach Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem, które być 

może w następnych latach zdobywać będą tytuły czempionów.  

 W trzodzie chlewnej oceniano 14 szt. młodych knurków ras: pbz, pietrain, duroc, pi x duroc 

oraz 6 sztuk loszek rasy pbz..  

 Na Wystawie prezentowały się konie ras: śląska, małopolska, zimnokrwista, polski koń 

szlachetny półkrwi, huculska, konik polski oraz kuc. 

Hodowcy owiec i kóz zaprezentowali na XII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w 

Boguchwale 10 stawek owiec i 2 stawki kóz.  

W królikach zaprezentowanych zostało przez 14 hodowców 39 sztuk w 14 rasach: 
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Konkurs ,,Najlepszy produkt regionalny i lokalny 

 Podczas tej dwudniowej imprezy nie zapomniano również o przetwórcach żywności, gdyż to 

oni są niejednokrotnie odbiorcami końcowego etapu produkcji zwierzęcej. Zorganizowano więc 

konkurs ,,Najlepszy produkt regionalny i lokalny”. Celem konkursu było wyłonienie i wyróżnienie 

najlepszych podkarpackich produktów mleczarskich, mięsnych, piekarniczych i innych produktów 

regionalnych, oraz ich promocja poprzez zainteresowanie szerokiego grona konsumentów. Kapituła 

konkursu w składzie: przedstawiciel Wydziału Biologiczno – Rolniczego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – 

Spożywczych w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz 

Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale dokonała oceny 48 zgłoszonych 

produktów. Kapituła konkursu wyróżniła: 

 Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Jasienicy Rosielnej za: mleko spożywcze 

pasteryzowane ekologiczne butelkowane 

 Rzeszowską Spółdzielnię Mleczarską „RESMLECZ” w Trzebownisku za: mleko spożywcze 

 Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Sanoku za: jogurt owocowy 0% tłuszczu bez cukru - 

jagoda 

 Zakład Mięsny SMAK-Górno Sp.z o.o za: schab swojski z Górna 

 TRAFUNEK Bis Sp z o.o z Dębowca za: jagnięcinę w porach 

 Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego ,,TAURUS” Sp.z o.o. z Pilzna za: pasztet pieczony z 

dziczyzną 

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak – Strzyżów za: kiełbasę wiejską strzyżowską 

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego ,,SZAREK” Widna Góra za: wędzonkę krotoszyńską gotowaną 

 Zakład Masarski S.C. Józef i Wojciech Bawoł; Markowa za: kiełbasę Starowiejską 

 Gminną Spółdzielnię ,,Samopomoc Chłopska” w Bukowsku za: paszteciki z mięsem 

 Ekologiczne P.P.H.U. „BIO – EKO” Marian Wójtowicz z Tułkowic za: chleb żytni razowy 

EKO  

 Gospodarstwo Rolne – Hodowla Zarodowa Kóz Andrzej Duljan za: ser kozi podkarpacki 

biały z ziołami 

 Gospodarstwo Ekologiczne ,,Zuza” Lucyna Cwynar za: pasztet z koźlęcia  

 Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie za: podkarpacki miód spadziowy ze spadzi 

iglastej 
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Pole doświadczalne 

 Na terenie 20 hektarowego pola doświadczalnego rolnicy mogli zapoznać się z różnymi 

gatunkami i odmianami prawie wszystkich roślin uprawnych. Zaprezentowano poletka ze 114 

różnymi odmianami ziemniaków, 330 poletek zbóż ozimych, 130 poletek zbóż jarych, 60 poletek 

roślin strączkowych. Pole doświadczalne nieliczne już w tej części kraju stanowi poligon 

praktycznego szkolenia rolników, doradców, uczniów i studentów. Prowadzone są na nim 

doświadczenia ścisłe, doświadczenia obserwacyjne i łanowe. W tym miejscu również 

zlokalizowana była wystawa maszyn rolniczych, na której prym wiodły ciągniki, opryskiwacze, 

agregaty i maszyny uprawowe, siewniki, przenośniki ziarna i wiele innych. To maszyny rolnicze są 

takim magnesem ściągającym prawdziwych rolników.  

 Dni Otwartych Drzwi to przede wszystkim impreza promująca Ośrodek, dlatego nie mogło 

zabraknąć świadczonego doradztwa. Specjaliści Ośrodka z wszystkich działów udzielali porad 

zainteresowanym rolnikom z zakresu technologii produkcji, hodowli zwierząt, możliwości 

pozyskania środków pomocowych, opłacalności produkcji, funkcjonowania rynków rolnych  

i innych problemów nurtujących mieszkańców wsi.  

3. XVII Krajowe Dni Ziemniaka – Boguchwała 2010  

 W dniach 28-29 sierpnia, w naszym Ośrodku odbyła się ogólnokrajowa impreza poświęcona 

tradycyjnej roślinie jaką jest ziemniak. Ziemniak w naszej kuchni zawsze odgrywał ogromną rolę, 

stanowi nieodzowny składnik codziennego jadłospisu. W województwie podkarpackim, uprawa 

ziemniaka zajmuje około 44 tysiące ha a średnie plony to 18 ton z 1 ha. Województwo jest jedynym 

w kraju gdzie ziemniaki zajmują ponad 10 % w strukturze zasiewów, dla porównania średnio   

w Polsce 4,2%.  

I. Organizatorami XVII Krajowych Dni Ziemniaka były: 

 Samorząd Województwa Podkarpackiego, 

 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 

 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 

 Patronatem honorowym objęli tę imprezę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek 

Województwa Podkarpackiego. 

 Patronat medialny sprawowały: Telewizja Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta 

Codzienna Nowiny, Nowiny 24 pl, Poradnik Rolniczy. 

 Honorowy komitet organizacyjny stanowili: Wojewoda Podkarpacki, Starosta Rzeszowski, 

Burmistrz Boguchwały, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezes Agencji Rynku 

Rolnego, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
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Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej. Podczas tej 

ogólnokrajowej imprezy uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych prowadzonych przez wybitnych 

fachowców z Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – z Państwowego Instytutu Badawczego z 

Jadwisina i Bonina wykładów:  

 Produkcja zrównoważona ziemniaków bardzo wczesnych, 

 Nowe trendy w technologii uprawy ziemniaków, 

 Ekologiczna uprawa ziemniaków jadalnych, 

 Aktualne problemy ochrony ziemniaków przed zarazą i szkodnikami glebowymi, 

 Jak zmniejszyć zagrożenie występowania chorób kwarantannowych w uprawie ziemniaków, 

 Kierunki działań marketingowych na rynku ziemniaka i ekonomika produkcji. 

 Oficjalnego otwarcia XVII Krajowych Dni Ziemniaka w Boguchwale dokonali Marian 

Zalewski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Stanisław Bajda Członek Zarządu Województwa 

Podkarpackiego.  

 Obecnie w Polsce mamy około 130 odmian ziemniaków, a na naszym 20 hektarowym polu 

doświadczalnym rolnicy mogli obejrzeć aż 106 różnych odmian, porównując ich plon, kształt, 

wielkość bulw, kolor skórki itp. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się 

zorganizowana w tym miejscu wystawa maszyn rolniczych, szczególnie kombajnów i maszyn do 

zbioru ziemniaków.  

 Podczas XVII Krajowych Dni Ziemniaka kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. 

Franciszka Borówczaka wyróżniła za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pracy hodowlanej 

Złotymi Medalami Krajowych Dni Ziemniaka ufundowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi firmy: 

 Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o. Obliwice za odmianę Vineta  

 Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR za grupę odmian bardzo wczesnych: 

Denar, Ruta, Orlik, Miłek, Justa, Flaming. 

 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. w Strzekęcinie za odmianę Bryza  

 Konsumenci odwiedzający XVII Krajowe Dni Ziemniaka w Boguchwale mogli degustować  

i wybrać najsmaczniejszą odmianę ziemniaków. Dla łatwiejszego wyboru organizatorzy 

przygotowali 6 odmian (Tetyda, Legenda, Sagita, Oman, Gawin, Viviana) i konsumenci orzekli, że 

najsmaczniejsza jest odmiana średnio wczesna Tetyda z Hodowli Ziemniaka Zamarte i ta odmiana 

otrzymała puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego. Należy podkreślić, że konsumenci za 

najsmaczniejsze uznali polskie odmiany i to one zajęły trzy pierwsze miejsca.  
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 Bardzo ciekawą ofertę przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich prezentując jak zawsze 

wyjątkowo smaczne potrawy z ziemniaków i uczestnicząc w konkursie ,,Najsmaczniejsza potrawa  

z ziemniaków”, gdzie jednym z oceniających był Pan Robert Makłowicz. Również pokaz 

promocyjny ,,Ziemniak w racjonalnym modelu żywienia” prowadzony przez Pana Makłowicza 

cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczestników imprezy. 

 Podczas tej dwudniowej imprezy swoje oferty zaprezentowało 90 firm głównie hodowcy, 

producenci i handlowcy ziemniaków z terenu całego kraju, firmy prezentujące sprzęt i maszyny 

rolnicze, producenci i handlowcy materiału szkółkarskiego, owoców, warzyw i kwiatów, agencje i 

instytucję około rolnicze. Ośrodek i pole doświadczalne odwiedziło około 5000 osób.  

Odwiedzający Ośrodek mogli również podziwiać przygotowaną w pałacu wystawę owoców, 

warzyw i kwiatów pochodzących z gospodarstw współpracujących z Ośrodkiem. 

 XVII Krajowe Dni Ziemniaka to doskonała okazja do zdobycia informacji jakie są tendencje 

w hodowli tej cennej rośliny, gdzie można nabyć najwyższej jakości materiał sadzeniakowy, ale 

również możliwość uzyskania doradztwa od hodowców, pracowników instytutów i pracowników 

uczelni. Również specjaliści Ośrodka świadczyli doradztwo technologiczne, organizacyjne, 

ekonomiczne, na temat możliwości pozyskania środków unijnych, funkcjonowania rynków rolnych, 

żywienia rodziny i funkcjonowania gospodarstwo domowego. 

XIII. Prowadzenie działalności komercyjnej w ramach działalności statutowej 

 Obsługa Stacji Kontroli Opryskiwaczy przy PODR Boguchwała, badanie sprawności 

technicznej opryskiwaczy ciągnikowych.  

W roku 2010 Stacja Badań Opryskiwaczy działająca przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale przeprowadziła 708 atestacji opryskiwaczy w tym 267 opryskiwaczy 

było niesprawnych technicznie i aby uzyskać atest wymagało modernizacji. Modernizacja polegała 

głównie na: 

• wymianie końcówek wirowych na płaskostrumieniowe (nierównomierny wydatek cieczy 

roboczej)        5 206 szt. 

• wymianie niesprawnych manometrów      38 szt. 

• uzupełnienie brakujących filtrów       21 szt. 

 Modernizacja i atestacja opryskiwaczy została dofinansowana w wysokości 50 000 zł ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,  

w wyniku czego rolnicy mieli obniżoną o 50% odpłatność za wykonaną usługę. Rolnicy wysoko 

sobie cenią, że badanie stanu technicznego odbywa się w poszczególnych miejscowościach lub 

nawet w gospodarstwach i nie ponoszą oni kosztów dojazdu do SKO.  
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Zestawienie atestacji i modernizacji opryskiwaczy ciągnikowych wykonanych przez Stację Kontroli 

Opryskiwaczy w 2010 r. 

Lp. Nazwa powiatu Liczba opryskiwaczy w sztukach 

1 leżajski 122 
2 rzeszowski 89 
3 przeworski 68 
4 brzozowski 58 
5 jarosławski 55 
6 ropczycko-sędziszowski 50 
7 kolbuszowski 41 
8 strzyżowski 41 
9 łańcucki 33 
10 sanocki 30 
11 dębicki 29 
12 stalowowolski 22 
13 przemyski 20 
14 lubaczowski 16 
15 krośnieński 12 
16 tarnobrzeski 11 
17 niżański 7 
18 bieszczadzki 4 

 RAZEM 708 

Usługi laboratoryjne (oznaczanie składników pokarmowych, azotanów, ilości i jakości 

glutenu, zanieczyszczeń, zdolności kiełkowania, cukru w burakach, analizy miodu). 

 Działalność laboratorium ukierunkowana była pod potrzeby rolników. Zadania realizowane 

były przez pracowników laboratorium przy ścisłej współpracy ze specjalistami zakładowymi  

i powiatowymi PODR w Boguchwale.  

W laboratorium wykonywane były głównie badania fizyko-chemiczne i chemiczne materiału 

roślinnego i pasz.  

Ogółem przyjęto 868 prób i wykonano w nich 6626 analiz. Analizy te obejmowały oznaczenia: 

składników pokarmowych (białko, tłuszcz, włókno, popiół, sucha masa), azotu, ilości i jakości 

glutenu, wyrównania, wilgotności, MTZ, liczby opadania, zdolności kiełkowania, zanieczyszczenia 

nasion, gęstości, azotanów, cukrów oraz ocenę jakości kiszonek (kwasy: mlekowy, octowy, 

masłowy i pH) i miodu (woda, kwasowość, przewodność, zafałszowanie sacharozą).  

 W paszach przeznaczonych dla trzody chlewnej obliczano: białko strawne, jednostki owsiane, 

energię metaboliczną i energię netto. Wartość pokarmową obliczono za pomocą programu 

ANAPASZ, natomiast wartości energetyczne i białkowe pasz dla bydła (kiszonki, trawy, siana oraz 

mieszanki) obliczono w jednostkach systemu francuskiego INRA. Wyniki te pozwoliły na ułożenie 

dawek pokarmowych dla poszczególnych grup zwierząt.  
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Pod względem jakości zakiszania i wartości pokarmowej przebadano 30 prób różnych kiszonek. 

Wykonano w nich 816 analiz. Kiszonek bardzo dobrych było – 13, dobrych – 12, zadowalających – 5. 

Ocenę wartości wypiekowej pszenicy przeprowadzono w 175 próbach oznaczając w nich ilość  

i jakość glutenu, wyrównanie i wilgotność. Zawartość glutenu powyżej 26% (pszenice 

wysokojakościowe) stwierdzono w 48 próbach co stanowiło 27,4% przebadanych ziaren pszenicy. 

 Jeżeli chodzi o sam Gluten to powyżej 26% stwierdzono w 125 próbach. Najniższy Gluten 

wynosił 17,2% natomiast najwyższy 36,1%, indeks Glutenu wahał się od 25 do 99. Wyrównanie 

było w granicach od 41 do 92. 

 Liczbę opadania przeprowadzono w 117 próbach różnych pszenic, wyniki wahały się  

w granicach od 61 do 263. 

 Wartość wypiekowa pszenicy – „gluten” jest to substancja białkowa, zbudowana głównie  

z dwu frakcji białka – gliadyny i gluteniny, która stanowi „rusztowanie” dla wytworzonego ciasta. 

Własności fizykochemiczne glutenu umożliwiają zatrzymanie w cieście tworzących się podczas 

fermentacji gazów. Ilość zatrzymanych gazów i sposób ich rozmieszczenia są różne, w zależności 

od jakości glutenu. W dobrym cieście gazy powinny być rozmieszczone w jego całej masie  

w postaci drobnych, `równych pęcherzyków. Zła jakość glutenu obniża zdolność zatrzymywania 

gazów przez ciasto lub powoduje ich nierównomierne rozmieszczenie. Dlatego ważne jest 

oznaczanie nie tylko ilości, ale też jakości glutenu – Indeks Glutenu, tj. wskaźnik, którego wartość 

waha się w granicach od 1 do 100. Pszenice wysokojakościowe charakteryzują się najlepszą 

jakością glutenu – Indeks Glutenu 61-100. 

Kontrolę materiału siewnego przeprowadzono w 147 próbach różnych zbóż. 

Zawartość azotu ogólnego w zielonkach zbóż w celu określenia II dawki nawożenia pogłównego 

azotu przeprowadzono w 69 próbkach, w których stwierdzono zawartość azotu w granicach 2,20% 

– 5,64%, 26 próbek nie wymagało dodatkowego nawożenia azotem natomiast w pozostałych 

zalecane było dodatkowe nawożenie. 

 Zawartość szkodliwych azotanów oznaczono w 112 próbach różnych warzyw i owoców. 

Przekroczenia wystąpiły w 17 próbach. Najwięcej przekroczeń stwierdzono w burakach 

ćwikłowych – 8 prób, w pietruszce - 5, w marchwi – 2, i po jednej w ziemniakach i selerze.    

Zawartość cukru w burakach cukrowych oznaczono w 23 próbach. Wyniki były zróżnicowane  

i wahały się w granicach od 9,54 % do 17,35 %. 

Oprócz materiału roślinnego i pasz przeprowadzono ocenę 115 prób miodu, wykonując 766 analiz 

(zawartość wody, kwasowość, przewodność i zafałszowanie sacharozą). Przekroczenia zawartości 

wody powyżej 20% stwierdzono w 16 próbach, kwasowości powyżej 5 w 3 próbach miodu, 26 prób 

nie spełniało wymagań normy ze względu na zbyt niską przewodność. Natomiast zafałszowanie 

sacharozą wykryto w 8 próbach badanego miodu.  
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W 2010 roku laboratorium przyjęło od różnych firm i rolników indywidualnych materiał do analizy. 

Lp. Wyszczególnienie Ilość prób Ilość analiz 
1 Analiza ilościowa i jakościowa kiszonek 30 816 
2 Oznaczenie azotu w zielonkach zbóż 69 276 
3 Analiza zielonek z pastwisk 5 80 
4 Oznaczenie azotanów w warzywach i owocach  112 224 
5 Oznaczenie ilości i jakości glutenu w pszenicy  175 1956 
6 Analiza siana  28 388 
7 Zdolność kiełkowania, wilgotność MTZ, czystość nasion  147 356 
8 Analiza mieszanek i śrut 104 1434 
9 Oznaczenie cukru w burakach cukrowych  23 46 
10 Analiza miodu  115 766 
11 Inne analizy 60 284 

 Razem  868 6626 

 ZAKŁADANIE I PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ 

 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest właścicielem witryny internetowej 

www.podrb.pl działającej od czerwca 2004 r. Średnio miesięcznie z informacji zgromadzonych  

w witrynie korzysta 4000-6000 odwiedzających. W 2010 r. świadczono usługi polegające na 

umożliwieniu reklamowania się na stronie internetowej firmom i instytucjom działającym w otoczeniu  

i na rzecz rolnictwa. W ramach wzajemnej współpracy z instytucjami, zrzeszeniami agroturystycznymi, 

wydawnictwami i portalami rolniczymi zamieszczono odwołania do stron partnerów. 

 USŁUGI NOCLEGOWE I GASTRONOMICZNE 

 Przychody z gastronomi stanowiły znaczący element przychodów ze sprzedaży usług 

świadczonych przez PODR. Z usług Ośrodka korzystały firmy prowadzące szkolenia i dla 

uczestników tych szkoleń prowadzono obsługę gastronomiczno – hotelarską.  

 WYNAJEM SAL (WYKŁADOWO-SZKOLENIOWYCH, KOMPUTEROWEJ), NA 

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 

 W 2010 r. organizowane były w ośrodku konferencje, seminaria organizowane przez wyższe 

uczelnie a także imprezy integracyjne organizowane przez zakłady pracy dla swoich pracowników. 

Sale wynajmowane były również na przyjęcia okolicznościowe. 

Inne działania 

1. Pomoc paszowa dla powodzian  

 Świadczono pomoc paszową dla gospodarstw dotkniętych klęską powodzi w 2010 roku.  

W Ośrodku powołano koordynatora, który zbierał zapotrzebowanie dla gospodarstw zalanych  

z poszczególnych wsi oraz wyszukiwał chętnych darczyńców i koordynował w porozumieniu  

z gminami, sołtysami rozdzielanie pomocy paszowej.  

http://www.podrb.pl/�
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Firmy paszowe z terenu woj. podkarpackiego zaoferowały następującą pomoc: 

- Provimi Jarosław – przekazała jeden samochód paszy (tir) na teren zalanych miejscowości (pow. 

Tarnobrzeg), 

- Nutrena Ropczyce – ok. 8 ton paszy (mieszanki paszowe, pasza pełnoporcjowa) przekazane na 

teren gmin Czermina i Wadowic (powiat Mielec), 

- Sano Sp. zo.o Sękowo – przekazana pasza na teren gminy Czermin i Wadowice. 

- Mieszalnia pasz Kolbuszowa – przekazała 1 tonę śruty pszennej na teren gminy Padew Narodowa 

Transporty indywidualne organizowane przez doradców Ośrodka w terenie: 

- PZDR Sanok – 10 transportów siana, sianokiszonki w balotach, słomy i pasz treściwych wysłane na 

tereny gminy Wadowice Górne, Padew Narodowa (pow. Mielec), oraz do Gorzyce (pow. Tarnobrzeg) 

- PZDR Krosno – 4 transporty w tym: zboża, ziemniaki – przekazane na teren gminy Gorzyc (pow. 

Tarnobrzeg). 

- PZDR Lesko – 2 transporty sianokiszonki – przekazane na teren powiatu Mielec i Tarnobrzeg 

- PZDR Lubaczów - 2 transporty w tym : pasze treściwe, siano, słoma przekazane na teren gminy 

Padew Narodowa. 

- PZDR Ustrzyki – 2 transporty sianokiszonki przekazane na teren zalanych miejscowości w pow. 

Mieleckim. 

- PZDR Rzeszów – 5 transportów siana, słomy, pasz treściwych przekazane na zalane tereny pow. 

Mielca i Tarnobrzega. 

Pomoc paszowa z innych województw: z woj. podlaskiego wysłano dwa transporty pasz treściwych 

na tereny popowodziowe (pow. Mielec, Tarnobrzeg. 

Pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęską powodzi  

 Ośrodek prowadził bezpłatną wycenę maszyn i urządzeń rolniczych uszkodzonych w wyniku 

klęsk powodziowych na terenie miasta Jasła, gmin Jasło i Skołyszyn, oraz miejscowości; Trzcinica, 

Osobnica, Jabłonica, Przysieki. Wykonano lustrację sprzętu w 65 gospodarstwach rolnych, opracowując 

operaty szacunkowe strat popowodziowych. Ogólna ilość ocenianych maszyn i urządzeń  

w lustrowanych gospodarstwach obejmowała ok. 400 pozycji sprzętowych. Wycena zniszczonych 

maszyn była niezbędna aby poszkodowani rolnicy mogli starać się o środki finansowe.  

1. Udział PODR w Boguchwale w pracach merytorycznych i organizacyjnych związanych  

z działalnością Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania strat. 

 Niezależnie od Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego nr 106/10 z dnia 12 maja 2010 r. 

zgodnie z którym obsługę organizacyjno-administracyjną Komisji zapewnia Wydział Środowiska  

i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego całość prac merytorycznych związanych  

z obowiązującą dokumentacją i doradztwem dla Komisji Gminnych wykonywano w Ośrodku. 
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 W wyniku klęsk powodzi i innych, jakie miały miejsce w okresie od połowy maja do połowy 

lipca tego roku, pracownicy Ośrodka angażowali się w bezpośrednią pomoc dla poszkodowanych 

(udział w organizacji pomocy paszowej) jak również uczestniczyli w sposób bezpośredni  

w działaniach związanych z szacowaniem szkód. Pracownicy Ośrodka są członkami we wszystkich 

Komisjach Gminnych szacujących straty (117 Komisji Gminnych szacowało straty), szacunki strat 

przeprowadzone były w liczbie 21,5 tys. gospodarstw.  

W większości komisji gminnych odpowiedzialność za prawidłowość merytoryczną sporządzonej 

dokumentacji związanej z szacowaniem strat odpowiadał pracownik PODR. 

W zakresie prac związanych z obowiązkami Komisji Wojewódzkiej wykonano: 

- przygotowano wzory protokołów szacowania strat (w oparciu o wzór Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi), 

- opracowano wzory do obliczeń kwoty obniżenia przychodu i średnich strat w poszkodowanych 

gospodarstwach (na arkuszu Excel), 

- opracowano wytyczne, pomocne do przeprowadzania obliczeń, tak aby była jednolitość 

interpretacji, 

- opracowano i na bieżąco uzupełniano zestawienie średnich cen i przeciętnych plonów upraw  

w województwie za ostatnie 3 lata (niezbędne do przeprowadzenia wymaganych obliczeń), 

- świadczone było bieżące, stałe doradztwo związane z szacowaniem strat (wyjaśnienia 

telefoniczne) , również bezpośrednia pomoc przy dokonywaniu obliczeń i zestawień strat  

w gminach (303 gospodarstwa) 

- okresowo przygotowywano informacje o szkodach w wyniku powodzi w oparciu o dane naszych 

pracowników w gminach, 

- świadczona była pomoc merytoryczna dla Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie 

zasad wypłaty pomocy dla poszkodowanych rolników i obowiązującej dokumentacji,  

- opracowano artykuł o zakresie i zasadach pomocy dla poszkodowanych rolników.  

 Ponadto do 30 czerwca 2010 r. przygotowano do podpisu opinie do 136 wniosków rolników 

na kredyty preferencyjne na odtworzenie produkcji, na wartość 1 373,9 tys. zł, dla klęsk z 2009 r. 



 
 
 
 

 
UCHWAŁA NR …… 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia …………… 2011 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia zmian cennika usług Podkarpackiego Ośrodka  
Doradztwa Rolniczego. 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i ust. 3 
ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) przy uwzględnieniu pozytywnej 
opinii Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Podkarpackim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale z dnia 31.01.2011 r., 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się zmiany cennika usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale objęte Zarządzeniem Nr 2/2011 
Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale  
z dnia 10 lutego 2011 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Projekt - 



Uzasadnienie 
 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia 
zmian cennika usług Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach 
doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) wysokość wynagrodzenia za 
usługi wykonywane odpłatnie przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego zatwierdza Sejmik 
Województwa. 

Przedstawione przez Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Boguchwale zmiany cennika usług wykonywanych odpłatnie przez Ośrodek wynikają ze 
zmian w przepisach dotyczących podatku VAT. Skutkują one zwiększeniem stawek VAT  
w odniesieniu do niektórych usług oraz objęciem podatkiem VAT usług dotychczas 
zwolnionych z tego podatku.  
Zmiany te zgodnie z wymogiem określonym w art. 13 ust. 3 w/w ustawy  
o jednostkach doradztwa rolniczego zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę 
Społeczną Doradztwa Rolniczego działającą przy Ośrodku uchwałą Nr 2/II/2011  
z dnia 31.01.2011 r. 
Polegają one na podwyższeniu opłat za świadczone usługi oraz wprowadzeniu nowej usługi 
dotyczącej opracowywania wniosków i biznesplanów dla przetwórstwa rolno-spożywczego 
 

 – według poniższego zestawienia:  
 

Rozdział 1 – Działalność szkoleniowa  
 

pkt Działanie  dotychczas po zmianie 
1.3 Szkolenie z zakresu stosowania 

środków ochrony roślin sprzętem  
70 zł/osobę 86 zł/osobę 

1.4 Kurs „Turystyka wiejska – 
gospodarstwo agroturystyczne”  

80 zł/osobę  98 zł/osobę 

1.5 Kurs „Prowadzenie działalności 
gastronomicznej”  

170 zł/osobę  209 zł/osobę 
 

 

Rozdział 6 – Działalność wydawnicza  
 

pkt Działanie  dotychczas po zmianie 
6.3 Reklamy ( ogłoszenia)  

w wydawnictwach PODR 
Format A4, pełny kolor 
- druga i czwarta strona okładki  
- trzecia strona okładki 
format A4, kolor czarno-biały 
artykuły sponsorowane format A4 
 

 
 
 

1098 zł 
976 zł 
549 zł 
305 zł 

 

 
 
 

1107-1230 zł 
984-1107 zł 

553,50-676,50 zł  
307,50-430,50 zł 

6.4 Usługi drukarskie- offsetowe: 
Strona A4 jednostronne 
 

 
0.08 zł 

 

 
0.10 zł 

 
 

Rozdział 10 – Działalność usługowa  
 

pkt Działanie  dotychczas po zmianie 
10.4 Usługi noclegowe 

doba w pokoju1,2 ,wieloosobowym 
doba w apartamencie  

 
15-50 zł/osobę3) 

25-80 zł/osobę  
 

 
15-90 zł/osobę 3) 
25-300 zł/osobę  

 
10.5 Usługi gastronomiczne 

śniadanie 
obiad 
kolacja 
przerwa kawowa 

 

 
10-12 zł 
11-20 zł 
10-15 zł 
3-5 zł/os. 

 

 
10-20 zł 
11-30 zł 
10-30 zł 

3-15 zł/os. 
 



 
 
Rozdział 12 – Opracowanie wniosków i biznesplanów dla działań PROW 2007-2013  

 

pkt Działanie  Przygotowanie wniosku  
o pomoc  (zł) 

Przygotowanie planu 
rozwoju gosp. 

(biznesplan)  ( zł) 
dotychczas po zmianie dotychczas po zmianie 

12.2 Modernizacja 
gospodarstw 
rolnych  

100,200- 
wniosek dwu  

i więcej 
etapowy 

130,250- 
wniosek dwu  

i więcej 
etapowy 

400 -
uproszczony 
plan projektu, 

600 zł - 
 pełny plan 

projektu 

500 -
uproszczony 
plan projektu, 

750 zł -  
pełny plan 
projektu 

12.2 Różnicowanie  
w kierunku 
działalności 
nierolniczej  

 
100 

 
130 

 
500 

 
650 

12.3 Tworzenie  
i rozwój mikro-
przedsiębiorstw.  

 
300 

 
400 

1% wartości 
wnioskowanej 
kwoty dotacji 

– nie mniej niż 
1000 

1% wartości 
wnioskowanej 
kwoty dotacji  

– nie mniej niż 
1230 

12.4 Zwiększenie 
wartości dodanej 
produkcji rolnej 
 i leśnej  

 
 

300 

 
 

400 

bez zmian tj: 
przy wartości operacji do  
2 mln.zł -1,5% wnioskowanej 
kwoty wsparcia 
przy wartości operacji do  
10 mln.zł -1% wnioskowanej 
kwoty wsparcia 
przy wartości operacji powyżej  
10 mln.zł-0,5% wnioskowanej 
kwoty wsparcia 

 
12.5 Grupy 

producentów 
rolnych  

 
100 

 
130 

 
500 

 
650 

12.6 Renty 
strukturalne  

200 250 x x 

12. 7 Ułatwianie startu 
młodym rolnikom 

100 130 200 250 

12.8 Zalesianie 
gruntów rolnych 
oraz zalesianie 
gruntów innych 
niż rolne  

 
100 

 
130 

 
x 

 
x 



12.10 Opracowanie 
wniosków o 
wspieranie 
przedsięwzięć 
rolno środowisko- 
wych dla działań 
PROW 2004-
2006, 
PROW 2007-
2013  

50 zł  – do 20 
dz. ew. 
 
100 zł – za 21 
do 50 dz. ew. 
 
150 zł– za 
51do100 dz. 
 
200 zł – pow. 
100 dz.ew. 

 

 

65 zł  – do 20 
dz.ew. 
 
130 zł – za 21 
do 50 dz. ew. 
 
200 zł– za 
51do100 dz. 
 
250 zł – pow. 
100 dz.ew. 

 

 

200 zł -jeden pakiet 
 

100 zł za każdy kolejny 
pakiet, plus 1% wysokości 
dotacji powyżej 50 tys. za 
okres pięciu lat 
 

Aneks do planu:  
100 zł - za pakiet rolnictwo 
zrównoważ.  
 

80 zł – pozostałe pakiety 
 

150 zł – przejście  
z pakietu 3 na pakiet 4 lub 5 
250 zł -jeden pakiet 
 

130 zł za każdy  
kolejny pakiet, plus 1% 
wysokości dotacji powyżej 
50 tys. za okres pięciu lat 
 

Aneks do planu:  
130 zł - za pakiet rolnictwo 
zrównoważ.  
 

100 zł – pozostałe pakiety 
 

200 zł – przejście  
z pakietu 3 na pakiet 4 lub 5 
 

  dotychczas po zmianie 
12.11 Wypełnianie 

jednorazowego 
zgłoszenia do 
jednostki 
certyfikującej  

 
60 

 

 
80 

12.13 Pomoc przy 
prowadzeniu 
rejestru 
działalności rolno- 
środowiskowej  

za 1 pakiet – 50 zł 
za 2 pakiety – 100 zł 
za 3 pakiety i więcej – 150 zł 
za pakiet rolnictwo 
zrównoważone - 100 zł 

za 1 pakiet – 65 zł 
za 2 pakiety – 130 zł 
za 3 pakiety i więcej – 200 zł 
za pakiet rolnictwo 
zrównoważone 130 zł 

12.14 Uczestniczenie 
rolników  
w systemach 
jakości żywności  

wniosek o dofinansowanie –  
30 zł 

wniosek o płatność – 30 zł 

wniosek o dofinansowanie – 
40 zł 

wniosek o płatność – 40 zł 

12.15 Wnioski z działań 
informacyjnych  
i promocyjnych 

opracowanie wniosku 
 200 zł 

opracowanie wniosku  
250 zł 

12.17 Wypełnianie 
planów produkcji 
dla jednostek 
certyfikujących 

 
 

20 zł 
 

 
 

25 zł 
 



Rozdział 14 – Rozliczanie Indywidualnej Ilości referencyjnej mleka  
 

pkt Działanie  dotychczas po zmianie 
14.1 Transfer kwot mlecznych wypełnienie wniosku  

30 zł 
wypełnienie wniosku  

 40 zł 
14.2 Przygotowanie rozliczeń kwot 

mlecznych 
rozliczenie roczne  

30 zł 
 

rozliczenie roczne 
40 zł 

 

 
Rozdział 16 – opracowanie wniosków i biznesplanów dla innych działań   
 

pkt Działanie  dotychczas po zmianie 
16.1 Refundacja kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego 

 
500 zł 

 
650 zł 

16.2 Wniosek o przyznanie środków  
z funduszu pracy na podjęcie 
działalności gospodarczej dla osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w 
PUP 

 
700 zł 

 
900 zł 

16.3 Wnioski z działania 6.2 PO KL: 
Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samo zatrudnienia 
zgłoszenie  
opracowanie biznesplanu 

 
 
 
 

   300 zł 
1000zł 

 
 
 
 

 400 zł 
1230 zł 

 
16.4 Małe Projekty wdrażane poprzez 

Lokalne Grupy Działania 
– gdy przedmiotem operacji jest zakup 
wyposażenia 
- gdy operacja dotyczy inwestycji 
opartych o kosztorys inwestorski 

 
 

do 400 zł 
 

do 650 zł 

 
 

do 500 zł 
 

do 750 zł 

Nowa usługa  
16.5 Opracowanie wniosków 

 i biznesplanów dla przetwórstwa 
rolno-spożywczego, usług, produkcji  
i innych. 

do 15.000 zł 
Kwota dotacji 

 

od 15.001 – 30.000 zł 
 

od 30.001 – 50.000 zł 
 

od 50.001 – 80.000zł 
 

od 80.001 – 100.00 zł 
 

pow 100.000 zł 
 

 
 
 
 
 
200 zł + 0,30% kwoty dotacji 
 

400 zł + 0,25% kwoty dotacji 
 

550 zł + 0,20% kwoty dotacji 
 

800 zł + 0,20%  kwoty dotacji 
 

1000 zł + 0,20% kwoty dotacji 
 

1200 zł + 0,15% kwoty dotacji 
 

 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr …………… 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia …….2011 r. 
 

 

Zarządzenie Nr 2/2011 

Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

z dnia 10 lutego 2011 r. 

 

w sprawie: zmiany cennika usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 

 

Na podstawie art.4 ust.4 oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 22 października 2004r.                   

o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 

2/II/2011 Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Podkarpackim Ośrodku 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale z dnia 31.01.2011 r.,  zarządzam co następuje: 

 

§1 

Wprowadzam zmiany w cenniku usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Cennik został zmieniony  w następujący sposób: 

- w rozdziale 1 -  Działalność szkoleniowa: 

pkt 1.3   otrzymuje następujące brzmienie: „1.3 Szkolenie z zakresu stosowania środków 

ochrony roślin sprzętem  -  86 zł/osobę”       

pkt 1.4  otrzymuje następujące brzmienie: „1.4 Kurs turystyka wiejska – gospodarstwo 

agroturystyczne - 98 zł/osobę” 

pkt 1.5 otrzymuje następujące brzmienie:

 

 „1.5 Kurs prowadzenie działalności 

gastronomicznej - 209 zł/osobę” 

w rozdziale 6 – Działalność wydawnicza: 

 pkt. 6.3 otrzymuje następujące brzmienie:

format A4, pełny kolor 

 „6.3 Reklamy (ogłoszenia) w wydawnictwach 

PODR 

- druga i czwarta strona okładki  1107 – 1230 zł 

- trzecia strona okładki    984 – 1107 zł 

format A4, kolor czarno – biały   553,50 – 676,50 zł 

pozostałe formaty     cena proporcjonalna do formatu A4 

artykuły sponsorowane format A4  307,50 – 430,50 zł 



inserty (wkładki)     0,18 zł/sztuka nakładu” 

„usługi drukarskie – offsetowe: 

pkt. 6.4 w zakresie usługi drukarskie – offsetowe otrzymuje następujące brzmienie: 

      strona A4 jednostronnie   0,10 zł 

      dwustronnie A4    0,15 zł 

      inne      każdorazowo wg indywidualnej kalkulacji” 

 

- w rozdziale 10 – Działalność usługowa: 

doba w pokoju 1, 2, wieloosobowym  15 – 90 zł/osobę3) 

pkt. 10.4 otrzymuje następujące brzmienie: „10.4 Usługi noclegowe 

doba w apartamencie     25 – 300 zł/osobę” 

 

śniadanie    10 – 20 zł/osobę 

pkt 10.5 otrzymuje następujące brzmienie: „10.5 Usługi gastronomiczne 

obiad     11 – 30 zł/osobę 

kolacja     10 – 30 zł/osobę 

przerwa kawowa   3 – 15 zł/ osobę 

Ceny usług hotelarsko-gastronomicznych podlegają negocjacji i mogą ulec zmianie  

w zależności od specyfiki i życzeń klienta. 

Ceny usług bufetowych naliczane są wg receptur obowiązujących w gastronomii i ustalonych 

marży na wyroby i towary”. 

 

sala wykładowo-szkoleniowa    12 – 30 zł/godz. 

pkt. 10.6 otrzymuje następujące brzmienie: „10.6 Wynajem sal 

pracownia komputerowa (10 stanowisk)   nie mniej niż 10 zł/godz./1 st. 

imprezy okolicznościowe (wesela, bankiety, przyjęcia) 500 – 2500 zł 

wynajem sceny estradowej przenośnej    za jeden dzień od 1. 000 – 2.500 zł 

wynajem pomieszczeń biurowych    od 5 zł za m2 

Ceny wynajmu sal mogą ulec zmianie w zależności od uzgodnień z klientem, jednak nie 

mogą być niższe jak określone w tabeli”. 

 

- w rozdziale 12 -  Opracowanie wniosków i biznesplanów dla działań PROW 2007-2013: 

pkt 12.1 otrzymuje następujące brzmienie: „12.1 Modernizacja gospodarstw rolnych: 

w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc (zł): 130, 250 – wniosek dwu i więcej etapowy;  



w rubryce przygotowanie planu rozwoju gospodarstwa (biznesplan) (zł): 500 zł – 

uproszczony plan projektu, 750 zł – pełny plan projektu 

w rubryce płatność (% kwoty dofinansowania) – zakup maszyn i urządzeń 0,4 % kwoty 

dotacji, max 400 zł; inwestycje budowlane 0,6% kwoty dotacji, max 1000 zł” 

 

pkt 12.2 otrzymuje następujące brzmienie:

w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc (zł): 130;  

 „12.2 Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej:  

w rubryce przygotowanie planu rozwoju gospodarstwa (biznesplan) (zł): 650 zł 

w rubryce płatność (% kwoty dofinansowania) – 0,6% przyznanej kwoty dofinansowania” 

 

pkt 12.3 otrzymuje następujące brzmienie:

w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc (zł): 400;  

 „12.3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

w rubryce przygotowanie planu rozwoju gospodarstwa (biznesplan) (zł): 1% wartości 

wnioskowanej kwoty dotacji – nie mniej niż 1230 zł 

w rubryce płatność (% kwoty dofinansowania) - zakup maszyn i urządzeń 0,3 % przyznanej 

kwoty dofinansowania; inwestycje budowlane 0,5% przyznanej kwoty dofinansowania” 

 

pkt 12.4 otrzymuje następujące brzmienie:

w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc (zł): 400;  

 „12.4 Zwiększenie wartości dodanej produkcji 

rolnej i leśnej 

w rubryce przygotowanie planu rozwoju gospodarstwa (biznesplan) (zł): 

przy wartości operacji do 2 mln. zł – 1,5% wnioskowanej kwoty wsparcia,  

przy wartości operacji do 10 mln. zł – 1% wnioskowanej kwoty wsparcia,  

przy wartości operacji powyżej 10 mln. zł – 0,5% wnioskowanej kwoty wsparcia 

w rubryce płatność (% kwoty dofinansowania) -  0,6 % przyznanej kwoty dofinansowania ” 

 

pkt 12.5 otrzymuje następujące brzmienie:

w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc (zł): 130;  

 „12.5 Grupy producentów rolnych 

w rubryce przygotowanie planu rozwoju gospodarstwa (biznesplan) (zł): 650 zł” 

 

pkt 12.6 otrzymuje następujące brzmienie:

w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc (zł): 250 zł” 

 „12.6 Renty strukturalne 

 

pkt 12.7 otrzymuje następujące brzmienie: „12.7 Ułatwianie startu młodym rolnikom 



w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc (zł): 130;  

w rubryce przygotowanie planu rozwoju gospodarstwa (biznesplan) (zł): 250 zł” 

 

pkt 12.8 otrzymuje następujące brzmienie:

w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc (zł): 130 zł” 

 „12.8 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie 

gruntów innych niż rolne 

pkt 12.10 otrzymuje następujące brzmienie:

w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc (zł):  

 „12.10 Opracowanie wniosków o wspieranie 

przedsięwzięć rolnośrodowiskowych dla działań PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 

65 zł - do 20 dz. ew. 

130 zł  - za 21 do 50 dz. ew 

200 zł - za 51 do 100 dz. ew 

250 zł - pow. 100 dz. ew  

zmiana do wniosku – odpłatność jw. 

w rubryce przygotowanie planu rozwoju gospodarstwa (biznesplan) (zł): 

250 zł – jeden pakiet 

130 zł – za każdy kolejny pakiet, plus 1% wysokości dotacji powyżej 50 tys. za okres 5 lat 

Aneks do planu: 

130 zł – za pakiet rolnictwo zrównoważone 

100 zł – pozostałe pakiety 

200 zł – przejście z pakietu 3 na pakiet 4 lub 5 

Dojazd w przypadku kwalifikacji TUZ (obowiązkowa praca w terenie; pakiet 3,4,5) – 

odpłatność w zależności od przejechanych km wg obowiązującej stawki” 

 

pkt 12.11 otrzymuje następujące brzmienie:

w rubryce przygotowanie planu rozwoju gospodarstwa (biznesplan) (zł): 80 zł” 

 „12.11 Wypełnianie jednorazowego zgłoszenia 

do jednostki certyfikującej 

 

pkt 12.13 otrzymuje następujące brzmienie:

za 1 pakiet    - 65 zl     

 „12.13 Pomoc przy prowadzeniu rejestru 

działalności środowiskowej 

za 2 pakiety    - 130 zł      

  

za 3 pakiety i więcej   - 200 zł 

za pakiet rolnictwo zrównoważone - 130 zł” 



 

pkt 12.14 otrzymuje następujące brzmienie:

wniosek o dofinansowanie - 40 zł 

 „12.14 Uczestnictwo rolników w systemach 

jakości żywności 

wniosek o płatność  - 40 zł” 

 

pkt 12.15 otrzymuje następujące brzmienie:

opracowanie wniosku – 250 zł” 

 „12.15 Wnioski z działań informacyjnych  

i promocyjnych 

 

pkt 12.17 otrzymuje następujące brzmienie:

 

 „12.17 Wypełnianie rocznych planów produkcji 

dla jednostki certyfikującej – 25 zł 

- w rozdziale 14 -  Rozliczanie Indywidualnej Ilości referencyjnej mleka: 

pkt 14.1 otrzymuje następujące brzmienie: „14.1 Transfer kwot mlecznych – wypełnienie 

wniosku – 40 zł” 

pkt 14.2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

 „14.2 Przygotowanie rozliczeń kwot – rozliczenie 

roczne -  40 zł” 

- w rozdziale 16 -  Opracowanie wniosków i biznesplanów dla innych działań: 

pkt 16.1 otrzymuje następujące brzmienie:

w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc (zł): 650 zł 

 „16.1 Refundacja kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

 

pkt 16.2 otrzymuje następujące brzmienie

w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc (zł): 900 zł” 

: „16.2 Wniosek o przyznanie środków z funduszu 

pracy na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP: 

 

pkt 16.3 otrzymuje następujące brzmienie

w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc: zgłoszenie – 400 zł;  

: „16.3 Wnioski z działania 6.2 PO KL: Wsparcie 

oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia:  

w rubryce przygotowanie planu rozwoju gospodarstwa (biznesplan) (zł): opracowanie 

biznesplanu – 1230 zł;  

w rubryce przygotowanie wniosku o płatność (% kwoty dofinansowania): 1% przyznanej 

kwoty dofinansowania” 



 

pkt 16.4 otrzymuje następujące brzmienie

w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc: do 500 zł – gdy przedmiotem operacji jest zakup 

wyposażenia, do 750 zł – gdy operacja dotyczy inwestycji opartych o kosztorys inwestorski” 

: „16.4 Małe Projekty wdrażane poprzez Lokalne 

Grupy Działania:  

 

Po punkcie 16.4 dodaje się punkt 16.5 o następującym brzmieniu: „16.5 Opracowanie 

wniosków i biznesplanów dla przetwórstwa rolno – spożywczego, usług, produkcji i innych 

w rubryce przygotowanie wniosku o pomoc (zł):  

Kwota dotacji 

do 15.000 zł   - 200 zł + 0,30 % kwoty dotacji 

od 15.001 – 30.000 zł  - 400 zł + 0,25% kwoty dotacji 

od 30.001 - 50.000 zł   - 550 zł + 0,20% kwoty dotacji 

od 50.001 -  do 80.000 zł  - 800 zł + 0,20% kwoty dotacji  

od 80.001  - 100.000 zł - 1000 zł + 0,20 % kwoty dotacji 

pow. 100.000 zł  - 1200 zł + 0,15% kwoty dotacji 

Przy wysokich kwotach opłat istnieje możliwość negocjacji cen”. 

