XVI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 r.
(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 XV sesji.
3. Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” dla
Bogusławy Herdzik, Bronisława Majgiera, prof. dr hab. Władysława Andrzeja
Serczyka.
4. Debata nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa
Podkarpackiego na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Województwa Podkarpackiego na 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie planów pracy komisji stałych sejmiku
Województwa Podkarpackiego na 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Innowacji Województwa
Podkarpackiego na lata 2005-2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie
finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok
2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
14. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2011 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i podpisania Listu
intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska)
a Regionem Autonomicznym Kuangsi - Czuang (Chińska Republika Ludowa).
16. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnień w Rzeszowie.
17. Informacja nt. stanu wykorzystania funduszy europejskich na lata 2007-2013.
18. Informacja o realizacji w 2010 r. zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych w aglomeracjach wyznaczonych na terenie województwa
podkarpackiego.
19. Raport na temat stanu środowiska w województwie podkarpackim w 2010 r.
20. Informacja nt. realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

21. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu
Województwa Podkarpackiego (w okresie od 14 listopada 2011 r. do 5 grudnia 2011
r. ) i wykonania uchwał Sejmiku.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Zamknięcie sesji.

wróć

- projekt UCHWAŁA NR /

/11

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia

grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego
na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz § 17 ust. 1
Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września
1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz.
Woj. Podk. z 2000r. Nr 22, poz. 168 ze zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się plan pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2012 rok
w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie
Zgodnie z § 17 ust.1 Statutu Województwa Podkarpackiego Sejmik działa zgodnie z
uchwalonym planem pracy.
Niniejszym projektem uchwały przedkłada się Sejmikowi do zatwierdzenia
projekt planu pracy obejmujący m.in. tematy zaproponowane przez Zarząd
Województwa
Podkarpackiego,
departamenty
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego oraz wynikające z planów pracy komisji stałych
Sejmiku.
Przewodnicząca Komisji Głównej
Teresa Kubas - Hul

wróć
Załącznik do Uchwały……….. .
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ……………………..

Plan pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2012 rok
Sesja

styczeń

Temat

Departamenty/
Jednostki

Komisje
współpracujące

1. Prace nad przyjęciem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
2. Prace nad zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego.

Departament
Budżetu i Finansów

Wszystkie Komisje

Gabinet Marszałka

Komisja Współpracy z
Zagranicą, Turystyki i
Promocji

Departament Ochrony
Środowiska

Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony
Środowiska

1. Przyjęcie kwartalnego planu wyjazdów zagranicznych pracowników
Urzędu Marszałkowskiego i Radnych Województwa Podkarpackiego.
2. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów
zagranicznych pracowników UM oraz przyjmowanych przez UM
delegacji zagranicznych w IV kw. 2011 r.
3. Przyjęcie zakresu rzeczowego pracy Oddziału Współpracy
Międzynarodowej.
4. Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej.
Przyjęcie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów
położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o
obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie.

wróć
Przyjęcie informacji z wykonania w roku 2011 Wojewódzkiego Programu
Pomocy Społecznej na lata 2009-2015.

Przyjęcie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2012-2016
Informacja nt. założeń aktualizacji
podkarpackiego na lata 2007-2020

luty

Strategii

rozwoju

województwa

ROPS Rzeszów

Komisja Ochrony Zdrowia
Polityki Prorodzinnej i
Społecznej

ROPS Rzeszów

Komisja Ochrony Zdrowia
Polityki Prorodzinnej i
Społecznej;

Departament Strategii i
Planowania
Przestrzennego

Komisja Rozwoju
Regionalnego

Zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Działalności
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2011 r. Departament Rolnictwa i
Gospodarki Wodnej

Przymusowy wykup akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna.

Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony
Środowiska
Komisja Budżetu, Mienia i
Finansów
Nadzoru Właścicielskiego
i Analiz Ekonomicznych
Komisja Rozwoju
Regionalnego

Informacja o problemach lokalowych instytucji kultury: Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez województwo podkarpackie za poprzedni rok
kalendarzowy.
Informacja roczna dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (według stanu na koniec 2011 r.).
Sprawozdanie z realizacji Planu Działania na lata 2010 – 2011 dla
Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w
województwie podkarpackim.

Departament Kultury i
Ochrony Dziedzictwa
Narodowego

Komisja Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej

Departament Edukacji,
Nauki i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej

Departament Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony
Środowiska

wróć
Debata na temat promocji województwa podkarpackiego.

1. Przyjęcie informacji o realizacji w roku 2011 Wojewódzkiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
lata 2007-2013.
2. Przyjęcie informacji o realizacji Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2011.
3. Przyjęcie informacji o wykonaniu w roku 2011 Wojewódzkiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu
województwa finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

marzec

Departament Promocji i
Turystyki

Komisja Współpracy z
Zagranicą, Turystyki i
Promocji

ROPS
Rzeszów

Komisja Ochrony Zdrowia
Polityki Prorodzinnej i
Społecznej

Komisja Budżetu, Mienia i
Finansów Komisja
Podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego” Rzeszów – Jasionka” Nadzoru Właścicielskiego
Rozwoju Regionalnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
i Analiz Ekonomicznych
Komisja Gospodarki i
Infrastruktury
Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie
wojewódzkim w roku 2012.

1. Informacja na temat stanu wdrażania programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013 oraz Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w województwie
podkarpackim.
2. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Euroregion Karpacki
Polska za 2011 rok.

Departament Geodezji i
Gospodarki Mieniem

Komisja Gospodarki i
Infrastruktury

Gabinet Marszałka

Komisja Współpracy z
Zagranicą, Turystyki i
Promocji .

wróć
Przyjęcie informacji o rocznej realizacji Wojewódzkiego Programu Na Rzecz
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.
Przyjęcie informacji o realizacji zadań ROPS Rzeszów za 2011 rok.

ROPS
Rzeszów

Komisja Bezpieczeństwa
Publicznego i
Zatrudnienia

1. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w
2011 roku.
Wojewódzki Urząd Pracy
2. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w
w Rzeszowie
Rzeszowie za 2011 rok.
3. Sprawozdanie z realizacji priorytetów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

kwiecień

1. Przyjęcie kwartalnego planu wyjazdów zagranicznych pracowników
Urzędu Marszałkowskiego i Radnych Województwa Podkarpackiego.
2. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów
zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz
przyjmowanych przez UM delegacji zagranicznych.
3. Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej.
4. Przegląd i analiza wykonania zawartych umów i porozumień
międzynarodowych, (listów intencyjnych ) zawartych przez samorząd
województwa podkarpackiego.
5. Analiza programu promocji województwa podkarpackiego za
pośrednictwem Biura w Brukseli.

Komisja Ochrony Zdrowia
Polityki Prorodzinnej i
Społecznej

Gabinet Marszałka

1. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Finansowego
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za
2011 r.
Departament Rolnictwa i
2. Informacja na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na
Gospodarki Wodnej
terenie województwa podkarpackiego.

Komisja Bezpieczeństwa
Publicznego i
Zatrudnienia

Komisja Współpracy z
Zagranicą, Turystyki i
Promocji

Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony
Środowiska

wróć
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa
Podkarpackiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami
Prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego za 2011 rok.

kwiecień
Składowanie zabytków z wykopalisk archeologicznych w województwie
podkarpackimi – stan obecny i perspektywy

1. Informacja o działalności w 2011 r.:
- Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
- Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu
2. Informacja o działalności w 2011 r. Podkarpackiego Funduszu
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie.

maj

1. Zatwierdzenie Rocznego Sprawozdania Finansowego Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2011 r.

1. Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej.
2. Przegląd i analiza wykonania zawartych umów i porozumień
międzynarodowych,( listów intencyjnych) zawartych przez samorząd
województwa podkarpackiego.

Gabinet Marszałka

Komisja Współpracy z
Zagranicą, Turystyki i
Promocji

Departament Kultury i
Ochrony Dziedzictwa
Narodowego

Komisja Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej

Departament Strategii i
Planowania
Przestrzennego

Komisja Rozwoju
Regionalnego

Departament Rolnictwa i
Gospodarki Wodnej

Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony
Środowiska

Gabinet Marszałka

Komisja Współpracy z
Zagranicą, Turystyki i
Promocji .

wróć
Informacja nt. realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 2011r.

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa
Podkarpackiego za 2011r., oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Podkarpackiego za 2011r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Województwa podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa
Podkarpackiego za 2011r.

1. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów
zagranicznych pracowników UM oraz przyjmowanych przez UM
delegacji zagranicznych.
2. Analiza programu promocji Województwa Podkarpackiego za
pośrednictwem Biura w Brukseli.

czerwiec

Departament Rozwoju
Regionalnego

Departament
Budżetu i Finansów

Gabinet Marszałka

Komisja Rozwoju
Regionalnego

Wszystkie Komisje

Komisja Współpracy z
Zagranicą, Turystyki i
Promocji .

Informacja na temat aktualnego stanu wdrażania I osi priorytetowej „
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” RPO WP na lata 2007-2013

Departament Wspierania
Przedsiębiorczości

Komisja Rozwoju
Regionalnego
( do decyzji Komisji czy
ująć w planie pracy
Sejmiku)

Informacja dotycząca dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości
wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego w roku 2012

Departament Geodezji i
Gospodarki Mieniem

Komisja Gospodarki i
Infrastruktury.

Departament Ochrony
Środowiska

Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony
Środowiska

1.
2.

Przyjęcie Planu Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego
Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania
Planu Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego

wróć
Informacja o sytuacji podmiotów leczniczych nadzorowanych przez
Samorząd Województwa Podkarpackiego za 2011 r. oraz I półrocze 2012 r.

sierpień

1. Przyjęcie kwartalnego planu wyjazdów zagranicznych pracowników
Urzędu Marszałkowskiego i Radnych Województwa
Podkarpackiego.
2. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów
zagranicznych pracowników UM oraz przyjmowanych przez UM
delegacji zagranicznych.
3. Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej.
4. Informacja o stanie realizacji porozumień i deklaracji o współpracy
zagranicznej, zawartych przez Województwo Podkarpackie oraz o
innych działaniach międzynarodowych Samorządu Województwa.
Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (według stanu na koniec II kwartału 2012 r.).

Departament Ochrony
Zdrowia i Polityki
Społecznej

Komisja Ochrony
Zdrowia, Polityki
Prorodzinnej i Społecznej

Gabinet Marszałka

Komisja Współpracy z
Zagranicą, Turystyki i
Promocji .

Departament Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony
Środowiska

Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie

Komisja Bezpieczeństwa
Publicznego i
Zatrudnienia

Informacja nt. funkcjonowania Podkarpackiego Parku NaukowoTechnologicznego

Departament Rozwoju
Regionalnego

Komisja Rozwoju
Regionalnego

Informacja o sytuacji finansowej wojewódzkich instytucji kultury

Departament Kultury i
Ochrony Dziedzictwa
Narodowego

Komisja Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej

Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia
negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom
społecznym

wrzesień
1. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów
zagranicznych pracowników UM oraz przyjmowanych przez UM delegacji
zagranicznych
2. Informacja o stanie realizacji porozumień i deklaracji o współpracy
zagranicznej, zawartych przez Województwo Podkarpackie oraz o
innych działaniach międzynarodowych Samorządu Województwa

Gabinet Marszałka

Komisja Współpracy z
Zagranicą, Turystyki i
Promocji .

wróć
Informacja nt. stanu prac i konsultacji społecznych aktualizowanej Strategii
rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020
1. Przedłożenie informacji na temat działalności Podkarpackiej Agencji
Energetycznej Sp. z o.o.
2. Przedłożenie informacji na temat działalności Podkarpackiego Centrum
Hurtowego „AGROHURT”.
3. Wybór podmiotu uprawnionego do badania Rocznego Sprawozdania
Finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Boguchwale.
1. Przyjęcie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów
2. Przyjęcie Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej
Informacja nt. stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – stan na 30 września
2012r

październik Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych składanych Marszałkowi
Województwa Podkarpackiego.
Sprawozdanie z analizy
oświadczeń
majątkowych
Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

składanych

1.Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012
2. Informacja o stanie realizacji projektów systemowych realizowanych przez
Oddział nauki w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu .
1. Przyjęcie kwartalnego planu wyjazdów zagranicznych pracowników UM
i radnych województwa podkarpackiego.
2. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów
zagranicznych pracowników UM oraz przyjmowanych przez UM delegacji
zagranicznych.
3. Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej.

Departament Strategii i
Planowania
Przestrzennego

Komisja Rozwoju
Regionalnego

Departament Rolnictwa
i Gospodarki Wodnej

Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony
Środowiska

Departament Ochrony
Środowiska

Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony
Środowiska

Departament Rozwoju
Regionalnego

Komisja Rozwoju
Regionalnego

Departament
Organizacyjny

Komisja Główna

Kancelaria Sejmiku

Komisja Główna

Departament Edukacji,
Nauki i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej

Gabinet Marszałka

Komisja Współpracy z
Zagranicą, Turystyki i
Promocji .

wróć
Informacja nt. stanu realizacji projektu systemowego pn. Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w
województwie podkarpackim
Informacja o działaniach zmierzających do zmiany statusu zakładów
kształcenia nauczycieli.

Departament Rozwoju
Regionalnego

Komisja Rozwoju
Regionalnego

Departament Edukacji,
Nauki i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej

Gabinet Marszałka

Komisja Współpracy z
Zagranicą, Turystyki i
Promocji .

Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy międzynarodowej
i międzyregionalnej

listopad

Informacja dotycząca stanu wdrażania Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” w Województwie Podkarpackim (według stanu na
koniec III kwartału 2012 r.).
Przyjęcie Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego na 2013 rok.

Departament Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony
Środowiska

Gabinet Marszałka

Komisja Współpracy z
Zagranicą, Turystyki i
Promocji

Departament Ochrony
Środowiska

Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony
Środowiska

Departament Strategii i
Planowania
Przestrzennego

Komisja Rozwoju
Regionalnego

Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla województwa podkarpackiego

Przyjęcie zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na
lata 2007-2020

grudzień

1. Zatwierdzenie Rocznego Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na 2013 r.
Departament Rolnictwa i
2. Zatwierdzenie projektu Planu Finansowego Podkarpackiego Ośrodka
Gospodarki Wodnej
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na 2013 r.
Informacja nt. stanu wykorzystania funduszy europejskich 2007-2013 w
Departament Rozwoju
województwie podkarpackim
Regionalnego

Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony
Środowiska
Komisja Rozwoju
Regionalnego

wróć
Informacja na temat stanu środowiska w województwie podkarpackim w
2011 r.
Informacja o współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z
organizacjami pożytku publicznego w zakresie kultury w 2012 r.
Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów zagranicznych
pracowników UM oraz przyjmowanych przez UM delegacji zagranicznych
Informacja na temat aktualnego stanu wdrażania I osi priorytetowej „
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” RPO WP na lata 2007-2013

grudzień
1.Prace nad przyjęciem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.
2. Prace nad zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego
Przyjęcie planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok
Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa
Podkarpackiego na 2013 rok.
Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa
Podkarpackiego na 2013 rok.

Departament Ochrony
Środowiska

Komisja Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony
Środowiska

Departament Kultury i
Ochrony Dziedzictwa
Narodowego

Komisja Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej

Gabinet Marszałka

Komisja Współpracy z
Zagranicą, Turystyki i
Promocji .

Departament Wspierania
Przedsiębiorczości

Komisja Rozwoju
Regionalnego
( do decyzji Komisji czy
ująć w planie pracy
Sejmiku)

Departament Budżetu i
Finansów

Wszystkie Komisje

Kancelaria Sejmiku

Wszystkie komisje

Kancelaria Sejmiku

Wszystkie komisje

Kancelaria Sejmiku

Komisja Rewizyjna

Ponadto:
1. Możliwe do realizacji na każdej sesji Sejmiku: - przyjęcie uchwał w sprawie zawarcia porozumień o współpracy międzynarodowej
i międzyregionalnej Województwa Podkarpackiego,
- przyjęcie sprawozdań z działalności instytucji i jednostek – wynikające z ustaw.
2. Zgodnie z § 17 pkt. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego Sejmik w razie potrzeby może dokonywać zmian i uzupełnień w
planie pracy.

wróć
3. Raz na kwartał Zarząd przedłoży Sejmikowi sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych. W każdym kwartale możliwe jest również
zwołanie dodatkowej sesji.
4.Zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych (art. 266) Zarząd Województwa do dnia 31 sierpnia 2012r. jest zobowiązany
przedstawić Sejmikowi Województwa informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012r., informację o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacje o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze planów finansowych
samorządowych osób prawnych. Ww. informacje nie podlegają głosowaniu.
5.W trakcie roku na sesje Sejmiku przedkładane będą projekty uchwał w sprawie: zmian w budżecie, zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, udzielania poręczeń i pożyczek, zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz inne dotyczące gospodarki
finansowej Samorządu, których podjecie jest zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Sejmiku Województwa.
6. W trakcie roku na sesje Sejmiku przedkładane będą projekty uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaże, najmy,
dzierżawy, użyczenia nieruchomości, zastrzeżone jako zadania sejmiku.

wróć

- projekt UCHWAŁA NR / /11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia

grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz § 41 ust.
3 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 2000 r. Nr 22, poz. 168 ze zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa
Podkarpackiego na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie planu
kontroli Komisji Rewizyjnej.
Na podstawie § 41 ust. 3 Statutu Województwa Podkarpackiego, w związku
z przyjęciem Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej, wynikającym z zakresu działania
Komisji powołanej do przeprowadzania kontroli działalności Zarządu Województwa
Podkarpackiego oraz Wojewódzkich Jednostek Organizacyjnych, przedkłada się plan
kontroli pod obrady Sejmiku do zatwierdzenia.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Mariusz Kawa

wróć

Załącznik do Uchwały Nr…………….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ………………...

I półrocze

PLAN KONTROLI
Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
na 2012 r.

1. Przyjęcie planu kontroli Komisji na 2012 rok.
2. Analiza wykonania budżetu za 2011 rok i przyjęcie opinii dotyczącej realizacji planu
dochodów i wydatków budżetowych za 2011 r. wraz z opracowaniem wniosku
w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z wykonania
budżetu za 2011 r.
3. Kontrola przebiegu realizacji planów finansowych wybranych instytucji podległych
samorządowi
województwa
–
kultura,
ochrona
zdrowia,
PZDW
i inne.
4. Kontrola wykorzystania dotacji przekazywanych przez samorząd województwa dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
i
innych
z
zakresu
kultury
i dziedzictwa narodowego.
5. Kontrola realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych
z zakresu melioracji, infrastruktury transportowej, sportu, … i innych.
6. Kontrola
realizacji
wybranych
zadań
z
zakresu
bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego.

II półrocze

1. Analiza odpowiedzi na interpelacje i pytania Radnych Województwa, zgłoszone w
pierwszym półroczu 2012 r. oraz analiza wykonania planu dochodów i wydatków
budżetu województwa za I półrocze 2012 r.
2. Kontrola realizacji planu dochodu i wydatków budżetowych w obszarze służby
zdrowia
wraz
z
kontrolą
wdrażania
programów
restrukturyzacyjnych
w jednostkach ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa.
3. Analiza
wyników
wybranych
kontroli
zewnętrznych
przeprowadzonych
w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach podległych samorządowi województwa
w I półroczu 2012, w tym wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.
4. Kontrola realizacji wybranych zadań drogowych, w tym inwestycji realizowanych na
drogach wojewódzkich wspólnie z samorządami innych szczebli.
5. Analiza gospodarki mieniem Województwa Podkarpackiego.
6. Wstępna analiza projektu budżetu na 2013 r.

Komisja Rewizyjna za zgodą lub na zlecenie Sejmiku Województwa Podkarpackiego
będzie przeprowadzać kontrole w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym
Planie Kontroli – stosownie do zapisów §40 ust.4 Statutu Województwa Podkarpackiego.
Ponadto Komisja Rewizyjna w 2012 r. – biorąc pod uwagę zgodność z prawem, celowość,
rzetelność i gospodarność dokonywać będzie bieżących ocen i analiz
w zakresie:
- wykonywania zadań przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i kierowników
wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
- wykorzystania mienia służbowego przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,

wróć

- projekt UCHWAŁA NR / /11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia

grudnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa
Podkarpackiego na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz § 53 ust. 1
Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września
1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz.
Woj. Podk. z 2000r. Nr 22, poz. 168 ze zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się plany pracy komisji stałych:
1) Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały;
2) Komisji Rozwoju Regionalnego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, stanowiący załącznik nr
3 do niniejszej uchwały;
4) Komisji Gospodarki i Infrastruktury, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały;
5) Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska,
stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
6) Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, stanowiący
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
7) Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, stanowiący załącznik nr 7 do
niniejszej uchwały;
8) Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia , stanowiący załącznik nr
8 do niniejszej uchwały.
9) Komisji Głównej, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie

Zgodnie z § 53 ust.1 Statutu Województwa Podkarpackiego komisja stała
działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Sejmik, który może dokonywać
zmian w tym planie.
Niniejszym projektem uchwały przedkłada się Sejmikowi do zatwierdzenia
plany pracy wszystkich stałych komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Komisji Głównej
Teresa Kubas-Hul

wróć

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego
na 2012 rok
1.
Zaopiniowanie projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2012 r.
2.
Opiniowanie zmian w budżecie województwa podkarpackiego na 2012 r.
/przez cały rok/.
3.
Opiniowanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa
Podkarpackiego /przez cały rok/.
4.
Opiniowanie projektów uchwał okołobudżetowych oraz ich nowelizacji
/przez cały rok/.
5.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawie udzielania pomocy finansowej
jednostkom samorządu terytorialnego w różnym zakresie oraz ich nowelizacji
/przez cały rok/.
6.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
7.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawie tworzenia spółek z udziałem
samorządu województwa podkarpackiego.
8.
Opiniowanie propozycji wysokości limitów i kwot maksymalnych
poręczeń dokonywanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego /przez
cały rok/.
9.
Opiniowanie propozycji wysokości limitów i kwot maksymalnych
pożyczek z budżetu województwa.
10. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok.
11. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I
półrocze 2012 r.
12. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek,
których organem założycielskim jest samorząd województwa za 2011 rok
13. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek,
których organem założycielskim jest samorząd województwa za I półrocze 2012
roku.
14. Opiniowanie /przez cały rok/ projektów uchwał w zakresie gospodarki
mieniem województwa /sprzedaż w trybie przetargu, sprzedaż z bonifikatą,
sprzedaż bezprzetargowa, zamiana lub darowizna/.
15. Opracowanie zbiorczego wniosku Komisji w sprawie propozycji zmian w
projekcie budżetu województwa na 2013 rok.
16. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2013 r.
Ponadto bieżące sprawy i tematy wynikające z działalności Samorządu
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Komisji
Jerzy Borcz

Załącznik nr … do uchwały Nr .................................................. Sejmiku Województwa
wróćPodkarpackiego z dnia ................
KS-II.0011.2.3.2011.JRJ
PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA ROK 2012.
termin
styczeń
luty

Tematy
Departament odpow. za przygotowanie
Kancelaria Sejmiku
Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2011.
Dep. Strategii i Planowania Przestrzennego
Informacja nt. założeń aktualizacji „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”.
Informacja o stanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- Departament Wdrażania Projektów Infrastr.
Regionalnego Programu Operacyjnego
2013 w zakresie osi priorytetowych II-VII w roku 2011.
Wspólne posiedzenie z Komisją Gospodarki i Infrastruktury w sprawie kreowania potencjału gospodarczego Kancelaria Sejmiku
marzec
regionu oraz aktywizacji obszarów zmarginalizowanych gospodarczo.
Informacja o działalności w 2011 r. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie oraz Dep. Strategii i Planowania Przestrzennego
kwiecień
Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu.
Dep. Strategii i Planowania Przestrzennego
Informacja o działalności w 2011 r. Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
maj
Dep. Społeczeństwa Informacyjnego
Informacja o realizacji projektów z dziedziny Społeczeństwa Informacyjnego o zasięgu regionalnym.
Dep. Wspierania Przedsiębiorczości
Informacja nt. aktualnego stanu wdrażania I osi priorytetowej „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO
czerwiec
WP na lata 2007-2013”.
Dep. Strategii i Planowania Przestrzennego
Informacja nt. stanu prac nad aktualizacją „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”
– przedstawienie wizji i kierunków rozwoju województwa.
Informacja nt. realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Departament Rozwoju Regionalnego
w 2011r. – zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.
sierpień
Informacja o stanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- Departament Wdrażania Projektów Infrastr.
Regionalnego Programu Operacyjnego
2013 w zakresie osi priorytetowych II-VII za pierwsze półrocze 2012 r.
Departament Rozwoju Regionalnego
wrzesień
Informacja nt. funkcjonowania Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Departament Rozwoju Regionalnego
Informacja nt. stanu realizacji projektu systemowego pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania
Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013"
Departament Rozwoju Regionalnego
październik Informacja nt. stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 – stan na 30 września 2012 r.
Dep. Strategii i Planowania Przestrzennego
Informacja nt. stanu prac nad aktualizacją „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”
– prezentacja projektu dokumentu.
Kancelaria Sejmiku
Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2013.
listopad
Realizacja projektów teleinformatycznych wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie Dep. Społeczeństwa Informacyjnego
podkarpackim z zakresu rozbudowy sieci szerokopasmowych.
Dep. Strategii i Planowania Przestrzennego
Informacja nt. stanu prac nad aktualizacją „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”
grudzień
– prezentacja projektu dokumentu.
Dep. Wspierania Przedsiębiorczości
Informacja nt. aktualnego stanu wdrażania I osi priorytetowej „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO
WP na lata 2007-2013”.
Ponadto przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju Regionalnego będzie
- opiniowanie uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Przewodniczący Komisji
- przyjmowanie bieżących informacji Zarządu Województwa,
- inicjatywa uchwałodawcza radnych i członków komisji
Zdzisław Nowakowski

wróć

Plan pracy
Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji
Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2012 rok.
I kwartał:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 rok.
2. Przyjęcie kwartalnego planu wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu
Marszałkowskiego i Radnych Województwa Podkarpackiego.
3. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów zagranicznych
pracowników UM oraz przyjmowanych przez UM delegacji zagranicznych.
4. Przyjęcie zakresu rzeczowego pracy Oddziału Współpracy Międzynarodowej.
5. Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej.
6. Przedstawienie priorytetów promocji Województwa Podkarpackiego w roku
2012 – proponowany termin- luty 2012.
7. Przedstawienie
do realizacji w 2012 roku zadań z zakresu promocji
gospodarczej przez Oddział rozwoju gospodarczego.
8. Informacja nt.stanu
wdrażania
programów Europejskiej Współpracy
Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w
Województwie Podkarpackim.
9. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w
2010 roku.

II kwartał:
1. Przyjęcie kwartalnego planu wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu
Marszałkowskiego i Radnych Województwa Podkarpackiego.
2. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów zagranicznych
pracowników UM oraz przyjmowanych przez UM delegacji zagranicznych.
3. Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy międzynarodowej
i międzynarodowej.
4. Przegląd i analiza wykonania zawartych umów i porozumień
międzynarodowych,(listów intencyjnych) zawartych przez samorząd
województwa podkarpackiego.
5. Realizacja umowy Województwa Podkarpackiego z przewoźnikiem lotniczym
Ryanair Ltd. – proponowany termin - czerwiec.
6. Analiza
programu
promocji Województwa
Podkarpackiego za
pośrednictwem Biura w Brukseli.
7. Wyjazdowe posiedzenie członków Komisji do Lwowa lub / i Łucka
w celu oceny współpracy z organizacjami polonijnymi oraz wspólne
posiedzenie Komisji Lwowskiej Obwodowej Rady i Wołyńskiej Obwodowej
Rady.
III kwartał;

wróć
1. Przyjęcie kwartalnego planu wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu
Marszałkowskiego i Radnych Województwa Podkarpackiego.
2. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów zagranicznych
pracowników UM oraz przyjmowanych przez UM delegacji zagranicznych.
3. Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy międzynarodowej i
międzynarodowej.
4. Informacja o stanie realizacji porozumień i deklaracji o współpracy
zagranicznej, zawartych przez Województwo Podkarpackie oraz o innych
działaniach międzynarodowych Samorządu Województwa.
IV kwartał:
1. Wyjazdowe posiedzenie członków Komisji do Brukseli w celu oceny pracy
Biura Regionalnego Województwa Podkarpackiego w ramach Domu Polski
Wschodniej w Brukseli i przyjęcie sprawozdania.
2. Przyjęcie kwartalnego planu wyjazdów zagranicznych pracowników UM i
radnych WP.
3. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów zagranicznych
pracowników UM oraz przyjmowanych przez UM delegacji zagranicznych.
4. Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy międzynarodowej i
międzyregionalnej.
5. Sprawozdanie z wykonania działań z zakresu promocji gospodarczej
zrealizowanych w 2012 roku przez Oddział rozwoju gospodarczego.
Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.
Komisja niezależnie od przyjętego planu pracy może w trakcie
roku
wprowadzać tematy wynikające z uchwał Sejmiku i aktualnych potrzeb.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Sobieraj

Załącznik nr … do uchwały Nr .......................................................... Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia ............
KS-II.0011.2.3.2011.JRJ
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI I INFRASTRUKTURYwróć
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2012 r.
Termin

Tematy

Departament odpow. za przygotowanie

Kancelaria Sejmiku
Przedłożenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2011 r.
Informacja nt. opracowywania projektów i dokumentacji inwestycji drogowych oraz zabezpieczenie środków Departament Dróg i Transportu(PZDW)
finansowych na ich wykonanie.
Departament Dróg i Transportu(PZDW)
Informacja w sprawie aktualnych oraz planowanych inwestycjach na drogach wojewódzkich.
Informacja nt. założeń aktualizacji „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020” w zakresie Dep. Strategii i Plan. Przestrzennego
dotyczącym rozwoju transportu drogowego, w tym wypracowanie jednolitego ciągu drogowego do stolicy oraz Departament Dróg i Transportu
państwa, oraz transportu kolejowego i lotniczego na terenie województwa podkarpackiego oraz w sprawie
opracowania „Planu połączenia sieci dróg wojewódzkich z autostradą, drogami krajowymi, w szczególności z
drogą S-19 oraz powiązania ciągów drogowych z drogami powiatowymi w województwie podkarpackim na lata
2013-2030.”
Dep. Geodezji i Gosp. Mieniem
Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie wojewódzkim za 2011 r.
Marzec
Departament Dróg i Transportu (PZDW)
Informacja z realizacji prac dot. remontów cząstkowych na drogach o nawierzchni bitumicznej.
Informacja nt. budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich realizowanych wspólnie z samorządami Departament Dróg i Transportu (PZDW)
województwa podkarpackiego.
Wspólne posiedzenie z Komisją Rozwoju Regionalnego w sprawie kreowania potencjału gospodarczego regionu Kancelaria Sejmiku
oraz aktywizacji obszarów zmarginalizowanych gospodarczo.
Informacja nt. funkcjonowania przewozów regionalnych w województwie podkarpackim - problemy Departament Dróg i Transportu
Kwiecień
komunikacyjne oraz o inwestycje w tabor kolejowy. Informacja nt. reorganizacji i funkcjonowania spółki kolejowej.
Informacja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z wykonania planu zimowego utrzymania Departament Dróg i Transportu (PZDW)
Maj
dróg wojewódzkich w województwie podkarpackim.
Dep. Społeczeństwa Informacyjnego
Informacja o realizacji projektów sieciowych zakresie infrastruktury z dziedziny Społeczeństwa Informacyjnego.
Informacja dotycząca dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu Dep. Geodezji i Gosp. Mieniem
Czerwiec
wojewódzkiego.
Informacja nt stanu prac nad opracowaniem dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju transportu Dep. Strategii i Plan. Przestrzennego
Sierpień
drogowego, w tym wypracowanie jednolitego ciągu drogowego do stolicy państwa, oraz transportu kolejowego i oraz Dep. Dróg i Transportu (PZDW)
lotniczego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pracami nad Koncepcją Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 w tym opracowania planu połączeń sieci dróg wojewódzkich.
Dep. Dróg i Transportu
Informacja w zakresie skomunikowania transportem drogowym i kolejowym lotniska w Jasionce oraz PPN-T.
Wrzesień
Październik Informacja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na temat planu zimowego utrzymania dróg Departament Dróg i Transportu (PZDW)
wojewódzkich w województwie podkarpackim
Informacja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o zaawansowaniu realizacji inwestycji Departament Dróg i Transportu (PZDW)
Listopad
drogowych.
Kancelaria Sejmiku
Przygotowanie wniosków do zmian w projekcie budżetu na rok 2013.
Grudzień
Kancelaria Sejmiku
Przygotowanie planu pracy Komisji Gospodarki i Infrastruktury na rok 2013.
Ponadto przedmiotem posiedzeń Komisji Gospodarki i Infrastruktury będzie
- opiniowanie uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Przewodniczący Komisji
przyjmowanie bieżących informacji Zarządu Województwa,
inicjatywa uchwałodawcza radnych i członków Komisji.
Jan Tarapata
Styczeń
Luty

wróć

PLAN PRACY
KOMISJI ROLNICTWA, ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
I OCHRONY ŚRODOWISKA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2012 r.

Termin
posiedzenia

Tematy

Styczeń
2012

1. Przedstawienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia Programu
środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim
o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie.
2. Szkody w przedsiębiorstwach rybackich i obwodach wędkarskich wyrządzane przez wydry.
3. Przygotowanie gmin do nowej polityki w gospodarce odpadami komunalnymi.

Luty
2012

1. Zatwierdzenie Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale za 2011 r.
2. Informacja na temat podejmowanych działań promocyjnych związanych z Identyfikacją Produktów
Tradycyjnych, Regionalnych i Ekologicznych.
3. Promocja żywności wysokiej jakości – cele Województwa.
4. Informacja o Programie rozwoju produkcji wysokiej jakości żywca wołowego – „Wołowina z Podkarpacia”.
5. Porządkowanie i wycinka zadrzewień i zakrzewień w międzywałach
6. Realizacja postanowień Komisji od sierpnia do grudnia 2011r.
7. Przedłożenie sprawozdania z realizacji planu pracy na 2011 r. oraz planu pracy na 2012 r. wraz z informacją na
temat problemów związanych z prowadzoną działalnością przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu
oraz Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
8. Informacja roczna dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (według stanu na koniec 2011 r.).
9. Sprawozdanie z realizacji Planu Działania na lata 2010 – 2011 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim

wróć

Marzec
2012

1. Informacja o działalności Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w 2011 r. oraz plan działań
na 2012 r.
2. Informacja o działalności Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych
na terenie województwa podkarpackiego w 2011 r. oraz plan działań na 2012 r.
3. Informacja o działalności Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie
województwa podkarpackiego w 2011 r. oraz plan działań na 2012 r.
4. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o działalności na terenie województwa
podkarpackiego w 2012 r.
5. Informacja o działalności Agencji Rynku Rolnego na terenie województwa podkarpackiego w 2011 r.
6. Informacja o działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na terenie województwa podkarpackiego w 2011 r.
7. Wizytacja terenów popowodziowych: Jasło, Brzozów, Sędziszów
8. Informacja o wdrażaniu na Podkarpaciu nowej polityki rolnej
9. Stan realizacji postulatów rolników zgłoszonych podczas kampanii sprawozdawczowyborczej Podkarpackiej Izby Rolniczej w 2011r.
10. Problemy spółdzielni i grup producenckich w podkarpackim rolnictwie.

Kwiecień
2012

1. Informacja o realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w zakresie: budowy zbiorników retencyjnych
i polderów zalewowych, modernizacja rowów i urządzeń melioracyjnych wraz z budową niezbędnych
przepompowni i wód, modernizacja umocnień i wałów przeciwpowodziowych na terenie województwa
podkarpackiego - może być wyjazdowe /Kąty-Myscowa/
2. Informacja na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa podkarpackiego.
3. Ocena stanu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz informacja na temat realizacji „Programu
wsparcia spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego w 2011 r.”
4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale za 2011 r.
5. Przedstawienie priorytetów do finansowania z WFOŚiGW
6. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (według stanu na koniec I kwartału 2012 r.).

wróć

7. Wizytacja terenów popowodziowych: Gorzyce, Tarnobrzeg, Mielec

Maj
2012

1. Zatwierdzenie Rocznego Sprawozdania Finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale za 2011 r.
2. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Rzeszowie za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym

Czerwiec
2012

1. Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa na terenie województwa
podkarpackiego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie w 2011 r.
2. Przedłożenie informacji o realizacji zadań z zakresu szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody
wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
3. Informacja Polskiego Związku Łowieckiego na temat gospodarki łowieckiej prowadzonej w województwie
podkarpackim w 2011 r.
4. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie nt. skali szkód wyrządzonych przez żubry,
wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry na terenie województwa podkarpackiego w 2011 r.
5. Realizacja programów melioracyjnych
6. Przedstawienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Planu Gospodarki
Odpadami dla województwa podkarpackiego
7. Przedstawienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego
8. Informacja o realizacji programu usuwania azbestu.

Sierpień
2012

1. Przedłożenie informacji na temat działalności Podkarpackiej Izby Rolniczej.
2. Informacja RDOŚ o inwestycjach mających wpływ na środowisko na Podkarpaciu
3. Informacja o inwestycjach w podkarpackim rolnictwie.

wróć

Sierpień
2012

4. Łowiectwo i rolnictwo – współpraca
5. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (według stanu na koniec II kwartału 2012 r.).

Wrzesień
2012

1. Informacja na temat Rejestru grup producentów rolnych oraz grup i organizacji producentów owoców i warzyw,
oraz producentów mleka prowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.
2. Informacja na temat rozwoju gospodarstw ekologicznych w województwie podkarpackim.
3. Informacja na temat funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podkarpackiego.
4. Nowe rozwiązania i inwestycje w zagospodarowaniu odpadów komunalnych

Październik
2012

1. Przedłożenie informacji na temat działalności Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za 2012 r.
2. Przedłożenie informacji na temat działalności Podkarpackiego Centrum Hurtowego „AGROHURT”.
3. Wybór podmiotu uprawnionego do badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
4. Przedstawienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia Programu
ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów
5. Przedstawienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia Programu
ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej
6. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (według stanu na koniec III kwartału 2012 r.).

Listopad
2012

1. Informacja z przeprowadzonych doświadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego.
2. Informacja w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.
3. Przedstawienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Programu Ochrony
Środowiska dla województwa podkarpackiego
4. Informacja na temat realizacji wymogów prawnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi
5. Informacja dotycząca stanu wdrażania Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa

wróć

Listopad
2012
Grudzień
2012

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w Województwie Podkarpackim (według stanu na koniec III
kwartału 2012 r.).
1. Zatwierdzenie Rocznego Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
na 2012 r.
2. Zatwierdzenie projektu planu Finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na
2012 r.
3. Plan działalności WFOŚiGW w Rzeszowie na 2013 r. wraz z rocznym planem finansowym.
4. Przyjęcie informacji na temat stanu środowiska w województwie podkarpackim w 2011 r.
5. Realizacja programu usuwania azbestu.

Komisja – niezależnie od przyjętego planu pracy – może wprowadzać tematy wynikające z bieżących potrzeb oraz pracy Sejmiku.

Przewodniczący Komisji:
Władysław STĘPIEŃ

wróć

PLAN PRACY
KOMISJI OCHRONY ZDROWIA
POLITYKI PRORODZINNEJ I SPOŁECZNEJ
NA 2012 ROK
I półrocze
1. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2012 rok.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie 2012 r.
w odniesieniu do działów ochrona zdrowia oraz opieka społeczna.
3. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w statutach podległych
jednostek ochrony zdrowia /każda zmiana w ciągu roku/.
4. Opiniowanie kandydatów do składów rad społecznych jednostek ochrony
zdrowia
wybieranych
jako przedstawicieli Sejmiku Województwa
Podkarpackiego /każda zmiana w ciągu roku/.
5. Omówienie realizacji Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata
2009 – 2015.
6. Omówienie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013 i analiza istniejącego
zabezpieczenia medycznego dla osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych.
7. Omówienie
działań
podejmowanych,
na
terenie
województwa
podkarpackiego, w celu poprawy systemu pomocy ofiarom przemocy
w rodzinie.
8. Analiza realizacji Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans
Osób Niepełnosprawnych Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na
lata 2008 – 2020.
9. Analiza inwestycji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków
samorządowych oraz środków unijnych.
10. Analizowanie wyników finansowych podległych jednostek ochrony zdrowia za
2011 r.
11. Analiza zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych Województwa Podkarpackiego
w niektórych działach medycyny.
II półrocze
1. Ocena współpracy jednostek ochrony zdrowia z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
2. Ocena działalności samorządu wojewódzkiego pod względem
stopnia
realizacji
zadań województwa z zakresu polityki społecznej.
3. Ocena Strategii Działania w ochronie zdrowia i pomocy społecznej pod
względem
zabezpieczenia
racjonalnego
finansowania
jednostek
i wyznaczenia priorytetów zadań.
4. Opiniowanie propozycji dofinansowania ze środków przeznaczonych na
zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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5. Opiniowanie propozycji dofinansowania ze środków przeznaczonych na
realizację zadań z Programu Zapobiegania Narkomanii /profilaktyka
zdrowotna/.
6. Opiniowanie zadań finansowanych ze środków PFRON w roku 2012.
7. Analizowanie realizacji budżetu województwa za I półrocze 2012 r.
w odniesieniu do ochrony zdrowia i opieki społecznej.
8. Analizowanie sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia.
9. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2013 rok.
Ponadto realizowane będą bieżące sprawy wynikające z działalności Sejmiku
Województwa Podkarpackiego oraz Zarządu Województwa.

Przewodniczący Komisji

Maciej Lewicki

wróć

Plan Pracy
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
na 2012 rok.
I kwartał:
1. Omówienie projektu budżetu w zakresie edukacji, kultury i kultury fizycznej.
2. Omówienie stanu przygotowania projektów inwestycyjnych w zakresie
edukacji i kultury.
3. Współpraca wojewódzkich bibliotek z bibliotekami gminnymi powiatowymi.
4. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał Sejmiku.
II kwartał:
1. Raport o stanie bazy sportowej oraz strukturze organizacyjnej kultury fizycznej
i sportu w województwie.
2. Struktura kształcenia
w województwie
i jej wpływ na zapobieganiu
bezrobociu.
3. Kierunki współpracy z zagranicą w obszarze kultury, w szczególności
z Ukrainą ( posiedzenie wyjazdowe we Lwowie ).
4. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał Sejmiku.
III kwartał:
1. Instytucje kultury – bieżąca działalność, plany
kolejnego sezonu
artystycznego, współpraca z innymi instytucjami kultury, kontakty zagraniczne.
2. Informacja
o sytuacji finansowej wojewódzkich instytucji edukacji
i kultury w kontekście założeń do budżetu na 2013 rok.
3. Informacja
o działaniach zmierzających do zmiany statusu zakładów
kształcenia nauczycieli.
4. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał Sejmiku.
IV kwartał:
1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 –
październik 2012 r.
2. Informacja o stanie realizacji projektów systemowych w zakresie edukacji
3. Informacja o współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego
z organizacjami pożytku publicznego w zakresie edukacji, kultury i sportu w
2012 roku.
4. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał Sejmiku.
Uwagi.
- Powyższy plan pracy jest planem ramowym – zawarta w nim tematyka spotkań
wyznacza główne kierunki działań Komisji.
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- Posiedzenia Komisji uwzględniają w porządku obrad opiniowanie uchwał oraz
omawianie spraw bieżących
- Częstotliwość spotkań Komisji może ulec zmianie w zależności od bieżących
potrzeb.
- Członkowie Komisji wyrazili gotowość
współpracy i organizacji posiedzeń
z innymi komisjami w oparciu o wspólne płaszczyzny problemowe.
- Kolejność i czas realizacji niektórych tematów założonych w planie pracy może
ulec zmianom ze względów organizacyjnych.
- Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby merytorycznie odpowiedzialne za
omawiany temat.

Przewodniczący Komisji
Jan Burek
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PLAN PRACY
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ZATRUDNIENIA
NA 2012 ROK
I półrocze
1. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2012 rok.
2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie
dotycząca przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego
i niezarobkowego przewozu
drogowego na terenie województwa
podkarpackiego.
3. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2011 roku
i sprawozdań:
a) z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za 2011 rok
b) z realizacji priorytetów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Przyjęcie informacji o realizacji zadań Regionalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rzeszowie za 2011 rok.
5. Informacja Wojewody o działaniach w zakresie likwidacji skutków klęsk
żywiołowych i stanie przygotowań w zakresie profilaktyki tych zagrożeń.
6. Informacja dotycząca działalności Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie
w zakresie strzeżenia praworządności oraz czuwania nad ściganiem
przestępstw.
7. Informacja Komendanta Wojewódzkiego Policji o stanie przestrzegania prawa,
praworządności oraz stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie
województwa.
8. Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
i Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
o stanie bezpieczeństwa powodziowego na terenie województwa
podkarpackiego.
II półrocze
1. Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o sytuacji
sanitarno – epidemiologicznej na terenie województwa podkarpackiego.
2. Przyjęcie informacji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP o stanie zabezpieczenia ratowniczo – gaśniczego.
3. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy
i podejmowanych działaniach na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia w celu
zapobiegania patologiom społecznym.
4. Informacja Wojewody, Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich o stanie przygotowań do usuwania skutków zimy
i bezpieczeństwa osób bezdomnych.
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5. Analiza występowania zjawisk patologicznych i przyjecie informacji nt.
realizacji programów dotyczących zapobieganiu narkomanii i uzależnień oraz
rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. Informacja Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen.
bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego o stanie bezpieczeństwa granic
i ocenie Euro – 2012 /posiedzenie wyjazdowe w Przemyślu/.
7. Informacja Państwowej Inspekcji Pracy o przestrzeganiu praw pracowniczych i
bezpieczeństwa pracy na terenie województwa.
8. Informacja Państwowej Inspekcji Handlowej dotycząca ochrony interesów
i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.
9. Informacja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o stanie
bezpieczeństwa na drogach i Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu
Drogowego o wynikach szkoleń kierowców.
Ponadto na bieżąco realizowane będą tematy wynikające z działalności Sejmiku i
Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Komisji

Bronisław Tofil
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Załącznik nr … do uchwały Nr …….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia …………………..

PLAN PRACY KOMISJI GŁÓWNEJ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO NA 2012 r.
-projektTermin
posiedzenia
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC

Tematy
1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.

KWIECIEŃ

1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
3. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w I
kwartale 2012 r.

MAJ

1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
3. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu
województwa podkarpackiego za I półrocze 2012 r.
4. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w II
kwartale 2012 r.

CZERWIEC
SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
3. Prace wstępne nad projektem budżetu województwa na 2013 r.

PAŹDZIERNIK

1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
3. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w
III kwartale 2012r.
4. Przedłożenie informacji o oświadczeniach majątkowych
złożonych
Przewodniczącemu
Sejmiku
i
Marszałkowi
Województwa Podkarpackiego w 2012 r.

LISTOPAD

1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
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GRUDZIEŃ

Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku
Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
Opracowanie projektu Planu Pracy Komisji Głównej na 2013 r.
Opracowanie Planu Pracy Sejmiku na 2013 r.
Opracowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na
2013rok.
6. Opinia projektu budżetu Województwa na 2013 r.
1.
2.
3.
4.
5.

