
          

 
 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego  

o realizacji uchwał Sejmiku w obszarze pomocy humanitarnej dla Ukrainy 

 
Stan na: 19 maja 2022 r. 

 

Opracowanie: 

- Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Rzeszów       

- Departament Organizacyjno-Prawny UMWP 

 

1. W związku z Uchwałą Nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terenie tego państwa przez Województwo Podkarpackie i Uchwałą 

Nr 379/7582/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w 

sprawie określenia formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa przez Województwo Podkarpackie  

INFORMUJĘ, że przekazane środki na realizację ww. uchwał w kwocie 1 500 000 zł będących 

w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, wydatkowane zostały 

w na dzień 19 maja 2022 r. przez:  

 

Departament Ochrony Zdrowa i Polityki Społecznej w wysokości 450 000 zł 

Województwo Podkarpackie zawarło łącznie trzy umowy z wojewódzkimi stacjami pogotowia 
ratunkowego (WSPR) w Rzeszowie (dwie umowy) i Przemyślu (jedna umowa) na realizację 
transportów osób z niepełnosprawnością w ramach pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie  
z zakresem podjętych uchwał. Transport  osób z niepełnosprawnością odbywał się w pozycji 
leżącej z punktów medycznych zlokalizowanych przy przejściach granicznych oraz  
z punktów recepcyjnych. Zadanie to zostało zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego.  
Za realizację transportu organizowanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego  
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odpowiadał koordynator ratownictwa 
medycznego. Zawarte zostały dwie umowy z WSPR Rzeszów oraz WSPR Przemyśl.  
Na powyższe działania zaplanowano kwotę w wysokości 250 000 zł. Odbyło się  
5 transportów w trakcie, których przewieziono 27 osób. Łączna kwota środków 
wykorzystanych wyniosła 152 877,50 zł. Wydatki zostaną zrefundowane z Funduszu Pomocy 
za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego. 

 

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy realizowane były również działania  

w ramach zadań własnych Województwa Podkarpackiego. Działania te polegały na 

zapewnieniu specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, 

będących obywatelami Ukrainy. Za realizację transportu odpowiedzialny był Departament 

Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez JST i 

organizacje pozarządowe prowadzące miejsca pobytu dla osób z niepełnosprawnością. 

Realizacja transportu była możliwa w przypadku wykluczenia tego rodzaju usługi przez inne 

instytucje lub organy w ramach własnych zadań. Zawarto jedną umowę z WSPR Rzeszów. W 

tym celu został złożony wniosek do PFRON o przyznanie pomocy finansowej w kwocie 

200 000 zł w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.  



Odbyły się 2 transporty w trakcie, których przewieziono 33 osoby. Łączna kwota środków 

wykorzystanych wyniosła 67 579,00 zł. 

 

Dotychczas pogotowia wykonały dwa transporty niepełnosprawnych podopiecznych 

ewakuowanych z sierocińca w Krzywym Rogu na trasie Przemyśl – Stalowa Wola  

(22 karetki) oraz Stalowa Wola – Jasionka (32 karetki). Ponadto transportowano grupy 

kilkuosobowe i pojedyncze osoby m.in. do Kielc, Krakowa, Olsztyna, Łodzi. 

Pozostała kwota w dyspozycja ROPS na realizację uchwały obecnie wynosi 1 050 000 zł 

 

Plany Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu  

 

W ramach działań realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu zaplanowany 

został dwutygodniowy wypoczynek letni dla około 50 dzieci w wieku 8-15 lat w Uzdrowisku 

Rymanów. Organizatorem wyjazdu jest Zespół Szkół Specjalnych. Łączny koszt wypoczynku 

jest w trakcie szacowania (rozmowy z Panią Prezes, Ustalenia z Panią Kurator  

o wymaganych dokumentach dotyczących zgłoszenia wypoczynku/kolonii). 

 

2. W związku z Uchwałą Nr XLVII/781/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

28 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym 

na terytorium Ukrainy.  

INFORMUJĘ, że środki na realizację ww. uchwał w kwocie 1 000 000 zł znajdują się                            

w  dyspozycji Departamentu Organizacyjno-Prawnego. Na dzień 19 maja 2022 r. została 

rozpoczęta procedura przetargowa na zakup 15 sztuk mobilnych, specjalistycznych 

defibrylatorów transportowych, które zostaną docelowo przekazane szpitalom w obwodach: 

Lwowskim, Iwano-Frankiwskim, Odeskim, Zakarpackim i Tarnopolskim. Zakup defibrylatorów 

został skonsultowany z poszczególnymi obwodami ukraińskimi, które potwierdziły 

zapotrzebowanie na tego rodzaju sprzęt.  

 

3. W związku z projektem Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który został 

przedłożony przez Zarząd Województwa pod obrady Sesji Sejmiku w 30 maja br.  

w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy, planuje 

się udzielić w 2022 r. pomocy rzeczowej partnerskim regionom w Ukrainie tj., obwodowi: 

Lwowskiemu, Iwano – Frankiwskiemu oraz Zakarpackiemu  w formie organizacji letniego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy wraz z ich opiekunami,  

w zakresie kształcenia, wychowania oraz opieki sanatoryjno- terapeutycznej. Wypoczynek 

letni zorganizowany zostanie na terenie Województwa Podkarpackiego.  Pomoc ta  ma istotny 

charakter w kontekście wsparcia i pomocy narodowi Ukraińskiemu. Na realizację zadania ze 

środków budżetu województwa zaplanowana została kwota 225.000 złotych.  