 

§2 

Pozostałe zapisy cennika pozostają bez zmian. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia wprowadzanych zmian przez Sejmik 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 
 



- projekt - 

UCHWAŁA NR           

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia                 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Poniatowskiego na działania 
organów administracji publicznej związanej z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym miasta Jasła. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 229 pkt 5 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz.U. z 2005 Nr 239, poz.2019 z późn. zm.); 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Pana Kazimierza Poniatowskiego 
na działanie Zarządu Województwa Podkarpackiego, związane z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym miasta Jasła w części dotyczącej domniemanego 
spowodowania zagrożenia powodziowego poprzez wybudowanie obwałowań rzek 
Wisłoki i Ropy, z powodów zawartych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik 
do uchwały. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
        

           



Załącznik do uchwały 

 

Uzasadnienie 

 

Skargę Pana Kazimierza Poniatowskiego z dnia 5 grudnia 2010 r. skierowaną 
do Najwyższej Izby Kontroli na organy administracji publicznej, związaną 
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta Jasła uznajemy za bezzasadną 
z niżej podanych powodów: 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia             
17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części 
stanowiących własność publiczną (Dz.U.03.16.149 ) rzeki Wisłoka (poz. 1101) oraz 
Ropa (poz. 1148), których dotyczy skarga, znajdują się w administracji 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w związku z czym 
podniesiona w pkt A skargi,

W odniesieniu do zarzutu poruszonego 

 sprawa utrzymania drożności cieków: w części 
dokonania wycinki drzew w międzywalu kompetentnym organem w tej kwestii jest 
wspomniany wyżej RZGW w Krakowie, w części dot. usuwania gałęzi i śmieci jest 
właściwością Burmistrza Miasta Jasła i wynika z art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz art. 34 ustawy o odpadach, na podstawie 
którego Burmistrz zobowiązany jest do wydania decyzji nakazującej usunięcie 
odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.  

w pkt. B, skargi

Jak wynika z informacji otrzymanych od Pana Piotra Radzickiego - autora projektu 
budowlanego – Firmy AdEko z Krakowa, dla wyznaczenia rzędnych zwierciadła wód 
miarodajnych wykonane zostały obliczenia przepływów prawdopodobnych w oparciu 
o obserwacje wodowskazowe z czterech profili wodowskazowych i na tej podstawie 
w oparciu o cyfrowy model hydrauliczny wyznaczono rzędne zwierciadła wody 
miarodajnej. Obliczenia wykonał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział 
w Krakowie, czyli jedyna instytucja w Polsce dysponująca danymi statystycznymi 
przepływów rzek. 

 Pana Poniatowskiego, 
tj. domniemanym spowodowaniu zagrożenia powodziowego poprzez wybudowanie 
obwałowań rzek Wisłoki i Ropy, jest on całkowicie bezzasadny, bowiem inwestycja 
zrealizowana przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Rzeszowie wykonana była na podstawie licznych wniosków i interwencji 
mieszkańców osiedla Gądki – usytuowanego w widłach Wisłoki i Ropy i leżała 
w publicznym interesie mieszkańców Jasła. Realizacja robót została poprzedzona 
dokumentacją przedwstępną w formie koncepcji skonsultowanej z mieszkańcami 
terenów zalewowych, objętych powyższym opracowaniem. Projekt budowlany 
opracowany został przez osoby posiadające stosowne uprawnienia – zgodnie 
z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozwiązania projektowe 
uzgodnione zostały z RZGW w Krakowie, inwestor uzyskał prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane od właścicieli gruntów. Na podstawie projektu 
wydane zostały wszelkie, wymagane prawem decyzje administracyjne, 
z pozwoleniem wodno prawnym oraz pozwoleniem na budowę włącznie. 

Do obliczeń przyjęto pierwszą klasę wałów przeciwpowodziowych zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w obowiązującym wówczas Rozporządzeniu MOŚZNiL 
z dnia 20.12.1996 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 



obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. Spowodowało to przyjęcie 
jako przepływu miarodajnego Q0.1% to jest wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 
raz na tysiąc lat. 
Istniejące już wały na lewym brzegu rzeki Ropy i prawym brzegu rzeki Wisłoki 
narzuciły niweletę projektowaną korony wałów ochraniających osiedle Gądki 
(o którym mowa w pkt B skargi), ponieważ należy zachować symetryczność 
obwałowań. W związku z tym Projektant ustalił światło projektowanego międzywala 
a wysokość wałów pozostała na poziomie istniejących obwałowań, tak by poziom 
zwierciadła wody miarodajnej spełniał wytyczne projektowe w zakresie wyniesienia 
korony wału ponad to zwierciadło.  

Ponadto należy zauważyć, że wybudowane wały zlokalizowane są poza 
terenem koryt rzek - na terenach terasy dolinowej, więc w żaden sposób 
nie nastąpiło, sygnalizowane przez Pana Poniatowskiego zawężenie koryta rzeki 
Ropy i Wisłoki.  

Mając na uwadze powyższe, Sejmik uznaje, że stwierdzenie zawarte w piśmie 
Pana Poniatowskiego dotyczące spiętrzenia wód o 100 cm oraz do zawężenia koryta 
głównego o 25% w stosunku do stanu sprzed budowy wałów jest błędne 
i pozbawione podstaw merytorycznych.  

 Bezzasadność powyższych zarzutów podtrzymuje również autor projektu 
budowlanego – Firmy AdEKo z Krakowa z którym kwestie te zostały skonsultowane 
przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Uzasadnienie 
 

Do tutejszego urzędu wpłynęła skarga Pana Kazimierza Poniatowskiego 
na organy administracji publicznej, związana z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym miasta Jasła, przekazana przez Pana Artura Zawartko 
Doradcy Technicznego kierującego Wydziałem Skarg i Wniosków w Departamencie 
Strategii Kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia             
17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części 
stanowiących własność publiczną (Dz.U.03.16.149 ) rzeki Wisłoka (poz. 1101) oraz 
Ropa (poz. 1148), których dotyczy skarga, znajdują się w administracji Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie, w związku z czym podniesiona 
sprawa utrzymania drożności cieków oraz dokonania wycinki drzew w międzywalu 
leży w kompetencji w/w jednostki. W związku z powyższym,  skarga w tym zakresie 
została przekazana do organu nadzorującego RZGW w Krakowie, którym jest 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

         Z uwagi na zapisy art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach oraz zapisy art. 34 ustawy o odpadach, na podstawie którego burmistrz 
zobowiązany jest do wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania  lub magazynowania, powyższa skarga  
w zakresie nieusuwania gałęzi i śmieci została przekazana  właściwemu organowi do 
jej rozpatrzenia Radzie Miasta Jasła. 
 

W odniesieniu do zarzutu poruszonego w pkt. B, skargi

 

 Pana Poniatowskiego, 
tj. domniemanym spowodowaniu  zagrożenia powodziowego poprzez wybudowanie 
obwałowań rzek Wisłoki i Ropy, właściwym do rozpatrzenia jest Sejmik Województwa  
Podkarpackiego. W związku z powyższym, na podstawie art. 18 pt 20 ustawy z dnia  
5 czerwca 1988 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z 
późn. zm.), oraz na podstawie art.229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071                
z póź. Zm.) konieczne jest podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia w/w skargi. 

 
 

 

 
 
 
 
 



                   - Projekt- 
      

                   Uchwała 
           Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
               z dnia 

 
w sprawie  zatwierdzenia  zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala  

im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 
  

Działając na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.  
o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm./  
i  art. 18  pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
 / Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1590 z późn. zm./, 
 
         

  Sejmik Województwa Podkarpackiego  
      uchwala, co następuje: 

 
       § 1 

 
Zatwierdza się  zmiany w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu wynikające z § 1 i § 2  Uchwały Nr 69/2011  Rady Społecznej przy  
Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z dnia 19.01.2011 r.  w sprawie 
zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 
           

      § 2 
 
Uchwała Rady Społecznej  wskazana w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

       § 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie  
zatwierdzenia  zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu. 
 
 

Dokonanie zmian w Statucie polegających na zmianie nazwy Oddziału 

Rehabilitacji z Pododdziałem Dziennej Rehabilitacji na Oddział Rehabilitacji  

z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej jest niezbędne celem dostosowania do 

wymogów stawianych przez NFZ tj. przyporządkowanie określonych kodów 

resortowych. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni 

uzasadnione. 

 











               Projekt 
     

Uchwała Nr ………………….. 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ……………………. 
 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala                        
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie 
  
 
Działając na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i art. 18  pkt 20 ustawy                   
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z  2001r Nr 142,             
poz. 1590 z późn. zm.) 
 
 
 

  Sejmik Województwa Podkarpackiego  
      uchwala, co następuje 

 
 

       § 1 
 
Zatwierdza się zmiany w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego                      
im. Jana Pawła II w Krośnie wynikające z § 1 Uchwały Nr 56/10 Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie z dnia 24 września 
2010 r. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego             
im. Jana  Pawła II w Krośnie. 
 

       § 2 
 
Uchwała Rady Społecznej wskazana w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

          
       § 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  

im. Jana Pawła II w Krośnie. 
 
 
 Wskutek wystąpienia oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie jednostki 

dwukrotnie wpisany został Podkarpacki Ośrodek Okulistyczny raz, jako Oddział 

Szpitala i ponownie jako jednostka działalności podstawowej.  

 Celem usunięcia tej pomyłki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szpitala 

przygotowany został właściwy projekt Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego, w której Podkarpackie Ośrodek Okulistyczny jest Oddziałem 

Szpitala.  
 
 







-projekt- 
Uchwała Nr       

         Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
   z dnia  
 

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli 
do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  
w Rzeszowie. 
 
 Działając na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 2 lit. c. ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 
art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1590  z póź. zm.). 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
      uchwala, co następuje: 

 
 § 1 

 
Wybiera się następujących przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie: 
 
1) 

2) 

3) 

 
    § 2 
 

Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

    § 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru 

przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady 
Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie. 

 
 
  W dniu 10 marca 2011 r. upływa 3 - letnia kadencja Rady Społecznej przy 

Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie w związku z tym zachodzi 

konieczność powołania nowej Rady. 
Zgodnie z obowiązującym Statutem tej jednostki w skład Rady Społecznej 

wchodzi trzech przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego. 

Wybór tych przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego 

powołanie nowej Rady Społecznej. 

 
 
 
 
 



          Projekt 
UCHWAŁA NR ………../……………/11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia …………. 2011 r. 

 
 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia  
pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy 

i Chorób Płuc w Rzeszowie. 
 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, których może udzielić Zarząd 
Województwa Podkarpackiego w roku 2011 na kwotę: 2.500.000,- zł.  
 

§ 2 
 

1. Udziela się z budżetu Województwa Podkarpackiego nieoprocentowanej pożyczki 
długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie  
w kwocie: 2.500.000,- zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych. 

2. Pożyczka spłacana będzie w 24 ratach w następujący sposób:  
a) 23 raty miesięczne w wysokości: 105.000,- zł każda, płatnych na koniec każdego 

miesiąca w okresie od stycznia 2012 r. do listopada 2013 r.,  
b)  24 rata w wysokości 85.000,- zł płatna do 31 grudnia 2013 r.  

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 

 



Uzasadnienie do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki 

długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie. 

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie zwrócił się  
z prośbą o udzielenie pożyczki z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych.  
Pożyczka spłacana byłaby w 24 ratach miesięcznych, w okresie styczeń 2012 - grudzień 
2013 w następujący sposób:  
- 23 raty miesięczne w wysokości 105.000 zł płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, 
- ostatnia 24 rata w wysokości 85.000 zł płatna do 31 grudnia 2013 r.  

Szpital boryka się z brakiem płynności finansowej. Kontraktowane przez NFZ usługi 
medyczne nie pokrywają kosztów działalności. Szpital nie może odmówić świadczenia usług 
ratujących życie gdyż nie pozwala na to ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Kwota za 
wykonane ponad limit usługi medyczne, które do tej pory nie są zapłacone wynosi za rok 
2009 1.848.138,60 zł, zaś za 2010 r. - 1.250.931,13 zł.  W dniu 20.09.2010 r. Szpital 
skierował do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty kwoty nadwykonań za 2009 r. wraz  
z odsetkami.  Prognoza ich zapłaty jest jednak odległa w czasie.  

Niskie kontraktowanie usług medycznych oraz brak zapłat za usługi ponadlimitowe 
powoduje powstawanie zatorów płatniczych wobec kontrahentów i narastanie zobowiązań 
wymagalnych, które na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 3.986.688 zł.  Uzyskiwanymi środkami 
za świadczenie usług medycznych Szpital pokrywa zaszłe zobowiązania, bieżące pozostają 
ciągle niezapłacone. Na skutek tego kontrahenci blokują lub ograniczają dostawy leków, 
towarów i usług, co stanowi poważne zagrożenie dla dalszej działalności szpitala.  
Kontraktowane przez NFZ usługi medyczne świadczone przez Specjalistyczny Zespół 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie nie pokrywają kosztów działalności.  Wg wstępnych 
danych w 2010 roku Zespół wygenerował stratę w wysokości 3.538.132 zł.  
Udzielenie pożyczki w kwocie 2.500.000 zł pozwoli na częściową spłatę zobowiązań 
wymagalnych wobec dostawców oraz zaległych składek z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych za 2010 r.  

Wykaz jednostek i kwot zobowiązań wymagalnych, na zapłatę których zostaną 
zaangażowane środki z przyznanej pożyczki. 

Lp. Nazwa wierzyciela 

Maksymalna kwota 
wierzytelności 
wymagalnych możliwa do 
zapłaty ze środków 
udzielonej pożyczki 

1 Lift Rzeszów 10 000,00 
2 BioMerieux Warszawa 50 000,00 
3 Międzyusługowa Sp-nia Inwalidów Rzeszów 400,00 
4 Medres Rzeszów 20 000,00 
5 Cefarm Rzeszów 80 000,00 
6 Cezal Rzeszów 140 000,00 
7 Rzesz. Sp-nia Mieszkaniowa Rzeszów 2 500,00 
8 Regionalne Centrum Krw. i Krwiol.Rzeszów 47 000,00 



9 Glaxo Smith Kline Poznań 100 000,00 
10 Sumi Sulejówek 17 010,51 
11 Starstedt Blizne Łaszczyńskiego 19 000,00 
12 Covidien Polska Warszawa 300 000,00 
13 Paul Hartman Pabianice 30 000,00 
14 Jonson&Jonson Warszawa 96 000,00 
15 Ascor Warszawa 3 000,00 
16 Toruńskie ZMO Toruń 10 000,00 
17 Olympus Polska 230 000,00 
18 Varimed Rzeszów 10 000,00 
19 BMM Rzeszów 10 000,00 
20 BiaMediTek Białystok 19 000,00 
21 MarMed Warszawa 5 692,52 
22 Pro Medica Warszawa 556,00 
23 Woj. Zesp. Specjal. Rzeszów 50 000,00 
24 Chemifarb Rzeszów 1 876,08 
25 Sanofi Aventis Warszawa 170 000,00 
26 Farmacol Katowice 660 000,00 
27 Woj. Stacja Pogotowia Ratunk.Rzeszów 234 164,42 
28 Biomex Kraków 1 678,83 
29 Emapol Gdańsk 1 525,86 
30 Salus Katowice 70 000,00 
31 Medilab Warszawa 4 000,00 
32 Bor Pol Gliwice 1 500,00 
33 Beryl Med. Józefów 15 000,00 
34 Hurt Papier Rzeszów 2 736,55 
35 Emed Warszawa 2 526,60 
36 Elektromed Niepołomice 10 000,00 

37 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotórczych Otwock 4 032,10 

38 Lek Stryków 49 907,32 
39 Skamex Łódź 5 600,00 
40 Cezal Lublin 30 000,00 
41 Agfa Warszawa 48 000,00 
42 Radiologica Rzeszów 216 000,00 
43 Biogenet Piaseczno 7 320,00 
44 Servier Polska Warszawa 1 346,06 
45 Oxylabor Pruszków 873,76 
46 MIP Pharma Polska Gdańsk 11 699,38 
47 Eko Styl Leżajsk 59 000,00 
48 Henry Cruze Bielany Wrocławskie 42 000,00 
49 Szpital Brzozów 34 000,00 
52 Ismed Otwock 22 573,41 
53 Abidentcom NZOZ Zielonka 3 450,00 
54 Farmatex S.C. Warszawa 6 606,18 
55 Asseco Poland Rzeszów 94 000,00 
56 Jednostka Ratown. Chemicznego Tarnów 3 562,00 
57 Podkarpacki Urząd Skarbowy Rzeszów 249 288,00 

  Razem 3 314 425,58 



Ponieważ zapewnienie dostępności do świadczeń medycznych należy do obowiązków 
samorządu terytorialnego, w tym wypadku do Samorządu Województwa udzielenie 
wnioskowanej pomocy jest zasadne. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc  
w Rzeszowie jest jedyną tego typu placówką na terenie Podkarpacia, dalsze istnienie tego 
zakładu uzasadnione jest celami i zadaniami, do których realizacji został utworzony,  
a których nie może przejąć inny zakład w sposób zapewniający nieprzerwane sprawowanie 
opieki zdrowotnej nad mieszkańcami województwa.  
 



  
    -projekt- 

 
Uchwała Nr          /           /11 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia          lutego  2011 roku. 
 
 

w sprawie zmiany   Statutu  Wojewódzkiego  Ośrodka Dokumentacji     
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie. 

 
 
Na podstawie art.18 pkt 20  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.),   art. 7c  pkt 1,2,3 i 6 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.  z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz  § 68 ust. 2 Statutu Województwa 
Podkarpackiego  (M.P. z dnia 8  lutego 2000r. Nr 4, poz. 66 z późn.  zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
W Statucie  Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   
w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do   Uchwały Nr LVIII/727/06 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia  26 czerwca 2006 r.  w sprawie  nadania 
statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej  
w Rzeszowie   § 2 otrzymuje brzmienie: 
„ § 2. Do zakresu działania Ośrodka należy wykonywanie zadań Marszałka 
Województwa jako wojewódzkiego organu administracji geodezyjnej i kartograficznej 
związanych z gromadzeniem i prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego, zwanego dalej „zasobem”, kontrolą opracowań przyjmowanych do 
zasobu oraz udostępnianiem zasobu organom administracji rządowej  
i samorządowej oraz zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym, a także 
prowadzenie wojewódzkich baz danych, 
 
a w szczególności: 
 
1) gromadzenie i prowadzenie wojewódzkiego zasobu; 
2) zlecanie  wykonania map topograficznych i tematycznych, baz danych obiektów 

topograficznych oraz modernizacji zasobu; 
3) kontrola przyjmowanych materiałów do zasobu; 
4) sprzedaż map drukowanych topograficznych, tematycznych, atlasów itp.; 
5) wykonywanie i udostępnianie kopii map i baz zasobu; 
6) współpraca z innymi organami administracji geodezyjnej i kartograficznej  

w zakresie tworzenia i prowadzenia wojewódzkich baz danych wchodzących  
w skład krajowego systemu informacji o terenie; 

7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie wojewódzkich baz danych; 
8) doskonalenie prowadzenia zasobu poprzez wdrażanie nowych technik  

i technologii, modernizacja materiałów zasobu; 
9) sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją 

gruntów i budynków oraz realizacja zadań wynikających z prowadzenia 



państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 
kraju; 

10) realizacja zadań wynikających z przepisów w zakresie ochrony osób i mienia, 
obronności kraju i obrony cywilnej; 

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Województwa i Marszałka 
Województwa w ramach kompetencji Ośrodka.” 

 
 
                                                                §  2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
 
 
       Z dniem 31 grudnia 2010 r. został zlikwidowany  Fundusz Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym, którego środkami  dysponował marszałek 

województwa. Obecnie ze środków tych finansowane będą przez Wojewódzki 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie prace zlecone  

na opracowywanie  i aktualizacje  Baz Danych Obiektów Topograficznych (TBD).  

Zadania te wynikają z treści art. 7c  ustawy z dnia  17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

Wprowadzone w statucie zmiany poszerzają zakres działania Ośrodka, który 

wykonuje zadania Marszałka Województwa związane z gromadzeniem  

i prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz 

udostępnianiem zasobu a także prowadzenie wojewódzkich baz danych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRO J E K T 
UCHWAŁA Nr 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia                               2011 r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/683/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 

w Rzeszowie. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.). 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W uchwale Nr XXXVII/683/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
2 września 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji Rzeszowskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie, zmienionej uchwałą  
z dnia 23 sierpnia 2010 r., Nr L/952/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz 
uchwałą z dnia 25 października 2010 r., Nr LII/1012/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego §1 otrzymuje brzmienie: 
„§1. Wyraża się zgodę na objęcie 16 244 sztuk akcji zwykłych imiennych przez 
Województwo Podkarpackie o cenie nominalnej: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych) każda, o cenie emisyjnej: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, 
 Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie za: 
kwotę 14 302 800,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta dwa tysiące osiemset 
złotych) oraz wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności 
nieruchomości położonej w Tajęcinie, oznaczonej nr 425/12, o wartości 498 700 zł 
(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) oraz 
nieruchomości położonej w Jasionce, oznaczonej nr 1867/168, o wartości 
1 442 500 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) 
w następujących etapach: 

1) w 2011 r. – 10 490 sztuk akcji za kwotę 8 548 800,00 zł (słownie: osiem 
milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych) oraz wniesienie 
wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości o których 
wyżej mowa, 

2) w 2012 r. – 3 881 sztuk akcji za kwotę 3 881 000,00 zł (słownie: trzy miliony 
osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), 

3) w 2013 r. – 1 873 sztuk akcji za kwotę 1 873 000,00 zł (słownie: jeden milion 
osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).” 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

 

UZASADNIENIE 
 

W związku z koniecznością zapewnienia finansowania realizacji projektu 

„Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego – II etap” przez 

Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna i niepodwyższeniem 

kapitału zakładowego Spółki 2010 w roku, ze względu na brak odpowiedzi Prezesa 

UOKiK na wniosek Województwa Podkarpackiego o wydanie opinii Prezesa UOKiK 

w sprawie transferu pomocy publicznej w toku realizacji projektu Rozbudowa 

Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego (PPNT) - II etap, zasadnym jest 

zmiana Uchwały Nr XXXVII/683/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

2 września 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr L/952/10 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. oraz Uchwałą Nr LII/1012/10 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r.. Proponowana zmiana 

polega na podwyższeniu kapitału zakładowego RARR S.A. w 2011 r. o kwotę 

8 548 800,00 zł tj. sumę kwot przewidzianych w obowiązującej Uchwale 

(2 746 800,00 zł - 2010 rok oraz 5 802 000,00 zł - 2011 r.) na objęcie akcji RARR 

S.A. przez Województwo Podkarpackie w latach 2010 i 2011. 

W związku z tym Województwo Podkarpackie obejmie w 2011 roku 10 490 

sztuk akcji RARR S.A. za kwotę 8 548 800,00 zł oraz wniesienie wkładu 

niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Tajęcinie, 

oznaczonej nr 425/12, o wartości 498 700 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt 

osiem tysięcy siedemset złotych) i nieruchomości położonej w Jasionce, oznaczonej 

nr 1867/168, o wartości 1 442 500 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące pięćset złotych). 
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– projekt – 

UCHWAŁA NR … /…. / 11 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………. 2011 r. 
 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r. 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ 
oraz Uchwały Nr V/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 
2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.  
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zwiększa się plan dochodów

1) dochodów bieżących o kwotę 131.865,-zł, 

 budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. 

o kwotę 1.483.216,- zł, z tego: 

2) dochodów majątkowych o kwotę 1.351.351,-zł. 
2. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 1 zwiększa się plan dochodów: 

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe  w rozdziale 15013 – Rozwój kadr 

nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 45.873,-zł (dochody 

bieżące), w tym z tytułu: 

- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów 

projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

o kwotę 45.583,-zł,  
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 249,-zł,  
- wpływów ze zwrotów od beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

uzyskanego przychodu na realizowanym projekcie o kwotę 41,- zł, 
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2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 – Regionalne Programy 

Operacyjne 2007 – 2013 z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013 o kwotę 

1.345.090,-zł (dochody majątkowe),  

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195  - Pozostała działalność 

o kwotę 7.534,-zł (dochody bieżące), w tym z tytułu: 

- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów 

projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

o kwotę 7.464,-zł,  
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 70,-zł,  
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 61.998,- zł (dochody bieżące),  z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu wpływów ze 

zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 

2.771,-zł  
b) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z tytułu wpływów ze zwrotów 

dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 15.977,-zł,  
c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 43.250,- zł, w tym z tytułu: 

- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów 

projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

o kwotę 43.247,-zł,  
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę  

3,-zł,  
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5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 

85395 - Pozostała działalność z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 299,-zł (dochody bieżące), 

6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 - Pozostała 

działalność z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez 

beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 15.945,-zł (dochody bieżące), 

7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.477,-zł,  
z tego: 

a) w rozdziale 92118 – Muzea z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 

wysokości o kwotę 216,-zł (dochody bieżące), 

b) w rozdziale 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu wpływów 

ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

pobranych w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych  

o kwotę 6.261,-zł (dochody majątkowe). 

 

3. Zmniejsza się plan wydatków

1) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 4.471.500,- zł, w tym: 

 budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. 

o kwotę 5.217.602,-zł, z tego: 

a) wydatki bieżące                                        4.471.500,- zł, 
w tym wydatki jednostek budżetowych                                        4.471.500,- zł,     
z tego na:                        

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                - 

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           4.471.500,- zł, 
b)  wydatki majątkowe                                    - 

2) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia  

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego o kwotę 746.102,-zł, w tym: 
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a) wydatki bieżące                                                                      746.102,- zł 
w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                 746.102,- zł 

b) wydatki majątkowe                - 

 

4. Zwiększa się plan wydatków

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.851.963,-zł, z tego: 

 budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. 

 o kwotę 9.840.669,- zł, z tego:  

a) w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę 622.035,- zł,  
w tym: 

aa) wydatki bieżące                                622.035,- zł, 
w tym wydatki jednostek budżetowych                               622.035,- zł,     
z tego na:                        

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           - 

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     622.035,- zł, 
ab)  wydatki majątkowe                                 - 

b) w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych o kwotę 

1.229.928,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące                                                                            -  

bb) wydatki majątkowe       1.229.928,- zł 
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 1.229.928,- zł  
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych        1.229.928,-zł 
2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 48.840,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 11,- zł, w tym 
aa)  wydatki bieżące                                                11,- zł 

w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                       11,- zł     
ab) wydatki majątkowe       -  

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  

i przedsiębiorczości o kwotę 48.829,- zł, w tym: 
ba)  wydatki bieżące                                             48.829,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                    48.829,-zł     
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bb) wydatki majątkowe       -  

3) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne  

i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 4.471.500,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                                       4.471.500,- zł, 
w tym wydatki jednostek budżetowych                                    4.471.500,- zł,     
z tego na:                        

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           - 

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   4.471.500,- zł, 
b)  wydatki majątkowe                                 - 

4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała 

działalność o kwotę 2.746.800,-zł,w tym: 

a) wydatki bieżące               - 

b) wydatki majątkowe                   2.746.800,-zł 
w tym zakup i objęcie akcji i udziałów                                2.746.800,-zł 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 226.277,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 

103.512,- zł, w tym: 

aa)  wydatki bieżące                                            103.512,- zł, 
       w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                   103.512,- zł,     
ab) wydatki majątkowe                         - 

b) w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 115.162,- zł, w tym: 

ba)  wydatki bieżące                                            - 

bb)  wydatki majątkowe       115.162,- zł, 
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                             115.162,- zł  
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych        115.162,-zł 
c) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 7.603,- zł, w tym 

ca)  wydatki bieżące                                             7.603,-zł 
w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                    7.603,-zł     
cb) wydatki majątkowe       -  
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6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 

375.754,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                                                                             -  

b) wydatki majątkowe        375.754,- zł 
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 375.754,- zł  
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych         - 

7) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 65.605,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.905,- zł, 
w tym: 
aa)  wydatki bieżące                                             2.905,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                    2.905,-zł     
ab) wydatki majątkowe       -  

b) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 16.062,- zł, w tym: 

ba)  wydatki bieżące                                             16.062,-zł 
w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                    16.062,-zł     
bb) wydatki majątkowe       -  

c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 46.638,- zł, w tym 
ca)  wydatki bieżące                                             46.638,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                    46.638,-zł     
cb) wydatki majątkowe       -  

8) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 

85395 – Pozostała działalność o kwotę 494,- zł, w tym 
a)  wydatki bieżące                                              494,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                     494,-zł     
b) wydatki majątkowe       -  

9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – 

Pozostała działalność o kwotę 46.959,- zł,  w tym: 
a)  wydatki bieżące                                              46.959,-zł 
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w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                      46.959,-zł     
b) wydatki majątkowe        -  

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.477,-zł,  
z tego: 

a) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 216,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące                                                                     216,- zł 
w tym dotacje na zadania bieżące                                        216,- zł 

ab)  wydatki majątkowe                                                -                           
b) w rozdziale 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę  

6.261,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące         - 

bb) wydatki majątkowe                                                               6.261,-zł 
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne    6.261,-zł 
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych         - 

 

§ 2 

1. Dotacje określone w § 1 ust. 4 pkt 10 lit. a stanowią zwrot do Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na realizację zadania pn. „Konserwacja 

unikatowych malowideł na płótnach z kościoła Św. Marka Ewangelisty z Rzochowa  

- etap I” w kwocie 216,- zł. 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych określone w: 

1) § 1 ust. 4  pkt 2 lit a, lit b (kwota 47.734,-zł), pkt 5 lit. c, pkt 7 lit. a  

(kwota 2.854,-zł), lit. b i lit. c, pkt 8, pkt 9 stanowią zwrot do Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz  

z odsetkami na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, 
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2) § 1 ust. 4  pkt 2 lit. b (kwota 1.095,-zł) i pkt 7 lit a (kwota 51,-zł) stanowią zwrot 

do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przychodów na projektach 

beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,    

3) § 1 ust. 4 pkt 5 lit a stanowią wydatki na realizację projektu Comenius Regio  

w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 103.512,- zł. 
 
 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

1) § 1 ust. 4 pkt 4 stanowią wydatki na objęcie akcji zwykłych imiennych 

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie przez 

Województwo Podkarpackie w kwocie 2.746.800,-zł, 
2) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych w kwocie 375.754,-zł, w tym dla: 

a) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie  

z przeznaczeniem na zakup sprzętu w ramach Narodowego Programu 

Zwalczania Chorób Nowotworowych w kwocie 117.000,-zł, 
b) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu  

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej 

Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizację 

budynków F1, E oraz instalację wymienników ciepła” w kwocie 258.754,-zł, 
3) § 1 ust. 4 pkt 10 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Muzeum 

Okręgowe w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa – wykonanie 

drenażu i izolacji przeciwwilgociowej – XVI – wiecznego Dworu Spichlerza  

w Zespole Parkowo – Dworskim w Zgłobniu – etap I” w kwocie 6.261,- zł. 
 

4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych określone w: 

1) § 1 ust. 4 pkt 1 lit b stanowią wydatki na realizację projektu pn. „Tworzenie sieci 

regionalnej do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz 

zmeliorowanych gruntów w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Rzeszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 1.229.928,-zł. 
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2) § 1 ust. 4 pkt 5 lit. b stanowią wydatki Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na 

realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki 

Pedagogicznej w Tarnobrzegu” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 

115.162,-zł. 
 

§ 3 

Z uwzględnieniem postanowień § 1 dokonuje się zmiany nazwy zadań ujętych w planie 

wydatków majątkowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01078 – 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 

1) zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w 

km 53+800-55+600 w miejscowościach: Straszęcin, Zawierzbie, Żyraków na terenie 

gm. Żyraków, woj. podkarpackie”, otrzymuje nazwę  „Zaprojektowanie i budowa 

lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 – 55+600 w miejscowościach: 

Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie” 

2) zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego 

(polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie 

gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga, woj. podkarpackie”, otrzymuje 

nazwę „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu 

przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy 

Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga”. 

 

 

§ 4 

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2011 r. o kwotę 

3.139.851,- zł. 
2. Zwiększa się przychody o kwotę 5.639.851,-zł z tytułu wolnych środków jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym z przeznaczeniem : 

a)  na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa o kwotę 

3.139.851,- zł, 
b) na udzielenie pożyczek długoterminowych o kwotę 2.500.000,-zł. 
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3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 955 – Przychody 

z tytułu innych rozliczeń krajowych. 

4. Określa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 

2.500.000,- zł. 
5. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 4 w § 991 – Udzielone 

pożyczki i kredyty. 

 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 



Dział Rozdział Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/ Źródło

45 832
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez 
beneficjentów PO KL wraz z odsetkami

41 zwrot przez beneficjenta PO KL uzyskanego przychodu na 
realizowanym projekcie

758 75861 1 345 090 dotacja celowa na realizację projektów własnych w ramach 
RPO WP w zakresie melioracji wodnych i oświaty

801 80195 7 534
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez 
beneficjentów PO KL wraz z odsetkami

85218 2 771
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez 
beneficjentów PO KL

85219 15 977
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez 
beneficjentów PO KL

85295 43 250
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez 
beneficjentów PO KL wraz z odsetkami

853 85395 299
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez 
beneficjentów PO KL

854 85495 15 945
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez 
beneficjentów PO KL

92118 216

92178 6 261

0 1 483 216

Dział Rozdział Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/ Przeznaczenie

01004 622 035

ustalenie planu wydatków na pokrycie przejętych zobowiązań 
po zlikwidowanym zakładzie budżetowym - Podkarpackie 
Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie 

01006 1 229 928

zwiększenie planu wydatków majątkowych Podkarpackiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na 
realizację projektu „Tworzenie sieci regionalnej do 
prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych 
oraz zmeliorowanych gruntów w Podkarpackim Zarządzie 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie” w ramach RPO 
WP

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2011 r.

Suma
Ogółem plan 
dochodów

1 483 216

WYDATKI

921

15013150

zwrot niewykorzystanej części dotacji przez: 
 - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 216,- zł
 - Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - 6.261,- zł

DOCHODY

852

010



15011 11 zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od 
części dotacji zwróconej przez beneficjentów PO KL

47 734 zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji 
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL

1 053
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przychodu na 
projekcie beneficjenta PO KL z tytułu kary umownej od 
uczestników projektów 

1
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przychodu na 
projekcie beneficjenta PO KL z tytułu nadpłaty środków przez 
uczestnika projektu

41
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przychodu na 
projekcie beneficjenta PO KL z tytułu nadpłaty środków przez 
uczestnika projektu

71012 4 471 500

zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych w planie 
finansowym Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie - przeniesienie do 
rozdziału 71013

750 75095 2 746 800
zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem 
na zadanie pn. "Objęcie akcji zwykłych imiennych RARR S.A. 
w Rzeszowie przez Województwo Podkarpackie"

757 75704 746 102 zmniejszenie planu wydatków na spłaty poręczonych 
kredytów wraz z odsetkami dla szpitali

80146 103 512

ustalenie planu wydatków bieżących w  Podkarpackim 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 
z przeznaczeniem na realizację projektu Comenius Regio w 
ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 

80147 115 162

zwiększenie planu wydatków majątkowych Biblioteki 
Pedagogicznej w Tarnobrzegu na realizację zadania pn. 
"Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej 
w Tarnobrzegu" w ramach RPO WP

80195 7 603 zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji 
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL

851 85111 375 754

zwiększenie planu wydatków dla:
- Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Rzeszowie na zadanie "Zakup sprzętu w ramach 
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych" 
117.000,- zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu na zadanie 
zwiększenie efektywności energetycznej Wojewódzkiego 
Szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizację budynku 
F 1, E oraz instalację wymienników ciepła" 258.754,- zł

2 854 zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji 
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL

51
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przychodu na 
projekcie beneficjenta PO KL z tytułu kary umownej od 
uczestnika projektu 

85219 16 062 zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji 
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL

85295 46 638 zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji 
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL

853 85395 494 zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji 
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL

854 85495 46 959 zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji 
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL

15013

150

85218

71013 zmiana klasyfikacji - przeniesienie z rozdziału 71012

710

801

852

4 471 500



92118 216

92178 6 261

5 217 602 9 840 669

Zmniejszenia
  

Zwiększenia
  

Przeznaczenie

2 500 000 udzielenie pożyczki dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy 
i Chorób Płuc w Rzeszowie

921

zwrot do MKiDN po rozliczeniu podatku VAT 
niewykorzystanej części dotacji pobranej przez:
 - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na realizację 
zadania pn. "Konserwacja unikatowych malowideł na 
płótnach z kościoła Św. Marka Ewangelisty z Rzochowa - 
etap I" - 
216,-zł
 - Muzeum Okręgowe w Rzeszowie na realizację zadania pn. 
"Przebudowa - wykonanie drenażu i izolacji 
przeciwwilgociowej - XVI - wiecznego Dworu Spichlerza w 
Zespole Parkowo - Dworskim w Zgłobniu - etap I" - 6.261,-zł

4 623 067

Suma

1. Na skutek powyższych zmian następuje zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 
3.139.851,-zł oraz rozchodów o kwotę 2.500.000,-zł,

2. Źródłem finansowania zwiększonego deficytu i rozchodów będą przychody z 
wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu jednostki samorządy terytorialnego, wynikających z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
zwiększone o kwotę 5.639.851,-zł .

3. Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań ujętych w planie wydatków majątkowych 
dziale 010 w rozdziale 01078 w tym:
1) zmiany nazwy zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego 
obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Straszęcin, 
Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, woj. podkarpackie” na 
„Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 – 
55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, 
województwo podkarpackie”
2) zmiany nazwy zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka 
Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga, woj. 
podkarpackie” na „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka 
Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga”.

Ogółem plan 
wydatków

Klasyfikacja

§ 991

ROZCHODY



Projekt 
UCHWAŁA Nr ……/ …… / 11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.)  
 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. „Ochrona przed 

powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty – 

Myscowa oraz Dukla” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013, stanowiącego 

przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 lit. a ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. 

Zmiana związana jest z urealnieniem nakładów poniesionych na dzień 

31.12.2010r. na opracowanie wariantowej koncepcji, oraz programów 

funkcjonalno – użytkowych, zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów 

oraz opracowania studium wykonalności wraz z wypełnieniem wniosków 

aplikacyjnych, oraz koniecznością dokonania przesunięć planowanych wydatków 

pomiędzy rokiem 2012 i 2013. Zmiana ma na celu dostosowanie limitów wydatków 

do wartości wynikających ze studium wykonalności, będącego załącznikiem do 

wniosku o dofinansowanie. 

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa  

w ust. 1,  o kwotę 19.008,-zł, w tym: 



1) zwiększa się łączne nakłady finansowane z Budżetu Unii Europejskiej o kwotę 

12,-zł; 
2) zmniejsza się łączne nakłady finansowane z Budżetu Państwa o kwotę 

19.020,-zł. 
3. Zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 w latach 

2012-2013 o łączną kwotę 12,-zł, z tego: 

1) w 2012r. o kwotę 6,-zł, w tym finansowanych z Budżetu Unii Europejskiej; 

2) w 2013r. o kwotę 6,-zł, w tym finansowanych z Budżetu Unii Europejskiej. 

4. Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1, w kwocie 10.185.034,-zł. 
 

§ 2 
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. „Ochrona przed 

powodzią w zlewni rz. Wisłok, w tym budowa zbiornika retencyjnego Rudawka 

Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno”, stanowiącego 

przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 lit. a ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.  

Zmiana związana jest z urealnieniem nakładów poniesionych na dzień 

31.12.2010r. na opracowanie wariantowej koncepcji, oraz programów 

funkcjonalno – użytkowych, zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów 

oraz opracowania studium wykonalności wraz z wypełnieniem wniosków 

aplikacyjnych, oraz koniecznością dokonania przesunięć planowanych wydatków 

pomiędzy rokiem 2012 i 2013. Zmiana ma na celu dostosowanie limitów wydatków 

do wartości wynikających ze studium wykonalności, będącego załącznikiem do 

wniosku o dofinansowanie. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa  

w ust. 1, o kwotę 126.117,-zł, w tym: 

1) zmniejsza się łączne nakłady finansowane z Budżetu Unii Europejskiej  

o kwotę 389.518,-zł; 
2) zwiększa się łączne nakłady finansowane z Budżetu Państwa o kwotę 

515.635,-zł. 



3. Zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 w latach 

2012-2013 w następujący sposób: 

1) w 2012r. zmniejsza  limit wydatków o kwotę 7.672.998,-zł, w tym 

finansowanych z Budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6.522.047,-zł  
i finansowanych z Budżetu Państwa o  kwotę 1.150.951,-zł; 

2) w 2013r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 7.814.739,-zł, w tym 

finansowanych z Budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6.132.529,-zł  
i finansowanych z Budżetu Państwa o kwotę 1.682.210,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1, w kwocie 39.541.741,-zł. 
 

§ 3 
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. „Objęcie akcji 

zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  

w Rzeszowie przez Województwo Podkarpackie” finansowanego ze środków 

własnych Województwa Podkarpackiego, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego. Zmiana związana jest z przeniesieniem z roku 

2010 na 2011 planowanego objęcia akcji na podstawie uchwały Nr LII/1012/10 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010r. 

2. Zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 w roku 

2011 o kwotę 2.746.800,-zł finansowanych z budżetu Województwa 

Podkarpackiego. 

 

§ 4 
1. Zmienia się nazwy przedsięwzięć, o których mowa w § 1 i § 2, z tego: 

1) przedsięwzięcie pn. „Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym 

budowa zbiorników retencyjnych Kąty – Myscowa oraz Dukla” otrzymuje 

nazwę  „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki 

w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie 

gminy Żyraków, województwo podkarpackie”; 
2) przedsięwzięcie pn. ”Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Wisłok, w tym 

budowa zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie 



przed powodzią miasta Krosno” otrzymuje nazwę „Zaprojektowanie i budowa 

suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. 

„Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski 

oraz miasta i gminy Kańczuga”. 
2. Zmienia się cele przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1: 

1) cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 określony jako ”Ochrona 

przeciwpowodziowa terenów położonych w zlewni rzeki Wisłoki Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013” otrzymuje 

brzmienie „ Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na odcinku 

53+800-55+600 rzeki Wisłoki w miejscowościach Zawierzbie oraz Żyraków 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013”; 

2) cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 określony jako „Ochrona 

przeciwpowodziowa terenów położonych w zlewni rzeki Wisłok oraz 

zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013” otrzymuje brzmienie 

„Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej miejscowościom położonym 

poniżej planowanego zbiornika suchego wzdłuż rzeki Mleczki Kańczudzkiej  

a następnie rzeki Mleczki Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego 2007 – 2013”. 

 

§ 5 
1. Ustala się limity zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których 

mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych  

w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego: 

1) „Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników 

retencyjnych Kąty – Myscowa oraz Dukla” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w kwocie 4.021.903,-zł; 
2) „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów 

osób w województwie podkarpackim” ,w kwocie 50.688.560,-zł; 
3) „Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola odc. Granica 

Województwa – Stalowa Wola”, w kwocie 17.653.400,-zł; 



4) „Rozbudowa dr. woj. Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – 

Szczebrzeszyn odc. Zarzecze – Granica Województwa”, w kwocie 

29.200.000,-zł; 
2. Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia 

finansowanego ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego pod nazwą 

„Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności 

przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania 

informacji o regionie” , w kwocie 18.000.000,-zł. 
 

§ 6 
1. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 

lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały 

Nr V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 

stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego,  ogółem do kwoty  151.290.638,-zł, w tym: 

1) w 2012r . do kwoty 93.988.627,-zł; 
2) w 2013r . do kwoty 57.302.011,-zł. 

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć, finansowanych ze środków własnych 

Samorządu Województwa Podkarpackiego, określonych w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego,  ogółem do kwoty  18.000.000,-zł, w tym: 

1) w 2012r. do kwoty 6.000.000,-zł; 
2) w 2013r. do kwoty 6.000.000,-zł; 
3) w 2014r. do kwoty 6.000.000,-zł. 

 

§ 7 
Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do 



zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa  

w art. 226 ust. 4  pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych  

w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Województwa Podkarpackiego,  ogółem do kwoty 100.602.078,-zł, w tym: 

1) w 2012r . do kwoty 43.300.067,-zł; 
2) w 2013r . do kwoty 57.302.011,-zł. 

 

§ 8 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 9 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego 
 
 
 

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano w związku z koniecznością: 

1. Dokonania zmian limitów wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć 

stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla zadań: 

a) ”Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników 

retencyjnych Kąty – Myscowa oraz Dukla” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-

2013, 

b) ”Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Wisłok, w tym budowa zbiornika 

retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta 

Krosno”, 

c) „Objęcie akcji zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Rzeszowie przez Województwo Podkarpackie”. 

Zmiany limitów wydatków zostały szczegółowo opisane w § 1, § 2 i § 3 projektu 

uchwały. 

2. Zmiany  nazwy i celu przedsięwzięć: 

a) ”Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników 

retencyjnych Kąty – Myscowa oraz Dukla” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-

2013, 

b) ”Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Wisłok, w tym budowa zbiornika 

retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta 

Krosno”. 

Szczegółowy opis zmian zawiera § 4 projektu uchwały. 

3. Ustalenia limitów zaciąganych zobowiązań dla zadań: 

a) ”Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników 

retencyjnych Kąty – Myscowa oraz Dukla” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-

2013, w kwocie 10.185.034,-zł, 



b) ”Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Wisłok, w tym budowa zbiornika 

retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta 

Krosno”, w kwocie 39.541.741,-zł 
c) „Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników 

retencyjnych Kąty – Myscowa oraz Dukla” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w kwocie 4.021.903,-zł; 
d) „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów 

osób w województwie podkarpackim”, w kwocie 50.688.560,-zł; 
e) „Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola odc. Granica 

Województwa – Stalowa Wola”, w kwocie 17.653.400,-zł; 
f) „Rozbudowa dr. woj. Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – 

Szczebrzeszyn odc. Zarzecze – Granica Województwa”, w kwocie 

29.200.000,-zł; 
g)  „Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności 

przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu  

przekazywania informacji o regionie” w kwocie 18.000.000,-zł 

4. Udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego upoważnienia do 

zaciągnięcia w/w zobowiązań do łącznej kwoty 169.290.638,-zł, z tego 

obciążających budżet: w roku 2012 do kwoty 99.988.627,-zł, w roku 2013 do 

kwoty 63.302.011,-zł, w roku 2014 do kwoty 6.000.000,-zł. 
5. Upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania 

upoważnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych 

bezpośrednio realizujących poszczególne zadania. 