Komisja niezależnie od ustalonego planu może wprowadzić dodatkowe tematy
wynikające z aktualnych potrzeb oraz ze statutowych obowiązków.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Kubas- Hul
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PROJEKT

UCHWAŁA NR .................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Z DNIA .......................

w sprawie Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Podkarpackiego na lata 2005 – 2013
Na podstawie art. 18 pkt 2) 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
Przyjmuje się Aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Podkarpackiego na lata 2005 – 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały

Zmiany zachodzące w regionie oraz pojawiające się nowe wyzwania
w kreowaniu polityki innowacyjności i konkurencyjności, stwarzają konieczność
aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2005-2013.
W Strategii, którą Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałą
nr XXXIII/369/04 w dniu 30.12.2004 r. dokonano następujących zmian:
- zaktualizowano diagnozę stanu województwa poprzez zamieszczenie
wyników z przeprowadzonych badań pilotażowych w zakresie analizy potrzeb
innowacyjnych MŚP, instytucji naukowo-badawczych, postaw i działań administracji
publicznej oraz innych struktur wsparcia innowacji;
-

zaktualizowano

analizę

ekonomiczną

gospodarki

województwa

podkarpackiego oraz analizę SWOT;
-zdefiniowano nowe sektory wysokiej szansy województwa;
-zaktualizowano cele strategiczne i cele operacyjne;
- dokonano analizy i uzupełnienia systemu monitoringu i realizacji Regionalnej
Strategii Innowacji na poziomie Priorytetów, celów strategicznych i celów
operacyjnych w szczególności pod kątem zbieżności ze Strategią Rozwoju
Województwa

Podkarpackiego

na

lata

2007-2020

(Priorytet

2

Budowanie

regionalnego systemu innowacji).
- wprowadzono do aktualizacji znaczenie wyników z przeprowadzonego
foresightu regionalno-technologicznego.
Aktualizacja ww. projektu Strategii odbywa się w zakresie projektu systemowego
pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim„ - zadanie nr 5
Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa
podkarpackiego określających regionalna politykę innowacyjna i badawczą.
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Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

AKTUALIZACJA
REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA LATA 2005-2013

Rzeszów 2011

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu
Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pn. Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim
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Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 powstała w wyniku
realizacji przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego
Łukasiewicza projektu celowego nr 6 RSJ 2003 C/05997 Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pod nazwą
„Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Podkarpackiego”.
W pracę nad tworzeniem tego dokumentu zaangażowali się: Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Agencja
Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., a także członkowie Komitetu Sterującego, Komitetu
Konsultacyjnego, uczestnicy Podkarpackiego Forum Innowacyjności, przedstawiciele sektora gospodarki,
nauki i administracji publicznej biorący udział w badaniach służących diagnozie aktualnego stanu
innowacyjności regionu.
W roku 2011 dokonano aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na
lata 2005-2013, w ramach realizacji projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu
wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”.
Zaktualizowany dokument nie może być absolutną nowością. Wyznaczona wizja regionu, misja strategii,
priorytety i cele strategiczne zasadniczo nie uległy zmianie. Ciągłej zmianie ulegają natomiast
uwarunkowania ich realizacji.
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na Lata 2005-2013 jest ważnym
krokiem w przygotowaniu kolejnej Strategii na lata 2013-2020.
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Autorzy aktualizacji Strategii:
Leszek Woźniak – Politechnika Rzeszowska; Sylwia Dziedzic - Politechnika Rzeszowska;
Krzysztof Kud - Politechnika Rzeszowska; Marian Woźniak - Politechnika Rzeszowska;
Dariusz Wyrwa - Politechnika Rzeszowska

przy współpracy:
Monika Barszcz-Chodkowska – Podkarpacki Urząd Wojewódzki; Krzysztof Ciepluch – D. A. GLASS;
Grzegorz Czajka – BGK Oddział w Rzeszowie; Paweł Czapliński - Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Piotr Czerepiuk – Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego; Marta Czyżewska – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w
Rzeszowie; Janusz Dobrzański – Naczelna Organizacja Techniczna Oddział w Rzeszowie; Jerzy
Halicki – WSK „PZL – Rzeszów” S.A.; Ryszard Kapusta – Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej
Woli; Krzysztof Kaszuba – Małopolski Instytut Gospodarczy; Piotr Klimczak – Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Krzysztof Kłak – Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.; Krzysztof Malicki – Uniwersytet Rzeszowski; Teresa Pasterz – Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Marek Cierpiał-Wolan – Urząd Statystyczny w
Rzeszowie; Andrzej Rybka – Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego
„Dolina Lotnicza”; Grzegorz Tabisz – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Jan
Zuchowski – Narol-Dental Sp. z o. o.

Autorzy wersji pierwotnej Strategii:
Andrzej Sobkowiak – Politechnika Rzeszowska; Leszek Woźniak – Politechnika Rzeszowska;
Teresa Pasterz – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Marek Cierpiał-Wolan –
Urząd Statystyczny w Rzeszowie; Bronisław Trala – Politechnika Rzeszowska; Konrad Drozd –
Uniwersytet Rzeszowski; Sylwia Dziedzic – Politechnika Rzeszowska; Marian Woźniak –
Uniwersytet Rzeszowski

przy współpracy:
Włodzimierz Adamski – Polskie Zakłady Lotnicze; Jerzy Bajorek – Agencja Rozwoju Regionalnego
MARR; Teresa Bal-Woźniak – Politechnika Rzeszowska; Bogusław Bembenek – Politechnika
Rzeszowska; Mariusz Hofman – PPH TRANSSYSTEM S.A.; Adam Góral – COMP Rzeszów S.A.;
Adriana Kaszuba-Perz – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Krzysztof Kud –
Uniwersytet Rzeszowski; Adam Pałacki – Talens Polska; Grzegorz Ślusarz – Uniwersytet
Rzeszowski; Kazimierz Tuszyński – Stowarzyszenie „HORYZONTY”; Arkadiusz Tuziak –
Uniwersytet Rzeszowski; Paweł Wacnik – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego; Krzysztof
Witkowski – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Dariusz Wyrwa –
Politechnika Rzeszowska
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„Zaledwie 0,003% opatentowanych w Europie wynalazków
pochodzi z Polski (…) tylko 3% naszego eksportu stanowią
wyroby zaawansowane technologicznie (…). Niemal cały
polski przemysł korzysta z obcych osiągnięć naukowych, bo
rodzime innowacje to w większości pomysły technologicznie
archaiczne (…). Proporcjonalnie Polacy zgłaszają do
Krajowego Urzędu Patentowego sześćdziesięciokrotnie
mniej wynalazków niż Japończycy i dwudziestokrotnie mniej
niż Amerykanie”.
M. Zajączkowski za S. Sieradzkim

1

„Głównym towarem eksportowym USA są dziś patenty (…)
przynoszące rocznie około 40 miliardów dolarów dochodu.
(…) Najcenniejszym surowcem globalnej gospodarki nie jest
już ropa naftowa, stal, wyroby przemysłowe. Surowcem
strategicznym jest myśl”.
M. Zajączkowski za E. Bendyk

2

Wprowadzenie
Cechą współczesnej gospodarki światowej jest jej globalizacja i liberalizacja. W tym kontekście,
szczególnego strategicznego znaczenia nabiera innowacyjność i konkurencyjność państw i regionów.
Skuteczny regionalny system innowacyjny województwa podkarpackiego wydaje się mieć kluczowe
znaczenie dla osiągnięcia i utrzymania przez nasze województwo konkurencyjności międzynarodowej –
tak ważnej aktualnie, kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej (UE). Nabiera symbolicznego
znaczenia w 2011 r., w którym nasz kraj objął prezydencję w UE. Jest szczególnie istotna w dobie
aktualnego i przewidywanego światowego kryzysu finansowego.
Do podstawowych zadań samorządu województwa należy pobudzanie aktywności gospodarczej,
tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki województwa, a także wspieranie rozwoju nauki, współpracy między sferą nauki i gospodarki
oraz popieranie postępu technologicznego oraz innowacji.
Według Podręcznika Oslo Manual 3, innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego
produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub
nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy, bądź relacji ze
środowiskiem zewnętrznym. Produkty (wyroby i usługi), procesy i metody (techniczne, organizacyjne i
marketingowe) są innowacjami, jeśli są nowe lub istotnie ulepszone przynajmniej z punktu widzenia
wdrażającego je przedsiębiorstwa. Oznacza to, że definicja innowacji według podręcznika Oslo Manual

1

M. Zajączkowski, Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, Economicus, Szczecin 2003.
Tamże.
3
E. Stawasz, G. Niedbalska, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP,
Warszawa 2008, s. 142.
2
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obejmuje pełne spektrum nowości – od nowości na skalę światową (tzw. innowacje absolutne), poprzez
nowości w skali rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, po nowości tylko z punktu widzenia danego
przedsiębiorstwa. 4
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 jest narzędziem
polityki Samorządu Województwa o charakterze wspomagającym Strategię Rozwoju Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2020 (Aktualizacja 2010) 5. Powstała jako odpowiedź na współczesne trendy
wspierania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w krajach Unii Europejskiej. Z początkiem lat
90. UE zaproponowała realizację projektów tworzących podstawy pod regionalne systemy innowacyjne,
nakierowane na zmniejszanie dystansu dotyczącego konkurencyjności technologicznej gospodarek Unii
Europejskiej względem Stanów Zjednoczonych i Japonii. Z tych samych powodów, zarówno krajowy
Program „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”, jak i strategie innowacji
polskich województw (obecnie aktualizowane), poprzez kształtowanie potencjału innowacyjności,
prowadzą do podniesienia konkurencyjności gospodarki narodowej i gospodarek regionalnych.
Regionalna Strategia Innowacji na lata 2005-2013 stanowi podstawowe narzędzie realizacji polityki
innowacyjnej przez władze regionalne. Pomaga im w ocenie potrzeb i możliwości w zakresie budowania
regionu innowacyjnego. W Strategii są przedstawione działania, które wpłyną na wzrost innowacyjności
przedsiębiorstw i konkurencyjności gospodarki regionalnej. Regionalna Strategia Innowacji na lata 20052013 (zwana dalej RSI 2005-2013) ma także duże znaczenie w ukierunkowaniu rozdysponowania
funduszy europejskich w regionie, w eliminowaniu ich rozpraszania lub przeznaczania na cele niespójne
z RSI 2005-2013 lub Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na Lata 2007-2020.
Fundusze UE powinny wspierać zidentyfikowane priorytetowe sektory i branże, priorytety i cele
strategiczne wymienione w Strategii, priorytetowe technologie, jak również wiodące ośrodki naukowe i
dydaktyczne oraz najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa.
Zarówno w skali Polski jak i naszego województwa, gospodarka charakteryzuje się relatywnie niskim
poziomem innowacyjności. Istnieją w niej słabe punkty i mechanizmy, które nie sprzyjają działalności
innowacyjnej. Informacje przedstawione w motto ciągle potwierdzają powyższe uwagi.
Rozpiętość w stopniu aktywności podmiotów gospodarczych, zależnie od wielkości, jest w Polsce
bardzo duża. A. Sosnowska i współautorzy 6 informują, że innowacyjność małych firm w stosunku do
innowacyjności firm średnich kształtuje się jak 1:6, a w porównaniu z dużymi jak 1:15. W krajach UE małe
firmy są także mniej innowacyjne, jednak stosunek innowacyjności firm małych i dużych kształtuje się jak
1:2, co oznacza, iż rozpiętość aktywności podmiotów małych i dużych jest znacznie mniejsza niż w Polsce.
Porównanie innowacyjności małych firm w Polsce i w krajach UE wypada zatem zdecydowanie na
niekorzyść firm polskich.
Jedną z bardziej istotnych miar innowacyjności jest wskaźnik udziału nakładów na badania i rozwój w
odniesieniu do produktu krajowego brutto. W Polsce wynosił on w roku 2007 tylko 0,57% PKB, w Unii
Europejskiej przed rozszerzeniem wynosił średnio około 1,88%. Najwyższe nakłady na działalność
badawczo-rozwojową w 2007 r., spośród krajów Unii Europejskiej, ponoszone były przez Finlandię –
3,47% PKB, Austrię – 2,56% oraz Niemcy – 2,53% PKB 7.
Analizy wykonane na rzecz projektu celowego – Regionalna Strategia Innowacji Województwa
Podkarpackiego – RSI Podkarpackie przez poszczególne zespoły zajmujące się diagnozą aktualnego stanu
innowacji w województwie podkarpackim, skłaniały do wyciągnięcia wniosku, że podobnie jak w skali
państwa, niedoceniana była polityka innowacyjna w skali regionu. Należy jednak dodać, że w ostatnim
okresie w przypadku wielu wskaźników innowacyjności regionu, co uwzględniono w tekście,

4

Tamże.
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na Lata 2007-2020. Aktualizacja 2010, Rzeszów 2010, ss. 230.
6
Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K., Systemy wspierania innowacji i transferu
technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
7
Dane bazy EUROSTAT.
5
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w województwie podkarpackim w okresie 2004-2008 niektóre wskaźniki innowacyjności wskazują na
poprawę sytuacji w regionie.
Współcześnie, według większości autorów zajmujących się problematyką innowacji, polityka
innowacyjna powinna mieć bardziej regionalny charakter. Znaczenie rozwiązań i strategii o charakterze
regionalnym doceniono w Unii Europejskiej.
Kluczem do sukcesu jest stworzenie odpowiednio dobrego klimatu dla innowacji oraz wypracowanie
długofalowej strategii rozwoju innowacyjnej gospodarki. Podobnie jak rząd, tak samo regiony powinny
wypracować realistyczne cele strategiczne i być odpowiedzialne za ich konsekwentną realizację oraz
aktualizację.
Dlatego głównym celem projektu, dotyczącego RSI 2005-2013, było osiągnięcie porozumienia
pomiędzy sektorem gospodarki, nauki i władzami regionalnymi na rzecz powstania skutecznego
regionalnego systemu innowacji. Przyczynia się ono do stworzenia coraz bardziej przyjaznego klimatu dla
współpracy przedsiębiorców i naukowców w obszarze wprowadzania przez firmy innowacji. Zagadnienie
to jest bardzo ważne także w aktualnie realizowanym projekcie systemowym pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013
w województwie podkarpackim”.
W trakcie tworzenia RSI 2005-2013 został uruchomiony proces dialogu regionalnego dotyczący
możliwości wprowadzania innowacji do naszej gospodarki regionalnej; proces ten jest kontynuowany.
W czasie Podkarpackich Forów Innowacyjności osiągane są porozumienia przedstawicieli gospodarki,
nauki i polityki, którego materialnym wyrazem jest zbudowana wspólnie RSI 2005-2013, a obecnie jest
nim zaangażowanie w aktualizację Strategii.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, jak i jej aktualizacja,
jest adresowana do wszystkich uczestników regionalnego systemu innowacyjnego, a więc:
• przedsiębiorstw;
• władz samorządowych i administracyjnych regionu;
• sfery badawczo-rozwojowej (szkół wyższych oraz instytutów naukowych, państwowych i
prywatnych);
• instytucji pośredniczących, wspierających wprowadzanie innowacji;
• międzynarodowych instytucji i organizacji;
• instytucji finansowych.
Zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie, aktualizowana RSI 2005-2013 nakierowana jest także na koordynację działań wszystkich
interesariuszy.
Przy opracowywaniu RSI 2005-2013 skorzystano również z koncepcji Technology Foresight (TF). A.H.
Jasiński 8 podkreśla, że koncepcja ta oznacza prognozowanie naukowo-techniczne o charakterze
strategicznym, a więc nie tylko przewidywanie, ale i kształtowanie przyszłości. Wykracza ona poza
tradycyjnie rozumianą politykę naukowo-techniczną. Dotyczy wyboru kierunków (obszarów, dziedzin) w
układzie: rynek – technika i technologia, czyli ma wymiar bardziej gospodarczy, a nie tylko naukowy. Za
główny cel TF wymieniony autor uznaje identyfikację strategicznych szans rynkowych i technicznych,
które można zidentyfikować zarówno w kraju, jak i w regionie, a dzięki którym region może być bardziej
konkurencyjny w dłuższej perspektywie. Koncepcja Technology Foresight oznacza więc możliwość
kreowania polityki nakierowanej na dobro w wymiarze regionalnym. Koncepcję foresight wykorzystano
w realizacji projektu „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa
podkarpackiego”, którego wyniki uwzględniono w aktualizacji RSI 2005-2013.
Aktualizowana Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013
wykazuje zgodność z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020
(Aktualizacja 2010). Uwzględnia ona także wiele zapisów dokumentów tworzących międzysektorową
Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.

8

Jasiński A.H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
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Dokument ten (RSI 2005-2013), uchwalony 30 grudnia 2004 r. przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego, stał się strategicznym dokumentem wytyczającym drogę województwa podkarpackiego
w latach 2005 - 2013 do przekształcenia go w region innowacyjny. Określa priorytety i cele strategiczne
polityki innowacyjnej w województwie. Kontynuuje rozwój naszego regionu wskazany w Strategii
Rozwoju Województwa Podkarpackiego, w oparciu o innowacje. Musimy wszyscy podjąć wspólny
wysiłek skutecznego wdrożenia tej Strategii, wykorzystując nasz wewnętrzny potencjał i możliwości
finansowania ze środków Unii Europejskiej. Uwzględniając doświadczenia innych regionów europejskich,
powinniśmy wykorzystać tę szansę rozwoju w oparciu o innowacje. Przyczynią się one do wzrostu
innowacyjności podkarpackich przedsiębiorstw, a co za tym idzie do podniesienia konkurencyjności całej
gospodarki regionu. Dla mieszkańców województwa podkarpackiego oznacza to wyższy poziom i jakość
życia.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 powstała dzięki
zrealizowanemu przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Politechnikę Rzeszowską projektowi
celowemu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
Strategia została wypracowana dzięki zaangażowaniu wielu osób reprezentujących świat gospodarki,
nauki i polityki, dla których rozwój i pomyślność województwa podkarpackiego ma bardzo duże
znaczenie. Należy dodać, że wiele zapisów RSI 2005-2013 znalazło swoje urzeczywistnienie w działaniach
osób i instytucji, jej zapisy wykorzystano między innymi w polityce rozdysponowania funduszy
europejskich.
W okresie 2007-2013 głównym instrumentem finansowym, dzięki któremu jest możliwe skuteczne
wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji, jest projekt systemowy pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII
Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Sejmik Województwa
Podkarpackiego – Uchwałą nr XIX/306/08 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia przez
Samorząd Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu systemowego, podjął strategiczną
decyzję, dzięki której możliwe jest wdrożenie regionalnego systemu innowacji. Inicjatorem i Liderem
projektu jest Samorząd Województwa Podkarpackiego - Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego. Partnerami projektu są:
• Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
• Uniwersytet Rzeszowski,
• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z Siedzibą w Rzeszowie,
• Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
• Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.,
• Urząd Statystyczny w Rzeszowie,
• Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.
Wartość projektu wynosi 19 990 723,00 PLN, w tym:
• środki Europejskiego Funduszu Społecznego 16 992 114,54 PLN,
• środki z budżetu państwa 1 499 304,23 PLN,
• środki z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego 1 499 304,23 PLN.
Szczególnym celem projektu jest zbudowanie w województwie podkarpackim sieci współpracy
między przedsiębiorstwami a sektorem nauki w zakresie wdrażania innowacji. Przyczyni się ona do
wzrostu poziomu innowacyjności gospodarki regionalnej.
Zostaną uruchomione mechanizmy transferu wiedzy i praktycznego jej wykorzystania w gospodarce
regionu. Dzięki temu powstanie regionalny system innowacji w wymiarze praktycznym.
Aktualizacja RSI 2005-2013 odbywała się kompleksowo. Pierwszym etapem była analiza dokumentów
zastanych (badania wtórne). Wykonano także niezbędne do aktualizacji badania pierwotne, które
posłużyły do przygotowania wymienionych poniżej ekspertyz, analiz i opracowań:
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1. Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI). Analiza danych statystycznych dotyczących
innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego na tle kraju, Politechnika Rzeszowska,
Rzeszów 2011.
2. Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI). Postawy innowacyjności sektora B+R oraz
regionalny kapitał ludzki na tle kraju – analiza danych statystycznych, Politechnika Rzeszowska,
Rzeszów 2011.
3. Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2011.

podkarpackiego,

Urząd

4. Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP w
województwie podkarpackim, Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., Mielec 2011.
5. Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – analiza infrastruktury wsparcia innowacji w ramach
projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej
Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” – Zadanie 14,
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Rzeszów 2011.
6. Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – analiza instytucji naukowo-badawczych w ramach
projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej
Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” – Zadanie 13,
Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2010.
7. Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – analiza postaw i działań administracji publicznej w
zakresie innowacji w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu
wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”,
– Zadanie 15, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011.
8. Analiza wskaźników do pomiaru innowacyjności dla województwa podkarpackiego, Urząd
Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2011.
9. Ekspertyza „Opracowanie procedur i zakresu kompetencji struktury zarządzania wdrażaniem
Regionalnej Strategii Innowacji”, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2009.
Dokumenty te pozwoliły na diagnozę aktualnego stanu oraz dokonanie porównań z wynikami
uwzględnionymi na etapie tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na
lata 2005-2013, pozwoliły także w pewnym zakresie na ocenę postępu w innowacyjności Regionu. Należy
podkreślić, że w wielu aspektach takie porównania nie są możliwe (brak danych) a nawet niepotrzebne.
Przyjęta w tej Strategii koncepcja monitoringu, której głównym aspektem jest ocena wymaganych przez
UE wskaźników innowacyjności, w pełni spełnia swoja rolę. Inne koncepcje, przedstawione w strategiach
innowacji niektórych regionów, zostały mocno skrytykowane, ponieważ nie pozwalają na dokonywanie
porównań.
W dyskusjach dotyczących wymienionych powyżej dokumentów związanych z aktualizacją RSI 20052013 uczestniczyła Podkarpacka Rada Innowacyjności (PRI) oraz Komitet Zarządzający (KZ), w tym
w szczególności członkowie PRI i KZ brali udział w procesie oceny i weryfikacji priorytetów i celów
strategicznych RSI 2005-2013.
Uznano, że wizja i misja RSI 2005-2013 nie utraciły swojej aktualności, a nawet stały się jeszcze
bardziej związane z warunkami zmieniającej się rzeczywistości. W programie Europa 2020 dopiero teraz
pojawiły się podobne zapisy np. dotyczące rozwoju zrównoważonego i ekoinnowacyjności. Dowodzi to
trafności ich wcześniejszego definiowania na etapie tworzenia RSI 2005-2013. Wizja odzwierciedla
współczesną koncepcję proekologicznego rozwoju regionu i przemysłu, wpisuje się w ekologiczne
priorytety kolejnej perspektywy Unii Europejskiej, co oznacza, że nie jest tylko marzeniem (chociaż wielu
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naukowców i innych autorytetów tak właśnie definiuje wizję), ale obrazem pożądanego stanu
rzeczywistości, zgodnym z polityką ekologiczną, gospodarczą i społeczną Unii Europejskiej. Daje duże
szanse, poprzez zweryfikowane priorytety i cele strategiczne, na skuteczne wykorzystanie funduszy Unii
Europejskiej w celu przede wszystkim rozwoju gospodarki endogenicznej (bazującej głównie na zasobach
wewnętrznych województwa, potencjale najsilniejszych ośrodków naukowych – Politechniki
Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz bazujących na potencjale wiodących przedsiębiorstw).
Zaktualizowana RSI 2005-2013, podobnie jak jej pierwotna wersja, nakierowana jest głównie na
tworzenie i wzmacnianie warunków do rozwoju głównego kreatora innowacyjności i gospodarki –
podkarpackich przedsiębiorstw, w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa regionu, wzrostu poziomu i
jakości życia.
W aktualizacji RSI 2005-2013 uwzględniono także wiele innych dokumentów strategicznych, w tym
nowych lub zaktualizowanych, przede wszystkim regionalnych, ale także krajowych oraz unijnych.
Szczególne znaczenie ma spójność aktualizowanej RSI 2005-2013 z zaktualizowaną Strategią Rozwoju
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020.
Istotnego znaczenia nabrało (co podkreślali członkowie PRI i KZ) uwzględnienie w aktualizacji RSI
wyników zrealizowanych projektów foresight: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju
województwa podkarpackiego (foresight regionalno-technologiczny) oraz Kierunki rozwoju technologii
materiałowych na potrzeby klastra lotniczego Dolina Lotnicza (foresight branżowo-technologiczny). Takie
podejście decyduje o tym, że wiele przygotowanych dokumentów strategicznych nie funkcjonuje obok
siebie, jako niezwiązane ze sobą niezależne, tylko teoretyczne byty, ale wzajemnie wzmacniają ogólną
wizję rozwoju regionu. Zbliżanie stanowisk, szerokie konsultacje społeczne, zaangażowanie wielu
środowisk, w tym naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i instytucji
okołobiznesowych czynią z RSI dokument istotny, bo akceptowany.
Zarząd Województwa Podkarpackiego dziękuje wszystkim współtwórcom Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 za współpracę i zaprasza do dalszego
skutecznego wdrażania działań wynikających z tego dokumentu.
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Status dokumentu
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 stała się ważnym
dokumentem strategicznym służącym realizacji polityki gospodarczej, ale także społecznej i ekologicznej
naszego Regionu. Była i jest odpowiedzią, na koncepcję realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,
ma też duże znaczenie w wyznaczaniu kierunków rozdysponowania funduszy unijnych. Celem
nadrzędnym dokumentu uwzględniającym jego wizję i misję, jest kreowanie podstaw rozwoju
innowacyjnego Regionu, zwiększającego trwale swój potencjał gospodarczy i konkurencyjność swojego
przemysłu. Uwzględnienie w aktualizacji RSI 2005-2013 wyników realizacji Foresight „Priorytetowe
Technologie dla Zrównoważonego Rozwoju Województwa Podkarpackiego” pozwoliło także na bliższe
sprecyzowanie kierunków wykorzystania endogenicznego potencjału Regionu: potencjału
gospodarczego, naukowego, społecznego i środowiskowego.
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 jest
jednym z kluczowych zadań realizowanych w ramach projektu systemowego pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
w województwie podkarpackim.”
W celu dokonania aktualizacji dokumentu strategicznego w pierwszej kolejności przystąpiono do
diagnozy stanu rozwoju Województwa Podkarpackiego pod kątem innowacyjności. Część pierwsza
dokumentu, zatytułowana “Diagnoza stanu”, w porównaniu do pierwotnej jej wersji została nie tylko
zaktualizowana, ale także znacząco poszerzona o dodatkowe wyniki analiz. W znacznej mierze było to
możliwe dzięki przygotowanym wcześniej na zlecenie Lidera projektu ekspertyzom i opracowaniom,
które stanowiły istotne źródło informacji uwzględnionych w aktualizacji części pierwszej Strategii, a także
innych jej rozdziałów.
W części drugiej, zatytułowanej „Założenia strategiczne”, poddano szczegółowej analizie aktualność
zapisów odnośnie wskazanych w Strategii: wizji, misji, celów strategicznych oraz operacyjnych.
Dokonując aktualizacji założeń strategicznych, brano pod uwagę wyniki poczynionej diagnozy stanu
rozwoju Województwa Podkarpackiego, jak też równie istotne opinie następujących gremiów: członków
Podkarpackiej Rady Innowacyjności, członków Komitetu Zarządzającego, jak również przedstawicieli
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Dyskusja miała charakter otwarty.
W trzeciej części niniejszego dokumentu dokonano aktualizacji zapisów odnośnie funkcjonowania
koncepcji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2010-2013; wspierania edukacji w zakresie
innowacyjności, przedsiębiorczości oraz ochrony własności intelektualnej; źródeł finansowania
wdrażania RSI w latach 2005-2013, jak również wskazano na propozycje i platformy współpracy
międzyregionalnej oraz międzynarodowej. Część trzecią uzupełniono o nowy rozdział 5 zatytułowany:
„Znaczenie wyników projektu foresight – Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju
województwa podkarpackiego”. Szczególe znaczenie ma nowa, z założenia bardziej skuteczna koncepcja
powiązań w ramach struktury wdrażania RSI. W koncepcji tej uwzględniono między innymi fakt
powołania sieci punktów kontaktowych oraz Regionalnego Centrum Transferu Innowacji w Rzeszowie.
W części czwartej przedstawiono zaktualizowany system monitoringu realizacji Regionalnej Strategii
Innowacji.
Przygotowany projekt zaktualizowanej Strategii poddano następnie konsultacjom społecznym.
Wszelkie opinie i uwagi zgłoszone do aktualizowanego dokumentu przez wymienione powyżej organy
zostały w jego ostatecznej wersji uwzględnione.
Należy podkreślić, że aktualizacji dokonano uwzględniając zmiany, jakie zaszły w okresie realizacji RSI
2005-2013 na przestrzeni lat 2005-2011, biorąc pod uwagę także perspektywę dla lat 2011-2013. W tym
kontekście szczególnego znaczenia nabiera przygotowanie wskaźników realizacji celów strategicznych,
przy pomocy których będzie można ocenić realizację tej Strategii, ale także precyzyjnie przystąpić do
przygotowania RSI na lata 2014-2020.
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Autorzy aktualizacji dziękują za olbrzymie zaangażowanie w powstanie tego dokumentu:
Samorządowi Województwa Podkarpackiego, Zarządowi Województwa i Departamentowi Rozwoju
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
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Syntetyczne ujęcie zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013
Zróżnicowanie regionalne kraju sprawia, że zgodnie z konstytucyjną zasadą subsydiarności, decyzje
mające wpływ na rozwiązywanie problemów występujących na danym terenie powinny być
podejmowane możliwie na najniższym szczeblu. Dlatego jedynym organem, który ma możliwość
kreowania regionalnej polityki innowacyjnej jest samorząd wojewódzki.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 (RSI 2005-2013)
powstała w wyniku realizacji w latach 2003-2004 projektu celowego współfinansowanego przez
ówczesne Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz samorząd województwa podkarpackiego. Podjęcie
prac nad jej przygotowaniem było konsekwencją zmian roli władz regionu oraz działań podejmowanych
w kraju w związku z wejściem do Unii Europejskiej.
Przed 2005 rokiem prawie wszystkie polskie regiony (z wyjątkiem województwa mazowieckiego),
opracowały i wdrożyły Regionalne Strategie Innowacji. Prace nad dokumentem w województwie
mazowieckim ukończono w 2008 roku. 9
Projekt celowy był realizowany przez konsorcjum wykonawców, którego liderem była Politechnika
Rzeszowska. W jego skład weszły również następujące instytucje: Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania, Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. i Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
W trakcie realizacji RSI 2005-2013 zaszły istotne zmiany uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych,
które wpłynęły na podjęcie decyzji o jej aktualizacji. Bardzo ważne jest przede wszystkim uwzględnienie
zmian proponowanych w ramach prac nad określeniem nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 20142020, w którym polityka innowacyjna ma odgrywać istotną rolę obok polityki spójności.
Zarówno ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, jak też problemy występujące w poszczególnych
krajach wspólnoty, wpływają niekorzystnie na kształtowanie się uwarunkowań, w jakich odbywa się
funkcjonowanie gospodarki regionu. Uzyskanie odpowiedniego tempa rozwoju opartego na
innowacjach, które pozwalają budować pozycję konkurencyjną województwa, jest ważnym zadaniem,
gdyż zwiększenie dystansu, jaki dzieli województwo podkarpackie od większości regionów Unii
Europejskiej, może mieć poważne konsekwencje w przyszłości.
Opracowanie zaktualizowanej wersji Strategii powierzono Politechnice Rzeszowskiej, a koordynacją
prac zajmowali się pracownicy Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności.
W zaktualizowanej wersji uwzględniono wyniki badań przeprowadzonych przez partnerów projektu oraz
dorobek projektu foresight regionalno-technologicznego pn. „Priorytetowe technologie dla
zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego”, uwzględniono także wiele spójnych ze
Strategią 2005-2013 uwag i propozycji, w tym szczególnie zgłoszone przez Urząd Marszałkowski,
Podkarpacką Radę Innowacji, Komitet Zarządzający, przedsiębiorców itd.
Sektorami kwalifikującymi się do obszaru wysokiej szansy w województwie podkarpackim,
wymienionymi w RSI 2005-2013 są:
• przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD, maszyn budowlanych
(budowlano-drogowych, budowlanych do prac ziemnych, rolniczych itd.),
• rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy,
• usługi, w tym szczególnie usługi turystyczne i informatyczne, ale także usługi wysokich technologii,
• przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny,
• przemysł mineralny,
• przemysł naftowy,
• przemysł szklarski,
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• przemysł hutniczo-metalurgiczny.
Podstawą do określenia obszarów wysokiej szansy w województwie podkarpackim było porównanie
najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów województwa podkarpackiego oraz grup sektorów,
które w skali gospodarki światowej wyróżniają się szczególnie dobrymi perspektywami rynkowymi,
oznaczającymi szanse wysokiego i trwałego wzrostu popytu. Powyższe zestawienie można więc uzupełnić
o kolejne sektory:
• przemysł związany z infrastrukturą ochrony środowiska,
• przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł odnawialnej energii,
• przemysł naturalnych leków roślinnych, oraz rozwijanie ośrodków ich poszukiwania,
• przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia,
• przemysł nowoczesnych, ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, wzorowanych na
rozwiązaniach naturalnych,
• przemysł nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii itd.
• usług pochodzących z przemysłu wysokich technologii, których innowacyjne efekty będą mogły
mieć zastosowanie w gospodarce regionu i podnoszeniu jakości kształcenia.
Wizją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na Lata 2005-2013 jest
ekologicznie zrównoważona, innowacyjna i konkurencyjna gospodarka – lider w kreowaniu
ekoinnowacji.
Misją Strategii jest wspieranie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki województwa,
nastawionej na dobro społeczne.
Na rysunku 1 przedstawiono wizję, misję, priorytety oraz zaktualizowane cele strategiczne
i operacyjne RSI 2005-2013.
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WIZJA

Ekologicznie zrównoważona, innowacyjna i konkurencyjna gospodarka – lider w kreowaniu ekoinnowacji

MISJA

Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki województwa, nastawionej na dobro społeczne

Cele operacyjne (szczegółowe)

Cele
strategiczne

Priorytety

Otwarta, efektywna sieć kreowania i wsparcia
innowacyjności
Wzmocnienie i rozwój
podkarpackiego
regionalnego systemu
innowacji

1. Elastyczna struktura
informacyjna w zakresie
innowacji.
2. Aktywna współpraca między
kreatorami innowacyjności.
3. Uruchomienie i wzmocnienie
mechanizmów przewidywania
trendów rynkowych.
4. Ułatwienie transferu
technologii.
5. Aktualizacja regionalnotechnologicznego foresight.
6. Opracowanie branżowych
foresight.
7. Udoskonalona infrastruktura
wsparcia innowacji (agencje
rozwoju regionalnego, centra
doskonałości, parki naukowotechnologiczne, centra transferu
technologii, inkubatory itd.).
8. Ogólnodostępna platforma
internetowa jako zintegrowane
centrum informacji, komunikacji
i prezentacji danych związanych
z innowacyjnością.
9. Powstanie i rozwój
Regionalnego Centrum
Transferu Innowacji i sieci
Punktów Kontaktowych.

Udoskonalenie infrastruktury
finansowego wsparcia
innowacji

Zwiększenie potencjału instytucji edukacyjnych,
naukowych i badawczo-rozwojowych regionu
Zwiększenie wykorzystania
potencjału badawczorozwojowego dla wzrostu
innowacyjności gospodarki
województwa
podkarpackiego

1. Rozwinięte i skuteczne

1. Wysoki poziom kultury
innowacyjnej w sektorze B+R.
instytucje otoczenia biznesu,
2. Osiągnięcie wysokiego poziomu
działające w zakresie
wykorzystania technologii
finansowania innowacji.
informatycznych.
2. Oferta usługowa dostosowana
3. Aktywny udział w krajowych i
do potrzeb przedsiębiorstw.
3. Fundusz Regionalny wspierający
innowacje wysokiego ryzyka.
4. Rozwinięte fundusze venture
capital i seed-capital, anioły
biznesu.
5. Skutecznie działające komórki
administracji zajmujące się
funduszami Unii Europejskiej.
6. Efektywna współpraca sektora

bankowego z firmami.

Rysunek 1. Wizja, misja, priorytety i cele RSI 2005-2013

międzynarodowych sieciach
współpracy naukowobadawczej.
4. Język angielski powszechnie
używany przez przedstawicieli
nauki, biznesu i otoczenia.
5. Powstanie nowych specjalizacji
sektora B+R.
6. Powszechnie dostępny system
informacji o ekspertach.
7. Aktywna współpraca nauki z
przedsiębiorstwami.
8. Zintegrowanie polityki,
gospodarki i nauki w obszarze
innowacji.
9. Wykształcenie nowoczesnych,
innowacyjnych kadr.
10. Kreowanie otwartych

innowacji.

Zbudowanie i rozwijanie
kultury innowacyjnej
mieszkańców regionu –
kreowanie społeczeństwa
innowacyjnego, w tym
informacyjnego
1. Wykreowanie innowacyjnych
postaw w systemie edukacji.
2. Utworzenie Centrum
Innowacji dla dzieci przy
Politechnice Rzeszowskiej.
3. Wspieranie młodych ludzi,
wyławianie talentów, staże w
firmach i w krajach UE.
4. Oferta edukacyjna
zorientowana na potrzeby
kadrowe przedsiębiorstw.
5. Najlepsze praktyki
wypromowane jako
wizytówka regionu.
6. Zintegrowane środowisko
naukowe w celu zwiększenia
podaży innowacji.
7. Rozwinięta regionalna sieć
szerokopasmowa.
8. Zwiększony dostęp
mieszkańców regionu i firm do
Internetu.
9. Wsparcie tworzenia i rozwoju
firm typu spin-off/out.

Wzmocnienie innowacyjnych firm w regionie i
kreowanie nowych
Stworzenie dobrego klimatu i Wykorzystanie współpracy
warunków wspierania
międzyregionalnej i z innymi
powstawania nowych firm
krajami, zwłaszcza w
innowacyjnych i rozwoju
promowaniu innowacyjnych
istniejących
przedsiębiorstw

1. Zwiększona dostępność
przedsiębiorstw do
użytecznych informacji
(stworzony system).
2. Oferta szkoleniowo-doradcza
w zakresie innowacji
dostosowana do potrzeb
przedsiębiorstw.
3. Uporządkowany system
finansowania działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw.
4. Wywieranie wpływu na
otoczenie administracyjnoprawne w zakresie ułatwiania
działań innowacyjnych.
5. Upowszechniona certyfikacja.
6. Wsparcie innowacji
proekologicznych, wzrost
udziału ekoinnowacji.
7. Powstanie i rozwój
kluczowych klastrów.
8. Wsparcie innowacyjnych
usług.
9. Audyty technologiczne dla
firm, utworzenie Centrum
Audytu Technologicznego przy
Politechnice Rzeszowskiej.

1. Utworzenie lub rozwój
klastrów ponadregionalnych.
2. Międzyregionalna i
międzynarodowa współpraca
firm.
3. Zwiększony stopień
wykorzystania funduszy
ponadregionalnych na rozwój
przedsiębiorstw.
4. Wykorzystanie
proeksportowego atutu
regionalnej, ekologicznej
produkcji rolnej.
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W Strategii zaproponowano konkretne cele operacyjne, poprzez realizację których zostaną
osiągnięte cele strategiczne.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na Lata 2005-2013, wraz
z zawartymi w niej priorytetami, celami strategicznymi oraz celami operacyjnymi, służy, jako kolejny
dokument o charakterze strategicznym, przygotowaniu regionu do absorpcji środków z funduszy
i programów Unii Europejskiej. Jednak nie może ona jedynie pozwalać potencjalnym
wnioskodawcom powoływać się na jej zapisy, jako uzasadnienie realizacji projektu. Ważne jest
zbudowanie logicznie powiązanego zbioru instytucji, stanowiącego regionalny system innowacji. To
właśnie dzięki interakcjom zachodzącym między nimi powinny być stymulowane procesy
generowania i wdrażania innowacji. Realizacja RSI 2005-2013 powinna sprzyjać znoszeniu barier
innowacyjności i wpływać na wzmacnianie postaw proinnowacyjnych.
RSI 2005-2013 powinna być nadal dokumentem elastycznym. Dynamika zmian otoczenia, w tym
również spodziewane zmiany polityki strukturalnej Unii Europejskiej, będą wymuszały ciągłą korektę
działań operacyjnych przedstawionych w niniejszym dokumencie. Na obecnym etapie uwzględniono
zapisy strategicznego dokumentu Europa 2020, oraz przygotowanego dla Polski opracowania pt.
„Krajowy Program Reform – Europa2020”
RSI 2005-2013 została zbudowana metodą społeczną. Również w tym przypadku osoby,
instytucje i środowiska, które Strategię realizują, zostały od początku włączone w proces jej
opracowania i konsultacji, bowiem tylko wówczas, jako jej konsultanci, mogą się z nią
jednoznacznie utożsamiać.
W wyniku skutecznego wdrażania stworzonej wspólnie RSI 2005-2013, powstał podkarpacki
system innowacji, którego schemat przedstawiono poniżej. Zaktualizowaną strukturę zarządzania
wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim na lata 2005-2013
przedstawiono na rysunku 2. Schemat na rysunku obejmuje wszystkich uczestników kreowania
i wdrażania innowacji, działających w ramach sieci innowacji.

Rysunek 2. Struktura zarządzania wdrażaniem RSI województwa podkarpackiego na lata 2005-2013 wg stanu na
23.04.2010 r.
Źródło: Opracowanie własne Teresa Pasterz na podstawie Regionalna Strategia Innowacji Województwa
Podkarpackiego na lata 2005-2013, str. 54 i wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn.
„Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania RSI na lata 2007-2013 w województwie podkarpackim”
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Schemat przedstawiony na rysunku nr 3 obrazuje docelową strukturę zarządzania wdrażaniem RSI
2005-2013, jaka powinna zostać osiągnięta w 2014 r. Należy jednak podkreślić, że równie istotne jak
poszczególne elementy są występujące między nimi powiązania a także aktywność i zaangażowanie
we wspólną realizację celów RSI 2005-2013.

Rysunek 3. Docelowa struktura zarządzania wdrażaniem RSI województwa podkarpackiego planowana do
osiągnięcia na dzień 01.01.2014 r.
Źródło: Opracowanie własne Teresa Pasterz na podstawie Regionalna Strategia Innowacji Województwa
Podkarpackiego na lata 2005-2013, str. 54, Wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn.
„Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania RSI na lata 2007-2013 w województwie podkarpackim”
oraz Schematu Platformy internetowej systemu jako zintegrowanego centrum informacji komunikacji i
prezentacji danych z Koncepcji funkcjonowania systemu monitoringu i ewaluacji RSI str. 86.
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CZĘŚĆ PIERWSZA – DIAGNOZA STANU
1. Zintegrowana
podkarpackiego

analiza

ekonomiczna

gospodarki

województwa

Województwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej części Polski. Obejmuje
obszar o powierzchni ponad 17,8 tys. km2, na który składa się 21 powiatów ziemskich oraz 4 miasta
na prawach powiatu (powiaty grodzkie), 159 gmin i 47 miast. Graniczy z Ukrainą, Słowacją oraz
województwami: małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. Stolicą regionu i siedzibą władz
samorządowych jest liczący 172770 10 mieszkańców Rzeszów. Liczba ludności zamieszkującej
w województwie, pod koniec 2009 roku wynosiła 2,1 mln osób (tab. 1), tj. 5,5% ogółu ludności Polski.
Pod względem liczby ludności woj. podkarpackie znajduje się na 9 miejscu w kraju (tab. 4), gęstość
zaludnienia stawia województwo na 7 miejscu (tab. 4) – 118 osób/km2 (11), zaś odsetek ludności
zamieszkującej w miastach (41,1%) jest najniższy w kraju.
Województwo zlokalizowane jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Na jego
obszarze przecinają się korytarze transportowe o zasięgu transeuropejskim. Największe znaczenie dla
transportu międzynarodowego i krajowego, ze względu na brak autostrady, ma sieć dróg krajowych.
Według Urzędu Statystycznego (US) w Rzeszowie stanowią one około 5% sieci województwa, ale
obsługują prawie 50 % całego ruchu. Główną oś transportu kolejowego w województwie
podkarpackim stanowi magistrala kolejowa o charakterze międzynarodowym, prowadząca ruch
z Europy Zachodniej na Ukrainę. Jest ona wyposażona w kilka stacji węzłowych i towarowych, w tym
węzeł przeładunkowy Medyka – Przemyśl – Żurawica, związany z ruchem granicznym. Drugą linią w
kierunku zachód – wschód jest linia jednotorowa Stróże – Krościenko. Linie kolejowe, łączące północ
Polski z województwem podkarpackim, to linie relacji: Lublin – Rozwadów – Przeworsk oraz Łódź –
Sandomierz – Dębica. 12
Uwzględniając położenie województwa podkarpackiego i wynikające z niego uwarunkowania
rozwoju regionalnego systemu innowacji, bardzo ważna jest budowa autostrady A4 oraz planowanej
drogi ekspresowej S19. Ich przebieg pozwoli na znacznie lepsze wykorzystanie lotniska RzeszówJasionka oraz zlokalizowanych w jego pobliżu stref S1 i S2 Podkarpackiego Parku NaukowoTechnologicznego AEROPOLIS, który jest obecnie oceniany jako jedno z najbardziej atrakcyjnych
miejsc inwestycyjnych w województwie. Daje on szansę na realizację inwestycji między innymi przez
firmy powiązane z już dobrze rozwiniętym w regionie przemysłem lotniczym, a tym samym na
transfer nowoczesnych technologii. Poprawa komunikacji pozwoli również na znacznie lepsze
wykorzystanie szans tkwiących we współpracy międzyregionalnej z sąsiadującymi województwami.
W komunikacji lotniczej województwa główną rolę odgrywa lotnisko międzynarodowe RzeszówJasionka, posiadające położenie strategiczne dla rozwoju ruchu lotniczego, zwłaszcza towarowego.
Tym bardziej, że województwa: lubelskie i świętokrzyskie nie dysponują tak rozwiniętą infrastrukturą
i nie są w stanie obsłużyć większych samolotów. W związku z powyższym niezmiernie ważną
inwestycją, zasługującą na szczególną uwagę jest trwająca budowa nowego, międzynarodowego
terminalu w Jasionce.