   

 
 
Plany pomocy – finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 
 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie  

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie planuje realizację projektu 

pozakonkursowego dotyczącego tworzenia mieszkań chronionych na bazie majątku 



samorządu województwa, które zostaną udostępnione mieszkańcom Ukrainy, którzy przybili 

do Polski po 24.02.2022 r. w związku z wybuchem konfliktu zbrojonego na terenie tego 

państwa. W tym celu planowana jest adaptacja na mieszkania chronione budynku biurowego 

oraz budynku magazynowego z częścią biurową w Tarnobrzegu, adaptacja jednego piętra 

budynku słuchacza (internatu) w Rzeszowie oraz zakup 6 – 8 mieszkań w Krośnie.  

 

Tarnobrzeg: nieruchomość zabudowana, oznaczona jako działka nr 1546 o pow. 0,4152 ha, 

obj. KW nr TB1T/00042961/1, położona w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 86, będąca 

w całości własnością Województwa Podkarpackiego, w trwałym zarządzie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Zabudowa obejmuje 

budynek biurowy o pow. 145,9 m2 oraz budynek magazynowy z częścią biurową o pow.  

265,9 m2. W ww. zabudowaniach możliwe jest utworzenie 6  mieszkań chronionych. 

 

Rzeszów: nieruchomość zabudowana, oznaczona jako działka nr 524/5 o pow. 0,6918 ha, 

obj. KW nr RZ1Z/00112475/4, położona w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 1, będąca w całości 

własnością Województwa Podkarpackiego, w trwałym zarządzie Medyczno – Społecznego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. W ramach projektu 

planowana jest  adaptacja IV piętra budynku słuchacza (internatu) o pow. użytkowej 506 m2. 

W ww. zabudowaniach możliwe jest utworzenie ok. 7-8  mieszkań chronionych, konieczna jest 

jednak dobudowa pionów kanalizacyjnych, wodnych oraz windy zewnętrznej. Ponadto 

ze względu na fakt, iż tylko część budynku (1 kondygnacja) byłaby przeznaczona na 

mieszkania, konieczne jest pełna inwentaryzacja budynku (ponad 5000 m2), niezbędna do 

wydzielenia obiektu na dwa samodzielne lokale. 

 

Krosno: inwestycja obejmuje zakup 6 – 8 mieszkań na parterze, w stanie deweloperskim, 

w blokach mieszkalnych w niskiej lub wysokiej zabudowie. W przypadku braku możliwości 

zakupu lokali mieszkalnych mieszczących się na parterze, zostaną nabyte mieszkania na 

wyższych piętrach w bloku wyposażonym w windę.  

 

Przemyśl: W ramach przedmiotowego projektu rozważany jest również zakup 3-4 mieszkań 

w Przemyślu. Obecnie trwa analiza rynku pod kątem nabycia nowych lokali mieszkaniowych.  

 

Projekt obejmuje również wyposażanie wszystkich lokali mieszkaniowych w meble oraz 

sprzęty konieczne do funkcjonowania gospodarstwa domowego.  

Przewidywana wartość projektu wynosi ok. 12 000 000,00 zł,  projekt w 100% finansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach XI Osi Priorytetowej 

REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020.  

 

 

 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.  
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie planuje realizację następujących form wsparcia: 
 
 
a) Powołanie Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców, działającego w 

Rzeszowie, Przemyślu, Tarnobrzegu i Krośnie. Planuje się, że PCIC będzie świadczyło 
m.in. następujące formy wsparcia:  

 



• kursy języka polskiego, 

• kursy adaptacyjne,   

• pomoc doradcy w zakresie związanym z różnymi aspektami życia społeczno-
ekonomicznego w Polsce,  

• organizacja półkolonii/kolonii językowych dla dzieci w okresie wakacyjnym,  

• intensywne kursy języka polskiego połączone z wyżywieniem i zakwaterowaniem 
(również osób zależnych),  

• usługi tłumacza, psychologa i prawnika,  

• „przedszkole na godziny”,  

• finansowanie kursów zawodowych, indywidualnych kursów języka polskiego, opieki 
nad osobami zależnymi – poprzez bony z przeznaczeniem na konkretny cel.   

Planuje się, że PCIC zostanie utworzone w ramach projektu własnego WUP, finansowanego 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 . Obecnie trwa procedowanie założeń projektowych na szczeblu Komisji 
Europejskiej. 
 
b) Pomoc w znalezieniu zatrudnienia, aktywizacja zawodowa – usługi i instrumenty rynku 

pracy, świadczone przez powiatowe urzędy pracy w ramach projektów pozakonkursowych 
w działaniu 7.2 RPO WP 2014-2020 na rzecz osób opuszczających Ukrainę.  

 
c)  Rozszerzenie mechanizmu zakupów interwencyjnych o wsparcie dla Ukrainy oraz osób 

opuszających UA przebywających w PL – Beneficjentem będą Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, które dzięki dodatkowym środkom zwiększającym wartość 
realizowanych przez nie obecnie projektów będą mogły finansować różnego rodzaju 
usługi świadczone na rzecz osób opuszczających Ukrainę przez podmioty ekonomii 
społecznej (m.in. usługi opiekuńcze, cateringowe) – Planuje się realizację wsparcia w 
ramach Działania 8.5 RPO WP 2014-2020; 

 
d) Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników 

pozaszkolnych form kształcenia zawodowego będących uchodźcami z Ukrainy i 
wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez: 

• kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

• kursy umiejętności zawodowych, 

• inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 

Planuje się realizację wsparcia w ramach Działania 9.5 RPO WP 2014-2020; 
 
Wszystkie wymienione formy pomocy planowane do realizacji będą finansowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 
Ogółem zakładane wsparcie to ok. 50 mln złotych. 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje przygotowali: 
 
Justyna Markiewicz – Kierownik Oddziału Projektów i Funduszy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Rzeszowie. 
 
Marcin Fijołek - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego, Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego 