 

 

 

 



PROJEKT 

UCHWAŁA NR …….. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ........................................ 
 

w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem 
Podkarpackim a Województwem Zadarskim (Republika Chorwacji). 

 

Na podstawie art. 18 pkt 14 w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.); 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Wyraża się zamiar podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem 
Podkarpackim a Województwem Zadarskim po uzyskaniu zgody ministra właściwego 
do spraw zagranicznych. 

§ 2 

Uchwałę wraz z projektem Umowy o współpracy między Województwem 
Podkarpackim a Województwem Zadarskim, stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały przekazuje się do ministra właściwego do spraw zagranicznych w celu 
uzyskania ustawowej zgody. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



PROJEKT 
Uzasadnienie 

do uchwaly w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między 
Województwem Podkarpackim a Województwem Zadarskim (Republika 
Chorwacji). 
 

Kontakty między Województwem Podkarpackim a Województwem Zadarskim (nazwa 
regionu w języku chorwackim: Zadarska županija) zostały zapoczątkowane podczas wizyty 
Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego w Zadarze, stolicy Województwa Zadarskiego 
w dniach 4 - 7 września 2010 r. Wicemarszałek spotkał się m.in. z gospodarzem regionu – 
Żupanem Województwa Zadarskiego, Sekretarzem Chorwackiej Izby Gospodarczej oraz 
Ambasadorem RP w Zagrzebiu. Podczas odbytych spotkań Wicemarszałek zaprezentował 
województwo podkarpackie jako region atrakcyjny do inwestowania i wypoczynku. Wskazał 
na jego dynamiczny rozwój i liczne inwestycje, jakie są realizowane dzięki wykorzystaniu 
środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wyraził także nadzieję na nawiązanie bliższych 
kontaktów pomiędzy regionami w zakresie gospodarki, kultury i edukacji. 
Przedstawiciele władz Województwa Zadarskiego podkreślali potrzebę budowy wzajemnych 
kontaktów, szczególnie biznesowych i kulturalnych. Za szczególnie atrakcyjne obszary 
współpracy pomiędzy naszymi regionami uznali turystykę, ochronę zabytków, przemysł 
meblarski oraz winiarstwo. Obecny na spotkaniu Sekretarz Chorwackiej Izby Gospodarczej 
wyraził chęć nawiązania współpracy z Izbą Przemysłowo - Handlową w Rzeszowie, m.in.  
w zakresie: rozwoju handlu, przemysłu metalowego i chemiczno - farmaceutycznego. 
Wicemarszałek zaprosił - w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego -  Żupana 
Województwa Zadarskiego do złożenia wizyty w Województwie Podkarpackim. 

Rewizyta miała miejsce 12 listopada 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
władz Województwa Zadarskiego. W skład delegacji weszli: Zastępca Żupana Województwa 
Zadarskiego, Sekretarz Izby Handlowej w Zadarze oraz przedstawiciel Uniwersytetu 
Zadarskiego odpowiedzialny za współpracę międzynarodową. Gości chorwackich przyjął 
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyli także: Wiceprezes 
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Prezes Podkarpackiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej, Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Rzeszowie oraz Dyrektor 
Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego. W trakcie spotkania zaprezentowano województwo podkarpackie pod 
kątem możliwości inwestycyjnych i turystycznych. Goście z Województwa Zadarskiego 
przedstawili profil swojego regionu. Zastępca Żupana złożył na ręce Wicemarszałka 
Województwa Podkarpackiego projekt Umowy o współpracy między Województwem 
Podkarpackim a Województwem Zadarskim. Obie strony wyraziły chęć bliższej współpracy 
pomiędzy Uniwersytetami - Rzeszowskim i Zadarskim oraz pomiędzy podkarpackimi  
i chorwackimi przedsiębiorstwami, poprzez nawiązanie kontaktów pomiędzy Izbami 
Handlowymi oraz Agencjami Rozwoju Regionalnego obu regionów. 

Opisane powyżej wizyty należy postrzegać jako działania przedstawicieli władz obu 
regionów wyrażające wolę podjęcia współpracy międzyregionalnej w przyszłości. 

Załączony do przedmiotowej uchwały projekt Umowy o współpracy między 
Województwem Podkarpackim a Województwem Zadarskim podlegać będzie konsultacjom  
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz partnerem chorwackim 
w celu wypracowania treści, która uzyska akceptację Ministra Spraw Zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 



     Załącznik do Uchwały Nr ……………..… 
Sejmiku Wojwództwa Podkarpackiego  

z dnia ……………………………. 
 
 
Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego 
******************************************************************** 
Tekst w języku angielskim zawiera pewne nieścisłości językowe, które utrudniały jego 
wierne przetłumaczenie. W miejscach niejednoznacznych przetłumaczono wg 
najlepszej wiedzy i woli tłumacza albo zastosowano tłumaczenie dosłowne. 
 

        
Zadarska županija     Województwo Podkarpackie 
Božidara Petranovića 8     Al. Łukasza Cieplińskiego 4 
23 000 Zadar       35-010 Rzeszów 
Republika Chorwacji     Rzeczpospolita Polska 
 

UMOWA O WSPÓŁPRACY   
 

zawarta pomiędzy 
 

WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM   
 

z siedzibą: Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,  
Rzeczpospolita Polska 

 
reprezentowanym przez: Mirosław Karapyta, Marszałek 

 
z jednej strony 

 
oraz 

 
 ZADARSKA ŽUPANIJA 

 
z siedzibą: Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, Republika Chorwacji  

MB: 2585588, OIB: 56204655363 
 

reprezentowanym przez:  Stipe Zrilić, LLM, Prefekt  
   

z drugiej strony 



 
 

Uzgodniono co następuje: 

Preambuła 
 
Zadarska županija i Województwo Podkarpackie, zwani w dalszym ciągu umowy 
„Stronami", w nadziei na promowanie różnorodności i rozwój wymiany handlowej, 
współpracy gospodarczej, kulturalnej i sportowej na zasadzie wzajemnych korzyści 
Strony zawarły niniejszą Umowę o współpracy (zwaną w dalszym ciągu Umową). 
 

Artykuł I. 
 

Województwo Podkarpackie i Zadarska županija zwracają szczególną uwagę na 
wykorzystanie szczególnych warunków, kiedykolwiek możliwe, czynnych 
stosunków pomiędzy spółkami, przedsiębiorcami i przedstawicielami stron, 
przemysłowej współpracy pomiędzy bankami, teatrami i klubami sportowymi. 
 
Strony Umowy pobudzają i ułatwiają, zgodnie z prawem obydwu krajów, praktyki, 
które prowadzą do promocji i rozwoju wymiany handlowej i współpracy 
gospodarczej pomiędzy zainteresowanymi spółkami, z poszanowaniem istniejących 
umów i porozumień pomiędzy tymi dwoma krajami. 
  

Artykuł II. 
 

W celu zrealizowania powyższych celów, Strony uzgadniają co następuje: 
 

a) Podjęcie kroków w realizacji ciągłej wymiany informacji i publikacji na 
polu gospodarczym, możliwości współpracy pomiędzy stronami  
w odniesieniu do produktów, spółek oraz organizacji targów i wystaw  
w Polsce i Chorwacji. 

 
b) Obydwie strony wymienią się danymi odnoszącymi się do 

ustawodawstwa gospodarczego i handlowego ujawnionymi  
i obowiązującymi w ich ustawodawstwie. W tym celu Strony wymienią 
się dokumentami przez organy prawa. 

 
c) Każda Strona Umowy zapewni konieczne wsparcie spółkom 

uczestniczącym w targach i wystawach handlowych organizowanych  
w Województwie Podkarpackim i Komitacie Zadar. 

 
d) Obydwie Strony Umowy zorganizują spotkanie swoich przedstawicieli  

w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Chorwacji w celu zbadania 
sposobów osiągnięcia niniejszej Umowy i ustalenia koniecznych środków 
dla ciągłego rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy stronami, 
zgodnie z niniejszą Umową. Data i miejsce wspomnianych spotkań 
zostaną określone z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.  



 
e) Strony Umowy zrealizują stymulujące kontakty pomiędzy organizacjami 

handlowymi, prywatnymi przedsiębiorstwami, instytucjami kulturalnymi, 
drużynami sportowymi, delegacjami, przemysłowymi i innym 
komercyjnymi sektorami, wizyty przedstawicieli biznesu z Polski  
i Chorwacji oraz zapewnią najlepsze z możliwych wsparcie przy 
organizacji i realizacji wspólnie uzgodnionych programów pracy 
zainteresowanym spółkom. 

 
Artykuł III. 

 
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i pozostaje w mocy przez 
czas nieokreślony. Strony Umowy mogą rozwiązać niniejszą Umowę w formie 
pisemnej co najmniej dwa miesiące przed żądanym terminem rozwiązania. 
W przypadku rozwiązania Umowy strony mogą wspólnie zadecydować  
o kontynuacji rozpoczętych ale niedokończonych działań. 
 

Artykuł IV.   
 
Niniejsza Umowa została sporządzona i podpisana w języku chorwackim i polskim, 
obydwie wersje mają tę samą ważność. Każda strona otrzyma dwa egzemplarze 
Umowy, jeden w języku chorwackim i jeden w języku polskim. 
 
Niniejsza Umowa została zatwierdzona przez (brak wpisu) w dniu: (brak wpisu)        
Decyzja numer (brak wpisu) oraz przez Zgromadzenie Komitatu Zadarskiego w dniu 
(brak wpisu), decyzja (KLASA, Nr REJ.). 
 
Podpisano w Zadarze w dniu (data)   
 
 
  
W imieniu Województwa Podkarpackiego   W imieniu Komitatu Zadarskiego 
       
(brak podpisu)     (brak podpisu) 
___________________________    ________________________ 
  
Mirosław Karapyta, Marszałek          Stipe Zrilić LLM, Prefekt Komitatu 

******************************************************************** 
 
 
 



UCHWAŁA NR..........................              PROJEKT 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia ........................................ 

 
w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Województwa Podkarpackiego 

i zasad jego używania 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 
130 z późn. zm.)  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Ustanawia się znak promocyjny Województwa Podkarpackiego. 
2. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego posiada formę graficzno – 

słowną.    
3. Znak promocyjny w wersji podstawowej zawiera dwa elementy: sygnet i logotyp, 

czyli graficzny zapis słowa „Podkarpackie”.  
4. Znak promocyjny w wersji rozszerzonej występuje z hasłem „przestrzeń otwarta”.  
5. Wzór znaku w wersji podstawowej i rozszerzonej zawiera załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały.  
§ 2 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego służy do promocji regionu, zgodnie 
ze Strategią kreacji i promocji marki województwa podkarpackiego z planem 
wdrożenia strategii w latach 2010–2015, której główne założenia stanowią załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały.   

§ 3 
Zasady przyznawania i posługiwania się znakiem promocyjnym Województwa 
Podkarpackiego określi Zarząd Województwa Podkarpackiego w formie uchwały.  
 

§ 4 
Traci moc uchwała Nr XXV/283/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie logo Województwa 
Podkarpackiego zmieniona uchwałą Nr XXXV/386/01 z dnia 24 września 2001 r.   
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
  Ustanowienie znaku promocyjnego Województwa Podkarpackiego wynika 
z założeń „Strategii kreacji i promocji województwa podkarpackiego z planem 
wdrożenia strategii w latach 2010–2015”. 

Zadaniem wspomnianej strategii jest stworzenie ram dla wsparcia rozwoju 
regionalnego województwa podkarpackiego metodami i narzędziami marketingu 
terytorialnego. Strategia posłuży do wsparcia polityki rozwoju i spójności 
województwa podkarpackiego poprzez wytworzenie rozpoznawalnej, spójnej oraz 
wartościowej marketingowo i wizerunkowo marki województwa podkarpackiego. 
Rezultatem wdrożenia strategii będzie poprawa gospodarczej atrakcyjności 
i konkurencyjności województwa, a w efekcie przyspieszenie tempa wzrostu oraz 
rozwoju regionu i zwiększenie dobrobytu jego mieszkańców.  

W wyniku ogłoszonego w czerwcu 2010 roku, prowadzonego w trybie 
negocjacji z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„opracowanie strategii kreacji i promocji marki województwa podkarpackiego 
z planem wdrożenia strategii w latach 2010–2015”, Województwo Podkarpackie 
zawarło umowę z firmą Sadowski Sp. z o.o., prowadzącą działalność pod marką 
DEMO Effective Launching.  

Istotnym elementem prowadzonych prac były szeroko zakrojone badania 
wizerunkowe dotyczące regionu, prowadzone przez doświadczoną firmę badawczą 
TNS OBOP. Badania ilościowe były prowadzone na terenie Polski (próba badawcza 
2000 osób) oraz na terenie województwa podkarpackiego (800 osób). Uzupełnieniem 
badań ilościowych były badania jakościowe, prowadzone zarówno przez TNS OBOP, 
jak i zespół DEMO Effective Launching.  

Opierając się na solidnym fundamencie badawczym oraz uwzględniając 
kierunki wytyczone przez Strategię Rozwoju Województwa, DEMO Effective 
Launching opracowało założenia strategiczne marki regionu, w tym koncepcje nowej 
identyfikacji wizualnej i werbalnej (znak promocyjny i hasło). Propozycje te zostały 
poddane weryfikacji metodą badań jakościowych, przeprowadzonych przez TNS 
OBOP. Podsumowaniem prac było przygotowanie serii dokumentów, zawierających 
zarówno podstawowe założenia strategiczne, jak i plan wdrożenia strategii do roku 
2015 oraz rozwiązania szczegółowe (księga marki województwa podkarpackiego, 
propozycje zasad posługiwania się znakiem, wytyczne do wdrażania strategii, 
materiały szkoleniowe).  

Dokument pt. „Strategia kreacji i promocji marki województwa podkarpackiego 
z planem wdrożenia strategii w latach 2010–2015. Rozwiązanie strategiczne”, który 
jest załącznikiem do niniejszej uchwały, zawiera krótkie uzasadnienie wybranego 
rozwiązania oraz najistotniejsze elementy opisujące nową markę regionu, w tym: 

• docelowe pozycjonowanie regionu – „Polskie centrum lotnictwa”  
• ideę przewodnią marki – „szersza perspektywa”  
• nowy znak promocyjny regionu oraz hasło – „Przestrzeń otwarta” 

Znak promocyjny regionu Podkarpackie. Przestrzeń otwarta, zastąpi 
dotychczasowe logo Województwa Podkarpackiego przyjęte uchwałą Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w dniu 28 grudnia 2000 r. 
  Nowy znak graficzny jednoznacznie nawiązuje do podkarpackiego krajobrazu, 
natomiast obecna w nim strzałka do samolotu. Zielony element przypomina przyrodę 
bieszczadzkich połonin. Kolor niebieski symbolizuje ślad pozostawiony przez 
samolot, nawiązuje do powietrza i wolności. Grafika pokazuje symbiozę nowoczesnej 
technologii z przyrodą.  



Znak promocyjny w wersji podstawowej

Znak promocyjny w wersji rozszerzonej - z hasłem

euro
Tekst maszynowy
Załącznik nr 1do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiegonr ...............................



Strategia kreacji i promocji marki 
województwa podkarpackiego  
z planem wdrożenia strategii 
w latach 2010–2015  
oraz wytycznymi do strategii
 
Rozwiązanie StRategiczne

euro
Tekst maszynowy
Załącznik nr 2do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiegonr ...................................





Rozwiązanie strategiczne 3

wprowadzenie  
do strategii marki

CEL OSTATECZNY

Strategia rozwoju 
województwa

Strategia marki 
województwa

Wzrost jakości życia  
mieszkańców podkarpackiego

Strategia rozwoju 
uwzględnia konkretne 
działania, zmierzające do 
namacalnego podniesienia 
jakości życia. 

Funkcjonuje na poziomie 
faktycznego stanu.

Strategia marki to 
określone skojarzenia, 
emocje, opinie i postawy  
kreujące percepcje (obraz, 
wizerunek województwa)

Koncentrujemy się na  „prawej stronie” schematu!

Dwa 
narzędzia 
realizacji 

celu
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marka produktu 
a marka  
terytorialna

Marka

Popularna definicja:

Nazwa, termin lub ich kombinacja 
stworzona celem identyfikacji 
dóbr lub usług  (…) i wyróżnienia 
ich spośród konkurencji

Pomaga zdefiniować produkt

Daje określone korzyści i wywołuje 
pewne emocje

Marka terytorialna

Skomplikowany, niejednorodny 
konstrukt składający się z siły 
poszczególnych submarek
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jakie było  
zadanie agencji?

Pozycjonowanie marki: Tworzenie pożądanego obrazu marki w umyśle klienta 
(Ries, Trout 1986). 

Istotnym elementem pozycjonowania jest określenie podstawowych cech 
wyróżniających dla marki, zdolnych odróżnić ją od marek konkurencyjnych.

Im mniej takich cech tym lepiej!

Dobrze pozycjonować markę 
w kontekście kluczowych elementów
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pozycjonowanie 
marki  
podkarpackiego

Jakie czynniki determinują pozycjonowanie?

1. Produkt 3. Trendy

2. Konkurencja
4. Oczekiwania 

odbiorców

5. Kierunek

Województwo 
podkarpackie
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jakie problemy  
ma region?

Krok 1. 
Zdefiniowanie podstawowych 
problemów województwa  
podkarpackiego

wizerunek tego nie zniweluje,  
ale może pomóc w zmianie postrzegania

Bezrobocie

Mało miejsc pracy

Niskie zarobki

Słabo rozwinięta gospodarka

Zły stan dróg
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diagnoza  
problemów  
województwa  
podkarpackiego

Krok 1. 
Zdefiniowanie podstawowych 
problemów województwa  
podkarpackiego

Bieszczady determinują sposób •	
postrzegania całego regionu

Bieszczady budują percepcje •	
„skansenowe” i turystyczne 
całego regionu
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jak definiowane 
jest województwo?

Krok 1. 
Zdefiniowanie podstawowych 
problemów województwa  
podkarpackiego

Tylko 1/3 województwa  
jest identyfikowana i nazwana  
przez Polaków  
(BIESZCZADY)

Trzeba zdefiniować 2/3 regionu!

Przemysł

Rolnictwo

Turystyka



Rozwiązanie strategiczne10

pozycjonowanie 
marki  
podkarpackiego

Krok 2. 
Zdefiniowanie czynników 
determinujących  
pozycjonowanie województwa 
podkarpackiego

1. Produkt 3. Trendy

2. Konkurencja
4. Oczekiwania 

odbiorców

5. Kierunek

Województwo 
podkarpackie

Produkt
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pozycjonowanie 
marki  
podkarpackiego

Krok 2. 
Zdefiniowanie czynników 
determinujących  
pozycjonowanie województwa 
podkarpackiego

Produkt najważniejsze elementy województwa  
w poszczególnych obszarach

Gospodarka:

Unikalne na skalę Polski Stowarzyszenie Dolina Lotnicza (licząca 80 członków)

Turystyka:

Bieszczady – najsilniejsza marka regionu

Edukacja:

Politechnika Rzeszowska – unikalny kierunek lotnictwo i kosmonautyka

Kultura:

Stosunkowo rozpoznawalne marki: Przemyśl i Zamek w Łańcucie

Jakość życia:

Zadowolenie mieszkańców ze spokoju i wolnego tempa życia
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pozycjonowanie 
marki  
podkarpackiego

Krok 2. 
Zdefiniowanie czynników 
determinujących  
pozycjonowanie województwa 
podkarpackiego

1. Produkt 3. Trendy

2. Konkurencja

4. Oczekiwania 
odbiorców

5. Kierunek

Województwo 
podkarpackie

Konkurencja
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pozycjonowanie 
marki  
podkarpackiego

Krok 2. 
Zdefiniowanie czynników 
determinujących  
pozycjonowanie województwa 
podkarpackiego

Konkurencja komunikacja regionów konkurencyjnych

Dolny Śląsk jest super.
Świętokrzyskie czaruje.

Lubelskie. Chwilo trwaj!

Małopolska. Smak najlepszego.

Podlaskie. Warto tu żyć. Zawsze warto tu wracać.

Mazury cud natury.

Pomorskie. Dobry kurs.

Dolny Śląsk jest super

Lubelskie. Chwilo trwaj!

Małopolska. Smak najlepszego.

Podlaskie. Warto tu żyć. Zawsze warto tu wracać.

Pomorskie. Dobry kurs.

Świętokrzyskie czaruje.

Mazury cud natury.

Pozycjonowanie marki podkarpackiego
Konkurencja: komunikacja regionów konkurencyjnych

Dolny Śląsk jest super

Lubelskie. Chwilo trwaj!

Małopolska. Smak najlepszego.

Podlaskie. Warto tu żyć. Zawsze warto tu wracać.

Pomorskie. Dobry kurs.

Świętokrzyskie czaruje.

Mazury cud natury.

Pozycjonowanie marki podkarpackiego
Konkurencja: komunikacja regionów konkurencyjnych

Dolny Śląsk jest super

Lubelskie. Chwilo trwaj!

Małopolska. Smak najlepszego.

Podlaskie. Warto tu żyć. Zawsze warto tu wracać.

Pomorskie. Dobry kurs.

Świętokrzyskie czaruje.

Mazury cud natury.

Pozycjonowanie marki podkarpackiego
Konkurencja: komunikacja regionów konkurencyjnych

Dolny Śląsk jest super

Lubelskie. Chwilo trwaj!

Małopolska. Smak najlepszego.

Podlaskie. Warto tu żyć. Zawsze warto tu wracać.

Pomorskie. Dobry kurs.

Świętokrzyskie czaruje.

Mazury cud natury.

Pozycjonowanie marki podkarpackiego
Konkurencja: komunikacja regionów konkurencyjnych

Dolny Śląsk jest super

Lubelskie. Chwilo trwaj!

Małopolska. Smak najlepszego.

Podlaskie. Warto tu żyć. Zawsze warto tu wracać.

Pomorskie. Dobry kurs.

Świętokrzyskie czaruje.

Mazury cud natury.

Pozycjonowanie marki podkarpackiego
Konkurencja: komunikacja regionów konkurencyjnych

Dolny Śląsk jest super

Lubelskie. Chwilo trwaj!

Małopolska. Smak najlepszego.

Podlaskie. Warto tu żyć. Zawsze warto tu wracać.

Pomorskie. Dobry kurs.

Świętokrzyskie czaruje.

Mazury cud natury.

Pozycjonowanie marki podkarpackiego
Konkurencja: komunikacja regionów konkurencyjnych

Dolny Śląsk jest super

Lubelskie. Chwilo trwaj!

Małopolska. Smak najlepszego.

Podlaskie. Warto tu żyć. Zawsze warto tu wracać.

Pomorskie. Dobry kurs.

Świętokrzyskie czaruje.

Mazury cud natury.

Pozycjonowanie marki podkarpackiego
Konkurencja: komunikacja regionów konkurencyjnych
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pozycjonowanie 
marki  
podkarpackiego

Krok 2. 
Zdefiniowanie czynników 
determinujących  
pozycjonowanie województwa 
podkarpackiego

Trendy

1. Produkt
3. Trendy

2. Konkurencja
4. Oczekiwania 

odbiorców

5. Kierunek

Województwo 
podkarpackie
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pozycjonowanie 
marki  
podkarpackiego

Krok 2. 
Zdefiniowanie czynników 
determinujących  
pozycjonowanie województwa 
podkarpackiego

Trendy

Gospodarka:

Wzrost znaczenia transportu lotniczego 
– katalizacja innowacyjności w pobliżu portów lotniczych

Wzrost popytu na produkty ekologiczne oraz tradycyjne produkty żywnościowe wysokiej 
jakości wśród konsumentów krajowych i zagranicznych

Zainteresowanie inwestorów z nowoczesnych branż przyjaznych środowisku, 
wykorzystujących potencjał ludzki i instytucjonalny

Rosnąca rola innowacyjności i kreatywności w gospodarce

Turystyka:

Destynacje turystyczne postrzegane jako bardziej zdrowe (czysta woda,powietrze itp.) 
będą częściej wybierane niż dotychczas

Wzrost popularności turystyki zdrowotnej (sanatoria i ośrodki fitness)  
oraz turystyki związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym

Transgraniczny charakter przemysłu turystycznego zyska na znaczeniu

Jakość życia:

Trend związany z wybieraniem do życia zdrowych miejsc i regionów

Intensyfikacja współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi a biznesem
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pozycjonowanie 
marki  
podkarpackiego

Krok 2. 
Zdefiniowanie czynników 
determinujących  
pozycjonowanie województwa 
podkarpackiego

1. Produkt 3. Trendy

2. Konkurencja

4. Oczekiwania 
odbiorców

5. Kierunek

Województwo 
podkarpackie

Oczekiwania odbiorców
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pozycjonowanie 
marki  
podkarpackiego

Krok 2. 
Zdefiniowanie czynników 
determinujących  
pozycjonowanie województwa 
podkarpackiego

Oczekiwania odbiorców

Przedstawiciele różnych obszarów 
życia województwa podkarpackiego 
mają różne oczekiwania

Stworzenie idei łączącej  
interesy wszystkich grup

Kultura

Turystyka

Gospodarka

Edukacja

Jakość życia
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pozycjonowanie 
marki  
podkarpackiego

Krok 2. 
Zdefiniowanie czynników 
determinujących  
pozycjonowanie województwa 
podkarpackiego

1. Produkt 3. Trendy

2. Konkurencja
4. Oczekiwania 

odbiorców

5. Kierunek

Województwo 
podkarpackie

Kierunek
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pozycjonowanie 
marki  
podkarpackiego

Krok 2. 
Zdefiniowanie czynników 
determinujących  
pozycjonowanie województwa 
podkarpackiego

Kierunek

Kierunek związany z rozwojem gospodarczym

Województwo
podkarpackie

wyniki badań jakościowych
Wskazywanie respondentów na istotną 
rolę przemysłu lotniczego, innowacji 
i nowoczesnych technologii w rozwoju 
województwa

Dokumenty strategiczne
Strategia rozwoju województwa •	
podkarpackiego na lata 2007 - 2020
Regionalna strategia innowacji województwa •	
podkarpackiego na lata 2005 - 2013
Program Rozwój Polski Wschodniej•	
Strategia marki Rzeszów na lata 2009 - 2013•	
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najbardziej  
unikalne elementy 
podkarpackiego

Krok 2. 
Zdefiniowanie czynników 
determinujących  
pozycjonowanie województwa 
podkarpackiego

Cechy regionu:
   Świeże powietrze
   Wolność
   Przestrzeń
   Cisza i spokój 
   Piękne krajobrazy

PeRcePcJe 
goSPoDaRcze

Pytanie:  
Jak przełożyć dotychczasowe  
cechy regionu związane z turystyką  
na aspekty gospodarcze?

PeRcePcJe 
tURYStYczne
BieSzczaDY
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wnioski z etapu 
analiztycznego

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne

taKie Są 
PeRcePcJe

taKie PeRcePcJe 
cHcieLiBYŚMY

Badania ilościowe 

Bieszczady•	

Jezioro Solińskie•	

Przemyśl•	

Rzeszów•	

Zamek w Łańcucie•	

cechy regionu

Świeże powietrze•	

Wolność i nieograniczona•	

Przestrzeń•	

Cisza i spokój•	

Piękne krajobrazy•	

Badania jakościowe

Przemysł lotniczy•	

Innowacje•	

Nowoczesność•	

Dokumenty  
strategiczne

Strategia rozwoju •	
województwa

Strategia rozwoju •	
innowacji

Program Polska •	
Wschodnia

Strategia  •	
marki Rzeszów
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(re)pozycjonowanie 
województwa

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne Z czego chcemy być znani za 5 lat?

Rozwiązanie musi być unikalne, prawdziwe i atrakcyjne

Specjalistyczna edukacja

gospodarka

nowoczesny przemysł

wiedza ekspercka

nowe technologie
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jak definiowane 
jest  
województwo?

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne

Tylko 1/3 województwa  
jest identyfikowana i nazwana  
przez Polaków  
(BIESZCZADY)

Trzeba zdefiniować 2/3 regionu!

Przemysł

Rolnictwo

Turystyka
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jak definiowane 
jest  
województwo?

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne

UWAGA!
Zamieszczony w opracowaniu 
materiał zdjęciowy służy 
wyłącznie celom edukacyjnym  
i bez zgody autorów nie może 
być wykorzystany komercyjnie.

STOWARZYSZENIE DEFINIUJE 
2/3 WOJEWÓDZTWA
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(re)pozycjonowanie 
województwa

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne

Unikalne  
na skalę Polski

Atrakcyjne  
dla inwestorów

Korzystna pozycja  
w stosunku  

do konkurencji

Rozwiązuje 
wizerunkowe 

problemy regionu

Prawdziwe, 
nowoczesne  
i atrakcyjne

Z czego chcemy być znani za 5 lat?   Lotnictwo

Polskie centrum  
lotnictwa
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(re)pozycjonowanie 
województwa

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne

90% polskiego przemysłu lotniczego znajduje się w podkarpackim•	
100 lat historii lotnictwa na tym terenie•	
70 lat historii przemysłu lotniczego•	
Politechnika Rzeszowska: kierunek lotnictwo i kosmonautyka•	
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Dolina Lotnicza (cały region)•	
Dokumenty strategiczne (Strategia rozwoju województwa, Strategia miasta •	
Rzeszowa, Strategia rozwoju innowacji)
Strategia komunikacji marketingowej Programu Promocji Gospodarczej Polski •	
Wschodniej na lata 2009-2015 (promowanie Polski Wschodniej jako regionu 
o potencjale inwestycyjnym i gospodarczym)
Sporty lotnicze uprawiane w regionie (paralotnie, szybowce, loty widokowe itp.)•	
Rozwiązuje problemy związane z percepcją skansenu•	

LOTNICTWO:
Unikalne – z punktu widzenia produktu
Prawdziwe – wieloletnie tradycje
atrakcyjne – może zmienić postrzeganie regionu

Dlaczego powinniśmy kłaść nacisk na lotnictwo?
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(re)pozycjonowanie 
województwa

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne

Polskie centrum  
lotnictwa

Jak to przełożyć na poszczególne obszary 
funkcjonowania województwa?

Big iDea
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big idea: 
przełożenie 
na różne obszary 
funkcjonowania 
województwa

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne

BIG 
IDEA

Aspekt Co oznacza? Przykład

Strategiczny 
(badawczy, 
analityczny)

Jednoznaczne przesłanie 
(najważniejsza korzyść, którą 

chcemy zakomunikować 
docelowemu odbiorcy)

Kreatywny

Pomysł na oryginalną, 
przyciągającą uwagę 

konsumenta reklamę, która 
powinna być dopasowana do 

charakterystyki produktu (marki)

Charakterystyczny motyw 
związany z marką, który można 

wykorzystać na różnych 
nośnikach reklamowych 
w pewnym okresie czasu

CECHY  
BIG 

IDEA

Prostota

Potencjał

Magia

“Dla Ciebie, dla Rodziny”

“Prawie jak...”

“Creative Tension”
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BIG IDEA

Gospodarka Edukacja

Turystyka Jakość życia

Sport Kultura

big idea: 
przełożenie 
na różne obszary 
funkcjonowania 
województwa

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne
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najbardziej  
unikalne elementy 
podkarpackiego

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne

LOTNICTWO
Najbardziej unikalny 
element województwa  
na skalę Polski

BIESZCZADY
Najsilniejsza marka regionu 
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Cechy regionu:
   Świeże powietrze
   Wolność
   Przestrzeń
   Cisza i spokój 
   Piękne krajobrazy

PeRcePcJe 
Lotnicze

Dotychczasowe cechy związane 
z regionem wiążą się zarówno 
z turystyką, jak i z lotnictwem 

PeRcePcJe 
tURYStYczne
BieSzczaDY

najbardziej  
unikalne elementy 
podkarpackiego

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne
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co łączy  
Bieszczady  
i lotnictwo?

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne

SzeRSza PeRSPeKtYwa

nabieranie dystansu•	
Szukanie siebie•	
Przestrzeń•	

technologia•	
nowoczesność•	
Rozwój•	

LOTNICTWO

BIESZCZADY
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big idea

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne

SzeRSza PeRSPeKtYwa

oznacza:
Myślenie przyszłościowe•	
Życie w zgodzie z naturą•	
Spojrzenie na wszystko z góry •	
Wolniejszy rytm życia•	
Łapanie dystansu do świata•	
Wiedza co jest w życiu ważne•	
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big idea: 
przełożenie  
na poszczególne 
obszary

Krok 3. 
Rozwiązanie strategiczne

BIG IDEA:
SZERSZA 

PERSPEKTYWA

gospodarka

Lotnictwo•	

zrównoważony rozwój•	

czysty biznes•	

Informatyka•	

Ekologiczne rolnictwo•	

Innowacje•	

Sport

Sporty lotnicze•	

Turystyka górska•	

Narty•	

turystyka

Łapanie dystansu•	

Szukanie siebie•	

Góry•	

Agroturystyka•	

Wellness i SPA•	
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piramida 
tożsamości

Dotychczasowe i pożądane 
postrzeganie województwaOstateczna korzyść 

wynikająca z faktu 
obcowania z marką

To z czego chcemy być znani.  
Pożądany sposób myślenia  
o marce Podkarpackie.

Cechy ludzkie  
przypisane marce, 
pozwalające tworzyć 
emocjonalny stosunek 
„klientów” do marki

Cechy  
stanowiące  
podstawę 
marki 

PODKARPACKIE. 
POLSKIE CENTRUM LOTNICTWA

Lotnictwo Zrównoważony rozwój

Ekologia Nowoczesność

Świadoma
Niezależna

Odpowiedzialna Profesjonalna
Praktyczna

Zaangażowana Otwarta
Odważna

Przewidująca

Czysty biznes Wielokulturowość

Wiedza

Technologia

Wartości rodzinne
atrybuty

osobowość

obietnica

SZERSZA 
PERSPEKTYWA

pozycjonowanie



Rozwiązanie strategiczne36

DeMo Brand  
construction

WIZERUNEK

Województwo, które daje szerszą perspektywę funkcjonującym w nim firmom 
i mieszkańcom. Miejsce gdzie czysty, nowoczesny biznes koegzystuje czystą 
naturą. Marka podkarpackie powinna budować percepcję zrównoważonego 
rozwoju w kontekście dwóch najważniejszych elementów turystyki (Bieszczady) 
i przemysłu (Lotnictwo).
ARCHETYP

Mędrzec- myśliciel, specjalista, doradca, nauczyciel, przewodnik, mentor; 
wiarygodny i pewny siebie, chce poznać świat poprzez analizę i samodzielne 
rozumowanie. Jest to marka, która dostarcza konsumentom informacji 
i ekspertyz, zachęca ich do myślenia, rozwiązuje trudne problemy lub oparta 
jest na nowoczesnych odkryciach. Mędrzec może i powinien być jednocześnie 
dynamiczny i sprawny, ale zrównoważony, dający szersze perspektywy.
ATRYBUT

Zrównoważenie
KOMPETENCJE

1. Lotnictwo – badania i rozwój, przemysł lotniczy, szeroko rozumiana edukacja lotnicza, sporty lotnicze

2. Zrównoważony rozwój
3. Nowoczesne technologie i wiedza
4. Życie w zgodzie z naturą
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Uzasadnienie wyboru atrybutu oraz kompetencji 

Narzędzie DEMO Brand Construction wskazuje na atrybut województwa jakim jest 
zrównoważenie. Zrównoważenie wynika z szerszej perspektywy, która jest obietni-
cą województwa. Zrównoważenie to myślenie przyszłościowe, to wiedza o tym co 
w życiu ważne, spojrzenie na wszystko z góry, z dystansem. Zrównoważenie jest tak-
że cechą mędrca (archetyp przypisany do województwa). Z atrybutem związane są 
bezpośrednio kompetencje regionu opisane poniżej.

Kompetencje
Lotnictwo1.  – jako region, który ma unikalny na skalę Polski element jakim jest lot-
nictwo powinien budować swoje kompetencje w tym zakresie. Lotnictwo wpi-
suje się w obietnicę szerszej perspektywy i daje dużo możliwości kreatywnego 
przełożenia tej obietnicy na poszczególne sfery z lotnictwem związane.
zrównoważony rozwój2.  – oznacza stawienie na nowoczesne technologie w czy-
stym środowisku. Pośrednio wiąże się z lotnictwem, nowoczesnymi technologia-
mi i wiedzą, a także z życiem w zgodzie z naturą.
nowoczesne technologie i wiedza3.  – to elementy, w których swoje kompe-
tencje powinien budować region. Nowoczesne technologie także związane są 
z szerszą perspektywą i zrównoważeniem, o którym była mowa wcześniej. 
Życie w zgodzie z naturą4.  – oznacza dbanie o dziedzictwo przyrodnicze, wiedzę 
co w życiu jest watościowe.

Połączenie wszystkich kompetencji daje spójny obraz i pozwala budować pożą-
dany wizerunek województwa podkarpackiego.

DeMo Brand  
construction
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wybór  
interesariuszy

Wskazane w pierwszym etapie grupy interesariuszy pozostają nadal w kręgu zain-
teresowania strategią. Uwzględniając rozwiązanie należy jednak zwrócić uwagę na 
tych interesariuszy, którzy będą szczególnie zainteresowani tworzoną strategią marki 
województwa podkarpackiego ze względu na przesunięcie akcentu z turystycznego 
na gospodarczy. 

Wśród nich wymienić można podmioty związane z jednej strony z:
Bieszczadami1.  (zwłaszcza w kontekście wypoczynku oraz turystyki),
Przemysłem lotniczym2.  (firmy, organizacje, stowarzyszenia, instytucje gospo-
darcze itp.) 
Przemysłem nowoczesnym3. : informatyka, kosmetologia, przemysł chemiczny 
i elektromaszynowy itp. spełniające odpowiednie kryteria środowiskowe, ale tak-
że inne firmy innowacyjne (np. związane z rolnictwem ekologicznym). 

Interesariuszami w ogólnym sensie będą także wszystkie podmioty dbające o ja-
kość życia i wykorzystujące nowoczesne rozwiązania w kontekście życia w zgo-
dzie z naturą. 
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wybór grup  
docelowych

Na etapie badań i analiz została przedstawiona wstępna charakterystyka grup doce-
lowych. 

Grupy docelowe, które zostały wybrane na etapie planowania strategicznego zo-
stały wyszczególnione ze względu na kategorie subproduktów zidentyfikowanych 
na etapie wcześniejszym: gospodarka, turystyka i jakość życia (ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji). Są to najważniejsze obszary funkcjonowania wojewódz-
twa. W ramach tych obszarów, z uwzględnieniem trendów zapisanych w SWOT zosta-
ły wyszczególnione grupy, które najbardziej będą nas interesować. Ich segmentacja 
odzwierciedla także rozwiązanie strategiczne dla marki województwa podkarpackie-
go (opisane grupy stanowią core target).
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najważniejsze 
grupy docelowe 
w poszczególnych 
obszarach 

gospodarka

inwestor lotniczy (Polska i zagranica) – firmy związane z przemysłem lotniczym, 
produkujące części i podzespoły samolotowe, prowadzące badania, szkolące pilo-
tów itp. 

inwestor nowoczesny (Polska i zagranica) – firmy, które prowadzą działalność 
oparta na nowoczesnej technologii przyjaznej dla środowiska (różne branże: infor-
matyka, rolnictwo ekologiczne, kosmetyka itp.), wprowadzające wysokie standardy 
i kładące nacisk na CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) w związku z ochroną 
środowiska.



Rozwiązanie strategiczne 41

turystyka i kultura (w kontekście szerszej perspektywy)

turysta poszukujący – mieszkańcy dużych miast Polski, którzy pragną uciec od 
zgiełku i hałasu metropolii. Osoby chcące zaznać spokoju, ciekawe świata, otwarte 
na nowe doświadczenia. Są to przede wszystkim ludzie młodzi, ale posiadający środ-
ki finansowe pozwalające im realizować marzenia. Zwykle zapracowani, ale ceniący 
odpoczynek i zdrowy tryb życia. 

turysta biznesowy – firmy organizujące dla pracowników wyjazdy integracyjne i 
szkoleniowe. Ich Klientami są przeważnie korporacje, które chcą zapewnić swoim 
pracownikom wypoczynek w ciekawym otoczeniu, gdzie istnieje szeroka gama roz-
rywek i odpowiednie warunki hotelowe. 

turysta aktywny – aktywni turyści szukający wielu różnych doznań związanych z 
wypoczynkiem. Są to osoby ciekawe świata, stawiające na zdrowy tryb życia i upra-
wianie różnego rodzaju aktywności sportowe: rowery, wspinaczka, ale także zwie-
dzanie itp. Turysta aktywny poszukuje ciągle nowych wyzwań, angażuje w nie swoją 
rodzinę, chce poznwać świat i korzystać w pełni z oferty jaką mu się proponuje.

turysta „zimowy” – narciarze, „sankarze”, osoby zainteresowane uprawianiem spor-
tów zimowych. Są to osoby w różnym wieku chcące korzystać z uroków przebywania 
w zimie w górach (Głównie ludzie młodzi i rodziny z dziećmi). Do tej grupy zaliczają 
się także osoby uprawiające narciarstwo biegowe.

turysta rodzinny – rodziny z dziećmi, osoby poszukujące różnych sposobów spę-
dzania wolnego czasu w szczególności w kontekście rodzinnym (zwiedzanie, sporty, 
wydarzenia itp.) Są to osoby poszukujące wielu różnych możliwości spędzania wol-
nego czasu (także w czasie niepogody). Najważniejszym celem jest to aby dzieci się 
nie nudziły w czasie wakacji.

najważniejsze 
grupy docelowe 
w poszczególnych 
obszarach 
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Jakość życia i edukacja

Studenci „Ścisłowcy” – uczniowie liceów o profilu ścisłym (teren całej Polski), po-
tencjalnie zainteresowani kierunkami studiów związanych z lotnictwem oraz nowy-
mi technologiami. Są to osoby ukeirunkowane na zdobywanie wiedzy ścisłej, którą 
będzie można praktycznie wykorzystać w przyszłej parcy. 

inwestorzy nowocześni i lotniczy – firmy, które potencjalnie mogą włączyć się 
w działania dotyczące kształcenia przyszłej kadry kierowniczej (programy edukacyj-
ne dotyczące lotnictwa, nowych technologii itp.) Firmy te zostały opisane w obsza-
rze: gospodarka.

Uczniowie Podkarpacia – uczniowie szkół, dla których dostosowane zostaną pro-
gramy edukacyjne oparte na współpracy biznesu i ośrodków edukacyjnych. Są to 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu ca-
łego województwa.

Mieszkańcy Podkarpackiego – wszyscy mieszkańcy województwa. Grupa bardzo 
szeroka, ale wymagająca poinformowania i zaznajomienia ze strategią marki.

najważniejsze 
grupy docelowe 
w poszczególnych 
obszarach 
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drzewo celów

1. Cele strategiczne (ogólne) ZWIĄZANE Z KREOWANIEM 
WIZERUNKU MARKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

(percepcje)

cele 
strategiczne 

ogólne

Wszystkie grupy 
docelowe

1.1. Wykreować województwo 
podkarpackie jako polskie 
centrum lotnictwa

1.2. Wykreować województwo 
podkarpackie jako region 
nowoczesny, dający szerokie 
perspektywy

2. Cele strategiczne 
(szczegółowe) ZWIĄZANE 

Z KREOWANIEM MARKI 
WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO 
(percepcje)

cele 
strategiczne 
szczegółowe

Grupy docelowe:

Inwestorzy, 
Turyści, Uczniowie 

i studenci

Gospodarka Turystyka Kultura Jakość życia
2.1. Wykreować 
województwo 
podkarpackie jako 
polskie centrum 
lotnictwa

2.2. Wykreować 
percepcję woj. 
podkarpackiego 
jako regionu 
dającego szerokie 
możliwości 
wypoczywania

2.3. Wykreować 
percepcje woj. 
podkarpackiego 
jako regionu 
dającego szerokie 
możliwościi 
obcowania z 
różnymi kulturami

2.4. Wykreować 
percepcje woj. 
podkarpackiego 
jako regionu, 
 w którym 
ludzie myślą 
przyszłościowo 
i wiedzą co jest 
ważne w życiu

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

cele 
strategiczne 
szczegółowe

Grupy docelowe 
jak wyżej
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drzewo celów

Cele operacyjne związane z gospodarką

2.1.1. Wypromować region jako centrum przemysłu lotniczego
2.1.2. Wypromować województwo, które stawia na ideę łączenia świata biznesu ze 
światem nauki (programy edukacyjne)
2.1.3. Wypromowanie najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych firm z regionu 
związanych z różnymi gałęziami gospodarki: przemysł lotniczy, informatyka, rolnic-
two ekologiczne itp.

Cele operacyjne związane z turystyką

2.2.1. Wypromowanie województwa podkarpackiego jako regionu, w którym można 
nabrać dystansu do siebie i świata, odnaleźć siebie
2.2.2. Wypromowanie różnych form turystyki: aktywna, górska, lotnicza, przemysło-
wa, biznesowa, wodna, zdrowotna, wypoczynkowa, pielgrzymkowa, kulturowa
2.2.3. Wypromowanie województwa podkarpackiego jako turystycznego produktu 
całorocznego, w kontekście wiosny, lata, jesieni i zimy (przełamanie sezonowości)
2.2.4. Wypromowanie oferty turystycznej województwa podkarpackiego w formie 
pakietów: propozycje dla singli, rodzin, leniuchów, aktywnych itp.
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drzewo celów

Cele operacyjne związane z kulturą

2.3.1. Wypromowanie województwa podkarpackiego jako regionu łączącego różne 
kultury i grupy etniczne: Bojkowie, Łemkowie, Ukraińcy, Polacy itd.
2.3.2. Wypromowanie województwa podkarpackiego jako regionu łączącego trzy 
kraje: Polskę, Słowację i Ukrainę i korzystającego z ich wpływów kulturowych

Cele operacyjne związane z jakością życia

2.4.1. Wypromowanie kierunków studiów związanych z lotnictwem (Politechnika 
Rzeszowska – pilotaż, wydział lotnictwa i kosmonautyki)
2.4.2. Wypromowanie kierunków studiów związanych z nowoczesnymi technologia-
mi i czystym środowiskiem: informatyka, ochrona środowiska, rolnictwo ekologiczne
2.4.3. Wypromowanie województwa podkarpackiego w kontekście życia w czystym 
i zdrowym otoczeniu
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analiza źródeł 
ryzyka przy  
realizacji  
strategii  
w horyzoncie 
obowiązywania 
planu wdrożenia

Opisane poniżej źródła ryzyka związane są z utrudnieniami jakie mogą wystąpić pod-
czas wdrażania strategii województwa podkarpackiego. Zostały one opisane w taki 
sposób, że zawierają informację o samym ryzyku, jak i sposobie jego niwelowania.

zmiana kierunku politycznego – pewnym ryzykiem dla wdrażania strategii obarc-
zona jest zmiana kierunku politycznego realizowanego przez Urząd Marszałkowski 
w Rzeszowie i związana z nią potrzeba ewentualnego zahamowania projektów 
realizowanych przez poprzedników. Aby zniwelować to ryzyko należy podkreślać 
apolityczność realizowanego projektu oraz wskazywać na jego wagę dla rozwoju 
całego województwa.