10

Stan na 31 XII 2009 według Rocznika demograficznego 2010, GUS Warszawa, s.44.
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
12
G. Tabisz, A. Kocur, R. Kołcz, P. Skórczyński, Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – analiza infrastruktury
wsparcia innowacji w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania
Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”, RARR, Rzeszów, marzec
2001. Badania na rzecz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji wykonała Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa
oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pt. Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie
podkarpackim, s. 5.
11
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Jak podaje US w Rzeszowie, w miastach województwa podkarpackiego żyje 41,1% ludności (w
Polsce natomiast wskaźnik ten wynosi 61,1%). 13 Tak wysoki odsetek osób mieszkających na terenach
wiejskich ma jednocześnie wpływ na niski udział przemysłu w tworzeniu produktu krajowego brutto
oraz na realne bezrobocie, stąd w województwie występuje zjawisko tzw. ukrytego bezrobocia.
Cechą charakterystyczną województwa podkarpackiego jest wyższy niż w innych regionach kraju
wskaźnik przyrostu naturalnego, który jednak w ostatnich latach systematycznie maleje. Populacja
ludności w województwie podkarpackim jest najmłodsza w Polsce, pod koniec 2009 roku mediana
wieku wynosiła 36,1 lat, gdy dla kraju – 37,7 lat. Przyrost naturalny w regionie wynosi 0,18%, podczas
gdy w kraju wynosił 0,09%. W najbliższych latach należy spodziewać się jednak niżu demograficznego
oraz niekorzystnego zjawiska zwiększającej się liczby osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do
osób w wieku przed- i produkcyjnym, czyli starzenia się społeczeństwa.
Struktura pracujących regionu w ujęciu trzech sektorów (rolnictwo, przemysł, usługi) odbiega
znacząco od średniej w kraju. Można tu odnotować najmniej zatrudnionych w sektorze usług w ujęciu
krajowym, natomiast jeden z najwyższych udziałów osób zatrudnionych w rolnictwie. Ponadto
województwo podkarpackie cechuje najniższa w Polsce wartość produkcji sprzedanej przemysłu na
jednego zatrudnionego. W rolnictwie zatrudnionych jest 27,64% ogółu pracujących, w przemyśle –
29,28%, w usługach – 43,08%, w tym w usługach rynkowych – 21,95%. 14
Województwo podkarpackie jest regionem rolniczo-przemysłowym, słabo rozwiniętym, ciągle
o niskim poziomie konkurencyjności. Jak podaje US w Rzeszowie, na obszarze województwa działa
ogółem ponad 144,9 tys. podmiotów gospodarczych, w tym zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i
tych należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dynamiczny rozwój
przedsiębiorczości, a także wprowadzanie nowoczesnych technologii do produkcji i zarządzania,
niewątpliwie wpływa na rozwój gospodarczy regionu. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych
w województwie podkarpackim ulega stopniowym przeobrażeniom. Rola rolnictwa, istotna ze
względu na duże obszary użytków rolnych w regionie, powoli zmniejsza się na rzecz innych dziedzin
gospodarki, takich jak handel, usługi czy przemysł. Rolniczy profil regionu można jednak wykorzystać
w obszarze wprowadzania w rolnictwie innowacji produktowych, technologicznych i organizacyjnych
o charakterze proekologicznym. Innowacje w rolnictwie należy dziś rozumieć, jako wprowadzanie
rozwiązań stojących na straży biologicznej jakości żywności oraz czystości środowiska rolniczego.
Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15, liczba certyfikowanych gospodarstw
ekologicznych stawia woj. podkarpackie na 4 miejscu w kraju, są to jednak niewielkie gospodarstwa,
gdyż pod względem powierzchni upraw ekologicznych podkarpackie zajmuje 8 miejsce (31 950,43ha).
Przetwórstwo produktów ekologicznych prowadzone jest w 22 przetwórniach, co daje 6 miejsce
w Polsce.
Województwo podkarpackie dysponuje znaczącym potencjałem produkcyjnym, który skupia się
zarówno w państwowych, jak i w prywatnych zakładach przemysłowych. W strukturze
przedsiębiorstw dominują mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające do 9 pracowników.
Na koniec 2009 r. do rejestru REGON w województwie podkarpackim wpisanych było 144,9 tys.
podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne
w rolnictwie). W sektorze publicznym zarejestrowanych było 6,1 tys. podmiotów (4,2% ogólnej
liczby), a w prywatnym 138,9 tys. jednostek (95,8%). Wśród podmiotów sektora prywatnego 80,8%
(ok. 112,2 tys.) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, głównie w sekcji
handel i naprawy (34,1%), obsługa nieruchomości i firm (12,3%), budownictwo (13,8%) oraz
w zakresie przetwórstwa przemysłowego (10,2%). 16

13

Rocznik demograficzny 2010, GUS Warszawa, s. 38.
G. Tabisz, A. Kocur, R. Kołcz, P. Skórczyński, Pierwotne badania pilotażowe…, jw., s. 7.
15
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata
2011 – 2014, Warszawa 2011, s. 9.
16
G. Tabisz, A. Kocur, R. Kołcz, P. Skórczyński, Pierwotne badania pilotażowe…, jw., s. 8.
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Pod względem liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON,
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców woj. podkarpackie jest na ostatnim miejscu w kraju. Pośród
zarejestrowanych w REGON podmiotów gospodarczych zdecydowaną większość stanowiły małe
i średnie przedsiębiorstwa. Ich liczba w latach 2004-2009 zmieniała się, po spadku w roku 2005
nastąpił wzrost liczebności, porównywany rok do roku. Jednak analizując liczbę aktywnych MŚP
w porównaniu do 2001 roku, w ostatnim analizowanym okresie jest ona niższa o 1% od roku
wyjściowego. Biorąc pod uwagę zmiany liczby ludności oraz liczby aktywnych MŚP należy podkreślić,
że wskaźnik ich liczby w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w analizowanym przedziale czasu, był
najwyższy w 2008 roku. Zmniejszenie się liczby aktywnie działających małych i średnich
przedsiębiorstw w województwie podkarpackim w 2009 roku, mogło być spowodowane
zachodzącymi na Podkarpaciu, jak również w całym kraju i Europie zjawiskami kryzysowymi. Należy
jednak zwrócić uwagę na ciągle obecne w naszym kraju problemy i utrudnienia w rejestracji
przedsiębiorstw.
Tabela 1. Stan sektora MŚP w województwie podkarpackim
Wyszczególnienie
Ludność w tys.
1/

Liczba przedsiębiorstw
Liczba MŚP

1/2/

17

2004

2005

2006

2007

2008

2097,3

2097,8

2097,0

2097,3

2097,3

2009
2100,4

126478

125511

126166

127137

129041

129524

126321

125358

126014

126981

128888

129374

Liczba przedsiębiorstw1/ nowo
zarejestrowanych

6703

7742

8983

9357

10114

12590

Liczba przedsiębiorstw1/ zlikwidowanych

8850

9355

8691

9221

9080

12760

122520

121612

122433

123461

125316

121241

100%

99,3%

99,9%

100,8%

102,3%

99,0%

6,9

6,8

6,9

6,9

7,0

6,8

58,4

58,0

58,4

58,9

59,8

57,7

Liczba aktywnych MŚP

1/2/

Zmiany liczby aktywnych MŚP
2004r.=100

1/2/

Liczba aktywnych MŚP1/2/ na 1 km2
Liczba aktywnych MŚP
mieszkańców

1/2/

na 1000

1/ Na potrzeby niniejszego opracowania, jako definicję przedsiębiorstwa przyjęto opracowaną na podstawie
kodeksu cywilnego art. 55 oraz wybranych szczególnych form prawnych (rozporządzenie Rady Ministrów z dn.
27.07.1999 r. z późn. zm. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia...) następującą zasadę;
FP=15 spółki partnerskie;
FP=16 spółki akcyjne;
FP=17 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
FP=18 spółki jawne;
FP=19 spółki cywilne;
FP=20 spółki komandytowe;
FP=21 spółki komandytowo-akcyjne;
FP=23 spółki przewidziane przepisami innych ustaw niż kodeks handlowy i kodeks cywilny, ustaw lub form, do
których stosuje się określone przepisy o spółkach;
FP=24 przedsiębiorstwa państwowe;
FP=40 spółdzielnie;
FP=79 oddziały przedsiębiorców zagranicznych;
FP=80 przedstawicielstwa zagraniczne;
FP=99 bez szczególnej formy prawnej;
2/ W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 0-249.
Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2011.
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W tabeli numer 1, jak i w każdej kolejnej, podawane są najświeższe dostępne dane.

22

wróć

Tabela 2. Wybrane wskaźniki dotyczące sektora MŚP w województwie podkarpackim
Wyszczególnienie
Nakłady inwestycyjne w gospodarce
narodowej w mln zł

2004

2005

2006

2007

2008

4 918,2

5 118,9

5 906,8

7 028,7

7 883,1

2 463,8

2 829,5

2 982,4

3 698,1

4 253,8

Nakłady inwestycyjne MŚP w mln zł2

938,4

1 033,5

1 210,2

1 428,0

1 502,2

Nakłady inwestycyjne na 1 MŚP w zł2

228 719

247 130

290 153

340 734

339 938

Nakłady inwestycyjne w jednostkach na
rozrachunku gospodarczym w mln zł1

1
2

Dotyczy podmiotów o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
Dotyczy podmiotów o liczbie pracujących 10-249 osób.

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2011.

Biorąc pod uwagę wysokość nakładów inwestycyjnych w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw, można zauważyć tendencję wzrostową w badanym okresie. Natomiast wskaźnik
określający wartość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 MŚP, pomimo wzrostu w latach
2004-2007 do poziomu 340 734 zł, w 2008 r. zanotował nieznaczny spadek do 339 938 zł. (tab. 2).
W opracowaniu18 dotyczącym innowacyjności polskich regionów dokonano ich porównania pod
względem wartości oraz ilości projektów realizujących cele Regionalnych Strategii Innowacji (tab. 3).
Tabela 3. Liczba i wartość projektów realizujących cele RSI według województw w latach 2003–2008

Województwo

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
RAZEM

Udział
Pozycja
Pozycja
Udział
regionu pod
regionu pod regionu pod
regionu pod
Wartość
względem
względem
względem
Liczba
względem
projektów
wartości
wartości
liczby
projektów
liczby
w zł
projektów
projektów
projektów
projektów w
w skali
w skali
w skali
skali kraju
kraju
kraju
kraju
191 674 572,0
47
14,8%
8,9%
2
4
178 993 801,5
53
13,8%
10,0%
3
3
19 234 379,0
34
1,5%
6,4%
12
9
15 740 264,9
23
1,2%
4,3%
14
11
56 892 670,1
38
4,4%
7,2%
9
5
94 230 411,7
26
7,3%
4,9%
6
10
22 211 205,9
20
1,7%
3,8%
11
12
81 118 416,0
38
6,3%
7,2%
7
6
124 250 515,0
17
9,6%
3,2%
4
14
69 916 048,4
71
5,4%
13,4%
8
1
260 577 664,7
36
20,1%
6,8%
1
7
23 940 728,9
19
1,9%
3,6%
10
13
13 469 894,0
14
1,0%
2,6%
15
15
17 445 211,0
35
1,3%
6,6%
13
8
124 162 645,9
59
9,6%
11,1%
5
2
1 293 858 429,0
530
100,0%
100,0%
-

Źródło: A. Nowakowska, (red), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2009, s. 72.
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A. Nowakowska, (red), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2009, s. 72.
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Województwo podkarpackie w przedstawionym w tabeli 3 porównaniu plasuje się nieco powyżej
połowy stawki polskich województw, pomiędzy woj. małopolskim a pomorskim w odniesieniu do
wartości projektów. Procentowy udział wartości podkarpackich projektów w skali kraju wynosił 6,3%.
Pod względem liczby realizowanych projektów województwo było na 6 miejscu i było to 7,2%
projektów realizowanych w kraju.
Z uwagi na podkreślony już fakt, iż w województwie podkarpackim dominują firmy zatrudniające
do 9 pracowników, innowacyjność przedsiębiorstw nie jest zbyt wysoka. Poziom innowacyjności
zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w populacji firm dużych
jest prawie 3-krotnie wyższy niż w małych. Należy jednak dodać, że analizy porównawcze firm sektora
MŚP z firmami dużymi w większości przypadków wypadną na niekorzyść tych pierwszych. Wynika to
głównie z faktu, że duże przedsiębiorstwa dysponują większym potencjałem kapitałowym i ludzkim,
powiązaniami z gospodarką światową, czy też lepszym dostępem do informacji. 19
W wykonanej ekspertyzie 20 skupiono się głównie na firmach zatrudniających powyżej 10 osób.
W zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle, w okresie od 2006 do 2008
województwo podkarpackie znalazło się na piątym miejscu. 23,5% ogólnej liczby przedsiębiorstw
wykazało się działalnością innowacyjną, 18,5% wprowadziło nowe lub istotnie ulepszone produkty,
zaś 17,4% nowe lub istotnie ulepszone procesy.
W latach 2004-2006 bardzo dobrze przedstawiała się sytuacja przedsiębiorstw pod względem
odsetka tych podmiotów, które deklarowały wprowadzenie innowacji. Pod tym względem
województwo podkarpackie było niewątpliwym liderem, gdyż blisko co trzecie przedsiębiorstwo
przemysłowe (30,2% ogółu) prowadziło realną działalność innowacyjną w latach 2004-2006. Jest to
bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że średnia dla kraju w tym okresie wynosiła 23,2%. W latach
2006-2008 województwo podkarpackie uplasowało się na piątej pozycji (już tylko niespełna co
czwarte przedsiębiorstwo wdrażało innowacje – 23,5% ogółu, przy średniej krajowej niewiele niższej
wynoszącej 21,3%). Uwzględniając zmiany jakie zaszły w PKD w 2007 r. w tym samym okresie (20062008) województwo plasowało się na siódmej pozycji. W okresie 2007-2009 sytuacja pod względem
wdrożeń innowacyjnych rozwiązań znowu uległa poprawie w województwie podkarpackim. Istotne
jest jednak to, że wskaźnik w porównaniu z poprzednim okresem niewiele się zmienił (wg PKD 2007
było to 23,3% ogółu przedsiębiorstw przemysłowych), jednak znacznie obniżyła się średnia krajowa
(z 21,4% w latach 2006-2008 do 18,1% w kolejnym okresie). Województwo znowu stało się liderem
pod względem podmiotów przemysłowych wprowadzających innowacje. Warto zauważyć, że
oceniany wskaźnik zawsze był wyższy od średniej krajowej. W zakresie innowacji w sektorze usług,
województwo podkarpackie znalazło się na szóstym miejscu w kraju. W tym przypadku 14,8% firm
wprowadziło innowacje, 13,0% w zakresie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i 12,3%
w zakresie nowych lub istotnie ulepszonych procesów. 21
Przedstawione wyniki są obrazem innowacyjności gospodarki województwa. Analiza tych
wskaźników innowacyjności, zgodna z metodologią Unii Europejskiej, pozwala syntetycznie
odpowiedzieć na pytanie, czy realizowane są cele strategiczne i operacyjne RSI 2005-2013. Nie jest
potrzebne dodatkowe tworzenie własnych wskaźników realizacji każdego celu generalnego –
należałoby w tym przypadku wykonać olbrzymią ilość drogich badań, angażować wiele podmiotów i
osób, a wyniki byłyby porównywalne ewentualnie tylko wewnątrz województwa na przestrzeni czasu,
ale nie byłoby można ich porównywać z innymi regionami w kraju i w Europie. Mogłyby dawać

19

S. Dziedzic, L. Woźniak, D. Wyrwa, Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI). Analiza danych
statystycznych dotyczących innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego na tle kraju, Zadanie
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu
Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pn. Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie
podkarpackim, Rzeszów 2011, s. 5.
20
Tamże, s. 8.
21
Tamże, s. 10-11.
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błędne wrażenie postępu lub regresji. Najlepszym rozwiązaniem jest analiza postępu w zakresie
innowacyjności podjęta w badaniach tych wskaźników, którymi operuje cała Unia Europejska. W RSI
2005-2013 wybrano tę metodę, co zostało pozytywnie ocenione w całym kraju.
Badania 22 przeprowadzone w 2008 roku miały wskazać najbardziej innowacyjne branże
w województwie podkarpackim. Największy odsetek firm, które wprowadziły jakiekolwiek innowacje
tj. nowe produkty, technologie lub nowe metody organizacji i zarządzania czy sprzedaży/marketingu
był w przetwórstwie przemysłowym, a w ramach tej sekcji w branżach przetwórstwo spożywcze,
przemysł drzewno-papierniczy i metalowy – 60% podmiotów z tych branż zadeklarowało, że
wprowadziło w ostatnim roku innowacje. Wysoce innowacyjne były też branże wysokiej i średniowysokiej techniki tj. przemysł pojazdów mechanicznych i produkcja samolotów oraz przemysł
maszynowy i RTV. Ponad 55% podmiotów tych branż zadeklarowało, że wprowadziło w roku przed
badaniem jakieś innowacje. Spośród branż usługowych największy odsetek firm, które wprowadziły
jakieś ulepszenia było w pośrednictwie finansowym – ponad 40%.

22

P. Klimczak, P. Czapliński, Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego. Na
podstawie danych Eurostat Statistics Database, Rzeszów, marzec 2011. Zadanie współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa
Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania
Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 - 2013 w województwie podkarpackim”.
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Tabela 4. Lokata województwa podkarpackiego na tle innych województw w 2009 roku
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Źródło: Opracowanie na podstawie: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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Analizując poszczególne sektory gospodarki województwa podkarpackiego, wielkość nakładów na
działalność badawczo-rozwojową, inwestycje zagraniczne oraz eksport, do najbardziej innowacyjnych
sektorów gospodarki zaliczyć należy branżę elektromaszynową (motoryzacyjną) i przemysł
farmaceutyczny. Branże te przeznaczają najwięcej nakładów na działalność B+R, co stanowi podstawę
do zaliczenia danego sektora do branży innowacyjnej. Dla wielu podkarpackich firm zasadniczym
powodem działalności innowacyjnej jest potrzeba zwiększania konkurencyjności na rynkach
zagranicznych. Współpraca z partnerami z krajów UE czy poza jej strukturami wiąże się
z koniecznością rozwijania technologii i spełniania wysokich wymagań jakościowych. Najwyższy
wzrost produkcji sprzedanej obserwuje się w ostatnich latach w branży chemicznej. Tendencje
rozwojowe sektorów wysokiej szansy odzwierciedla również struktura eksportu w województwie
podkarpackim. W ujęciu wartościowym dominuje eksport maszyn, urządzeń i sprzętu
transportowego, żywności, chemikaliów i produktów pokrewnych. Należy również podkreślić, iż
udział pracujących w przemyśle wysokiej i średniowysokiej technologii w ogólnej liczbie pracujących
wynosi 11,7%. 23
Sektorami kwalifikującymi się do obszaru wysokiej szansy w województwie podkarpackim są:
• przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD, maszyn budowlanych
(budowlano-drogowych, budowlanych do prac ziemnych, rolniczych itd.),
• rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy,
• usługi, w tym szczególnie usługi turystyczne i informatyczne,
• przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny,
• przemysł mineralny,
• przemysł naftowy,
• przemysł szklarski,
• przemysł hutniczo-metalurgiczny.
• przemysł związany z infrastrukturą ochrony środowiska,
• przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł odnawialnej energii,
• przemysł naturalnych leków roślinnych, oraz rozwijanie ośrodków ich poszukiwania,
• przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia,
• przemysł nowoczesnych, ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, wzorowanych na
rozwiązaniach naturalnych,
• przemysł nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii itd.
• usług pochodzących z przemysłu wysokich technologii, których innowacyjne efekty będą
mogły mieć zastosowanie w gospodarce regionu i podnoszeniu jakości kształcenia.

23

G. Tabisz, A. Kocur, R. Kołcz, P. Skórczyński, Pierwotne badania pilotażowe…, jw., s. 14.
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2. Analiza potrzeb innowacyjnych MŚP
Przedsiębiorstwa, chcąc skutecznie konkurować na rynku muszą podejmować działania związane
z wprowadzaniem na rynek, a także wewnątrz firmy, innowacyjnych rozwiązań. Nie wystarczy
obecnie wyprodukować produkt i za wszelką cenę starać się go sprzedać. Trzeba być innowacyjnym,
oferować klientom nowe produkty, wprowadzać nowe systemy związane z procesami wytwórczymi,
nowe sposoby dotarcia do potencjalnych odbiorców.
Województwo podkarpackie znajduje się na 5 pozycji w rankingu dotyczącym przedsiębiorstw,
które wprowadziły innowacje w stosunku do ogółu przedsiębiorstw (tabela 5). W latach 2006-2008 –
23,5% przedsiębiorstw wprowadziło innowacje w swojej działalności, głównie w zakresie nowych lub
istotnie ulepszonych produktów oraz nowych lub istotnie ulepszonych procesów.

Tabela 5. Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle według
rodzajów wprowadzonych innowacji oraz województw w latach 2006-2008
Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w % ogółu
przedsiębiorstw w latach 2006-2008
WYSZCZEGÓLNIENIE
Ogółem

nowe lub
istotnie
ulepszone
produkty

w tym
nowe dla rynku

nowe lub
istotnie
ulepszone
procesy

Polska

21,3

15,5

9,3

17,0

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

24,2
20,7
22,2
14,4
14,8
22,2
25,3
22,9
23,5
23,7
25,1
22,4
20,2
18,1
18,5
17,1

16,2
16,1
14,6
9,5
11,7
16,4
17,8
18,4
18,5
15,0
18,0
17,3
16,1
13,3
13,3
10,7

9,9
9,6
7,7
6,6
6,2
10,6
11,3
11,1
10,9
9,9
9,2
11,7
11,0
7,2
7,9
4,1

19,8
16,0
19,2
11,2
11,2
18,1
20,9
18,4
17,4
20,3
19,8
17,4
16,0
14,5
15,0
14,2

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania
statystyczne, Warszawa 2010, s. 169.
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Odsetek firm innowacyjnych w województwie podkarpackim na tle pozostałych województw oraz
Unii Europejskiej w latach 2006-2008 przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Odsetek firm innowacyjnych w województwie podkarpackim na tle pozostałych województw oraz UE
w latach 2006-2008
Źródło: P. Klimczak, P. Czapliński, Zintegrowana analiza gospodarki województwa podkarpackiego. Na
podstawie danych Eurostat Statistics Database, Rzeszów, marzec 2011, s. 31.

W ocenie Eurostatu woj. podkarpackie znajduje się na 6 pozycji w aspekcie udziału
przedsiębiorstw innowacyjnych, w stosunku do wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku.
Jednak w stosunku do odsetka takich firm w UE pozostajemy, podobnie jak inne województwa,
znacznie w tyle.
Inna sytuacja występuje w zakresie nakładów na działalność innowacyjną na jedno
przedsiębiorstwo w województwie podkarpackim na tle pozostałych województw, w rankingu tym
zajmujemy 12 miejsce, poniżej średniej krajowej (wykres 2).
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Wykres 2. Nakłady na działalność innowacyjną na jedno przedsiębiorstwo w województwie podkarpackim na
tle pozostałych województw (w tys. zł) w 2008 r.
Źródło: P. Klimczak, P. Czapliński, Zintegrowana analiza gospodarki województwa podkarpackiego. Na
podstawie danych Innowacyjność 2010, PARP 2010, Rzeszów 2011, s.34.

Wyniki badań zrealizowanych w ramach „Analizy potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP w województwie podkarpackim” wykazały, że
podkarpackie przedsiębiorstwa wdrażały innowacje w zdecydowanej większości przypadków
w oparciu o własny potencjał 24, czy to już wcześniej istniejący, czy też tworzony poprzez zakup
urządzeń. Biorąc pod uwagę przeciętnie niewielką skalę działalności badanych podmiotów, musi to
budzić obawy o skuteczność procesów innowacyjnych. Jednocześnie wyraźnie zarysowała się
tendencja marginalnego wykorzystania zewnętrznych źródeł innowacji. Jako główne przyczyny
wprowadzania innowacji przedsiębiorcy najczęściej wymieniali dążenie do zwiększenia zysków, silną
konkurencję w branży i podwyższenie jakości produktów.
Zrealizowane badania wykazały, że wprowadzane w firmach innowacje napotykały szereg barier
utrudniających ich sprawną i efektywną realizację.
Przedsiębiorstwa, jako zasadnicze przeszkody wskazały:
• brak zachęt inwestycyjnych, zły system podatkowy – 23,23% wskazań;

24

Szczegółowe wyniki badań służących diagnozie analizy potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw zamieszczono
w Ekspertyzie: Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP
w województwie podkarpackim, Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., Mielec 2011. Badania na rzecz
aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji wykonała Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego. Zadanie
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu
Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pt. Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie
podkarpackim.
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• wysokie koszty wprowadzania innowacji – 17,35%
• trudności w dostępie do źródeł finansowania – 13,42%.
Najczęściej wymieniane bariery wprowadzania innowacji związane były ze sferą finansową, co ma
niewątpliwie związek z opieraniem działalności innowacyjnej na zasobach wewnętrznych. Badane
przedsiębiorstwa nie w pełni dostrzegają inne bariery innowacyjności, szczególnie związane
z niedoborami informacji z zakresu technologii, niewystarczającym poziomem współpracy z innymi
podmiotami czy brakiem odpowiedniego personelu. Można odnieść wrażenie, iż przedsiębiorstwa
wskazywały raczej ogólne bariery prowadzenia działalności gospodarczej, niż te ściśle związane
z wprowadzaniem innowacji. Wprawdzie wymieniane bariery także wywierają istotny negatywny
wpływ na procesy innowacyjne, jednakże nie wyczerpują katalogu utrudnień w sferze rozwojowej.
Może powstać w związku z tym pewna wątpliwość, czy większość respondentów trafnie identyfikuje
istotę działalności innowacyjnej, którą wyraźnie należy odróżnić od sfery bieżącej działalności
operacyjnej, a w pewnym zakresie także od sfery inwestowania w prosty przyrost majątku trwałego.
Jedną z istotnych cech postępu innowacyjnego jest bowiem nie tyle wzrost kosztów czy choćby
nakładów inwestycyjnych, lecz wręcz przeciwnie, to innowacje i postęp techniczny prowadzą do
obniżania kosztów, a często nawet wymaganych nakładów inwestycyjnych.
Analizy przeprowadzonych audytów, zamieszczone w opracowaniu Pierwotne badania
pilotażowe w zakresie – analiza infrastruktury wsparcia innowacji w ramach projektu systemowego
„Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007
– 2013 w województwie podkarpackim”, pozwoliły na przedstawienie kilku podstawowych
wniosków dotyczących chłonności innowacyjnej przedsiębiorstw 25:
1. Jedynie 15 % badanych firm posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe. Źródłem takiego
stanu rzeczy może być fakt, iż duża część ankietowanych przedsiębiorstw to mikro i małe
firmy, które z natury charakteryzują się brakiem możliwości utrzymywania własnych komórek
badawczo-rozwojowych. Większość analizowanych firm (ponad 50 % audytów) korzysta
z technologii, które są ogólnodostępne. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że
stosunkowo wysoki odsetek firm, bo aż 30%, korzysta z własnych technologii. Może to być
skutkiem innowacyjnego charakteru prowadzonej działalności. Przedstawiciele 60 % firm
województwa podkarpackiego twierdzą, że prowadzą działalność innowacyjną. Jest to
wskaźnik znacznie wyższy od podawanego w literaturze dla obszaru całego kraju.
Przedsiębiorstwa wskazują wiele przyczyn wprowadzania innowacji, dominuje jednak chęć
otwarcia nowych rynków zbytu lub zwiększenia udziału w rynku (40 % ankietowanych),
dążenie do zwiększenia asortymentu wyrobów (35 % wskazań) oraz poprawy jakości
wyrobów (30% przedsiębiorców). Dużo mniejsze znaczenie przy wprowadzaniu innowacji
mają takie czynniki jak: zmniejszenie szkodliwości dla środowiska czy obniżka
materiałochłonności, odpowiednio 8 % oraz 10 % wskazań.
2. Firmy niechętnie współpracują z jednostkami naukowo-badawczymi. 75 % firm nie
współpracuje z ośrodkami naukowymi, instytucjami badawczymi lub uczelniami. Współpraca
pomiędzy pozostałymi przedsiębiorstwami a jednostkami naukowo-badawczymi często ma
jednak charakter stały, a głównymi partnerami w tej współpracy są uczelnie.
3. Analizy wskazują na dwie grupy czynników, jako podstawowych barier innowacyjności.
Pierwszą są ograniczenia finansowe dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw, drugą
natomiast problemy z komunikacją i przekazywaniem wiedzy pomiędzy firmami
a instytucjami finansowymi, doradczymi czy naukowymi.
4. Analiza audytów technologicznych w firmach pozwoliła na wyciągnięcie wniosków
dotyczących zainteresowania firm innowacyjnością i metodami jej wspierania. Analizy te
potwierdzają również, że szczególnie małe i mikro przedsiębiorstwa oczekują lub potrzebują
wsparcia. Większe firmy wykazują natomiast większe zainteresowanie usługami
konsultacyjnymi (w tym transferem technologii i wsparciem innowacyjności). Dzięki
25

G. Tabisz, A. Kocur, R. Kołcz, P. Skórczyński, Pierwotne badania pilotażowe…, jw.
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przeprowadzonym audytom technologicznym, można sformułować kilka podstawowych
wniosków: małe firmy w dalszym ciągu nie przywiązują wagi do metod i procesów
produkcyjnych. Zapotrzebowanie na pomoc w zwiększeniu dostępności do rynków unijnych
we wszystkich badanych branżach jest nadal wyraźne. Potrzeba współpracy z firmami
wspierającymi ich rozwój i innowacyjność (Instytucje Wspierania Biznesu) oraz intensywność
w kontaktach z sektorem B+R wzrasta wraz z wielkością firmy. Podobna tendencja rysuje się
w przypadku zainteresowania wdrażaniem systemów zarządzania jakością oraz pomocą w
dziedzinie eksportu. Należy zwrócić również uwagę, iż usługi specjalistyczne (audyty
technologiczne) są postrzegane jako ważne w kontekście oceny bieżącej sytuacji firmy.
Niestety, badane przedsiębiorstwa nie mają systematycznych kontaktów z sektorem B+R.
Większe firmy przykładają więcej uwagi do szkoleń personelu – wraz z wielkością
przedsiębiorstwa wzrasta ilość dni poświęconych szkoleniom, mimo iż wszystkie firmy (mikro,
małe i średnie) przykładają jednakową wagę do ważności szkoleń w procesie rozwoju firmy.
Poziom współpracy pomiędzy firmami jest bardzo ograniczony, aczkolwiek przedsiębiorcy
dążą do rozwijania współpracy między sobą. Przykładami takiej współpracy są klastry
przemysłowe. Za najważniejsze z punktu widzenia wsparcia rozwoju wszystkie wymieniły
wsparcie finansowe, w dalszej zaś kolejności szkolenia, dostęp do informacji o najnowszych
technologiach oraz wsparcie działań promocyjnych 26.

26

Tamże.
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3. Analiza instytucji naukowo-badawczych
Z wprowadzaniem innowacji rynkowych związanych jest szereg podmiotów, odpowiedzialnych za
sferę badań i rozwoju, transferu wiedzy z ośrodków badawczych do firm, czy finansowania działań
innowacyjnych. Oczywiście proces ten musi być bezpośrednio związany ze strategią rozwoju kraju
i regionu, oraz potrzebami przedsiębiorstw i całej społeczności lokalnej (Rysunek 4).

Cel: Rozwój nauki i technologii
Narodowa Strategia Rozwoju Nauki
i Technologii
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Strategia rozwoju
nauki w Polsce
do 2015r.

Ministerstwo
Gospodarki

Ministerstwo
Finansów

Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego

Polityka rozwoju nauki i technologii
Polityka naukowa

Polityka gospodarcza

Polityka finansowa

Budżet
Środki UE
Uczelnie
B+R

PAN

JBR

Przedsiębiorstwa

Polityka regionalna

Przemysłowe
zespoły
badawcze

Po trzeb y sp o łeczn e

Rysunek 4. Podmioty oraz zależności występujące między nimi w działalności B+R
Źródło: B. Smólski, Uwarunkowania procesu komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce, Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 19.02.2009, s.15.

Uwzględniając nakłady wewnętrzne na działalność B+R stwierdzono (Tabela 6), że w 2008 r.
przedsiębiorstwa województwa podkarpackiego wydatkowały 177 382,7 tys. zł, co plasuje
województwo na 8 pozycji w skali kraju. Przoduje woj. mazowieckie, zaś na ostatniej pozycji znajduje
się woj. lubuskie. Z kwoty tej największa część przeznaczona jest na nakłady bieżące .
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Tabela 6. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R według kategorii nakładów
Z TEGO NAKŁADY
BIEŻĄCE
WOJEWÓDZTWA

INWESTYCYJNE NA ŚRODKI
TRWAŁE

OGÓŁEM
RAZEM

W TYM
OSOBOWE

RAZEM

W TYM
MASZYNY I
URZADZENIA
TECHNICZNE

Polska

7706222,9

5979952,3

3196433,6

1726270,6

1169758,5

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

457358,1
129390,9
239926,5
28240,1
424685,7
895303,7
3322052,0
40435,3
177382,7
74706,1
398166,7
609160,0
92209,5
80549,5
611484,9
125171,2

457358,1
88837,2
205764,1
17783,3
332843,8
646226,2
2697475,9
31269,5
116290,3
48028,7
324673,5
474981,8
86938,5
56175,9
424932,7
79697,7

171622,9
88837,2
97325,4
8965,8
202566,8
365755,5
1429533,7
14379,0
73482,8
20271,5
182788,7
237390,3
68957,7
25581,8
223897,4
33237,7

109324,9
40553,7
34162,4
10456,8
91841,9
249077,5
624576,1
9165,8
61092,4
26677,4
73493,2
134178,2
5271,0
24373,6
186552,2
45473,5

86704,2
24267,0
28356,5
6033,6
64471,4
157568,4
430915,0
8873,6
36551,1
11936,0
65378,6
92592,5
3548,7
20405,7
99656,3
32499,9

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania
statystyczne, Warszawa 2010, s. 118.

W całości krajowych nakładów wewnętrznych przeznaczonych na działalność B+R (Tabela 7) woj.
mazowieckie korzysta z nich w ponad 40% i jest to zdecydowanie największy udział, na drugiej pozycji
plasuje się woj. małopolskie. Woj. podkarpackie korzysta w 2,3% z nakładów wewnętrznych, co daje
mu 9 pozycję w skali wszystkich województw. W ponad 65% przeznaczone one są na nakłady bieżące.
Wyniki te wskazują na bardzo nierównomiernie rozłożoną skalę możliwości rozwoju gospodarki
poszczególnych województw.
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Tabela 7. Struktura nakładów wewnętrznych na działalność B+R według kategorii nakładów i województw
WOJEWÓDZTWA
Polska
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Ogółem

z tego nakłady
bieżące
w tys. zł

inwestycyjne

Ogółem

z tego nakłady
bieżące
inwestycyjne
w odsetkach

100,0

100,0

100,0

100,0

77,6

22,4

5,9
1,7
3,1
0,4
5,5
11,6
43,1
0,5
2,3
1,0
5,2
7,9
1,2
1,0
7,9
1,6

5,8
1,5
3,4
0,3
5,6
10,8
45,1
0,5
1,9
0,8
5,4
7,9
1,5
0,9
7,1
1,3

6,3
2,3
2,0
0,6
5,3
14,4
36,2
0,5
3,5
1,5
4,3
7,8
0,3
1,4
10,8
2,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

76,1
68,7
85,8
63,0
78,4
72,2
81,2
77,3
65,6
64,3
81,5
78,0
94,3
69,7
69,5
63,7

23,9
31,3
14,2
37,0
21,6
27,8
18,8
22,7
34,4
35,7
18,5
22,0
5,7
30,3
30,5
36,3

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania
statystyczne, Warszawa 2010, s. 119.

Środki zagraniczne, które przeznaczane są na działalność B+R w skali Polski pochodzą głównie
z Unii Europejskiej (Tabela 8), która wydatkowała na te działania 274 383,1 tys. zł.
Tabela 8. Środki zagraniczne na działalność B+R według źródeł pochodzenia i województw w tys. zł
Źródła pochodzenia

Środki
zagraniczne
ogółem

Unii
Europejskiej

Polska

417598,9

274383,1

95997,6

30591,4

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie

14231,3
7586,0
13229,2
1199,2
28389,5
41030,8
201931,5
2040,2
8026,8
4682,6
24599,2
15489,6
501,7

11190,4
4914,4
9290,5
1084,0
23538,4
33052,1
105191,8
1171,7
3485,2
4677,5
19373,5
11974,6
501,7

1593,5
1571,1
3507,7
2833,1
3580,9
77861,0
1152,4
1436,9
-

257,2
1100,5
40,4
88,8
1949,1
2648,9
12720,2
4541,6
3406,3
493,6
-

WOJEWÓDZTWA
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Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

11238,8
34052,3
9370,2

8159,0
31348,3
5430,0

303,3
1855,8
301,9

2763,9
580,9
-

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania
statystyczne, Warszawa 2010, s. 120.

Charakteryzując strukturę nakładów na innowacje w województwie podkarpackim w 2008 r.
(wykres 3), można stwierdzić, że dotyczą one głównie nakładów inwestycyjnych.

Wykres 3. Struktura nakładów na innowacje w województwie podkarpackim w 2008 r.
Źródło: P. Klimczak, P. Czapliński, Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa
podkarpackiego, Rzeszów, marzec 2011, s. 34; cyt. za: Innowacyjność 2010, PARP 2010.

Liczba jednostek związanych z działalnością B+R w skali kraju w 2008 r. (tabela 9), wynosiła 1 157.
W województwie podkarpackim liczba ta wynosi 49, co plasuje to województwo na 8 pozycji w skali
kraju. Liderem jest ponownie woj. mazowieckie, zaś listę zamyka woj. opolskie. Województwo
podkarpackie jest regionem, który w strukturze nakładów wewnętrznych na działalność B+R posiada
największy udział środków własnych (61%) – tabela 9. Jest to dobry obraz wewnętrznej świadomości
i aktywności innowacyjnej.
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Tabela 9. Liczba jednostek i nakłady wewnętrzne na działalność B+R według źródeł finansowania i województw
w tys. zł
Z tego środki

WOJEWÓDZTWA

Polska
Dolnośląskie
Kujawskopomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Liczba
jednostek

budżetowe

placówek
naukowych
PAN i
jednostek
badawczorozwojowych

szkół
wyższych

przedsiębiorstw

własne

Ogółem

1157

7706222,9

4321142,9

35150,4

19030,6

441373,6

2457319,6

99

457358,1

243178,6

280,1

98,2

26453,2

172861,4

43

129390,9

75021,8

541,8

19,0

8870,3

37311,3

39
19
76
94
335
16
49
26
58
130
18

239926,5
28240,1
424685,7
895303,7
3322052,0
40435,3
177382,7
74706,1
398166,7
609160,0
92209,5

170978,2
12417,8
261698,3
509383,3
1858331,3
26458,5
58920,7
34932,5
180481,3
324858,1
70215,5

1359,8
2888,5
1428,5
22645,9
22,2
1075,2
0,7
433,9
2486,9
-

1410,4
1570,7
397,5
4201,8
32,9
7,7
332,5
3337,1
6544,5
130,9

7466,0
41,6
20492,2
37222,9
180952,8
2392,8
912,6
3037,9
15293,7
93566,6
788,2

43186,1
14574,2
109023,1
304630,7
1049240,6
9484,7
108200,0
31703,8
173142,2
166068,0
20528,5

23

80549,5

58588,8

176,7

317,0

2148,3

8057,1

112

611484,9

355988,5

1253,6

624,5

40044,2

175476,7

20

125171,2

79689,7

556,6

5,9

1690,3

33831,2

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania
statystyczne, Warszawa 2010, s. 121.

W skali kraju w porównywalnym stopniu nakłady wewnętrzne na działalność B+R są przeznaczane
na badania podstawowe oraz prace rozwojowe (Tabela 10). Województwo podkarpackie, podobnie
jak woj. lubuskie, pomorskie i śląskie ponad połowę nakładów przeznacza na prace rozwojowe.
Tabela 10. Nakłady wewnętrzne bieżące na działalność B+R według rodzajów badań i województw w tys. zł
Badania
WOJEWÓDZTWA

Polska
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie

podstawowe

stosowane

Prace
rozwojowe

5979952,3

2285738,0

1338956,2

2355258,1

348033,2
88837,2
205764,1
17783,3

157318,3
37691,4
113768,8
4158,4

48973,5
19844,2
46182,9
4508,8

141741,4
31301,6
45812,4
9116,1

Ogółem
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Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

332843,8
646226,2
2697475,9
31269,5
116290,3
48028,7
324673,5
474981,8
86938,5
56175,9
424932,7
79697,7

154538,0
301404,1
967730,6
9403,5
27703,7
29439,5
86233,9
111178,5
63394,8
30228,7
162200,1
29345,7

80552,2
134442,5
673365,3
12446,2
12203,5
3749,9
53164,6
107549,1
6421,2
19144,3
82605,0
33803,0

97753,6
210379,6
1056380,0
9419,8
76383,1
14839,3
185275,0
256254,2
17122,5
6802,9
180127,6
16549,0

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania
statystyczne, Warszawa 2010, s. 122-123.

Analizując zatrudnienie w działalności B+R (tabela 11), dostrzegamy, że w ogólnej ich liczbie
dominują pracownicy naukowo-badawczy. Sytuacja taka występuje we wszystkich województwach,
a w województwie podkarpackim ich udział wynosi 81,7%.
Tabela 11. Zatrudnieni w działalności B+R według grup stanowisk i województw. Liczba osób – stan w dniu
31.12.2010 r.
Z tego
WOJEWÓDZTWA

Polska
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Ogółem

119682
8520
4099
7016
1062
7210
13512
33416
1451
3362
2541
6562
11152
1565
2184
12692
3338

pracownicy
naukowo-badawczy

technicy
i pracownicy
równorzędni

97474
7360
3489
6054
962
6185
11880
25489
1240
2748
2269
5619
9069
1411
2004
8911
2784

11616
800
327
578
39
442
1055
4042
104
489
168
663
1389
72
122
1060
266

pozostały
personel
10592
360
283
384
61
583
577
3885
107
125
104
280
694
82
58
2721
288

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania
statystyczne, Warszawa 2010, s. 126-127.

Niestety, województwo podkarpackie posiada najmniejszy udział pracowników z tytułem
naukowym profesora i doktora habilitowanego w ogólnej liczbie ludzi wykształconych (tabela 12.),
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natomiast ich liczba w porównaniu z innymi województwami jest wyższa niż w województwie
świętokrzyskim, opolskim i lubuskim.
Tabela 12. Zatrudnieni w działalności B+R według poziomu wykształcenia i województw. Liczba osób - stan
w dniu 31.12.2010r.
Z tego osoby
WOJEWÓDZTWA

Polska
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Ogółem

z tytułem
naukowym
profesora

ze stopniem naukowym
dr hab.

dr

pozostałe
z wykształceniem
z wykształceniem
pozostałym
wyższym

119 682

9 726

12 141

44 471

38 661

14 683

8 520
4 099
7 016
1 062
7 210
13 512
33 416
1 451
3 362
2 541
6 562
11 152
1 565
2 184
12 692
3 338

747
333
586
63
680
1 372
2 604
128
162
209
460
723
96
287
949
327

945
532
778
169
775
1 551
2 869
193
226
300
732
1 032
205
311
1 106
417

3 843
1 631
3 000
476
2 887
5 627
9 912
652
1 021
1 047
2 488
4 573
659
1 129
3 929
1 597

2 228
1 219
2 071
289
2 174
4 032
12 511
375
1 480
911
2 374
3 386
521
403
4 055
632

757
384
581
65
694
930
5 520
103
473
74
508
1 438
84
54
2653
365

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania
statystyczne, Warszawa 2010, s. 128-129.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach Projektu systemowego „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
w województwie podkarpackim” zatytułowanych Pierwotne badania pilotażowe w zakresie –
Analiza instytucji naukowo-badawczych27 pozwalają wyciągnąć następujące wnioski:
1. Większość z jednostek, które działają w sektorze B+R oraz odesłały wypełnioną ankietę,
posiada swoją siedzibę w stolicy województwa, w Rzeszowie.
2. Zdecydowana większość jednostek, które pozytywnie odpowiedziały na prowadzone badania
to szkoły wyższe. W największym stopniu są to akademickie uczelnie państwowe,
w mniejszym prywatne. W wielu przypadkach jednostki inne, pomimo, że wykazywały w
statystyce Urzędu Statystycznego taką działalność, twierdziły, że nie prowadzą działalności
B+R.
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K. Kud, K. Nowak, K. Wanat, M. Woźniak, G. Woźniak, Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – Analiza
instytucji naukowo-badawczych, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2010. Badania na rzecz aktualizacji
Regionalnej Strategii Innowacji wykonała Politechnika Rzeszowska. Zadanie współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa
Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pt. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania
Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim.
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3. Uwzględniając czas działalności badanych jednostek możemy stwierdzić, że funkcjonują one
głównie w okresie od 5 do 15 lat oraz powyżej 25 lat. Mniej więcej po jednej trzeciej działa na
rynku w okresach do 5 lat, od 6 do 15 lat i powyżej 25 lat.
4. Większość badanych jednostek wykazuje, że prowadzi stałą współpracę z zagranicą. Zaledwie
18% jednostek nie utrzymuje stałej współpracy z podmiotami zagranicznymi.
5. W mniejszym stopniu jednostki prowadzą wymianę naukową z zagranicą. Do wymiany
naukowej przyznaje się co trzecia badana instytucja.
6. W samoocenie ponad dwie trzecie badanych jednostek wykazuje, że posiada duży potencjał
naukowy.
7. Główne czynniki, które wpływają na opinię, że jednostka posiada duży potencjał naukowy to:
wykształcenie pracowników, jakość badań, liczba publikacji, w mniejszym stopniu współpraca
z zagranicą oraz unikatowa aparatura.
8. Ukazując ograniczenia, które mogą negatywnie wpłynąć na rozwój jednostki, wszystkie
badane instytucje jednoznacznie twierdzą, że jest to brak środków lub zbyt mała ich ilość na
prowadzenie działalności B+R. Kolejne przeszkody to: wysokie koszty badań, brak zamówień
ze strony przedsiębiorstw, a także: brak kapitału obrotowego, zła polityka rządu, wysoka
konkurencja, brak dostępu do nowych (głównie zagranicznych) publikacji.
9. Badane jednostki realizując działalność badawczo-rozwojową korzystają przede wszystkim
z technologii ogólnodostępnych, ale także z technologii własnych oraz zamawiającego.
10. Analizując normy jakości, z których korzystają badane jednostki możemy stwierdzić, że w
większości są to głównie normy wewnętrzne, następnie normy branżowe, normy ISO oraz
inne.
11. Kadrę jednostek prowadzących działalność naukowo-badawczą stanowią w ponad 30%
pracownicy naukowi, głównie ze stopniem doktora.
12. W aspekcie umieszczania szczegółowych informacji dotyczących badań naukowych
poszczególnych pracowników w bazie ofert skierowanych do sektora MŚP widzimy, że
procent odpowiedzi „tak” jest mniejszy, co może świadczyć o fakcie, że pracodawcy
niektórych jednostek nie chcą żeby ich instytucja była interpretowana przez wizerunek
indywidualnych pracowników.
13. Wszystkie badane jednostki stwierdziły, że są zainteresowane współuczestniczeniem
w staraniach o pozyskiwanie funduszy strukturalnych.
14. Badania potwierdziły, że w dzisiejszym świecie żadna jednostka nie może funkcjonować na
rynku bez obecności w Internecie. Wszystkie badane jednostki posiadają stronę internetową.
15. Wszystkie jednostki chcąc działać na rynku przyznają się do tego, że poszukują wielu
informacji w Internecie. Główne informacje, których poszukują badane jednostki w Internecie
to: wiedza – jednocześnie w celu znalezienia nowej wiedzy oraz udostępnienia własnej,
informacje o firmach z którymi można nawiązać współpracę, podmioty od których możemy
zakupić potrzebną aparaturę itd.
16. Analizując główne pola działań badanych jednostek sfery B+R widzimy, że dotyczą one przede
wszystkim: obniżki energochłonności, obniżenia szkodliwości dla środowiska, otwarcia
nowych rynków, poprawy jakości wyrobów, nowych technologii, obniżenia kosztów.
17. Głównymi źródłami wiedzy o popycie na innowacje wśród badanych jednostek są:
konferencje, spotkania, czasopisma, inne szkoły wyższe, targi, wystawy, komputerowe sieci
informacyjne, źródła wewnętrzne, a także inne jednostki badawczo-rozwojowe.
18. Ukazując czynniki kreowania zachowań innowacyjnych mających znaczenie dla sektora MŚP,
badane jednostki najwyżej oceniły: zakres, w którym pracownicy Instytucji korzystają
z publikacji naukowych, stopień w jakim instytucja potrafi śledzić efekty krajowych
i światowych badań naukowych, personel instytucji pod względem potencjału naukowego,
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stopień w jakim pracownicy instytucji mają możliwość wprowadzania innowacyjnych badań,
które zaproponowali, stopień w jakim pracownicy instytucji skłonni są do prowadzenia badań
o charakterze innowacyjnym. Najniżej oceniono zakres, w jakim innowacyjne pomysły
instytucji znajdują odbiorców w sektorze MŚP.
19. Jeżeli przypatrzymy się innowacjom, które zostały opracowane w latach 2007-2009 przez
badane jednostki to możemy stwierdzić, że większość podmiotów nie wprowadziła żadnych
innowacji, a te innowacje, które wprowadziły dotyczyły głównie ulepszenia technologii,
ulepszenia usług, w mniejszym zakresie ulepszenia produktu oraz metody zarządzania.
20. Zaledwie 38% badanych jednostek wykazało, że w latach 2007-2009 współpracowało
w zakresie opracowywania nowego produktu/technologii/organizacji pracy z innymi
instytucjami.
21. Jednostki, które współpracowały, najczęściej realizowały tę współpracę z innymi wyższymi
uczelniami oraz inkubatorami przedsiębiorczości.
22. Jednostki, z którymi współpracowały badane instytucje, wywodzą się głównie z Polski, ale
także z krajów Unii Europejskiej, „ściany wschodniej” oraz USA.
23. Współpraca dotyczyła przede wszystkim: wspólnych badań, przygotowania i/lub realizacji
projektu, wymiany doświadczeń, opracowania nowego produktu, nowej metody organizacji
i zarządzania.
24. Głównymi odbiorcami innowacji było rolnictwo oraz przemysł średniej i wysokiej technologii,
ale także przemysł niskiej technologii, rzemiosło, turystyka, handel. Trudno jest wykazać
jednoznacznie dominujący kierunek.
25. Obszary, w których badane jednostki widzą głównie potrzebę wsparcia w celu zwiększenia
aktywności i badań o charakterze innowacji dotyczą: pozyskania nowych naukowców,
pozyskania środków finansowych na badania i nowy sprzęt laboratoryjny, obszarów badań
rynkowych, projektowania produktu i technologii, dostępu do ekspertyz, patentów i licencji.
Należy podkreślić, że w ostatnich latach, głównie poprzez wykorzystywanie środków UE znacząco
wzrósł potencjał naukowy uczelni publicznych. Przykładem może być Laboratorium Badań
Materiałowych dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, współpracujące z WSK, będące
już dzisiaj na najwyższym światowym poziomie, nie mające odpowiednika w skali kraju.
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4. Analiza postaw i działań administracji publicznej
Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Pierwotne badanie pilotażowe. Analiza
postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji” 28 pozwalają ukazać stan i zakres
działań innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Jako główne stymulatory rozwoju
innowacji (tabela 13) wskazano:
• doświadczenie i wykształcenie urzędników,
• fachową wiedzę prawną urzędników,
• zaufanie mieszkańców do lokalnej władzy oraz angażowanie się w sprawy rozwoju,
• współpracę Urzędów z jednostkami wspierającymi innowacje,
• jakość infrastruktury telekomunikacyjnej.
Jako główne bariery ukazano:
• występowanie obszarów chronionych,
• niestabilność przepisów prawnych,
• stan własnych środków finansowych,
• stan infrastruktury.
Tabela 13. Stymulatory i bariery rozwoju działań innowacyjnych
CZYNNIK

stymulator

bariera

98,3%
97,5%
93,3%

ani stymulator,
ani bariera
0,8%
2,5%
4,2%

Doświadczenie urzędników
Wykształcenie urzędników
Znajomość przepisów prawnych wśród
urzędników
Dostępność wykwalifikowanej kadry
Zaufanie mieszkańców do lokalnej władzy
Aktywność III sektora w gminie /powiecie
Współpraca urzędu z instytucjami wspierającym
innowację
Infrastruktura teleinformatyczna
Dysponowanie dokumentami i raportami z
badań
Infrastruktura drogowa
Okres rozpatrywania wniosków i spraw w
naszym urzędzie
Angażowanie się mieszkańców w sprawy gminy/
powiatu
Dostępność terenów pod zabudowę
Infrastruktura kanalizacyjna
Wsparcie ze strony fachowych organizacji
doradczych
Położenie jednostki samorządowej
(centralne/peryferyjne)
Stan własnych środków finansowych
Czas wydawania pozwoleń na budowę

89,3%
88,4%
86,6%
85,1%

4,1%
5,8%
8,4%
12,4%

6,6%
5,8%
5%
2,5%

84,4%
84,3%

4,1%
10,7%

11,5%
5%

83,6%
82,6%

4,9%
8,3%

11,5%
9,1%

81,0%

4,1%

14,9%

79,3%
78,5%
77,5%

6,6%
10,7%
16,7%

14%
10,7%
5,8%

70,2%

4,1%

25,6%

64,2%
59,8%

1,7%
16,4%

34,2%
23,8%

28

0,8%
0%
2,5%

K. Malicki, M. Kuta-Pałach, M. Pokrzywa, S. Wilk, Pierwotne badanie pilotażowe. Analiza postaw i działań
administracji publicznej w zakresie innowacji, Rzeszów 2011, s. 38. Badania wykonane w ramach projektu
systemowego: „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach
2007-2013 w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz budżetu samorządu Województwa
Podkarpackiego.
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Aktualność planów zagospodarowania
przestrzennego
Stan uregulowania stosunków własności
Stabilność przepisów prawnych
Przejrzystość i klarowność prawa
Czas przekwalifikowania gruntów z ornych na
przemysłowe
Występowanie obszarów chronionych („Natura
2000”)

57,4%

9,8%

32,8%

56,6%
53,3%
52,9%
47,1%

14,8%
4,1%
5,8%
25,6%

28,7%
42,6%
41,3%
27,3%

16,4%

20,5%

63,1%

Źródło: Pierwotne badanie pilotażowe Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji.
Rzeszów 2011, s.38.

Badania wykonano w ramach projektu systemowego: „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu
wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu
Państwa oraz budżetu samorządu Województwa Podkarpackiego.
Uzyskane wyniki należy odnieść do terytorialnego kontekstu, zwłaszcza, że poszczególne typy
barier sygnalizowane są częściej w jednych typach np. powiatów, rzadziej w innych. W przypadku
powiatów o charakterze przemysłowym wśród barier najczęściej sygnalizuje się niestabilność
przepisów prawnych (35,2%), nieprzejrzystość i brak klarowności prawa (34,3%) oraz nieaktualność
planów zagospodarowania przestrzennego (22,7%).
Odmiennie rysuje się ranking głównych barier w przypadku powiatów o charakterystyce rolniczej.
Wśród najczęściej sygnalizowanych barier znajdują się tu: występowanie obszarów chronionych
(„Natura 2000”) (65,4%), niestabilność przepisów prawnych (61,5%), brak przejrzystości i klarowności
prawa (50%), nieaktualność planów zagospodarowania przestrzennego (46,1%).
Paradoksem może wydać się fakt, że w powiatach o charakterystyce turystycznej, jako największą
barierę (dla 92% respondentów) wymaniano występowanie obszarów chronionych („Natura 2000”).
Obszary te, zdaniem respondentów, de facto uniemożliwiają większość inwestycji. Wśród innych
najważniejszych barier wskazuje się na brak własnych środków finansowych (60%) oraz peryferyjne
położenie względem centrów województwa (56%).
Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że przedstawiciele samorządów sygnalizują wysokie
zapotrzebowanie na analizy i badania mogące pomóc w rozpoznaniu zapotrzebowania na e-usługi.
Stan ten nie może zaskakiwać, zważywszy na fakt, że niejednokrotnie projektowane działania
„rozbijają” się o lokalną społeczność nieprzygotowaną na wdrażane projekty. Rozpoznanie
„faktycznej” potrzeby na wprowadzanie e-administracji w lokalnej społeczności jest zatem
bezwzględnie niezbędnym elementem poprzedzającym jakiekolwiek inicjatywy w tym względzie.
Potrzebę rozpoznania potrzeb mieszkańców na e-usługi administracji publicznej sygnalizuje niemal
90% respondentów. Szczególnie istotnym jest tu zapotrzebowanie w kontekście przystąpienia przez
jednostki administracji publicznej z terenu województwa podkarpackiego do realizacji projektu
Podkarpacki System e-administracji Publicznej (PSeAP). Ponad 85% badanych wyraża
zainteresowanie badaniami na temat e-usług skierowanych do lokalnych przedsiębiorców. Dużym
poparciem cieszy się taka analiza również w odniesieniu do placówek edukacyjnych oraz jednostek
samorządu terytorialnego. Zebrane wyniki wskazują także na potrzebę modyfikacji zapotrzebowania
na szkolenia skierowane do urzędników administracji publicznej. Według respondentów najbardziej
potrzebne są w chwili obecnej szkolenia związane z procedurami prawnymi (86% wskazań),
pozyskiwaniem środków UE (81,4%) oraz ich zarządzaniem (86%). Znacznie mniej wskazań pada na
„tradycyjne” formy szkoleń takie jak obsługa komputera (61,5%) czy doskonalenie języków obcych
(75,4%). W przypadku szkoleń komputerowych respondenci zwracali niejednokrotnie uwagę na
potrzebę szkoleń w zakresie bardziej zaawansowanych programów użytecznych w zadaniach
publicznej administracji (co jest związane z realizowanymi projektami z zakresu e-administracji).
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Badania ukazują, że urzędy realizują projekty związane z działaniami innowacyjnymi głównie we
współpracy z innymi jednostkami, najczęściej z Urzędem Marszałkowskim oraz Agencjami Rozwoju
Regionalnego.
Jednocześnie w przeważającej mierze środki na realizację wymienionych projektów pochodzą ze
środków zewnętrznych, z różnorodnych funduszy pomocowych Unii Europejskiej (POKL, RPO WP,
ZPORR, Fundusz Spójności, Program Polska Wschodnia i inne).
Działania innowacyjne realizowane w poszczególnych urzędach w województwie podkarpackim
można podzielić na dwie kategorie:
1. Działania skierowane na rozwój infrastruktury.
2. Działania skierowane na rozwój umiejętności i podnoszenie kompetencji pracowników
administracji.
Aktywność pierwszego rodzaju dominuje. Jest ona równocześnie najbardziej wymierna,
umożliwiająca wskazanie skwantyfikowanych korzyści. Przedsięwzięcia skierowane na rozwój
kompetencji i umiejętności są działaniami trudno mierzalnymi, jak również często obarczonymi
negatywnym odbiorem publicznym (z uwagi na objęcie tymi działaniami pracowników administracji).
Wśród przedsięwzięć wskazanych przez jednostki administracji, które mają charakter
infrastrukturalny wymienić należy następujące rodzaje:
1. Rewitalizacja lub budowa różnych obiektów użyteczności publicznej.
2. Budowa lub rozbudowa infrastruktury komunalnej (oczyszczalnie ścieków, rozbudowa
kanalizacji).
3. Budowa i remonty infrastruktury drogowej.
4. Budowa lub rozbudowa infrastruktury związanej z działalnością turystyczną.
5. Budowa lub rozbudowa infrastruktury związanej z e-administracją.
6. Budowa lub rozbudowa infrastruktury związanej z dostępem do Internetu.
W ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania
Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim” 29, wykonano
także pierwotne badania pilotażowe w zakresie – analiza infrastruktury wsparcia innowacji.
W badaniu tym oceniono także formy współpracy instytucji otoczenia biznesu z jednostkami
samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami państwowymi na szczeblu lokalnym i centralnym.
Respondenci zostali poproszeni o zaznaczenie wszystkich właściwych form współpracy spośród
następujących odpowiedzi:
• wspólne prowadzenie przedsięwzięć (projektów, programów),
• aktywny udział w grupach roboczych przy konsultacjach/planowaniu działań strategicznych,
• konsultacje gotowych dokumentów strategicznych,
• współpraca na zasadzie wymiany informacji oficjalnych,
• nieformalna forma współpracy,
• brak jakiejkolwiek współpracy na tym szczeblu.
Badania wykazały, iż najwięcej, bo ponad 38% instytucji realizowało 3 spośród wymienionych
form współpracy, w tym przede wszystkim współpracę na zasadzie wymiany informacji oficjalnych,
nieformalne formy współpracy oraz aktywny udział w grupach roboczych przy
konsultacjach / planowaniu działań strategicznych. 31% respondentów realizowało tylko jedną formę
współpracy i w tym wypadku najczęściej padającą odpowiedzią była nieformalna formy współpracy
lub współpraca na zasadzie wymiany informacji oficjalnych. Ponad 15% badanych Instytucji wskazało
na wszystkie 5 form współpracy, a najmniej, bo tylko 8% instytucji realizowało 2 (współpraca na
zasadzie wymiany informacji oficjalnych, nieformalne formy współpracy) lub 4 formy współpracy.

29

G. Tabisz, A. Kocur, R. Kołcz, P. Skórczyński, Pierwotne badania pilotażowe…, jw., ss. 76.
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5. Analiza infrastruktury wsparcia innowacji
Analizy przeprowadzonych audytów, w ramach zadania Pierwotne badania pilotażowe w zakresie
– analiza infrastruktury wsparcia innowacji, wykonywanych w projekcie systemowym „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013
w województwie podkarpackim” 30, pozwoliły na przedstawienie podstawowych wniosków
dotyczących instytucji otoczenia biznesu:
1. Działalność instytucji otoczenia biznesu oznacza swoisty rodzaj sieci instytucji sprzyjających
prowadzeniu czy rozpoczęciu działalności gospodarczej, przede wszystkim przez firmy
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
2. Instytucje otoczenia funkcjonują w różnych formach takich jak: inkubatory
przedsiębiorczości, centra transferu technologii, fundusze poręczeń kredytowych, banki oraz
parki naukowo-technologiczne itd. Do wykonywanych zadań dostosowują swoje struktury
organizacyjne tworząc oddziały lub podstruktury wewnątrz własnych organizacji. Obszar
odbioru oferty/usług na ogół pokrywa się z obszarem działania. Część z nich świadczy
standardowe usługi realizowane w ramach krajowych i regionalnych programów wsparcia
przedsiębiorczości. Ofertę swoją adresują do firm z sektora MŚP, osób fizycznych
rozpoczynających działalność, samodzielnie zatrudnionych i osób bezrobotnych.
Przedmiotem ich działalności jest także organizacja konferencji, targów, misji oraz innych
wydarzeń o charakterze promocyjnym, związanym z potrzebami regionu.
3. Największy odsetek Instytucji stanowią te, które zarejestrowane są jako forma spółek prawa
handlowego (prawie 35%). Kolejną grupą pod względem liczebności stanowiły izby handlowe,
rzemieślnicze, gospodarcze i rolnicze (23%) i inne formy prawne – również (23%). Mniejszy
odsetek, bo około 15%, reprezentują fundacje lub stowarzyszenia, a najmniejszy szkoły,
ośrodki szkoleniowe oraz ośrodki doskonalenia kadr (4%).
4. Blisko połowę z badanych Instytucji Otoczenia Biznesu, tj. 46% stanowią
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1-9 osób. 38% to małe przedsiębiorstwa liczące od
10-49 pracowników, najmniejszy zaś odsetek (8%) liczą średnie (50-249 zatrudnionych) i duże
przedsiębiorstwa (banki i uczelnie wyższe), deklarujące zatrudnienie powyżej 250 osób.
5. W ankietowanych Instytucjach ponad połowę, bo 52% stanowią osoby posiadające stopień
magistra w dziedzinie związanej z wykonywanymi usługami. Co czwarty ankietowany
przynależy do grupy osób nie posiadających wykształcenia wyższego lub jest osobą uczącą
się. Co ósmy pracownik instytucji (13%) posiada minimum stopień doktora w dziedzinie
związanej z wykonywanym zakresem usług (uwaga ta dotyczy głównie uczelni), najmniejszy
procent – 3% to osoby posiadające minimum stopień doktora w dziedzinie nie związanej z
wykonywanym zakresem usług.
6. Na 59% pracowników badanych instytucji zdecydowana większość posiada stopień magistra
w dziedzinie związanej z wykonywanymi usługami. 16% pracowników ankietowanych
organizacji posiada stopień doktora, z czego jedynie niewielki procent nie posiada
wykształcenia zgodnego z wykonywanym zakresem usług. Ponad 25% pracowników należy
do grupy osób bez wykształcenia wyższego oraz kontynuujących jeszcze naukę.
7. Największy odsetek pracowników, bo 43% podnosi swoje kwalifikacje doradcze, niewiele
mniej bo 38% stanowią osoby zdobywające kwalifikacje informacyjne. Co piąty pracownik
ankietowanych instytucji (prawie 20%) korzysta z różnego rodzaju usług podnoszących ich
kwalifikacje szkoleniowe.
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8. Analiza udzielonych odpowiedzi dotyczących kwalifikacji pracowników z zakresu usług
doradczych wskazuje, że najwyższy procent dotyczy osób, które podniosły kwalifikacje
z zakresu doradztwa ogólnego – 35%, kolejną wartość procentową stanowi grupa osób, które
zwiększyły swoje kwalifikacje z zakresu wdrażania nowych technologii. Z możliwości
podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie promocji nowych technologii i nowych rozwiązań
organizacyjnych skorzystało, jak wynika z analizy, 14% pracowników ankietowanych
instytucji. Najmniejszy odsetek, bo tylko 13% wskazuje na grupy osób, które pogłębiły
kwalifikacje z zakresu audytów technologicznych oraz z zakresu działań, w następstwie
których następuje transfer wiedzy bądź nowej technologii.
9. Wśród pracowników ankietowanych instytucji najwięcej jest osób, które podniosły swoje
kwalifikacje z zakresu informowania o formalno-prawnych aspektach wykonywania
działalności gospodarczej (41%), mniejszy procent, bo niewiele ponad 30% liczy grupa
pracowników instytucji otoczenia biznesu, którzy zdobyli kwalifikacje z zakresu dostępnych
programów pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach
finansowania działalności gospodarczej. Najmniej osób (29%) zadeklarowało zwiększenie
kwalifikacji z zakresu zasad sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie
działalności gospodarczej.
10. Do głównych działań, jakie wskazały badane instytucje wsparcia w regionie, zaliczyć należy
rozwój lokalny i regionalny oraz wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (prawie 19%
z ogółu wszystkich działań prowadzonych przez IOB). Co siódme działanie instytucji
skierowane jest na świadczenie pomocy w zakresie wykorzystywania funduszy unijnych
(14%), natomiast nieco mniej, bo 13% wszystkich usług to promocja regionu i jego silnych
stron w kraju i za granicą. Niecałe 10% działań wszystkich instytucji otoczenia biznesu
ukierunkowane jest na aktywizację ludzi bezrobotnych, integrację europejską i współpracę
międzynarodową, a także na naukę, badania i rozwój, nowoczesne technologie i innowacje.
7% działań stanowią inne obszary działalności.
11. Podkarpackie instytucje otoczenia biznesu funkcjonują na różnych obszarach działalności.
Blisko połowa z nich (42%) wykazuje działania na trzech lub czterech płaszczyznach
działalności, co trzecia Instytucja Wsparcia deklaruje aktywność w pięciu bądź sześciu
rodzajach aktywności. Tylko 15% badanych instytucji wskazuje jeden lub dwa obszary,
w których prowadzi swoją działalność. Najmniej spośród ankietowanych instytucji otoczenia
biznesu, wykazuje aktywność w siedmiu i więcej obszarach działalności – w tym przypadku
wskaźnik wyniósł ok. 12%.
12. Wśród czterech głównych grup świadczonych usług: doradczych, informacyjnych,
szkoleniowych oraz finansowych, a także grupy piątej, czyli innych usług (nie wymienionych
wcześniej), badane instytucje otoczenia biznesu jako główną najczęściej deklarowały
świadczenie usług dotyczących udostępniania wyników prac badawczych i analiz (z grupy
innych usług). W mniejszym stopniu świadczone są usługi certyfikacyjne oraz obsługa
inwestorów indywidualnych (także grupa inne usługi). Co trzecia usługa skierowana do
podkarpackich przedsiębiorców jest usługą finansową (33%). Niemalże 18% wszystkich usług
stanowią usługi doradcze, najmniejszy zaś wskaźnik stanowią usługi informacyjne
i szkoleniowe – w sumie dając odsetek prawie 11% spośród wszystkich świadczonych usług.
13. Spośród wszystkich usług doradczych świadczonych przez podkarpackie instytucje otoczenia
biznesu, niemalże połowę (prawie 48%) stanowi udzielanie usług doradczych polegających na
świadczeniu doradztwa z zakresu ekspertyz. Niewiele mniej, bo 44% stanowi doradztwo
w zakresie sporządzania studiów wykonalności, biznesplanów oraz przygotowywania
wniosków. Pozostały procent przypada na usługi, wśród których jest m.in. doradztwo:
• z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
• dotyczące kojarzenia partnerów do współpracy technologicznej,
• z zakresu funduszy unijnych, programów operacyjnych, możliwości i źródeł finansowania,
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a także – w mniejszym stopniu z zakresu:
audytów technologicznych,
opinii o technologii wdrożonej u przedsiębiorcy,
zakupu bądź transferu nowoczesnych technologii.
Z analizy odpowiedzi udzielonych przez badane organizacje wynika, że 69% świadczonych
usług informacyjnych polega na udzielaniu informacji o terminach targów, szkoleń,
seminariów i innych wydarzeniach gospodarczych, co czyni z tej kategorii usług najczęściej
świadczony rodzaj usług skierowanych do przedsiębiorców. Pozostałe relatywnie często
świadczone usługi z tej kategorii to:
informacyjne polegające na udzielaniu informacji o dostępnych programach pomocy publicznej
dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej –
20%,
informacyjne dotyczące ogólnych zasad występowania o pomoc publiczną, czy też inną formę
wsparcia finansowego – 6%,
informacyjne odnoszące się do aktywnego poszukiwania przedsiębiorców – 4%,
informacyjne polegające na udzielaniu informacji o możliwościach wprowadzania oferty
technologicznej, bądź zapytania technologicznego do baz danych, które służyć mają kojarzeniu
partnerów do współpracy – ponad 0,5%,
informacyjne dotyczące krajowych i zagranicznych ofert oraz zapotrzebowań technologicznych –
prawie 0,5%.
Jeśli chodzi o usługi szkoleniowe, to największą liczbę zrealizowanych usług otrzymaliśmy
w przypadku szkoleń z zakresu zmiany bądź podnoszenia kwalifikacji zawodowych –
stanowiły one prawie 50% wszystkich usług. Co piąta usługa świadczona przez instytucje
otoczenia biznesu z województwa podkarpackiego skupiała się na szkoleniach z zakresu
sztuki autoprezentacji i skuteczności osobistej. Z nadesłanych ankiet wynika, że najmniejszy
procent (8%) stanowią szkolenia z tematyki funduszy unijnych, programów operacyjnych
i źródeł finansowania.
Adresatami oferty świadczonych usług przez badane instytucje są mikro, małe i średnie firmy,
samorządy, początkujący przedsiębiorcy, osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo,
instytucje badawczo-naukowe, grupy społeczne, takie jak: absolwenci / młodzież, osoby
bezrobotne, osoby pracujące w instytucjach administracji publicznej oraz inni beneficjenci,
w tym: duże przedsiębiorstwa krajowe, zagraniczne i rolnicy. Respondenci wskazywali, iż
duże znaczenie w ich działalności mają firmy z sektora MŚP i stanowią 39% całej grupy
klientów. Drugą pod względem wielkości grupę stanowią początkujący przedsiębiorcy – 18%.
W dalszej kolejności z usług IOB korzystają inni beneficjenci (17%), czyli przede wszystkim:
rolnicy oraz duże przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Najmniejsze znaczenie wśród
klientów instytucji otoczenia biznesu stanowią instytucje badawczo-naukowe – zaledwie
0,75% ogółu beneficjentów.
Badane instytucje różnią się zasięgiem prowadzonej działalności i obszarem odbioru oferty
usług. Ponad 88% badanych instytucji świadczy usługi na terenie województwa. W dalszej
kolejności respondenci wskazywali działalność o zasięgu krajowym (46%) oraz usługi
świadczone na terenie Unii Europejskiej (19%). Bardzo rzadko wśród podkarpackich instytucji
mamy do czynienia z globalnym zasięgiem prowadzonej działalności – taka sytuacja dotyczy
jedynie 12% podmiotów.
Zasięg usług wszystkich instytucji sięga conajmniej obszaru powiatu/gminy, gdzie siedzibę ma
dany podmiot. Trudno byłoby zrozumieć fakt, że jakaś instytucja mogłaby świadczyć usługi na
terenie województwa z pominięciem własnej miejscowości. Dlatego też przyjęto, iż został
zaznaczony maksymalny zasięg oddziaływania danego podmiotu.
Ponad 42% spośród wszystkich badanych instytucji wskazało, że posiada wdrożony system
zarządzania jakością zgodny z ISO 9001. Oznacza to, że prawie połowa IOB świadczy usługi
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tak, aby zapewnić ich najwyższą jakość, którą powinno zapewniać posiadanie certyfikatu ISO.
27% odsetek instytucji zapewnia, że choć nie ma wdrożonego systemu, to posiada w pełni
sformalizowane procedury. Taki sam odsetek instytucji funkcjonuje bez systemu zarządzania
jakością oraz bez sformalizowanych procedur działania – ale twierdzi, iż gwarantuje
odpowiednio wysoki poziom świadczonych usług.
Problemy, o które pytano respondentów, to badania dotyczące jakości wykonywanych usług
– kluczowy instrument monitoringu i ewaluacji codziennej działalności organizacji, który jest
jednocześnie podstawą do systematycznej poprawy jakości realizowanych działań.
Zdecydowana większość badanych podmiotów – ponad 46% weryfikuje każdą usługę pod
względem jakościowym. 23% badanych instytucji wskazywało, że dokonuje analizy tylko kilku
usług pod względem jakościowym. Natomiast 19% respondentów wskazuje, iż weryfikuje
więcej niż połowę usług pod względem jakościowym. Daje to dość zadowalający odsetek 65%
instytucji, które weryfikują przynajmniej połowę swoich usług. Najmniejszy odsetek – 4%
podmiotów wykazało, że weryfikuje mniej niż połowę usług.
Warunkiem pozytywnego i znaczącego wpływu regionalnych instytucji otoczenia biznesu na
konkurencyjność regionu jest efektywna komunikacja z klientem oraz systematyczne
dostosowanie oferty usług do potrzeb odbiorców. Sposób komunikacji oraz formy promocji
własnych usług są niezmiernie ważne w celu dotarcia do jak największej liczby uczestników
rynku w regionie. Podczas badania zapytano respondentów o stosowane przez nich sposoby
komunikacji z klientami. Ponad 92% badanych instytucji posiada strony internetowe, na
których udostępniają ogólną informację dotyczącą działalności firmy, danych
teleadresowych, a także aktualne dokumenty dotyczące ofert oraz usług. Z badań
ankietowych wynika, iż bezpośredni kontakt z klientem jest nadal bardzo istotnym sposobem
komunikacji instytucji otoczenia biznesu i wykonuje go 88% ogółu badanych instytucji.
W promocji często stosowane są tradycyjne narzędzia takie jak: rozsyłanie
i rozpowszechnianie ulotek oraz obdarowywanie gadżetami. Z tej formy promocji korzysta
ponad 80% respondentów. Niespełna 69% instytucji promuje się poprzez organizację lub
uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych oraz za pośrednictwem radia lub
telewizji. Niewielki odsetek instytucji wskazało promocję na innych portalach internetowych.
Ponad 57% instytucji biorących udział w ankiecie należy do porozumień o zasięgu lokalnym
lub regionalnym. Wśród nich do najważniejszych zaliczyć można między innymi:
przynależność do Podkarpackiego Klubu Biznesu, Regionalnej Izby Gospodarczej, czy
Porozumienia Izb Polski Południowo-Wschodniej, ale także porozumienia o współpracy
przedsiębiorców z podkarpackimi centrami akademickimi (np. Politechniką Rzeszowską lub
Uniwersytetem Rzeszowskim).
Prawie wszystkie IOB współpracują z więcej niż jedną grupą partnerów. Tylko jeden ośrodek
prowadzi wspólne prace z jedną instytucją. Pozostałe instytucje wskazały po kilka, a niektóre
nawet po 5 różnych partnerów, co z pewnością ma pozytywny wpływ na szybszy rozwój
i stymulację do efektywnej pracy, przynoszącej wymierne korzyści dla obu stron. Jako
głównego partnera do współpracy respondenci wskazali jednostki samorządu terytorialnego
– 88,5%. Na kolejnym miejscu znalazły się: przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe i ośrodki
szkoleniowe. Prawie 77% wszystkich ankietowanych potwierdziło, że prowadzi współpracę
z wyżej wymienionymi jednostkami. Dość duża liczba instytucji otoczenia biznesu
współpracuje z innymi instytucjami okołobiznesowymi. Kwestią wymagającą dalszego
doskonalenia jest zapewne współpraca na płaszczyźnie instytucja otoczenia biznesu –
jednostka badawczo-rozwojowa, bowiem zaledwie 4 na 10 respondentów przyznało, że
prowadzi jakąkolwiek współpracę z tymi instytucjami. Prawie jedna czwarta (ok. 23%)
ankietowanych współpracuje również z „innymi partnerami”. Wśród nich znalazły się między
innymi: Powiatowe Urzędy Pracy, Dyrekcje Parków Narodowych, organizacje związane
z ochroną i rozwojem środowiska, ale także zagraniczni partnerzy.
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24. Ponad 29% instytucji prowadzi z ośrodkami naukowymi współpracę nieregulowaną umową
formalną. Co czwarta badana instytucja deklarowała, iż realizuje stałą, regularną współpracę,
która uregulowana jest umową długofalową. Taki sam odsetek ankietowanych deklarowało
sporadyczną współpracę, regulowaną każdorazowo umową, a ponad 19% oświadczyło, że nie
prowadzi współpracy z ośrodkami naukowymi.
25. Badania wykazały, że najwięcej instytucji, bo ponad 23% ankietowanych, osiągało w 2009
roku przychody z przedziału 100,1 - 500 tyś. zł. Prawie co piąta instytucja osiągała przychody
z przedziału 1,1 - 2 mln zł i 2,1 - 5 mln zł, natomiast ponad 15% osiągnęło przychody
z przedziału, który wynosił powyżej 5,1 mln zł. Około 12% badanych instytucji na pytanie
dotyczące osiąganych przychodów nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. Ponadto, analiza
przychodów instytucji otoczenia biznesu pod kątem zapotrzebowania na nie wykazała, że
ponad 46% badanych instytucji uważa, iż wielkość ta jest wystarczająca na pokrycie bieżących
wydatków, lecz uniemożliwia inwestowanie w nowe działania. Tylko 12% instytucji uważa, iż
wielkość przychodów, które osiągają, jest wystarczająca, zaś prawie 27% uważa, iż wielkość ta
jest niewystarczająca lub zdecydowanie niewystarczająca (ponad 15%). Podsumowując,
można stwierdzić, że zaledwie co dziesiąta ankietowana instytucja jest zadowolona
z osiąganych przychodów. Pozostałe 88,5% ankietowanych jest w mniejszym lub większym
stopniu niezadowolona z osiąganych przychodów. Ponosi to za sobą dość poważne
konsekwencje – instytucje nie mogą inwestować w nowe działania, mają ograniczoną
możliwość adaptacji do sytuacji, które stwarza rynek, a co za tym idzie tracą na swej
konkurencyjności. Pozostaje im jedynie koncentracja na działalności bieżącej.
26. Analiza udzielonych odpowiedzi wskazuje, że połowa badanych instytucji w roku 2009
osiągała przychody z tytułu odpłatnego świadczenia usług oraz z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej. W dalszej kolejności, jako źródła finansowania przychodów
wskazywane były: dotacje z unijnych środków funduszy strukturalnych, programów
ramowych – 42%, składki członkowskie – 27%, inne źródła w tym: lokaty, wpływy z podatku
rolnego – 23%, dotacje rządowe (środki ministerialne, agencji rządowych, itp.) – 19%, dotacje
samorządowe (środki samorządu wojewódzkiego, powiatu, gminy) – 12%. Najmniejszą, bo
8% grupę respondentów stanowiła grupa, która osiągała przychody z tytułu otrzymanych
darowizn uzyskanych od osób fizycznych, instytucji, przedsiębiorstw oraz z tytułu udziałów,
akcji i dywidend. Ciekawych spostrzeżeń dostarczyła także analiza instytucji otoczenia
biznesu pod kątem liczby źródeł finansowania. Badania wykazały bowiem, że przychody
osiągane przez połowę respondentów są finansowane z 3-4 różnych źródeł finansowania.
41% instytucji finansuje swoje przychody z 1 do 2 źródeł, natomiast tylko 9% stosuje bardziej
zdywersyfikowaną strategię finansowania swojej działalności gospodarczej i wykorzystuje
5 lub więcej różnych źródeł finansowania.
27. Badanie instytucji otoczenia biznesu pod względem wydatków ponoszonych na poszczególne
cele pokazało, że wszystkie badane instytucje ponoszą wydatki na wynagrodzenia. Co więcej
– są one główną grupą wydatków, stanowiąc prawie 35% wszystkich ponoszonych wydatków.
Ponad 90% instytucji deklarowało, iż ponosi wydatki na stałe koszty bezpośrednie (tj. czynsz,
rachunki bieżące, itp.), a 64% na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Co ciekawe,
te trzy wymienione kategorie są głównymi wydatkami w strukturze i stanowią dwie trzecie
(prawie 66%) wszystkich kosztów ponoszonych przez ankietowane instytucje. Ponadto,
ponad 59% instytucji ponosi wydatki związane z promocją swoich działań, a także poprzez
inwestycje w środki trwałe. 55% instytucji ponosi wydatki na szkolenia pracowników oraz
koszty infrastruktury IT (tj.: licencje, sprzęt, oprogramowanie, itp.), 27% na koszty związane
z uczestnictwem w targach, seminariach, itp. Najmniejszy odsetek przebadanych instytucji,
bo tylko 18% zadeklarowało, iż ponosi inne wydatki, w tym głównie z tytułu udzielonych
dotacji, wypłaconych poręczeń oraz opłat.
28. Analiza struktury wydatków ponoszonych przez instytucje otoczenia biznesu w 2009 roku,
wykazała, iż największy udział w ogólnej sumie wydatków stanowią wydatki na
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wynagrodzenia – 35%. W dalszej kolejności badane instytucje wskazywały następujące grupy
wydatków: stałe koszty bezpośrednie (takie jak czynsz, rachunki bieżące, itp.) – 17%, koszty
prowadzenia działalności gospodarczej – 14%. Jak już wspomniano wcześniej, trzy główne
grupy wydatków (które też ponosi największy odsetek instytucji – odpowiednio 100%,
90,91% oraz 63,64%) stanowią prawie 66% wszystkich ponoszonych wydatków. Pozostałe,
w tym też te istotne z punktu widzenia rozwoju instytucji i jej konkurencyjności na rynku,
takie jak Szkolenia pracowników, Promocja instytucji i jej działań, Inwestycje w środki trwałe,
a także koszty targów i seminariów oraz inne stanowić mogą zaledwie 34% całości. Ich
struktura wygląda następująco: Inne wydatki, w tym udzielone dotacje, wypłacone
poręczenia oraz opłaty stanowią średnio około 8% ogółu wydatków, natomiast inwestycje
w środki trwałe ponad 5%, szkolenie pracowników oraz koszty infrastruktury IT (licencje,
sprzęt, oprogramowanie, itp.) – 2%. Najmniejszy udział w grupie wydatków stanowią koszty
związane z uczestnictwem w targach, seminariach, itp. oraz wydatki związane z promocją
instytucji i jej działań, odpowiednio 1,3% i 1,7%.
29. Wśród barier występujących przy współpracy z innymi instytucjami, badane instytucje
wskazały, jako najważniejszą barierę, trudności formalne. W dalszej kolejności wskazywane
były:
• niewielka ilość instytucji zainteresowanych współpracą w zakresie innowacji w regionie,
• brak wymiernych korzyści związanych ze współpracą,
• wzajemna nieufność, niechęć do podjęcia współpracy,
• zbyt wysokie koszty współpracy,
• brak odpowiednio przygotowanej kadry ze strony drugiej instytucji do podjęcia współpracy.
Za najmniej istotną barierę badane instytucje uznały brak aprobaty ze strony kierownictwa
zakwalifikowaną do kategorii inne bariery, oraz brak odpowiednio przygotowanej kadry ze strony
danej instytucji do podjęcia współpracy.
Wśród barier występujących przy współpracy z przedsiębiorstwami, badane instytucje wskazały,
jako najważniejszą barierę, niewystarczającą wiedzę przedsiębiorstw na temat instytucji otoczenia
biznesu. W dalszej kolejności wskazywane były:
• ogólna niechęć przedsiębiorców do współpracy,
• brak przekazu informacji (słaba promocja, problemy z dotarciem do MŚP) o funkcjonowaniu
instytucji otoczenia biznesu,
• nikłe zainteresowanie przedsiębiorstw współpracą w zakresie proponowanych usług,
• trudności formalne,
• brak wymiernych korzyści związanych ze współpracą,
• inne bariery, w tym brak aprobaty ze strony kierownictwa,
• niedopasowanie oferty usług do wymogów rynku i sektora przedsiębiorstw,
• zbyt wysokie koszty współpracy.
Generalnie, jako najmniej istotną barierą występującą we współpracy, ankietowane instytucje
wskazały problemy z odpowiednim przygotowaniem kadry pracowniczej, czy to ze swojej strony, czy
ze strony przedsiębiorcy. Uzyskany wynik w tych dwóch kategoriach wynosił odpowiednio:
• brak odpowiednio przygotowanej kadry ze strony swojej instytucji do podjęcia współpracy,
oraz
• brak odpowiednio przygotowanej kadry ze strony przedsiębiorstwa do podjęcia współpracy.
Badania prowadzone w ramach zadania „Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP w województwie podkarpackim (wykres 4) wykazały, że
niewielki odsetek ankietowanych przedsiębiorców (19,03%) wyraziło swoje niezadowolenie
z dotychczasowej współpracy z instytucjami wsparcia. Wyniki z badań wskazują, że główną przyczyną
tej sytuacji jest brak informacji o funkcjonowaniu oraz ofercie tego typu instytucji (17,54% ogółu
odpowiedzi). Ponadto kolejnymi przyczynami zakłócającymi pozytywne relacje pomiędzy instytucjami
wsparcia, a ankietowanymi przedsiębiorcami są kolejno: uciążliwe procedury współpracy (16,67%),
zbyt mała ilość tego typu instytucji w województwie (13,16%). Wynik procentowy na poziomie
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11,40% ogółu odpowiedzi uzyskały odpowiedzi „zbyt wysokie koszty usługi” oraz „brak środków na
inwestycje związane z uzyskaną pomocą”. „Postrzegana niechęć potencjalnych partnerów do
współpracy” uzyskała najniższy wynik procentowy (4,39%).
Brak informacji o funkcjonowaniu oraz ofercie
Uciążliwe procedury współpracy

TAK

Zbyt mała ilość instytucji wsparcia w województwie
Zbyt wysokie koszty usługi
Brak środków na inwestycje związane z uzyskaną pomocą

NIE
Współpraca nie przynosi żadnych korzyści
Niekompatybilność usług
Niskie kompetencje w obszarze transferu technologii
Niechęć potencjalnych partnerów do współpracy

Wykres 4. Zadowolenie ze współpracy z instytucjami wsparcia
Źródło: Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP
w województwie podkarpackim. Opracowanie: Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. s. 62.

Oczekiwania respondentów wobec instytucji wsparcia dotyczą przede wszystkim:
• pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,
• wyszukiwania partnerów w biznesie,
• promowania działalności przedsiębiorstwa,
• pomocy w rozwoju nowego produktu/technologii/usługi,
• doradztwa i konsultacji biznesowych,
• pomocy w sprzedaży i marketingu,
• szkolenia menedżerów i personelu przedsiębiorstwa,
• pomocy w tworzeniu biznes planów,
• dostępu do informacji o nowych technologiach stosowanych na rynku w danej branży,
• pomocy w ocenie technologii i możliwości wprowadzania zmian w zakresie produktu, usługi,
procesów,
• dostępu do informacji o technologiach oferowanych przez instytucje naukowe i B+R,
• dostępu do informacji o rynkach międzynarodowych, celem eksportu,
• pomocy w organizacji przedsiębiorstwa,
• pomocy w zarządzaniu finansami, kontroli finansowej,
• tworzenia systemów kontroli i zapewnienia jakości,
• pomocy w rozwoju wzornictwa.
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6. Analiza stanu współpracy transgranicznej i międzyregionalnej woj.
podkarpackiego
Województwo podkarpackie, z racji swojego położenia, szczególną uwagę powinno zwrócić na
aktywny rozwój współpracy transgranicznej ze Słowacją oraz Ukrainą, z którą granica jest wschodnią
granicą UE. Współpracę transgraniczną, w interpretacji Stowarzyszenia Europejskich Regionów
Granicznych, określa się jako współpracę, zarówno sąsiedzką – przylegających do siebie regionów
granicznych, jak i zagraniczną – władz szczebla regionalnego i lokalnego, organizacji lub instytucji
reprezentujących obszary graniczne. W interpretacji tej podkreśla się, że współpraca transgraniczna
odnosi się nie tylko do działań władz lokalnych czy regionalnych, lecz także do wspólnych inicjatyw
przedsiębiorstw, organizacji, i co bardzo ważne - mieszkańców.
Współpraca transgraniczna to bardzo ważny przykład współpracy międzynarodowej opartej na
sąsiedzkich kontaktach oraz lokalnym lub regionalnym poziomie współpracy. Współpraca ta nie jest
określana jako polityka zagraniczna państwa, a jej cechą jest przedstawienie kierunków współpracy
samorządów sąsiadujących państw oraz całej społeczności zamieszkującej obszary przygraniczne.
Współpraca międzyregionalna i transgraniczna może przybierać różne aspekty, odmienne formy i
być związana z różnymi sferami życia społeczno-gospodarczego. Powinna ona dotyczyć współpracy
gmin tworzących związki partnerskie, współpracy i koordynowania wzajemnie korzystnych działań w
zakresie gospodarki, nauki, kultury, oświaty oraz rozwijania i ułatwiania kontaktów międzyludzkich
oraz współpracy podmiotów gospodarczych.
Głównymi celami współpracy transgranicznej, wymienianymi przez Europejską Kartę Regionów
Granicznych i Transgranicznych są 31:
• nowa jakość granic,
• umacnianie warunków gospodarczych i społeczno-kulturalnych,
• regiony siłą napędową współpracy transgranicznej,
• ujednolicanie zagospodarowania przestrzennego w Europie,
• niwelowanie gospodarczych oraz infrastrukturalnych przeszkód i dysproporcji.
Tak jak w hierarchii celów na samym początku wymienione są cele polityczne, tak w hierarchii
przedsięwzięć dominują inicjatywy gospodarcze:
• intensyfikacja trwałego transgranicznego zagospodarowania przestrzennego i polityki regionalnej,
• infrastruktura i gospodarka,
• doskonalenie transgranicznej ochrony środowiska i przyrody,
• rozwiązywanie przygranicznego ruchu osobowego,
• wspieranie transgranicznej współpracy kulturalnej,
• środki organizacyjne i prawne.
Współpraca woj. podkarpackiego z Republiką Słowacką powinna w dalszym ciągu dotyczyć celów,
które zostały określone w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika
Słowacka na lata 2007 – 2013, którym objęto 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).
Cele szczegółowe tego programu to 32:
• wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-słowackiej w zakresie poprawy stanu
infrastruktury transgranicznej, prowadzącej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiększenia
jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów,
31