Brak zrozumienia lub błędne rozumienie strategii – taka sytuacja może pojawić 
się w przypadku gdy nastąpi rotacja pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, 
a nowi pracownicy nie będą mieli szansy zapoznać się z założeniami strategii marki 
województwa. Dlatego dla nowych pracowników, których obowiązki będą związane 
z wdrażaniem marki województwa podkarpackiego należy przygotować system 
szkoleń oraz odpowiednie booklety zawierające najważniejsze informacje dotyczące 
strategii marki regionu. System zapoznawania nowych pracowników z założeniami 
strategii powinien być wystandaryzowany i zawsze przebiegać w taki sam sposób.
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analiza źródeł 
ryzyka przy  
realizacji  
strategii  
w horyzoncie 
obowiązywania 
planu wdrożenia

Brak współpracy pomiędzy jednostką wdrażającą a innymi wydziałami UM – wdra-
żanie strategii marki województwa to zadanie wymagające szeroko zakrojonej współ-
pracy pomiędzy poszczególnymi wydziałami Urzędu Marszałkowskiego. Brak współpra-
cy lub słaba współpraca pomiędzy nimi oznacza niepowodzenie dla projektu. Dlatego 
oprócz szkoleń realizowanych dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych we 
wdrażanie strategii należy pamiętać o organizowaniu szkoleń dla wszystkich pracow-
ników Urzędu Marszałkowskiego, którzy stanowią ambasadorów marki podkarpackiego 
i będą ją reprezentować na zewnątrz.

Utrudniona współpraca z poszczególnymi samorządami – jednymi z najważniejszych 
interesariuszy strategii marki województwa podkarpackiego będą władze lokalne po-
szczególnych miejscowości znajdujących się na terenie województwa podkarpack-
iego. Należy pamiętać o tym aby regularnie informować ich o postępach dotyczących 
wdrażania strategii marki i zachęcać ich do partycypowania w wydarzeniach promujących 
województwo przedstawiając im korzyści jakie mogą zyskać dzięki takim akcjom.  

Koncentracja na organizacji działań wewnętrznych kosztem działań zewnętrznych 
– Dotychczasowe działania promocyjne województwa skupiały się głównie wewnętrznej 
promocji dlatego należy położyć szczególny nacisk na to aby w przyszłości skoncentrować 
się na działaniach zewnętrznych. Kreowanie nowego wizerunku województwa wymaga 
zarówno komunikacji skierowanej do wewnątrz jak i na zewnątrz, ale ze względu na 
gospodarczy charakter marki istotne jest aby komunikacja dotarła do jak najszerszego 
grona odbiorców z całej Polski oraz z zagranicy.
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logo i hasło
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dotychczasowe 
i pożądane 
postrzeganie 
województwa

UWAGA!
Zamieszczony w opracowaniu 
materiał zdjęciowy służy 
wyłącznie celom edukacyjnym  
i bez zgody autorów nie może 
być wykorzystany komercyjnie.

WOLNOŚĆ

NATURA

DZIKOŚĆ

PRZESTRZEŃ

CZYSTOŚĆ

SPOKÓJ
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dotychczasowe 
i pożądane 
postrzeganie 
województwa

UWAGA!
Zamieszczony w opracowaniu 
materiał zdjęciowy służy 
wyłącznie celom edukacyjnym  
i bez zgody autorów nie może 
być wykorzystany komercyjnie.

WOLNOŚĆ

NATURA

CZYSTOŚĆ

SPOKÓJ

NATURA

LOTNICTWO

PRZESTRZEŃ

WIEDZA

NOWOCZESNOŚĆ

TECHNOLOGIA
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jak mogłoby 
to wyglądać?

przykładowa  
komunikacja:  
turystyka,  
edukacja,  
przemysł,  
kultura

UWAGA!
Zamieszczony w opracowaniu 
materiał zdjęciowy służy 
wyłącznie celom edukacyjnym  
i bez zgody autorów nie może 
być wykorzystany komercyjnie.

Podkarpackie.
Nabierz dystansu 

Podkarpackie.
Wznieś się na wyżyny



Rozwiązanie strategiczne52

jak mogłoby 
to wyglądać?

przykładowa  
komunikacja:  
turystyka,  
edukacja,  
przemysł,  
kultura

UWAGA!
Zamieszczony w opracowaniu 
materiał zdjęciowy służy 
wyłącznie celom edukacyjnym  
i bez zgody autorów nie może 
być wykorzystany komercyjnie.

Podkarpackie.
Wznieś się na wyżyny

Podkarpackie.
Szersza perspektywa





DEMO Effective Launching
ul. Flisacka 3a, 30-114 Kraków

tel. 12/ 422 65 48
www.demo.com.pl

















Strona 1 z 7 
 

RŚ.I.MR.613/98/10                                                                                               dnia 2011-02-…. 
 
 

Informacja 
dotycząca problemów związanych z działalnością Zespołu Karpackich Parków 

Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu 
 

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie  i Zespół Parków 

Krajobrazowych w Przemyślu od 1 sierpnia 2009 r. są jednostkami budżetowymi 

podległymi Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.  

 

Podstawowe dane dotyczące obydwu Zespołów przedstawiono w tabeli Nr.1  

 

Jednym z podstawowych problemów w funkcjonowaniu Zespołów Parków 

Krajobrazowych w województwie podkarpackim jest brak środków finansowych na 

realizację wszystkich zadań statutowych Zespołów oraz niedostateczna obsada 

kadrowa. 

Powierzchnia parków przypisana do nadzoru jednemu pracownikowi Zespołach   

jest najwyższa w skali wszystkich parków krajobrazowych w Polsce a środki 

budżetowe w przeliczeniu na 1 ha parków i otuliny były i są najskromniejsze w skali 

kraju. 

Budżet Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na rok 2010 

wynosił 434 000,00 złotych, z tego na: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz  

wynagrodzenia bezosobowe,  przeznaczona została kwota 263 500,00 złotych,  

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 881,00  złotych, pozostałe 

wydatki bieżące to kwota 159 619,00 złotych, w tym na: opłaty za administrowanie 

i czynsze za lokale i pomieszczenia garażowe, kwota 55 670,00 złotych, zakup usług 

pozostałych (wydawnictwa edukacyjne i promocyjne, tablice urzędowe i informacyjne 

obszarów i obiektów chronionych i inne) kwota 48 518,00 złotych, pozostałe wydatki 

(usługi: telefoniczne, internetowe, remontowe, zdrowotne, zakup materiałów               

i wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfśs, zakup 

akcesoriów komputerowych) kwota 55 431,00 złotych. 

Jak wynika z powyższego, w budżecie Zespołu zabrakło środków na działalność 

merytoryczną, jak: opracowanie planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych 
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(dyrektor zespołu parków krajobrazowych zobowiązany jest zapisem art. 19           

ust. 1  pkt 3 ustawy  z  dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody do sporządzenia  

planu ochrony dla parku krajobrazowego, art. 154 ust. 3 niniejszej ustawy do 

sporządzenia planu ochrony w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, dla parku krajobrazowego, który posiadał  zatwierdzony rozporządzeniem 

plan ochrony do dnia 2 lutego 2001 r. – taki plan posiadał Park Krajobrazowy Doliny 

Sanu. Kilkakrotne monitowanie poprzez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody       

w Rzeszowie do Wojewody Podkarpackiego - organu wcześniej nadzorującego  

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, o dodatkowe środki 

finansowe z przeznaczeniem na opracowanie planów ochrony dla parków 

krajobrazowych, z powodu ogólnych braków środków budżetowych, nie przyniosło 

rezultatów), zmianę obowiązujących planów ochrony Jaśliskiego i Ciśniańsko-

Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, dostosowanie ich do wymogów rozporządzenia 

w sprawie sporządzania projektu planu ochrony (mapy numeryczne), realizację 

wszystkich zadań ochronnych przypisanych służbom Zespołu w obowiązujących 

planach ochrony,  realizację zadań związanych z ochroną innych form ochrony na 

obszarze parków, doposażenie w materiały i sprzęt audiowizualny i inne. 

Już planowanie zadań Zespołu na rok 2010, gdzie część zadań przypisanych do 

realizacji dyrektorowi  i służbom  parków  została ograniczona, było ryzykiem, bo 

zachodziła wątpliwość, czy przy tej obsadzie kadrowej (6 osób) oraz niskim budżecie 

na działalność merytoryczną uda się je w pełni zrealizować w sposób zadawalający. 

Budżet Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na rok 2011, jak 

wynika z planu budżetu województwa podkarpackiego na rok 2011, planowany jest 

na kwotę 439 920,00 złotych, a więc niewiele większy od budżetu na rok 2010,           

z tego na: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz  wynagrodzenia 

bezosobowe,  kwota 266 417,00 złotych,  wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 14 300,00  złotych, pozostałe wydatki bieżące to kwota 159 203,00 

złotych, w tym na: opłaty za administrowanie i czynsze za lokale i pomieszczenia 

garażowe, kwota 54 832,00 złotych, zakup usług pozostałych (wydawnictwa 

edukacyjne i promocyjne, tablice urzędowe i informacyjne obszarów i obiektów 

chronionych i inne) kwota 50 000,00 złotych, pozostałe wydatki (usługi: telefoniczne, 

internetowe, remontowe, zdrowotne, zakup materiałów i wyposażenia, podróże 

służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfśs, zakup akcesoriów komputerowych  

i inne) kwota 54 361,00 złotych. 
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W planie budżetu Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie nie  

uwzględniono zwiększenia środków na działalność statutową Zespołu, w tym na 

opracowanie planów ochrony parków (ok. 1 500 000,00 złotych na jeden park), jak 

również nie uwzględnione zostały środki na dodatkowe zatrudnienie pracowników 

oraz podwyżki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Zespole. 

W związku z brakiem środków finansowych oraz trudną sytuacją kadrową, w planie 

pracy Zespołu na rok 2011, nie ujęto zadań  nałożonych ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody na dyrektora i służbę parków krajobrazowych, 

przedstawionych w roku 2010 Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich 

i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego, jako zadania 

priorytetowe do realizacji w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 

w roku 2011 i w latach następnych. 

Warunkiem realizacji tych zadań jest  zwiększenie w Zespole Karpackich Parków 

Krajobrazowych w Krośnie obsady kadrowej oraz przyznania dodatkowych środków 

budżetowych z przeznaczeniem na ich realizację. 

Również w budżecie Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu  w roku 2009 

nastąpiło zdecydowane zmniejszenie budżetu o kwotę 121.276 zł tj. o 28%               

w stosunku do roku poprzedniego. 

Dwa  parki w tym Zespole tj. Gór Słonnych i Południoworoztoczański mają 

ustanowione plany ochrony, ale nie posiadają map cyfrowych, które są niezbędne do 

normalnej działalności w dzisiejszej rzeczywistości. 

Koszt opracowania takich map to ok. 420.000,- zł dla obu parków (suma ta 

zdecydowanie przekracza całoroczny budżet Zespołu). 

Pozostałe parki tego Zespołu tj. Pogórza Przemyskiego i Puszczy Solskiej nie mają 

ustanowionych planów ochrony, pomimo takiego obowiązku ustawowego. 

Opracowanie aktualizacji planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pogórza 

Przemyskiego to koszt ok. 1.015.000,- zł, a opracowanie planu ochrony dla Parku 

Krajobrazowego Puszczy Solskiej to koszt ok. 815.000,- zł. 

Przedstawiając obecną sytuację  finansową i kadrową Zespołów należy  

stwierdzić, że nie bez  znaczenia dla funkcjonowania służb było utworzenie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Jednostka ta została 

utworzona w znacznym stopniu kosztem Zespołów Parków Krajobrazowych              
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w Krośnie i Przemyślu. Dotyczyło to przejścia zarówno pracowników, części środków 

budżetowych, jak też części majątku. 

Na dzień 31 grudnia 2008 r. obsada kadrowa Zespołu Parków Krajobrazowych          

w Przemyślu liczyła 8 osób a Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 

10 osób. Był to stan kadrowy o nadmiernym obciążeniu bowiem na jednego 

pracownika Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych przypadało 14 tys. ha 

nadzorowanej powierzchni (

Zła sytuacja kadrowa i finansowa w porównaniu do innych województw powodowała, 

że klasyfikowano Zespół przed reorganizacją  na końcowym miejscu w kraju.  

w innych województwach średnio obciążenie jednego 

etatu było czterokrotnie mniejsze).  

Z dniem 1 stycznia 2009 r. do RDOŚ w Rzeszowie z Zespołu Karpackich Parków 
Krajobrazowych w Krośnie przekazano czterech pracowników (specjalistów). 

W Zespole pozostało sześciu pracowników (dla przykładu w woj. dolnośląskim 

z Zespołu Parków na zatrudnionych ogółem 40 osób do RDOŚ przekazano 4 osoby, 

a środki budżetowe pomniejszone zostały tylko o 7%). Równolegle z przejściem 

pracowników pomniejszone zostały dla Zespołu środki budżetowe o kwotę 121 120 

złotych, co stanowiło 23% całego budżetu jednostki. Wartość przekazanego mienia 

(w tym samochodu) stanowiła kwotę 90 080 złotych, tj. 28% wartości całego mienia 

Zespołu. Brak przekazanego do RDOŚ drugiego samochodu, rozległy obszar 

administrowanych czterech parków krajobrazowych stwarza  trudną organizacyjnie 

i merytorycznie rolę tych służb. 

Z Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu do RDOŚ w Rzeszowie zostało 

przekazanych  trzech pracowników, w tym jeden Główny Specjalista i dwóch 

Specjalistów (a więc pracowników merytorycznych), część majątku Zespołu              

o wartości 45 667,49 zł, oraz część budżetu. 

Pracownikom pozostającym w Zespołach Parków Krajobrazowych zostały       

z dniem   1 stycznia 2009 r. rozszerzone zakresy obowiązków o zadania, które 

wykonywali pracownicy przekazani do RDOŚ w Rzeszowie, bez przyznania im 

dodatkowego wynagrodzenia.  

Zabranie pracowników (specjalistów) oraz majątku nastąpiło bez zmiany 

dotychczasowego zakresu ustawowych zadań dla służb parków krajobrazowych. 

Niezbędnym jest w tym przypadku wyjaśnić, że zadania parków krajobrazowych 

w zakresie ochrony przyrody, zagadnień kulturowych i historycznych nie mają 
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charakteru decyzyjnego i w żadnym przypadku nie pokrywają się z zadaniami innych 

jednostek, w tym regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.  

Należy  zwrócić uwagę na fakt, że parki krajobrazowe są najtrudniejszą formą 

ochrony przyrody, bowiem zadania ochronne są w nich realizowane równolegle 

z gospodarczym użytkowaniem terenu. Wykonywanie obowiązków służbowych 

często natrafia na obojętność lub sprzeciw zarządców terenów a nawet lokalnych 

samorządów. Sytuacje te wymagają od służb parków doskonałej znajomości 

problematyki, ciągłego dokonywania wyborów miedzy respektowaniem celów 

ochrony a interesem właścicieli lub zarządców terenu parków. 

Uszczuplenie kadrowo służb Zespołów  powoduje, że określone w ustawie 

o ochronie przyrody zadania dla dyrektora oraz służby parków, są realizowane 

często w sposób interwencyjny.  

Obecna sytuacja kadrowa i finansowa Zespołów to często rezygnacja 

z ukształtowanych dzięki kilkunastoletniej pracy służb parkowych, form współpracy 

z samorządami i społecznościami lokalnymi. 

Mając na uwadze przedstawione problemy finansowe i kadrowe Zespołów,     

a także wagę tematyki ochrony przyrody i krajobrazu oraz skuteczne realizowanie 

przez dyrektora i służbę parków, nałożonych ustawowo i statutowo zadań, należy 

rozważyć możliwość wsparcia (finansowo i kadrowo) przez Samorząd Województwa 

Podkarpackiego działalności obydwu Zespołów Parków Krajobrazowych. 

W niektórych województwach z budżetów samorządów województw, Zespołom 

Parków Krajobrazowych przywrócono stan kadrowy (przed reorganizacją) oraz 

znacznie zwiększone środki finansowe na realizację zadań statutowych 

(przykładowo: woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. pomorskie, woj. 

mazowieckie).                                                                                              

Zdaniem Dyrektorów Zespołów, do najpilniejszych działań  mających na celu 

zapewnienie sprawnej realizacji zadań należałoby: 

 Wynagrodzenia pracowników w naszych Zespołach należą do najniższych w Polsce 

porównując z wynagrodzeniami pracowników pozostałych parków krajobrazowych. 

1. Podwyższenie funduszu płac dla obecnie zatrudnionych o co najmniej 
kilkaset złotych miesięcznie na każdego pracownika.  

Najniższe  wynagrodzenie brutto  w  2010r.  wynosiło  1 935 zł  w  ZKPK   w Krośnie  

  i  1 470 zł w ZPK w Przemyślu. 



RŚ.I.MR.613.98/10                                                                                                    Strona 6 z 7 
  

W innych województwach samorządy województw przyznały w 2010r.  podwyżki dla 

pracowników  parków : 

• Województwo Pomorskie: od 1 lipca 2010r. pracownicy otrzymali podwyżkę 

średnio 1200 zł brutto / etat + pochodne. 

• Województwo Małopolskie: od 1 maja 2010r. pracownicy otrzymali podwyżkę 

średnio 800 zł  brutto /etat + pochodne 

• Województwo Świętokrzyskie: od 1 maja 2010r. pracownicy otrzymali 

podwyżkę średnio 400 zł  brutto /etat + pochodne, najniższa płaca strażnika 

wynosi obecnie 2 700 zł brutto. 

Obecnie posiadany środek transportu to van osobowo-towarowy marki Fiat Doblo 1,9 

ITD z 2003r, który ma przebieg 135.000 km. Nie jest on dostosowany do jazdy 

typowo terenowej, a ze względu na wiek, przebieg oraz eksploatację (głównie 

terenową) coraz częściej ulega awariom. Naprawy są coraz droższe. Koszt zakupu 

nowego, terenowego samochodu to wydatek rzędu 80.000,- zł. Powierzchnia parków 

jest rozrzucona na olbrzymim obszarze np. odległość drogowa pomiędzy Hutą 

Różaniecką, położoną w Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej  

a Bandrowem położonym w Parku Krajobrazowym Gór Słonnych wynosi 178 km. 

2. Zakupienie na potrzeby Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu 
samochodu terenowego.  

 Możliwym  rozwiązaniem tej kwestii byłby zakup przez Urząd Marszałkowski takiego 

samochodu i przekazanie go Zespołowi do użytkowania, a także przejęcie przez 

Urząd  dotychczas użytkowanego. 

Przywrócenie wysokości budżetów Zespołów przynajmniej do poziomu z 2008r. 

pozwoliłoby na odbudowę zasobów kadrowych oraz sprawną realizację ustawowych 

zadań. 

3. Zwiększenie budżetu Zespołów przynajmniej do poziomu z 2008r. 

 

 

 

 

 



RŚ.I.MR.613.98/10                                                                                                          Strona 7 z 7 
  

Tabela Nr.1                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                

Podstawowe dane dotyczące Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie   i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu 
 

Zespół  Karpackich Parków Krajobrazowych 

park powierzchnia zasięg terytorialny budżet zatrudnienie 

Jaśliski Park Krajobrazowy 25 288 ha 

8 powiatów, 

22 gminy, 

11 nadleśnictw,  

 

 

rok 2007 – 499.00 zł 

rok 2008 – 528.488 zł  

rok 2009 – 459.124 zł 

rok 2010 – 434.00 zł  

rok 2011 – 439.920 zł 

 

rok 2007  – 11 osób 

rok 2008  – 10 osób 

rok 2009  –   6 osób 

rok 2010  –   6 osób 

rok 2010  –   6 osób 

Park Krajobrazowy Doliny Sanu 28 718 ha 

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy   51 013,75 ha 

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy 
25 784 ha 

otulina parku:   34 392 ha 

suma 
130 803,75 ha parki  oraz 34 392 ha 
otuliny  

uwagi 

27 500  ha / 1 pracownika   

jedna z najwyższych   w skali wszystkich 

parków krajobrazowych w Polsce 

 
2,60 zł / 1 ha powierzchni 

parków i otuliny 
 

Zespół  Parków Krajobrazowych w Przemyślu 

park powierzchnia zasięg terytorialny budżet zatrudnienie 

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego,  61 862 ha 

6  powiatów 

17 gmin 

9 nadleśnictw, 

rok 2007 – 406.233 zł   

 rok 2008 – 431.276 zł  

rok 2009 – 310.000 zł 

rok 2010 – 308.000 zł  

rok 2011 – 312.080 zł 

rok 2007  – 8 osób 

rok 2008  – 8 osób 

rok 2009  – 5 osób 

rok 2010  – 5 osób 

rok 2010  – 5 osób 

Park Krajobrazowy Gór Słonnych 56 032 ha 
Południoworoztoczański Park Krajobrazowy 16 237 ha 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 76 75 ha 

suma 141 806 ha  

uwagi 

28 361 ha pow. parków / 1 pracownika 

70 903 ha pow. parków / jednego 

pracownika merytorycznego 

jedna z najwyższych   w skali wszystkich 

parków krajobrazowych w Polsce 

 
2.20 zł / 1 ha powierzchni 

parków 
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1. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 2007- 2013 ORAZ 
EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA 

W latach 2007-2013 współpraca partnerska w wymiarze transgranicznym, 
transnarodowym i międzyregionalnym jest realizowana w ramach Celu Trzeciego 
polityki spójności Unii Europejskiej (UE) – Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
(EWT). 

Wyodrębnienie współpracy terytorialnej jako osobnego celu polityki spójności 
potwierdza duże znaczenie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez 
partnerów z krajów Unii Europejskiej. O rosnącym znaczeniu tego typu współpracy 
świadczy również zwiększona wielkość wspierających ją środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W latach 2007-2013 na rozwój współpracy 
terytorialnej z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych zostało łącznie 7,75 mld 
euro. W ramach tej kwoty, szacunkowa alokacja dla Polski na realizację programów 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej wynosi 557,8 mln euro. Dodatkowe 173,3 mln 
euro przeznaczonych jest na współpracę transgraniczną Polski z państwami nie 
należącymi do Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  
i Partnerstwa (EISP).  

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa (European Neighbourhood and Partnership Instrument) 
zastąpiły przedsięwzięcia realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG III 2004-2006. Komponentom INTERREG-u III odpowiadają trzy typy 
programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej: 

- programy współpracy transgranicznej zastąpiły INTERREG III A,  
- programy współpracy transnarodowej zastąpiły INTERREG III B,  
- program współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C) zastąpił 

INTERREG III C. 

Programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach 
poszczególnych komponentów są wdrażane zgodnie z jednolitymi zasadami, 
wynikającymi z doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji programów Inicjatywy 
Wspólnotowej INTERREG III.  

Zasady te polegają głównie na: 

- utworzeniu wspólnych Instytucji Zarządzających, Certyfikujących  
i Audytowych, 

- obowiązkowym udziale w projekcie co najmniej dwóch partnerów z różnych 
krajów,  

- stosowaniu „zasady partnera wiodącego” w realizacji projektów, 
- utworzeniu wspólnego budżetu i jednego konta bankowego dla programu,  
- utworzeniu międzynarodowych Wspólnych Sekretariatów Technicznych 

wspierających Instytucje Zarządzające we wdrażaniu programów. 

Województwo podkarpackie objęte jest obszarem wsparcia dwóch Programów 
Współpracy Transgranicznej: Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-
2013 oraz Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Wraz z pozostałymi polskimi 

http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/�
http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transnarodowe/�
http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/miedzyregionalne/�
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województwami leży również w obszarze wsparcia Programu dla Europy Środkowej, 
Programu Regionu Morza Bałtyckiego, a także Programu INTERREG IVC. 

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) stanowi inicjatywę Komisji 
Europejskiej, której zasadniczym celem jest rozwój współpracy pomiędzy Unią 
Europejską a państwami partnerskimi spoza UE poprzez zapewnienie 
zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego. 

EISP umożliwia udzielanie pomocy finansowej państwom objętym Europejską 
Polityką Sąsiedztwa m.in. Białorusi, Ukrainie, a także Federacji Rosyjskiej. 
Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa (EISP) jest wdrażany m.in.  
za pomocą programów współpracy transgranicznej.  

Zasięg terytorialny EISP: Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, 
Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Autonomia Palestyńska, Federacja 
Rosyjska, Syria, Tunezja, Ukraina. 

Kluczowe obszary wsparcia w ramach EISP to m.in.: 

- promowanie dialogu politycznego i reform,  
- wzmocnienie instytucji krajowych i innych instytucji odpowiedzialnych  

za przygotowanie i efektywne wdrażanie polityk,  
- promowanie ochrony środowiska i dobrego zarządzania zasobami 

naturalnymi,  
- wspieranie polityk zmierzających do redukcji ubóstwa, promujących rozwój 

społeczny, równość kobiet i mężczyzn, zatrudnienia i ochrony socjalnej,  
- wspieranie współpracy transgranicznej oraz promowanie zrównoważonego 

rozwoju ekonomicznego, społecznego i środowiskowego w regionach 
przygranicznych,  

- promowanie i ochrona praw człowieka jako fundamentalnych wolności  
i wspieranie procesu demokratyzacji, 

- zapewnienie sprawnie działającego i bezpiecznego systemu zarządzania 
granicami oraz promowanie współpracy w dziedzinach sprawiedliwości, 
spraw wewnętrznych oraz prewencji i walki z terroryzmem i zorganizowaną 
przestępczością,  

- promowanie udziału Wspólnot w działaniach dotyczących badań i innowacji,  
- promowanie współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi i krajami 

partnerskimi w dziedzinie szkolnictwa wyższego, wymiany nauczycieli, 
naukowców i studentów,  

- promowanie dialogu między kulturami i społecznościami (tzw. „people-to-
people”). 

Priorytety współpracy w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  
i Partnerstwa to: 

1. Poprawa i rozbudowa transgranicznej infrastruktury: komunikacyjnej, 
transportowej, technicznej, turystycznej, społecznej i ochrony środowiska. 

2. Wspieranie innowacyjności, powiązań gospodarczych oraz ułatwienie 
współpracy sektora gospodarki i nauki. 

3. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich. 
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2. PROGRAMY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 

 
2.1. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  2007-2013 

Celem głównym  Programu, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa, jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społecznego  
i gospodarczego na obszarach przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy. 

Zasięg terytorialny programu  

Obszar współpracy w ramach Programu obejmuje:  

- w Polsce podregiony: białostocko-suwalski, ostrołęcko-siedlecki, 
bialskopodlaski, chełmsko-zamojski, krośnieńsko-przemyski, a także jako 
tzw. regiony przyległe: podregion łomżyński, lubelski i rzeszowsko-
tarnobrzeski;  

- na Białorusi obwody: brzeski, miński (7 zachodnich rejonów: Miadel, 
Vileika, Molodechno, Volozhin, Stolbtsy, Niesvizh, Kletsk) i grodzieński oraz 
jako regiony przyległe: wschodnia część obwodu mińskiego oraz obwód 
homelski;  

- na Ukrainie obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki oraz jako regiony 
przyległe: obwód tarnopolski, rówieński, iwanofrankowski. 

 

Alokacja środków pomocowych dla regionów przyległych nie może przekroczyć  
20 % całej alokacji programu. Na obszarze regionów przyległych wsparciu podlegają 
wyłącznie projekty nieinwestycyjne. 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 obejmuje 
następujące obszary wsparcia: 

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszarów przygranicznych  
Działanie 1.1. Rozwój przedsiębiorczości 
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Działanie 1.2. Rozwój turystyki 
Działanie 1.3. Poprawa dostępności obszaru 
 
Priorytet 2. Poprawa jakości życia   
Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym  
Działanie 2.2. Bezpieczne i sprawnie funkcjonujące granice  
 
Priorytet 3. Współpraca sieciowa i inicjatywy społeczności lokalnych 
Działanie 3.1. Budowanie potencjału współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym 
Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych (projekty „parasolowe”) 
 
Priorytet 4. Pomoc techniczna 

Budżet programu 

Całkowity budżet Programu na lata 2007-2013 to prawie 203 mln euro, w tym  
186,2 mln euro pochodzi ze środków EISP. Przewidywany poziom dofinansowania 
projektów sięgać może maksymalnie 90% ich kosztów kwalifikowanych.  
 
tabela nr 1: indykatywny plan finansowy Programu dla poszczególnych priorytetów 

 Środki EISP (euro) 

 
Współfinanso- 
wanie krajowe 
(euro) 
 

Współfinanso- 
wanie krajowe 
 (%) 

Razem (euro) 

Priorytet 1 55 860 410,10 5 586 041,01 10% 61 446 451,11 

Priorytet 2 65 170 478,45 6 517 047,85 10% 71 687 526,30 

Priorytet 3 46 550 341,75 4 655 034,18 10% 51 205 375,93 

Pomoc 
Techni- 
czna 

18 620 136,70 0,00 - 18 620 136,70 

Razem 186 201 367,00 16 758 123,03 9% 202 959 490,03 

Beneficjenci programu 

Potencjalnymi beneficjentami programu są instytucje prowadzące działania  
o charakterze non-profit przyczyniające się do realizacji priorytetów programu, w tym 
np. władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, 
euroregiony. 

Stan realizacji programu 

Prace nad przygotowaniem dokumentu programowego były koordynowane przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej 
Programem. W skład Grupy Roboczej ds. opracowania programu weszli 
przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędów Marszałkowskich 
województw: podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego, 
euroregionów: Karpackiego, Bug, Niemen, Puszcza Białowieska, a także 
reprezentanci  władz i instytucji białoruskich i ukraińskich oraz Przedstawicielstwa 
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Komisji Europejskiej w Kijowie. Dokument Programu Operacyjnego został 
zatwierdzony przez Komisję Europejską 8 listopada 2008 r.   
 
W dniach 23-24 listopada 2010 r. w Białowieży odbyło się posiedzenie Wspólnego 
Komitetu Monitorującego Program Polska-Białoruś-Ukraina, w trakcie którego 
zatwierdzono wnioski z I naboru, który trwał w okresie 2 listopada 2009 – 1 marca 
2010.  
 
W trakcie naboru złożono 307 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 187 
mln euro. Ocenę formalną przeszło 164 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 
ponad 110 mln euro.  
 
Wnioskodawcy z terenu województwa podkarpackiego złożyli 50 wniosków na łączną 
kwotę dofinansowania ponad 27,7 mln euro. 
 
Do  dofinansowania  zarekomendowano  40 projektów  (z oceną od 75,5 pkt wzwyż).  
Dostępna alokacja wynosiła ok. 16,13 mln euro, co w sposób istotny ograniczyło 
liczbę zatwierdzonych wniosków do 21 projektów, które uzyskały ocenę wyższą niż 
86,5 punktów (na 100 możliwych do uzyskania). Wykaz zatwierdzonych wniosków  
z województwa podkarpackiego  znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego 
sprawozdania. 
 
W trakcie posiedzenia Komitetu strona białoruska oraz Instytucja Zarządzająca 
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) przestawiły propozycję zwiększenia kwoty 
alokacji naboru do 40 mln euro, co umożliwiłoby zatwierdzenie wszystkich projektów, 
które uzyskały ocenę powyżej 75,5 pkt (w tym dodatkowo 11 projektów złożonych 
przez wnioskodawców podkarpackich, oprócz projektów zatwierdzonych). 
Propozycja nie uzyskała akceptacji przedstawiciela Województwa Podlaskiego oraz 
strony ukraińskiej. 
 
Ostatecznie, zatwierdzono 21 projektów o łącznej wartości dofinansowania 16,98 mln 
euro, w tym 6 projektów złożonych przez wnioskodawców z terenu województwa 
podkarpackiego. 
 
Wartość dofinansowania projektów złożonych przez wnioskodawców  
z województwa podkarpackiego wynosi 3,56 mln euro (20,91% łącznej wartości 
dofinansowania wszystkich projektów). Uwzględniając wszystkie projekty  
z udziałem partnerów podkarpackich (czyli i takie, w których partnerzy 
podkarpaccy nie są wnioskodawcami/partnerami wiodącymi), ich wartość 
dofinansowania sięga poziomu  31,21%   kwoty   dofinansowania   wszystkich   
zatwierdzonych   projektów. 
W ramach Programu działa również, powołana przez Wspólny Komitet Monitorujący, 
Grupa Robocza ds. „Projektów Dużej Skali” (Large Scale Projects – LSP), w skład 
której wchodzi m.in. przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego. W trakcie spotkań 
Grupy dokonano identyfikacji dużych, istotnych z punktu widzenia regionów objętych 
Programem, inicjatyw związanych z rozbudową infrastruktury przejść granicznych  
na granicy Polski z Ukrainą i Białorusią, W przypadku województwa podkarpackiego 
takim przedsięwzięciem jest planowana budowa nowego drogowego przejścia 
granicznego z Ukrainą Budomierz-Hruszew (wartość projektu: 8 mln euro).  
Na realizację LSP wyodrębniono kwotę ok. 55 mln euro z ogólnego budżetu 
Programu. 
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Pod koniec I kwartału 2011 r. rozpocząć się ma drugi nabór wniosków, który 
dotyczyć będzie Działania 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych (projekty 
„parasolowe”). Idea projektu „parasolowego” sprowadza się do stworzenia 
konsorcjum projektowego pod przewodnictwem partnera wiodącego oraz z udziałem 
wielu partnerów realizujących tzw. mikroprojekty. Partner wiodący odpowiedzialny 
będzie za złożenie wniosku w trakcie naboru oraz koordynację działań 
podejmowanych przez pozostałych partnerów projektu parasolowego. Zgodnie  
z przyjętymi założeniami łączny budżet projektu ”parasolowego” mieścić się ma  
w granicach od 250 tys. do 1 mln euro, natomiast budżet pojedynczego 
mikroprojektu  od 10 tys. do 50 tys. euro. Na realizację projektów „parasolowych” 
budżet Programu przewiduję kwotę 6,6 mln euro.  
 
W dniach 17-18 stycznia br. w Kijowie odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego 
powołanego dla potrzeb przygotowania III-go naboru wniosków, którego rozpoczęcie 
planowane jest na koniec II kwartału 2011 r. Planowana alokacja środków Programu 
na ten nabór ma wynieść prawie 90 mln euro. Nabór obejmie wszystkie działania 
programu poza Działaniem 2.2 Bezpieczne i sprawnie funkcjonujące granice oraz 
Działaniem 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych. 
 
 
2.2. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 

Słowacka 2007-2013 

Głównym celem Programu, realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej, jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, 
mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego. 

Zasięg terytorialny programu 

• Polska – 3 podregiony graniczne (NUTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, 
krośnieńsko-przemyski oraz 4 powiaty (NUTS IV): pszczyński (w podregionie 
centralnym śląskim), oświęcimski (w podregionie krakowsko-tarnowskim), 
rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów (w podregionie rzeszowsko-
tarnobrzeskim).  

W powiatach: pszczyńskim, oświęcimskim, rzeszowskim, grodzkim - Rzeszów 
będą realizowane projekty zgodnie z art. 21 Rozporządzenia w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr 1080/2006 dopuszczającym 
możliwość przyznania do 20% budżetu programu dla obszarów przyległych  
do zasadniczego obszaru wsparcia.  

• Słowacja – 2 regiony (kraje) graniczne (NUTS III): Žilinský, Prešovský. 
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Priorytety programu 

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury o znaczeniu transgranicznym 
 
Działania podejmowane w ramach priorytetu mają na celu rozwój polsko-słowackiej 
współpracy partnerskiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, 
ukierunkowanej na integrację przestrzenną, bezpieczeństwo, lepszy dostęp  
do atrakcji dla mieszkańców, inwestorów i turystów. 

Działanie 1.1:

Przedsięwzięcia, które będą wspierane w ramach tego działania: 

 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa 

- poprawa bezpośrednich połączeń między słowacką i polską stroną 
obszaru pogranicza  

- poprawa dostępności konkretnego terenu do celów gospodarczych  
i turystycznych.  

- rozbudowy sieci telekomunikacyjnych oraz służące rozwojowi 
społeczeństwa informacyjnego, z uwzględnieniem nowoczesnych 
rozwiązań komunikacyjnych (Internet) 

 
Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska

Przedsięwzięcia, które będą wspierane w ramach tego działania: 

 
 

- budowa infrastruktury transgranicznej o znaczeniu regionalnym i lokalnym,   
dotyczącej usprawnienia połączeń bezpośrednich pomiędzy 
przygranicznymi terenami Polski i Republiki Słowackiej,   

- rozwój systemów usprawniających jakość i wydajność transportu 
publicznego i przewozu multimodalnego,  

- inwestowanie w dostępność i jakość dróg regionalnych i lokalnych, ścieżek 
rowerowych, regionalnych i lokalnych wodnych dróg śródlądowych na 
terenach przygranicznych, 

- wspólne planowanie i lepsze zarządzanie usługami transportowymi na 
terenach przygranicznych, 
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- budowa transgranicznej infrastruktury środowiska, w zakresie ochrony 
przyrody, zasobów naturalnych, odnawialnych źródeł energii i systemów 
podnoszących ich jakość,  

- rozwój wspólnych systemów ochrony ludności od katastrof naturalnych, 
- wspólne planowanie i lepsze zarządzanie usługami związanymi ze 

środowiskiem na terenach przygranicznych.  

Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy 

Działania podejmowane w ramach priorytetu mają na celu promocję polsko-
słowackiej współpracy partnerskiej w zakresie zrównoważonego społeczno-
ekonomicznego, środowiskowego i kulturalnego rozwoju terenów pogranicznych 
Polski i Republiki Słowackiej. 

Działanie 2.1:
 
Wspólne przedsięwzięcia realizowane w ramach tego tematu współpracy wspierają 
rozwój infrastruktury turystycznej. Duży nacisk kładzie się na inwestycje związane z 
rozwijaniem istniejących i potencjalnych uzdrowisk. Poprawa sytuacji w tej dziedzinie 
pozwoli także na zmniejszenie problemu marginalizacji wynikającej z bezrobocia. 

 Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki 

Ważne zagadnienia w ramach tego tematu, wokół których koncentrują się konkretne 
działania to: 

- współpraca w dziedzinie turystyki, sportu i rekreacji,  
- nauka języków obcych: polskiego i słowackiego,  
- wymiana informacji i danych w celu rozwoju turystyki transgranicznej,  
- rozwój eko - i agroturystyki,  
- produkty turystyki regionalnej. 

Działanie 2.2:
 
W ramach tego tematu współpracy realizuje się wspólne działania, mające na celu 
ochronę różnych gatunków roślin i zwierząt, a także przygotowanie wspólnych 
programów ochrony przyrody oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego.  

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

 
Działanie 2.3:
 

 Projekty sieciowe 

Działania podejmowane w ramach tego tematu mają formę sieci współpracy 
nawiązywanej pomiędzy współpracującymi ze sobą instytucjami, zarówno po stronie 
polskiej, jak i słowackiej.  

Sieci zawiązywane w ramach tego tematu są sieciami tematycznymi, które dotyczą 
m.in. współpracy gospodarczej, edukacyjnej, kulturalnej, a także współpracy 
dotyczącej bezpieczeństwa po obu stronach granicy. Sieci umożliwiają wymianę 
informacji, lepszą współpracę i tworzenie nowych instytucjonalnych struktur 
współpracy transgranicznej.  

Sieć mogą zawiązać, co najmniej trzy podmioty (w tym jeden partner zagraniczny), 
 z których jeden będzie partnerem wiodącym odpowiedzialnym za zarządzanie 
projektem oraz realizowaną w jego ramach siecią współpracy. 
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Przedsięwzięcia, które są wspierane w ramach tego działania: 

- wspieranie rozwoju sieci współpracy polityków, ekonomistów i cywilów, którzy 
zajmą się poszczególnymi działaniami tematycznymi na terenie wspieranych 
regionów,  

- rozwój wspólnych usług edukacyjnych, 
- wspólne systemy rozwoju rynku pracy i świadczeń socjalnych, 
- rozwój transgranicznej współpracy pomiędzy instytucjami biznesowymi oraz 

instytucjami zajmującymi się badaniami i rozwojem, 
- wspieranie transgranicznego rozwoju działań przemysłowych i grup 

przemysłowych, 
- wspieranie rozwoju nowych produktów i lepsze zarządzanie turystyką, kulturą 

 i tradycyjnym rzemiosłem, 
- inwestycje w transgraniczną infrastrukturę turystyczną,  
- organizacja wspólnych transgranicznych przedsięwzięć turystycznych  

i kulturowych,  
- wspieranie w tworzeniu wspólnych produktów kulturowych, turystycznych  

i tradycyjnego rzemiosła, 
- wspieranie wspólnego systemu ratownictwa, 
- rozwój i wdrażanie wspólnych usług elektronicznych.  

Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) 

Działania podejmowane w ramach priorytetu mają na celu promocję lokalnych 
inicjatyw i rozwój kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów 
opartych na działaniach “ludzie dla ludzi”.  

Przedsięwzięcia, które są wspierane w ramach tego działania:  

- wzmocnienie współpracy,  
- odnowienie i podtrzymanie tradycji regionalnych i kulturalnych,  
- rozwój zasobów ludzkich i edukacji,  
- rozwój wspólnych transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji, 

sportu i kultury, 
- wspieranie w tworzeniu wspólnych produktów kulturowych, turystycznych  

i tradycyjnego rzemiosła, 
- wspieranie małych projektów infrastrukturalnych. 

Priorytet 4: Pomoc techniczna 

Głównym celem priorytetu jest zapewnienie wdrożenia, zarządzania, promocji, 
monitoringu i kontroli programu. 

Przedsięwzięcia, które są wspierane w ramach tego priorytetu:  

- przygotowanie materiałów do wyboru projektu, ich rozpatrzenie i ciągły 
monitoring realizacji, 

- zarządzanie programem, 
- przygotowanie zebrań Komitetu i Podkomitetu Monitorującego,   
- weryfikacja i kontrola działań w miejscu ich realizacji,   
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- działanie sytemu monitoringu zaprojektowanego dla zarządzania programem, 
ciągły monitoring i ocena,  

- konsultacje z kandydatami podczas przygotowania projektu,  
- informowanie i publikowanie zgodnie z art. 46 Rozporządzenia (ES)  

Nr 1260/1999,  
- przeprowadzanie szkoleń w celu realizacji struktur, 
- ocena programu, 

Budżet programu 

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 
2007-2013 jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. 

Łączny budżet programu na lata 2007-2013 wynosi prawie 185,2 mln euro, w tym 
środki EFRR to ponad 157,4 mln euro.  

Polscy i słowaccy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% 
kosztów kwalifikowanych projektu. Środki EFRR są przekazywane w postaci 
refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów przedstawia poniższa 
tabela: 
 
tabela nr 2: indykatywny plan finansowy Programu dla poszczególnych priorytetów 

 
 

 
Środki ERDF 
(euro) 

 
Współfinasowanie 
krajowe publiczne 
(euro) 

 
Współfinasowanie 
krajowe prywatne 
(euro) 

Razem 
(euro) 

 
Współfinan- 
sowanie  (%) 

a b c d=a+b+c e=a/d 

Priorytet I 67 685 338 11 944 471  
- 79 629 809 85% 

Priorytet II 53 518 639 9 444 466 - 62 963 105 85% 

Priorytet III 26 759 320 4 722 233 
- 

31 481 553 85% 

Pomoc 
Techniczna 9 444 466 1 666 670 

 
- 11 111 136 85% 

Razem 157 407 763 27 777 840 - 185 185 603 85% 

Potencjalni beneficjenci programu 

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  
- jednostki administracji państwowej i jednostki samorządowe utworzone  

w celu zapewnienia usług publicznych,  
- organizacje pozarządowe non profit,  
- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 

Stan realizacji programu 

Prace związane z opracowaniem dokumentu programowego były koordynowane 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucję Zarządzającą). W skład Grupy 
Roboczej ds. opracowania programu weszli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, Urzędów Marszałkowskich województw: podkarpackiego, 
małopolskiego i śląskiego, euroregionów: Karpackiego, Beskidy, Tatry, a także 
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reprezentanci  władz i instytucji słowackich odpowiedzialnych za współpracę 
transgraniczną. 20 grudnia 2007 r. dokument Programu Operacyjnego został 
zatwierdzony przez Komisję Europejską.  

12 marca 2008 r. w Zakopanem odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu 
Monitorującego Program. W jego skład wchodzą przedstawiciele polskich  
i słowackich instytucji centralnych, regionów objętych obszarem wsparcia Programu 
oraz Euroregionów: Karpackiego i Tatry. Komitet Monitorujący zatwierdził Regulamin, 
Podręcznik Programu, wzór Wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów 
oraz budżet Pomocy Technicznej. 10 kwietnia 2008 r., Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregion 
Karpacki Polska, zorganizował pierwsze seminarium szkoleniowe dla beneficjentów 
Programu.  

I nabór wniosków, rozpoczął się 14 sierpnia 2008 r. i trwał do 31 października 
2008 r. W dniach 16 oraz 30 września 2008 w Rzeszowie oraz Krośnie odbyły się 
szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Programu, zorganizowane przez Wspólny 
Sekretariat Techniczny we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego. W trakcie dwóch posiedzeń - w Tatrzańskiej Łomnicy (19-20 
marca 2009 r.) oraz w Krakowie (28-29 maja 2009 r.) Komitet Monitorujący 
Program zatwierdził do realizacji łącznie 49 projektów na kwotę ponad 65 mln 
euro z EFRR, z czego 10 projektów pochodzących od wnioskodawców  
z województwa podkarpackiego na kwotę ok. 11,8 mln euro. (18,15% łącznej 
wartości dofinansowania wszystkich projektów). Uwzględniając wszystkie 
projekty z udziałem partnerów podkarpackich (czyli i takie, w których partnerzy 
podkarpaccy nie są wnioskodawcami/partnerami wiodącymi) ich wartość sięga 
poziomu 27,5% kwoty dofinansowania wszystkich zatwierdzonych projektów.  
 