M. Kołodziejski, K. Szmigiel, Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregionalna w kontekście
polityki regionalnej państwa na lata 2007-2013, Centrum Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2004, s. 8-9.
32
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007 – 2013.
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promowanie partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społecznogospodarczego, kulturalnego i środowiska w polsko-słowackim regionie przygranicznym,
• promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację
mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi".
Główne priorytety programu to:
Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej. Głównym celem priorytetu jest rozwój polskosłowackiej współpracy partnerskiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej,
ukierunkowanej na integrację przestrzenną, bezpieczeństwo, lepszy dostęp do atrakcji dla
mieszkańców, inwestorów i turystów.
Cele operacyjne priorytetu obejmują:
• usprawnienie połączeń bezpośrednich w ramach transportu i komunikacji w regionie polskosłowackiego pogranicza,
• ulepszenie stanu infrastruktury ochrony środowiska na terenach przygranicznych,
• ulepszenie stanu infrastruktury transgranicznej w zakresie zabezpieczeń przed katastrofami
naturalnymi,
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
• rozwój społeczeństwa informacyjnego,
• wsparcie inwestycji bezpośrednich infrastruktury terenów przygranicznych.
Możliwe kategorie działań w zakresie Infrastruktura komunikacyjna i transportowa:
• poprawa bezpośrednich połączeń między słowacką i polską stroną obszaru pogranicza,
• poprawa dostępności konkretnego terenu do celów gospodarczych i turystycznych,
• rozwój i modernizacja infrastruktury ułatwiającej przekraczanie granic, tj. modernizacja i budowa
dróg lokalnych prowadzących do granicy oraz modernizacja i dostosowanie budynków na
przejściach granicznych, które będą musiały być dostosowane do nowych funkcji przejść
granicznych.
• przygotowanie wspólnych planów, programów i studiów na rzecz rozwoju infrastruktury
transportowej i komunikacyjnej,
• prowadzenie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa drogowego,
poprzez współpracę służb ratunkowych oraz porządku publicznego,
• prowadzenie działań o charakterze infrastrukturalnym zmierzających do rozbudowy sieci
telekomunikacyjnych oraz służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, z
uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych.
Działania, które będą wspierane w ramach tematu Infrastruktura ochrony środowiska to:
• budowa infrastruktury transgranicznej o znaczeniu regionalnym i lokalnym, dotyczącej 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,
• 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. Głównym celem priorytetu jest promowanie polskosłowackiej
współpracy
partnerskiej
dla
zrównoważonego
społeczno-ekonomicznego,
środowiskowego i kulturalnego rozwoju terenów pogranicznych Polski i Republiki Słowackiej.
Cele operacyjne priorytetu to:
• zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza,
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• ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego,
• ochrona przyrodniczej bioróżnorodności,
• tworzenie tematycznych sieci współpracy partnerskiej i grup tematycznych,
• rozwój zasobów ludzkich i oświaty,
• wzrost wykorzystania informacji i technologii telekomunikacyjnej.
Wspólne przedsięwzięcia realizowane w ramach tematu Rozwój współpracy transgranicznej w
zakresie turystyki powinny zmierzać w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej. Duży nacisk
położony zostanie na inwestycje związane z rozwijaniem istniejących i potencjalnych uzdrowisk.
Poprawa sytuacji w tej dziedzinie pozwoliłaby także na zmniejszenie problemu marginalizacji
wynikającej z bezrobocia. Ważnymi zagadnieniami w ramach tego tematu, wokół których będą
koncentrowały 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.
W ramach tematu Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego współpraca przewiduje
realizację wspólnych działań, mających na celu ochronę różnych gatunków roślin i zwierząt, a także
przygotowanie wspólnych programów ochrony przyrody oraz dziedzictwa kulturowego i
historycznego.
Działania podejmowane w ramach tematu Projekty sieciowe będą miały formę sieci współpracy
nawiązywanej pomiędzy współpracującymi ze sobą instytucjami, zarówno po stronie polskiej, jak i
słowackiej. Sieci te będą konkretyzacją dotychczasowej współpracy instytucji, która prowadzona jest
już od dłuższego czasu, jednak formalnie nie istniały dotychczas instrumenty finansowe wspierające
kooperację w takiej formie. Sieci zawiązywane w ramach tego tematu będą sieciami tematycznymi,
które dotyczyć będą m.in. współpracy gospodarczej, edukacyjnej, kulturalnej, a także współpracy
dotyczącej bezpieczeństwa po obu stronach granicy. Sieci umożliwiały będą wymianę informacji,
lepszą współpracę i tworzenie nowych instytucjonalnych struktur współpracy transgranicznej.
Rezultatem podejmowanych działań powinno być tworzenie nowych rozwiązań, strategii i polityk.
Działania, które będą wspierane w ramach tego priorytetu to:
• 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). Głównym celem priorytetu jest
promowanie lokalnych inicjatyw i ustalenie kontaktów transgranicznych poprzez realizację
mikroprojektów opartych na działaniach "ludzie dla ludzi".
Działania, które będą wspierane w ramach tego priorytetu to:
• wzmocnienie współpracy,
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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.
Pogranicze polsko-słowackie posiada wszelkie predyspozycje do rozwoju i wykorzystania nowych
tendencji związanych z wypoczynkiem, turystyką, ekoturystyką i agroturystyką. Bogate środowisko
naturalne, dziedzictwo kulturowe, pozytywny wizerunek obszaru i baza turystyczna otwierają nowe
możliwości dla rozwoju całorocznej turystyki i rekreacji, szczególnie tam gdzie znajdują się liczne
ośrodki sportów zimowych. Jednak oprócz miejsc dobrze przygotowanych do turystyki i wypoczynku,
głównie w zachodniej części obszaru, znajdują się tu także tereny o słabo rozwiniętej infrastrukturze
turystycznej. Na obszarze przygranicznym nadal istnieją miejsca, gdzie występuje duży, lecz
niewykorzystany potencjał dla rozwoju turystyki. Istotny wymiar współpracy transgranicznej
stanowią międzynarodowe wydarzenia kulturalne i sportowe. Festiwale, konkursy, wystawy, imprezy
folklorystyczne przyczyniają się do tworzenia bezpośrednich kontaktów między społecznościami
lokalnymi i samorządami Polski i Słowacji.
Współpraca woj. podkarpackiego z Ukrainą powinna w dalszym ciągu koncentrować się głównie
na założeniach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Białoruś-Ukraina na
lata 2007 – 2013 33. W Programie tym zostały wyszczególnione trzy priorytety: wzrost
konkurencyjności obszaru przygranicznego, poprawa jakości życia, współpraca sieciowa oraz
inicjatywy społeczności lokalnych.
Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego. Priorytet ten skupia się na
działaniach promujących i wspierających tworzenie lepszych warunków dla przedsiębiorczości,
rozwoju turystyki i połączeń transportowych.
Działania, które będą wspierane w ramach tematu to:
Działanie 1.1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości:
• wspólne inicjatywy w zakresie marketingu regionalnego oraz promocji handlowej
i inwestycyjnej,
• wspólne inicjatywy struktur pośredniczących we wsparciu dla MŚP (agencji rozwoju, fundacji
biznesowych, izb handlowych i przemysłowych, izb rzemieślniczych, parków technologicznych,
inkubatorów przedsiębiorczości) skierowane na poprawę absorpcji innowacji i wzrost
kompetencji w sektorze biznesu,
• wspólne inicjatywy skierowane na wzmocnienie sieci kooperacji między MŚP w obszarze
objętym programem,
• wspólne inicjatywy promujące i wspierające współpracę między biznesem a instytucjami
badawczymi/naukowymi i wzmacniające sieci badawcze (uniwersytety i instytucje B+R)
w kierunku ich lepszych powiązań z przedsiębiorstwami oraz lokalnymi i regionalnymi
władzami,
• wspólne inicjatywy skierowane na rozwój praktycznych rozwiązań zwiększających możliwości
wykorzystywania wyników międzynarodowych badań w praktycznych działaniach
biznesowych,
• wspólne inicjatywy promujące i wspierające rekultywację i odnowę społecznych i gospodarczych
obszarów zdegradowanych,
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Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013.
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wspólne inicjatywy instytucji rynku pracy skierowane na poprawę mobilności i jakości siły
roboczej,
• wspólne inicjatywy instytucji rynku pracy skierowane na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
na transgranicznym rynku pracy
• wspólne inicjatywy skierowane na rozwój praktycznych rozwiązań zwiększających dostępność
usług edukacyjnych i nowych form kształcenia (np. e-learning) na rynku pracy obszaru objętego
programem.
Działanie 1.2. Rozwój turystyki:
• przygotowywanie i wdrażanie inwestycji w zakresie infrastruktury turystycznej i agroturystycznej
oraz usług turystycznych,
• wspólne inicjatywy skierowane na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego,
• wspólne tworzenie zrównoważonych produktów turystycznych (np. transgraniczne cieki
tematyczne) respektujących potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
• wspólne przedsięwzięcia promujące turystyczne walory obszaru przygranicznego.
Działanie 1.3. Poprawa dostępności regionu:
• inwestycje zmierzające do poprawy dostępności i jakości infrastruktury społecznej i gospodarczej,
z naciskiem na infrastrukturę transportu, energetyki, systemy logistyczne, bezpieczeństwo
transportu oraz zaopatrzenie w wodę,
• przygotowywanie i wdrażanie studiów wykonalności systemów transportowych w obszarze
objętym programem,
• wspólne inicjatywy właścicieli infrastruktury, przewoźników i operatorów transportowych
skierowane na poprawę jakości i tworzenie nowych połączeń transportowych.
Priorytet 2: Poprawa jakości życia. Priorytet ten skupia się na zarządzaniu zagrożeniami
środowiskowymi i działaniach promujących zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych,
rozwój odnawialnych źródeł energii i oszczędzanie energii. Celem jest również wzrost efektywności
infrastruktury i procedur granicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa na granicach.
Działania, które będą wspierane w ramach tematu to:
Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym:
• inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska o oddziaływaniu regionalnym i lokalnym, ze
szczególnym naciskiem na zarządzanie wodą i odpadami,
• wspólne inicjatywy zwiększające na poziomie lokalnym i regionalnym stopień przygotowania do
działań w razie klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych, w tym rozwój transgranicznych
systemów zarządzania sytuacjami kryzysowymi i związana z nimi infrastruktura,
• wspieranie rozwoju kompetencji i współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami w
zakresie planowania rezerw i nowoczesnego zarządzania zasobami wody,
• wymiana wiedzy, opracowywanie i wdrażanie wspólnych działań w obszarze odnawialnych
źródeł energii i wzorców oszczędzania energii,
• wspólne badania, testowanie i przygotowywanie pilotażowych inwestycji o małej skali w
zakresie odnawialnych źródeł energii,
• opracowywanie transgranicznych strategii ochrony i wykorzystywania naturalnych zasobów,
obszarów i krajobrazów,
• tworzenie i zarządzanie transgranicznymi obszarami chronionymi.
Działanie 2.2. Sprawne i bezpieczne granice:
• wspólne inicjatywy zwiększające przejrzystość i efektywność procedur celnych i odprawy
granicznej,
• strategiczne projekty dotyczące nowych przejść granicznych i modernizacji już istniejących,
• wspólne przedsięwzięcia majce na celu zwiększenie bezpieczeństwa granic, w tym przede
wszystkim zapobieganie oraz zwalczanie nielegalnych migracji i przemytu, walka ze
zorganizowaną przestępczością, zapobieganie przenoszeniu przez granice chorób ludzi, zwierząt i
roślin.
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Priorytet 3: Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych. Priorytet ten skupia się
na działaniach promujących i wspierających współpracę transgraniczną poprzez rozbudowę zdolności
instytucjonalnych jak również wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie współpracy międzyludzkiej.
Działania, które będą wspierane w ramach tematu to:
Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej:
• wspólne inicjatywy tworzące struktury współpracy transgranicznej,
• tworzenie i rozwój trwałych sieci współpracy między organizacjami pozarządowymi i non-profit w
specyficznych dziedzinach, np. kultury i dziedzictwa kulturowego, środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego, młodzieży, opieki społecznej i zdrowotnej, rozwoju społeczności lokalnych.
Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych:
• wspólne inicjatywy zwiększające zaangażowanie społeczności lokalnych i instytucji, struktur
administracyjnych, mediów oraz organizacji pozarządowych w realizacji działań w dziedzinach
takich, jak: ochrona środowiska, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, rozwój społeczny i
gospodarczy,
• wspólne inicjatywy zwiększające współpracę transgraniczną szkół oraz uczelni wyższych, w tym
wymiana studentów, uczniów, nauczycieli oraz naukowców, konferencje i seminaria naukowe,
• przygotowywanie transgranicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych,
• przygotowywanie pilotażowych i innowacyjnych projektów skupiających się na wspólnych
wyzwaniach, takich jak: ochrona środowiska, promocja równouprawnienia płci i
zrównoważonego zatrudnienia, rozwój społeczny i gospodarczy.
Współpracę transgraniczną woj. podkarpackiego z Ukrainą obrazują wyniki badań prowadzonych
przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Z badań tych wynika, że w roku 2010 przejścia graniczne z
Ukrainą zlokalizowane na terenie Podkarpacia przekroczyło ogólnie 7229,6 tys. osób, z czego liczba
cudzoziemców przyjeżdżających do Polski wnosiła 2484,7 tys., cudzoziemcy z Polski to 2364,4 tys.,
Polacy z Polski 1182 tys., zaś Polacy do Polski 1198,5 tys.
Częstotliwość przekraczania granicy przez cudzoziemców przedstawia wykres 5
Kilka razy w roku
lub rzadziej
9,4%
Kilka razy w
miesiącu
22,2%

Codziennie
7,9%

Kilka razy w
tygodniu
60,5%

Wykres 5. Cudzoziemcy według częstotliwości przekraczania granic w 2010 r.
Źródło: Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski
w 2010 r. Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Rzeszów 2011, s.116
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Jak wynika z danych zawartych na wykresie 5, cudzoziemcy w największym stopniu przyznają się,
że przekraczają granicę z Polską na przejściach granicznych zlokalizowanych w woj. podkarpackim
kilka razy w tygodniu. Blisko 8% twierdzi, że przekracza granicę codziennie.
Główne cele wizyty cudzoziemców w Polsce (wykres 6) to zakupy, następnie: tranzyt, własny
biznes, turystyka, odwiedziny, praca najemna, nauka.

Własny biznes
2,2%

Nauka
0,3%

Odwiedziny
1,6%

Tranzyt Leczenie
Inne
3,8%
0,0%
3,6%

Praca najemna
1,4%

Turystyka
2,1%

Zakupy
85,0%

Wykres 6. Cudzoziemcy według celu wizyty w Polsce w 2010 r.
Źródło: Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski
w 2010 r. Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Rzeszów 2011, s.100.

Częstotliwość przekraczania granicy z Ukrainą na przejściach granicznych na Podkarpaciu przez
Polaków w 2010 r. przedstawia wykres 7.
Codziennie
5,9%

Kilka razy w
roku lub
rzadziej
18,6%

Kilka razy w
tygodniu
39,5%

Kilka razy w
miesiącu
36,0%

Wykres 7. Polacy według częstotliwości przekraczania granic w 2010 r.
Źródło: Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski
w 2010 r. Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Rzeszów 2011, s.166.
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Polacy wyjeżdżają na Ukrainę w największym stopniu przekraczają granicę kilka razy w tygodniu
oraz kilka razy w miesiącu. Codziennie granicę tą przekracza blisko 6% z tych osób. Główne cele
Polaków na Ukrainie (wykres 8) to: zakupy, w zdecydowanie mniejszym stopniu odwiedziny,
turystyka, własny biznes, praca najemna, leczenie, nauka.
Główne cele wizyty mieszkańców Polski na Ukrainie przedstawia wykres 8.
Własny biznes
0,8%
Praca najemna
0,4%

Leczenie
Nauka
Odwiedziny
0,2%
0,3% Inne
4,5%
1,1%

Turystyka
3,3%

Zakupy
89,4%

Wykres 8. Polacy według celu pobytu za granicą w 2010 r.
Źródło: Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski
w 2010 r. Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Rzeszów 2011, s.150.

Zdaniem H.I. Shcherba 34 z Katedry Socjologii Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego, w sytuacji,
kiedy Ukraina jest zainteresowana integracją z UE, współpraca transgraniczna w jej zachodnich
regionach nabiera szczególnego znaczenia. Rozszerzenie transgranicznej współpracy tworzy nowe
możliwości aktywizacji działań gospodarczych oraz sprzyja podnoszeniu ich konkurencyjności drogą
zjednoczenia wysiłków i mobilizacji przyrodniczo-zasobowego potencjału sąsiedzkich terenów. Autor,
opierając się na badaniach własnych oraz współpracowników stwierdza, że podstawowym celem
współpracy transgranicznej dla Ukrainy jest rozwój stosunków dobrosąsiedzkich na poziomie
regionalnym oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego i zdobycie polskich inwestycji. Celem
współpracy transgranicznej powinno być także rozwiązywanie problemów ekologicznych
i społecznych oraz budowanie humanitarnych związków. Autor podkreśla, że jeżeli dla Ukrainy
podstawowymi celami współpracy transgranicznej są: rozwój stosunków dobrosąsiedzkich na
poziomie regionalnym, wzmocnienie potencjału gospodarczego, przyciągnięcie polskich inwestycji
oraz integracja ze strukturami europejskimi, to dla Polski na pierwszy plan wysuwa się zdobycie i
rozszerzenie rynków zbytu dla swojej produkcji, a następnie rozwój dobrosąsiedzkich i korzystnych
dla obu stron stosunków z Ukrainą na poziomie regionalnym, nawiązanie kontaktów biznesowych
między przedsiębiorstwami.
Na podstawie ukazanych badań można stwierdzić, że główne kierunki rozwoju współpracy woj.
podkarpackiego z obszarami przygranicznymi Ukrainy powinny koncertować się na:

34

H. I. Shcherba, Współczesne problemy trans granicznej współpracy Ukrainy i Polski w świetle badań
socjologicznych. [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, Uniwersytet
Rzeszowski, Rzeszów 2008, s. 160-168.
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działaniach ukierunkowanych na ochronę środowiska oraz zrównoważone wykorzystanie
zasobów przyrodniczych,
• racjonalnym rozwoju przestrzennym, opartym na przygotowaniu wspólnych planów zasiedlenia i
lokalizacji obiektów gospodarczych,
• utworzeniu odpowiedniego systemu komunikacji oraz obsługi podróżnych,
• stworzeniu warunków do rozwoju lokalnego biznesu,
• rozwoju obszarów wiejskich i przedsiębiorczości pozarolniczej,
• rozwoju turystyki i rekreacji,
• rozwoju działalności innowacyjnej, głównie poprzez wymianę doświadczeń oraz kadry
naukowej, oraz wspólne projekty badawcze.
Współpraca międzyregionalna powinna także uwzględnić wyniki i cele międzynarodowego
przedsięwzięcia badawczego, jakim był Projekt ProAct realizowany w latach 2006-2007, w którym
udział brało 15 instytucji z ośmiu krajów UE, w tym Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie. Cele główne Projektu dotyczyły podniesienia sprawności instytucji
odpowiedzialnych za prowadzenie polityki innowacyjnej w najsłabiej rozwiniętych gospodarczo
regionach UE, głównie poprzez zwiększenie efektywności polityki innowacyjnej, nawiązanie trwałej
współpracy prowadzącej do ponadregionalnej koordynacji polityki innowacyjnej oraz wypracowanie
rekomendacji dla regionalnej polityki rozwojowej.
Województwo podkarpackie powinno w dalszym ciągu utrzymywać, a także poszerzać o nowe
kierunki, działania na płaszczyźnie gospodarczej, kulturowej i innowacyjnej, nawiązaną współpracę
międzyregionalną z: regionem Friuli Venezia Guluia i Molise (Włochy), obszarem proszowskim i
koszyckim (Słowacja), obwodem saratowskim (Rosja), obwodem lwowskim, iwano-frankowskim i
odeskim (Ukraina), obszarem zlinskim (Czechy).
Warta wskazania jest także współpraca Doliny Lotniczej z Hungarian Aerospace Cluster oraz
pomiędzy polskim i ukraińskim przemysłem lotniczym w ramach Interreg III A Ukraina-Polska.
Istotnym wyrazem współpracy międzyregionalnej woj. podkarpackiego był realizowany w latach
2005-2007 Projekt OMEN (Optymalne praktyki, strategie rozwoju i prognozowanie modeli dla
regionów powiększonej UE), który łączył siedmiu partnerów z sześciu różnych regionów z terenów
sześciu różnych państw UE:
• FILAS Lacjum we Włoszech – koordynator projektu
• IAT Andaluzja w Hiszpanii,
• IDEA Andaluzja w Hiszpanii,
• ISW Saksonia Anhalt w Niemczech,
• MARR Podkarpackie w Polsce,
• TCAS Region Praga w Republice Czeskiej
• TALOS Cypr (który jest zarówno regionem jak i państwem).
Główny cel Projektu dotyczył wymiany dobrych praktyk w politykach innowacyjności i
wdrażania wskaźników innowacyjności poprzez analizę porównawczą.
Celami szczegółowymi było:
• zrozumienie ograniczeń odczuwanych przez kluczowe osoby zaangażowane w tworzenie
innowacji na poziomie regionalnym,
• zwrócenie uwagi na istotne sprawy regionalnym władzom obarczonym planowaniem polityki
innowacji i jej wdrażaniem w życie,
• zgromadzenie i zachęcenie twórców polityki oraz kluczowych grup innowatorów do dyskusji o
rozwiązywaniu typowych problemów wdrażania procesów innowacyjnych (Mediator),
• wykorzystywanie sugestii, komentarzy, wcielenie istotnych zagadnień w konkretne zmiany w
regionalnej polityce innowacji,
• wymiana dobrych praktyk, doświadczeń, instrumentów prowadzonej polityki między regionami
uczestniczącymi w Programie, a w ten sposób wspieranie międzyregionalnej współpracy i
wymiany dobrych pomysłów, idei.
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Wpisany w RSI 2005-2013 cel strategiczny „Wykorzystanie współpracy międzyregionalnej i z
innymi krajami, zwłaszcza w promowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw” jest i będzie realizowany
przez poniższe cele operacyjne: utworzenie lub rozwój klastrów ponadregionalnych;
międzyregionalna i międzynarodowa współpraca firm; zwiększony stopień wykorzystania funduszy
ponadregionalnych na rozwój przedsiębiorstw; wykorzystanie proekologicznego atutu regionalnej i
ekologicznej produkcji rolnej.
Globalizacja oraz integracja gospodarcza w znacznym stopniu zwiększa możliwości związane z
rozwojem współpracy transgranicznej, istotnie wpływa na rozwój regionalnego systemu innowacji,
głównie poprzez
-możliwości związane z podnoszeniem poziomu wykształcenia, na szczeblu wyższym, młodzieży
regionów sąsiedzkich, podnoszenie poziomu wykształcenia osób starszych poprzez szkolenia,
doradztwo zawodowe oraz udział w warsztatach i konferencjach naukowych,
-efektywniejsze wykorzystanie dostępnych środków na działania związane z gospodarką
innowacyjną,
-wymianę osiągnięć naukowych i gospodarczych pomiędzy ośrodkami i przedsiębiorstwami
zlokalizowanymi na terenach przygranicznych,
-rozwijanie inicjatyw przedsiębiorczych, ukazywanie pozytywnych czynników związanych z
podjęciem działalności gospodarczej oraz sposobów zmniejszenia ryzyka tej działalności.
Współpraca transgraniczna powinna także w większym stopniu zachęcić do tworzenia nowych
inicjatyw klastrowych, opartych o zasoby regionów przygranicznych woj. podkarpackiego, Słowacji
oraz Ukrainy. Szczególnie należy tutaj podkreślić aktywność w zakresie przemysłu lotniczego,
turystyki oraz produkcji ekologicznej żywności.
Bardzo ważnym elementem współpracy transgranicznej jest poprawa istniejącej infrastruktury
transportowej, gdyż wpłynie to na ułatwienie przemieszczania się ludzi i towarów oraz istotnie skróci
czas transportu. Poprawa tej infrastruktury w woj. podkarpackim dotyczy przede wszystkim:
-rozbudowy Portu Lotniczego w Jasionce (budowa nowego terminalu, płyty postojowej, dróg
kołowania),
-budowy autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19,
-modernizacji magistrali kolejowej E30 Wrocław-Kraków-Rzeszów-Medyka (poprawa dostępności
komunikacyjnej, dostosowanie parametrów linii do wymogów AGC i AGTC, podniesienie prędkości,
zwiększenie nacisków do 221 kN/oś, zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa,
wprowadzenie zasad interoperacyjności z wdrożeniem ERTMS, poprawa w zakresie ochrony
środowiska).
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7. Analiza celów rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o klastry
Cele rozwoju woj. podkarpackiego w oparciu o politykę klastrów zostały przedstawione na
podstawie aktualizowanego dokumentu „Kierunki rozwoju Województwa Podkarpackiego w oparciu
o klastry”, przygotowanego w ramach realizacji Projektu Systemowego.
Analiza dokumentów strategicznych województwa podkarpackiego pod kątem przewidzianych
działań na rzecz rozwoju klasteringu, a także zdiagnozowanie potencjału klastrowego regionu
pozwalają na sformułowanie następujących wniosków cząstkowych:
• W województwie podkarpackim istnieje podejście klastrowe. Uwidacznia się ono w prowadzeniu
specjalnych działań na rzecz klastrów przez władze regionalne. Część projektów została już
zrealizowana (np. „Centrum Technologii Lotniczych Aeronet – Dolina Lotnicza”, Podkarpacki Park
Naukowo-Technologiczny), część zaś ma status projektów nieukończonych. Na korzyść władz
regionalnych przemawia fakt, iż problematyce klastrów poświęcili najwięcej miejsca w
dokumentach strategicznych spośród wszystkich województw Polski Wschodniej 35
• Za kluczową branżę w regionie uważa się przemysł lotniczy. Za takim rozłożeniem priorytetów
przemawia fakt, iż branża ta dominuje w strukturze gałęziowej przemysłu województwa,
generuje około 20 tys. miejsc pracy i przynosi korzyści wizerunkowe dla całego regionu.
• Na obszarze województwa podkarpackiego rozwija się wiele inicjatyw klastrowych. Różnią się one
między sobą stopniem rozwoju, sektorem działalności gospodarczej, liczbą partycypujących
podmiotów, a także zasięgiem działania. Istnieją również skupiska podmiotów, które mogą
przerodzić się w zorganizowaną sieć powiązań klastrowych.
• W województwie podkarpackim rozwój klastrów – podobnie jak w innych regionach Polski –
napotyka na liczne bariery. Do najpoważniejszych należy zaliczyć: niedostateczną współpracę
klastrów z sektorem B+R, niedoinwestowanie podmiotów badawczo-rozwojowych, słabo
rozwinięty dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, skomplikowane i rozproszone regulacje
prawno-organizacyjne, a także słabo rozwinięta kultura współpracy wśród przedsiębiorców.
Wyznaczając cele rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o klastry należy mieć na
uwadze nową perspektywę finansową Unii Europejskiej do roku 2020. W nowym okresie
programowania dokumentem strategicznym, na bazie którego będą tworzone priorytety rozwoju
będzie strategia „Europa 2020”. W związku z tym, planując rozwój gron przedsiębiorczości w
województwie podkarpackim należy cele dostosować do strategii „Europa 2020”.
Strategia „Europa 2020” koncentruje się na 5 głównych obszarach:
• Zatrudnienie.
• Badania i rozwój oraz innowacje.
• Zmiany klimatu i energia.
• Edukacja.
• Ubóstwo i wykluczenie społeczne.
Dla każdego kraju członkowskiego zostały określone wskaźniki w każdej z wymienionych kategorii.
W przypadku Polski są to wartości przedstawione w tabeli 14.

35

Raport, Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, pod red. B. Plawgo, Warszawa 2007, s. 103.

62

wróć

Tabela 14. Wartości wskaźników realizacji celów w strategii „Europa 2020”

Cel
Zatrudnienie,
Badania i rozwój oraz innowacje
Zmiany klimatu i energia
Edukacja
Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Planowany poziom realizacji celu do 2020 roku
71% zatrudnionych osób w stosunku do wszystkich obywateli
1,7 PKB przeznaczany na działalność badawczo rozwojową i
innowacje
Ograniczenie emisji CO2 do 14%. Zwiększenie udziałów energii
odnawialnej w całym rynku energetycznym do 15,48%.
45% społeczeństwa będzie posiadało wykształcenie wyższe.
Zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym do 1 500 000 osób.

Źródło: opracowanie na podstawie danych „Cele krajowe strategii Europa 2020”

Zgodnie z założeniami strategii „Europa 2020” należy wspierać branże, które będą rozwijane w
zbliżającej się perspektywie finansowej. Określone w Regionalnej Strategii Innowacji województwa
podkarpackiego branże wysokiej szansy rozwoju są tożsame z założeniami strategii „Europa 2020”. Są
to między innymi:
• przemysł związany z infrastrukturą ochrony środowiska,
• przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł odnawialnej energii,
• przemysł naturalnych leków roślinnych, oraz rozwijanie ośrodków ich poszukiwania,
• przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia,
• przemysł nowoczesnych, ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, wzorowanych na
rozwiązaniach naturalnych,
• rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy.
Dodatkowo ważną branżą, która rozwija się zarówno w Europie jak i globalnie jest sektor
wysokospecjalistycznych usług BPO (ang. Business Process Outsourcing 36). Potencjał akademicki
Rzeszowa pozwala na uruchomienie tego typu działalności. Działania prowadzone przez firmy z
sektora BPO stanowią duże przedsięwzięcia wymagające sporych nakładów finansowych. Niezbędne
jest zaangażowanie władz regionu w celu utworzenia działalności w sektorze BPO na terenie
województwa podkarpackiego.
Propozycja celów za pomocą których władze regionalne mogą tworzyć politykę klastrową:
Cel strategiczny: Stworzenie systemu wsparcia klastrów.
Narzędzia realizacji:
• wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu, które będą wspierały rozwój klastrów,
• stworzenie systemu wsparcia rozwoju klastrów przy JST,
• stworzenie szczególnych warunków wsparcia dla firm z branż wysokiej szansy,
• stworzenie systemu wymiany wiedzy w zakresie funkcjonowania klastrów.
Cel strategiczny: Stworzenie systemu edukacji i informacji w zakresie klastrów.
Narzędzia realizacji:
• stworzenie skutecznego systemu informacji o klastrach i możliwościach rozwoju firmy poprzez
klastry,
• stworzenie mechanizmów szkoleniowych i doradczych wspierających działalność klastrów,
• stworzenie systemu szkoleniowo-doradczego dla nowopowstających firm w branżach wysokiej
szansy,

36

BPO, czyli outsourcing procesów biznesowych, to nic innego jak zlecanie zewnętrznemu podmiotowi
zarządzania projektami i procesami, które dotychczas były realizowane za pomocą wewnętrznych zasobów
firmy. Procesy te mają charakter strategiczny dla przedsiębiorstwa, mimo iż nie należą do jego kluczowych
kompetencji i nie są treścią jego głównej działalności biznesowej.
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• aktywizacja platformy informacyjnej o klastrach.
Cel strategiczny: Stworzenie dobrych warunków inwestycyjnych do rozwoju klastrów.
Narzędzia realizacji:
• utworzenie atrakcyjnych warunków inwestycyjnych w szczególności dla branż wysokiej szansy.
• utworzenie systemu wsparcia finansowego dla działalności klastrowych,
• zwiększenie dostępu do finansowania działalności klastrowych w szczególności dla branż wysokiej
szansy,
• stworzenie atrakcyjnych warunków ekonomicznych do rozwoju firm z branż wysokiej szansy,
• nakierunkowanie funduszy pożyczkowych na wsparcie branż wysokiej szansy,
• utworzenie jednostek wspierających inkubację nowych firm w branżach wysokiej szansy.
Cel strategiczny: Wdrożenie efektywnego systemu promocji klastrów.
Narzędzia realizacji:
• realizacja działań promujących kastry,
• wsparcie inicjatyw mających na celu promocję klastrów i województwa,
• organizacja imprez targowych wspierających działalność klastrów,
• organizacja imprez promujących przedsiębiorczość w dziedzinach wysokiej szansy,
• wsparcie klastrów w zakresie promocji ponadregionalnej (organizacja wspólnych kampanii
promocyjnych).
W obliczu szansy na wyraźny rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego w skali
najbliższych lat (zarówno poprzez przewidywany wzrost ruchu transgranicznego i rozwój
infrastruktury, jak i ze względu na długofalowe pozytywne trendy społeczne), należy maksymalnie
wykorzystać dostępne środki finansowe i organizacyjne na osadzenie i rozwijanie w regionie inicjatyw
klastrowych. Funkcjonowanie struktur klastrowych może generować pozytywne efekty rozwojowe,
tak dla przedsiębiorstw, jak i dla całego regionu. Działalność klastrów może nie tylko przyciągać
nowych inwestorów (czego doświadcza już województwo podkarpackie od kilku lat), ale także
istotnie zwiększyć popyt na produkty regionalne czy wyroby lokalnych przedsiębiorstw.
Można powiedzieć, że zaangażowanie władz regionalnych we wsparcie inicjatyw klastrowych jest
tym bardziej konieczne, im więcej efektów oczekuje się od prowadzonej polityki gospodarczej na
poziomie regionalnym. Wachlarz możliwości wsparcia inicjatyw klastrowych ze strony władz
regionalnych jest niezwykle szeroki. Administracja regionalna może w tym zakresie pełnić wieloraką
rolę: może inspirować przedsiębiorców, sektor B+R, OWB do ściślejszej współpracy poprzez działania
promocyjne i udostępnianie niezbędnej infrastruktury, może wspierać procesy pozyskiwania
niezbędnych funduszy na działalność klastrów oraz tworzyć banki wiedzy (pomoc techniczna), może
inicjować powstawanie kolejnych gron, zwłaszcza w dziedzinach, które mają kluczowe znaczenie dla
tożsamości i rozwoju regionu.
Celem zadania nr 3 „Regionalne Centrum Transferu Innowacji i Sieć Punktów Kontaktowych”
realizowanego w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu
wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim” jest
stworzenie Centrum oraz sieci Punktów Kontaktowych w największych ośrodkach województwa tj.
Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Przemyślu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. Umożliwi to pobudzenie
instytucji regionu do działania w synergii, do wzajemnych interakcji przy projektowaniu i wdrażaniu
innowacji w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego, a także animowanie projektów w
zakresie transferu wiedzy, oraz innowacji i technologii, pomiędzy sektorem nauki, a gospodarką, przy
współpracy z RCTI oraz PK. Może to z kolei owocować wzmacnianiem współpracy między podmiotami
i w konsekwencji wzmacniania istniejących i powstawania nowych inicjatyw klastrowych. 37

37

Koncepcja funkcjonowania Regionalnego Centrum Transferu Innowacji i Sieci Punktów Kontaktowych
realizowanych w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania
Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim” – Zadanie nr 3,
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Rekomendowane działania zawarte w niniejszej ekspertyzie – opierając się na wytyczonych
kierunkach wsparcia powiązań klastrowych w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym i
europejskim, a także na najlepszych praktykach z kraju i ze świata w zakresie stymulowania rozwoju
klastrów – proponują implementację kilku rozwiązań, które powinny zarówno wzmocnić pozycję
klastrów na Podkarpaciu, jak i usprawnić ich działanie.
Szczególnie istotne jest dalsze wspieranie wzorcowego klastra w regionie – „Doliny Lotniczej”.
W celu strategicznym RSI 2005-2013 „Stworzenie dobrego klimatu i warunków wspierania
powstawania nowych firm innowacyjnych i rozwój istniejących” jednym z celów operacyjnych jest
powstawanie i rozwój kluczowych klastrów.

http://www.rarr.rzeszow.pl/file/1586/Za%C5%82%C4%85cznik+nr+10+Koncepcja+Zadanie+nr+3+RARR+S.A
.pdf, s. 28.
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8. Analiza wskaźników innowacyjności dla województwa podkarpackiego
Wskaźniki innowacyjności woj. podkarpackiego zostały opracowane przez Urząd Statystyczny
w Rzeszowie, na podstawie danych regionalnych, Regional Innovation Scoreboard 2009 38
(najświeższe dostępne dane) 39 oraz Ekspertyzy dotyczącej RSI (wstęp do aktualizacji RSI).
„Podstawy innowacyjności sektora B+R oraz regionalny kapitał ludzki na tle kraju - analiza danych
statystycznych”. 40
W latach 2004-2008 wskaźnik Uczestnictwo w nauczaniu ciągłym osób w wieku 25-64 lata,
uczących się i dokształcających się, w % ludności w tej samej grupie wiekowej, w województwie
podkarpackim osiągał niższe wartości niż przeciętnie w Polsce. W 2008 r. wyniósł on 2,87% (był niższy
o 1,82 pkt. proc od średniej krajowej) i w porównaniu z innymi województwami był to najmniejszy
udział w kraju. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w województwie mazowieckim – 7,22%.
Powyżej wartości średniej uplasowały się (oprócz woj. mazowieckiego) woj. dolnośląskie, lubelskie,
opolskie i zachodnio-pomorskie. W latach 2004 – 2009 (wykres 9) w województwie podkarpackim
udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających się oscylował w granicach od 2,9% do
3,8%, przy czym wartość najniższa została odnotowana w roku 2008, zaś wartość najwyższa w roku
2007. Na koniec 2009 roku wskaźnik wyniósł 3,1% i był niższy w stosunku do 2004 roku o 0,3%.
Porównując województwo podkarpackie z regionami sąsiadującymi i danymi dla Polski należy
stwierdzić, że sytuacja w woj. podkarpackim jest pod tym względem niekorzystna. Na koniec 2009
roku wskaźnik dla Polski wyniósł 4,7% i był wyższy o 1,6% w stosunku do województwa
podkarpackiego, dla świętokrzyskiego 4,2% (wyższy o 1,1% niż na Podkarpaciu), dla lubelskiego –
5,3% (wyższy o 2,2%), zaś dla małopolskiego 4,1% (wskaźnik wyższy o 1,0%)
Wskaźnik poziom wykształcenia ludzi młodych w wieku 19-24 lata, obrazujący procentowy udział
ludzi młodych z wyższym i średnim wykształceniem w ludności w wieku 19-24 w województwie
podkarpackim w 2008 r. wynosił 42,5% (w kraju – 57,5%). Warto zauważyć, że w okresie 2004-2008
systematycznie wzrastał. Największą wartość odnotowano w woj. mazowieckim – 72,9%, najmniejszą
w woj. lubuskim – 36,3%. W latach 2004-2009 (wykres 10) w województwie podkarpackim poziom
wykształcenia młodych osób według analizowanego wskaźnika oscylował w granicach od 39,5% do
42,5%, przy czym najniższy wskaźnik (39,5%) odnotowano w 2007 roku, zaś najwyższy 42,5% w 2008
roku. W roku 2009 wskaźnik dla województwa podkarpackiego uzyskał wartość 41,1%. Pomiędzy
2004 a 2009 rokiem nie nastąpiła w tym względzie istotna zmiana.

38

Urząd Statystyczny w Rzeszowie, na podstawie danych regionalnych oraz Regional Innovation Scoreboard
2009.
39
Analiza wskaźników do pomiaru innowacyjności dla województwa podkarpackiego, Urząd Statystyczny w
Rzeszowie, Rzeszów 2011.
Analiza wykonana w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania
Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim”. Zadanie
współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu
Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach Projektu Systemowego pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie
podkarpackim”. Analizę na rzecz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji wykonał Urząd Statystyczny w
Rzeszowie.
40
A. Grzesik, L. Woźniak, M. Woźniak, Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI). Podstawy
innowacyjności sektora B+R oraz regionalny kapitał ludzki na tle kraju - analiza danych statystycznych, Rzeszów
2011, ss. 58.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu
Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie
podkarpackim”.
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Porównując województwo podkarpackie z danymi dla Polski i regionami sąsiadującymi należy
stwierdzić, że klasyfikujemy się pod tym względem najniżej wśród ościennych województw oraz
znacznie poniżej średniego wskaźnika dla kraju. Na koniec 2009 roku średni wskaźnik dla Polski
wyniósł 55,9% (wzrost o prawie 2% w stosunku do roku 2004), dla świętokrzyskiego 51,0% (spadek
o ponad 4% w stosunku do 2004 roku), dla lubelskiego 54,7% (wzrost o ponad 2%), zaś dla
małopolskiego – 67,9% (wzrost o ponad 7% w stosunku do roku 2004). Najmniejszy dystans dzieli
województwo podkarpackie do województwa świętokrzyskiego (na koniec 2009 roku różnica
wyniosła 10%). Największy dystans mamy do województwa małopolskiego (na koniec 2009 roku
różnica wyniosła 26,9%).
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Bardzo pozytywnym zjawiskiem w województwie podkarpackim, jak również w kraju był
dynamiczny wzrost odsetka kadry naukowo-technicznej, szczególnie młodej i wysoko
wykwalifikowanej. W woj. podkarpackim omawiany wskaźnik osiągnął wartość 22,1%, natomiast dla
Polski był nieco wyższy i wyniósł 22,6%. Najwyższą wartość odnotowano w woj. mazowieckim –
30,8%, najniższą zaś w woj. kujawsko-pomorskim – 17,7%.
Udział zatrudnionych w usługach wysokiej techniki w % ogółu pracujących w województwie
podkarpackim w 2007 r. wyniósł 1,74% (w kraju 2,57%) i w porównaniu z 2004 r. wzrósł o 0,41 pkt.
proc. W Polsce w latach 2004-2007 wskaźnik również wykazywał tendencję wzrostową (wyjątkami
były jedynie województwa: lubelskie, lubuskie i opolskie). W 2007 r. najwyższa wartość omawianego
wskaźnika wystąpiła w woj. mazowieckim 4,50%, natomiast najniższa w woj. świętokrzyskim 1,21%.
Podkarpacie zajęło 13 pozycję w skali kraju. Powyżej średniej krajowej uplasowały się (oprócz woj.
mazowieckiego) dolnośląskie, pomorskie, małopolskie i zachodniopomorskie. Wskaźnik zatrudnienia
w usługach wysokiej techniki w województwie podkarpackim w latach 2004-2007 (wykres 11)
oscylował w granicach od 1,04 w roku do 1,74. Wartość najniższą zanotowano w 2006 roku, zaś
najwyższą w 2007 roku. W porównaniu do regionów ościennych i danych dla Polski należy stwierdzić,
że województwo podkarpackie plasuje się znacznie poniżej średniej dla kraju (2,57 w roku 2007) oraz
niżej w stosunku do Lubelszczyzny (1,84 w 2007 roku) i znacznie niżej w stosunku do Małopolski
(2,71).
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Wykres 11. Zatrudnienie w usługach wysokiej techniki w % ogółu pracujących w latach 2004-2007
Źródło: A. Grzesik, L. Woźniak, M. Woźniak, Ekspertyza dotycząca RSI…, jw., s. 49.

Udział zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym w średnio-wysokiej i wysokiej technice
zarówno w województwie podkarpackim, jak i w Polsce wykazywał tendencję wzrostową. W woj.
podkarpackim odnotowano wzrost z poziomu 5,01% w roku 2004 do 6,47% w 2007 r. (w kraju,
odpowiednio z 4,91% do 5,50%). Taki wynik uplasował Podkarpacie na 6 miejscu w rankingu
województw. Najwyższą wartość odnotowano w województwie pomorskim – 9,26%, a najniższą
w lubelskim – 2,34%. Wskaźniki dla województwa podkarpackiego w latach 2004-2007 (wykres 12)
kształtują się od 5,01 w roku 2004 do 6,47 w roku 2007. W tym okresie można zaobserwować
systematyczną tendencję wzrostową. W porównaniu do regionów sąsiadujących i danych dla kraju
należy stwierdzić, że pod tym względem Podkarpacie ma wyższy wskaźnik niż średnia dla Polski (5,50
w 2007 roku) i znacznie wyższy niż w województwach lubelskim (2,34 w 2007 roku), świętokrzyskim
(3,31) i małopolskim (4,59).
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pracujących w latach 2004-2007
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Wartość wskaźnika pracownicy naukowo-badawczy sfery B+R w % ludności aktywnej zawodowo
w województwie podkarpackim, na przestrzeni lat 2004-2007 kształtowała się na zbliżonym poziomie
i wyniosła ok. 0,27% (w kraju wskaźnik ten był ponad dwukrotnie wyższy i wyniósł 0,58%).
W rankingu województw województwo podkarpackie uplasowało się na 14 pozycji. Powyżej średniej
znalazły się województwa: mazowieckie (1,00%), małopolskie (0,86%), pomorskie (0,67%)
i wielkopolskie (0,60%). Najniższą wartość wskaźnika odnotowano w woj. świętokrzyskim (0,18%).
W województwie podkarpackim w latach 2004-2007 (wykres 13) wskaźnik ten kształtuje się na
niezmienionym poziomie – 0,27. W porównaniu do regionów sąsiadujących oraz Polski wskaźnik
w województwie podkarpackim jest jedynie wyższy niż w województwie świętokrzyskim (0,18).
W województwie lubelskim w roku 2007 jest ponad dwa razy wyższy (0,56), zaś w województwie
małopolskim ponad trzy razy wyższy (0,86). Dla Polski wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 0,58
i jest przeszło dwukrotnie wyższy niż na Podkarpaciu.
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Wykres 13. Pracownicy naukowo-badawczy sfery B+R w % ludności aktywnej zawodowo w latach 2004-2007
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Gospodarkę opartą na wiedzy cechuje szybki rozwój sektorów związanych z nauką
i przetwarzaniem informacji. Udział pracujących w GOW w % pracujących ogółem w latach 20042008 systematycznie obniżał się w większości województw. W 2008 r. w woj. podkarpackim wyniósł
on 33,8% i w porównaniu z 2004 r. zmniejszył się o ok. 2 pkt. proc. (w kraju udział ten wyniósł w 2008
r. 35,0%, i był wyższy o 1,2 pkt. proc.). Najwyższą wartość tego wskaźnika zanotowano
w województwie lubelskim (41,8%), a najniższą w wielkopolskim (27,0%).
W latach 2004-2008 zanotowano spadek wielkości wskaźnika studenci szkół wyższych na 10 tys.
ludności aż w 7 województwach w tym w woj. podkarpackim. W 2004 r. na 10 tys. ludności
przypadało 353 studentów, natomiast w 2008 r. 338 (w kraju odnotowano wzrost z 493 do 497).
Podkarpacie zajmowało niezmiennie przedostatnią pozycję w rankingu województw na przestrzeni
wszystkich analizowanych lat. Najwyższą wartość odnotowano w województwie mazowieckim 681,
powyżej średniej krajowej znajdowały się również województwa: małopolskie, dolnośląskie, łódzkie
i wielkopolskie. W województwie podkarpackim wskaźnik studentów na 10 tys. ludności w latach
2004 – 2009 (wykres 14) kształtował się od 330,8 do 352,8, przy czym wartość najniższa przypadła na
rok 2007, zaś wartość najwyższa na 2004 rok. Na koniec 2009 roku wskaźnik ten osiągnął wartość
331,3 studentów na 10 tys. ludności i był niższy w stosunku do 2004 roku o 21,5 osób. Porównując
pod tym względem województwo podkarpackie z danymi dla Polski i województw ościennych
wyraźnie widać, że klasyfikujemy się pod tym względem na ostatnim miejscu. Wskaźnik dla Polski w
roku 2009 wyniósł 488,2 studentów na 10 tys. mieszkańców (o 156,9 więcej w stosunku do
Podkarpacia), dla województwa świętokrzyskiego – 416,6 (o 85,3 więcej), dla lubelskiego – 469,9 (o
138,6 więcej), zaś dla małopolskiego – 637,1 (o 305,8 niż w województwie podkarpackim). Najwyższy
przyrost wskaźnika w porównaniu z rokiem 2004 zanotowany został w województwie małopolskim
(wzrost o 54,6). Województwa podkarpackie i świętokrzyskie zanotowały spadek wskaźnika i
pomimo, że w województwie świętokrzyskim spadek był większy, to na koniec 2009 roku w tym
województwie wskaźnik jest znacznie wyższy niż na Podkarpaciu.
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Wykres 14. Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności w latach 2004-2009
Źródło: A. Grzesik, L. Woźniak, M. Woźniak, Ekspertyza dotycząca RSI…, jw., s. 43.

Nakłady na sferę B+R w województwie podkarpackim w 2007 r. wyniosły 0,36% PKB (w kraju
0,57%). Lokuje to region na 9 miejscu w kraju. W województwie mazowieckim odnotowano
najwyższą wartość 1,07%, powyżej średniej krajowej uplasowało się również woj. małopolskie
osiągając wartość wskaźnika 0,92%. Najniższą wartość uzyskało natomiast woj. łódzkie 0,09%.
W województwach podkarpackim i małopolskim w 2007 r. wskaźnik nakłady na B+R finansowane
przez biznes w % PKB wyniósł 0,20% (w kraju 0,17%) co plasowało je na 3 miejscu w skali kraju.
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zaś
w woj. zachodniopomorskim 0,01%. Powyżej wartości średniej uplasowały się województwa:
mazowieckie, podkarpackie, pomorskie i małopolskie.
W latach 2004-2008 nakłady na B+R przypadające na 1 mieszkańca we wszystkich
województwach wykazywały tendencję wzrostową. W 2008 r. w woj. podkarpackim wyniosły one
średnio 85 zł (podczas gdy w kraju 202 zł) i wzrosły o około 35 zł w porównaniu z 2004 r. Najwyższą
wartość wskaźnika zanotowano w woj. mazowieckim - 638 zł. Powyżej średniej krajowej ulokowało
się również woj. małopolskie – 272 zł. Najniższą wartość odnotowano w woj. lubuskim - 28 zł.
Analizując nakłady na działalność innowacyjną, ukazaną w % przychodu ze sprzedaży wyrobów
i usług w województwie podkarpackim (wykres 15) widzimy, że nakłady te na przestrzeni lat 20042009 wzrosły z 3,5% do 4,2%. Powoduje to, że przedsiębiorstwa z Podkarpacia znajdują się
w czołówce firm przeznaczających część swoich dochodów na działalność innowacyjną. Analiza
odsetek obrotu, jaki jest przeznaczany na działalność innowacyjną przez przedsiębiorstwa
przemysłowe województwa podkarpackiego świadczy o dużej świadomości ich właścicieli
i kierownictwa dotyczącej znaczenia innowacji w rozwoju przedsiębiorstwa oraz kształtowaniu jego
pozycji konkurencyjnej.
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Wykres 15.Nakłady na działalność innowacyjną (w % przychodu za sprzedaży)
Źródło: A. Grzesik, L. Woźniak, M. Woźniak, Ekspertyza dotycząca RSI…, jw., s. 12.

Analiza wysokości przeciętnych wydatków na działalność innowacyjną (wykres 16) wskazuje na
mniejsze zaangażowanie województwa podkarpackiego, niż wynika to z odsetka angażowanych
obrotów. Przede wszystkim może być to efekt mniejszych obrotów realizowanych przez podmioty
z Podkarpacia niż z takich województw jak mazowieckie, łódzkie czy pomorskie, gdzie w niektórych
okresach inwestycje były znacznie wyższe w ujęciu kwotowym. W tym przypadku poziom nakładów
jest zauważalnie niższy niż w kraju, jednak w niewielkim stopniu odbiega od wydatków realizowanych
przez firmy z województwa małopolskiego. Do roku 2007 na Podkarpaciu wydatki te były nieco
niższe, jednak od 2008 roku są wyższe niż w województwie małopolskim. Spośród pozostałych
sąsiednich województw w lubelskim wydatki są porównywalne, natomiast w świętokrzyskim, poza
rokiem 2005, są nieco niższe niż na Podkarpaciu.
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Wykres 16. Nakłady na działalność innowacyjną w % obrotu dla Polski i wybranych województw
Źródło: A. Grzesik, L. Woźniak, M. Woźniak, Ekspertyza dotycząca RSI…, jw., s. 13.

W latach 2005-2008 udział nakładów na B+R w nakładach na działalność innowacyjną
w przemyśle wykazywał tendencję spadkową w większości województw (jedynie w województwach:
podlaskim, śląskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim nastąpił wzrost). W województwie
podkarpackim omawiany udział wyniósł 14,4% (2 miejsce w kraju), natomiast dla Polski wyniósł 8,2%.
Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w woj. śląskim 15,7%, zaś najniższą w woj. warmińskomazurskim – 0,7%. Powyżej wartości średniej uplasowały się, oprócz województw śląskiego
i podkarpackiego również małopolskie i dolnośląskie. Nakłady na 1 przedsiębiorstwo prowadzące
działalność innowacyjną w przemyśle w woj. podkarpackim (wykres 17) ukazują wyraźną tendencję
spadkową.
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Wykres 17. Nakłady na 1 przedsiębiorstwo prowadzące działalność innowacyjną w przemyśle w tys. zł dla Polski
i wybranych województw
Źródło: A. Grzesik, L. Woźniak, M. Woźniak, Ekspertyza dotycząca RSI…, jw., s. 15.

72

wróć
Wartość procentowa wskaźnika innowacje wprowadzone w MŚP w przetwórstwie przemysłowym
w ogóle MŚP w województwie podkarpackim w 2008 r. wyniosła w przedsiębiorstwach o liczbie
pracujących 10-49 osób – 16,84% (w kraju 14,62%), taki wynik uplasował województwo na 4 miejscu
w skali kraju. Natomiast w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 50-249 osób – 33,71% (w kraju
32,71%). W pierwszej grupie najwyższy poziom wskaźnika odnotowano w woj. pomorskim 21,23%,
a najniższy w woj. łódzkim – 7,84%. W drugiej grupie największą wartość zanotowano w woj.
małopolskim 37,05%, natomiast najmniejszą w woj. lubuskim – 26,98%.
W województwie podkarpackim udział nakładów na działalność innowacyjną w produkcji
sprzedanej przemysłu systematycznie wzrastał z 3,5% w 2004 r. do 3,9% w 2008 r. (w kraju
odpowiednio z 2,8% do 3,1%). Województwo podkarpackie początkowo zajmowało 3 pozycję
w rankingu województw, natomiast w 2008 r. spadło na miejsce 5. W 2008 r. najwyższą wartość
wskaźnika zanotowano w woj. łódzkim (6,5%) natomiast najniższą w opolskim i warmińskomazurskim (po 1,5%). Powyżej wartości średniej uplasowały się (oprócz województw łódzkiego
i podkarpackiego) kujawsko-pomorskie, pomorskie, lubelskie i podlaskie.
Wielkość wskaźnika udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje w %
ogółu przedsiębiorstw przemysłowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób w latach 2006-2008
wyniosła 23,5% (w kraju 21,3%). Województwo podkarpackie pod względem tego wskaźnika
zajmowało 5 miejsce wśród województw. Największy udział wystąpił w woj. mazowieckim - 25,3%,
najmniejszy w woj. lubuskim 14,4%.
Udział przedsiębiorstw usługowych, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw
usługowych w województwie podkarpackim w latach 2006 - 2008 wyniósł 14,8% (w kraju 15,6%)
i zmniejszył się o 4,6 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim okresem 2004 - 2006. Największą
wartość opisywanego wskaźnika odnotowano w woj. mazowieckim (21,7%), natomiast najniższą
w woj. zachodniopomorskim (8,2%). Powyżej wartości średniej uplasowały się również województwa:
dolnośląskie, pomorskie, lubuskie i śląskie.
Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły nowe innowacje dla rynku w % ogółu
przedsiębiorstw przemysłowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób w województwie podkarpackim
w latach 2006-2008 wyniósł 10,9% (w kraju 9,3%). Największą wartość wskaźnika zanotowano w woj.
śląskim – 11,7%, natomiast najmniejszą w woj. zachodniopomorskim – 4,1%.
Udział przedsiębiorstw usługowych, które wprowadziły nowe innowacje dla rynku w % ogółu
przedsiębiorstw usługowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób w województwie podkarpackim
w latach 2004 - 2006 wyniósł 6,2% (w Polsce 7,4%), natomiast w latach 2006 - 2008 kształtował się na
poziomie 5,7% (w kraju 6,3%). Najwyższy poziom omawianego wskaźnika w latach 2006 - 2008
zanotowano w woj. mazowieckim (9,1%), zaś najmniejszy w woj. opolskim (2,1%). Powyżej wartości
średniej uplasowały się również województwa dolnośląskie i śląskie.
Udział nakładów inwestycyjnych na maszyny i urządzenia techniczne w nakładach na działalność
innowacyjną w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 49 osób w województwie
podkarpackim zmniejszył się z 62,8% w 2005 r. do 49,1% w 2008 r. (w kraju odpowiednio z 58,6% do
57,1%). W 2005 r. województwo podkarpackie zajmowało 9 pozycję w rankingu województw, zaś
w 2008 r. spadło na przedostatnie miejsce. Najwyższą wartość omawianego wskaźnika w 2008 r.
odnotowano w woj. świętokrzyskim (72,3%), najmniejszą natomiast w woj. lubelskim (31,7%).
Około połowy z ogólnych nakładów na działalność inwestycyjną przeznaczane jest na
udoskonalenie zaplecza maszynowego i urządzeń technicznych (wykres 18), co w przyszłości ma
procentować większą liczą wprowadzanych innowacji oraz poprawą jakości produkowanych
wyrobów.
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Wykres 18. Nakłady inwestycyjne na maszyny i urządzenia techniczne w ogólnych nakładach na działalność
innowacyjną (w %) w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 49 osób
Źródło: A. Grzesik, L. Woźniak, M. Woźniak, Ekspertyza dotycząca RSI…, jw., s. 20.

Udział środków własnych w nakładach na działalność innowacyjną w przemyśle w województwie
podkarpackim był najwyższy w 2004 r. i wynosił 83,2%. Najmniejszą wartość wskaźnika zanotowano
w 2007 r. (69,0%), natomiast w 2008 r. nastąpił jego wzrost o 3,2 pkt. proc. Pod tym względem,
w rankingu województw województwo podkarpackie zajmowało w 2004 r. 6 pozycję, 13 – w 2007 r. i
8 w 2008 r. W roku 2008 udział środków własnych w nakładach na działalność innowacyjną
ukształtował się na zbliżonym poziomie zarówno w woj. podkarpackim jak i w kraju i wyniósł ponad
72%.
Wartość nakładów w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo o liczbie pracujących powyżej 9 osób
prowadzące działalność innowacyjną w przemyśle w 2008 roku wyniosła w woj. podkarpackim 3 271
tys. zł (w kraju 4 613 tys. zł), co dało województwu 11 miejsce w Polsce.
Nakłady przypadające na 1 przedsiębiorstwo o liczbie pracujących powyżej 9 osób prowadzące
działalność innowacyjną w usługach w 2008 r. wynosiły 966,9 tys. zł, co uplasowało woj.
podkarpackie na 10 miejscu w kraju.
Udział środków budżetowych w finansowaniu działalności innowacyjnej w przemyśle
w województwie podkarpackim w roku 2008 wyniósł 2,3% (w kraju 1,3%) i był wyższy tylko o 0,2 pkt.
proc w porównaniu z 2004 r. Najwyższy poziom wskaźnika zanotowano w woj. lubelskim (4,2%),
najniższy zaś w województwach dolnośląskim i pomorskim (po 0,4%). Powyżej średniej krajowej
uplasowały się (oprócz województw lubelskiego i podkarpackiego) województwa: świętokrzyskie,
podlaskie, małopolskie, wielkopolskie, opolskie i kujawsko-pomorskie.
Liczba nowych wniosków patentowych w przeliczeniu na milion mieszkańców w 2007 r. w woj.
podkarpackim wynosiła 3,5 (w kraju 3,8). Najniższy poziom wskaźnika dla woj. podkarpackiego
w omawianym okresie odnotowano w 2004 r. (1,6) i wówczas jego wartość była blisko o połowę
mniejsza niż w kraju. Najwyższy poziom omawianego wskaźnika w 2007 r. zanotowano w woj.
dolnośląskim (4,9), najniższy zaś w woj. podlaskim (1,7). Powyżej wartości średniej uplasowały się
również województwa: mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie i pomorskie. Wskaźnik dotyczący
nowych wniosków patentowych do EPO w latach 2004 - 2007 (wykres 19) w województwie
podkarpackim kształtował się w granicach od 1,65 do 6,00, przy czym wartość najniższą
zarejestrowano w roku 2004, zaś najwyższą w roku 2005. Wskaźnik dla Polski na koniec 2007 roku
osiągnął wartość 3,54 i był niewiele wyższy niż w województwie podkarpackim (o 0,4%).
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Województwa małopolskie i lubelskie notują wyższy wskaźnik (odpowiednio: 4,39 i 3,76), natomiast
województwo świętokrzyskie znacznie niższy (1,82). Tendencja w analizowanym zakresie nie jest
ustabilizowana dla Podkarpacia i Małopolski (duże wahania wartości wskaźnika).
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Wykres 19. Nowe wnioski patentowe w EPO na milion mieszkańców w latach 2004-2007
Źródło: A. Grzesik, L. Woźniak, M. Woźniak, Ekspertyza dotycząca RSI…, jw., s. 32.

Liczba wynalazków w przeliczeniu na 100 pracowników naukowo-badawczych w województwie
podkarpackim w 2007 roku wyniosła 2,2 (w kraju 2,5). Z takim wynikiem woj. podkarpackie
uplasowało się na 10 pozycji w skali kraju. Najwyższy poziom wskaźnika zanotowano w woj. śląskim
(4,5), natomiast najniższy w woj. lubuskim (1,4). Wskaźnik dotyczący liczby wynalazków na 100
pracowników naukowo-badawczych w województwie podkarpackim w latach 2004 - 2007 oscylował
od 1,8 w roku 2005 do 2,7 w roku 2004. W roku 2007 wyniósł 2,2.
Pod tym względem (wykres 20) Podkarpacie niewiele odbiega od średniej krajowej (2,5 w roku
2007) i wypada lepiej niż Małopolska (1,6) i Lubelszczyzna (1,7), ale dwukrotnie słabiej niż
Świętokrzyskie (4,4).
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Wykres 20. Liczba wynalazków na 100 pracowników naukowo-badawczych w latach 2004-2007
Źródło: A. Grzesik, L. Woźniak, M. Woźniak, Ekspertyza dotycząca RSI…, jw., s. 34.
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W latach 2006 - 2008 udział przedsiębiorstw posiadających bezprzewodowe sieci LAN
w przedsiębiorstwach ogółem wykazywał tendencję wzrostową zarówno w województwie
podkarpackim (z 12,0% do 20,7%), jak i w Polsce (z 14,5% do 22,6%). Województwo podkarpackie
w 2006 r. zajmowało 14 pozycję w rankingu województw. W 2008 r. województwo awansowało na 9
miejsce. Jest to pozytywne zjawisko w zakresie rozwoju i innowacji. Najwyższy poziom wskaźnika
w 2008 r. zanotowano w woj. dolnośląskim (24,0%), najniższy zaś w woj. łódzkim (16,1%).
Udział przedsiębiorstw posiadających Intranet w przedsiębiorstwach ogółem w % w woj.
podkarpackim w latach 2006 - 2008 charakteryzował się tendencją spadkową. Wskaźnik zmniejszył
się z 24,1% w 2006 r. do 21,5% w 2008 r. Najwyższy poziom wskaźnika zanotowano w 2008 r. w woj.
mazowieckim (35,8%), zaś najniższy w woj. lubelskim (17,6%). Powyżej średniej krajowej uplasowały
się (oprócz woj. mazowieckiego) województwa: pomorskie, opolskie, dolnośląskie, małopolskie
i zachodniopomorskie.
Poziom wskaźnika udział przedsiębiorstw posiadających system informatyczny do obsługi
zamówień w przedsiębiorstwach ogółem dla województwa podkarpackiego zarówno w 2006 r. jak
i w 2007 r. był wyższy niż przeciętnie w kraju. Wielkość wskaźnika w 2007 r. wyniosła 39,2%, dzięki
czemu woj. podkarpackie uplasowało się na 2 miejscu w rankingu województw, zaraz za
województwem mazowieckim.
Udział przedsiębiorstw posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach
ogółem dla województwa podkarpackiego w 2008 r. wyniósł 60,7% i zwiększył się o ok. 9 pkt. proc.
w stosunku do 2007 roku (w kraju wzrost był nieco mniejszy i wyniósł ok. 5,5 pkt. proc.). W rankingu
województw w 2008 r. woj. podkarpackie zajęło 5 miejsce. Najwyższy poziom wskaźnika zanotowano
w woj. mazowieckim (65,7%), natomiast najniższy odnotowano w woj. świętokrzyskim (48,0%).
Wartość wskaźnika odnowienie środków trwałych w przemyśle w województwie podkarpackim
w 2008 r. wyniosła 8,6% (w kraju 10,3%) i była większa o 1,4 pkt. proc. w porównaniu z 2004 r. woj.
podkarpackie zajmowało 14 pozycję w rankingu województw. Najwyższą wartość wskaźnika
zanotowano w woj. świętokrzyskim (14,8%), najmniejszą zaś w woj. opolskim (6,1%).
Pod względem liczby centrów obróbkowych w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2008 r. woj.
podkarpackie z wartością 704 szt. znajdowało się na 4 miejscu w kraju, za województwami
dolnośląskim (1 130 szt.), śląskim (1 120 szt.) i zachodniopomorskim (881 szt.). Warto podkreślić, że
liczba centrów obróbkowych w woj. podkarpackim, w latach 2004 - 2008 zwiększyła się prawie
dwukrotnie.
Liczba robotów przemysłowych w przedsiębiorstwach wykazywała w analizowanym okresie
tendencję wzrostową zarówno w województwie podkarpackim, jak i w kraju. W 2008 r. ich liczba
w woj. podkarpackim wyniosła 151 szt. i z takim wynikiem województwo uplasowało się na 6 miejscu
w kraju. Najwyższą wartość odnotowano w woj. śląskim (1 622 szt.), a najniższą w woj.
zachodniopomorskim (26 szt.).
Wyposażenie przedsiębiorstw przemysłowych w województwie podkarpackim w komputery do
sterowania i regulacji procesami technologicznymi w latach 2004 - 2008 charakteryzowało się
tendencją wzrostową z 963 szt. do 1 456 szt. W 2008 r. woj. podkarpackie zajmowało 8 pozycję
w kraju. Największą ich liczbę zanotowano w województwie śląskim (6 593 szt.), natomiast
najmniejszą w województwie warmińsko-mazurskim (540 szt.).
Analizując udział nakładów inwestycyjnych na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia
w nakładach inwestycyjnych ogółem należy zauważyć, że zarówno w województwie podkarpackim,
jak i w kraju w latach 2006 - 2008 uległ on zmniejszeniu. Dla woj. podkarpackiego wskaźnik ten
obniżył się z 60,6% w 2006 r. do 44,5% w 2008 r. (dla kraju odpowiednio z 50,8% do 48,3%).
Liczba szkół wyższych w przeliczeniu na milion mieszkańców w województwie podkarpackim na
przestrzeni ostatnich 6 lat obniżyła się o 1, i w 2009 r. wyniosła 7. Niższe wskaźniki odnotowano
jedynie w województwach opolskim i warmińsko-mazurskim. W kraju liczba szkół wyższych
przypadająca na 1 milion mieszkańców wykazywała tendencję wzrostową z 11 w 2004 r. do
12 w 2009 r.
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Pod względem liczby jednostek prowadzących działalność B+R w przeliczeniu na milion ludności
woj. podkarpackie zajmowało 8 miejsce w rankingu województw w 2008 r. Wskaźnik ten w woj.
podkarpackim wykazywał tendencję wzrostową w latach 2004 - 2007 (z 21,4 do 26,7), natomiast
w 2008 roku nastąpił jego spadek do wartości 23,3. W Polsce liczba jednostek prowadzących
działalność B+R w przeliczeniu na milion ludności wzrosła z 25,1 w 2004 r. do 30,3 w 2008 r. Powyżej
średniej krajowej w 2008 r. uplasowały się województwa: mazowieckie (64,4), dolnośląskie (34,4)
i wielkopolskie (33,0), natomiast najniższą wartość zanotowano w woj. zachodniopomorskim (11,8).
Wskaźnik określający udział jednostek GOW w ogólnej liczbie jednostek dla województwa
podkarpackiego w ostatnich latach systematycznie wzrastał. W okresie 2004 - 2009 zwiększył się
z 38,5% do 40,2%. Podobną tendencję zaobserwowano dla Polski (wzrost odpowiednio 39,8%
i 42,8%). Największą wartość omawianego wskaźnika zanotowano w województwach: dolnośląskim
(46,8%), mazowieckim (46,3%) i w warmińsko-mazurskim (45,6%). Najniższą zaś w województwach
łódzkim (39,2%) i świętokrzyskim (36,5%).
Analiza danych statystycznych dotyczących poziomu innowacyjności gospodarki województwa
podkarpackiego wskazuje na to, że należy on do niższych w kraju. Mimo wysokiej świadomości
przedstawicieli przemysłu, dotyczącej znaczenia, jakie odgrywają innowacje i angażowania większych
(ale tylko w ujęciu procentowym) środków w nakłady inwestycyjne na ich rozwój, w przypadku
Podkarpacia występują niekorzystne trendy w porównaniu do trendów uwzględniających średnią dla
kraju. Przy dalszym utrzymywaniu się takiego stanu trudno będzie zmniejszać dystans do wiodących
regionów, do których z pewnością należy zaliczyć województwa mazowieckie, łódzkie czy śląskie,
które znajdują się w czołówce pod względem inwestowania w innowacyjną gospodarkę. Szczególnie
przykład województwa łódzkiego jest istotnym wzorcem, który wskazuje jak trudno jest nawiązać
wyrównaną walkę konkurencyjną z wiodącymi regionami. Znaczny wzrost inwestycji w innowacje w
tym województwie nie przełożył się na szybki wzrost wszystkich wskaźników. Widoczna jest raczej
nieznaczna ich poprawa i nawet w sytuacjach, w których udaje się osiągnąć dobrą pozycję, okazuje
się ona mało stabilna i ulega znacznym wahaniom w dalszych okresach.
Pewną nadzieję na dobre tempo rozwoju zdaje się dawać odpowiadająca średniej krajowej liczba
wniosków patentowych oraz wydajność pracowników naukowych mierzona liczbą opracowywanych
wynalazków, ale uwzględniając nadal słabsze przygotowanie firm, można obawiać się, że będą one
wprowadzane w innych przedsiębiorstwach – położonych w innych regionach lub za granicą. 41
Dla przedstawienia pozycji woj. podkarpackiego w skali regionów UE oraz w skali Polski (tabela 15)
obliczone zostały kompleksowe mierniki (CI), które umożliwiły analizę poziomu innowacji w każdej
z grup wskaźników, a następnie posłużyły skonstruowaniu syntetycznego wskaźnika Regional
Innovation Index (RII). Ze względu na dostępność danych, liczba regionów objęta badaniem
w poszczególnych grupach wskaźników jest różna.
W pierwszej grupie wskaźników siły napędowe innowacji znalazło się 198 regionów, które zostały
podzielone na regiony o wysokim, średniowysokim, średnim, średnioniskim oraz niskim poziomie
innowacji. Wysoki poziom innowacji wystąpił w 28 regionach z Belgii, Niemiec, Danii, Finlandii,
Niderlandów, Norwegii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Średniowysoki poziom wystąpił w 40
regionach, a średni (gdzie znalazło się województwo mazowieckie), w 57 regionach. Województwo
podkarpackie oraz pozostałe polskie regiony znalazły się wśród 59 regionów o średnioniskim
poziomie innowacji, obok regionów z Bułgarii, Czech, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Malty,
Portugalii oraz Słowacji. Niskim poziomem innowacji charakteryzowało się 14 regionów.
Województwo podkarpackie pod kątem wskaźników z grupy siły napędowe innowacji słabo wypada

41

S. Dziedzic, L. Woźniak, D. Wyrwa, Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI)…, jw., .s. 47.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu
Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie
podkarpackim”.
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na tle regionów europejskich oraz w porównaniu do Polski, gdzie zajmuje ostatnie lokaty wśród
województw.
W grupie wskaźników aktywność przedsiębiorstw znalazło się 111 regionów, podzielonych na
4 zbiory, regiony o wysokim, średniowysokim, średnioniskim oraz niskim poziomie innowacji. Wysoki
poziom innowacji wystąpił w 18 regionach z Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Norwegii, Luksemburgu
oraz Wielkiej Brytanii. Średniowysoki poziom wystąpił w 16, a średnioniski w 32 regionach.
Województwo podkarpackie oraz pozostałe polskie regiony znalazły się wśród 45 regionów o niskim
poziomie innowacji. Należy zauważyć, że województwo podkarpackie zajmuje wysokie lokaty w kraju,
nie licząc liczby patentów oraz wydatków na innowacje niezwiązanych z pracami B+R (wskaźnik ten
jest destymulantą tj. wysokie wartości są niekorzystne), ale na tle wszystkich regionów europejskich
wypada bardzo słabo. Szczególnie niskie są wskaźniki, które mają najwyższy wpływ na wysokość RII,
tj. wydatki przedsiębiorstw na B+R oraz liczba patentów.
W grupie wskaźników wyniki znalazło się 109 regionów, które zostały podzielone jak
w poprzedniej grupie na 4 zbiory. Wysoki poziom innowacji wystąpił w 26 regionach, z Austrii, Belgii,
Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Luksemburga, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii. Średniowysokim
poziomem charakteryzowało się 30 regionów. Wśród 19 regionów o średnioniskim poziomie
innowacji znalazło się 5 polskich województw: mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, opolskie oraz
pomorskie. Pozostałe regiony, w tym województwo podkarpackie, charakteryzowały się niskim
poziomem innowacji. Analizując pozycję województwa podkarpackiego w kraju można zauważyć
wysoką liczbę przedsiębiorstw wprowadzających innowacje zarówno produktowe jak i marketingowe
oraz wysoką wartość sprzedaży produktów "nowych dla przedsiębiorstwa". Znacznie gorzej
przedstawiała się liczba przedsiębiorstw zmniejszających (poprzez innowacje) zużycie materiałów
i energii oraz wysokość zatrudnienia w usługach opartych na wiedzy.
Na podstawie syntetycznego wskaźnika RII, wszystkie 201 regionów zostało pogrupowane według
ogólnego poziomu innowacji. W grupie o najwyższym poziomie innowacji znalazło się 25 regionów
z Dani, Niemiec, Niderlandów, Finlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Grupy o poziomie
średniowysokim i średnim liczyły odpowiednio 66 i 31 regionów. Wśród 42 regionów o średnioniskim
poziomie innowacji znalazło się 5 polskich regionów tj.: mazowieckie, małopolskie, śląskie,
dolnośląskie oraz pomorskie. Województwo podkarpackie znalazło się w ostatniej grupie
o najniższym poziomie innowacji, razem z pozostałymi regionami, z Bułgarii, Czech, Grecji, Hiszpanii,
Portugalii, Rumunii oraz Słowacji. W porównaniu do roku 2004 miejsce województwa
podkarpackiego nie zmieniło się, podobnie jak nie uległy wyraźnej zmianie lokaty województwa
w poszczególnych grupach wskaźników.
Oznacza to, że polityka innowacyjna prowadzona w Regionie musi ulec zintensyfikowaniu.
Podstawowe uzasadnienia to:
• kierowanie środków w kierunku wspierania najlepszych – zapobiegnie mało efektywnemu
rozpraszaniu środków;
• wspieranie rozwoju klastrów i innych form współpracy przedsiębiorstw, jako alternatywa dla
ciągłego braku różnych możliwości (finansowych, wiedzy, informacji itd.);
• zwrócenie większej uwagi na dominujące sektory (np. lotniczy, odlewniczy, chemiczny,
żywnościowy) i sektory wysokiej szansy rozwoju.
Należy podkreślić, że proces gromadzenia danych, obliczenia wskaźników jest długotrwały, stąd
też w tabeli 15 przedstawiono wskaźniki RIS 2009 dla regionów w 2006 roku.
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Tabela 15. Znormalizowane wskaźniki RIS 2009 dla regionów w 2006 r.

Wyszczególnienie

Dolnośląskie ..............
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie ....................
Lubuskie ....................
Łódzkie ......................
Małopolskie ...............
Mazowieckie ..............
Opolskie .....................
Podkarpackie ............
Podlaskie ...................
Pomorskie ..................
Śląskie ........................
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie ............
Zachodniopomorskie .
Pozycja woj. podkarpackiego w kraju .....

1.1.3
1.1.4
1.2.1
Ludność Uczestni- Wydatki
z wyżczący
publiszym w kształ- czne na
wykceniu
B+R
ształustawiceniem cznym

2.1.3
1.2.4
2.1.1
Gospo- Wydatki Wydatki
darstwa przedsię- na innodomowe biorstw wacje nie
z dostę- na B+R związane
pem
z B+R
szerokopasmowym

0,38
0,20
0,27
0,28
0,34
0,36
0,53
0,25
0,24
0,36
0,35
0,35
0,27
0,29
0,30
0,39

0,35
0,29
0,35
0,27
0,31
0,30
0,39
0,27
0,23
0,29
0,35
0,34
0,22
0,29
0,27
0,34

0,37
0,21
0,41
0,23
0,46
0,59
0,63
0,21
0,19
0,34
0,38
0,33
0,14
0,34
0,42
0,27

0,31
0,37
0,28
0,33
0,34
0,36
0,34
0,31
0,28
0,28
0,37
0,36
0,28
0,37
0,33
0,33

0,33
0,32
0,32
0,22
0,28
0,41
0,40
0,20
0,36
0,20
0,36
0,30
0,20
0,16
0,29
0,18

0,62
0,56
0,66
0,50
0,43
0,52
0,41
0,57
0,64
0,61
0,50
0,57
0,47
0,56
0,46
0,44

15.

15.

15.

13.

3.

2.

2.2.1
2.2.2
2.3.1
3.1.1
3.1.2
MŚP
MŚP
Liczba Przedsię Przedsięwprowa- wprowa- patentów biorstwa biorstwa
dząjce
dząjce zgłoszo- wprowa- wprowawłasne innowa- nych do dzające dzające
innowa- cje we
EPO
innowa- innowacje
współcje pro- cje marpracy
duktowe ketingoi usługo- we i orz innymi
we
ganizacyjne
0,32
0,48
0,16
0,31
0,37
0,10
0,35
0,09
0,11
0,33
0,27
0,45
0,14
0,32
0,32
0,06
0,35
0,14
0,09
0,17
0,11
0,26
0,12
0,13
0,20
0,18
0,40
0,14
0,20
0,38
0,22
0,56
0,17
0,28
0,44
0,28
0,48
0,17
0,29
0,40
0,30
0,53
0,10
0,32
0,43
0,19
0,51
0,13
0,29
0,37
0,34
0,49
0,14
0,34
0,43
0,28
0,52
0,12
0,29
0,43
0,20
0,40
0,13
0,25
0,22
0,24
0,30
0,10
0,23
0,26
0,11
0,33
0,18
0,15
0,26
0,16
0,31
0,10
0,15
0,31
3.

2.

13.

2.

2.

3.2.2
3.1.3a
3.1.3b
3.2.1
Zmniej- Zmniej- Zatrudnie- Zatrudszanie
szanie nie w śre- nienie
kosztów zużycia dniowyso- w usłupracy materia- kiej i wy- gach
łów
sokiej opartych
i energii technice na wiedzy
przetwórstwa przemysłowego
0,34
0,42
0,44
0,41
0,33
0,44
0,34
0,26
0,35
0,35
0,21
0,17
0,35
0,53
0,31
0,22
0,30
0,39
0,32
0,33
0,30
0,43
0,26
0,28
0,41
0,43
0,27
0,52
0,38
0,38
0,41
0,29
0,36
0,36
0,37
0,17
0,55
0,48
0,21
0,20
0,39
0,46
0,50
0,38
0,33
0,43
0,45
0,36
0,36
0,49
0,18
0,12
0,42
0,43
0,23
0,26
0,33
0,39
0,42
0,29
0,45
0,35
0,43
0,39

3.2.5
3.2.6
SprzeSprzedaż pro- daż produktów duktów
"nowych "nowych
dla
dla
rynku" przeddsiębiorstwa"

0,50
0,39
0,41
0,30
0,41
0,53
0,49
0,46
0,42
0,36
0,50
0,49
0,60
0,48
0,40
0,31

0,43
0,29
0,29
0,35
0,31
0,21
0,23
0,36
0,37
0,14
0,32
0,47
0,64
0,46
0,35
0,13

7.

9.

5.

14.

7.

14.

Dla wszystkich regionów Unii Europejskiej i Norwegii wartości wskaźników zostały przeskalowane - od minimalnej wartości 0 dla regionu o najniższej wartości wskaźnika - do
42
maksymalnej wartości 1,0 dla regionu o najwyższej wartości wskaźnika . W tabeli przedstawiono dane dla części polskiej.

42

Regional Innovation Scoreboard 2009 - Methodology report, Pro Inno Europe, Grudzień 2009 (ostatnie dostępne dane)
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9. Analiza SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego
Rozwój innowacyjności regionu wymaga zaistnienia odpowiednich uwarunkowań wewnętrznych
i zewnętrznych. Wskazane jest, by przeważały te, które mają charakter pozytywny (mocne strony
i szanse). Należy jednak zauważyć, że w przypadku województwa podkarpackiego występuje wiele
ograniczeń wewnętrznych, głównie będących wynikiem złej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz
peryferyjnego położenia w kraju i Unii Europejskiej. Uwzględniając to, że szanse wynikające z wejścia
do Wspólnoty w podobnym stopniu wpływają na potencjał rozwojowy innych regionów o podobnej
charakterystyce ekonomicznej, konieczne jest poszukiwanie takich konfiguracji czynników
pozytywnych wewnętrznych i zewnętrznych, które pozwolą na zbudowanie specyficznych
kompetencji, wyróżniających województwo na tle innych regionów.
W województwie podkarpackim na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim wysoka
motywacja do osiągnięcia sukcesu oraz zdolność do współpracy, czego dowodem są dobrze
rozwijające się inicjatywy klastrowe oraz zajmowanie pozycji lidera, co do innych inicjatyw
sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności (do których należą np. specjalne strefy
ekonomiczne czy inkubatory przedsiębiorczości). Nie bez znaczenia pozostaje również środowisko
naturalne, dające możliwość efektywnego rozwoju ekoinnowacji czy nowoczesnych usług
turystycznych.
Szczegółową analizę najważniejszych czynników rozwoju innowacyjności w województwie
podkarpackim w układzie SWOT zawiera tabela 16.
Tabela 16. Analiza SWOT

Mocne strony
• systematycznie udoskonalana struktura
wdrażania RSI,
• cykliczne konferencje Podkarpackiego Forum
Innowacji oraz spotkania Podkarpackiej Rady
Innowacyjności,
• wysoka świadomość władz regionu
o znaczeniu sieci współpracy w rozwoju
innowacyjności,
• otwartość przedstawicieli administracji
lokalnej na innowacje i gotowość do ich
wprowadzania,
• istniejące w regionie i powstające nowe
inicjatywy klastrowe zwiększające możliwości
transferu technologii, w tym silnie rozwinięty
klaster Dolina Lotnicza
• funkcjonowanie dwóch specjalnych stref
ekonomicznych oraz rozwój kolejnych
obszarów sprzyjających współpracy
przedsiębiorstw z nauką takich jak parki
przemysłowe i technologiczne,
• zróżnicowana struktura podmiotów
wchodzących w skład regionalnego systemu
innowacji (m. in. uczelnie publiczne
i niepubliczne, agencje rozwoju regionalnego
izby gospodarcze, parki technologiczne i
przemysłowe, specjalne strefy ekonomiczne,
klastry, centra transferu technologii,

Słabe strony
• mała dostępność wyspecjalizowanych
instytucji świadczących usługi
proinnowacyjne spowodowana ich niewielką
liczbą i lokalizacją, a także ciągle
niewystarczającą infrastrukturą techniczną
województwa,
• niewielki odsetek instytucji otoczenia biznesu
zajmujących się rozwojem innowacyjności
(takie pole aktywności wskazywała co
dziesiąta badana jednostka),
• niski stopień spełniania oczekiwań
przedsiębiorców przez instytucje otoczenia
biznesu (w badaniu zrealizowanym w 2011
roku co piąty respondent nie był zadowolony
z ich funkcjonowania),
• zbyt niski poziom współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami i nauką przejawiający się
małą liczbą wspólnych projektów o
charakterze innowacyjnym (rozwija się ona
głównie w obrębie klastrów),
• niewielkie możliwości finansowania przez
samorząd regionalny i samorządy lokalne
polityki wspierania rozwoju innowacyjności
ze środków własnych, powodujące duże
uzależnienie od funduszy unijnych,
• niski poziom przedsiębiorczości wyrażający
się ostatnim miejscem w kraju pod względem
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•
•

•

•

•

•
•
•

•

jednostki badawczo-rozwojowe przemysłu,
preinkubatory i inkubatory
przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe i
poręczeniowe, organizacje przedsiębiorców),
umożliwiająca wszechstronne wsparcie,
relatywnie wysoka liczba jednostek
związanych z działalnością B+R (8 pozycja
w kraju w 2008 r.),
rosnący potencjał ośrodków naukowych
(zwłaszcza uczelni) w związku z inwestycjami
w wyposażenie, współpracą z innymi
ośrodkami w kraju i za granicą oraz rozwojem
kadry,
zróżnicowana struktura gospodarki z dużym
udziałem przedsiębiorstw należących do
przemysłu elektromaszynowego (w tym
zajmujących się produkcją lotniczą),
chemicznego, mineralnego (zwłaszcza
produkcja szkła i ceramicznych materiałów
izolacyjnych), spożywczego i rolnictwa
(szczególnie ekologicznego),
występowanie w regionie przedsiębiorstw o
ugruntowanej pozycji rynkowej
stymulujących rozwój sieci kooperacyjnych
i transfer technologii,
uwarunkowania sprzyjające wprowadzaniu
nowych rozwiązań (dobre przygotowanie
zasobów ludzkich przedsiębiorstw, relatywnie
niskie koszty prowadzenia działalności,
wysoka kultura przemysłowa),
duży udział przedsiębiorstw w finansowaniu
własnej działalności B+R,
rosnące nakłady inwestycyjne w sektorze
MŚP,
znaczny odsetek firm innowacyjnych
(powyżej średniej krajowej; 6 pozycja w kraju
w 2008 r.) wprowadzających innowacje
produktowe i procesowe,
zainteresowanie działalnością innowacyjną,
potwierdzone m.in. w wynikach konkursu
„Innowator Podkarpacia”.

•

•

•

•
•
•
•

•
•
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liczby podmiotów gospodarczych
w odniesieniu do liczby mieszkańców,
słaba kondycja finansowa przedsiębiorstw
wpływająca na niski poziom nakładów na
działalność innowacyjną (12 pozycja w kraju
w 2008 r.),
najniższy w kraju udział samodzielnych
pracowników naukowych (z tytułem
naukowym profesora lub stopniem doktora
habilitowanego) w jednostkach B+R,
niekorzystne wskaźniki innowacyjności
regionu w odniesieniu do zasobów ludzkich
(z wyjątkiem udziału zatrudnionych
w przetwórstwie przemysłowym w średniowysokiej i wysokiej technice),
mała liczba rozwiązań chronionych
patentami,
słaba koordynacja inicjatyw i działań
proinnowacyjnych w regionie,
brak dobrze rozwiniętego systemu wspierania
finansowego przedsięwzięć innowacyjnych
charakteryzujących się wysokim ryzykiem,
system szkolnictwa podstawowego,
gimnazjalnego i średniego słabo
przygotowany do kształcenia kadr dla
gospodarki opartej na wiedzy (zwłaszcza w
małych ośrodkach występuje duża liczebność
klas, niewystarczające wyposażenie oraz stały
nacisk na obniżanie kosztów funkcjonowania
szkół),
mało efektywne kanały wymiany informacji
na temat innowacji,
niska kultura innowacyjna społeczeństwa.
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Szanse
zwiększanie roli samorządu regionalnego w
kształtowaniu rozwoju województwa,
wzrost dostępności środków na współpracę
międzynarodową,
możliwości pozyskiwania bezpośrednich
inwestycji zagranicznych w związku z wysoką
atrakcyjnością inwestycyjną kraju
i województwa,
zmiany postaw społeczeństwa wobec
innowacji i rozwój kultury innowacyjnej,
wzrost znaczenia elektronicznych kanałów
komunikacji, a co za tym idzie zmniejszenie
wpływu peryferyjnego położenia
województwa,
wzrost zapotrzebowania (m.in. w wyniku
zmian demograficznych) na ekologiczne
rozwiązania, zwłaszcza w sferze produkcji
i przetwórstwa żywności oraz turystyki,
zwiększanie się znaczenia wiedzy i
umiejętności zamiast kosztów prowadzenia
działalności,
wzrost presji na rozwój innowacji,
wzrost zainteresowania finansowaniem
innowacyjnych rozwiązań ze strony
podmiotów nie należących do sektora
finansów publicznych,
spójność działań związanych z realizacją
Regionalnej Strategii Innowacji a innymi
krajowymi i regionalnymi dokumentami
strategicznymi,
potencjał środowiskowy możliwy do
wykorzystania w perspektywicznym obszarze
ekoinnowacji,
korzystne uwarunkowania ekonomiczne
pozwalające na uzyskanie wyższej
produktywności przy ponoszeniu podobnych
wydatków i prowadzące do wystąpienia
zjawiska konwergencji w regionie,
konsekwentna realizacja założeń
strategicznych rozwoju innowacyjności
zawartych w strategii rozwoju województwa
oraz RSI.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Zagrożenia
niekorzystne trendy rozwoju europejskiej
i polskiej gospodarki,
migracja najzdolniejszych i najlepiej
przygotowanych pracowników ze względu na
niekorzystny poziom płac w regionie,
małe szanse na „komercjalizację” innowacji
w regionie,
wzrost konkurencji (również w zakresie
innowacyjnych rozwiązań) ze strony państw
rozwijających się,
wzrost polaryzacji między innymi regionami
Unii Europejskiej i kraju oraz w obrębie
województwa,
niestabilność polityczna kraju prowadząca do
zmian polityki wspierania innowacyjności
i zmniejszenia koncentracji środków,
zmienność procedur związanych
z finansowaniem innowacji i ich
wprowadzaniem na rynek,
wzrost koncentracji na bieżących problemach
społecznych kosztem nakładów na
innowacyjność,
brak realnego zaangażowania ze strony władz
w kreowanie realnej polityki proinnowacyjnej
na szczeblu kraju i regionu,
załamanie polityki Unii Europejskiej i zmiana
jej priorytetów,
braki w świadomości powiązań (zagrożeń)
środowiskowych wymuszających innowacyjne
rozwiązania,
zbytnia koncentracja na krótkookresowym
rachunku ekonomicznym obniżająca
gotowość do ponoszenia wysokich nakładów
na działalność innowacyjną o długim okresie
zwrotu inwestycji.
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CZĘŚĆ DRUGA – ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE
1. Wizja innowacyjnego województwa podkarpackiego
Wizja to coś więcej niż marzenie. To marzenie wraz z realnymi przesłankami i podstawami jego
zrealizowania. Przedstawiona w RSI 2005 - 2013 wizja jest obrazem województwa podkarpackiego,
jako regionu nowoczesnego, innowacyjnego, ale zarazem mądrze zachowującego swoje naturalne
atuty środowiskowe i społeczne.
Sformułowana wizja brzmi:
Ekologicznie zrównoważona, innowacyjna i konkurencyjna gospodarka – lider w kreowaniu
ekoinnowacji.
To wizja nowoczesnej gospodarki niestanowiącej zagrożenia dla środowiska, a zarazem wizja
przyśpieszonego rozwoju dającego coraz więcej realnych szans mieszkańcom województwa. To obraz
gospodarki konkurencyjnej, dzięki dobrze pojętym interesom mieszkańców regionu, realizowanym
przez umiejętne zaangażowanie całego społeczeństwa w jego rozwój. To wizja rozwoju sterowanego
w celu tworzenia dobra w wymiarze ekologicznym i społecznym.
Celem nadrzędnym Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na Lata
2005 - 2013 jest przyśpieszenie jego rozwoju drogą wspierania i kreowania innowacji nastawionych
na tworzenie dobra – w wymiarze społecznym i ekologicznym, zbudowanie skutecznego i sprawnego
regionalnego systemu innowacji dla osiągnięcia trwałego, zrównoważonego rozwoju regionu.
Zrealizowanie tego celu będzie możliwe jedynie przez zaangażowanie wszystkich uczestników
procesu innowacji w sprawnie funkcjonującą sieć – regionalny system innowacji – dającą gwarancję
łatwej wymiany informacji, poglądów, szansę wszystkim osobom i organizacjom zainteresowanym
tworzeniem firm i wytwarzaniem produktów spełniających światowy poziom pod względem jakości,
użyteczności, ekologiczności.
Uzyskany wzrost konkurencyjności będzie skutkiem:
1. zwiększenia kultury innowacyjnej mieszkańców regionu;
2. restrukturyzacji tradycyjnych gałęzi przemysłu i kreowania powstawania nowych, nie tylko
w sektorze high-technology, ale szczególnie gałęzi nastawionych na wykorzystanie naturalnego
potencjału regionu, w tym szczególnie gałęzi nie stwarzających zagrożenia dla środowiska;
3. stworzenia preferencji dla rozwoju przemysłu służącego ochronie środowiska, a także przemysłu
wytwarzającego infrastrukturę ochrony środowiska;
4. związania wszystkich miast i innych miejscowości w sprawną sieć służącą całości regionu – w ten
sposób zapobieżenie marginalizacji niektórych ośrodków;
5. włączenia w budowanie innowacyjnego regionu wszystkich uczestników procesu kreowania
innowacji: firm, ośrodków naukowo-badawczych (także w dużych przedsiębiorstwach), ośrodków
wsparcia (w tym szczególnie naukowego i finansowego), administracji samorządowej i rządowej;
6. preferencji dla gałęzi wykazywanych zarówno w skali kraju, Unii Europejskiej, jak i świata, jako
wybitnie rozwojowe (technologie służące oszczędzaniu energii, energetyka odnawialna,
technologie teleinformatyczne, nanotechnologie, biotechnologie, prozdrowotna gospodarka
żywnościowa, usługi, w tym w zakresie ochrony środowiska, usługi turystyczne itd.);
7. realizacji koncepcji czystszej produkcji;
8. wzrostu zaangażowania firm w zdobywanie certyfikatów jakościowych (seria ISO 9000),
środowiskowych (seria ISO 14000, system EMAS), i innych.