Lista projektów z województwa podkarpackiego zatwierdzonych do dofinansowania 
w ramach I naboru wniosków znajduje się w Załączniku nr 2. 
 
Do końca 2010 roku została zakończona realizacja rzeczowa trzech projektów 
złożonych przez wnioskodawców terenu województwa podkarpackiego w trakcie  
I naboru wniosków. 
 

1. Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg 
lokalnych w gminach Zarszyn i Nizna Sitnica, złożony przez Gminę 
Zarszyn. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 
 

• Modernizacja czterech dróg (wykonanie nawierzchni asfaltowej) o łącznej 
długości 2 618,34 m;  

• Poprawa dostępności komunikacyjnej do ośrodków kulturalnych, sportowych  
i turystycznych (m. in. Dom Kultury, zabytkowy park, stadion piłkarski, korty 
tenisowe, ścieżka edukacyjna przy Leśniczówce „Hrendówka”, Koło Łowieckie 
„Ryś”, rzeka Wisłok, bar gastronomiczny); 

• Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu poprzez modernizację 
nawierzchni i wykonanie poboczy; 

• Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i rekreacyjnej terenów 
przygranicznych. 
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2. Zielone dziedzictwo - Parki Jarosławia i Humennego, którego Partnerem 
Wiodącym była Gmina Miejska Jarosław. W ramach projektu zrealizowano 
następujące działania: 
 

• Modernizacja Parku przy ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” w Jarosławiu; 
produktem bezpośrednim jest odnowiony Park o łącznej powierzchni  
0,68 ha, w tym: fontanna, alejki spacerowe, ławki, drzewa i zieleń; 

• Zorganizowano międzynarodową konferencję samorządową pod nazwą 
„Zarządzanie terenami zielonymi w miastach karpackich”. 
 

3. Sieć Miast Euroregionu Karpackiego, złożony przez Gminę Miejską 
Jarosław. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 
 

• Powołano zespoły tematyczne do spraw turystyki i do spraw gospodarki, które 
wypracowały w ramach spotkań pilotażowe procedury współpracy oraz zasady 
tworzenia wspólnych projektów; 

• Utworzono Sieć Miast Euroregionu Karpackiego jako platformę współpracy 
polskich i słowackich samorządów miejskich przynależących do  Euroregionu 
Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz koordynacji rozwoju 
ośrodków miejskich w regionie przygranicznym; 

• Zorganizowano konferencje w Jarosławiu i Humennem; 
• Zlecono opracowania 2 studium: „Jak tworzyć produkt turystyczny Miast 

Karpackich” oraz „Jak inwestować w miastach Karpackich”. 
 
 
Rozpoczęcie II naboru projektów zaplanowano na listopad 2009 roku, jednakże 
zostało ono opóźnione ze względu na wciąż istniejące rozbieżności pomiędzy stroną 
polska i słowacką, dotyczące zapisów w dokumentach pakietu aplikacyjnego. 
 
Ostatecznie, II nabór projektów odbył się w okresie 11 stycznia - 31 marca  
2010 r.  Posiedzenie Komitetu Monitorującego, w trakcie którego zatwierdzono 
wnioski złożone w trakcie naboru,  odbyło się w dniach 14-15 grudnia 2010 roku  
w Demanowskiej Dolinie (Republika Słowacka). Podczas posiedzenia 
zatwierdzono 42 projekty na kwotę ok. 53,4 mln euro, w tym 5 projektów 
złożonych przez wnioskodawców z terenu województwa podkarpackiego  
o łącznej wartości dofinansowania 3,7 mln euro. Łączna wartość 
dofinansowania projektów złożonych przez wnioskodawców z województwa 
podkarpackiego wynosi  3,7 mln euro (6,94% łącznej wartości dofinansowania 
wszystkich projektów). Uwzględniając wszystkie projekty z udziałem partnerów 
podkarpackich (czyli i takie, w których partnerzy podkarpaccy nie są 
wnioskodawcami/partnerami wiodącymi)  ich wartość sięga poziomu 17,87% 
kwoty dofinansowania wszystkich zatwierdzonych projektów.  
 
Lista projektów z województwa podkarpackiego zatwierdzonych do dofinansowania 
w ramach II naboru wniosków znajduje się w Załączniku nr 3. 
 
W przypadku wyrażenia przez Komisję Europejską zgody na zwiększenie alokacji 
naboru i wsparcie projektów ze zmniejszonym budżetem, dofinansowanie projektów 
złożonych przez wnioskodawców podkarpackich wyniesie 5,87 mln euro (10,58% 
łącznej wartości dofinansowania wszystkich projektów). Uwzględniając wszystkie 
projekty z udziałem partnerów podkarpackich (czyli i takie, w których partnerzy 



 15  

podkarpaccy nie są wnioskodawcami/partnerami wiodącymi)  ich wartość sięga 
poziomu 21,08% kwoty dofinansowania wszystkich zatwierdzonych projektów. 
 
Informacje na temat stanu realizacji Priorytetu 3 Wsparcie inicjatyw lokalnych 
(mikroprojekty) znajdują się w odrębnym Sprawozdaniu z Działalności 
Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w 2010 r. 
 
 

3. PROGRAMY TRANSNARODOWE I MIĘDZYREGIONALNE 

Polska, w tym województwo podkarpackie, objęta jest dwoma programami 
transnarodowymi: Programem dla Europy Centralnej oraz Programem Strefy Morza 
Bałtyckiego, a także Programem Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. 

3.1. Program Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) 
 
Obszar programu: oprócz Polski uczestniczą w nim: Dania, Estonia, Finlandia, 
Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: 
Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony). Program został 
zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 21 grudnia 2007 r. 
 
Budżet Programu:  
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 208 mln euro  
• Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) - 22,6 mln euro 
• narodowy wkład Norwegii - 6 mln EUR 
Wkład strony polskiej do wspólnego budżetu na lata 2007-2013  wynosi ok. 47,7 mln 
euro.  
 
Dofinansowanie dla polskich partnerów: do 85% poniesionych kosztów   
kwalifikowanych związanych z realizacją projektów. 
 
Minimalne wymogi dotyczące partnerstwa: o dofinansowanie mogą się ubiegać 
projekty angażujące co najmniej trzech partnerów z przynajmniej trzech różnych 
krajów objętych Programem. 
 
Partnerzy kwalifikowalni:  władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne i ich 
związki), instytucje badawcze i szkoleniowe, fundacje, organizacje pozarządowe oraz 
instytucje typu non-profit. 
 
Priorytety: 
Priorytet I - Wspieranie innowacji w całym obszarze wsparcia Programu 
Priorytet II - Zewnętrzna i wewnętrzna dostępność regionu Morza Bałtyckiego  
Priorytet III - Zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem 
Priorytet IV - Promowanie atrakcyjnych i konkurencyjnych miast i regionów  
 
Kierunki wsparcia: 
1. Zapewnianie wsparcia dla źródeł innowacji, 
2. Ułatwianie transferu technologii i rozpowszechniania wiedzy w całym Regionie 

Morza Bałtyckiego, 
3. Zwiększanie możliwości społecznych w generowaniu i absorpcji nowej wiedzy 
4. Promowanie działań w zakresie transportu i ICT zwiększających dostępność i 
    zrównoważony wzrost społeczno-gospodarczy, 
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5. Działania pobudzające dalszą integrację w istniejących transnarodowych strefach 
    rozwoju i tworzenie nowych (mających na celu lepsze wykorzystanie potencjału 
    społeczno-gospodarczego sąsiadujących terytoriów), 
6. Gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań powodowanych  
    przez zwiększone działania gospodarcze i zmiany klimatyczne, 
7. Ekonomiczne gospodarowanie obszarami pełnomorskimi i zrównoważona   
    eksploatacja zasobów morskich, 
8. Zwiększone bezpieczeństwo na morzu, 
9. Zintegrowany rozwój obszarów przybrzeżnych i nadmorskich, 
10. Wzmacnianie rozwoju regionów metropolitalnych, miast i obszarów miejskich 

jako siły napędowej rozwoju gospodarczego, 
11. Strategiczne wsparcie zintegrowanego rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego oraz 

spójności społeczno -gospodarczej i terytorialnej 
12. Wzmacnianie warunków społecznych i wpływów rozwoju miast i regionów 
 
W ramach Programu zorganizowano cztery nabory wniosków, podczas których 
zatwierdzono do dofinansowania 56 projektów na łączną kwotę dofinansowania 
143,4 mln euro. Obecnie trwa IV nabór wniosków (do 31 marca br.) z alokacją 33,4 
mln euro. Do chwili obecnej w projektach realizowanych w ramach Programu BSR 
nie uczestniczyli partnerzy z terenu województwa podkarpackiego.  
 
 
3.2. Program dla Europy Środkowej 
 
Obszar programu: Polska, Austria, Republika Czeska, Republika Słowacka,   
Słowenia, Węgry, Włochy (północne regiony), Niemcy (wybrane landy), zachodnie  
obwody ukraińskie (bez dofinansowania z EFRR) 
 
Budżet Programu: 246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Zalecany budżet projektu: od 1 do 5 mln euro kosztów całkowitych. 
 
Dofinansowanie dla polskich partnerów: do 85% poniesionych kosztów   
kwalifikowanych związanych z realizacją projektów. 
 
Minimalne wymogi dotyczące partnerstwa: co najmniej trzech partnerów 
finansujących, z co najmniej trzech krajów, w tym co najmniej dwóch  
partnerów z siedzibą w unijnych regionach objętych Programem dla Europy   
Środkowej. 
  
Partnerzy kwalifikowalni:  władze publiczne, podmioty prawa publicznego, 
instytucje prywatne, organizacje międzynarodowe. 
 
Priorytety i obszary interwencji: 
 
Priorytet 1 – Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej 
1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji 
1.2 Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji 
1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy 
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Priorytet 2 – Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy 
Środkowej 
2.1 Poprawa wewnętrznych połączeń w obszarze Europy Środkowej 
2.2 Rozwój współpracy w dziedzinie multimodalnej logistyki 
2.3 Promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego 
rozwoju 
2.4 Technologie informatyczno-komunikacyjne i rozwiązania alternatywne dla 
zwiększenia dostępu 
 
Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska 
3.1 Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi  
i dziedzictwem oraz ich ochroną 
3.2 Redukcja ryzyka oraz skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością 
człowieka 
3.3 Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania 
efektywności energetycznej 
3.4 Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii i działań 
 
Priorytet 4 – Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów 
4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej 
4.2 Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych w 
rozwoju miast i regionów 
4.3 Wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów. 
 
Typy działań: 
1. Wspólna strategia + opracowanie planu działania 
2. Transnarodowe opracowanie narzędzi 
3. Ustanowienie wspólnego zarządzania 
4. Przygotowanie inwestycji (sama inwestycja finansowania jest z innych funduszy) 
5. Działania pilotażowe (w tym inwestycje na małą skalę o charakterze 
    demonstracyjnym) 
 
W ramach Programu odbyły się trzy nabory wniosków. Zatwierdzono  
94 projekty do dofinansowania na kwotę 172,6 mln euro.  
 
Partnerzy z terenu województwa podkarpackiego uczestniczą w realizacji  
trzech projektów w ramach Programu dla Europy Środkowej: 
 

• CHAMPIONS (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) – 
Polepszenie dostępności regionów Europy Środkowej poprzez transport, 
którego Partnerem Wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. Główne cele projektu to wzmocnienie regionu Europy 
Środkowej i dostępności międzynarodowej poprzez połączenia na dużych 
odległościach w powietrzu, poprawa wzajemnych połączeń poprzez systemy 
informacyjne pasażerów, wspieranie dostępności regionalnej poprzez 
transport publiczny (kolej, autobus). 

 
• EMPIRIC (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) – Rozwój 

zintegrowanej platformy transportu multimodalnego (żegluga śródlądowa, 
kolej) w Europie Środkowej, którego Partnerem Wiodącym jest zarząd Portu w 
Wenecji (Włochy), Główny cel projektu to pobudzenie lokalnych inicjatyw w 
zakresie transportu intermodalnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
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ze szczególnym uwzględnieniem obszarów transgranicznych oraz eksploatacji 
dróg wodnych. Projekt przewiduje zarówno działania o charakterze 
analitycznym, w tym opracowanie dokumentów o charakterze strategicznym 
oraz operacyjnym, jak również operacyjnych, wpisujących się  
w międzynarodowe, krajowe i regionalne strategie. 
 

• CNCB (Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina 
Lotnicza w Rzeszowie) - Cluster and Network Cooperation for Business 
Success In Central Europe (Współpraca Sieci i klastrów dla sukcesu 
rynkowego w Europie Środkowej). Główne cele projektu to wypracowanie 
przez partnerów wspólnego, innowacyjnego systemu zarządzania klastrami, 
wspieranie nowych inicjatyw klastrowych oraz transferu technologii przy 
użyciu technologii teleinformatycznych, jak też stworzenie sieci współpracy 
klastrów. 

 
 
3.3. Współpraca międzyregionalna – Program INTERREG IVC 
 
W okresie programowania 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej, realizowany jest Program Operacyjny Współpracy 
Międzyregionalnej - INTERREG IVC, który swoim zasięgiem obejmuje całe 
terytorium Unii Europejskiej. Mogą w nim uczestniczyć partnerzy z 27 państw 
członkowskich Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Szwajcarii.  
 
W ramach tego programu wspierane są działania zmierzające do poprawy 
efektywności polityki regionalnej poprzez promowanie innowacyjności i gospodarki 
opartej na wiedzy oraz ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom.  
 
Budżet programu wynosi 321 mln euro (wyłącznie środki EFRR). Ze środków tych 
współfinansowane są również: 
 

- program wymiany doświadczeń na temat rozwoju obszarów miejskich  
(w oparciu o dotychczas realizowany program URBACT), 

- program dotyczący identyfikacji, transferu i rozpowszechniania „dobrych 
praktyk” w zarządzaniu programami współpracy – INTERACT II, 

- program z zakresu opracowywania studiów, gromadzenia danych, obserwacji 
 i analizy trendów rozwojowych (kontynuacja programu ESPON). 

 
Główne priorytety współpracy międzyregionalnej to: 
 
Priorytet 1: Innowacyjność oraz gospodarka oparta na wiedzy. Priorytet koncentruje 
się przede wszystkim na kwestiach związanych z innowacyjnością, badaniami  
i rozwojem technologii, przedsiębiorczością oraz MŚP, społeczeństwem 
informacyjnym, zatrudnieniem i kwalifikacjami. 
 
Priorytet 2: Środowisko naturalne oraz zapobieganie ryzykom. Priorytet  
w szczególności odnosi się do kwestii związanych z zagrożeniami naturalnymi  
i technologicznymi, gospodarką wodną, gospodarką odpadami, różnorodnością 
biologiczną oraz zachowaniem dziedzictwa naturalnego, energetyką, 
zrównoważonym transportem, dziedzictwem kulturowym i krajobrazem. 
 
Priorytet 3: Pomoc techniczna 
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Program INTERREG IVC wspiera dwa różne typy przedsięwzięć, które wzajemnie 
się uzupełniają i pomagają zrealizować cele programu. 
 
Pierwszy typ interwencji to inicjatywy regionalne - projekty zainicjowane przez 
podmioty na szczeblu regionalnym i lokalnym nakierowane na wymianę doświadczeń 
w określonym obszarze polityki  regionalnej w celu rozpoznania działań optymalnych 
oraz opracowania nowych narzędzi i metod ich wdrażania. 
 
Drugi typ interwencji to projekty związane z kapitalizacją, czyli wykorzystaniem 
rezultatów już zrealizowanych przedsięwzięć. Ten typ projektów obejmuje także tzw. 
opcję szybkiej ścieżki. Polega ona na tworzeniu sieci łączących regiony, które 
pragną osiągnąć lepsze wyniki w danej dziedzinie. 
 
Potencjalnymi beneficjentami programu mogą być tylko instytucje publiczne  
i instytucje o charakterze publicznym, np: 
 

- władze regionalne i lokalne,  
- instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia 

usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego, transportu publicznego,  

- agencje rozwoju regionalnego,  
- uczelnie wyższe,  
- instytuty naukowo-badawcze,  
- parki technologiczne,  
- inkubatory przedsiębiorczości,  
- centra innowacyjności,  
- organizacje turystyczne,  
- służby ratownicze,  
- inne instytucje. 

 
W ramach Programu odbyły się trzy nabory wniosków. Zatwierdzono 122 projekty na 
łączną kwotę dofinansowania 205 mln euro.  
 
Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego RARR S.A. uczestniczy w realizacji 
Projektu MITKE, którego Partnerem Wiodącym jest Agencja Rozwoju Regionalnego 
SPRILUR z Kraju Basków (Hiszpania). Głównym celem projektu jest wymiana 
doświadczeń i tzw. „dobrych praktyk” w zakresie zarządzania parkami 
przemysłowymi i strefami ekonomicznymi w Europie. 
 
Ostatni, czwarty nabór projektów do Programu rozpoczął się 1 grudnia 2010. Jego 
zakończenie przewidziane jest na 31 marca 2011 r.  
 
Województwo Podkarpackie planuje udział w dwóch projektach, które będą się 
ubiegać o dofinansowanie w ramach obecnego naboru: 
 

• TOURAGE – Wsparcie rozwoju turystyki adresowanej dla osób starszych na 
granicznych i peryferyjnych regionach Unii Europejskiej, którego Partnerem 
Wiodącym jest Region Północna Karelia (Finlandia). Projekt ma na celu 
wymianę doświadczeń i dobrych praktyk praz opracowanie nowych 
instrumentów wspierających rozwój turystyki adresowanej do osób starszych 
oraz tzw „turystyki nostalgicznej”, przede wszystkim we wschodnich regionach 
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granicznych UE. Projekt skupia partnerów Sieci NEEBOR (Sieć Wschodnich 
Regionów Granicznych UE), do której Województwo Podkarpackie należy od 
2008 roku. Udział w projekcie potwierdzony został listem intencyjnym, 
podpisanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 
 

• BEYOND GDP – Nowe podejście w zakresie mierzenia dobrobytu 
regionalnego, którego Partnerem Wiodącym jest LUDEN (Europejska Sieć 
Lokalnego Rozwoju) z siedziba w Brukseli. Głównym celem projektu jest 
wypracowanie uniwersalnego, modelowego zestawu 

•  wskaźników mierzących poziom rozwoju regionów, uwzględniających nie 
tylko PKB ale i tzw. „jakość życia”. 
 

W dniach 3-4 lutego br. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego uczestniczyli w Forum Współpracy Programu INTERREG IVC, które 
odbyło się w Budapeszcie. Celem udziału w forum była m.in. identyfikacja nowych 
propozycji projektowych, w których Samorząd Województwa Podkarpackiego może 
być potencjalnym partnerem. Samorząd Wojewodztwa zaproszony został do udziału 
w dwóch projektach – CONNECT (współpraca w zakresie polityki wspierania rozwoju 
klastrów lotniczych) oraz WASTE MANAGEMENT SYSTEMS (innowacyjne metody i 
instrumenty zarządzania odpadami komunalnymi).  
 

4. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE A PROGRAMY EWT 2007-2013 

Podsumowując stan realizacji programów EWT na Podkarpaciu, należy podkreślić 
utrzymującą się na wysokim poziomie aktywność podmiotów z terenu województwa 
w zakresie realizacji projektów współpracy terytorialnej, przede wszystkim w ramach 
komponentu współpracy transgranicznej: 

• Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina - 
wnioskodawcy z terenu województwa podkarpackiego złożyli 50 na łączną 
liczbę 307 wniosków złożonych w trakcie I naboru. Zatwierdzono do realizacji 
6 projektów złożonych przez wnioskodawców z terenu województwa 
podkarpackiego na łączną kwotę dofinansowania 3,56 mln euro. 

• Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska–Republika 
Słowacka – wnioskodawcy z terenu województwa podkarpackiego złożyli 62 
na łączną liczbę 342 wniosków złożonych w trakcie obu naborów. 
Zatwierdzono do realizacji 15 projektów złożonych przez wnioskodawców  
z terenu województwa podkarpackiego na łączną kwotę dofinansowania  
ok. 15,5 mln euro. 

Wciąż stosunkowo niewielu partnerów podkarpackich realizuje projekty w ramach 
komponentów transnarodowego i międzyregionalnego. Należy jednak zauważyć 
rosnąca ich liczbę w projektach zatwierdzanych po kolejnych naborach wniosków  
do programów transnarodowych (Program dla Europy Środkowej)  
i międzyregionalnych (INTERREG IVC). 
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Samorząd Województwa Podkarpackiego włącza się w realizację programów 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej poprzez: 

• realizację konkretnych projektów (wspomniane wyżej plany partnerstwa  
w projektach INTERREG IVC, planowany udział w realizacji projektu  
w zakresie turystyki w ramach PWT Polska-Białoruś-Ukraina); 

 
• działania informacyjno–doradcze dla potencjalnych beneficjentów programów 

transgranicznych - Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej  
w Departamencie Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego pełni funkcję Regionalnego Punktu 
Kontaktowego (RPK) Programów Współpracy Transgranicznej: Polska-
Białoruś-Ukraina oraz Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka.  
Działania te prowadzone są samodzielnie oraz we współpracy  
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Instytucją Zarządzającą) oraz 
Wspólnymi Sekretariatami Technicznymi poszczególnych programów EWT 
2007-2013. 
 

• Udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w pracach Komitetów Monitorujących Program Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013,  
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Bialoruś-Ukraina oraz Program 
dla Europy Środkowej. 
 
 

5. WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA PO 2013 ROKU 
 
W 2010 r. samorządy województw włączone zostały w debatę oraz proces 
przygotowania polskiego stanowiska odnośnie przyszłości współpracy terytorialnej 
po 2013 r. W lutym 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprezentowało 
przedstawicielom Urzędów Marszałkowskich informację dotyczącej stanu debaty nad 
kolejną perspektywą finansową UE po 2013 r. Równocześnie Ministerstwo 
rozpoczęło prace nad materiałem informacyjnym Współpraca terytorialna po 2013 r., 
który został przekazany Urzędom Marszałkowskim, Urzędom Wojewódzkim oraz 
Euroregionom w czerwcu 2010 r. inicjując dyskusję na temat współpracy terytorialnej 
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 
 
W lipcu 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyło się spotkanie 
z udziałem wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację programów 
współpracy terytorialnej. W trakcie spotkania przedstawiono wstępne stanowiska 
odnośnie przyszłości współpracy terytorialnej. Uzgodniono także , że wszystkie 
urzędy marszałkowskie, wojewódzkie oraz euroregiony przedstawią Ministerstwu 
Rozwoju regionalnego własną wizję współpracy terytorialnej po 2013 r. Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przesłał do Ministerstwa swoje 
stanowisko, opracowane wspólnie z przedstawicielami Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w październiku 
2010 r. 
 
W grudniu 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło Urzędom 
marszałkowskim, urzędom wojewódzkim i euroregionom wyniki przeprowadzonych 
ewaluacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Obecne trwają dalsze 
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prace nad przygotowaniem kompleksowego materiału, uwzględniającego uwagi  
i sugestie regionów odnoście przyszłości współpracy terytorialnej. 
 
Główne wnioski wynikające z dotychczasowego przebiegu debaty, koncentrują się 
przede wszystkim na: 
 
• poparciu instytucji zaangażowanych w realizację programów i projektów EWT  

w Polsce dla kontynuacji realizacji programów współpracy terytorialnej w kolejnym 
okresie programowym; 

 
• utrzymaniu ukształtowanego podziału na komponenty współpracy (transgraniczny, 

transnarodowy, międzyregionalny), z uwzględnieniem konieczności reformy 
komponentu międzyregionalnego; 

 
• dążeniu do realizacji przede wszystkim dwustronnych, a nie wielostronnych  

programów współpracy transgranicznej,  
• braku konieczności wprowadzania znaczących zmian w kształcie obszarów 

geograficznych programów EWT z udziałem Polski (z uwzględnieniem konsultacji 
z polskim regionami w zakresie ewentualnych, niewielkich korekt geograficznych); 

 
• zwiększeniu lub co najmniej utrzymaniu na dotychczasowym poziomie alokacji 

środków EFRR przeznaczonej na realizację programów EWT ; 
 

• utrzymaniu podziału alokacji na poziomie państw członkowskich (w odniesieniu  
do programów transgranicznych i transnarodowych) 

 
• konieczności zapewnienia koncentracji tematycznej programów na wybranych 

zagadnieniach priorytetowych dla danego obszaru wsparcia; 
 
• wprowadzeniu mechanizmów zapewniających koordynację i komplementarność 

między instrumentami wsparcia UE; 
 
• skupieniu się programów EWT na zagadnieniach wspólnych dla mieszkańców  

po obydwu stronach granicy, wzmacniających potencjał rozwojowy pogranicza 
jako całości; 

 
• opracowywaniu programów transgranicznych z uwzględnieniem wspólnych 

strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, analizujących potencjały gospodarcze 
regionów; 

 
• dążeniu do realizacji wyłącznie projektów charakteryzujących się wyraźnym 

efektem transgranicznym, tworzącym wartość dodaną w ramach programów EWT;  
 

• oparciu zasad wdrażania programów współpracy transgranicznej na granicach 
zewnętrznych UE na mechanizmach i procedurach wypracowanych  
w ramach programów EWT realizowanych na granicach wewnętrznych UE 
(powiązanie z polityką spójności); 

 
• rozważeniu możliwości decentralizacji zarządzania niektórymi programami EWT 

(przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie programami przez Urzędy 
Marszałkowskie lub Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej);  
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• konieczności wprowadzenia uproszczeń w systemie realizacji programów EWT 
(np. wprowadzenie zaliczek, zwłaszcza dla instytucji pozarządowych lub 
uproszczenie zasad poświadczania wydatków); 

 
W bieżącym roku Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego planuje kontynuowanie konsultacji z partnerami zainteresowanymi 
współpracą terytorialną w nowej perspektywie finansowej. W szczególności, dyskusja 
będzie prowadzona na poziomie poszczególnych granic i programów EWT. W 
pierwszej kolejności rozmowy będą dotyczyć obszarów geograficznych programów 
oraz systemu instytucjonalnego wdrażania programów. 

 
 



6 309 070,05 6 309 070,05

Numer projektu Tytuł projektu Wnioskodawca Partnerzy projektu Cele projektu/streszczenie
Dofinansowanie ze 
środków UE (euro)

 % całego 
budżetu 

przewidzianeg
o na  I nabór 

wniosków

% alokacji 
na 

priorytet

Pozostałe 
współfinansowanie

Priority 1, Measure 1:
PBU/0151/10 Nauka i 

doświadczenie dla 
biznesu

RARR Małopolski Instytut 
Ekonomii, Zachodnie 
Regionalne Centrum 
Rozwoju Innowacji, 
Universytet Grodno

Polepszenie warunków dla biznesu 
oraz współpracy na terenie 
podregionu krosniensko-
przemyskiego, obwodu lwoskiego i 
grodzieńskiego

238 284,75 1,40% 3,78% Wnioskodawca i 
3 partnerzy

Priority 1, Measure 2:
PBU/0054/10 Lubaczów-Yavoriv 2 

potencjały, wspólna 
możliwość 

Miasto 
Lubaczów 

Miasto Yavoriv Wykorzystanie potencjału 
kulturalnego i turystycznego 
Lubaczowa i Yavoriv celem 
podwyższenia jakości turystyki w 
latach 2011-2012.

1 314 584,83 7,74% 20,84% Wnioskodawca i 
partner

PBU/0155/10 Projekt partnerski 
dot. rozwoju 
wspólnej turystyki 
opartej na nowych 
młodzieżowych 
sportach oraz 
centrach rozrywki

Powiat 
Krośnieński

Uzhhorod, Powiat 
Baranynci 

Rozwój oferty transgranicznej dla 
turystów bazującej na atrakcjach i 
spuściźnie kulturowej karpackiej i 
zakarpackiej.

532 077,28 3,13% 8,43% Wnioskodawca i 
2 partnerzy

PBU/0203/10 Geo-Karpaty - 
Utworzenie polsko-
ukraińskiej trasy 
turystycznej

Państwowa 
Wyższa Szkoła 
Zawodowa 
[PWSZ] w 
Krośnie

Narodowy Uniwersytet 
we Lwowie

Podwyższanie i polepszanie potencjału 
turystycznego w  polsko-ukraińskim 
obszarze transgranicznym Karpat.

342 070,02 2,01% 5,42% Wnioskodawca i 
partner

PBU/0243/10 Podziemne miasto: 
rozwój i 
popularyzacja 
turystyki 
transgranicznej w 
kontekście tras 
podziemnych we 
Lwowie, Rzeszowie i 
Lublinie

Miasto Lwów Miasto Rzeszow, 
Ośrodek "Brama 
Grodzka - Teatr NN"

Rozwój i popularyzacja turystyki 
transgranicznej na turystycznych 
trasach podziemnych we Lwowie, 
Rzeszowie i Lublinie

449 536,23 2,65% 7,13% Wnioskodawca

Priority 1, Measure 3:
Priority 2, Measure 1:
PBU/0081/10 Rozwój 

Transgranicznego 
Systemu Zarządzania  
Zagrożeniami 
Naturalnymi na 
pograniczu polsko-
ukraińskim

Państwowa 
Straż Pożarna, 
Jednostka 
Wojewódzka 
w Lublinie

Państwowa Straż 
Pożarna,  Jednostka 
Wojewódzka w 
Rzeszowie, Obwód 
Lwowski

 Polepszenie wydajności działań 
chroniących środowisko naturalne na 
polsko-ukraińskim pograniczu.

1 469 495,32 8,65% 28,09% Wnioskodawca i 
partner z Lwowa

PBU/0118/10 Wspólnie chronić 
środowisko naturalne 
- stworzenie polsko-
ukraińskiego systemu 
zwalczania zagrożeń 
chemicznych i 
biologicznych na 
pograniczu polsko-
ukraińskim.

Wojewódzka 
Główna 
Jednostka 
Państwowej 
Straży 
Pożarnej w 
Rzeszowie

Biuro do Spraw 
Specjalnych i Ochrony 
Ludności Cywilnej w 
Obwodzie Zakarpackim 

Polepszenie ochrony środowiska na 
granicy polsko-ukraińskiej poprzez 
wyeliminowanie zagrożeń ze strony 
transportu drogowego i kolejowego.

710 865,00 4,19% 13,59% Wnioskodawca i 
partner

PBU/0156/10 Odnawialne źródła 
energii - metody 
polepszania jakości 
środowiska 
naturalnegeo na 
obszarze powiatu 
lubaczowskiego i 
regionu 
jaworowskiego

Powiat 
lubaczowski

Konsul Regionalny 
Jaworowa

Użycie odnawialnych źródeł energii 
celem polepszenia jakości środowiska 
naturalnegeo na obszarze powiatu 
lubaczowskiego i regionu 
jaworowskiego.

413 502,39 2,43% 7,90% Wnioskodawca i 
partner

Priority 3, Measure 1:
16983589,07

Legenda Wnioskodawca spoza Woj. Podkarpackiego Kwota naboru planowana (EUR) 16 126 091,00
Kwota przeznaczona faktycznie 
(EUR) 16 983 589,07

Kwota wniosków wybranych do 
dofinansowania z Podkarpacia 
(EUR)

5 470 415,82

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach PROGRAMU WSPÓLPRACY TRANSGRANICZNEJ 
POLSKA-BIAłORUŚ-UKRAINA 2007- 2013 podczas 1-go naboru wniosków (Działania: 1.1, 1.2, 1.3, 1 i 3.1) Łączny 

budżet dla naboru: 16 126 091,00 EUR



Załącznik nr 2 
 
 

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I naboru wniosków 
Program Współpracy Transgranicznej  

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 

L.p Priorytet Beneficjent 
wiodący 

Nazwa projektu Wartość 
dofinansowania 
z EFRR w euro 

1. 1.1 Powiat Krośnieński  Rozwój infrastruktury drogowej 
pomiędzy powiatem 
krośnieńskim, jasielskim i 
bardejowskim 

3 894 207,82 

2. 1.1 Gmina Zarszyn Rozwój infrastruktury 
transgranicznej poprzez 
modernizację dróg lokalnych  
w gminach Zarszyn i Nizna 
Sitnica 

404 556,53 

3. 2.1 Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i 
Promocji „Pro 
Carpathia” 

Turystyka bez granic – 
wzmocnienie współpracy 
transgranicznej w turystyce  
w oparciu o zrównoważony 
rozwój  środowiska 

872 801,67 

4. 2.1 Gmina Krosno Rozwój infrastruktury turystyki 
aktywnej poprzez utworzenie 
transgranicznej sieci produktów 
turystycznych w Krośnie, 
Svidniku i Presovie 

2 298 288,60 

5. 2.2 Gmina Miasta 
Sanoka 

Roztańczone pogranicze. 
Modernizacja infrastruktury 
kulturowej w Sanoku i 
Medzilaborcach 

1 541 789,43 

6. 2.2 Gmina Komańcza Dwie Cerkwie – zbliżenie kultur 
pogranicza Polski i Słowacji 

412 385,00 

7. 2.2 Gmina Miejska 
Jarosław  

Zielone dziedzictwo – Parki 
Jarosławia i Humennego 

380 191,66 

8. 2.2 Gmina Besko Budowa i modernizacja Polsko-
Słowackich domów kultury  
w Gminie Besko i 15 
miejscowościach Mikroregionu 
Koszkovce 

1 527 295,75 

9. 2.3 Stowarzyszenie 
Euroregion Karpacki 
Polska 

Analiza –integracja-sieciowanie 
potencjałów regionalnych 
Województwa Podkarpackiego  
i Kraju Preszowskiego 

256 266,50 

10. 2.3 Gmina Miejska 
Jarosław 

Sieć Miast Euroregionu 
Karpackiego 

220 432,20 

Razem 11 808 215,16 



Załącznik nr 3 
 

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków 
Program Współpracy Transgranicznej  

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 

Lp. Prioryt
et 

Beneficjent 
wiodący 

Nazwa projektu Wartość 
dofinansowani

a z EFRR w 
euro 

1. 1.2 Gmina Zarszyn Partnerstwo na rzecz 
budowy systemów 
kanalizacyjnych w 
gminach Zarszyn i Pakostov 

1 547 383,27 
(brakuje 1 260 
906,52 € do 

pełnego 
dofinansowania) 

2. 2.1 Zakład 
Doświadczalny 
Instytutu 
Zootechniki 
- Państwowy 
Instytut 
Badawczy 
Odrzechowa 

Polsko-Słowackie Centrum 
Turystyki Konnej 

640 912,11 

3. 2.1 Gmina Miasta 
Sanoka 

Poprawa infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej w 
Sanoku i Medzilaborcach 

946 102,13  
(brakuje 910 
207,08 € do 

pełnego 
dofinansowania) 

4. 2.3 Stowarzyszenie 
Euroregion 
Karpacki 
Polska 

Karpacka Agencja Rozwoju 
Regionalnego - budowa 
współnych polsko-
słowackich 
struktur dla wspólnego 
rozwoju obszaru pogranicza 
Polsko-Słowackiego 

275 050,18 

5. 2.3 Stowarzyszenie 
Euroregion 
Karpacki 
Polska 

Systemowy Projekt Sieciowy 
Euroregionu Karpackiego 

294 816,13 

Razem 3 704 263,82 
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1. Rola i funkcje Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (SEKP) powstało 10 lat temu celem 

wspierania instytucji, środowisk i społeczności z obszaru województwa podkarpackiego                 

w zakresie współpracy międzynarodowej na poziomie transgranicznym                                  

i międzyregionalnym.  Stowarzyszenie reprezentuje stronę polską Związku 

Międzyregionalnego Euroregion Karpacki, który skupia pięć państw z obszaru Karpat 

(Słowacja, Ukraina, Węgry, Rumunia i Polska). Obecnie obszar Euroregionu obejmuje 

około 154.000 km2, a zamieszkiwany jest przez ponad 15 mln osób. Część Euroregionu 

Karpackiego położona jest na wschodniej granicy Polski, będącej zewnętrzną granicą 

Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę rolę wypełnianą przez Euroregion, należy założyć 

wzrost jego znaczenia, przede wszystkim w kontekście  relacji z naszymi wschodnim  

i sąsiadami, dla których Polska od momentu akcesji stała się swoistym „pomostem”  

w zakresie współpracy politycznej i gospodarczej z Unią Europejską 

 W odniesieniu do roli wewnątrz Województwa Podkarpackiego, najważniejsze są 

trzy podstawowe funkcje Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska: 

• Stowarzyszenie jako struktura organizacyjna dla zrzeszonych jednostek 

samorządu terytorialnego (Funkcja strukturotwórcza).  

Skupiając jednostki samorządu terytorialnego (62 jednostki) Stowarzyszenie jest 

organizacją umożliwiającą formalne włączenie się swoich samorządów członkowskich                         

w funkcjonowanie Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki. Ta funkcja wydaje 

się być podstawową z punku widzenia  doskonalenia metod współpracy transgranicznej 

opartej o formalno – prawne struktury współpracy. Struktura krajowa w postaci 

Stowarzyszenia jest formalnym poważnym partnerem, zarówno dla aktorów 

wewnętrznych jak i międzynarodowych. Im silniejsze Stowarzyszenie tym 

skuteczniejsze działanie i większe korzyści dla członków.  

• Stowarzyszenie jako koordynator działań członkowskich jednostek samorządu 

terytorialnego (Funkcja Koordynacyjna). 

Formalna struktura organizacyjna obejmująca wiele gotowych do współpracy podmiotów 

(JST) umożliwia wdrożenie sytemu współpracy opartego o zasady koordynacji działań, 

począwszy od identyfikacji wspólnych problemów aż do realizacji projektów 

inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Stowarzyszenie oferuje swoim członkom 

metodologie koordynacji działań, w szczególności tych związanych z wykorzystywaniem 

środków UE przeznaczonych na współpracę transgraniczną.  
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• Stowarzyszenie jako instytucja wrażająca fundusze europejskie na obszarze 

Województwa Podkarpackiego (Funkcja wsparcia rozwoju).  

Ta funkcja wiąże się bezpośrednio z decentralizacją systemów wdrażania 

poszczególnych programów Unii Europejskiej (PHARE CBC, Narodowego Programu 

PHARE, IW INTERREG IIIA  i Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC, EWT 

2007 – 2013, EISP 2007 - 2013). Zapewnia ona możliwość bezpośredniego wsparcia 

współpracy transgranicznej swoich członków poprzez tzw. mikroprojekty (maksymalna 

kwota wsparcia 50 000 euro). Jest to z punktu widzenia strategii aktywizacji 

Podkarpacia i włączania kolejnych jednostek samorządu terytorialnego podstawowy 

mechanizm.  

W odniesieniu do roli Stowarzyszenia jako części Związku Międzyregionalnego 

Euroregion Karpacki kluczowe są następujące  funkcje: 

• Stowarzyszenie jako partner instytucjonalny w realizowanych i planowanych 

międzynarodowych Programach Operacyjnych (Funkcja programowania 

strategicznego).  

Stowarzyszenie ze względu na swoje funkcje związane z  wdrażaniem programów 

transgranicznych Unii Europejskiej jest podmiotem uczestniczącym na zasadach 

pełnoprawnego członka, zarówno w międzynarodowych grupach roboczych 

odpowiadających za przygotowywanie poszczególnych programów operacyjnych, jak  

i uczestniczącym z pełnym prawem głosu w posiedzeniach organów decyzyjnych 

(Komitet Monitorujący). Jest więc instytucją mającą realny wpływ na obecne i przyszłe 

programy Unii Europejskiej od momentu powstawania do chwili zatwierdzania projektów 

do realizacji.   

• Stowarzyszenie jako instytucja międzynarodowa  stanowiąca płaszczyznę 

budowania kontaktów społecznych i gospodarczych.  

Wykorzystując swój status Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego oraz wieloletnie 

doświadczenie we współpracy na obszarze Karpat, Stowarzyszenie pełni funkcję 

instytucji pośredniczącej w wyszukiwaniu partnerów do projektów realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje publiczne (szkoły, domy kultury, 

etc.) Współpracując z wieloma różnymi organizacjami o różnym profilu pośredniczymy  

w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi.  

Stowarzyszenie realizuje swoje funkcje poprzez profesjonalne serwisy 

świadczone na rzecz swoich członków. Do najważniejszych należy zaliczyć: 
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• Pomoc w identyfikacji problemów rozwojowych możliwych do rozwiązania 

poprzez aktywizację współpracy międzynarodowej i trans granicznej,  

• Pomoc w wyszukaniu odpowiedniego partnera do współpracy na obszarze 

Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki,  

• Pomoc w przygotowaniu założeń do współpracy z partnerami z obszaru Związku 

Międzyregionalnego Euroregion Karpacki, 

• Pomoc w przygotowaniu projektów inwestycyjnych i o charakterze „miękkim” dla 

samorządu członkowskiego w ramach programów współpracy transgranicznej 

Unii Europejskiej, 

• Profesjonalne szkolenia dla kadr związane z przygotowywaniem projektów trans 

granicznych, 

• Pomoc w organizowaniu i prowadzeniu profesjonalnych Zespołów Projektowych,  

• Pomoc w tworzeniu profesjonalnych instytucji współpracy trans granicznej, 

• Pomoc w przygotowywaniu projektów do funduszy którymi zarządza 

Stowarzyszenie. 
 

2. Programy Unii Europejskiej zarządzane przez Stowarzyszenie Euroregion 
Karpacki Polska w perspektywie finansowej 2007-2013 
 2.1 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 

Słowacka 2007 – 2013. 

Euroregion Karpacki jest instytucją wdrażającą (z zastosowaniem zasady 

Partnera Wiodącego z alokacją na lata 2007-2010 tj. 2 297 768,24 euro z EFRR) 

mikroprojekty w ramach osi priorytetowej III: Wsparcie inicjatyw lokalnych, której celem 

jest promowanie lokalnych pomysłów i nawiązywanie kontaktów transgranicznych 

poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach “ludzie dla ludzi”. Na 

realizację powyższego priorytetu przeznaczono kwotę 26 759 320 euro z EFRR na cały 

okres wdrażania Programu dla pięciu instytucji tj. trzy Euroregiony po stronie polskiej 

(Karpacki, Tatry, Beskidy) oraz dwa VUC (Wyższe Jednostki Terytorialne) po stronie 

słowackiej (Kraj Preszowski i Kraj Żyliński). Do dnia 31 grudnia 2010 r. uruchomiono 

dwa nabory mikroprojektów: 
 

I nabór mikroprojektów (30.03 – 29.05.2009 r.)

 W ramach I naboru projektów złożonych zostało 109 projektów na łączną kwotę 

dofinansowania 4 211 692,75 euro, z których decyzją Podkomitetu Monitorującego 
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zatwierdzono do realizacji 45 projektów na kwotę 1 719 925,25 euro.  Ze względu na 

rezygnację z realizacji projektu przez dwóch beneficjentów, zakontraktowano  

w sumie 43 projekty na kwotę dofinansowania 1 653 748,20 euro (lista realizowanych 

projektów w załączeniu).  
Dane statystyczne dotyczące I naboru mikroprojektów zawierają wykresy poniżej. 

Wykres nr 1 – I nabór - wartość złożonych wniosków do wartości wniosków zakontraktowanych   

 

Wykres nr 2 -  I nabór  – liczba realizowanych

 

 projektów w poszczególnych powiatach objętych 

działaniem Programu 

Procedury weryfikacji raportów i poświadczania wydatków mikroprojektów: 

W roku 2010 SEKP złożyło do instytucji kontroli I stopnia tj. Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego trzy raporty kwartalne z postępu realizacji projektu na łączną 

kwotę: 641 375,78 euro.  Wydatki mikrobeneficjentów wyniosły: 532 890,77 euro. 

Pozostałe środki dotyczą kosztów zarządzania funduszem mikroprojektów. Do tej pory 

przekazano mikrobeneficjentom:  387 793,42 euro z EFRR.     
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wartość  
zakontraktowanych  

środków EFRR;            
1 653 748,20 EUR  (39,26%) 

wartość złożonych wniosków EFRR: 4 211 692,75 EUR 
(100%) 
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Ponadto w 2010 roku Stowarzyszenie było organizatorem bądź uczestniczyło  

w licznych spotkaniach związanych z wdrażaniem Programu Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013: 

• w dniu 20 stycznia Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zorganizowało                                   

w Rzeszowie spotkanie konsultacyjne z jednym z partnerów projektu (VUC 

Preszów). Spotkanie miało na celu omówienie najważniejszych kwestii 

związanych z wdrażaniem mikroprojektów; 

• w dniach 29-30 marca w Starej Leśnej, Wyższa Jednostka Terytorialna                       

w Preszowie zorganizowała spotkanie z PPP celem przygotowania dokumentów  

do II naboru mikroprojektów;  

• w dniach 11-12 maja w Rajeckich Teplicach, Wyższa Jednostka Terytorialna  

w Żylinie zorganizowała spotkanie robocze, podczas którego omawiano zmiany  

do dokumentów dotyczących wdrażania mikroprojektów;  

• w dniu 21 czerwca w Rzeszowie, SEKP zorganizowało spotkanie konsultacyjne 

w zakresie możliwości realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. W 

spotkaniu tym uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów słowackich 

zainteresowani współpracą z polskimi instytucjami; 

• w dniu 20 oraz 27 sierpnia w Rzeszowie odbyły się szkolenia dla 

zainteresowanych instytucji w zakresie aplikowania o środki; 

• w dniu 17 września w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne  

w zakresie możliwości realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013; 

• w dniu 5 października w Przeworsku odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne                 

w zakresie możliwości realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. 

• w dniach 18-19 listopada Stowarzyszenie zorganizowało spotkania konsultacyjne 

w zakresie wdrażania mikroprojektów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Instytucji Zarządzającej, Koordynatora Krajowego, Wspólnego Sekretariatu 

Technicznego, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Związku 

Miast i Gmin Słowacji oraz Partnerów Projektu Parasolowego. 

http://www.karpacki.pl/�


Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 

                                                                                                                                                        www.karpacki.pl    8 

• w dniach 14-15 grudnia w Demanovskiej Dolinie przedstawiciele Euroregionu 

uczestniczyli w obradach Komitetu Monitorującego zatwierdzającego projekty  

do realizacji.   