83

wróć

2. Misja RSI 2005-2013
Misją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na Lata 2005 - 2013 jest
wspieranie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu, nastawionej na dobro.
Sformułowana misja brzmi:
Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki województwa, nastawionej na dobro
społeczne
Będzie to gospodarka ze znacznym udziałem sektora wysokich technologii, ale zarazem
zachowująca i wykorzystująca naturalne walory regionu. Zarówno priorytety rozwoju jak i cele
strategiczne podporządkowane są współczesnym wyobrażeniom o ścisłych i trwałych zależnościach
pomiędzy środowiskiem a gospodarką. Gospodarka będzie miała szanse zrównoważonego rozwoju
tylko tam, gdzie zostanie zachowane, a nawet odtworzone źródło jej zasilania – ekosystem. Mówiąc
inaczej, misja Strategii wskazująca na dobro może oznaczać, że w wielu dziedzinach (np. przemysł
spożywczy, rolnictwo, turystyka) innowacją będzie powrót do tradycji, do gospodarki endogenicznej,
rozwiązań ekologicznych. Taka praktyka nie stoi w sprzeczności ze wspieraniem nowoczesnych
rozwiązań techniczno-technologicznych w sektorze high-technology. Wprost przeciwnie, daje
gwarancję trwałego zachowania naturalnych podstaw rozwoju wszystkich sektorów gospodarki.
Realizacja zapisów zawartych w Strategii zdecydowanie wpłynie na wzrost wskaźników
innowacyjności regionu, systematycznie analizowanych w Unii Europejskiej; między innymi
spowoduje:
• wzrost udziału pracujących w sektorach przemysłu średnich i wysokich technologii;
• wzrost udziału pracujących w sektorze działalności usługowej wysokich technologii;
• wzrost wydatków publicznych i prywatnych w przedsiębiorstwach na działalność badawczorozwojową;
• zwiększenie liczby zgłaszanych patentów, w tym w sektorze wysokich technologii;
• w ostatecznym rezultacie wzrost wskaźnika PKB per capita.
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3. Priorytety służące zwiększeniu innowacyjności gospodarki regionu
W trakcie dyskusji dotyczących aktualizacji RSI 2005 - 2013, a także w opiniach przygotowanych
przez członków Podkarpackiej Rady Innowacyjności i Komitetu Zarządzającego, w większości
przypadków podkreślono, że priorytety nie straciły swojej aktualności.
Innowacyjność jest wyjątkowo cenna, szczególnie w naszym kraju, podobnie jak każde rzadkie
dobro. Nowe, innowacyjne rozwiązania są często trudne do zdobycia. Wbrew przyjętym stereotypom
myślenia i działania, na rynkach globalnych nikt nie sprzedaje najbardziej konkurencyjnych,
najnowszych technologii i wzorów wyrobów, a także chronionych nazw geograficznych. Tak więc
postęp w naszym kraju może być osiągany głównie poprzez kreowanie własnych, innowacyjnych
rozwiązań. Jeżeli nie zwiększymy kreatywności naszego myślenia i innowacyjności gospodarki,
pozostaniemy tylko konsumentami obcych rozwiązań technologicznych; niestety nie będą to
rozwiązania najnowsze i najlepsze.
Intencji kreowania innowacyjnej gospodarki regionu wykorzystującej głównie własny potencjał są
podporządkowane priorytety Strategii.
W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 - 2013
sprecyzowano trzy priorytety:
Priorytet 1
Otwarta, efektywna sieć kreowania i wsparcia innowacyjności
Skuteczność procesu wprowadzania innowacji do życia i gospodarki województwa wymaga
konsolidacji i współpracy wszystkich podmiotów związanych z innowacyjnością. Niezbędne jest więc
stworzenie elastycznego systemu innowacyjności, koordynującego działania przedsiębiorstw, obszaru
edukacji i nauki, okołobiznesowych instytucji wspierających oraz administracji samorządowej
i rządowej. Elementami systemu będą zarówno wszystkie instytucje już istniejące, jak i wiele
planowanych, wypełniających luki w celu wsparcia skutecznego funkcjonowania systemu. Szczególnie
ważne będzie stworzenie infrastruktury finansowego wsparcia innowacji, a także wzmocnienie
komórek administracji zajmujących się funduszami Unii Europejskiej. Ważne jest jednak
wypracowanie skutecznej logiki postępowania – wizja wyznacza cele strategiczne, kolejnym etapem
jest tworzenie mechanizmów ich realizacji, a ostatnim budowanie systemu (struktury) służącego
urzeczywistnianiu wizji.
Priorytet 2
Zwiększenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych regionu
Wiedza w czasach dzisiejszych nabiera coraz większej wartości ekonomicznej. Budowanie
gospodarki opartej na wiedzy jest podstawowym warunkiem zwiększania jej innowacyjności
i konkurencyjności. Komercjalizacja własności intelektualnej i przemysłowej zwiększy
zainteresowanie uczelni oraz innych ośrodków badawczo-rozwojowych pracami na rzecz kreowania
innowacji. Gruntownej zmiany wymaga system kształcenia na każdym szczeblu, w kierunku
zdobywania wiedzy zorientowanej na rozwiązywanie problemów i na zastosowanie jej w praktyce.
Prace dyplomowe na każdym szczeblu kształcenia powinny być realizowane we współpracy
z praktyką i jej służyć. Szczególnie ważne jest propagowanie wzorców ustawicznego kształcenia.
Efektem podjętych działań będzie zwiększenie liczby instytucji i osób zainteresowanych
prowadzeniem badań naukowych w kierunku wykorzystania wyników w praktyce. Wzmacnianiu
potencjału służą wszelkie działania integracyjne, tworzenie zarówno formalnych powiązań
biznesowych, jak i luźnych związków pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu innowacyjnego.
Ważne jest również zwrócenie uwagi na możliwość tworzenia wspólnych planów rozwojowych
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(foresight) w zakresie działalności innowacyjnej, co dodatkowo ułatwia wspólne finansowanie
przedsięwzięć.
Priorytet 3
Wzmocnienie innowacyjnych firm w regionie i kreowanie nowych
Jednym z celów strategicznych województwa podkarpackiego zawartych w Strategii Rozwoju
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2020 (Aktualizacja 2010) jest tworzenie warunków dla
wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie przedsiębiorczości, zwiększanie jej
innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. W ten sposób priorytet
wzmocnienia innowacyjnych firm w regionie i kreowania nowych jest zgodny ze Strategią Rozwoju
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2020 (Aktualizacja 2010). Wzrostowi ilościowemu
powinny towarzyszyć zmiany jakościowe, takie jak wdrażanie koncepcji czystszych produkcji,
nowoczesnych systemów zarządzania: jakością (ISO 9001), ochroną środowiska (ISO 14001, EMAS),
bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N-18001/QHSAS 18001), bezpieczeństwem informacji
(ISO 27001), energią (EN 16001), ciągłością działania (BS 25999), jakością w przemyśle spożywczym
(ISO 22000/HACCP), odpowiedzialnością społeczną (SA 8000) oraz wdrażanie procesu zarządzania
ryzykiem (ISO 31000), które w swojej istocie sprzyjają kreowaniu innowacji. Wyjątkowo ważne jest
tworzenie platformy współpracy przedsiębiorstw z innymi instytucjami, w tym również współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej. W priorytet ten wpisana jest również koncepcja tworzenia
klastrów oraz powstawania firm zajmujących się wytwarzaniem produktów regionalnych, szczególnie
w zdefiniowanych sektorach wysokiej szansy. W przemyśle spożywczym, w tym także w rolnictwie,
priorytetowego znaczenia nabiera powstawanie przedsiębiorstw ekologicznych. Powrót do natury to
też innowacja.
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4. Cele strategiczne
W opiniach przygotowanych przez członków Podkarpackiej Rady Innowacyjności i Komitetu
Zarządzającego, w większości przypadków zwrócono uwagę, że cele zapisane w Strategii są
realizowane w zadowalającym stopniu i że nie utraciły swojej aktualności.
A. Wzmocnienie i rozwój podkarpackiego regionalnego systemu innowacji
Skuteczne kreowanie, wdrażanie i dyfuzja innowacji będą możliwe jedynie w warunkach pełnego,
aktywnego uczestniczenia wszystkich uczestników procesu innowacyjności w ramach regionalnego
systemu innowacji. Realizacja tego celu zakłada, że oprócz wykorzystania istniejących już elementów
systemu, niezbędne będzie stworzenie nowych komórek, a przede wszystkim usprawnienie
gromadzenia i wymiany informacji oraz ułatwienie dostępu do nich.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na Lata 2005 - 2013 wspiera więc
powstawanie nowoczesnych, sprawdzonych elementów infrastruktury działającej na rzecz transferu
technologii, takich jak: parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, centra technologii, centra
doskonałości, preinkubatory, inkubatory przedsiębiorczości, specjalistyczne laboratoria itd.
Najważniejsze jest jednak ujęcie wszystkich elementów systemu w sprawnie funkcjonującą sieć,
w której dominować będzie wspólnota celów, zrozumienie efektu synergii, a zarazem wyeliminowane
zostanie dublowanie poczynań oraz niezdrowo rozumiana konkurencja. System ten powinien być
otwarty dla każdej osoby i firmy, zainteresowanej zakresem jego działania, pomocą,
współdziałaniem.
Cel strategiczny, „Wzmocnienie i rozwój podkarpackiego regionalnego systemu innowacji” będzie
realizowany przez następujące cele operacyjne:
1. Elastyczna struktura informacyjna w zakresie innowacji.
2. Aktywna współpraca między kreatorami innowacyjności.
3. Uruchomienie i wzmocnienie mechanizmów przewidywania trendów rynkowych.
4. Ułatwienie transferu technologii.
5. Aktualizacja regionalno-technologicznego foresight.
6. Opracowanie branżowych foresight.
7. Udoskonalona infrastruktura wsparcia innowacji (agencje rozwoju regionalnego, centra
doskonałości, parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory itd.).
8. Ogólnodostępna platforma internetowa, jako zintegrowane centrum informacji, komunikacji
i prezentacji danych związanych z innowacyjnością.
9. Powstanie i rozwój Regionalnego Centrum Transferu Innowacji i sieci Punktów Kontaktowych.
B. Udoskonalenie infrastruktury finansowego wsparcia innowacji
Obok klasycznie rozumianej bezpośredniej infrastruktury wdrażania innowacji, olbrzymią rolę
odgrywają instytucje okołobiznesowe, zajmujące się finansowym wsparciem innowacji. Na brak
takich instytucji, a zarazem wielokrotnie podnoszony brak zasobów finansowych na kreowanie lub
zakup nowoczesnych rozwiązań, ciągle zwracają uwagę przede wszystkim przedstawiciele MŚP.
Zdecydowano się więc na uwzględnienie tego wyjątkowo ważnego elementu regionalnego systemu
innowacji w odrębnym celu strategicznym.
Wzmocnienie finansowe regionalnego systemu innowacji będzie polegało na pełnym, sprawnym
wykorzystaniu funduszy pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa, ważne będzie jednak
stworzenie Funduszu Regionalnego, gromadzącego środki na realizację szczególnie ryzykownych
kapitałowo, być może nie mieszczących się w aktualnych trendach rozwojowych, wybitnie
innowacyjnych rozwiązań. Równie ważne jest dalsze rozwijanie funduszy venture capital, seedcapital, aniołów biznesu.
Cel strategiczny „Udoskonalenie infrastruktury finansowego wsparcia innowacji” będzie
realizowany przez następujące cele operacyjne:
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1. Rozwinięte i skuteczne instytucje otoczenia biznesu, działające w zakresie finansowania innowacji.
2. Oferta usługowa dostosowana do potrzeb przedsiębiorstw.
3. Fundusz Regionalny wspierający innowacje wysokiego ryzyka.
4. Rozwinięte fundusze venture capital i seed-capital, anioły biznesu.
5. Skutecznie działające komórki administracji zajmujące się funduszami Unii Europejskiej.
6. Efektywna współpraca sektora bankowego z firmami.
C. Zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego dla wzrostu innowacyjności
gospodarki województwa
Innowacyjny rozwój gospodarki województwa powinien bazować głównie na regionalnym
potencjale badawczo-rozwojowym. Zakup nowoczesnych rozwiązań nie jest złem samym w sobie,
w perspektywie oznacza jednak uzależnienie technologiczne, a ponadto brak korzyści wynikających
z możliwego eksportu innowacyjnych rozwiązań.
Sprostanie powyższym założeniom wymaga promowania kultury innowacyjnej w sektorze
badawczo-rozwojowym, w którym punktem wyjścia powinno być własne, na światowym poziomie
zaplecze naukowo-badawcze. Oznacza to ciągłą konieczność rozwijania i unowocześniania bazy
badawczej uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, dużych przedsiębiorstw, a także transferu
technologii z innych rejonów i krajów. Ważnym elementem kształtowania jakości badań jest
tworzenie specjalistycznych, akredytowanych laboratoriów i innych jednostek badawczych, a także
uzyskiwania przez nie certyfikatów ISO, wdrażanie systemu EMAS itd.
Podaż innowacji w regionie może polegać także na współpracy jednostek naukowo-badawczych,
laboratoriów, wymianie zasobów wiedzy i kadr, w wymiarze międzyregionalnym
i międzynarodowym.
Dynamicznie zmieniające się otoczenie przedsiębiorstw wymaga powstawania nowych
specjalizacji, rozwijania nowoczesnych dyscyplin naukowych, generujących najnowsze technologie,
dających szanse produkcji towarów najwyższej jakości, o wysokim stopniu przetworzenia, lub – co
jest szczególnie ważne w warunkach kreowania ekorozwoju – o wybitnych walorach ekologicznych,
tak produktu jak i zastosowanej technologii. Szczególnego znaczenia nabierają tak zwane innowacje
otwarte.
Rozwój nowoczesnych kadr naukowych wymaga także umiejętności wyławiania i zatrudniania
w tym sektorze najzdolniejszych młodych ludzi, oraz związania zakresu tematycznego i miejsca
realizacji prac dyplomowych z praktyką. Ważne jest także utworzenie nowych kierunków studiów
doktoranckich w podkarpackich akademickich uczelniach wyższych, co zwiększy potencjał wysoko
wykwalifikowanych kadr, niezbędnych dla województwa. Konieczne jest zatem rozszerzenie aktualnej
oferty edukacyjnej o studia doktoranckie z zakresu nauk ścisłych i technicznych, przyczyniających się
do rozwoju klastrów przemysłowych i podkarpackiego systemu innowacji. Wsparcia wymagają także
działania, w tym także badania prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego
oraz tytułu profesora.
Strategia wskazuje na tradycje regionu, ale służy też skutecznemu wspieraniu poszukiwań
przyszłościowych rozwiązań, do tej pory nieobecnych w województwie.
Cel strategiczny „Zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego dla wzrostu
innowacyjności gospodarki województwa” będzie realizowany przez następujące cele operacyjne:
1. Wysoki poziom kultury innowacyjnej w sektorze B+R.
2. Osiągnięcie wysokiego poziomu wykorzystania technologii informatycznych.
3. Aktywny udział w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy naukowo-badawczej.
4. Język angielski powszechnie używany przez przedstawicieli nauki, biznesu i otoczenia.
5. Powstanie nowych specjalizacji sektora B+R.
6. Powszechnie dostępny system informacji o ekspertach.
7. Aktywna współpraca nauki z przedsiębiorstwami.
8. Zintegrowanie polityki, gospodarki i nauki w obszarze innowacji.
9. Wykształcenie nowoczesnych, innowacyjnych kadr.
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10. Kreowanie otwartych innowacji.
D. Zbudowanie i rozwijanie kultury innowacyjnej mieszkańców regionu – kreowanie
społeczeństwa innowacyjnego, w tym informacyjnego
Kultura innowacyjna mieszkańców budowana jest – wbrew przyjętym opiniom – od najmłodszych
lat. Ważne jest więc nauczanie przedsiębiorczości i innowacyjności na wszystkich szczeblach
kształcenia. Wymaga to spełnienia wyjściowego argumentu – świadomość znaczenia innowacji
w gospodarczym rozwoju regionu musi być obecna wśród kadr nauczycielskich.
Innowacyjność w różnych działach gospodarki może mieć inny wymiar. Niezbędne jest więc
zróżnicowanie oferty edukacyjnej, zgodnie z potrzebami kadrowymi przedsiębiorstw, ale także
pojawiającymi się współczesnymi trendami rozwoju, w tym rozwoju regionalnego i ekorozwoju.
Edukacja w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości, własności intelektualnej i innowacji powinna
być realizowana na wszystkich szczeblach kształcenia od szkoły podstawowej, aż po kształcenie
ustawiczne na wszystkich kierunkach kształcenia.
Wyjątkowo ważna jest prezentacja i promowanie najlepszych praktyk innowacyjnych w regionie
oraz wzorów sukcesu.
Ważnym elementem kultury innowacyjnej jest umiejętność integracji środowisk naukowych oraz
realizacji wspólnych badań w celu zwiększenia podaży innowacji. Nowoczesne rozwiązania muszą
z laboratoriów trafić do gospodarki – niezbędne jest więc sprecyzowanie zasad ułatwiających nauce
współpracę z gospodarką (tworzenie regulaminów powstawania i funkcjonowania firm odpryskowych
w uczelniach, jak również regulaminów własności intelektualnej), wspólne finansowanie badań, ich
komercjalizacja i dyfuzja. Realizacji tego celu będzie służyło także powstawanie spółek spin off/out
(firm odpryskowych), aktywnie działających na rzecz skutecznego i szybkiego transferu wiedzy
i technologii z nauki do firm.
Cel strategiczny „Zbudowanie i rozwijanie kultury innowacyjnej mieszkańców regionu – kreowanie
społeczeństwa innowacyjnego, w tym informacyjnego” będzie rozwijany przez następujące cele
operacyjne:
1. Wykreowanie innowacyjnych postaw w systemie edukacji.
2. Utworzenie Centrum Innowacji dla dzieci przy Politechnice Rzeszowskiej.
3. Wspieranie młodych ludzi, wyławianie talentów, staże w firmach i w krajach UE.
4. Oferta edukacyjna zorientowana na potrzeby kadrowe przedsiębiorstw.
5. Najlepsze praktyki wypromowane jako wizytówka regionu.
6. Zintegrowane środowisko naukowe w celu zwiększenia podaży innowacji.
7. Rozwinięta regionalna sieć szerokopasmowa.
8. Zwiększony dostęp mieszkańców regionu i firm do Internetu.
9. Wsparcie tworzenia i rozwoju firm typu spin-off/out.
E. Stworzenie dobrego klimatu i warunków wspierania powstawania nowych firm innowacyjnych
i rozwoju istniejących
O konkurencyjności gospodarki regionu, obok liderów innowacji, decydują też praktycznie
wszystkie firmy zorientowane na rozwój. Niski poziom innowacyjności większości przedsiębiorstw,
decyduje także o obrazie innowacyjności gospodarki województwa.
Rozwój istniejących przedsiębiorstw uzależniony jest między innymi od zwiększenia ich
dostępności do użytecznych informacji, rozumianych w bardzo szerokim zakresie. Przekazywanie ich
wymaga wzrostu i unowocześnienia oferty szkoleniowo-doradczej, z wyraźnym kształceniem
w kierunku przekazywania i kreowania prawdziwych wartości. Proces świadomego stymulowania
rozwoju w kierunku nowoczesnych technologii powinien oznaczać też możliwość świadomego
wyboru rozwiązań o charakterze ekoinnowacji. Musi też oznaczać konieczność wypracowania
mechanizmu ekonomicznego i prawnego wspierania takich koncepcji.
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Dobry klimat wspierania rozwoju istniejących i kreowania nowych firm wymaga wzbogacenia
i urealnienia oferty finansowej, a także aktywnego udziału administracji w usprawnianiu procesu
finansowania.
Cel strategiczny „Stworzenie dobrego klimatu i warunków wspierania powstawania nowych firm
innowacyjnych i rozwoju istniejących” będzie realizowany przez następujące cele operacyjne:
1. Zwiększona dostępność przedsiębiorstw do użytecznych informacji (stworzony system).
2. Oferta szkoleniowo-doradcza w zakresie innowacji dostosowana do potrzeb przedsiębiorstw.
3. Uporządkowany system finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
4. Wywieranie wpływu na otoczenie administracyjno-prawne w zakresie ułatwiania działań
innowacyjnych.
5. Upowszechniona certyfikacja.
6. Wsparcie innowacji proekologicznych, wzrost udziału ekoinnowacji.
7. Powstanie i rozwój kluczowych klastrów.
8. Wsparcie innowacyjnych usług.
9. Audyty technologiczne dla firm, utworzenie Centrum Audytu Technologicznego przy Politechnice
Rzeszowskiej.
F. Wykorzystanie współpracy międzyregionalnej i z innymi krajami, zwłaszcza w promowaniu
innowacyjnych przedsiębiorstw
Rozwój międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy firm stwarza kolejne możliwości.
Zwrócono na nie uwagę już na etapie tworzenia Strategii, w ramach współpracy trzech województw:
podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
Specyfika gospodarki we współczesnym świecie może oznaczać konieczność tworzenia klastrów
ponadregionalnych. Granice regionów nie mogą być traktowane jako bariery współpracy i rozwoju.
Wyznaczają je tylko granice myślenia.
W województwie podkarpackim szczególne znaczenie miała i powinna nadal mieć (niestety –
bardzo ograniczona nieumiejętną polityką państwa) współpraca z Ukrainą i ze Słowacją. Oczywistym
jest też, że współpraca z krajami UE będzie odgrywała priorytetową rolę.
Cel strategiczny „Wykorzystanie współpracy międzyregionalnej i z innymi krajami, zwłaszcza
w promowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw” będzie realizowany przez następujące cele
operacyjne.
1. Utworzenie lub rozwój klastrów ponadregionalnych.
2. Międzyregionalna i międzynarodowa współpraca firm.
3. Zwiększony stopień wykorzystania funduszy ponadregionalnych na rozwój przedsiębiorstw.
4. Wykorzystanie proeksportowego atutu regionalnej, ekologicznej produkcji rolnej.

90

wróć

CZĘŚĆ TRZECIA – WARUNKI REALIZACJI RSI 2005-2013
1. Koncepcja wdrażania RSI 2005-2013
Wdrażanie Strategii polega na podaniu do publicznej wiadomości i promowaniu przyjętych celów,
priorytetów i obszarów działania oraz wspieraniu przedsięwzięć zgodnych ze Strategią.
Dokonano weryfikacji i aktualizacji funkcjonujących elementów struktury zarządzania RSI.
Do podstawowych warunków skutecznej realizacji celów Regionalnej Strategii Województwa
Podkarpackiego na Lata 2005 - 2013 należy:
• wypracowanie konsensusu i współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w realizację
Strategii, stworzenie dobrego klimatu, sprzyjającego partnerstwu w dziedzinie innowacyjności;
• pełne wykorzystanie wszystkich możliwości finansowania innowacji, w tym dostępnych funduszy
Unii Europejskiej, wypracowanie regionalnych form, instrumentów oraz instytucji finansowego
wspierania innowacji;
• zrealizowanie koncepcji zawartych w zgłaszanych projektach związanych z innowacyjnością;
• stworzenie sprawnego systemu (sieci innowacyjności) obejmującego wszystkich uczestników
procesu budowy innowacyjnej gospodarki (przedsiębiorstwa, sektor B+R, organizacje wsparcia,
administracja samorządowa i rządowa), decydującego o skuteczności kreowania i dyfuzji
innowacji.

1.1. Struktura wdrażania RSI 2005-2013
Przedstawiona poniżej zaktualizowana struktura wdrażania jest rezultatem ekspertyzy
zatytułowanej „Opracowanie procedur i zakresu kompetencji struktury zarządzania wdrażaniem
Regionalnej Strategii Innowacji”, zrealizowanej dla potrzeb aktualizacji RSI 2005-2013 w ramach
projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”. 43
Przystępując do projektowania struktury wdrażania RSI i definiowania zadań przyjęto następujące
założenia kierunkowe:
• ośrodki sektora naukowo-badawczego, przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu są
autonomiczne, ich udział w strategii, jako partnerów lokalnych jest dobrowolny, pociąga za sobą
jedynie konieczność udzielania informacji o podejmowanych przedsięwzięciach innowacyjnych;
• system wdrażania i monitoringu powinien być prosty, nie powinien kumulować dodatkowych,
dużych kosztów, musi jednak dostarczać niezbędnych informacji;
• wdrażanie Strategii polega na podaniu do publicznej wiadomości i promowaniu przyjętych
priorytetów, celów strategicznych i obszarów działania (celów operacyjnych) oraz wspieraniu
przedsięwzięć zgodnych z RSI 2005 - 2013. Przewiduje się trzy rodzaje wsparcia, tj. pośrednie przez udział samorządu województwa podkarpackiego w promocji działań innowacyjnych, drugi
rodzaj wsparcia to rekomendacje samorządu województwa podkarpackiego dla przedsięwzięć
podejmowanych przez partnerów oraz trzeci, bezpośrednie wsparcie finansowe w ramach
posiadanych przez samorząd województwa środków lub wsparcie z innych funduszy, którymi
zarządza samorząd województwa.

43

S. Dziedzic, T. Pasterz, L. Woźniak, Ekspertyza „Opracowanie procedur i zakresu kompetencji struktury
zarządzania wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji”, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2009, ss. 112.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu
Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pt. Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie
podkarpackim.
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W dalszej kolejności zdefiniowano kluczowe elementy struktury systemu wdrażania oraz określono ich
zadania.
Kluczowe elementy struktury systemu wdrażania:
•

Kluczowym podmiotem struktury zarządzania RSI jest Samorząd Województwa Podkarpackiego,
jako odpowiedzialny za formułowanie i realizację polityki regionalnej, w tym innowacyjnej.
• Duża rola przypada też Zarządowi Województwa Podkarpackiego, organowi wykonawczemu
realizującemu tę politykę.
• Podkarpacka Rada Innowacyjności (PRI) jako apolityczny organ opiniodawczo-doradczy Zarządu
Województwa Podkarpackiego, powoływany przez Marszałka Województwa. Rada powoływana
jest na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego przez Zarząd Województwa w drodze
uchwały. PRI wspomaga Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie strategicznych decyzji
dotyczących projektów.
• Sekretariat Rady jako organ administracyjny.
• Komitet Zarządzający został powołany przez Zarząd Województwa w drodze uchwały. Jest to
pięcioosobowy zespół, na czele którego stoi Pełnomocnik Województwa Podkarpackiego ds.
Regionalnej Strategii Innowacji. Komitet Zarządzający jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie,
wdrażanie i koordynację Projektu Systemowego.
• Podkarpackie Forum Innowacyjności jako platforma dialogu regionalnego w budowaniu
podkarpackiego systemu innowacji. Spełnia także funkcję doradczo-konsultingową dla Komitetu
Zarządzającego.
• sześć Paneli Celów Strategicznych:
1. Panel Celu Strategicznego do spraw podkarpackiego systemu innowacji.
2. Panel Celu Strategicznego do spraw finansowego wsparcia innowacji.
3. Panel Celu Strategicznego do spraw innowacyjności sektora B+R.
4. Panel Celu Strategicznego do spraw kreowania kultury innowacyjnej mieszkańców regionu.
5. Panel Celu Strategicznego do spraw rozwoju firm innowacyjnych.
6. Panel Celu Strategicznego do spraw współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
w zakresie innowacji.
Zaktualizowaną strukturę zarządzania wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji w województwie
podkarpackim na lata 2005 - 2013 przedstawiono na rysunku 6.
Struktura zarządzania wdrażaniem RSI 2005 - 2013 w okresie docelowym, tj. na dzień
01.01.2014 roku, przedstawiona została na rysunku 7.
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Rysunek.6. Struktura zarządzania wdrażaniem RSI województwa podkarpackiego na lata 2005 – 2013 wg stanu na 23.04.2010 r.
Źródło: Opracowanie własne Teresa Pasterz na podstawie Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, (str. 54) i wniosku o
dofinansowanie projektu systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania RSI na lata 2007-2013 w województwie podkarpackim”
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Rysunek 7. Docelowa struktura zarządzania wdrażaniem RSI województwa podkarpackiego planowana do osiągnięcia na dzień 01.01.2014 r.
Źródło: Opracowanie własne Teresa Pasterz na podstawie Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, str. 54, Wniosku o
dofinansowanie projektu systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania RSI na lata 2007-2013 w województwie podkarpackim” oraz
Schematu Platformy internetowej systemu jako zintegrowanego centrum informacji komunikacji i prezentacji danych z Koncepcji funkcjonowania systemu
monitoringu i ewaluacji RSI str. 86.
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Planuje się, że po zakończeniu realizacji projektu systemowego będzie funkcjonował system
komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami
pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji. W tę sieć będzie włączony system monitoringu i
ewaluacji RSI. Przedstawione w Strategii elementy instytucjonalnego systemu zarządzania
wdrażaniem RSI będą funkcjonowały w sieci i zostaną poszerzone o wcześniej nie ujęte w strukturze
elementy:
• Regionalne Centrum Transferu Innowacji wraz z sześcioma Punktami Kontaktowymi;
• innowacyjne przedsiębiorstwa;
• sektor badawczo-rozwojowy;
• partnerzy projektu systemowego;
• podmioty infrastruktury wsparcia innowacji;
• Wojewódzki Urząd Pracy, który w okresie docelowym z grupy organów decyzyjnych stanie się
jednym z uczestników systemu komunikacji.
Organem opiniodawczym pozostanie Podkarpacka Rada Innowacyjności. Samorząd Województwa
Podkarpackiego, zgodnie ze swoimi ustawowymi kompetencjami pełnił będzie funkcję nadzoru
i zarządzania wdrażaniem RSI.

1.2. Rola i zadania poszczególnych elementów instytucjonalnego systemu zarządzania
wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na Lata 20052013 według stanu na 23.04.2010 r.
Obecnie działający instytucjonalny system zarządzania wdrażaniem Regionalnej Strategii
Innowacji w województwie podkarpackim składa się z organów:
• decyzyjnych,
• operacyjnych,
• opiniodawczych,
• regionalnego dialogu innowacji.
Poniżej przedstawiono rolę i zadania poszczególnych elementów tego systemu.
1.2.1. Organy decyzyjne
Samorząd Województwa Podkarpackiego kreuje politykę rozwoju województwa, a w jej ramach
regionalną politykę innowacyjną.
Do głównych zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie zarządzania RSI należą:
• nadzór nad prawidłowością realizacji Strategii,
• promocja kultury innowacyjnej na poziomie regionalnym,
• tworzenie przyjaznych warunków w regionie dla współpracy przedsiębiorców,
• tworzenie regionalnej infrastruktury innowacyjnej.
Samorząd Województwa Podkarpackiego zarządza wdrażaniem regionalnej Strategii Innowacji
w latach 2004 - 2013 przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w ramach
którego zadania wykonują n/w Departamenty:
• Departament Rozwoju Regionalnego (DRR),
• Departament Budżetu i Finansów (BF).
Wiodącym, jeśli chodzi o działania operacyjne jest DRR, w którym funkcjonuje oddział zajmujący
się działaniami związanymi z podnoszeniem innowacyjności podkarpackiej gospodarki i z wdrażaniem
Regionalnej Strategii Innowacji. W latach 2004 - 2007 zadania te realizowane były przez Oddział
wdrażania programów operacyjnych w zakresie rozwoju regionalnego. Natomiast w roku 2008,
oddział ten został przekształcony w Oddział wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, zgodnie
z Uchwałą nr 102/1717/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2008 r.
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„Powołanie ww. Oddziału związane jest z realizacją funkcji zarządzania strategicznego, w myśl
której Urząd Marszałkowski dysponować powinien narzędziami i potencjałem umożliwiającym
realizację działań kierujących i kontrolujących. Bardzo ważny jest zarazem kontekst kontynuacji
wdrażania RSI z okresu 2004 – 2006 (realizowanego poprzez działanie 2.6, 2.5 oraz 3.4 ZPORR).
Powołanie zespołu ma na celu wykorzystanie kompetencji i doświadczenia pracowników, w efekcie
zachowanie trwałości aktywnego uczestnictwa Urzędu Marszałkowskiego w tworzeniu oraz
modelowaniu systemu innowacji.
Oddział wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji współpracuje ściśle z Departamentem Budżetu
i Finansów w n/w zakresie:
1. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej projektu pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 - 2013
w województwie podkarpackim”,
2. prowadzenia wyodrębnionego Centralnego Rejestru Umów i zaangażowania środków
w ramach projektu,
3. analizy wniosków dotyczących zmian w planie finansowym Urzędu w ramach projektu,
4. kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
5. weryfikacji zleceń płatniczych,
6. przygotowania dokumentów finansowych do sporządzenia wniosku o płatność,
7. sporządzania wydruków księgowych.
Zarząd Województwa Podkarpackiego jest odpowiedzialny za zarządzanie wdrażaniem
Regionalnej Strategii Innowacji.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla projektu
systemowego. Do głównych zadań Instytucji Pośredniczącej w zakresie niniejszego projektu należy
m. in.:
• dokonywanie płatności na rzecz Beneficjenta Systemowego, jakim jest Samorząd Województwa
Podkarpackiego,
• weryfikacja i poświadczanie wydatków,
• kontrola realizacji dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu
systemowego,
• monitorowanie postępów w realizacji projektu systemowego,
• ewaluacja priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, komponentu regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, w tym Projektu systemowego,
• prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z Planem Komunikacji Programu,
• osiąganie celów komponentu regionalnego określonych w szczegółowym opisie priorytetów
Programu w formie wskaźników rezultatu i produktu, w tym w odniesieniu do projektu
systemowego.
1.2.2. Organy operacyjne
Komitet Zarządzający (KZ) stanowi najważniejszy element instytucjonalnego systemu zarządzania
wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji na poziomie operacyjnym. Wykonuje on strategiczne
decyzje podejmowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Bezpośrednio podlega
i współpracuje z Zarządem Województwa Podkarpackiego. KZ został powołany przez Zarząd
Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały nr 161.2970/09 z dnia 6 stycznia 2009 r. Następnie
uchwałą nr 221/4213/09 z dnia 22 września 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego poszerzył
skład KZ o przedstawiciela przedsiębiorców.
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Głównym zadaniem KZ jest wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji i koordynacja Projektu
Systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji w latach 2007 - 2013 w województwie podkarpackim”.
KZ w szczególności jest odpowiedzialny za:
1. Ogólny nadzór nad wdrażaniem RSI 2005 - 2013.
2. Monitoring efektów ekonomicznych i społecznych wynikających ze Strategii.
3. Nadzór nad przygotowaniem i wydaniem raportu monitoringowego.
4. Udział w promowaniu RSI 2005 - 2013 i animowaniu inicjatyw zgodnych ze strategią.
KZ bezpośrednio podlega Zarządowi Województwa Podkarpackiego. Współpracuje z organami
opiniodawczymi takimi jak:
• Podkarpacka Rada Innowacyjności (PRI),
• Spotkanie Partnerów Projektu Systemowego,
• Podkarpackie Forum Innowacyjności (PFI),
• Panele Celów Strategicznych (PCS).
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1.2.3. Organy opiniodawcze
Do organów opiniodawczych instytucjonalnego systemu zarządzania wdrażaniem Regionalnej
Strategii Innowacji należy Podkarpacka Rada Innowacyjności (PRI) oraz Spotkanie Partnerów
Projektu Systemowego
Podkarpacka Rada Innowacyjności została powołania uchwałą Nr 179/2788/05 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. Aktualnie skład osobowy i Regulamin
Podkarpackiej Rady Innowacyjności określa uchwała Nr 29/504/2011 Zarządu Województwa
Podkarpackiego z 8 marca 2011 r.
Do zadań Podkarpackiej Rady Innowacyjności należy w szczególności:
1. Współpraca z Zarządem Województwa Podkarpackiego w zakresie:
- nadzoru nad realizacją RSI,
- monitorowania wdrażania Strategii.
2. Podejmowanie strategicznych decyzji związanych z wdrażaniem RSI.
3. Stała weryfikacja i aktualizacja realizowanej strategii.
4. Inicjowanie nowych przedsięwzięć, przyczyniających się do wzrostu innowacyjności gospodarki
regionu.
5. Opiniowanie wniosków związanych z innowacyjnością:
- zgłoszonych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007 - 2013. W przypadku I osi priorytetowej „ Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”,
Działanie 1.1 „ Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „ Bezpośrednie dotacje
inwestycyjne” opiniowaniu podlegać będą jedynie projekty o wysokim potencjale
inwestycyjnym, w którym zastosowano rozwiązania stosowane w świecie przez okres nie
dłuższy niż 3 lata.
- zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013.
- zgłoszonych do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.
- zgłoszonych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
- wydawanie opinii dla wszelkich innych inicjatyw związanych ze wzrostem Innowacyjności
gospodarki województwa podkarpackiego.
- opiniowanie inicjatyw, w stosunku do których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest
zobowiązany zająć stanowisko lub wydać rekomendację.
6. Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów w zakresie budowania podkarpackiego systemu
innowacji z regionami krajowymi oraz międzynarodowymi
7. Ciągła promocja RSI oraz pozytywnych przykładów przedsięwzięć innowacyjnych i wsparcie
działań międzyregionalnych.
Wspieranie rozwoju podkarpackiego systemu innowacji, w tym współpraca z Komitetem
Zarządzającym, Panelami Celów Strategicznych i Podkarpackim Forum Innowacyjności. 44
Podsumowując, PRI stanowi organ doradczo-opiniodawczy dla Zarządu Województwa
Podkarpackiego w zakresie prowadzonej przez samorządowe władze województwa regionalnej
polityki innowacyjnej. W istniejącym instytucjonalnym systemie zarządzania wdrażaniem RSI
współpracuje z Zarządem Województwa Podkarpackiego, Komitetem Zarządzającym, a także ze
Spotkaniem Partnerów Projektu Systemowego.
W okresie 2008 - 2013 ważną rolę w przedstawionym systemie odgrywa gremium określane jako
„Spotkanie partnerów projektu systemowego z 8.2.2 PO KL”. Zostało ono powołane zgodnie z § 7
ust. 3 umowy partnerskiej nr RR.VII/16/08 z dnia 17 listopada 2008 r. o podjęciu współpracy przy
realizacji Projektu Systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania
Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 - 2013 w województwie podkarpackim” finansowanego
w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkania partnerów Projektu systemowego
odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Uczestniczą w nich członkowie Komitetu Zarządzającego.

44

Załącznik nr 1 do uchwały nr 260/5078/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 03.03.2010 r.
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Zgodnie z § 7 ust. 4 umowy partnerskiej, przedmiotem spotkań KZ z przedstawicielami partnerów jest
w szczególności:
• ocena dotychczasowej realizacji niniejszej umowy oraz ewentualne zmiany jej treści,
• ocena efektywności wdrażania projektu,
• wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie realizacji projektu,
• wzajemne wsparcie w realizacji poszczególnych zadań w ramach realizacji projektu.
1.2.4. Organy regionalnego dialogu innowacji
Do organów regionalnego dialogu innowacji należą: Podkarpackie Forum Innowacyjności (PFI)
i Panele Celów Strategicznych (PCS).
PFI pełni rolę platformy dialogu regionalnego w zakresie przekształcania województwa
podkarpackiego w innowacyjny region. Głównymi uczestnikami Podkarpackiego Forum
Innowacyjności są:
• innowacyjne przedsiębiorstwa,
• przedstawiciele sektora naukowo-badawczego,
• instytucje infrastruktury wsparcia innowacji,
• politycy wraz administracją publiczną.
Do zadań Podkarpackiego Forum Innowacyjności należą:
1. Integracja środowiska regionalnego wokół podkarpackiego systemu innowacji.
2. Wymiana doświadczeń i promocja dobrych praktyk.
3. Wsparcie powstania sieci i konsorcjów w celu lepszego wykorzystania potencjału
rynkowego.
4. Inicjowanie nowych metodologii dla wsparcia innowacyjności.
5. Stymulowanie wzrostu kultury innowacyjnej mieszkańców województwa podkarpackiego.
Podkarpackie Forum Innowacyjności współpracuje z Komitetem Zarządzającym, Panelami Celów
Strategicznych i Spotkaniem Partnerów Projektu Systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 - 2013 w województwie
podkarpackim”.
W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 - 2013 zostało
określonych sześć Paneli Celów Strategicznych.
1. Panel Celu Strategicznego do spraw podkarpackiego systemu innowacji.
2. Panel Celu Strategicznego do spraw finansowego wsparcia innowacji.
3. Panel Celu Strategicznego do spraw innowacyjności sektora B+R.
4. Panel Celu Strategicznego do spraw kreowania kultury innowacyjnej mieszkańców regionu.
5. Panel Celu Strategicznego do spraw rozwoju firm innowacyjnych.
6. Panel Celu Strategicznego do spraw współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
w zakresie innowacji.
Członkowie Paneli Celów Strategicznych odpowiadają za:
• zaangażowanie w skuteczne wdrażanie RSI;
• animowanie innowacyjnych projektów regionalnych w sektorach gospodarki, nauce
i administracji publicznej oraz pomiędzy nimi;
• animowanie działań związanych z obszarem odpowiadającym celowi strategicznemu
określonemu w RSI, zbieżnym z nazwą panelu;
• prace na rzecz poprawy kultury innowacyjnej mieszkańców województwa podkarpackiego;
• działania prowadzące do wzmocnienia i promocji innowacyjnych firm w regionie.
• inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z innymi regionami z kraju i z zagranicy, w zakresie
innowacyjności;
• wsparcie działań międzyregionalnych i międzynarodowych;
• promocję RSI oraz prezentację dobrych praktyk innowacyjnych;
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współpracę z Podkarpacką Radą Innowacyjności, Komitetem Zarządzającym i z innymi Panelami
Celów Strategicznych;
• aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Podkarpackiego Forum Innowacyjności.
• współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego;
• współpracę przy opracowywaniu i realizacji programów wykonawczych RSI.
Panele Celów Strategicznych grupują ekspertów animujących działania w każdym z sześciu
obszarów odpowiadających celom strategicznym określonym w RSI. Panele zapewniają skuteczne
wdrażanie Strategii, gdyż niezależni eksperci współpracujący z Podkarpacką Radą Innowacyjności i
Komitetem Zarządzającym mogą przede wszystkim sygnalizować problemy związane z realizacją
założeń strategicznych w poszczególnych obszarach, a także wyrażać opinię na temat przyjętych
rozwiązań, czy zgłaszać propozycje usprawnień. Duże znaczenie ma także zaangażowanie do procesu
wdrażania RSI osób reprezentujących różne podmioty, gdyż wpływa to na podniesienie efektywności
w zakresie przepływu informacji na temat funkcjonowania regionalnego systemu innowacji oraz
problemów występujących w regionie.
Zadania przedsiębiorców w realizacji RSI 2005 - 2013:
• realizacja strategii rozwoju firm opartego na innowacjach;
• stałe doskonalenie się w zakresie:
− zarządzania innowacjami;
− ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;
− umiejętności pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój firmy;
• współpraca z innymi przedsiębiorstwami w ramach danego sektora czy też klastra;
• współpraca z naukowcami i instytucjami pośredniczącymi w obszarze wprowadzania innowacji;
• wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania;
• tworzenie konsorcjów środowisk innowacyjnych skutecznie wykorzystujących istniejący potencjał
rynkowy.
Zadania instytucji wspierających innowacje:
• pomoc przedsiębiorcom we wprowadzaniu innowacji przez:
− kojarzenie z naukowcami;
− transfer innowacji i technologii do przedsiębiorstw z rynku polskiego lub rynków
zagranicznych;
− doradztwo i szkolenia w zakresie innowacji i transferu technologii;
• usługi informacyjne.
Zadania sektora naukowo-badawczego:
• kształcenie kadr dla gospodarki województwa podkarpackiego;
• rozpowszechnianie kultury innowacyjnej wśród studentów;
• współpraca naukowców z przedsiębiorcami;
• komercjalizacja i rozpowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych;
• rozwijanie nowoczesnej infrastruktury wsparcia innowacji tj. centrów doskonałości, centrów
zaawansowanych technologii, ośrodków transferu technologii.
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2. Edukacja w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz ochrony
własności intelektualnej
Warunkiem koniecznym zbudowania innowacyjnej gospodarki jest wysoki poziom świadomości
w zakresie:
• bezkolizyjnego korzystania z rozwiązań i pomysłów dostępnych poprzez różne formy informacji,
w tym internetowej, rynkowej, reklamowej, w publikacjach naukowych, technicznych oraz
patentowych;
• legalnego korzystania z rozwiązań chronionych na terytorium Polski, poprzez korzystny zakup
licencji na ich stosowanie;
• racjonalnej ochrony własnych pomysłów i przedmiotów posiadających wartość intelektualną,
przemysłową, handlową, marketingową w kraju oraz za granicą;
• umiejętności korzystania z innowacji otwartych.
W wyniku badań pierwotnych ustalono, iż istnieje bardzo niska świadomość w sektorze MŚP
w zakresie wyżej wymienionych zagadnień.
W RSI 2005 - 2013 nie może być pominięte zadanie zmiany tego stanu, ma ono bowiem wymiar
podstawowy.
W ostatnim okresie wprowadzono problematykę dotyczącą innowacyjności, przedsiębiorczości
oraz ochrony własności intelektualnej do programów nauczania, począwszy od szkolnictwa
ponadpodstawowego ogólnego i zawodowego aż do wszystkich kierunków szkolnictwa wyższego.
Bardzo często edukacja ta ma jednak niski poziom, co wynika z braku odpowiednio wyszkolonych
kadr dydaktycznych. W uczelniach technicznych dopiero na niektórych kierunkach wprowadzono do
programu nauczania między innymi takie przedmioty jak: zarządzanie innowacjami, prawo własności
intelektualnej, innowacyjna przedsiębiorczość. W uczelniach o innym profilu na ogół takie przedmioty
nie pojawiają się w programach, co z punktu widzenia realizacji celów strategicznych i operacyjnych
RSI 2003 - 2015 jest poważną barierą. W ostatnim okresie zrealizowano też projekt zatytułowany
„Spinaker wiedzy. Regionalny Program Wsparcia Przedsiębiorczości Akademickiej”. Udział w nim
wzięli studenci i pracownicy naukowi wielu podkarpackich uczelni. Jednym z rezultatów jest dostępna
dla wszystkich zainteresowanych procedura finansowania firm odpryskowych typu spin off/out.
Konkretyzując stojące w tym zakresie zadania należy:
1. W szkołach ponadpodstawowych, w ramach przedmiotu dotyczącego nauki o przedsiębiorczości,
wprowadzić minimum 5 godzin lekcyjnych nauki o innowacjach oraz ochronie własności
intelektualnej.
1.1. Dla realizacji tego zadania istnieje konieczność opracowania na odpowiednim poziomie
materiałów pomocniczych zawierających podstawowe wiadomości z problematyki ochrony
własności intelektualnej.
1.2. Niezbędnym będzie również odbycie 3 - 4 godzinnych seminariów na temat ochrony
własności intelektualnej z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tego przedmiotu.
Korzystnym będzie zaangażowanie do prowadzenia tych seminariów (szkoleń) rzeczników
patentowych, którzy posiadają profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w tym zakresie.
W miarę możliwości kadrowych należy powierzać przeprowadzenie zajęć w tym zakresie rzecznikom
patentowym także w szkołach. Specjaliści tego typu wykładają też w uczelniach.
2. W uczelniach wyższych na wydziałach o profilu technicznym, rolniczym, biologicznym,
ekonomicznym, prawniczym itd., tam gdzie jeszcze do tej pory tego nie uczyniono, istnieje
konieczność wprowadzenia zajęć w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, ochrony własności
intelektualnej w wymiarze min. 15 godzin.
2.1. Zajęcia w formie wykładów powinny obejmować:
• problematykę kreowania osobowości i postaw przedsiębiorczych,
• zagadnienia wpływu innowacji na kreowanie konkurencyjnej gospodarki,
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podstawowe wiadomości o przedmiotach ochrony własności przemysłowej oraz procedurach ich
uzyskania,
• zasady korzystania z istniejących rozwiązań bez narażenia się na kolizje z istniejącą ochroną
prawną,
• podstawowe wiadomości z zakresu realizacji polityki ochrony patentowej w przedsiębiorstwach
oraz obrotu przedmiotami objętymi ochroną własności intelektualnej, jako dobrami
niematerialnymi.
3. Aktualnie działającą kadrę menedżerską oraz kierowniczą należy zainteresować szkoleniem
z zakresu innowacji oraz ochrony własności intelektualnej w formie:
• seminariów,
• kursów,
• wykorzystania nowoczesnego systemu nauczania „distance learning” dla osób, które nie mogą
uczestniczyć w tradycyjnych formach kształcenia,
• studiów podyplomowych.
Do realizacji tego zadania także koniecznym jest zaangażowanie profesjonalnych rzeczników
patentowych.
Do współpracy w zakresie edukacji dotyczącej innowacji, przedsiębiorczości i ochrony własności
intelektualnej powinno się również włączyć:
• Ośrodek Wynalazczości i Ochrony Patentowej Politechniki Rzeszowskiej – posiadający status
Ośrodka Informacji Patentowej, współpracującego w tym zakresie z Urzędem Patentowym RP;
• Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, prowadzący wspomaganie regionalnego przemysłu
w zakresie ochrony własności intelektualnej;
• Naczelną Organizację Techniczną i jej oddziały zlokalizowane w województwie podkarpackim;
• Stowarzyszenie Inżynierów, Techników i Mechaników Polskich.
• ekspertów z zakresu przedsiębiorczości i innowacji.
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3. Źródła finansowania wdrażania RSI 2005-2013
Skuteczna realizacja założeń Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2005 – 2013 wymaga nie tylko
zaangażowania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za jej wdrażanie. Konieczne jest także
zapewnienie odpowiednich środków finansowych, które pozwalają na pokrycie kosztów
podejmowanych działań.
W Polsce znaczna część środków finansowych przeznaczanych przez przedsiębiorstwa na
innowacje to środki własne, które stanowią przeciętnie 75% wszystkich nakładów ponoszonych na
ten cel. Tak właśnie było w województwie podkarpackim, gdzie dodatkowo 19% wydatków stanowiły
kredyty bankowe, 2% środków pochodziło z budżetu, a 3% to kapitał zagraniczny. Diametralnie
odmienna sytuacja występowała jedynie w województwie lubuskim, w którym tylko 46% wydatków
pokrywały środki własne, 53% środków pochodziło z kredytów bankowych, a zaledwie 1% to środki
budżetowe.45
W przypadku przytoczonych danych należy jednak zauważyć, że najczęściej inwestycje
w innowacje w przedsiębiorstwach oznaczają przede wszystkim finansowanie zakupów środków
trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji czy modernizacji procesu wytwarzania. Poważnym
problemem w Polsce jest finansowanie działalności B+R, która stanowi najczęściej punkt wyjścia do
opracowania nowych rozwiązań. Zgodnie z zaleceniami wynikającymi ze Strategii Lizbońskiej, tylko
1/3 środków przeznaczanych na działalność B+R powinna pochodzić ze środków budżetowych,
pozostałe 2/3 mają być pokrywane przez przedsiębiorstwa 46. W Polsce w 2009 roku zaledwie 28,5%
nakładów na B+R finansowały przedsiębiorstwa, 71,4% nakładów pochodziło z sektora rządowego
i szkolnictwa wyższego (w podobnych udziałach). Na tym tle województwo podkarpackie wyróżniało
się pozytywnie, gdyż aż 59,4% nakładów finansowanych było przez sektor przedsiębiorstw, a 40,4%
przez sektor szkolnictwa wyższego 47.
Od początku realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata
2005 - 2013, możliwe było ubieganie się o dofinansowanie działań ze środków pochodzących
z funduszy Unii Europejskiej. Na poziomie regionalnym największą rolę odgrywały w okresie
programowania 2004 – 2006 środki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(działania: 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 12 mln zł, działanie 1.5
Infrastruktura społeczna 21,1 mln zł, działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami
regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 26,3 mln zł, 2.5. Promocja
przedsiębiorczości 16,6 mln zł, a działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa 12,8 mln zł) 48. W dalszej
kolejności (gdyż nie wszystkie projekty bezpośrednio były związane z realizacją RSI) wykorzystywane
były środki Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
i Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (tylko na poziomie regionu realizowano
projekty na łączną kwotę około 870 mln zł) 49.
W okresie programowania 2004-2006 największą rolę w finansowaniu wdrażania założeń
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego odgrywał Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
45