W dniu 16 sierpnia 2010 roku Partnerzy Projektu Parasolowego (PPP) uruchomili 

II nabór projektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013, który trwał do 15 października.  

W ramach akcji promocyjno-szkoleniowej Stowarzyszenie zorganizowało dwa szkolenia 

dla wnioskodawców ( w dniu 20 i 27 sierpnia ). W spotkaniach uczestniczyło w sumie 70 

osób. Ponadto w dniach 17 września i 5 października odbyły się spotkania  

z przedstawicielami zainteresowanych instytucji w zakresie możliwości realizacji 

mikroprojektów. Do 15 października do Biura Euroregionu wpłynęło w sumie  

76 projektów na kwotę dofinansowania 3 152 249,43 euro z EFRR.  

II nabór mikroprojektów (16.08.2010 – 15.10.2010 r.) 

W wyniku oceny formalnej przeprowadzonej w miesiącach październik – listopad 

2010 roku wykluczono 4 wnioski nie spełniające kryterium kwalifikacji. Ostateczna 

decyzja w sprawie złożonych wniosków zapadanie podczas posiedzenia Podkomitetu 

Monitorującego, którego posiedzenia planowane jest na przełomie lutego i marca 2011 

roku. 
 

3. Projekty / inicjatywy własne Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska  
 3.1. „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa 

Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego”. 

W dniu 28 maja 2009 roku na posiedzeniu Komitetu Monitorującego został 

zatwierdzony wniosek pn. „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych 

Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego”, który ma być odpowiedzią  

na niską jakość strategicznej współpracy w zakresie rozwoju regionalnego pomiędzy 

podmiotami  z obszaru Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego.  

Projekt ten ma na celu wykreowanie wspólnego wymiaru rozwoju regionalnego 

Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego poprzez stworzenie sieci 

współpracy instytucji rozwoju regionalnego w ramach polskiej i słowackiej części 

Euroregionu Karpackiego. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2009 r.,                                                         

a zakończenie realizacji projektu zaplanowano na  styczeń  2011 r. 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jest Partnerem Wiodącym projektu. 

Pozostałymi partnerami są: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie, 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem oraz Agencja Rozwoju Regionalnego   
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w Świdniku. Całkowita wartość projektu wynosi: 301 490,00 euro, z tego Euroregion 

Karpacki dysponuje budżetem w wysokości:  159 200,00 euro. W ramach projektu 

zrealizowano większość zaplanowanych działań, tj.:  

• 27-28 sierpnia 2009 r. – Pierwsze spotkanie zespołu projektowego oraz 

personelu projektu. Podczas dwudniowego spotkania w Lesku, zespół wypracował 

zasady analizy dokumentacji strategicznej na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym 

i lokalnym, związanej z rozwojem regionalnym Województwa Podkarpackiego, Kraju 

Preszowskiego i pozostałych regionów Euroregionu Karpackiego. Efekty analizy będą 

wykorzystane do wykonania audytów, mających na celu dokonanie inwentaryzacji stanu 

obecnego potencjału instytucjonalnego, poziomu wykorzystania funduszy Unii 

Europejskiej oraz procesów przepływu informacji. 

• 2 i 16 września 2009 r. – Spotkania zespołu badawczego – robocze spotkania 

zespołu, mające na celu identyfikację kluczowych instytucji rozwoju regionalnego  

po stronie polskiej i słowackiej oraz dalszą analizę zebranej dokumentacji strategicznej. 

• 17-18 września 2009 r. – Konferencja otwierająca pn. „Wspólny rozwój – wspólna 

sprawa – potencjał regionów karpackich”, zorganizowana przez Partnera Projektu – 

Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Świlczy. Podczas konferencji 

omówiono szczegółowo harmonogram realizacji projektu, jego zakładane rezultaty oraz 

zakres i metodologię prac zespołu projektowego. Wtedy też podpisano umowę 

partnerską pomiędzy Partnerem Wiodącym i Partnerami Projektu. 

• październik – grudzień 2009 r. – Realizacja audytów: potencjału 

instytucjonalnego, procesów przepływu informacji oraz wykorzystania środków Unii 

Europejskiej na rozwój regionalny. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną 

przedstawione w formie publikacji wydanej przez Partnera Wiodącego. 

• marca 2010 r. – Spotkanie zespołów tematycznych dla poszczególnych pól 

współpracy. Podczas spotkania podjęto próbę określenia głównych wspólnych 

obszarów rozwoju regionalnego, w których możliwe będzie zainicjowanie lub 

intensyfikacja współpracy. 

• czerwiec 2010 r. – Wydano ulotki, materiały informacyjne (w tym mapa 

wykorzystania funduszy unijnych w Województwie Podkarpackim i Kraju Preszowskim) 

oraz gadżety w ramach projektu (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) 

• 22-26 czerwca 2010 r. – Wyjazd studyjny uczestników projektu do Euroregionu 

Moza-Ren, najstarszego euroregionu łączącego regiony Belgii, Holandii i Niemiec. 
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Podczas szeregu spotkań zorganizowanych w ramach wyjazdu, uczestnicy mieli 

możliwość zapoznania się z bogatym doświadczeniem Euroregionu w zakresie 

budowania współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

• 16 – 18 września 2010 r. – Wyjazd studyjny słowackich uczestników projektu  

do polskiej części Euroregionu Karpackiego. W trakcie wizyty w Rzeszowie, słowacka 

delegacja, obejmująca przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego, miała możliwość 

praktycznego zapoznania się z zasadami funkcjonowania polskich odpowiedników 

instytucji prorozwojowych na przykładzie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

S.A. W ramach wyjazdu, uczestnicy odbyli także wizytę w Podkarpackim Parku 

Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS. 

• 27-29 września 2010 r. – Wyjazd studyjny polskich uczestników projektu  

do Humennego. W trakcie wizyty na Słowacji, tym razem polska delegacja 

reprezentująca agencję rozwoju regionalnego, zapoznała się w praktyce z zasadami 

funkcjonowania słowackich agencji rozwoju regionalnego. 

• wrzesień 2010 r. – Utworzono serwis internetowy związany z rozwojem 

regionalnym. Na stronie www.aisrr.eu dostępne są m.in. informacje związane  

z projektem”, informacje o instytucjach zaangażowanych w jego realizację oraz główne 

strategie rozwoju regionalnego Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego. 

W ramach projektu wydano publikację pn. „Analiza – Integracja – Sieciowanie. 

Wyzwania dla Euroregionu Karpackiego w zakresie rozwoju regionalnego”. W ramach 

trójjęzycznego wydawnictwa podsumowano wyniki przeprowadzonych w ramach 

projektu badań, obrazujących stan obecny wskazanych aspektów rozwoju regionalnego 

w Województwie Podkarpackim i Kraju Preszowskim. 
 

 3.2.  „Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej  

w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska”. 

W dniu 19 marca 2009 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego został 

zatwierdzony  wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro 

Carpathia", w którym Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jest Partnerem 

Krajowym z budżetem 83 820,00 euro, w tym dofinansowanie EFRR 71 247,00 euro    

i  wkład własny 12 573,00 euro . 

Główną ideą projektu jest popularyzacja potencjału pogranicza polsko – 

słowackiego w oparciu o turystykę zrównoważoną, rozwijaną poprzez transgranicze 

partnerstwo. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania 
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atrakcyjności turystycznej pogranicza. Cel ten będzie realizowany poprzez cele 

szczegółowe: (1) poprawę jakości usług turystycznych (dzięki systemowi certyfikacji 

usług turystycznych, szkoleniom kadry branży turystycznej); (2) promocję zasobów 

przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza; (3) poprawę przepływu informacji  

na temat ofert turystycznych, wydarzeń kulturowo – turystycznych; (4) stworzenie polsko 

- słowackiej oferty turystycznej. W ramach projektu przewidziane zostały działania 

związane z promocją regionu (konferencje, publikacje (w tym czasopisma o tematyce 

zabytkoznawczej, społeczno – gospodarczej), wizyty studyjne, udział w tragach 

turystycznych, imprezy transgraniczne, film, serwisy internetowe) oraz działania 

zmierzające do wykorzystania istniejących zasobów (np. Program Ekomuzealny  

na Słowacji). Projekt przyczyniać się będzie również do podniesienia jakości  

i konkurencyjności.  

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2009 r., a zakończenie zaplanowano  

na wrzesień 2011 r. Do tej pory w ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

• utworzono biuro projektu; 

• w ramach działania „Stworzenie podsystemu informacji turystycznej  

w samorządach członkowskich SEKP” odbyło się 10 spotkań konsultacyjnych 

mających na celu między innymi przygotowanie pod względem metodologicznym 

i technicznym założeń do w/w podsystemu; 

• wykonano „Analizę wpływu funduszy unijnych na rozwój turystyki” w tym: 

a) dokonano identyfikacji i opisu zakresów projektów dofinansowanych w ramach 

programów wdrażanych przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska: 

Program PHARE, Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – 

Republika Słowacka 2004-2006 w dziedzinie turystyki oraz stworzono bazę 

danych projektów, 

b) wykonanie metodą badań socjologicznych analizy trwałości i kontynuacji w/w 

projektów oraz przygotowanie raportu z przeprowadzonych badań wraz  

z przygotowaniem rekomendacji na przyszłość. 
 

 3.3.  „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” 

Projekt „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” skierowany 

był do jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i lokalnego, 

województw Polski Wschodniej. System zarządzania jakością ISO 9001  jest od dawna  

standardem europejskim. Dlatego wprowadzanie tej Normy cieszy się dużą 
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popularnością wśród polskich instytucji państwowych i prywatnych przedsiębiorstw. 

Norma ISO 9001  potwierdza wysoką jakość usług świadczonych w urzędzie.  Sprawna 

organizacja pracy w urzędzie, stabilność rozwiązań i procedur skutkuje odpowiednim 

spełnieniem oczekiwań petenta. 

W ramach projektu wsparciem zostały objęte 42 jednostki z województw: 

warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Projekt 

realizowany był od 1 kwietnia 2009 r. do 30 października 2010 r.  pod nadzorem 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Liderem projektu był Euroregion 

Niemen, zaś Partnerami - Stowarzyszenie Euroregion Bug oraz Stowarzyszenie 

Euroregion Karpacki Polska. Wartość projektu wynosiła 2.3 mln zł. 

Z terenu województwa podkarpackiego w projekcie udział wzięły następujące 

urzędy: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Starostwo 

Powiatowe w Strzyżowie, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, Urząd Miasta  

w Lubaczowie, Urząd Miasta w Sanoku, Urząd Miasta i Gminy w Błażowej, Urząd 

Miasta i Gminy w Boguchwale, Urząd Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych, Urząd 

Gminy w Jeżowem, Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, Urząd Gminy w Zarszynie.  

Aby móc wdrożyć Normę ISO 9001, każda jednostka administracyjna musiała 

spełnić szereg kryteriów. Dlatego też w ramach projektu „ISO 9001 w administracji 

samorządowej Polski Wschodniej” odbywały się specjalistyczne szkolenia oraz 

spotkania doradcze dla pracowników urzędów. 

Projekt zainaugurowało spotkanie dla osób kierujących jednostkami samorządu 

terytorialnego, które odbyło się 7 lipca 2009 r. w Rzeszowie. Podczas spotkania został 

zarysowany schemat realizacji projektu oraz korzyści dla urzędu, jakie niesie ze sobą 

wprowadzenie Normy 9001. We wrześniu i październiku 2009 r.  w ramach projektu 

odbyły się Szkolenia Bloków Pilotowych I i II. W szkoleniach udział brali 

wyselekcjonowani przez urzędy przedstawiciele, którzy ściśle mieli się zajmować 

wprowadzaniem normy ISO 9001 w jednostkach samorządowych. Szkoleniem objęte 

zostało 72 osoby na Bloku I,  oraz  40 osób na Bloku II. 

Od 13 do 16 października odbywało się natomiast Szkolenie Pełnomocników. 

Kierownictwo każdego urzędu wytypowało jedną osobę, która pełnić miała obowiązki 

Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością. 

Wraz z początkiem lutego 2010 roku w jednostkach samorządowych objętych 

wsparciem, rozpoczęło się doradztwo dla kadry projektującej system zarządzania. 

Urzędy mogły liczyć na pomoc doświadczonego konsultanta, który wspierał jednostki 
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przy projektowaniu dokumentacji systemowej i zastosowaniu jej w praktyce. Każda 

organizacja, która posiada wdrożony system zarządzania jakością, winna posiadać 

grupę wykwalifikowanych audytorów wewnętrznych, którzy będą zajmować 

się przeprowadzaniem audytów w organizacjach, dlatego też w ramach projektu odbyły 

się Szkolenia Audytorów Wewnętrznych. W marcu 2010 roku 44 osoby wzięły udział  

w tych szkoleniach i po zdaniu egzaminu uzyskały uprawnienia do przeprowadzania 

audytów wewnętrznych w urzędach, w których są zatrudnione. Aby system zarządzania 

jakością efektywnie funkcjonował, ważne jest aby zapoznać pracowników całego urzędu 

z normą ISO 9001. W marcu 2010 roku przeprowadzone zostały Szkolenia 

Pracowników we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, biorących udział 

w projekcie. W Szkoleniach Pracowników udział wzięły 242 osoby. W projekcie 

przewidziane zostało również Szkolenie dla Audytorów Wiodących, które to odbyło się  

w dniach od 10 do 14 maja 2010 r. Audytor Wiodący po odbyciu szkolenia i uzyskaniu 

certyfikatu ma możliwość przeprowadzania Audytów Zewnętrznych w jednostkach 

innych niż macierzysty urząd.  

Oprócz szkoleń i doradztwa, służącym wdrożeniu systemu zarządzania ISO, 

równie ważnym działaniem projektu było wdrożenie zintegrowanego systemu 

informatycznego wspomagającego zarządzanie JST w oparciu o normy ISO.  System 

informatyczny umożliwia odejście od papierowego dokumentowania systemu 

zarządzania jakością na rzecz w pełni elektronicznego zarządzania urzędem.  

Po prawidłowym udokumentowaniu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością urzędy 

zostały poddane procesowi certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikacyjną, jaką 

jest PIHZ Certyfikacja z siedzibą w Gdyni. Dwanaście urzędów z terenu województwa 

podkarpackiego po pomyślnie przeprowadzonym procesie certyfikacji uzyskało 

prestiżowy Certyfikat ISO 9001.  

W dniu 26 października 2010 roku odbyła się konferencja kończąca projekt,                           

w trakcie której nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów.  
 

 3.4.  „Alpejsko - Karpacki Most Współpracy”  

Projekt „Alpejsko - Karpacki Most Współpracy” złożony jest w ramach 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, obsługiwanego  przez Władzę 

Wdrażającą Programy Europejskie. Szwajcarsko–Polski Program Współpracy jest 

bezzwrotnym programem pomocowym, ustanowionym przez Rząd Federacji 

Szwajcarskiej na mocy umowy międzynarodowej, zawartej w Bernie 20 grudnia 2007 r. 

http://www.karpacki.pl/�
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Na mocy tej umowy, Szwajcaria przekaże ponad 1 mld franków szwajcarskich (CHF) 

dziesięciu nowym krajom Unii Europejskiej. Z tej kwoty Polska otrzyma niemal połowę, 

czyli ok. 489 mln CHF (ok. 1 mld PLN). 

Decyzją Ekspertów  komisji oceniającej oraz wspólnego polsko – szwajcarskiego 

Komitetu, „zarys projektu” znalazł się na liście projektów rekomendowanych  

do dofinansowania. Ostateczna decyzja ma zapaść  w najbliższym czasie.  

Celem niniejszego projektu jest budowa instytucjonalno – operacyjnego systemu 

wsparcia aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich strony polskiej Euroregionu 

Karpackiego wraz z wdrożeniem pilotażowych i innowacyjnych mechanizmów stymulacji 

aktywności ekonomicznej. 

Projekt zakłada wdrożenie funduszy szwajcarskich w ramach przyznawanych 

grantów na działalność promocyjno-informacyjną oraz w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości w obrębie województwa podkarpackiego.  
 

 3.5.  „Podkarpackie na szlaku gwiazd – udział w targach w Cannes” 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013 zatwierdzony został do realizacji projekt złożony przez Euroregion 

Karpacki w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 

działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat: 1.4.B 

Projekty pozainwestycyjne, projekt pn. „Podkarpackie na szlaku gwiazd – udział  

w targach w Cannes”. Celem głównym projektu jest promocja gospodarcza i aktywizacja 

inwestycyjna Podkarpacia. Cel główny stanowi syntezę następujących celów 

szczegółowych: 

• wypromowanie atrakcyjności inwestycyjnej Podkarpacia na poziomie 

międzynarodowym; 

• ujednolicenie systemu udostępniania informacji potencjalnym inwestorom  

o możliwościach inwestowania na Podkarpaciu; 

• zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego województwa; 

• wypromowanie sektorów priorytetowych Województwa Podkarpackiego 

(lotniczego, chemicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego i turystycznego); 

• stworzenie, propagowanie oraz umocnienie wizerunku województwa jako regionu  

o korzystnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na arenie 

międzynarodowej. 
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Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez udział w największych targach 

inwestycyjnych MIPIM (The World's Property Market) 2011 o zasięgu światowym. W tym 

celu zostanie wydany atlas inwestycyjny Podkarpacia, przedstawiający oferty 

inwestycyjne samorządów członkowskich Euroregionu Karpackiego, ulotki, gadżety oraz 

film promocyjny, które będą rozpowszechniane wśród uczestników oraz zwiedzających 

w/w imprezy. Zostanie też stworzona strona internetowa, zawierająca aktualne 

informacje na temat poszczególnych obiektów Podkarpacia, warunków prawnych 

inwestowania w Polsce oraz innych niezbędnych informacji w tym zakresie. Projekt 

przyczyni się do przyciągania nowoczesnych rozwiązań innowacyjnych  

do poszczególnych sektorów gospodarki oraz przedstawi ich potencjał na poziomie 

światowym. 

Wartość projektu wynosi 494 390,00 zł, z czego dofinansowanie (70% wydatków 

kwalifikowalnych): 340 613,00 zł. 
 

3.6. Europejska Sieć Informacji Młodzieżowej Eurodesk – Regionalny Punkt przy 

Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska. 

Eurodesk to europejski program informacji młodzieżowej wspierany finansowo                                       

i merytorycznie przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach 

programu Młodzież w działaniu. Sieć Eurodesk działa w 31 krajach europejskich. Należą 

do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją 

europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1000 organizacji, w tym 

ponad 70 w sieci Eurodesk Polska.  

Od dnia 25 listopada 2010 r. na mocy umowy z Fundacją Rozwoju Systemu 

Edukacji, Narodową Agencją Programu Młodzież z siedzibą w Warszawie przy 

Euroregionie działa Regionalny Punkt Informacji Młodzieżowej Eurodesk. Wyszkoleni  

konsultanci w sposób zrozumiały i profesjonalny udzielają informacji w zakresie:  

• wiedzy na temat jednego z krajów europejskich, 

• możliwości sfinansowania swoich pomysłów i pasji, 

• nawiązania kontaktów z rówieśnikami lub organizacjami  z zagranicy, 

• wyszukania partnera do projektu, 

• wyszukania seminarium, szkoleń i konferencji, 

• pomocy w każdej sprawie związanej z edukacją, wolontariatem czy stażem. 
 

 

http://www.karpacki.pl/�
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4. Kierunki podejmowanych działań - strategiczna koncepcja „Karpacki Horyzont 
2020”. 
 Na podstawie przedstawionych wyżej szczegółowych informacji na temat 

funkcjonowania Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska  (SEKP), należy stwierdzić, 

że realizowane w 2010 roku zadania wskazują na systematycznie wzrastającą 

aktywność w zakresie wyzwań prorozwojowych w ramach współpracy transgranicznej  

i międzyregionalnej. SEKP konsekwentnie rozwija zakres swojego uczestnictwa  

w realizacji projektów jako Partner Wiodący lub Partner Projektu w kilku programach 

unijnych, jak wcześniej wspomniano, w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Programie Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, Szwajcarsko – Polskim 

Programie Współpracy, Programie Eurodesk, skierowanym do młodzieży, osób 

pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspieranym finansowo  

i merytorycznie przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach 

programu Młodzież w działaniu. 

 Ponadto, podobnie jak w 2009 roku, SEKP realizuje przedsięwzięcia w zakresie 

wdrażania mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczposploita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. 

 W celu zbudowania efektywnej struktury współpracy z pozostałymi partnerami 

Euroregionu Karpackiego, a także w zakresie współpracy dotyczącej wspólnych 

propozycji zapisów  w programach operacyjnych finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej na obszarze Stowarzyszenia, kontynuowane są prace w zakresie 

opracowania koncepcji  Karpacki Horyzont 2020. Podejmowane działania mają na celu 

przedstawienie wizji rozwoju Euroregionu Karpackiego w kolejnej perspektywie 

finansowej 2014-2010, przede wszystkim z punktu widzenia uwarunkowań 

instytucjonalnych (struktura organizacyjna Euroregionu), proceduralnych (opracowanie 

podręcznika procedur) oraz operacyjnych, niezbędnych do wdrożenia niniejszej 

inicjatywy. 

W ramach koncepcji Karpacki Horyzont 2020 zdefiniowany jest zakres 

partnerstwa oraz sposób jego organizacji i funkcjonowania na poziomie 

euroregionalnym i europejskim. Wszystkie składowe planu zakładają kompatybilność  

ze Strategią Europa 2020. Koncepcja spójna jest również z założeniami Konwencji 

http://www.karpacki.pl/�
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Karpackiej, założeniami Wschodniego Partnerstwa oraz odnosi się do strategicznej 

inicjatywy Strategia Dunajska. 

W ramach trwających prac, przygotowany został również szczegółowy Plan 

Pracy (Road Map) na 2011 rok. W prace nad Koncepcją zaangażowanych jest szereg 

partnerskich instytucji nie tylko z obszaru Euroregionu Karpackiego, ale również  

z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

Tematyka związana ze strategiczną koncepcją Karpacki Horyzont 2020 pojawiła 

się również dzięki wsparciu posłów do Parlamentu Europejskiego na forum Komisji 

Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego. 

W marcu 2011 roku Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska planuje 

zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji poświęconej tej inicjatywie. Planowana 

konferencja będzie również doskonałą okazją do ponownej promocji przygotowywanej 

koncepcji wśród partnerów zagranicznych, co z całą pewnością powinno przełożyć się 

na wzmocnienie efektywności dotychczas podejmowanych działań.  

 
 

http://www.karpacki.pl/�


















 

 

Sprawozdanie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
z realizacji Planu Działania na lata 2010-2011 

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Skupia struktury 
administracyjne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz zainteresowane 
podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób 
bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Funkcjonowanie KSOW zapewniają – Sekretariat Centralny, którego zadania wykonuje 
minister właściwy do spraw rozwoju wsi, zaś realizacja zadań w ramach sieci na szczeblu 
regionalnym leży w kompetencji Zarządów Województw.  

Głównym celem sieci, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz 
wspólnotowym, jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez wymianę informacji i rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie 
realizowanych programów/projektów dotyczących obszarów wiejskich, poprawę wdrażania 
instrumentów rozwoju obszarów wiejskich oraz zapewnienie efektywnej oceny wdrażania 
tych instrumentów. 

Sekretariat Regionalny funkcjonuje w oparciu o sporządzony w cyklu  dwuletnim Plan 
Działania, który jest uzgadniany z partnerami KSOW, a następnie zatwierdzany przez 
Zarząd Województwa. Bazując na zapisach Planu, w 2010 r. zrealizowane zostały 
następujące przedsięwzięcia, które poniżej zostały ujęte w porządku chronologicznym: 

1. Konkurs „Podkarpacki stół wielkanocny” – sfinansowany ze środków KSOW na 
kwotę 26 756,49 zł 

W konkursie udział wzięły formalne i nieformalne organizacje działające na 
obszarze województwa podkarpackiego, zgłaszane przez Lokalne Grupy Działania. 
Tradycyjne potrawy wielkanocne, które zapełniły stoły oraz dekoracje zostały 
przygotowane przez reprezentantów LGD. Oceniając prezentowane stoły wielkanocne, jury 
konkursowe kierowało się estetyką nakrycia, smakiem i wyglądem prezentowanych dań 
oraz opisem słownym przygotowanych potraw. Przy ocenie koszyków jajek wielkanocnych 
zwracano szczególną uwagę na staranność ich wykonania, sposób prezentacji oraz opis 
techniki wytwarzania.  

Podsumowanie konkursu wielkanocnego w dwóch kategoriach: „Stół wielkanocny” 
oraz „Koszyk jajek wielkanocnych” odbyło się podczas przeglądu Honorowych Straży 
Grobowych w dniu 25 kwietnia 2010r. w Wyszatycach. 

 



 
 

Kapituła Konkursowa w kategorii A – Stołu wielkanocnego przyznała 3 miejsca oraz 
10 wyróżnień: 

 
I miejsce LGD Partnerstwo 5 Gmin – reprezentant: KGW Latoszyn  
II miejsce  Lasowiacka Grupa Działania - reprezentant: Stow. Kulturalne Cyganianki”  
III miejsce  LGD Ziemia Przemyska - reprezentant: KGW w Wyszatycach  

 
 

W kategorii B – Koszyka jajek wielkanocnych konkursu wielkanocnego w podkategorii: 
zestaw pisanek, Kapituła Konkursowa przyznała 3 miejsca: 

I miejsce  LGD „Partnerstwo 5 Gmin” – reprezentant: KGW Brzyna  
II miejsce  LGD „Kresowi Sąsiedzi” – reprezentant: KGW w Chotyńcu  
III miejsce  LGD „Ziemia Łańcucka” – reprezentant: Krystyna Chudzik  
 

W kategorii B – Koszyka jajek wielkanocnych konkursu wielkanocnego w podkategorii: 
zestaw skrobanek, Kapituła Konkursowa przyznała 2 miejsca:  

I miejsce  LGD „Ziemia Przemyska” – reprezentant: KGW w Orzechowcach  
II miejsce  LGD „Lider Dolina Strugu” – reprezentant: Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy 
Wsi w Brzezówce  
 

W kategorii B – Koszyka jajek wielkanocnych konkursu wielkanocnego w podkategorii: 
zestaw oklejanek, Kapituła Konkursowa przyznała 3 miejsca oraz 6 wyróżnień: 

I miejsce  LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – reprezentant: KGW w Dąbrowie 
II miejsce  LGD „Dolina Sanu” – reprezentant: GOK Sanok  
III miejsce  Lasowiacka Grupa Działania – reprezentant: Stowarzyszenie Kulturalne 
„Cyganianki”.  

 



Organizacja konkursu miała na celu wsparcie rozwoju wsi poprzez integrację 
środowiska wiejskiego oraz pobudzanie aktywności mieszkańców, poznawanie 
i upowszechnianie tradycji, a także wyłanianie i  promowanie najlepszych potraw i sposobu 
ich prezentacji. Konkurs promuje także działania związane z rozwijaniem wrażliwości 
estetycznej inspirowanej kulturą, tradycją i folklorem oraz wzmacnia poczucie tożsamości. 

 

 

 

2. IX Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich – 
sfinansowane ze środków KSOW na kwotę 2 247 zł 

Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich 
zorganizowane zostało po raz 9 (w 2010 roku odbywało się w Marózie woj. warmińsko-
mazurskie) w dniach od 20 do 22 maja 2010 r. przez Fundację Wspomagania Wsi, Polsko 
– Amerykańską Fundację Wolności, oraz przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA.  
W spotkaniu uczestniczyło prawie 500 osób z całej Polski oraz zainteresowane tą tematyką 
delegacje organizacji z Białorusi oraz z Ukrainy. Podczas tego spotkania uczestnicy wzięli 
udział w bardzo wartościowych i rzeczowych wykładach poświęconych edukacji 
najmłodszych – dzieci do 10 lat oraz warsztatach szkoleniowych na temat „jak praktycznie 
wykorzystać Internet w organizowaniu wczesnej edukacji”. Spotkanie to służyło również 
nawiązywaniu kontaktów i wymiany doświadczeń z organizacjami z innych regionów Polski 
działających na terenach wiejskich.  

 

3. Targi Lokalnych Grup Działania Ziemi Lubaczowskiej – dofinansowane ze środków 
KSOW na kwotę 7 000 zł 

Targi LGD Ziemi Lubaczowskiej odbyły się 23 maja 2010 r. w Załużu. Lokalna 
Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jako pierwsza z 31 Lokalnych Grup 
Działania działających w województwie podkarpackim wystąpiła z inicjatywą 
zorganizowania lokalnych Targów LGD. Organizacja tego typu Targów to okazja do 
prezentacji LGD ich działań, zamierzeń oraz osiągnięć na szczeblu lokalnym. Tak jak Targi 
wojewódzkie są okazją do prezentacji i konfrontacji efektów działań wszystkich grup  
z Podkarpacia, tak analogicznie Targi LGD Ziemi Lubaczowskiej, jako lokalne 



przedsięwzięcie, mają na celu wzrost zainteresowania i zwiększenia współpracy 
organizacji, instytucji i mieszkańców na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wykorzystując 
trójsektorowość Lokalnych Grup Działania, na Targach zaprezentowały się instytucje, firmy 
i organizacje pozarządowe, jak również podmioty „trzeciego sektora” działające na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich. 

4. IV Targi Żywności Tradycyjnej pn. „Festiwal Podkarpackich Smaków” – 
dofinansowane ze środków KSOW na kwotę 38 122,35 zł 

IV Targi Żywności Tradycyjnej pn. „Festiwal Podkarpackich Smaków” 
zorganizowane w dniu 23 maja 2010 r. w Górnie, to impreza o zasięgu wojewódzkim. Tego 
typu wydarzenie jest działaniem pomocnym w tworzeniu rynku zbytu dla żywności wysokiej 
jakości oraz okazją do ukazania potencjału Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji 
pozarządowych, które są głęboko zakorzenione w kulturze i tradycji naszego regionu. 
„Festiwal Podkarpackich Smaków” jest również narzędziem promującym dobre praktyki 
związane z żywnością wysokiej jakości oraz całego Podkarpacia jako otwartego  
i przyjaznego dla wszystkich regionów. W 2010 roku udział w Festiwalu wzięli również 
przedstawiciele miejscowości Górno z województw lubelskiego i świętokrzyskiego.  

Targi były okazją do spotkania producentów i wytwórców produktów tradycyjnych, 
ekologicznych i lokalnych (rolników, przedstawicieli zakładów przetwórczych, Kół 
Gospodyń Wiejskich itp.) oraz podsumowaniem dotychczasowych starań mających na celu 
identyfikację produktów tradycyjnych. 

5. Międzynarodowy Zjazd Flisaków w Rovereto we Włoszech – sfinansowany ze 
środków KSOW na kwotę 57 767,58 zł  

W dniach od 10 do 13 czerwca 2010 r. odbył się Międzynarodowy Zjazd Flisaków 
we włoskiej miejscowości Rovereto. Zjazd był okazją do kultywowania tradycji  flisackiej,  
a tym samym uchronienia od zapomnienia spuścizny przodków i zachowania lokalnej 
kulturowej tożsamości. Zjazdy te są również platformą służącą wymianie wzajemnych 
doświadczeń oraz propagowaniu jedynej w swoim rodzaju kultury i obrzędów związanych  
z flisacką tradycją. 

Flisy są bardzo ciekawą i niszową formą kultywowania tradycji,  jak również 
narzędziem promującym dobre praktyki związane z turystyką wodną. Dzisiejsi flisacy 
zrzeszeni w Bractwie Miłośników Ziemi Ulanowskiej dla zachowania tradycji, raz w roku, na 
przełomie czerwca i lipca urządzają spływy do Gdańska lub Szczecina, poprzez 
miejscowości położone wzdłuż Sanu, Wisły, Odry i Tanwi. Spływy te, to dobry przykład 
inicjatywy służącej zagospodarowaniu wód rzecznych i nadbrzeży tych rzek.  W 2009 roku  
Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej było gospodarzem  Międzynarodowego Zjazdu 
Flisaków. W 2010 roku podobne przedsięwzięcie zrealizowane zostało podczas 
Międzynarodowego Zjazdu Flisaków organizowanym we włoskiej miejscowości Rovereto.  

 

6. Konkurs „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego” – sfinansowany ze środków 
KSOW na kwotę 10 044,95 zł 

Konkurs „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego” ma na celu promowanie 
najbardziej aktywnych sołtysów, pracujących na rzecz społeczności lokalnej 



w województwie podkarpackim. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego oraz Stowarzyszenie Sołtysów Województwa 
Podkarpackiego podjęło wspólną inicjatywę organizacji powyższego przedsięwzięcia. 
W ramach zorganizowanego Konkursu przyznany został tytuł: Sołtys Roku Województwa 
Podkarpackiego. Zdobywcy I, II i III miejsca zostali uhonorowani nagrodami.  

1. Jan Lis – sołtys wsi Zgłobień, gm. Boguchwała – 375 punktów –  
I miejsce – Sołtys Roku 

2. Edward Warzocha – sołtys wsi Raniżów, gm. Raniżów – 350 punktów – II miejsce 
3. Krystyna Chmura – sołtys wsi Pustków, gm. Dębica – 349 punktów – III miejsce 

 

Wyróżnienia otrzymali: 

1. Tadeusz Żuchowski – sołtys wsi Bażanówka, gm. Zarszyn – 348 punktów – 
wyróżnienie 

2. Mieczysław Kobiernik – sołtys wsi Górno, gm. Sokołów Małopolski – 346 punktów – 
wyróżnienie 

3. Czesława Małańczak – sołtys wsi Chotyniec, gm. Radymno – 329 punktów – 
wyróżnienie 

4. Teresa Sirko – sołtys wsi Głowienka, gm. Miejsce Piastowe – 325 punktów – 
wyróżnienie 

5. Marek Kisielewicz – sołtys wsi Święte, gm. Radymno – 323 punkty – wyróżnienie 
6. Władysław Nowak – sołtys wsi Wola Zdakowska, gm. Gawłuszowice – 322 punkty – 

wyróżnienie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. IV Międzynarodowe Targi Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych „Ekogala 
2010” – dofinansowane ze środków KSOW na kwotę 180 000 zł 

Misją Targów jest integracja środowiska ekologicznego producentów rolnych, 
przetwórców, konsumentów i dystrybutorów  żywności ekologicznej z Polski oraz innych 
krajów. „Ekogala" to nie tylko okazja do zaprezentowania się wytwórców żywności 
ekologicznej, ale także szansa do rozwoju rynku dla żywności wytwarzanej metodami 
ekologicznymi. Województwo Podkarpackie jest obecnie jednym z największych w kraju 
producentów żywności ekologicznej i z roku na rok umacnia swoją pozycję lidera wśród 
regionów specjalizujących się w tej branży. Dzięki odbywającym się w Rzeszowie Targom, 
dochodzi do wymiany dobrych praktyk z zakresu produkcji żywności ekologicznej.  

W dniach od 18 do 20 czerwca 2010 roku w Rzeszowie odbyło się spotkanie 
wystawców i gości w ramach Międzynarodowych Targów Żywności, Produktów i Technik 
Ekologicznych „Ekogala”. Organizowana od 2007 r. „Ekogala", to obecnie największe 
spośród prezentowanych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Targi żywności 
ekologicznej. W 2010 roku Targi zostały wzbogacone dodatkowo o produkty techniki 
ekologicznej. Podczas Targów można było obejrzeć projekty domów pasywnych 
i energooszczędnych, uzyskać informacje od producentów i dystrybutorów kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła, rekuperatorów do wykorzystania w domu, a także 
energooszczędnych sprzętów domowych. Ponadto można było pozyskać informacje na 
temat wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej oraz geotermalnej. 

 

 

 

8. Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne – sfinansowany ze środków 
KSOW na kwotę 8 174 zł 

W 2010 roku zorganizowana została III edycja wojewódzkiego konkursu na 
najlepsze  gospodarstwo ekologiczne, przeprowadzona w kategorii: „ekologia-środowisko” 
oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Konkurs zorganizowany był przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ścisłej współpracy Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, a zlecony do realizacji Podkarpackiemu 



Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W komisji oceniającej gospodarstwa 
brali udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

Podstawowym celem Konkursu była identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk 
w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach 
rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.  

W konkursie mógł brać udział rolnik, który; 
1) ma nadany numer identyfikacyjny  w trybie przepisów  o krajowym systemie  ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych  oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności; 
2) wytwarza produkty  rolnictwa ekologicznego  zgodnie z obowiązującymi przepisami  
w tym zakresie  i posiada aktualny  certyfikat wydany przez  upoważnioną jednostkę 
certyfikującą; 
3) którego gospodarstwo spełnia wymogi  wzajemnej zgodności; 
4) nie był laureatem  na szczeblu wojewódzkim poprzedniej edycji konkursu.    
 

Komisja konkursowa dokonała wizytacji i oceny wszystkich gospodarstw i wyłoniła 
następujących laureatów  konkursu:  

 
 -  kategoria  „ekologia – środowisko ” 
 
• I miejsce     Marian  Piotrowski, Zboiska pow. Sanok   
• II miejsce    Maria i Jan Jurek, Paszowa  pow. Lesko 
• III miejsce   Rafał Osiecki, Lutowiska  pow. Bieszczadzki 
 
- kategoria  „ekologiczne gospodarstwo towarowe ” 
 
• I miejsce     Marek Potoczny, Tuligłowy pow. Jarosław  
• II miejsce    Renata i Jerzy Kozdęba, Lutowiska  pow. Bieszczadzki 
• III miejsce   Antoni Dziugieł, Albigowa  pow. Łańcut 

 

Podsumowanie konkursu na szczeblu wojewódzkim w kategorii „ekologia-
środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe” odbyło się podczas 
Międzynarodowych Targów Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych „Ekogala”  
w dniu 20 czerwca 2010 r. 

 

9. Podkarpacki Dzień Wędliniarza – dofinansowany ze środków KSOW na kwotę  
25 000 zł 

 
Podkarpacki Dzień Wędliniarza odbył się w Radomyślu Wielkim w dniu 4 lipca 2010 

roku. To impreza zapoczątkowana w 2006 roku, która ma na celu promocję lokalnej kuchni 
tradycyjnej oraz producentów z podkarpackiego ośrodka tradycji wędliniarskiej. Tego typu 
wydarzenie jest działaniem pomocnym w tworzeniu wizerunku firm przyjaznych 
mieszkańcom, a także tworzenia sieci współpracy w sektorze rolno-spożywczym.  



W ramach Dnia Wędliniarza zorganizowany został konkurs: Przysmak Ziemi 
Podkarpackiej. Podczas Dnia Wędliniarza zakłady mięsne miały własne stoiska, na których 
można było zdegustować firmowe wędliny. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję 
wziąć udział w konkursach oraz wysłuchać występów zespołów artystycznych. Dzień 
Wędliniarza był okazją do promocji  dobrej jakości, smacznej, podkarpackiej żywności.  

 

10. Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania – sfinansowane ze środków KSOW na 
kwotę 44 900 zł 

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 188/3546/09 z dnia  
5 maja 2009 r. dokonał wyboru 31 Lokalnych Grup Działania (LGD) do realizacji Lokalnych 
Strategii Rozwoju (LSR) z terenu województwa podkarpackiego, natomiast w dniu  
21 maja 2009 r. z wszystkimi wybranymi Lokalnymi Grupami Działania zostały zawarte 
umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Wobec powyższego LGD już drugi rok realizują opracowane przez siebie Lokalne 
Strategie Rozwoju. Wykorzystują również środki finansowe na pokrycie bieżących kosztów 
związanych z funkcjonowaniem biur. Z powodu skomplikowanych przepisów dotyczących 
wdrażania osi IV Leader PROW 2007-2013 istnieje potrzeba ciągłej i systematycznej 
wymiany informacji i szkoleń pozwalających na sprawną realizację projektów przez LGD. 
Stąd też konieczne było przekazanie stosownej wiedzy przedstawicielom LGD z terenu 
woj. podkarpackiego. Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele innych 
urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stworzyło to okazję do wymiany wzajemnych 
doświadczeń i znalezienia rozwiązań służących dobrej absorpcji środków finansowych  
z Unii Europejskiej. 
 

11. I Jarmark Słomiany – dofinansowany ze środków KSOW na kwotę 2 530 zł 

„I Jarmark Słomiany” organizowany w dniu 1 sierpnia 2010 roku w Słomianej, to 
impreza o zasięgu lokalnym, która ma na celu promocję bogatych tradycji zakorzenionych 
w kulturze ludowej i obrzędowej mieszkańców tego terenu. Cieszy się on dużym 
zainteresowaniem mieszkańców okolicznych miast oraz turystów, którzy w okresie 
wakacyjnym przebywają w tej części Podkarpacia. Tego typu wydarzenie jest narzędziem 
promującym dobre praktyki związane z kulturą ludową oraz żywnością tradycyjną 
charakterystyczną dla tego regionu. 

 

12. Powiatowe Święto Chleba - dofinansowane ze środków KSOW na kwotę 6 550 zł 

„Powiatowe Święto Chleba” zorganizowane było 1 sierpnia 2010 r. w Przeworsku. 
To przedsięwzięcie stanowiące przegląd twórczości lokalnych grup folklorystycznych, 
śpiewaczych i kabaretowych, które prezentują swój taneczny, wokalny i kabaretowy 
repertuar poświęcony twórczości artystycznej lokalnych twórców, a także przeglądem 
dorobku kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich i lokalnych piekarni prezentujących 
tradycyjne potrawy i wypieki lokalne. Adresatami przedsięwzięcia są przede wszystkim 
miłośnicy lokalnej, staropolskiej kuchni, a możliwość degustacji i zdobycia przepisów 



podczas imprezy, przyczynia się do powrotu zapomnianych wypieków na stoły. „Powiatowe 
Święto Chleba” ma na celu wzbudzenie wśród wszystkich odwiedzających,  
a w szczególności młodego pokolenia, szacunku dla chleba. 

 

13. Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości „AGROBIESZCZADY 2010” – 
dofinansowane ze środków KSOW na kwotę 18 638,12 zł 

W dniach 7-8 sierpnia 2010 r. w Lesku odbyła się XV edycja Targów Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości pod nazwą „Agrobieszczady 2010 r.”, połączona z X edycją finału 
wojewódzkiego konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów". Była to kolejna 
z imprez poświęconych rolnictwu i obszarom wiejskim w województwie podkarpackim.  
W ramach Targów działał terenowy punkt informacyjny PROW 2007-2013, obsługiwany 
przez pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Leskie Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości to okazja do promocji przede wszystkim 
lokalnych produktów regionalnych, żywności ekologicznej, rodzimego  rzemiosła i rękodzieła 
artystycznego. Podczas „Agrobieszczadów” prezentowane są także atrakcje turystyczne, 
lokalny folklor, dziedzictwo kulturowe i kulinarne głównie z terenów Bieszczadów, ale również 
pozostałych regionów województwa podkarpackiego. Impreza ta, to również okazja do 
spotkań przedstawicieli instytucji i firm związanych z rolnictwem.  
Podczas dwóch dni wakacyjnego, słonecznego weekendu stoisko terenowego punktu 
informacyjnego, odwiedziło wielu zwiedzających. Największym zainteresowaniem cieszyły 
się konkursy wiedzy o PROW 2007-2013 oraz Unii Europejskiej organizowane dla dzieci  
i młodzieży. Uczestnicy wspólnych zabaw brali udział m.in. w teście wiedzy o Programie oraz 
w konkursie plastycznym pt. „PROW- szansą na rozwój wsi”. Dzieci rysowały obrazki 
przedstawiające miejsca w swoich miejscowościach, które mogłyby zostać zmodernizowane 
dzięki wsparciu pochodzącemu z EFRROW. Za uczestnictwo w konkursach można było 
otrzymać atrakcyjny upominek.  
Ponadto zainteresowane osoby miały możliwość uzyskania informacji na temat pomocy 
udzielanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, a w szczególności 
„działań samorządowych” wdrażanych  przez Departament Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.  
W 2010 roku „Agrobieszczady” przyciągnęły  rekordową liczbę  wystawców,  przybyło ich 
blisko 120. Bogactwo i różnorodność  stoisk oglądało kilkanaście tysięcy zwiedzających.  
 75 wytwórców tradycyjnych i regionalnych produktów rywalizowało w finale wojewódzkiego 
konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.  

 



14. Festiwal Kultur i Kresowego Jadła – dofinansowany ze środków KSOW na kwotę 
49 202,89 zł 

Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, zorganizowany w dniu 20 sierpnia 2010 r. w Baszni 
Dolnej, to impreza ponadlokalna, mająca na celu promowanie walorów turystycznych, 
kulturowych i historycznych Kresów oraz Ziemi Lubaczowskiej. Organizacja imprezy była 
jednym z kluczowych punktów realizacji Planu Działania dla Sekretariatu Regionalnego 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2011.  

Organizatorzy zapewnili publiczności wiele atrakcji w tym m.in. wspólne gotowanie z gwiazdą 
festiwalu –Bożeną Dykiel, która zaprezentowała przepis na bliny gryczane podawane ze 
śmietaną i kawiorem. Ponadto w części kulinarnej odbył się również konkurs na najlepszą 
potrawę kresową przygotowaną przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z całego 
województwa. Kulinarne specjały oceniało jury pod przewodnictwem Pani Dykiel. W 2010 
roku Festiwal cieszył się dużą popularnością, wystawiono przeszło 50 stoisk konkursowych  
z kresowymi przysmakami. Każdy z gości  mógł skosztować przysmaków regionalnej kuchni 
kresowej. Degustacji towarzyszyła muzyka ludowa w wykonaniu zespołów nawiązujących  
w swojej twórczości do kresowych tradycji.  

Na zwycięzców konkursu kulinarnego czekały nagrody rzeczowe przygotowane przez 
Samorząd Województwa Podkarpackiego.  

Ponadto jednym z punktów w programie imprezy była historyczna rekonstrukcja bitwy pod 
Niemirnowem z 1672 z udziałem oddziałów tatarskich, husarii i jeńców wziętych w jasyr.  
Oprócz pokazu można było oglądać prezentacje kultury dworskiej z czasów Jana III 
Sobieskiego, popisy rycerskie, turniej łuczniczy oraz inscenizacje życia obozowego polskiego 
i tatarskiego.  

 

 

 

 



15. Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej – dofinansowane ze środków 
KSOW na kwotę 49 950 zł 

W dniach 27-29 sierpnia 2010 roku po raz dziesiąty odbyło się Pożegnanie Wakacji 
w Rudawce Rymanowskiej.  
Impreza ta na stałe wpisała się w ogólnopolski kalendarz imprez hodowlano-
wystawienniczych i promuje jedną z najstarszych ras hodowlanych koni – konia 
huculskiego, który jest niezastąpionym towarzyszem górskich wędrówek i jednym z atutów 
oferty turystycznej terenów górskich.   
Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej skupia corocznie tysiące osób z całej 
Polski. To przedsięwzięcie połączone jest z „Krajową wystawą Bydła Simentalskiego”, 
„Regionalnym Czempionatem Konia Huculskiego” oraz Wystawą Ras Rodzimych. 
Corocznie Pożegnaniu Wakacji w Rudawce Rymanowskiej towarzyszy wiele imprez 
kulturalnych i turystycznych. 
 

 
 
 
 
 

16. XVII Krajowe Dni Ziemniaka – dofinansowane ze środków KSOW na kwotę  
60 000 zł 

XVII Krajowe Dni Ziemniaka to impreza okolicznościowa, zorganizowana pod 
patronatem MRiRW w dnia 28-29 sierpnia 2010 roku. Przedsięwzięcie miało charakter 
wystawowy, targowy i szkoleniowy. To kluczowe wydarzenie, dla profesjonalistów branży 
ziemniaczanej, miało na celu prezentację postępu biologicznego, technologicznego  
i ekonomiczno-organizacyjnego w uprawie, obrocie oraz przetwórstwie ziemniaków.  
W programie przewidziano m.in. wykłady nt. produkcji zrównoważonej, ochrony, marketingu  
i ekonomiki produkcji ziemniaka. W części polowej przygotowano przegląd i promocję 
krajowych odmian, a także pokaz pracy maszyn polowych. W Targach udział wzięli 
producenci ziemniaków, przedstawiciele firm produkujących maszyny dla tej branży oraz 
instytucje naukowe. Odbyły się również konkursy kulinarne, w których oceniane były potrawy 
z ziemniaków. 

 

 



17. Forum LGD – sfinansowane ze środków KSOW na kwotę 159,30 zł 

W dniu 7 września 2010 roku odbyło się Forum LGD, organizowane przez SR KSOW  
w Województwie Podkarpackim. W trakcie spotkania poinformowano przedstawicieli LGD  
o wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
19 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Przedstawione zostały najważniejsze zmiany wynikające ze zmiany 
powyższego rozporządzenia.  

Ze względu na zbliżający się termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja” został uzgodniony 
wstępny termin przeprowadzenia warsztatów w zakresie wypełniania przedmiotowego 
wniosku. 

 

18. Piknik z Konikiem Polskim –  dosfinansowany ze środków KSOW na kwotę 
13 696 zł 

W dniach 11-12 września 2010 roku po raz ósmy odbył się Piknik z Konikiem 
Polskim. Piknik ma status imprezy ponadregionalnej i biorą w nim udział hodowcy koników 
polskich z kilku województw (podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, 
świętokrzyskiego, łódzkiego). 

Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz imprez hodowlano-jeździeckich 
naszego regionu, a jej formuła rozszerzona została o działalność na rzecz aktywizacji 
ludności na obszarach wiejskich. 

W części hodowlano-jeździeckiej Pikniku zorganizowana została ocena hodowlana 
koni rasy konik polski (ocena płytowa), próba dzielności dla koni chcących uzyskać licencje 
hodowlane, zawody w powożeniu bryczkami parokonnymi, skoki przez przeszkody a także 
pokaz wykorzystania koników polskich do jazdy w trudnym terenie czyli „Na Jasielskiej 
ścieżce konika polskiego”. Imprezie towarzyszyły również pokazy konne  
m.in. wykorzystanie konika polskiego w hipoterapii. 
Podczas Pikniku odbył się kiermasz rzemiosła i rękodzieła ludowego, sprzętu rolniczego  
i ogrodniczego, prezentacje i promocje lokalnych firm, kiermasz roślin ozdobnych, wystawa 
żywności oraz prezentacje produktów lokalnych. 
 

19. Festiwal Ekologiczny u Bernardynów – dofinansowany ze środków KSOW na 
kwotę 9 256,54 zł 

W dniu 19 września 2010 r. w Leżajsku po raz kolejny odbyło się spotkanie rolników 
ekologicznych oraz przetwórców żywności ekologicznej podczas Festiwalu Ekologicznego 
u Bernardynów. Wśród głównych celów organizacji Festiwalu, oprócz wymiany 
doświadczeń dotyczących rolnictwa i przetwórstwa żywności ekologicznej, można 
niewątpliwie wymienić rozbudzanie zainteresowań kulturalno – oświatowych związanych  
z ekologią i ochroną środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci  
i młodzieży w powiązaniu z promowaniem zdrowego odżywiania się, tworzenie warunków 
do rozwoju gospodarstw ekologicznych oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 



współpracę z organizacjami o podobnym zakresie działania, z zakładami odbierającymi 
i przetwarzającymi produkty ekologiczne z terenu woj. podkarpackiego jak również innych 
województw i wreszcie rozwój Eko-agroturystyki. 

 

20. Wyjazd studyjny do Litwy, Łotwy i Estonii – sfinansowany ze środków KSOW na 
kwotę 89 900 zł 

Wyjazd studyjny przedstawicieli podkarpackich rolników do Litwy, Łotwy i Estonii 
odbył się w dniach 19-26 września 2010 r. i miał na celu porównanie zakresu przemian, 
jakie nastąpiły w rolnictwie w poszczególnych krajach po wstąpieniu do Unii Europejskiej 
(w maju 2004 roku) oraz ocenę i porównanie efektów wdrażania w tych krajach Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Wyjazd ten służył również wymianie doświadczeń, dobrych praktyk, nawiązaniu kontaktów 
z rolnikami, organizacjami rolniczymi oraz przedstawicielami lokalnych społeczności.  
Zaplanowane w trakcie wyjazdu studyjnego wizyty w zakładach przetwórczych, izbach 
rolniczych, jednostkach doradczych oraz spotkania z miejscowymi rolnikami, właścicielami 
gospodarstw ekologicznych bądź agroturystycznych umożliwiły wymianę wzajemnych 
doświadczeń oraz nawiązaniu bezpośrednich kontaktów. W wyjeździe wzięło udział 47 
uczestników. 
 

 
 

 



21. Wyjazd studyjny do Wielkopolski – sfinansowany ze środków KSOW na kwotę 
44 100 zł 

Wyjazd studyjny dla przedstawicieli producentów rolnych województwa 
podkarpackiego realizowany był w dniach 23-26 września 2010 r. w ramach Projektu  
pn. „Konsolidacja gospodarcza towarowych gospodarstw rolnych województwa 
podkarpackiego”. Wyjazd ten był pierwszym elementem realizowanym w ramach Projektu. 
Powyższy wyjazd połączono ze zwiedzaniem Wystawy Maszyn Rolniczych AGRO SHOW 
Bednary 2010 oraz Zakładów Produkcji Estru – BIOPAL w Borku Wielkopolskim. Efektem 
przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń pomiędzy producentami województwa 
podkarpackiego zrzeszonymi w grupach producentów rolnych oraz towarowymi 
producentami rolnymi nie będącymi członkami grup z przedstawicielami grup 
producenckich województwa wielkopolskiego oraz podmiotów zrzeszających istniejące 
grupy. Zaplanowane spotkania oraz wykłady przybliżyły uczestnikom wyjazdu studyjnego 
inicjatywy podejmowane przez województwo wielkopolskie, które mają na celu konsolidację 
istniejących w tym województwie grup producentów rolnych. Ponadto uczestnicy wyjazdu 
mieli możliwość ustalenia własnych predyspozycji przy prowadzeniu negocjacji, która jest 
ważnym elementem poprawy konkurencyjności w grupie. 
 
22. Realizacja dwóch odcinków filmu dokumentującego dorobek folklorystyczny 
województwa podkarpackiego pt. „Spotkania z folklorem” – zadanie sfinansowana ze 
środków KSOW na kwotę 7 999,96 zł  

Przekazywanie informacji o tradycji, historii  jest elementem kultury każdego 
społeczeństwa. Niewątpliwie jednym z najskuteczniejszych sposobów na dotarcie  
z informacją do jak najszerszego grona odbiorców, zwłaszcza młodych ludzi, jest telewizja. 
Stąd też pomysł realizacji programu dokumentującego dorobek folklorystyczny naszego 
województwa pod tytułem „Spotkania z folklorem”. 

W audycjach telewizyjnych przedstawiane były najlepsze zespoły, prezentujące 
szeroko pojętą tradycyjną kulturę ludową Podkarpacia, wiejscy artyści – muzykanci, 
śpiewacy, tancerze, zespoły pieśni i tańca, mające w swoich programach folklor 
opracowany artystycznie przez wysoko kwalifikowanych choreografów, muzyków, 
etnografów. 

Program realizowany był w wiejskich plenerach Podkarpacia, co przy okazji 
umożliwia dokumentowanie i pokazywanie dawnej wiejskiej architektury. 

Ponadto, prezentacja tego programu na ekranach telewizyjnych, obok roli edukacyjnej, 
dała ludziom zaangażowanym w kultywowanie naszych dawnych tradycji, zwyczajów, 
którzy najczęściej są działającymi społecznie pasjonatami, moralną satysfakcję za ich trud 
i zaangażowanie na rzecz swojego środowiska.  

Telewizja Polska o/Rzeszów, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zwróciła się 
z prośbą o realizację 32 odcinków programu, z których 8 zaplanowano w 2010 roku.  
W związku z planowanymi zmianami, dotyczącymi sposobu funkcjonowania KSOW, można 
było zaplanować i zrealizować tylko część programu, zaplanowaną na rok 2010. 

 



23. Targi Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Podkarpackiego – 
sfinansowane ze środków KSOW na kwotę 58 804 zł 

17 października 2010 r. na parkingu przed Urzędem Marszałkowskim przy  
al. Cieplińskiego 4 odbyła się II edycja Targów Lokalnych Grup Działania z terenu 
Województwa Podkarpackiego.  

Ideą Targów była prezentacja przez poszczególne Lokalne Grupy Działania walorów 
agroturystycznych, kulinarnych oraz bogactwa dziedzictwa kulturalnego. Była to również 
okazja do nawiązania wzajemnych kontaktów oraz zaprezentowania odwiedzającym zasad 
działania i roli Lokalnych Grup Działania w lokalnych społecznościach. Wszyscy wystawcy 
prezentowali własne produkty tradycyjne, rzemiosło, rękodzieło, regionalne wyroby kulinarne, 
oraz inne lokalne walory. Ponadto dla osób odwiedzających Targi, dużą atrakcją było 
zapoznanie się z ofertą poszczególnych LGD, a także możliwość degustacji produktów 
regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych wytwarzanych przez producentów 
funkcjonujących na obszarze objętym działalnością danej LGD.  

W 2010 roku formuła Targów wzbogacona została o konkurs na najlepsze stoisko 
wystawowe. W ten sposób wyróżniono najbardziej zaangażowanych w pracę na rzecz 
pobudzania swojego regionu, tworzenie pozytywnego wizerunku LGD, a co za tym idzie – 
także Targów. 

W Konkursie udział wzięło 24 Lokalne Grupy Działania  z terenu województwa 
podkarpackiego, komisja wyłoniła następujących laureatów: 

I miejsce – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja” 

II miejsce – Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” 

III miejsce – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” 

 

 

 

 



24. Etap regionalny Konkursu „Przyjazna Wieś” – sfinansowany ze środków KSOW 
na kwotę 16 410 zł 

W 2010 roku odbyła się druga edycja Konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt  
w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków 
unijnych, który tym razem realizowany był w dwóch kategoriach: infrastruktury technicznej 
oraz infrastruktury społecznej. Etap regionalny Konkursu organizowany był przez 
Sekretariaty Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w poszczególnych 
województwach, zaś ogólnopolski etap Konkursu organizowany był przez Fundację 
Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, na zlecenie Sekretariatu Centralnego Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Celem konkursu była promocja innowacyjnych i efektywnych projektów  
o charakterze infrastrukturalnym o zasięgu lokalnym, regionalnym lub transregionalnym, 
sfinansowanych ze środków funduszy europejskich.  

Wśród złożonych wniosków Komisja Konkursowa wyłoniła w województwie podkarpackim 
następujących laureatów:  

- w kategorii infrastruktury technicznej:

I miejsce otrzymała Gmina Majdan Królewski za projekt pt. „Oczyszczalnia ścieków dla 
części Gminy Majdan Królewski i Bojanów wraz z kanalizacją dla miejscowości Krzątka"  

  

II miejsce otrzymała Gmina Zarszyn za projekt pt. „Rozwój infrastruktury transgranicznej 
poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Nizna Sitnica".  

III miejsce otrzymała Gmina Miejsce Piastowe za projekt pt. „Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej o budynek sali gimnastycznej w Rogach - etap II"  

- w kategorii infrastruktury społecznej:

I miejsce otrzymała Gmina Miejsce Piastowe za projekt pt. „Klub przedszkolaka - 
alternatywne formy edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe"  

  

II miejsce otrzymała Gmina Przecław za projekt pt. „Przebudowa płyty rynku w Przecławiu 
(wraz z małą architekturą, zielenią i ścieżkami spacerowymi) budowa oświetlenia parkowo 
ulicznego i parkingów"  

III miejsce otrzymała Gmina Strzyżów za projekt pt. „Wykończenie i wyposażenie Budynku 
Centrum Kulturalno-Społecznego".  

Podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 26 października 2010 roku. Zdjęcia wraz  
z opisem projektów laureatów etapów regionalnych, zostały opublikowane w biuletynie 
poświęconym konkursowi. 

 

 

 



25. Konferencja „Obecne i przyszłe cele Wspólnej Polityki Rolnej w aspekcie szans, 
korzyści i ewentualnych zagrożeń dla podkarpackiego rolnictwa” – sfinansowana ze 
środków KSOW na kwotę 40 000 zł 

Głównym celem dwudniowej Rolniczej Konferencji Regionalnej nt. „Obecne i przyszłe cele 
Wspólnej Polityki Rolnej w aspekcie szans, korzyści i ewentualnych zagrożeń dla 
podkarpackiego rolnictwa”, która odbyła się w dniach 25-26 listopada 2010 roku, było 
podjęcie próby dokonania z perspektywy kilku lat, które minęły od momentu integracji 
Polski z UE, oceny wpływu WPR na nasze podkarpackie rolnictwo i to zarówno pod 
względem uzyskanych korzyści, stworzonych szans, jak i występujących zagrożeń  
i utraconych możliwości. Uczestnikami konferencji byli rolnicy, reprezentujący różne 
kierunki produkcji rolniczej i prowadzący gospodarstwa o różnym areale, przedstawiciele 
administracji rządowej, samorządowej, agencji rolniczych, uczelni rolniczych i innych 
instytucji około rolniczych. Wszyscy uczestnicy konferencji mieli możliwość oceny WPR  
w odniesieniu do podkarpackiego rolnictwa i skonfrontować to z własnymi poglądami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Produkcja i emisja 4 odcinków filmu prezentującego aktualny stan wdrażania 
oraz dobre praktyki w zakresie realizacji operacji w ramach działania „Odnowa  
i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 
sfinansowana ze środków KSOW na kwotę 49 999,99 zł 

Jednym z celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zarówno na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym, jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego 
rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę informacji i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie realizowanych programów/projektów dotyczących obszarów wiejskich, 
poprawę wdrażania instrumentów rozwoju obszarów wiejskich oraz zapewnienie 
efektywnej oceny wdrażania tych instrumentów.  

W obecnym stanie wdrażania działań samorządowych oraz ze względu na ich specyfikę, 
przedmiotem filmu było działanie „Odnowa i rozwój wsi”, którego celem jest poprawa 
jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych 
i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Odbiorcami tego 
działania są pośrednio mieszkańcy obszarów wiejskich. 

Intencją Samorządu Województwa było pokazanie aktualnego stanu wdrażania  
ww. działania w województwie podkarpackim, a przede wszystkim próba identyfikacji  
i pokazania społeczności województwa najciekawszych projektów. 

Zamiarem emisji w telewizji 4 odcinków filmu, było uświadomienie mieszkańcom obszarów 
wiejskich faktu, że są oni pośrednimi odbiorcami efektów działań wdrożonych przez 
Samorząd Województwa. 

 

27. Szkolenie dla LGD z terenu Województwa Podkarpackiego – sfinansowane ze 
środków KSOW na kwotę 49 206,75 zł 

Rok 2010 był dla Lokalnych Grup Działania już drugim rokiem realizacji opracowanych 
przez siebie Lokalnych Strategii Rozwoju. Z uwagi na zgłaszane przez nich 
zapotrzebowanie, niezbędne było zorganizowanie szkolenia dotyczącego wprowadzania 
do LSR wymaganych zmian. Powyższe szkolenie odbyło się w dniach  
9-29 grudnia 2010 roku i pozwoliło na praktyczne ujęcie istotnych zagadnień z zakresu 
monitoringu w ocenie realizacji strategii i polegało na połączeniu perspektyw i doświadczeń 
autorów oraz współpracujących osób przy opracowaniu pod kątem zmian LSR ze 
standardami operacjonalizacji strategii oraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu 
formułowania wskaźników. Proponowane podejście zakładało dostosowanie LSR do zmian 
wynikających z nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR oraz 
aneksu do umowy ramowej w zakresie określenia wskaźników oraz sposobu 
monitorowania i ewaluacji. W ramach szkolenia przeprowadzono m.in. warsztaty w których 
brali udział przedstawiciele wszystkich LGD. 

28. „Konkurs bożonarodzeniowy” – sfinansowany ze środków KSOW na kwotę 
16 772,89 zł 

29 grudnia 2010 r. odbył się finał „Konkursu bożonarodzeniowego” zorganizowanego 
w ramach Planu Działania na lata 2010-2011 dla Sekretariatu Regionalnego KSOW 
w Województwie Podkarpackim. Zasadniczym celem konkursu była integracja środowiska 



wiejskiego oraz pobudzanie aktywności mieszkańców, poznawanie i upowszechnianie 
tradycji, a także promowanie potraw bożonarodzeniowych. Konkurs promował także 
działania związane z rozwijaniem wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą, tradycją  
i folklorem oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości. 

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach. W I etapie wewnętrznym 
przeprowadzonym w każdej Lokalnej Grupie Działania biorącej udział w konkursie zostali 
wyłonieni przedstawiciele LGD, którzy wzięli udział w II finałowym etapie konkursu. 
Wszyscy uczestnicy finału „Konkursu bożonarodzeniowego” otrzymali nagrody za 
wyłonienie regionalnych potraw bożonarodzeniowych w przeprowadzonych przez Lokalne 
Grupy Działania eliminacjach 
 

W Konkursie udział wzięło 18 Lokalnych Grup Działania  z terenu województwa 
podkarpackiego, które zaprezentowały następujące potrawy wigilijne:  

1.    Siemuszowska Zupa Grzybowa z LGD „Dolina Sanu”,  
2.    Kwasówka z grzybami i kaszą jęczmienną z LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”,  
3.    Pierogi z kapustą i grzybami ze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”,  
4.    Barszcz czerwony zabielany słodką śmietaną z uszkami z LGD „Region Sanu  
i Trzebośnicy”,  
5.    Kwaśna kasza z Czarnorzecko – Strzyżowskiej LGD,  
6.    Karp w galarecie z LGD Nowa Galicja,  
7.    Sernik z LGD Ziemia Łańcucka,  
8.    Kasza jaglana z wędzonymi śliwkami ze Stowarzyszenia „ Lasowiacka  Grupa 
Działania”,  
9.    Piernik staropolski z LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja,  
10.  Pierogi z kapustą i grzybami z LGD „Lider Doliny Strugu”,  
11.  Pierogi z ziemniakami i miętą, z kaszą jaglaną ze Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”,  
12.  Maczka z prawdziwków z LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”,  
13.  Pierogi z suszonych owoców z LGD Stowarzyszenie „Subregion Magurski”,  
14.  Gołąbki z pęcaku i grochu z sosem z leśnych grzybów ze Stowarzyszenia LGD 
„Eurogalicja”,  
15.  Zupa śliwkowo fasolowa z LGD „Ziemia Przemyska”,  
16.  Pstrąg faszerowany z LGD Liwocz,  
17.  Kwaśnica ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kresowi Sąsiedzi”,  
18.  Ryba faszerowana w galarecie z Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Mleczki”  
  

W ramach przeprowadzonego Konkursu pierwsze miejsce Kapituła Konkursowa 
przyznała Lokalnej Grupie Działania „Dorzecze Mleczki”, drugie miejsce zdobyła Lokalna 
Grupa Działania „Liwocz". Trzecie miejsce przypadło „Czarnorzecko-Strzyżowskiej 
Lokalnej Grupie Działania". Laureaci trzech pierwszych miejsc odebrali nagrody w postaci 
sprzętu AGD.  



 
 
 

 

 



 

 

Realizacja Planu Działania w 2010 r. w ujęciu finansowym 

- środki zaplanowane w  2010 r. (uchwały podjęte przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego)  – 1 065 759,30 zł 

- środki wykorzystane w 2010 r. – 983 461,81 zł  

- środki niewykorzystane w 2010 r. – 82 180,06 zł  

 

 

 

 

Wykres ukazuje poziom wykorzystania środków zaplanowanych w budżecie województwa  
w 2010 roku na realizację Planu Działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW 

 

 

 



 

Realizacja Planu Działania na lata 2010 -2011 

- środki zaplanowane do wykorzystania w 2010 r. – 1 065 759, 30 zł 

- środki zaplanowane do wykorzystania w 2011 r. ( po zmianie Planu Działania na lata 2010-
2011  – 1 564 000  zł  

 

 

 

Wykres ukazuje poziom wykorzystania środków w 2010 roku w stosunku do środków 
zaplanowanych w budżecie województwa na lata 2010-2011. 

 

 



 

Tabelaryczne zestawienie zadań zrealizowanych w 2010 roku w ramach Planu 
Działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2011 

Nazwa działania obligatoryjnego Nazwa działania szczegółowego 

Faktyczny koszt 
poniesiony 

zgodnie z fakturą 
w 2010 

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych 
praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz 
przekazanie informacji na ich temat 

 

Organizacja konkursu na najlepszy projekt 
zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie 
infrastruktury przy wsparciu środków unijnych 

16 410,00 zł 

 

Organizacja konkursu na najlepsze 
gospodarstwo ekologiczne (etap regionalny) 8 174,00 zł 

Organizacja konkursu „Najlepszy Sołtys w 
Województwie Podkarpackim” 10 044,95 zł 

Organizacja konkursów o zasięgu regionalnym 
promujących dobre praktyki na obszarach 
wiejskich 

43 529,38 zł 

Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów 
innowacyjnych, organizacji wymiany doświadczeń 
 i „know-how” 

Organizacja Międzynarodowych Targów 
Żywności Ekologicznej „Ekogala” 180 000,00 zł 

Organizacja Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła – 
imprezy związanej z lokalną tradycją kresów 
wschodnich 

49 202,89 

Organizacja targów LGD – imprezy służącej 
zwiększeniu efektywności realizacji lokalnej 
strategii rozwoju 

58 804,00 zł 

Organizacja imprez o zasięgu lokalnym oraz 
regionalnym z zakresu różnych aspektów 
działalności na obszarach wiejskich 

164 016,01 zł 

Inicjatywy wspierające realizację LSR Przez 
poszczególne LGD 56 206,75 zł 

Organizacja ogólnopolskiej imprezy „XVII Dni 
Ziemniaka” 60 000,00 zł 

Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup 
działania w procesie tworzenia, w tym wymiana 
doświadczeń między lokalnymi grupami doświadczeń 

Organizacja spotkań Podkarpackiego Forum 
LGD 159,30 zł 

Szkolenia 44 900,00 zł 

Pomoc techniczna dla współpracy międzynarodowej i Organizacja wymiany doświadczeń i „ know-how” 
we współpracy z partnerami krajowymi i 

149 914,58 zł 



 

 

transnarodowej międzynarodowymi 

Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym 
międzynarodowej   

Realizacja projektów służących wzmocnieniu 
działań partnerów sieci na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich 

44 100,00 zł 

Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich 

Organizcja spotkań i konferencji służących 
analizie kierunków rozwoju obszarów wiejskich w 
tym m. in. w aspekcie wyrównania szans 

40 000 zł 

Publikacje i opracowania dotyczące rozwoju 
obszarów wiejskich w województwie 
podkarpackim, w tym również w aspekcie 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji mieszkańców 
obszarów wiejskich 

57 999,95 zł 

SUMA 983 461,81 zł 
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Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013. 
(Stan na koniec 2010 r.)  

 
Samorząd Województwa Podkarpackiego przy pomocy Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich realizuje zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, obejmujące wdrażanie kilku działań, zwanych dalej działaniami 

samorządowymi, tj.: 

 
1. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa 

i leśnictwa (działanie 1.7. w Osi 1) – kod działania 125. 

2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 3.3. w Osi 3)  

– kod działania 321. 

3. Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323. 

4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (działanie 4.1 w Osi 4) – kod działania 4.1/413. 

5. Wdrażanie projektów współpracy (działanie 4.2. w Osi 4) – kod działania 4.21. 

6. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

(działanie 4.3. w Osi 4) – kod działania 4.31. 

 
Samorząd Województwa pełni funkcję podmiotu wdrażającego w oparciu o: 

• ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(Dz.U.07.64.427 z późn. zm.), w ramach zadań delegowanych przez instytucję 

zarządzającą, której funkcję pełni Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, 

• umowę, podpisaną w dniu 29 stycznia 2009 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa (Agencja Płatnicza) a Samorządem Województwa 

Podkarpackiego, która określa szczegółowy zakres zadań delegowanych przez 

Agencję Płatniczą do Samorządu Województwa, sposób wykonywania tych zadań 
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oraz rodzaj informacji i dokumentów towarzyszących, które przedłożone zostaną 

Agencji Płatniczej oraz terminy ich przedłożenia.  

•  

PODZIAŁ ŚRODKÓW PROW NA LATA 2007-2013  
W RAMACH DZIAŁAŃ SAMORZĄDOWYCH 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. 

w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

(D.U.09.48.388 z późn. zm.) limity środków przyznanych dla wnioskodawców z województwa 

podkarpackiego w ramach poszczególnych działań przedstawiają się następująco:  

• działanie 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” – 125 597 943,74 PLN,  
(do dnia 13.11.2009 r. limit wynosił 66 104 179 zł) 

• działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – 313 460 221,79 
PLN (do dnia 13.11.2009 r. limit wynosił 164 979 065 PLN), 

• działania 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa: 

a) scalanie gruntów – 71 168 102 PLN, 
b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – 62 415 358 PLN. 

 
 

OPIS REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH ZADAŃ DELEGOWANYCH DO SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa 
i leśnictwa 
 

W dniu 3 lipca 2009 r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

działania. Termin składania wniosków obejmował okres od 20.07.2009 r. do 15.09.2009 r.  

W ramach Schematu I – Scalanie gruntów wpłynęło 6 wniosków. Wartość złożonych wniosków 

wynosiła 63 195 167,61 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy wynosiła 32 804 605,07 zł. 

W ramach Schematu II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wpłynęły 2 wnioski. 

Wartość złożonych wniosków wynosiła 17 771 126,76 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy 

wynosiła 10 762 871,00 zł. Pozostała kwota będzie pochodziła z budżetu państwa. 
 

W dniu 14 stycznia 2010 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał decyzje 

o przyznaniu pomocy sześciu operacjom w ramach schematu I. Dofinansowanie uzyskały 

następujące operacje:  



 

          
 

 

3 
 

1. Scalanie gruntów wsi Harta 

2. Scalanie gruntów wsi Hłudno gmina Nozdrzec powiat Brzozowski województwo Podkarpackie 

o powierzchni 1227.70 ha 

3. Scalanie gruntów wsi Rozbórz Okrągły 

4. Scalanie gruntów wsi Roźwienica i Rudołowice 

5. Scalanie gruntów wsi Łopuszka Mała gm. Kańczuga na obszarze 340.41 ha 

6. Scalanie gruntów wsi Pełnatycze gm. Zarzecze na obszarze  533.89 ha 

Łączna kwota pomocy dla tego działania wynosi 28 056 880,05 zł. 

Łączna powierzchnia gruntów objętych scaleniami to 6129,11 ha.  

 

 
 
Do dnia 31 grudnia 2010 r. wpłynęło 7 wniosków o płatność na łączna kwotę 2 868 449,00 zł  

(w tym środki EFFROW wynoszą 2 151 336,75zł). 

 

W dniu 13 stycznia 2010 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał decyzje 

uruchamiające realizację dwóch operacji w ramach schematu II. Dofinansowanie uzyskały 

następujące operacje:  
1. Stary Breń II etap 1 - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Stary Breń w km 

0+000 - 3+500 oraz lewego wału rzeki Wisłoki w km 0+000 - 0+280 w miejscowości 

Gawłuszowice gm. Gawłuszowice i miejscowościach Sadkowa Góra, Gliny Małe gm. Borowa, 

powiat mielecki 

2. Stary Breń II etap 2 - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Stary Breń w km 

3+500 - 7+000 w miejscowości  Gliny Małe i Sadkowa Góra, gm. Borowa, powiat mielecki 
Łączna kwota pomocy dla wydanych decyzji wynosi 10 672 871,00 zł. 
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Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  
 

W dniu 15 kwietnia 2009 r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

działania. Termin składania wniosków obejmował okres od 4.05.2009 r. do 1.07.2009 r. Podane 

do publicznej wiadomości zostało również kryterium regionalne, w ramach którego 2 punkty 

otrzymały wnioski, które spełniały warunek, iż ich realizacja została przewidziana w granicach 

administracyjnych gminy, na terenie której wyznaczono obszar Natura 2000 i kwota 

wnioskowanego dofinansowania w jednym naborze w ramach danego zakresu operacji nie 

przekraczała 3 500 000 zł lub jeżeli w pierwszych naborach wniosków w ramach działania 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, suma kwot dofinansowania we 

wszystkich zakresach operacji z terenu jednej gminy nie przekraczała 3 000 000 zł. 

W ramach działania wpłynęło 146 wniosków. Łączna kwota wnioskowanej pomocy tych 

wniosków wynosiła 281 402 738 zł.  
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Liczbę i wartości złożonych wniosków przestawia poniższa tabela. 

 

Zakres operacji 
Liczba 

złożonych 
wniosków 

Wartość całkowita 
projektów 

Wnioskowana 
kwota pomocy 

systemy zbiórki i segregacji odpadów 25 9 009 434,06 4 242 783,00 
gospodarka wodno-ściekowa 115 605 357 061,94 273 367 762,00 
wytwarzanie lub dystrybucja energii ze 
źródeł odnawialnych  
(źródła odnawialne) 

6 6 215 956,27 3 792 193,00 

Razem 146 620 582 452,27 281 402 738,00 
 
 

 
 
 

 

 
 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludoności wiejskiej Wartość 
całkowita projektów (w tys. zł) 

wartość całkowita projektu 
wnioskowana kwota 
pomocy 

Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej  

Liczba złożonych wniosków 
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Proces weryfikacji wniosków 

• w zakresie systemów zbiórki i segregacji odpadów: 

Pozytywnie zweryfikowano 24 wnioski – wartość całkowita projektów – 8 815 836,06 zł, 

wnioskowana kwota pomocy – 4 081 382,00 zł 

Odrzucono 1 wniosek. 

• w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: 

Pozytywnie zweryfikowano 105 wniosków – wartość całkowita projektów – 549 147 345,44 zł, 

wnioskowana kwota pomocy – 242 120 129,00 zł 

Odrzucono 4 wnioski. 

Wycofano 6 wniosków 

• w zakresie źródeł odnawialnych: 

Pozytywnie zweryfikowano 4 wnioski – wartość całkowita projektów – 4 704 272,67 zł, 

wnioskowana kwota pomocy – 2 896 839,00 zł 

Wycofano 2 wnioski. 

 

W dniu 24.11.2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 237/4545/09 zatwierdził 

listy operacji do współfinansowania, a w dniu 10.12.2009 r. rozpoczęto proces podpisywania 

umów z beneficjentami. Łączna kwota 132 podpisanych umów wynosi 242 636 772 zł. (Jeden 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
Liczba złożonych wniosków w poszczególnych powiatach 
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wnioskodawca - Gmina Żurawica - odmówił podpisania umowy). Podpisane umowy wyczerpały 

listę rankingową.  

W trakcie realizacji operacji zostały rozwiązane dwie umowy (z Gminą Krościenko Wyżne oraz 

Gminą Błażowa). Wartość podpisanych 130 umów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. 

wyniosła 202 335 574,00 zł. W ramach obowiązującego limitu pozostanie do wykorzystania 

kwota ok. 111 mln zł, która prawdopodobnie zwiększy się jeszcze o tzw. oszczędności 

przetargowe. Pozwoli to na ewentualne uruchomienie dodatkowego naboru. O jego terminie 

zadecyduje Zarząd Województwa. 

Do dnia 31 grudnia 2010 r. wpłynęło 68 wniosków o płatność na kwotę 71 429 947,67 zł 

(z czego wartość dofinansowania obejmuje kwotę 43 919 655 zł ).  

W okresie tym 32 zadań zostało zakończonych. Suma dofinansowania wynosiła 17 236 721,50 

zł. Zgodnie z obowiązującym limitem środków, do wykorzystania pozostaje kwota 

111 124 647,79 zł.  

 
 
 
Odnowa i rozwój wsi  
 

W dniu 14 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił „kryterium 

regionalne” oraz termin pierwszego naboru wniosków dla działania 313, 322,323 „Odnowa 

i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

Termin składania wniosków obejmował okres od 02.02.2009 r. do 01.04.2009 r. 
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W dniu 1 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił „kryterium 

regionalne” oraz termin drugiego naboru wniosków dla działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój 

wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

Termin składania wniosków obejmował okres od 1 lipca 2010 r. do 31 lipca 2010 r. 

 

Łącznie w pierwszym i drugim naborze wpłynęło 428 wniosków w ramach działania 313, 

322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, jednak 2 z nich (złożone w ramach I naboru) zostały wycofane 

jeszcze w trakcie trwania naboru. 

Łączna kwota wnioskowanej pomocy wyniosła 141 051 551,45 zł. 

 
Podział wniosków ze względu na rodzaj wnioskodawców przedstawiał się następująco:  

• gminy – 286 wniosków na ogólną kwotę 212 013 472,47 zł, w tym wnioskowana kwota 

dofinansowania 105 882 381,45 zł (I nabór: 143 wnioski o wartości 114 504 004,89 zł 

w tym wnioskowana kwota pomocy 60 766 795,00 zł, II nabór: 143 wnioski o wartości 

97 509 467,58 zł w tym wnioskowana kwota pomocy 45 115 586,45),  

• osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności  sumienia i wyznania – 86 wniosków na 

ogólną kwotę 29 819 246,43 zł,  w tym wnios kowana kwota dofinansowania  

20 535 277,00 zł (I nabór: 49 wnioski o wartości 11 471 433,00 zł w tym wnioskowana 

kwota pomocy 1 534 152,06 zł II nabór: 37 wnioski o wartości 12 492 579,03 zł w tym 

wnioskowana kwota pomocy 9 063 844,00 zł), 

• instytucje kultury dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego – 

50 wniosków na ogólną kwotę 25 268 995,19 zł, w tym wnioskowana kwota 

dofinansowania 12 681 870,00 zł (I nabór: 40 wnioski o wartości 21 581 876,19 zł w tym 

wnioskowana kwota pomocy 10 784 642,00 zł II nabór: 10 wnioski o wartości 

3 687 119,00 zł w tym wnioskowana kwota pomocy 1 897 228,00 zł), 

• organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”  - 6 wniosków 

na ogólną kwotę 2 576 891,85 zł,  w tym wnioskowana kwota dofinansowania  

1 952 023 zł (I nabór: 4 wnioski o wartości 1 534 152,06 zł w tym wnioskowana kwota 
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pomocy 1 169 968,00 zł II nabór: 2 wnioski o wartości 1 042 739,79 zł w tym 

wnioskowana kwota pomocy 782 005,00 zł). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba wniosków złożonych w ramach II naboru w ramach działania 
Odnowa i rozwój wsi 

Liczba wniosków złożonych w ramach I naboru w ramach działania 
Odnowa i rozwój wsi 
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Liczba wniosków złożonych w ramach I i II naboru w ramach działania 
Odnowa i rozwój wsi 

 

Odnowa i rozwój wsi 
Wartość wniosków złożonych w ramach I naboru 
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Odnowa i rozwój wsi 
Wartość wniosków złożonych w ramach II naboru 

 

Odnowa i rozwój wsi 
Łączna wartość wniosków złożonych w ramach I i II naboru 
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Odnowa i rozwój wsi 
Liczna wniosków złożonych w poszczególnych powiatach w ramach I naboru 

Odnowa i rozwój wsi 
Liczna wniosków złożonych w poszczególnych powiatach w ramach II naboru 
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W dniu 5.08.2009 r. została zakończona weryfikacja wniosków złożonych w ramach 

I naboru. W trakcie weryfikacji wycofanych zostało jeszcze 6 wniosków, a 8 zostało 

pozostawionych bez rozpatrzenia ze względów proceduralnych. Ostatecznie pozytywnie proces 

weryfikacji przeszło 220 wniosków. 

Odnowa i rozwój wsi 
Liczna wniosków złożonych w poszczególnych powiatach w ramach  

I i II naboru 
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W dniu 11.08.2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 211/4009/09 zatwierdził 

listę operacji w ramach pierwszego naboru, na której znalazło się 220 pozytywnie 

zweryfikowanych wniosków. 

W dniach 26-28.08.2009 r. zostały podpisane 194 umowy z wnioskodawcami w kolejności 

zatwierdzonej listy operacji do wysokości limitu środków, który w Województwie Podkarpackim 

w dniu podpisania umów wynosił 66 104 179,07 zł.  

W związku ze zmianą w dniu 13 listopada 2009 r. rozporządzenia w sprawie podziału środków 

PROW 2007-2013 w grudniu 2009 r. pozostali wnioskodawcy zostali zaproszenie do podpisania 

kolejnych 26 umów w ramach tego działania. Wyczerpało to listę rankingową wniosków 

złożonych w ramach I naboru.  

Ostatecznie łączna kwota przyznanej pomocy wg 220 podpisanych umów wynosiła 

69 322 387,69 zł.  

W dniu 10 marca 2010 r. jeden z beneficjentów zawnioskował o rozwiązanie umowy  

o przyznanie pomocy. 

W dniu 28 września 2010 r. uległa rozwiązaniu umowa o przyznanie pomocy z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury i Biblioteki w Niwiskach w wyniku negatywnej oceny postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w ramach operacji „Remont zabytkowego dworku Hupki”.  

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wartość podpisanych 218 umów wynosi 62 171 068,00 zł. 

W chwili obecnej trwa realizacja przez beneficjentów poszczególnych operacji zgodnie 

z podpisanymi umowami. 

Do dnia 31 grudnia 2010 r. wpłynęło 216 wniosków o płatność na kwotę 74 518 442,79 zł  

(w tym wartość dofinansowania stanowi 51 188 535,81 zł).  

W okresie tym 125 zadań zostało zakończonych. 

 

W dniu 6 maja 2010 r, Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został 

zmieniony limit środków dla działania Odnowa i rozwój wsi, co zwiększyło limit środków dla 

województwa do poziomu 125 597 943,74 zł. (Różnica pomiędzy limitem a poziomem 

wykorzystania środków to kwota około 59 mln zł.) 
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Obecnie trwa ocena wniosków złożonych w ramach drugiego naboru. 

 

 
Oś 4 LEADER 
Nabór wniosków o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  

W dniu 30 września 2008 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na 

wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach 

Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

Termin składania wniosków obejmował okres od 17 listopada 2008 r. do 13 stycznia 2009 r. 
W ramach naboru wpłynęło 31 wniosków dotyczących wyboru LGD do realizacji LSR. 

W dniu 5 maja 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru LGD do realizacji 

LSR a dniu 21 maja 2009 r. zostały podpisane stosowne umowy na łączną kwotę 

210 004 310 zł pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a poszczególnymi 

Lokalnymi Grupami Działania.  

 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (działanie 4.1 w Osi 4) – kod działania 4.1/413 
 

W ramach tego działania LGD poszczególne LGD ogłosiły nabory wniosków do realizacji 

poszczególnych Lokalnych Strategii Rozwoju. Nabory te są ogłaszane zgodnie 

z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, która została zawarta pomiędzy 

Samorządem Województwa, a daną Lokalną Grupą Działania. Do 30 września 2010 r. nabory 

wniosków ogłosiły już wszystkie LGD. Łącznie ogłoszono 152 nabory wniosków. 

Do dnia 31 grudnia 2010 r. Lokalne Grupy Działania w ramach rozstrzygniętych naborów 

przekazały do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich łącznie 901 wniosków 

(235 – odnowa wsi, 666 – małe projekty), na łączna kwotę wnioskowanego dofinansowania 

63 802 341,69zł (w tym 52 089 430,87 zł – odnowa wsi – 19 LGD, 11 712 910,82 zł – małe 

projekty – 27 LGD).  

Liczba złożonych wniosków z jednej strony bardzo cieszy, bo świadczy o dużym 

zainteresowaniu Programem oraz zaangażowaniu Lokalnych Grup Działania oraz 

wnioskodawców, a z drugiej strony powoduje ogromne spiętrzenie prac związanych 

z weryfikacją wniosków o przyznanie pomocy przez pracowników Oddziału Wdrażania 

w Departamencie PROW.  

Do dnia 31 grudnia 2010 r. podpisano łącznie 241 umów na łączną kwotę 26 339 804,57 zł.  

W okresie tym wpłynęło 103 wnioski o płatność na kwotę 9 008 411,76zł.  
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Wdrażanie projektów współpracy (działanie 4.2. w Osi 4) – kod działania 4.21. 
 
W ramach tego działania, Lokalne Grupy Działania będą mogły realizować operacje polegające 

na realizacji projektów współpracy, które są zgodne z Lokalną Strategia Rozwoju. Limit środków 

do wykorzystania w ramach działania wynosi: 4 256 856,00 zł.   

 
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja (działanie 
4.3. w Osi 4) – kod działania 4.31. 

 

Wraz z wnioskami na wybór LGD do realizacji LSR na przełomie 2008/2009 zostało 

złożonych 31 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Osi IV LEADER 

„Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”. 

Proces weryfikacji wniosków został zakończony pozytywnie dla wszystkich 

beneficjentów. Podpisanie umów z poszczególnymi LDG odbyło się po uzyskaniu akredytacji dla 

działania 4.3 przez ARiMR. Pierwsze z umów zostały podpisane w dniu 03.09.2009 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U.08.103.660 z późn. zm.), 

w dniach od 15 września do 15 października 2009 r. beneficjenci tego działania złożyli  
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31 wniosków o przyznanie pomocy na rok 2010. W roku 2010 beneficjenci złożyli 31 wniosków  

o przyznanie pomocy do końca okresu programowania. Łącznie wpłynęło 93 wnioski na kwotę 

46 333 390,06 zł (w tym kwota pochodząca ze środków EFRROW wynosi 37 066 712,05 zł).  

Do dnia 31 grudnia 2010 r. podpisano łącznie 62 umowy.  

Łączna kwota przyznanej pomocy wg 62 podpisanych umów wynosi 11 054 982,34 zł, z czego 

kwota w wysokości 8 843 985,87 zł będzie pochodziła ze środków EFRROW, pozostała część 

kwoty to środki z budżetu państwa. 

Do dnia 31 grudnia 2010 r. wpłynęło 121 wniosków o płatność w ramach działania na kwotę  

7 615 694,17 zł, z czego kwota pochodząca ze środków EFRROW to 6 092 555,34 zł.  
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU 
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

ORAZ 
PRZYJMOWANYCH OSÓB I DELEGACJI PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 
 
IV kwartał 2010 r.  
 
 
(w porządku chronologicznym) 
 
3 – 6 października 2010r., Rzeszów, Łańcut, Przemyśl, Medyka 
Wizyta przedstawicieli Kraju Saary. 
 

Stephan Toscani – Minister Spraw Wewnętrznych i Europy Kraju Saary, 

Kraj Saary reprezentowali: 

Joachim Kiefaber – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki i Nauki, 

Anne Funk – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Europy Kraju Saary – asystentka Ministra Toscani, 

Stefan Rabel - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Europy Kraju Saary, Dyrektor Wydziału ds. Europy 

i Współpracy Międzyregionalnej, 

Oliver Suhr - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Europy Kraju Saary, Zastępca Dyrektora Wydziału 

ds. Europy i Współpracy Międzyregionalnej, Kierownik Oddziału Polityki Europy Prawa Europejskiego, 

Prof. Thomas Duis – Rektor Wyższej Szkoły Muzycznej Kraju Saary, 

Wolfgang Bogler – Kanclerz Wyższej Szkoły Muzycznej Kraju Saary, 

Hans Bollinger – Pełnomocnik Rządu Kraju Saary ds. Współpracy z Województwem Podkarpackim, 

Dyrektor Zielonej Szkoły w Gersheim, 

Clemens Lindemann – Starosta Powiatu Saarpfalz, 

Meike Gerboth -  Przedstawiciel Europejskiej Fundacji ASKO 

 

Bogdan Rzońca – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

Województwo Podkarpackie reprezentowali: 

Monika Fudali-Bartkowiak – Gabinet Marszałka 

Magdalena Szpytma – Gabinet Marszałka 

 
5 października, delegacja Kraju Saary spotkała się z Wicemarszałkiem Województwa 

Podkarpackiego, Bogdanem Rzońcą. Podczas spotkania poruszono kwestie współpracy obydwu 

regionów w takich obszarach, jak edukacja, kultura oraz gospodarka. Minister Stephan Toscani oraz 

Wicemarszałek Bogdan Rzońca otworzyli wspólnie giełdę kooperacyjną saarlandzkich i podkarpackich 

przedsiębiorców. Goście z Niemiec odwiedzili także Uniwersytet Rzeszowski oraz Komendę 

Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Spotkanie z prof. dr hab. Aleksandrem Bobko – Prorektorem ds. 

Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczyło możliwej 

kooperacji pomiędzy rzeszowską uczelnią a Uniwersytetem w Saarbrücken, w zakresie prawa  

i administracji, nauk matematyczno-przyrodniczych (szczególnie w obszarze bio-nanotechnologii),  

a także filologii germańskiej. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie niemieccy goście 

zostali zapoznani ze specyfiką pracy podkarpackich policjantów. Przedstawiciele saarlandzkiej 
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delegacji spotkali się również z przedstawicielami Straży Granicznej na przejściu granicznym  

w Medyce, gdzie zostali zapoznani z zadaniami i specyfiką realizacji zadań Straży Granicznej na 

zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Pokazano nową infrastrukturę graniczną i rozwiązania  

w płaszczyźnie przygotowań do Euro 2012. Przedstawiciele saarlandzkiej delegacji mieli okazję 

zwiedzić m.in. Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu, gościli również w Muzeum Narodowym Ziemi 

Przemyskiej, gdzie obejrzeli wystawę prac Alberta Weisgerbera, malarza i grafika, tworzącego na 

początku XX wieku, a wywodzącego się z Kraju Saary. Goście z Niemiec uczestniczyli ponadto  

w koncercie na Zamku w Łańcucie, podczas którego muzycy Filharmonii Rzeszowskiej oraz Rektor 

Wyższej Szkoły Muzycznej w Saarbrücken – Profesor Thomas Duis wspólnie wykonali utwory 

Fryderyka Szopena oraz Wolfganga Amadeusza Mozarta. 
 
Całkowity koszt: 9 288,38 zł 
 
 
3 - 7 października 2010r., Monachium (Niemcy) 
Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real 2010 
 
Lidia Żarowska – Departament Geodezji i Gospodarki Mieniem 
 
Zrealizowanie 11 spotkań z potencjalnymi inwestorami, w trakcie których zaprezentowana została 

oferta inwestycyjna Województwa Podkarpackiego oraz wskazanie możliwości inwestowania  

w naszym regionie. Omawiano również potencjalne korzyści wynikające z lokowania przedsięwzięć 

inwestycyjnych w Województwie Podkarpackim, a także oczekiwania w stosunku do inwestorów. 

 
Całkowity koszt wyjazdu: 803,11 zł 
 
 
4 – 8 października 2010r. Bruksela (Belgia) 
Udział w Open Days. 
 
Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka 

Tomasz Ciechanowski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego 

Katarzyna Stachowicz – Gabinet Marszałka 

Marcin Garlak – Departament Rozwoju Regionalnego 

 

W dniach 4 – 8 października br. przedstawiciele województwa podkarpackiego wzięli udział  

w organizowanym corocznie w Brukseli przez Komisję Europejską, Komitet Regionów i same regiony 

europejskie, Europejskim Tygodniu Regionów i Miast Open Days. Wizyta przedstawicieli naszego 

województwa w Brukseli i ich udział w licznych organizowanych w tych dniach seminariach  

i konferencjach odbyła się w ramach realizowanego projektu systemowego pn. „Wzmocnienie 

instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013  

w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – 

Regionalne kadry gospodarki, poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji. W wyjeździe 

studyjnym, poza pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, jako partnerzy projektu uczestniczyli: 

1. dr Marek Cierpiał-Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,  
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2. Waldemar Pijar – Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

3. Ireneusz Drzewiecki – Wiceprezes Zarządu Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

4. Igor Tralle - Z-ca Dyrektora ds. Nauki i Finansów Uniwersytet Rzeszowski,  

5. dr Marta Czyżewska – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

6. dr inż. Bożydar Ziółkowski – Politechnika Rzeszowska,  

7. Michał Pilecki – Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców „Dolina Lotnicza”. 

Oprócz udziału w tak ciekawych seminariach jak m.in.:  

• Regional innovation indicators – Evidence-based policymaking for Europe 2020 and for the 

’European Plan for Research and Innovation’  

• Promoting Entrepreneurship - Innovative regional business start-up strategies,  

• Frontrunners in innovation and sustainable growth: cluster organisations in European regions,  

• Innovative policies for territorial cohesion,  

• Helping the regions out of the economic downturn: Regional airports as strategic catalysts of 

wealth creation 

Przedstawiciele województwa spotkali się również w siedzibie Domu Polski Wschodniej  

w Brukseli z Panem Mariuszem Mielczarkiem, pracownikiem Komisji Europejskiej, Dyrekcji 

Generalnej ds. Polityki Regionalnej, z którym dyskutowano nt. wdrażanego w województwie 

Programu Operacyjnego, jak również nt. przyszłego okresu programowania. Wizyta w Brukseli była 

również sposobnością do wzięcia udziału w uroczystym otwarciu wernisażu „Zdzisław Beksiński – 

Mroki podświadomości” w Parlamencie Europejskim, współorganizowanego przez Posła do 

Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę, Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta 

Cholewińskiego oraz Muzeum Historyczne w Sanoku. Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego 

odbywała się pod honorowym patronatem Jerzego Buzka - Przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego. Była ona częścią zorganizowanej w gmachu Parlamentu Europejskiego promocji 

Województwa Podkarpackiego. Obok znamienitych dzieł podkarpackiego malarza, województwo 

promowało się również poprzez twórczość sceniczną rzeszowskiej młodzieży gimnazjalnej. Tańcem, 

śpiewem i humorem młodzi rzeszowianie zapraszali do odwiedzenia urokliwych zakątków naszego 

regionu. Delegacja z Podkarpacia uczestniczyła również w uroczystym koncercie Toruńskiej Orkiestry 

Symfonicznej organizowanym z okazji piątej rocznicy powstania Biura Regionalnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. 

 
Całkowity koszt wyjazdu: 37 501,00 zł 
 
 
5 – 10 października 2010r. Dobromil (Ukraina) 
Objazd studyjny dla polskich i ukraińskich touroperatorów promujących ofertę turystyczną 
pogranicza polsko – ukraińskiego 
 
Agata Sarna – Departament Promocji, Turystyki i Sportu 

Celem objazdu była promocja transgranicznej oferty turystycznej pogranicza polsko – ukraińskiego,  

w tym szlaków tematycznych oraz turystyki aktywnej. Uczestnikami objazdu byli polscy i ukraińscy 

touroperatorzy oraz dziennikarze w liczbie 19 osób. W pierwszym dniu  po stronie ukraińskiej 

przedstawiliśmy uczestnikom planowany do oznakowania odcinek Szlaku Greenway’s Karpaty 



4 
 

Wschodnie (po polskiej stronie oznakowany). Nocleg odbył się zgodnie z programem w górach  

w chacie bojkowskiej. W dniu 8 października w drodze do Dobromila uczestnicy zapoznali się między 

innymi z obiektami architektury drewnianej – cerkiew w Iskai i w Starej Soli, z ruinami zamku 

Mniszchów w Laszkach Murowanych (związanych z „Dymitriadą”), obejrzeli pomnik Dobrego Wojaka 

Szwejka w Felsztynie (obecnie Skieliwka). Następnego dnia uczestnicy zwiedzili monastyr Ojców 

Bazylianów położony w pobliżu Dobromila, ruiny zamku obronnego Herburtów, słynny z powieści 

Haszka dworzec kolejowy w Chyrowie oraz Konwikt Jezuitów. Była to czwarta edycja objazdu 

cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem. Po poprzednich trzech edycjach ukazały się bardzo 

dobre artykuły w turystycznej prasie branżowej (między innymi w Discovery Poland, National 

Geographic, Podróże – wszyscy dziennikarze uczestniczący w objeździe napisali artykuły, chociaż nie 

mają takiego obowiązku). Po tej edycji artykuły ukazały się już w: Polska Wita, Bieszczady, e-Rynek 

Podróży, Rynek Podróży, Aktualności Turystyczne. 

Całkowity koszt wyjazdu: 38 416,00 zł 

6 – 8 października 2010r., Truskawiec (Ukraina) 
X Międzynarodowe Forum Ekonomiczne 
 
Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Katarzyna Sołek – Gabinet Marszałka 

Dariusz Kostępski - Kierowca 

 
W dniach 7 - 8 października 2010 roku Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zygmunt 

Cholewiński wziął udział w X Międzynarodowym Forum Ekonomicznym „Współpraca transgraniczna. 

Spojrzenie w przyszłość" w Truskawcu, na Ukrainie. W ramach Forum Regionów, będącego częścią 

Forum Ekonomicznego Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński 

zaprezentował doświadczenia Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju i finansowania 

współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. Marszałek Województwa spotkał się także  

z włodarzami obwodu lwowskiego: Przewodniczącym Lwowskiej Obwodowej Administracji 

Państwowej Wasylem Horbalem oraz jego zastępcą Myronem Jankiwem. W spotkaniu udział wzięli 

również Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz 

Opaliński. Tematem rozmów były m.in. możliwości pozyskania środków finansowych na realizację 

strategicznych projektów, takich jak modernizacja infrastruktury granicznej oraz kwestie związane  

z zachowaniem dziedzictwa kulturowego obu narodów po obu stronach granicy. 

 

Całkowity koszt wyjazdu: 2 601, 21 zł 
 
 
11 – 13 października 2010r. Bruksela (Belgia)  
Seminarium na temat „Małe Partnerstwo Wschodnie” – prezentacja współpracy regionalnej. 
 
Jan Jarosz – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego 
  
W dniu 12 października 2010r: odbyło się spotkanie nt. struktury i działalności Komitetu Regionów. 

Uczestnicy mieli także okazję zwiedzić Parlament Europejski oraz spotkać się z Posłem do 
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Parlamentu Europejskiego Krzysztofem Liskiem. W godzinach popołudniowych odbyło się Seminarium 

– Małe Partnerstwo Wschodnie - współpraca Regionów Polski Wschodniej z partnerami z Ukrainy  

i Białorusi. Następnie zaproszeni goście wzięli udział w kolacji wydanej przez Sławomira 

Czarlewskiego, Ambasadora RP w Królestwie Belgii, która odbyła się w siedzibie Domu Polski 

Wschodniej. Przeprowadzono także rozmowę z Profesorem  Mieczysław Jackiewiczem na tematy 

ogólne  poruszane w  ramach  seminarium. 

 
Całkowity koszt wyjazdu: 2 857,98 zł 
 
 
20 – 23 października Kijów (Ukraina) 
Doroczna Konferencja Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP, 
w tym Program Współpracy Transgranicznej Polska – Ukraina – Białoruś) 
 
Wojciech Trzaska - Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka 

Marek Rainer – Kierownik Oddziału Współpracy Terytorialnej  

 
Podczas konferencji zaprezentowano stan wdrażania programów EISP oraz główne wyzwania w tym 

zakresie. Przedstawiono wyniki pierwszych naborów w ramach programów EISP. Dyskutowano na 

temat procesów selekcji i monitoringu projektów oraz roli poszczególnych instytucji (Sekretariatów 

Technicznych, Instytucji Zarządzających, Komitetów Monitorujących, Punktów Informacyjnych)  

w procesie wdrażania programów. Omawiano kwestię realizacji projektów (kontraktowanie, procedury, 

partnerstwo) w poszczególnych krajach EISP. Podjęto rozmowę na temat przyszłości programów 

EISP po 2013r. 

 

Całkowity koszt wyjazdu: 10 891,70 zł 

 

 
20 – 23 października 2010r., Lwów (Ukraina) 
Międzynarodowe Targi Turystyczne „Tour Expo 2010” 
 
Agata Sarna - Departament Promocji, Turystyki i Sportu 

Monika Maślanka - Departament Promocji, Turystyki i Sportu 

Tomasz Zimny – Kierowca 

Promocja regionu na stoisku wystawienniczym Województwa Podkarpackiego (specjalnie na targi 

Tour Expo zostały wykonane nowe elementy stoiska wystawienniczego przedstawiające zimową 

ofertę regionu). Swoją ofertę przedstawiali wystawcy z regionu: Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego, Biuro turystyczne „Eko – Karpaty”, Stacja narciarska Gromadzyń i Laworta, Ośrodek 

wypoczynkowy Arłamów oraz Perła z Czarnej, Hotel Gloria z Przemyśla, Uzdrowisko sanatoryjne 

Stomil z Rymanowa Zdroju i Iwonicza Zdroju, obiekt hotelarski „Rejman” z Ustrzyk Dolnych. W targach 

uczestniczyli radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Lidia Błądek, Danuta Stępień, Jan 

Pieniądz, Bogusław Tofilski. Specjalnie na targi wykonano 2000 zaproszeń w języku ukraińskim, które 

były rozdawane przez hostessy (ubrane w stroje z logo regionu) w centrum Lwowa i przed wejściem 

na targi. Ponadto na targi wykonano gadżety (długopisy, breloczki), które zostały rozdane wśród 
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odwiedzających stoisko Województwa Podkarpackiego. Podczas targów dla odwiedzających były 

organizowane konkursy z wiedzy o turystyce pogranicza polsko – ukraińskiego na stoisku regionu. 

Zwycięzcy konkursów otrzymywali darmowe pobyty weekendowe ufundowane przez podkarpackich 

przedsiębiorców turystycznych, albumy i upominki. Na stoisku Podkarpackiego swoje wyroby 

prezentowała kuchnia hotelu Arłamów, cukiernia Szelców z Leska oraz Karczma „U Gały”. Warsztaty 

rękodzielnicze - wyrób drewnianych kwiatów prowadziła Ewa Skaba. W drugim dniu targów 

zaplanowano i zorganizowano workshop dla touroperatorów z Ukrainy. W Sali konferencyjnej na 

terenie targów swoje prezentacje przedstawili: Urząd Marszałkowski – „Turystyka pogranicza polsko – 

ukraińskiego” (A.Sarna), PROT „Podkarpackie - atrakcyjne zimą” (B. Pleskacz), „Arłamów zaprasza 

nie tylko na narty” (R.Kosterkiewicz), „Hotel Gloria – miejscem na wymarzony wypoczynek” 

(A.Kościelna), „Prezentacja sanatorium uzdrowiskowego Stomil w Rymanowie i Iwoniczu Zdroju”  

(M. Raichel), „Prezentacja wyciągu narciarskiego Laworta i Gromadzyń” (I.Bartysz), Grupa Eko-

Karpaty „Sentymentalne Podkarpackie” (L. Długa). Administracja Miasta Lwowa zaprezentowała 

„Atrakcje turystyczne Lwowa”. Wśród uczestników workshopu zorganizowano konkurs i rozlosowano 

nagrody. Przedsiębiorcy turystyczni z regionu stwierdzili, że w roku 2010 podpisali więcej umów  

z firmami ukraińskimi aniżeli rok wcześniej. 

Całkowity koszt wyjazdu: 36 400,96 zł 
 
 
3 listopada – 15 grudnia 2010r. Bruksela (Belgia) 
Praca w Przedstawicielstwie Regionalnym Województwa Podkarpackiego w Brukseli 
 
Paulina Bąk – Jachna – Gabinet Marszałka 
 
Pracownik UMWP w czasie wykonywanie swoich obowiązków w Przedstawicielstwie Regionalnym 

Województwa Podkarpackiego w Brukseli uczestniczył w licznych konferencjach, seminariach  

i warsztatach, które przyczyniły się do podniesienia jego wiedzy merytorycznej m.in. w dniu 8 listopada 

w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące V Raportu 

Kohezyjnego. W dniu 15 listopada grupa dziennikarzy z terenów Polski wschodniej odwiedziła Dom 

Polski Wschodniej w Brukseli. Spotkanie w siedzibie pięciu polskich regionów stanowiło jeden  

z punktów wizyty studyjnej organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 

Dziennikarze reprezentujący lokalne i regionalne media dowiedzieli się o idei powołania Domu Polski 

Wschodniej, jego strukturze i zadaniach. Ponadto zebranym przybliżona została specyfika pracy  

w stolicy Unii Europejskiej, sposoby wpływania na instytucje europejskie oraz szanse  

i zagrożenia związane z nową perspektywą finansowa jakie stoją przed naszymi regionami. Zebrani 

mieli też okazję usłyszeć o planach Domu na przyszły rok. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie  

i dyskusja z udziałem Moniki Dołowiec - koordynatorem wydziału polityki regionalnej w Stałym 

Przedstawicielstwie RP przy UE, która omówiła najważniejsze zagadnienia związane z polityką 

regionalną i Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. W dniu 16 listopada w siedzibie 

Parlamentu Europejskiego z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja 

„Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku – polskie stanowisko”. Gospodarzem spotkania był Minister 

Marek Sawicki, a w roli panelistów udział w nim wzięli również Posłowie do Parlamentu Europejskiego 

– Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierski. Celem wydarzenia była prezentacja przygotowanego 



7 
 

przez resort rolnictwa polskiego stanowiska w zakresie przyszłości WPR, skierowana do Polaków 

pracujących w instytucjach europejskich oraz zlokalizowanych w Brukseli organizacjach zajmujących 

się problematyką rolnictwa. Konferencja stanowiła również okazję do wspólnej dyskusji o kierunkach 

rozwoju polskiego i europejskiego rolnictwa, istotnej szczególnie w kontekście zbliżającego się objęcia 

przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. 17 listopada br. w odbyło się seminarium "Migranci  

a Spójność", organizowane przez Biuro Województwa Wielkopolskiego w Brukseli oraz European 

Citizens Action Services (ECAS). Podczas tego wydarzenia przemówienie otwierające wygłosiła Prof. 

Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim. Wśród 

prelegentów znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz szefów 

międzynarodowych instytucji i organizacji działających na rzecz imigrantów. Polskę reprezentowała 

Ewa Sadowska z poznańskiej Fundacji Barka, działająca w Londynie na rzecz polskich imigrantów. 25 

listopada 2010r. w Domu Polski Wschodniej otwarto wystawę „Podkarpackie rezydencje i ogrody”.  

Fotografie, które były prezentowane na wystawie, przedstawiały kilkanaście najbardziej 

reprezentacyjnych dla Województwa Podkarpackiego zamków, pałaców i dworów wraz  

z otaczającymi je historycznymi ogrodami. Wystawa dostępna była w siedzibie Domu Polski 

Wschodniej do dnia 10 grudnia. W tym czasie obejrzało ja wiele osób odwiedzających Dom Polski 

Wschodniej (m.in. uczestnicy wizyty studyjnej dziennikarzy z Polski, warsztatu TEN-T czy członkowie 

sieci Neebor). 2 grudnia br. w siedzibie Domu Polski Wschodniej odbyło się spotkanie sieci NEEBOR, 

na którym omówiono kwestie związane z ENPI. Przyjęto wspólne, w tym zakresie, stanowisko 

regionów należących do sieci, które zostanie przedstawione posłom Parlamentu Europejskiego oraz 

przedstawicielom Komisji Europejskiej. 8 grudnia 2010r. pracownik UMWP uczestniczył w spotkaniu  

inaugurującym przygotowania do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – Open Days 2011. 

Dziewiąta edycja Open Days odbędzie się w Brukseli w dniach 10 – 13 października 2011 r. Instytucje 

UE we współpracy z regionami i miastami planują zorganizować ponad 100 seminariów, debat  

i wystaw skupionych wokół trzech priorytetów: 

• „Europa 2020” skupiać się będzie na dyskusji na temat roli polityki spójności  

w inteligentnym, zrównoważonym i pełnym rozwoju Europy. 

•  „Lepsze wdrożenie” zakłada organizację debat i seminariów dotyczących pomysłów na 

lepsze wykorzystanie instrumentów polityki spójności w obecnym oraz przyszłym okresie 

programowania. 

•  „Geografia ma znaczenie” będzie miał za zadanie ukazanie przydatności podejścia terytorialnego 

przy identyfikowaniu potrzeb i potencjału regionów. Przedstawicielstwa poszczególnych regionów 

mające swoją siedzibę w Brukseli mają czas do 4 marca 2011 r. na zgłoszenie i zawiązanie 

odpowiednich konglomeratów. 

W dniu 10 grudnia 2010r. pracownik UMWP uczestniczył w warsztatach roboczych, których celem 

było wypracowanie koncepcji konferencji polskich regionów na temat TEN – T (cele, założenia 

programu, prelegenci) w czasie Prezydencji Polski w Radzie UE. Podczas spotkania zaprezentowano 

także planowane działania w obszarze TEN – T w 2011r. Wspólnie z ekspertami z regionów, 

przedstawicielami biur regionalnych w Brukseli obradowali również reprezentanci Stałego 
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Przedstawicielstwa RP przy UE oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej (Dyrekcja ds. Mobilności  

i Transportu). Pracownik UMWP włączył się w organizację i obsługę wizyty studyjnej, która odbyła się 

w dniach 13 -14 grudnia w Brukseli. Tematem przewodnim spotkania była Wspólna Polityka Rolna 

Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Na zaproszenie Domu Polski Wschodniej  

w Brukseli do udziału w wizycie zgłosili się pracownicy merytoryczni, Urzędów Marszałkowskich pięciu 

województw, którzy w codziennej pracy zajmują się polityką rolną. Pracownik UMWP pozostając  

w stałym kontakcie z przełożonymi oraz wieloosobowym stanowiskiem ds. współpracy 

międzynarodowej przekazywał bieżące informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów  

a także zaproszeń do składania wniosków. 

Całkowity koszt wyjazdu: 9 865,10 zł 

12 listopada 2010r. Rzeszów 
Wizyta przedstawicieli Żupaniji Zadarskiej 
 

Ðani Bunja – Zastępca Żupana Zadarskiego 

Żupanię Zadarską reprezentowali: 

Denis Ikić – Sekretarz Izby Gospodarczej w Zadarze 

Marija Džaja – Uniwersytet Zadarski 

Roko Žilić – kierowca 

 

Bogdan Rzońca – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

Województwo Podkarpackie reprezentowali: 

Marta Matczyńska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego 

Piotr Kwaśniak – Gabinet Marszałka 

 
12 listopada 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło 

się spotkanie z przedstawicielami władz Żupani Zadarskiej (Chorwacja), którzy przybyli do 

Podkarpackiego na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego. 

Chorwackich gości przyjął Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca.  

W spotkaniu uczestniczyli także: Janusz Ramski - Wiceprezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego, Jan Sołek - Prezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Mieczysław 

Łagowski - Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Rzeszowie oraz Marta Matczyńska - Dyrektor 

Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.  

W trakcie spotkania zaprezentowano Województwo Podkarpackie pod kątem możliwości 

inwestycyjnych i turystycznych. Wicemarszałek Bogdan Rzońca mówił o inwestycjach  

w Podkarpackim Parku Naukowo – Technologicznym „Aeropolis”, współpracy ze Stowarzyszeniem 

Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, rozbudowie Portu Lotniczego 

„Rzeszów – Jasionka”, a także o rozwoju podkarpackich uczelni wyższych. W czasie rozmów 

Wicemarszałek wyraził nadzieję na uruchomienie stałych połączeń lotniczych z Rzeszowa do Zadaru. 

Goście  z Żupanii Zadrskiej przedstawili profil swojego regionu. Obie strony wyraziły chęć bliższej 

współpracy pomiędzy Uniwersytetami - Rzeszowskim i Zadarskim oraz pomiędzy podkarpackimi  

i chorwackimi przedsiębiorstwami, poprzez nawiązanie kontaktów pomiędzy Izbami Handlowymi oraz 
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Agencjami Rozwoju Regionalnego obu regionów. Podczas pobytu w Województwie Podkarpackim 

przedstawiciele chorwackiej delegacji zwiedzili nowoczesny kompleks naukowo - dydaktyczny 

„Zalesie” Uniwersytetu Rzeszowskiego obejmujący „Centrum Transferu Technologii i Badań 

Podstawowych wraz z Centrum Konferencyjno Naukowym”, udali się także do Trzcinicy, gdzie 

zwiedzili Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja”. Goście z Żupanii Zadarskiej mieli również okazję 

zapoznać się z produkcją wyrobów szklanych w hucie szkła w Jaśle.  

 
Całkowity koszt przyjazdu: 1 903 zł 
 
 
24 – 27 listopada 2010r. Bruksela (Belgia) 
Otwarcie wystawy „Podkarpackie Rezydencje i Ogrody” 
 
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka 

Tomasz Ciechanowski - Dyrektor Departamentu Organizacyjnego 

Katarzyna Stachowicz – Gabinet Marszałka 

Tomasz Zimny – Kierowca 

 

25 listopada 2010 roku w Domu Polski Wschodniej w Brukseli, została otwarta wystawa 

„Podkarpackie. Rezydencje i ogrody". Fotografie, które były prezentowane na wystawie, przedstawiały 

kilkanaście najbardziej reprezentacyjnych dla Województwa Podkarpackiego zamków, pałaców  

i dworów wraz z otaczającymi je historycznymi ogrodami. Udział w uroczystym otwarciu wzięli m.in.: 

reprezentanci Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii, reprezentanci Stałego Przedstawicielstwa 

RP przy Unii Europejskiej, pracownicy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, dyrektorzy 

polskich i zagranicznych biur regionalnych w Brukseli,  - łącznie ok. 60 osób. Autorem zdjęć, które były 

prezentowane na wystawie jest Krzysztof Motyka - absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

współtwórca grupy artystycznej „Na Drabinie". Artysta zajmuje się malarstwem, fotografią, scenografią 

i instalacją fotograficzną. Jego instalacja przestrzenna „PTAKI" zrealizowana na EXPO 2000  

w Hanowerze promująca Województwo Podkarpackie, była eksponowana również na festiwalu 

EUROPALIA 2001 w Brukseli. Inspiracją dla wystawy „Podkarpackie. Rezydencje i ogrody", stał się 

album „Podkarpackie - Ogrody historyczne", w którym obok tekstów Heleny Marii Grad i Małgorzaty 

Kostuchowskiej znalazły się fotografie Krzysztofa Motyki. Wystawa dostępna była w siedzibie Domu 

Polski Wschodniej do dnia 10 grudnia. W tym czasie obejrzało ja wiele osób odwiedzających Dom 

Polski Wschodniej (m.in. uczestnicy wizyty studyjnej dziennikarzy z Polski, warsztatu TEN-T czy 

członkowie sieci Neebor). 

 

Całkowity koszt wyjazdu: 11 185 zł 

 
 
25 27 listopada Olchowa k./ Rzeszowa 
Warsztaty Winiarskie - Prezentacja Win Morawskich 
 

Karel Kysilka - Radca Handlowy Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie 

Kraj Zlinski reprezentowali: 

Jidřich Ondruš - Zastepca Hejtmana Kraju Zlińskiego 
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Ctibor Dolanský - Przedstawiciel Funduszu Winiarskiego Republiki Czeskiej  

Peter Hunak – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej 

Lenka Blazkowa – Pracownik Departamentu Współpracy Międzynarodowej 

 

Dariusz Surma – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska 

Województwo Podkarpackie reprezentowali: 

Bogusław Kmieć – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska 

Dorota Jamrozy – Departament Rolnictwa i Środowiska 

Ewa Szela – Departament Rolnictwa i Środowiska 

Ewa Grata – Departament Rolnictwa i Środowiska 

Monika Serwin- Departament Rolnictwa i Środowiska 

Dominika Skoczylas – Departament Rolnictwa i Środowiska 

Piotr Kwaśniak – Gabinet Marszałka 

 

Warsztaty miały stać się forum prezentacji przykładów, lokalnych zwyczajów oraz procedur 

stosowanych podczas uprawy, zbiorów i produkcji wina. Ponadto służyły ożywieniu  

i rewitalizacji tradycji winiarskich w Województwie Podkarpackim. Winiarze z Moraw mieli okazję nie 

tylko zaprezentować swoje wina ale przede wszystkim zdobyć nowy rynek zbytu oraz pozyskać 

kontakty biznesowe. Wydarzenie to niewątpliwie, ugruntowało partnerstwo między regionami.  

 
Całkowity koszt: 15 700 zł 
 
28 listopada – 1 grudnia 2010r., Drezno (Niemcy) 
Spotkanie robocze nt. form współpracy terytorialnej w Europie Środkowej 
 
Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego 

Magdalena Szpytma – Gabinet Marszałka 

Adam Kluz – Kierowca 

 

Uchwalenie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego spowodowało, że współpraca 

makroregionalna stała się wiodącym tematem dla aktorów europejskiego rozwoju przestrzennego. 

Strategia Regionu Dunaju, która ma zostać uchwalona na wiosnę przyszłego roku, stawia państwa, 

które nie uczestniczą bezpośrednio w tej strategii, przed ważną kwestią, dotyczącą form współpracy 

terytorialnej w przyszłości. Uczestnicy spotkania starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy dla 

państw i regionów Europy Środkowej, nieuwzględnionych w strategii Regionu Dunaju, strategia 

makroregionalna jest właściwym instrumentem rozwoju, czy też należy się przyjrzeć od dawna 

znanym formom współpracy i je na nowo zdefiniować (Wyszegrad, INTERREG, współpraca 

partnerska, korytarze, itd.). Dyskutowano ponadto nad tym, jak powinny wyglądać strategiczne 

wytyczne sformułowane specjalnie dla tego obszaru terytorialnego. Saksońskie Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych oraz uczestnicy spotkania podsumowali wyniki tego spotkania w następujący sposób: 

1. Strategie makroregionalne są właściwym instrumentem, wspomagającym współpracę pomiędzy 

regionami i zapewniają lepsze przygotowanie Europy do wyzwań związanych z procesami globalizacji. 
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2. Mimo, że obecnie dyskutowane makroregiony (Dunaju i Morza Bałtyckiego) w przeciwieństwie do 

Makroregionu Europa Środkowa, można geograficznie jednoznacznie zdefiniować, to jednak należy 

się zastanowić nad możliwymi opcjami geograficznego kształtu przyszłego Makroregionu Europa 

Środkowa. Obszar tego Makroregionu mógłby obejmować, oprócz niemieckich krajów związkowych, 

które nie uczestniczą w strategii Morza Bałtyckiego, w Polsce województwa położone wzdłuż III 

Paneuropejskiego Korytarza transportowego Via Regia oraz Republikę Czeską. 

3. Te same cele i pola działania, które zostały ustanowione dla makroregionów Dunaju i Bałtyku, mogą 

znaleźć swoje zastosowanie również w stosunku do makroregionu Europy Środkowej: 

- wspólne szukanie rozwiązań transnarodowych tendencji i wyzwań (tj. kryzysy gospodarcze, zmiany 

demograficzne, migracja, zmiany klimatyczne), 

- rozwój społeczeństwa cywilnego i jego inicjatyw, 

- ochrona środowiska (długotrwały i ekologiczny rozwój oraz stworzenie sieciowych powiązań 

infrastruktury regionalnej; wsparcie dla projektów z zakresu ochrony środowiska), 

- współpraca i rozwój na polu gospodarczym (wspieranie makroregionu Europa Środkowa jako 

obszaru wiedzy, innowacji i informacji; ulepszenie sieci energetycznych; wzmocnienie rozwoju 

turystycznego poprzez zwiększenie atrakcyjności regionu i jego kulturowej różnorodności), 

- wspieranie regionalnej mobilności i rozwoju procesów komunikacyjnych, poprawa osiągalności sieci 

komunikacyjnej, 

- rozwój współpracy trans granicznej w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa, zapobiegania 

katastrofom i ochrony przeciwpowodziowej. 

 
Całkowity koszt wyjazdu: 1 844,19 zł 
 
 
9 – 11 grudnia 2010r., Bruksela (Belgia) 
Warsztaty dotyczące TEN-T. Przygotowanie konferencji organizowanej przez polskie regiony 
podczas Prezydencji w Radzie UE 
 
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Jerzy Rodzeń - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego 

Katarzyna Stachowicz – Gabinet Marszałka 

 
Podczas warsztatów zaprezentowano plan działań w obszarze europejskiej polityki transportowej ze 

szczególnym uwzględnieniem TEN-T. Przeprowadzono także debatę z udziałem ekspertów 

regionalnych i przedstawicieli biur regionalnych w Brukseli, w tym zakresie: wypracowano koncepcję 

konferencji polskich regionów na temat TEN – T (cele, założenia programu, prelegenci) podczas 

Prezydencji Polski w Radzie UE. Zaprezentowano planowane działania w obszarze TEN – T w 2011r. 

W spotkaniu wzięli udział m. in. Reprezentanci Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz 

przedstawiciele Komisji Europejskiej (Dyrekcja ds. Mobilności i Transportu). 

 
 
Całkowity koszt wyjazdu: 11 058,65 zł 
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12 – 15 grudnia 2010r., Bruksela (Belgia) 
Wizyta Studyjna „Wspólna Polityka Rolna po 2013r.”. 
 
Adam Skiba – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Xymena Kąfera – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Paweł Żybula – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Dominika Skoczylas – Departament Rolnictwa i Środowiska 

Zbigniew Krysa - Departament Rolnictwa i Środowiska 

 
Na zaproszenie Domu Polski Wschodniej w Brukseli do udziału w wizycie zgłosili się reprezentanci 

różnych instytucji mających swą siedzibę na wschodnich terenach Polski. Pierwsze z zaplanowanych 

spotkań dotyczyło komunikatu Komisji Europejskiej „Wspólna Polityka Rolna w 2020 r.: sprostać 

wyzwaniom związanym z żywnością, zasobami naturalnymi i aspektami terytorialnymi”. Maciej 

Krzysztofowicz z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji 

Europejskiej zaprezentował uczestnikom założenia reformy polityki rolnej oraz przyszłość budżetu  

w kontekście zapisów Strategii Europa 2020. Ponadto omówione zostały trzy warianty przyszłości 

Wspólnej Polityki Rolnej oraz najważniejsze z punktu widzenia Polski elementy wchodzące w jej skład. 

Następnie grupa z Polski wschodniej gościła w Komitecie Regionów, gdzie Wioletta Wojewódzka 

omówiła rolę Komitetu jako traktatowego narzędzia lobbingu politycznego. Kolejnym punktem 

programu tego dnia było spotkanie z  Francescą Arena z Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Konsumentów, która przedstawiła nowe regulacje prawne Unii Europejskiej w 

zakresie pestycydów. Dyrektywa regulująca daną materię, która zacznie obowiązywać od czerwca 

przyszłego roku wprowadza wiele zmian w sposobie zatwierdzania produktów ochrony roślin jak np. 

system strefowy (rolno-klimatyczny) dzielący Europę na część północną, centralną i południową. 

Uczestnicy wizyty studyjnej mieli też okazję odwiedzić Dom Polski Wschodniej w Brukseli  

i porozmawiać z jego pracownikami na temat działań wspólnego przedstawicielstwa pięciu 

województw zrealizowanych w 2010r. oraz zapoznać się z planami na rok 2011. Wydarzeniem 

kulminacyjnym pierwszego dnia wizyty był udział w spotkaniu wigiljnym zorganizowanym przez 

Ambasadora Jana Tombińskiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Spotkanie, 

które odbyło się w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE było dobrą okazją do rozmów i wymiany 

poglądów w gronie polskich pracowników pracujących w Brukseli oraz przedstawicieli instytucji 

Unijnych i innych państw UE. Drugi dzień wizyty rozpoczął się od spotkania w COPA-COGECA - 

europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze. Pani 

Shelby Matthews Szef Doradców COPA-COGECA przedstawiła stanowisko Rolników Europejskich 

oraz Europejskich Spółdzielni Rolniczych w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej "The CAP 

towards 2020". Stanowisko to ma wiele wspólnych elementów ze stanowiskiem Polski, jak chociażby 

wola wzmocnienia Wspólnej Polityki Rolnej, utrzymanie obecnego budżetu oraz dwufilrowego 

systemu. Następnie grupa udała się do Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Naturalnego Komisji 

Europejskiej, gdzie Thomas Strassburger omówił Strategię Unii Europejskiej dotyczącą gleby  

i ochrony przeciwpowodziowej. Ostatnim punktem wizyty studyjnej było spotkanie z Radcą Ministrem 

Andrzejem Babuchowskim ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, który omówił stanowisko 

Polskiego Rządu w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., przybliżył zebranym proces 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm�
http://www.cor.europa.eu/�
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm�
http://www.copa-cogeca.be/�
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm�
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negocjacji z Komisją Europejską, jak również zaprezentował jakie stanowiska  

w kluczowych kwestiach mają inne kraje członkowskie. Termin wizyty studyjnej zorganizowanej przez 

Dom Polski Wschodniej w Brukseli zbiegł się z nieformalną debatą ministrów rolnictwa nad 

przyszłością wspólnej polityki rolnej w nawiązaniu do Komunikatu Komisji na ten temat. 

 

Całkowity koszt wyjazdu: 21 422,80 zł 

 

 
13 – 15 grudnia 2010r., Lwów (Ukraina) 
Forum Partnerów oraz Forum Dziennikarzy Programu Współpracy Transgranicznej Polska – 
Ukraina – Białoruś 
 
Marek Rainer – Departament Rozwoju Regionalnego 

Sylwester Pokrywka – Departament Rozwoju Regionalnego 

Katarzyna Sołek – Gabinet Marszałka 

 

Podczas Forum zaprezentowano stan wdrażania programu, zbierano propozycje projektowe a także 

doszło do spotkań potencjalnych partnerów projektu. Dyskutowano na temat problemów i wyzwań  

w zakresie współpracy sąsiadujących ze sobą regionów Polski, Ukrainy i Białorusi. Poruszono kwestię 

roli mediów w zakresie promocji, informacji oraz promocji współpracy trans granicznej. 

 

Całkowity koszt wyjazdu: 1 125,67 zł 
 
 
13 – 16 grudnia 2010r., Liptowski Mikulas (Słowacja) 
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej PL – SK 
 

Katarzyna Stachowicz – Gabinet Marszałka 

Magdalena Barzycka – Departament Rozwoju Regionalnego 

Krystian Zachwiej – Kierowca 

 

Podczas posiedzenia zatwierdzono protokół z poprzedniego Komitetu Monitorującego,  przedstawiono 

i omówiono stan wdrażania programu. Zatwierdzono projekty Pomocy Technicznej na lata 2011 – 

2015 . Zgłoszono propozycje zmian do Regulaminu Komitetu Monitorującego. Przedstawiono raport  

z działalności WST (maj 2009 – grudzień 2010) a także plan działań na 2011r. Dokonano prezentacji i 

omówienia oceny formalnej, kwalifikowalności oraz oceny technicznej projektów złożonych w II 

naborze. Zatwierdzono do realizacji projekty złożone w II naborze wniosków o dofinansowanie  

w ramach programu. 

 
Całkowity koszt wyjazdu: 2 171,60 zł 



GM - I. 0021.4.2011.RK 
 

INFORMACJA 
MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w okresie od 19 stycznia 2011 r. do 14 lutego 2011 r. 

 
 

 
 

W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego 
obradował na 8 posiedzeniach. 

 
W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął 
następujące uchwały: 
 
1. 
 

Uchwały o tematyce organizacyjnej, w tym m.in. w sprawach: 

− planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2011 r., 

− powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata 
na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach, 

− ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medycznej Szkole Policealnej im. prof. 
Rudolfa Weigla w Jaśle, 

− ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medycznej Szkole Policealnej im. Jadwigi 
Iżyckiej w Przemyślu, 

− ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medycznej Szkole Policealnej im. Anny 
Jenke w Sanoku, 

− ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medycznej Szkole Policealnej im. Jadwigi 
Iżyckiej w Przemyślu, 

− ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas 
pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie na rok szkolny 2011/2012, 

− ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas 
pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku na rok szkolny 
2011/2012, 

− ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas 
pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli 
na rok szkolny 2011/2012, 

− ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas 
pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle na rok 
szkolny 2011/2012, 

− ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas 
pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu na rok szkolny 2011/2012, 

− ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas 
pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu na rok 
szkolny 2011/2012, 

− ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas 
pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie na rok szkolny 2011/2012, 

− wyrażenia opinii o projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jodłowa na lata 
2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014-2017, 

− wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska i projekcie Planu 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bieszczadzkiego, 

− powołania Rady Społecznej przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Rzeszowie, 
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− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie, 

− zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2011 rok, 

− zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 
2011 rok, 

− zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego na 2011 rok, 

− przyjęcia Ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Rzeszowie na 2011 rok, 

− powołania Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, 
− upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności województwa /2 uchwały/, 
− upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 
− odwołania dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 
− powołania dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 
− rozwiązania stosunku pracy dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Rzeszowie, 
− nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Podkarpackiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, 
− powierzenia stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 

w Ropczycach, 
− powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Krośnie. 
− zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym 

w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady, 
− zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 

Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie 
powołania tej Rady, 

− zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii 
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz dokonania zmiany w uchwale 
w sprawie powołania tej Rady, 

− udzielenia pełnomocnictwa dla Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, 
− przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu 

Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”, 

− przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Arboretum i Zakładzie Fizjografii 
w Bolestraszycach, 

− przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie, 

− przyjęcia wzoru umowy określającej zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do 
przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, 

− wyrażenia zgody na wykonanie przewozu nadzwyczajnego autobusem szynowym 
typu 214 Ma, 
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− wystąpienia o wydanie opinii dotyczącej odwołania dyrektora naczelnego Teatru 
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 

− opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku, 

− zatwierdzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie, 

− opinii dotyczącej nadania nazwy „Jezioro Machowskie” obiektowi fizjograficznemu 
w Tarnobrzegu, 

− zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2011. 
 
2. 

 

Uchwały dotyczące promocji województwa, w tym m.in. 
w sprawach: 

− wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego /3 uchwały/, 
− promocji Województwa Podkarpackiego w magazynie „Polen – das Reisemagazin”, 
− udziału Województwa Podkarpackiego w IV Międzynarodowej Wystawie Psów 

Rasowych odbywającej się w dniach  19-20 lutego 2011 r. w Rzeszowie, 
− wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego, 
− zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego, 
− udziału Województwa Podkarpackiego  w targach turystycznych - UTAZAS Budapeszt 

2011, 
− udziału Województwa Podkarpackiego  w targach turystycznych -  GTT Gdańsk 2011. 
 
3. 
 

Uchwały z zakresu rozwoju regionalnego, w tym m.in. w sprawach: 

− przyjęcia listy przedsięwzięć polegających na usuwaniu skutków powodzi, wybranych 
do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

− wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umów dwustronnych, 
− dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system 
innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013, 

− zmiany Uchwały Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania oceny 
strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

− zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny 
strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

− zmiany Uchwały Nr 304 /6118/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania 
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja 
inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

− przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi 
priorytetowej, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu 
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Schemat B – Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

− ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I osi 
priorytetowej, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu 
Schemat B – Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

− przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 
na 2011 r., 

− wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie 
projektu /4 uchwały/, 

− wydłużenia terminu wykonania przez beneficjenta – Bronisław Piskorz,  czynności 
w toku postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych w ramach działania 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, 

− wydłużenia terminu wykonania przez beneficjenta – Adam Śliwka,  czynności w toku 
postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych w ramach działania 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, 

− upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu 
pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie” 
w ramach Działania II.1, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 
2013, 

− upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu 
pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013, 

− upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn. 
„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013, 

− przyjęcia stanowiska Instytucji Zarządzającej RPO WP dotyczącego projektów 
współfinansowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w związku ze zmianą 
stawek podatku od towarów i usług, 

− zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

 
4. 
 

Uchwały o tematyce majątkowej, w tym m.in. w sprawach: 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie na nabycie sprzętu i aparatury medycznej, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie na zbycie wywoływarek ciemniowych, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie na przekazanie w użyczenie sondy scyntylacyjnej, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie 
na nabycie urządzenia do przesiewowego badania wzroku, 

− oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Korczyńskiej, 
− przekazania spółce Przewozy Regionalne spółka z o.o. w dzierżawę autobusów 

szynowych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób na terenie 
Województwa Podkarpackiego, 

− przekazania spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. w dzierżawę autobusu szynowego 
Nr SA 135-011 do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób na terenie 
Województwa Podkarpackiego, 
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− wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego do działki nr 996/2, 
położonej w miejscowości Zgłobień gm. Boguchwała służebnością gruntową - 
ustanowienie drogi koniecznej, 

− zmiany Uchwały Nr 296/5931/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 lipca 
2010 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działek położonych w Tajęcinie gm. 
Trzebownisko na rzecz PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z. o.o.  oraz Uchwały 
Nr 321/6733/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2010 r. 
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, 

− włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park – Mielec nieruchomości 
będących własnością Województwa Podkarpackiego, 

− przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych 
nieruchomości gruntowych położonych w Krośnie. 

 
5. 
 

Uchwały o tematyce finansowej, w tym m.in. w sprawach: 

− przyjęcia autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa 
Podkarpackiego na 2011 r., 

− przyjęcia autopoprawek II do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa 
Podkarpackiego na 2011 r., 

− przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Podkarpackiego, 

− przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu, 
− udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2011 roku, 
− przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy 

w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2011, 
− zawarcia z Wojewodą Podkarpackim umowy dotyczącej przekazania środków 

z budżetu państwa, 
− zawarcia z Wojewodą Podkarpackim porozumienia dotyczącego przekazywania 

środków z budżetu państwa, 
− zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi 

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, 
− ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Rzeszowie, 
− ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Tarnobrzegu, 
− ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Przemyślu, 
− uznania celowości realizacji zadania publicznego w ramach sportu powszechnego 

w 2011 roku, 
− udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2011 roku, 
− planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2011 r. 
 
Treść podjętych uchwał znajduje się na stronie internetowej Województwa 
Podkarpackiego: 
www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/zarzad/uchwaly  
 

Ponadto Zarząd Województwa przyjął 10 projektów uchwał Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku.  
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W omawianym okresie sprawozdawczym przedmiotem obrad Zarządu Województwa 
były również następujące tematy: 
 
− informacja o występujących zagrożeniach związanych z realizacją zadania 

pn. „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej 
Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875" w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 

− informacje o zwrotach środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów, 
dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, 

− informacja o zwrotach środków dokonanych przez beneficjentów PO KL na rachunek 
Ministra Finansów, dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 

− informacja Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 
dotycząca stanu realizacji zadań finansowanych ze środków przeznaczonych 
na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi na terenie województwa 
podkarpackiego, 

− informacja dotycząca problemów związanych z działalnością Zespołu Karpackich 
Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, 

− sprawozdanie z realizacji Ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2010 roku, 

− informacja dotycząca możliwości unieszkodliwiania odpadów medycznych na terenie 
województwa podkarpackiego, 

− informacja o sytuacji organizacyjno-finansowej Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy 
i Chorób Płuc w Rzeszowie, 

− informacja na temat wniosków zarządców dróg dotyczących zmiany kategorii dróg 
do kategorii dróg wojewódzkich w latach 2007-2010, 

− analiza udziału Województwa Podkarpackiego w targach turystycznych zagranicznych 
i krajowych. 
 

 
Członkowie Zarządu – w ramach upoważnień udzielonych im przez Marszałka Województwa – sprawowali 
bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz 
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.  
 

Informację niniejszą opracowano w Gabinecie Marszałka Województwa Podkarpackiego na podstawie 
protokołów posiedzeń Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
 
 

Rzeszów, 14 lutego 2011 r.  
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