J. Łapiński, Finansowanie działalności innowacyjnej [w:] Innowacyjność 2010, praca zbiorowa pod red. P.
Zadury-Lichoty, PARP, Warszawa 2010, s. 62.
46
A. Rozmus, K. Cyran, Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i innych krajach - diagnoza i
próba oceny, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", nr 4/2009, s. 3.
47
Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, s. 186.
48
Informacja na temat efektów wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
w województwie podkarpackim w latach 2004 – 2008, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Rzeszów, kwiecień 2009.
49
Informacja na temat wykorzystania instrumentów polityki strukturalnej dostępnych w województwie
podkarpackim w latach 2004 – 2006, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, listopad
2009.
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W ramach działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy podpisano 39
umów o wartości dofinansowania 11 589,4 tys. PLN.
Zrealizowane zostały projekty, które podzielić można na następujące kategorie 50:
• staże (11 projektów),
• stypendia (3 projekty),
• wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji oraz wymiany informacji i transferu wiedzy (25
projektów).
Dzięki realizacji tego działania, które wprost było związane z wdrażaniem Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Podkarpackiego, 89 osób otrzymało stypendia doktoranckie, 230 osób
odbyło staże w przedsiębiorstwach, przeprowadzono 124 badania i analizy, stworzono 15 sieci
transferu innowacji i wymiany informacji, stworzono 18 baz danych, odbyło się ponad 500 spotkań,
seminariów i warsztatów związanych z tworzeniem i rozwojem regionalnej strategii innowacji.
Poza środkami ZPORR we wdrażaniu RSI wykorzystywane były środki Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich.
W okresie programowania 2007 - 2013 wielkość środków Unii Europejskiej dostępnych dla
beneficjentów z terenu województwa podkarpackiego jest znacznie wyższa. Zmieniły się również
znacząco programy operacyjne, jakie są realizowane. Najwięcej uwagi przykłada się do roli, jaką
w stymulowaniu rozwoju regionalnego odgrywa Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego, gdyż w znacznym stopniu na jego kształt i kierunki wsparcia wpływ miał samorząd
regionalny. Największy związek z wdrażaniem RSI ma I oś priorytetowa Konkurencyjna i Innowacyjna
Gospodarka, w ramach której zostały wskazane następujące działania:
1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,
1.2. Instytucje otoczenia biznesu,
1.3. Regionalny system innowacji,
1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu.
W bieżącym okresie programowania najważniejszą rolę we wdrażaniu Regionalnej Strategii
Innowacji odgrywa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, a zwłaszcza Oś
priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka. W jej ramach od początku realizacji RPO do
końca czerwca 2011 r. pozytywnie ocenionych zostało ponad 1100 wniosków, których łączna wartość
dofinansowania to około 1 250 mln PLN. Do końca września 2011 r. w ramach osi priorytetowej I
podpisano łącznie 663 umowy, wykorzystując blisko 67% alokacji środków. 51
W odniesieniu do poszczególnych działań omawianej osi zauważyć należy, że działanie 1.1
Wsparcie Kapitałowe Przedsiębiorczości cieszy się znacznym zainteresowaniem beneficjentów, co
potwierdza duże zapotrzebowanie przedsiębiorstw na środki finansowe. Ważne jest to, że znaczna
część zatwierdzonych projektów dotyczy przedsiębiorstw działających w obszarach rynkowych
określonych w RSI jako sektory wysokiej szansy, zdecydowana większość zaś dotyczy obszarów, które
są traktowane jako priorytetowe dla rozwoju Województwa Podkarpackiego. W ramach tego
działania zakontraktowano łącznie około blisko 541,6 mln PLN w ramach 561 umów, co stanowi
ponad 85% przewidzianej alokacji EFRR.
Znaczne obawy może budzić realizacja działania 1.2 Instytucje Otoczenia Biznesu, w przypadku
którego odnotowano znacznie niższe niż zakładano zainteresowanie ze strony beneficjentów. W
przeprowadzonym dotychczas jednym naborze złożono zaledwie 21 wniosków, których łączna
wartość była znacznie niższa niż przewidziana na ten okres alokacja środków, co w znacznym stopniu
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Informacja na temat wykorzystania instrumentów polityki strukturalnej…, op. cit.
Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
prezentacja przygotowana na XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/km/posiedzenia_komitetu/2011.
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wpływa na poziom osiągnięcia celu 2 RSI, jakim jest udoskonalenie infrastruktury wsparcia innowacji.
Łącznie podpisano 14 umów na kwotę około 11,7 mln PLN, co daje niespełna 31% wykorzystania
alokacji EFRR.
Podobne zagrożenie występuje w odniesieniu do działania 1.3 Regionalny System Innowacji, w
przypadku którego po jednym przeprowadzonym naborze wybrano do dofinansowania zaledwie 2
spośród 14 złożonych wniosków. Podpisano także jedynie 3 umowy (na 15 docelowych) na realizację
projektów kluczowych z tego zakresu. Do końca września 2011 r. zawarto jedynie 4 umowy na łączną
kwotę około 205,6 mln PLN, co stanowi 50% alokacji EFRR. Z pewnością zagraża to osiągnięciu
docelowych wskaźników założonych w RPO dla tego działania, jednak ważne jest to, że dużą rolę we
wzmacnianiu systemu innowacji w Województwie Podkarpackim odgrywa Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka oraz częściowo Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.
Dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw ważne jest ułatwienie dostępu do kapitału, co
umożliwi wsparcie w ramach RPO siedmiu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych kwotą środków
UE w wysokości 53,3 mln PLN.
Działanie 1.4 Promocja Gospodarcza i Aktywizacja Inwestycyjna Regionu również nie cieszy się
znacznym zainteresowaniem. Do września wykorzystano około 35% alokacji EFRR podpisując 84
umowy na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 41,2 mln PLN.
W latach 2011 - 2012 przewidywane są jeszcze następujące konkursy dla poszczególnych działań:
1.2. Instytucje Otoczenia Biznesu – wrzesień 2012,
1.3. Regionalny System Innowacji – wrzesień 2011 (infrastruktura B+R), maj 2012 (projekty
badawcze),
1.4. Promocja Gospodarcza i Aktywizacja Inwestycyjna Regionu – marzec 2012 (schemat A projekty inwestycyjne).
Dodatkowo działania o charakterze innowacyjnym mogły być współfinansowane ze środków
dostępnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
następujących priorytetów:
• priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
• priorytet VII Promocja integracji społecznej,
• priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
• priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Kolejnym programem, w którym przewidziano wspieranie rozwoju innowacyjności na terenie
Województwa Podkarpackiego jest Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013,
priorytet 1 Nowoczesna gospodarka, działanie 1.3 Wspieranie innowacji.
Bardzo dużą rolę w kreowaniu innowacyjności gospodarki regionu odgrywa również Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, jednak jest on programem ogólnopolskim i nie przewidziano
w nim alokacji z podziałem na regiony, zatem beneficjenci muszą konkurować z innymi podmiotami
z terenu całego kraju. Wyodrębniono w nim łącznie 9 priorytetów, szczegółowe informacje na ich
temat zawiera tabela 16.
Tabela 16. Priorytety Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet

Alokacja [mln zł]

1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

5 195,39

2. Infrastruktura sfery B+R

5 195,39

3. Kapitał dla innowacji

1 359,56

4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

13 714,38

5. Dyfuzja innowacji

1 595,47

6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

1 641,99

7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji

3 151,92
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8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

5 661,62

9. Pomoc techniczna

1 318,16

RAZEM

38 833,88

Źródło: http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx

Do końca lipca 2011 roku zatwierdzono projekty, które konsumują łącznie już blisko 82%
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przewidzianych środków . W przypadku niektórych działań, z powodu wyczerpanej alokacji
środków, nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów wniosków.
Analiza wykorzystania środków dostępnych w ramach programów Unii Europejskiej realizowanych
w województwie i kraju, które mogą być wykorzystywane do stymulowania rozwoju innowacyjności
województwa wskazuje na to, że do końca okresu programowania większość tych środków zostanie
w pełni wykorzystana.
Z punktu widzenia procesu wdrażania RSI bardzo ważne jest finansowanie odpowiedniej
struktury. W okresie 2005-2008 ze środków ZPORR został sfinansowany projekt pn. „Biuro wdrażania
i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego”, w ramach którego
pokrywane były koszty utrzymania struktury wdrażania RSI oraz podstawowych badań oceniających
poziom innowacyjności. Od 2008 r. samorząd województwa realizuje Projekt Systemowy pod nazwą
Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 20072013 w województwie podkarpackim, w ramach którego kontynuowane są wcześniej podjęte
działania oraz nowe inicjatywy wspomagające proces realizacji założeń RSI. Jedną z ważniejszych jest
program stypendialny dla doktorantów realizujących badania w obszarach związanych z sektorami
określonymi w RSI jako priorytetowe dla rozwoju innowacyjności. Objęcie wsparciem ponad 100
osób z regionu w istotny sposób wpływa na rozwój potencjału naukowego regionu i może docelowo
przyczynić się do podniesienia jego innowacyjności. Jest to działanie realizujące jeden z celów
strategicznych RSI, jakim jest zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego dla
wzrostu innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego.
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej przyczyniło się również do stopniowego wdrażania
projektów pilotażowych wybranych na etapie opracowywania RSI. Najbardziej zaawansowanym
projektem pilotażowym jest rozwój Doliny Lotniczej. Przyczyniły się do tego m.in. liczne projekty
stażowe realizowane przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina
Lotnicza”, WSK PZL Rzeszów S.A., Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. oraz Politechnikę
Rzeszowską, a także zbudowanie nowoczesnego laboratorium badań materiałowych i rozpoczęcie
realizacji projektu budowy Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, który zgodnie z
założeniami przyczyni się przede wszystkim do rozwoju branży lotniczej.
Organizacja przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. spotkań w ramach Klubu
Eksportera jest pierwszym elementem budowy systemu proeksportowego. Środki Regionalnego
Programu Operacyjnego w ramach działania 1.4 umożliwiają rozwój działalności eksportowej między
innymi poprzez udział w międzynarodowych targach.
W ramach nowego Projektu Systemowego jest tworzony system komunikowania się i wymiany
informacji, stanowiący ważny element trzeciego projektu pilotażowego.
Ze względu na to, że projekty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją założeń RSI są
finansowane w ramach różnych programów pomocowych, utrudnione jest na obecnym etapie
dokonanie pełnej oceny wpływu środków UE na implementację RSI. Jednak możliwe było
wyodrębnienie podstawowych projektów, które w istotny sposób przyczyniają się do realizacji
założeń Strategii.
W kolejnej perspektywie finansowej UE istotne znaczenie może mieć wykorzystanie funduszy
zwrotnych, w tym inicjatywy JEREMIE.

52

http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx.
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4. Propozycje i
międzynarodowej

platformy

współpracy

międzyregionalnej

oraz

Ważnym rezultatem konsultacji i negocjacji, jakie miały miejsce na etapie tworzenia Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na Lata 2005 - 2013, było nawiązanie współpracy
pomiędzy trzema województwami. TRIS - trzy regionalne strategie innowacji powstawały
w atmosferze współpracy województw podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
Z założenia współpraca ta jest kontynuowana na etapie realizacji RSI 2005 - 2013. Oznacza ona
możliwość nie tylko konsultacji, ale też realizacji wspólnych działań o charakterze strategicznym
i operacyjnym. Jednym z nich była realizacja projektów foresight „Priorytetowe Technologie dla
Zrównoważonego Rozwoju Województwa Podkarpackiego według wniosku napisanego przez
pracowników Politechniki Rzeszowskiej, a udostępnionego pozostałym dwóm województwom.
Wszystkie trzy województwa charakteryzują się zbliżonym potencjałem gospodarczym, mają
podobne problemy, ale także wiele wspólnych atutów. Szczególne znaczenie ma współpraca w
dziedzinie:
• kreowania proekologicznych rozwiązań, w tym w sektorze gospodarki żywnościowej.
• wspólnego rozwijania klastrów, w tym klastra lotniczego;
• współpracy ośrodków naukowych, badawczo-rozwojowych itd.;
• wspólnej oceny skuteczności realizowania strategii i wyciągania wniosków;
• nawiązywania współpracy z krajami ościennymi.
Z oczywistych powodów wyjątkowo ważna jest współpraca z innymi regionami Unii Europejskiej.
Integracja polityk regionalnych jest jednym z celów nadrzędnych Unii Europejskiej. Bardzo skuteczne
mogą okazać się wspólne starania o fundusze przeznaczane na badania i rozwój, współpraca
naukowa a także, do tej pory niedoceniana i praktycznie nieistniejąca, rzeczywista współpraca
przedsiębiorstw.
Należy w tym zakresie zintensyfikować współpracę z krajami ościennymi – Ukrainą i Słowacją,
wykorzystując przygraniczne położenie województwa podkarpackiego.
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5. Znaczenie wyników projektu foresight - Priorytetowe technologie dla
zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego
Większość członków Podkarpackiej Rady Innowacyjności i Komitet Zarządzający wskazywała na
konieczność włączenia do Regionalnej Strategii Innowacji wyników zrealizowanego w województwie
podkarpackim regionalno-technologicznego projektu foresight. Opracowane na jego podstawie
raporty maja w pełni charakter dokumentów strategicznych, z perspektywą sięgającą nawet do 30
lat.
Projekt foresight „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa
podkarpackiego” 53 został zakończony w 2008 r. Miał on charakter foresight technologicznoregionalnego (inne możliwe to między innymi foresight krajowy, branżowy, sektorowy lub mieszane).
Definicji foresight jest wiele, jednak w przeciwieństwie do tradycyjnie rozumianej prognozy,
foresight jest czymś dużo więcej, z bardzo wielu powodów. Realizowany jest na ogół
z wykorzystaniem wielu logicznie ułożonych metod, głównie z zakresu zarządzania strategicznego.
Może mieć bardzo odległą perspektywę czasową, uwzględnia także wizję i rozwiązania z pogranicza
nauki i fantazji, inspiruje. Jak już wspomniano, jest nie tylko prognozą. Wskazuje pożądaną wizję
rozwoju regionu, kraju, technologii, nauki itd., a więc pokazuje to, co chcemy osiągnąć, do czego
zmierzamy, a w kolejnych etapach realizacji projektu stara się maksymalnie precyzować drogę do
osiągnięcia celów i zrealizowania wizji. Jednoznacznie priorytetyzuje możliwe rozwiązania, zarówno
w polityce regionu, w polityce naukowej, czy też w działalności dużej korporacji. Jest zdecydowanie
odmienną metodą między innymi dlatego, że wskazuje i urealnia drogę pożądanego rozwoju
(w założeniu stara się ograniczać przypadkowość rynkową, działania monopolistyczne i naciski
korporacyjne – priorytetyzuje nakłady finansowe w kierunku najbardziej obiecującym, ale także
pożądanym). Mówiąc inaczej – widzimy i akceptujemy pożądany obraz rozwoju, kreujemy
rzeczywistość, wiemy czego możemy się spodziewać, eliminujemy negatywne konsekwencje braku
myślenia strategicznego w gospodarce i w polityce (także w polityce innowacyjnej). Foresight może
nadawać charakter rozwojowi, jako priorytetowe rozwiązania uznając na przykład ekoinnowacje
i innowacje prospołeczne. Foresight to więc kreowanie rozwoju a nie tylko na ogół nie
sprawdzające się prognozowanie.
Jak zaznaczono w zakończeniu z badań foresight „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego
rozwoju województwa podkarpackiego” 54 wyznaczona przez autorów i poddana konsultacjom
społecznym droga to wybór działań i technologii, które będą służyły zrealizowaniu wizji regionu
wykorzystującego ekotechnologie, oferującego ekoprodukty, zachowującego i wzbogacającego swój
potencjał społeczny i ekologiczny.
Kolejne etapy realizacji Projektu pozwoliły na wyłonienie, spośród wielu analizowanych,
44 wiodących technologii (pojęcie to w projekcie rozumiane było bardzo szeroko, obok technologii
obejmowało także rozwiązania, produkty, systemy itd.), które przedstawia poniższa lista:
1. Biopolimery – technologie wytwarzania tworzyw biodegradowalnych, bazujących na
surowcach odnawialnych, jako alternatywa dla tworzyw ropopochodnych, przykładowo
polimery i kopolimery kwasu mlekowego, polihydroksykwasy.
2. Doskonalenie procesów i technologii odlewania.
3. Doskonalenie technik badań nieniszczących.
4. E-zarządzanie zasobami (z uwzględnieniem OZE).
5. Gospodarstwa nastawione na produkcję ekologiczną - ekologiczne technologie produkcji
roślinnej i zwierzęcej.

53

L. Woźniak (red.), Końcowy raport z badań foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju
województwa podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008, ss. 365.
54
Tamże, s. 346.
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6. Kompleksowe zagospodarowanie gliceryny otrzymywanej ubocznie w procesach produkcji
estrów metylowych kwasów tłuszczowych jako biopaliw – technologie wytwarzania
produktów, bazujących na glicerynie, o zastosowaniach przemysłowych.
7. Kształtowanie nadplastyczne (SPF) oraz kombinacja SPF i DB (Diffusion Bonding).
8. Kształtowanie plastyczne struktur cienkościennych.
9. Likwidowanie barier finansowych, psychologicznych i architektonicznych dotyczących
rehabilitacji, zwiększenie dostępności do rehabilitacji w środowiskach wiejskich i miejskich.
10. Modernizacja bazy leczenia uzdrowiskowego pod kątem turystów zagranicznych i Polskich
(kompleksowy system usług).
11. Niskoodpadowe lub bezodpadowe technologie produkcyjne.
12. Nowoczesne materiały wykończeniowe (farby samoregenerujące, płyty, gipsowokartonowe, płyty OSB, ceramika wykończeniowa).
13. Obiekty budowlane infrastruktury ochrony środowiska.
14. Odlewanie precyzyjne SD, GR, EQ i inne.
15. Proekologiczna uprawa roślin spożywczych w oparciu o zjawisko mikoryzy, dominacja
uprawy roślin wieloletnich.
16. Recykling (ponowne użycie) elementów i materiałów (drewno, gruz, schody, nadproża,
elementy dachowe).
17. Roślinne i zwierzęce produkty regionalne z wykorzystaniem ekologicznie innowacyjnych
technologii produkcji.
18. Rozwój agroturystyki i ekoturystyki; stworzenie klastrów gospodarstw agroturystycznych
oferujących usługi turystyczne, terapeutyczne i rekreacyjne.
19. Rozwój pokryć i powłok żaroodpornych, antyerozyjnych oraz dyfuzyjnych.
20. Rozwój przetwórni żywności ekologicznej i technologii przetwórstwa surowców
ekologicznych.
21. Rozwój technologii wytwarzania i systemów podawania leków form stałych i form płynnych.
22. Stworzenie produktu turystycznego dotyczącego zagospodarowania Fortów Przemyskich
(łącznie z inscenizacją walk) oraz odkrycia archeologicznego w Trzcinicy (Podkarpacka Troja)
oraz wykorzystanie źródeł geotermalnych.
23. Stworzenie szlaków umożliwiających uprawianie turystyki pieszej i rowerowej w każdej
gminie.
24. Symulacja stanów i procesów technicznych oraz technologicznych.
25. Systemy e-industry.
26. Systemy informatyczne w inteligentnych budynkach.
27. Systemy zintegrowanego i multimodalnego transportu oraz alternatywnego napędu.
28. Szerokopasmowy dostęp do Internetu (sieci swiatłowodowe: PON, G-PON oraz DSL, PLC, WIMAX, dostęp satelitarny).
29. Techniki automatycznej identyfikacji obiektów RFID (internet produktów).
30. Techniki produkcyjne zmniejszające przemysłowy popyt na energię.
31. Techniki uzyskiwania przeciwciał monoklonalnych z zastosowaniem inżynierii genetycznej
w celu opracowywania nowych testów dla diagnostyki molekularnej.
32. Technologia monokryształów.
33. Technologie budownictwa energooszczędnego i heli ogrzewczego.
34. Technologie do odzysku energii z wód i gazów odpadowych.
35. Technologie ekologicznego, bezpiecznego i efektywnego postępowania z odpadami.
36. Technologie kogeneracji rozproszonej (skojarzona produkcja energii elektrycznej, ciepła
i chłodu).
37. Technologie produkcji i przetwórstwa biomasy (np. uprawa roślin energetycznych,
produkcja nawozów naturalnych, naturalnych tworzyw opakowaniowych, brykietowanie,
produkcja biogazu, itd.).
38. Technologie produkcji i wykorzystania biopaliw oraz biogazu.
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39. Technologie Rapid Prototyping, Manufacturing i Tooling.
40. Technologie wytwarzania i obróbki materiałów kompozytowych (w tym materiałów typu
GLARE).
41. Technologie zintegrowanego projektowania w cyklu życia obiektu budowlanego.
42. Wykonywanie części metodami HSM (high speed machining) i HPM (high performance
machining).
43. Wytwarzanie szczepionek doustnych.
44. Zaawansowane technologie łączenia elementów konstrukcyjnych 55.
Kolejne etapy realizacji Projektu pozwoliły na zawężenie tej listy do 9 technologii
priorytetowych, zamieszczonych poniżej:
1. Biopolimery – technologie wytwarzania tworzyw biodegradowalnych, bazujących na
surowcach odnawialnych, jako alternatywa dla tworzyw ropopochodnych, przykładowo
polimery i kopolimery kwasu mlekowego, polihydroksykwasy.
2. Niskoodpadowe lub bezodpadowe technologie produkcyjne (przyjazne dla środowiska)
3. Rozwój agroturystyki i ekoturystyki; stworzenie klastrów gospodarstw agroturystycznych
oferujących usługi turystyczne, terapeutyczne i rekreacyjne.
4. Systemy e-usług.
5. Technologia monokryształów.
6. Technologie budownictwa energooszczędnego i heli ogrzewczego.
7. Technologie produkcji i przetwórstwa żywności ekologicznej oraz żywności regionalnej
i tradycyjnej.
8. Technologie wytwarzania i obróbki materiałów kompozytowych (w tym materiałów typu
GLARE).
9. Wykonywanie części metodami HSM (high speed machining) i HPM (high performance
machining) 56.
Zostały one uznane za najważniejsze rozwiązania przyszłości dla regionu, przez wszystkie
zaangażowane w realizacje projektu strony (naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji
itd.), ze względu na potencjał regionu (zasoby wiedzy, inne zasoby endogenne, potencjał uczelni
wyższych, potencjał przemysłu), wymagające szczególnego wsparcia (badawczego, finansowego,
prawnego, organizacyjnego).
W trakcie realizacji Projektu na każdym jego etapie generowano dodatkowe rozwiązania, które nie
mogły już być poddane całej procedurze oceny i wskazania kryteriów realizacji, ale także uznane
zostały jako innowacyjne rozwiązania ważne dla województwa podkarpackiego, wymagające
szczególnego wsparcia. Należą do nich:
1. rozwój stacji hodowli roślin i zwierząt w kierunku hodowli twórczej i zachowawczej, jako
alternatywy dla GMO,
2. wsparcie rozwoju priorytetowych kierunków i inkubatorów innowacyjności w Politechnice
Rzeszowskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim,
3. rozwój regionalnych systemów małych lądowisk - taksówki lotnicze,
4. technologie wykorzystania komórkowych procesów przetwarzania energii,
5. rozwój technologii wykorzystania alternatywnych, naturalnych surowców biologicznych,
w tym do produkcji spożywczej,
6. wykorzystanie biomakromolekuł do budowy procesorów,
7. stworzenie centrum badawczego przedłużania życia ludzkiego,
8. system komunikacji gondolowej w największych miastach regionu, jako alternatywa
w warunkach braku możliwości przebudowy centrów miast,

55
56

Tamże, s. 348.
Tamże, s. 349-350.
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9. lotnisko w Jasionce spełniające wszystkie standardy światowe, wykorzystujące najnowsze
technologie i rozwiązania,
10. wspieranie jednostek badawczych wiodących uczelni regionu (prowadzących zaawansowane
badania naukowe) – szczególnie Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego,
11. Instytut Leków Naturalnych, regionalna jednostka umiejscowiona w Politechnice
Rzeszowskiej,
12. technologie renaturyzacji cieków i inne technologie ochrony zasobów wodnych,
13. klaster ekologicznych producentów rolnych i przetwórców,
14. technologie „zielonej chemii”,
15. technologie produkcji nanorurek węglowych,
16. uwzględnianie w wyborze technologii także aspektów etycznych i estetycznych rezultatów
ich wykorzystania,
17. proekologiczne technologie produkcji silników lotniczych (maksymalne ograniczenie emisji
tlenków węgla i azotu), wykorzystanie energii słońca w innowacyjnych samolotach,
18. gminy samowystarczalne energetycznie,
19. technologie eliminacji dotychczasowych zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska 57.
Realizacja tego Projektu pozwoliła także na wskazanie technologii i rozwiązań, które ze względu
na obecny i przyszłościowy potencjał negatywnego oddziaływania na środowisko i społeczeństwo,
powinny być wyeliminowane (nie mieszczą się w koncepcji zrównoważonego rozwoju, przeczą
postępowi wiedzy, dysponujemy już dużymi jej zasobami, które dyskredytują te rozwiązania). Za
najważniejsze uznano:
1. większość przestarzałych technologii spalania odpadów (odpady to użyteczne surowce, w
myśl koncepcji cyklu życia produktu „od kołyski do kołyski”, w gospodarce nie powinny być
generowane odpady w dosłownym znaczeniu tego słowa)
2. technologie i produkty genetycznych modyfikacji organizmów (GMO), ze względu na ich
udowodnione bardzo szkodliwe oddziaływanie na zdrowie człowieka i środowisko,
szczególnie w gospodarce żywnościowej. Dysponujemy już zatrważającą wiedzą na temat
konsekwencji ich wykorzystywania, a zarazem coraz większego znaczenia nabiera nasza
wiedza o tym, czego nie wiemy o funkcjonowaniu DNA. Próba wprowadzania tego typu
produktów i technologii przeczy unijnej zasadzie przezorności.
Projekt foresight „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa
podkarpackiego” pozwolił także na wyłonienie branż (sektorów) uznawanych za priorytetowe lub
najbardziej perspektywiczne dla regionu. Za najważniejsze uznano:
1. przemysł lotniczy i maszynowy
2. ekologiczną produkcję rolną i ekologiczne przetwórstwo żywności
3. budownictwo
4. przemysł technologii informatycznych
5. infrastrukturę ochrony środowiska i energetykę
6. przemysł chemiczny, farmaceutyczny i biotechnologiczny.
Wszystkie wygenerowane w Projekcie priorytetowe branże (sektory), rozwiązania, technologie,
procesy, produkty itd. są bardzo zbieżne z przedstawionymi w RSI, ale znacznie bardziej
uszczegółowione, w tym zostały poddane szczegółowej analizie atrakcyjności, wykonalności, wpływu
na zrównoważony rozwój.
Kolejnych informacji i wskazań dostarczyła także realizacja foresight technologiczno-branżowego
„Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego DOLINA LOTNICZA” 58.

57

Tamże, s. 288.
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Wśród kluczowych technologii na przodujących pozycjach znajdują się także technologie uznane
za priorytetowe w regionalno-technologicznym projekcie foresight.
Realizacja obu projektów foresight dostarczyła więc wielu informacji, rozwiązań, wiedzy na temat
priorytetowych technologii i kierunków rozwoju, najważniejszy dla województwa podkarpackiego,
wymagających szczególnego wsparcia. Większość rozwiązań ma charakter ekoinnowacji, służy więc
w pełni idei zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki województwa podkarpackiego.

58

Raport końcowy „Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego DOLINA
LOTNICZA, Rzeszów, 2008.
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CZĘŚĆ CZWARTA – SYSTEM MONITORINGU REALIZACJI RSI
2005-2013
Podczas tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego założono, że
system monitorowania procesu jej wdrażania powinien być prosty i skuteczny, skonstruowany tak, by
przy relatywnie niskich kosztach dostarczał pełnych i obiektywnych informacji na temat
innowacyjności regionu.
Należy przede wszystkim wyróżnić dwa podstawowe obszary monitorowania związane z realizacją
Strategii:

1. Innowacyjność regionu, w przypadku której corocznie monitorowane będą wskaźniki
statystyczne obrazujące stan województwa podkarpackiego.
2. Projekty bezpośrednio związane z realizacją założeń Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Podkarpackiego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dostępnych
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i bezpośrednio związanych ze
wspieraniem rozwoju innowacyjności, w odniesieniu do których monitoringiem objęte będą
wskaźniki produktu i rezultatu określone w każdym z projektów. Monitorowanie będzie
odbywało się w okresach wynikających z logiki i czasu trwania projektów.
Monitoring (i ocena) skuteczności regionalnej polityki innowacyjnej, powinien być realizowany
w okresach rocznych z wykorzystaniem w jak najwyższym stopniu systemu gromadzenia danych
statystycznych dla potrzeb Urzędu Statystycznego i EUROSTAT. Metoda taka eliminuje konieczność
żmudnego gromadzenia dodatkowych danych dotyczących innowacyjności oraz ich obrabiania przez
specjalnie powołane do tego gremia. Oznacza więc oszczędność czasu i funduszy, upraszcza system
monitoringu i pozwala na szybkie zweryfikowanie (w celu porównania miejsca województwa
podkarpackiego na tle innych regionów kraju i pozostałych państw Unii Europejskiej); pozwala też na
w pełni wiarygodne określenie skutków realizacji strategii w regionie.
Pierwotnie system monitoringu RSI WP obejmował metodologię przygotowaną na potrzeby
realizacji badania European Innovation Scoreboard 2002 na poziomie regionów. Dla potrzeb
regionalnych strategii innowacji, do tych wskaźników regionu zaliczono:
• ludność z wykształceniem wyższym (% przedziału wiekowego 25-64),
• udział ludności w kształceniu ustawicznym (% przedziału wiekowego 25-64),
• pracujący w sektorach przemysłowych średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie
(% ogółu pracujących),
• pracujący w wysoko zaawansowanej technologicznie działalności usługowej (% ogółu
pracujących),
• wydatki publiczne na B+R (% PKB),
• wydatki prywatnych przedsiębiorców na B+R (% PKB),
• zgłoszone patenty sektora wysokich technologii (wg Europejskiego Urzędu Patentowego)
w przeliczeniu na 1mln mieszkańców,
• produkt krajowy brutto na 1 osobę.
Wymienionych osiem obligatoryjnych wskaźników w europejskiej ocenie poziomu innowacyjności
regionu uzupełniono dwoma wskaźnikami syntetycznymi, liczonymi według standardów UE Eurostat,
zeszyt nr 3 – Regiony EU (2002 European Innovation Scoreboard): pierwszy wskaźnik prezentujący
region na tle kraju i drugi wskaźnik przedstawiający region na tle Unii Europejskiej.
W regionach, zgodnie ze wskazaniami Eurostatu, mogły być też liczone wskaźniki uzupełniające:
• zasoby ludzkie w nauce i technice (% przedziału wiekowego 25-64),
• wskaźnik specjalizacji – liczba przedsiębiorstw w sektorach średniej i wysokiej technologii oraz
w sektorze usług wysokiej technologii (% ogólnej liczby przedsiębiorstw),
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•

wskaźnik dywersyfikacji – liczba pracujących w sektorach średniej i wysokiej technologii oraz
w sektorze usług wysokiej technologii (% ogólnej liczby w sektorach),
• dostęp do Internetu (% gospodarstw domowych).
Zaproponowane wskaźniki umożliwiają:
• identyfikację zmian w otoczeniu gospodarczym i społecznym, ważnych z punktu widzenia
wdrażania RSI, ważnych więc w kreowaniu innowacyjnej gospodarki,
• określenie zakresu i skuteczności działań proinnowacyjnych w regionie, a więc sprecyzowanie
regionalnych skutków realizacji celów zawartych w Strategii.
Badanie innowacyjności przy zastosowaniu metodologii European Innovation Scoreboard (EIS)
regionów europejskich na poziomie NUTS 2 (Regional Innovation Scoreboard – RIS), zostało
przeprowadzone dotychczas czterokrotnie. Niestety stale zmieniała się liczba stosowanych
wskaźników. W pierwszym badaniu zrealizowanym w 2002 roku uwzględniono jedynie 7 wielkości
charakteryzujących innowacyjność regionów. W 2003 roku listę wskaźników rozszerzono do 13,
jednak w 2006 roku, gdy badaniem regionu objęto 10 nowych państw członkowskich, zestaw
wskaźników znowu zmniejszył się do zaledwie 7. 59 W badaniu zrealizowanym w 2009 roku
wykorzystano 16 wskaźników spośród 29 zaproponowanych w metodologii European Innovation
Scoreboard 2009 w odniesieniu do poziomu krajowego. 60 Te różnice wynikają z możliwości
uzyskiwania danych na temat wskaźników agregowanych na poziomie regionu. Nie jest to jednak
jedyne wyjaśnienie zachodzących zmian. Zestaw danych wykorzystanych w badaniu EIS 2009 został
w kolejnym roku zmodyfikowany i zmniejszony do 25 (i przemianowany na Innovation Union
Scoreboard (IUS) 61. W tabeli 18 zostały przedstawione zmiany w zestawach wskaźników dla różnych
badań innowacyjności w Unii Europejskiej.
Tabela 18. Różne zestawy wskaźników stosowane w metodologii European Innovation Scoreboard do badania
innowacyjności w Unii Europejskiej.
Wskaźnik

RIS
2006

Liczba nowych doktoratów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku
25-34 lata
Osoby z wyższym wykształceniem, jako % ogólnej liczby ludności w wieku
30-34 lata
Udział (%) osób z wyższym wykształceniem w grupie wiekowej 25-64
Liczba absolwentów kierunków ścisłych i technicznych oraz społecznych i
humanistycznych na 1000 mieszkańców w grupie wiekowej 20-29
Osoby z wykształceniem ponadpodstawowym, jako % ogólnej liczby
ludności w wieku 20-24 lata
Udział (%) osób w kształceniu ustawicznym w grupie wiekowej 25-64 lata
Udział (%) osób w grupie wiekowej 20-24, które skończyły edukację co
najmniej na poziomie szkoły średniej
Liczba międzynarodowych publikacji naukowych w przeliczeniu na 1 mln
mieszkańców
Publikacje naukowe należące do 10% najczęściej cytowanych w świecie, jako
% ogólnej liczby publikacji naukowych w danym kraju
Doktoranci spoza UE, jako % ogólnej liczby doktorantów w danym kraju

59

Badanie
EIS
RIS
2009
2009
X

IUS
2010
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

J. Kaźmierczak, A. Wilińska, Uwagi na temat sposobów oceny poziomu Innowacyjności z uwzględnieniem
uwarunkowań polskich [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, praca zbiorowa pod red. R. Knosali.
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, t. I, Opole, 2010, s. 638.
60
H. Hollanders , S. Tarantola, A. Loschky, Regional Innovation Scoreboard 2009. Methodology report, INNO
Metrics Thematic Paper, European Commission, Bruksela 2009, s. 4.
61
Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union's performance scoreboard for Research and
Innovation, European Commission, Bruksela 20011, s. 3.
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Nakłady na B+R ze środków publicznych jako % PKB
Kapitał ryzyka (venture capital), jako % PKB
Kredyty prywatne, jako % PKB
Nakłady przedsiębiorstw na B+R, jako % PKB
Nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną (z wyłączeniem B+R),
jako % obrotów
Wydatki na technologie informacyjne, jako % PKB
Dostęp przedsiębiorców do stałych łączy internetowych, jako % firm
MŚP wprowadzające własne innowacje, jako % ogólnej liczby MŚP
MŚP wprowadzające innowacje we współpracy z innymi podmiotami jako %
ogólnej liczby MŚP
Wskaźnik odnawiania firm (liczb zakładanych i zamykanych MŚP w ogólnej
liczbie MŚP)
Szybko rozwijające się innowacyjne firmy (nie stosowany)
Publikacje naukowe we współpracy sektora publicznego i prywatnego w
przeliczeniu na 1 mln mieszkańców
Liczba europejskich zgłoszeń patentowych w przeliczeniu na 1 mld EUR
produktu krajowego brutto (wg PPS)
Liczba europejskich zgłoszeń patentowych w dziedzinie wyzwań społecznych
(zapobieganie zmianom klimatycznym, zdrowie) przeliczeniu na 1 mld EUR
produktu krajowego brutto (wg PPS)
Nowe wspólnotowe znaki towarowe w przeliczeniu na 1 mld EUR produktu
krajowego brutto (wg PPS)
Nowe wspólnotowe wzory użytkowe w przeliczeniu na 1 mld EUR produktu
krajowego brutto (wg PPS)
Bilans płatniczy w zakresie technologii, jako % PKB
MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe, jako % ogólnej
liczby MŚP
MŚP wprowadzające innowacje marketingowe lub organizacyjne, jako %
ogólnej liczby MŚP
Innowatorzy zwiększający efektywność wykorzystania zasobów [średnia z 2
wskaźników: zmniejszenia kosztów pracy (% przedsiębiorstw) i zmniejszenia
zużycia materiałów i energii (% przedsiębiorstw)]
Zatrudnienie w naukointensywnych działach przetwórstwa przemysłowego i
usług, jako % zatrudnienia ogółem
Zatrudnienie w średniowysokiej i wysokiej technice przetwórstwa
przemysłowego (% ogółu pracujących)
Zatrudnienie w usługach wysokiej techniki (% ogółu pracujących)
Eksport wyrobów wysokiej i średniowysokiej techniki, jako % eksportu
towarowego ogółem
Eksport naukochłonnych usług, jako % eksportu usług ogółem
Sprzedaż wyrobów innowacyjnych (nowych dla rynku lub dla
przedsiębiorstwa bądź istotnie zmodernizowanych), jako % sprzedaży
ogółem wszystkich przedsiębiorstw
Przychody z zagranicy z tytułu licencji i patentów, jako % PKB
Zasoby ludzkie w nauce i technice, jako % ludności

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

Zachodzące zmiany uwidaczniają trudności, z jakimi spotykają się różne instytucje, które
podejmują się realizacji badań poziomu innowacyjności na poziomie kraju i regionu w sposób
umożliwiający dokonywanie porównania uzyskanych wyników.
Uwzględniając trwający proces zmian podejścia do problematyki pomiaru (i monitorowania)
poziomu innowacyjności regionu, konieczne jest rozszerzenie zestawu wskaźników innowacyjności
z uwzględnieniem metodologii Regional Innovation Scoreboard. Dodatkowo wskazane jest
prowadzenie monitoringu umożliwiającego dokonywanie oceny stopnia realizacji poszczególnych
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celów strategicznych. Dlatego zaproponowano zestaw wskaźników przedstawiony w tabeli 19.
Dodatkowo są one zbieżne z uwzględnionymi w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 dla Priorytetu 2: Budowanie regionalnego systemu innowacji 62.
Tabela 19. Wskaźniki monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji
Priorytety

Cele strategiczne
•

Otwarta,
efektywna sieć
kreowania i
wsparcia
innowacyjności

Wzmocnienie i
rozwój
podkarpackiego
regionalnego
systemu innowacji

•
Udoskonalenie
infrastruktury
finansowego
wsparcia innowacji

•

•

•

•
Zwiększenie
potencjału
instytucji
edukacyjnych,
naukowych i
badawczorozwojowych
regionu

Zwiększenie
wykorzystania
potencjału badawczorozwojowego dla
wzrostu
innowacyjności
gospodarki
województwa

•

•

•

Wskaźniki
zgodne z RIS 2009
zgodne z EIS oraz uzupełniające
% MŚP wprowadzających
• liczba jednostek działalności
innowacje we współpracy z
badawczo-rozwojowej,
innymi przedsiębiorstwami,
• % firm współpracujących z
jako % ogółu MŚP.
sektorem naukowobadawczym (% udział tych
firm w stosunku do ogółu
przedsiębiorstw),
• % udziału instytucji
infrastruktury wsparcia
innowacji w województwie
podkarpackim w stosunku
do ogółu tych instytucji w
Polsce,
• nakłady na technologie
informacyjne (% PKB),
• dostęp przedsiębiorców do
stałych łączy internetowych,
jako % firm.
wydatki publiczne na B+R (% • % przedsiębiorstw
PKB),
korzystających z
zewnętrznych źródeł
wydatki prywatnych
finansowania innowacji tj.
przedsiębiorców na B+R (%
ze środków publicznych PKB),
dotacje,
granty, subsydia i z
nakłady na działalność
bankowego
sektora
innowacyjną (inną niż B+R)
komercyjnego.
jako % obrotów.
liczba zgłoszeń patentowych • udział pracujących w
w EPO w przeliczeniu na 1
sektorze B+R w ogólnej
mld EUR PKB (wg PPS),
liczbie pracujących,
MŚP wprowadzających
• % przedsiębiorstw
własne innowacje, jako %
prowadzących własną
ogółu MŚP,
działalność B+R.
MŚP wprowadzające
innowacje produktowe lub
procesowe, jako % ogółu
MŚP,
MŚP wprowadzające
innowacje marketingowe
lub organizacyjne, jako %
ogółu MŚP,
innowatorzy zwiększający
efektywność wykorzystania
zasobów [zmniejszenie
kosztów pracy (%
przedsiębiorstw) i

62

Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja 2010, Zarząd Województwa
Podkarpackiego, Rzeszów, sierpień 2010, s. 215.
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•
Zbudowanie i
rozwijanie kultury
innowacyjnej
mieszkańców regionu
– kreowanie
społeczeństwa
innowacyjnego, w
tym informacyjnego

•

•

•

•

Wzmocnienie
innowacyjnych
firm w regionie i
kreowanie
nowych

Stworzenie dobrego
klimatu i warunków
wspierania
powstawania nowych
firm innowacyjnych i
rozwoju istniejących

•

•

zmniejszenie zużycia
materiałów i energii (%
przedsiębiorstw)]
ludność z wykształceniem
wyższym (% przedziału
wiekowego 25 -64),
kształcenie ustawiczne (%
udział osób uczących się i
dokształcających w wieku
25-64),
szerokopasmowy dostęp do
Internetu, jako %
gospodarstw domowych.
sprzedaż wyrobów
innowacyjnych (nowych dla
rynku), jako % sprzedaży
ogółem wszystkich
przedsiębiorstw,
sprzedaż wyrobów
innowacyjnych (nowych dla
przedsiębiorstwa), jako %
sprzedaży ogółem
wszystkich przedsiębiorstw,
pracujący w średnio i
wysoko zaawansowanym
technologicznie
przetwórstwie
przemysłowym (% ogółu
pracujących),
pracujący w wysoko
zaawansowanej
technologicznie działalności
usługowej (% ogółu
pracujących).

• nowi absolwenci nauki i
inżynierii (w % przedziału
wiekowego 20 -29),

• % innowacyjnych
przedsiębiorstw w stosunku
do ogółu przedsiębiorstw,
• liczba przedsiębiorstw w
sektorach średniej i wysokiej
technologii oraz w sektorze
usług wysokiej technologii
(% ogólnej liczby
przedsiębiorstw),
• zatrudnienie w
naukointensywnych działach
przetwórstwa
przemysłowego i usług, jako
% zatrudnienia ogółem.

• liczba proinnowacyjnych
projektów
ponadregionalnych i
międzynarodowych z
udziałem podmiotów z
województwa
podkarpackiego,
• liczba funkcjonujących w
regionie klastrów
ponadregionalnych.

Wykorzystanie
współpracy
międzyregionalnej i z
krajami ościennymi w
promowaniu
innowacyjnych
przedsiębiorstw

Niestety większość zaproponowanych wskaźników zgodnych z metodologią EIS nie pozwala na
monitorowanie postępów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji na poziomie realizacji celów
operacyjnych. Dlatego konieczne będzie uzupełnienie niezbędnych informacji na etapie
przeprowadzania ewaluacji. Biorąc pod uwagę to, że okres programowania regionalnej polityki
innowacyjnej w niniejszej Strategii dobiega końca, bardzo ważnym zadaniem jest przeprowadzenia
ewaluacji mid-term i ex-post, by możliwe było wykorzystanie uzyskanych wyników do przygotowania
kolejnego dokumentu strategicznego na lata 2014 – 2020. Biorąc pod uwagę charakter działań
poddawanych ewaluacji, wskazane jest, by poza analizą danych zastanych, zostały przeprowadzone
badania z wykorzystaniem indywidualnych wywiadów oraz zogniskowanych wywiadów grupowych.
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W celu umożliwienia monitorowania postępów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Podkarpackiego na poziomie operacyjnym zaproponowana została podstawowa lista
wskaźników, które pozwolą na zweryfikowanie stopnia osiągnięcia poszczególnych celów.
Tabela 20. Wskaźniki realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013

Priorytet

Cel

Wskaźnik

Otwarta,
efektywna sieć
kreowania i
wsparcia
innowacyjności

Wzmocnienie i
rozwój
podkarpackiego
regionalnego
systemu innowacji

Uruchomiona regionalna platforma informacyjna
Uruchomiony system ewaluacji i monitoringu RSI
Uruchomione
- Regionalne Centrum Transferu Innowacji
- Punkty Kontaktowe
Liczba spotkań Podkarpackiej Rady Innowacyjności
Liczba nowych lub zmodyfikowanych usług
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu
w zakresie wsparcia innowacji
Liczba funkcjonujących funduszy pożyczkowych i
poręczeniowych
Liczba wspartych funduszy pożyczkowych i
poręczeniowych
Liczba projektów z zakresu B+R
Liczba inicjatyw (projektów) z zakresu współpracy
nauka-przemysł
Liczba osób otrzymujących stypendia doktoranckie
Opracowanie dokumentu „Kierunki rozwoju
regionalnej polityki badawczej”

Udoskonalenie
infrastruktury
finansowego
wsparcia innowacji

Zwiększenie
potencjału
instytucji
edukacyjnych,
naukowych i
badawczorozwojowych
regionu

Zwiększenie
wykorzystania
potencjału
badawczorozwojowego dla
wzrostu
innowacyjności
gospodarki
województwa
podkarpackiego
Zbudowanie i
rozwijanie kultury
innowacyjnej
mieszkańców regionu
– kreowanie
społeczeństwa
innowacyjnego, w
tym informacyjnego

Wzmocnienie
innowacyjnych
firm w regionie i
kreowanie
nowych

Stworzenie dobrego
klimatu i warunków
wspierania
powstawania nowych
firm innowacyjnych i
rozwoju istniejących

Liczba krajowych i międzynarodowych sieci
współpracy naukowo-badawczej z udziałem
podmiotów z województwa podkarpackiego.
Liczba osób mających dostęp do Internetu
szerokopasmowego (wzrost)
Liczba podmiotów objętych dostępem do
Internetu szerokopasmowego (wzrost)
Liczba spotkań informacyjnych w ramach RSI dla
mieszkańców regionu
Liczba osób otrzymujących stypendia z nauk
matematycznych, przyrodniczych i technicznych w
szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Liczba sfinansowanych projektów realizowanych
przez firmy innowacyjne
Liczba inkubatorów przedsiębiorczości i
inkubatorów technologicznych
Liczba nowych firm w sektorach wysokiej szansy
Liczba klastrów w regionie
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Wartość
docelowa
(minimalna)
1
1
1
6
14
50

10
5
50
25
200
1

5

20 000
5 000
25
2500

50

10
5%
5
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Wykorzystanie
współpracy
międzyregionalnej i z
innymi krajami,
zwłaszcza w
promowaniu
innowacyjnych
przedsiębiorstw

Stworzenie dokumentu określającego zasady
tworzenia spółek typu spin-off
Liczba ponadregionalnych sieci współpracy z
udziałem podmiotów z Podkarpacia
Liczba projektów międzynarodowych realizowana
przez podmioty z województwa
Liczba podmiotów biorących udział w
ponadregionalnych i międzynarodowych
imprezach targowych i misjach handlowych

1
5
20
300

Prawidłowa realizacja procesu monitoringu i ewaluacji wymaga zaangażowania wielu podmiotów
biorących udział we wdrażaniu Strategii. Na rysunku 8 przedstawiono podstawowe założenia
funkcjonowania systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Podkarpackiego.
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Rysunek 8. Koncepcja systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji

W procesie ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego ważną rolę
odgrywają badania pierwotne przedsiębiorstw, sektora nauki, instytucji wsparcia uzupełnione
o badania postaw administracji samorządowej oraz społeczeństwa województwa. Były one
realizowane po raz pierwszy na etapie opracowywania dokumentu w latach 2003 - 2004, później
w trakcie wdrażania Strategii w latach 2006 - 2007 i przed przystąpieniem do jej aktualizacji w latach
2010-2011. Mimo stosowania różnego podejścia, dostarczają ważnych informacji jakościowych
o uwarunkowaniach rozwoju innowacji w regionie.
Zaktualizowana Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013
jest tylko krokiem w kierunku przygotowania nowej RSI na lata 2014-2020.
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Załącznik nr 1. Słownik pojęć
Analiza SWOT – jest jedną z podstawowych analiz dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji firmy,
instytucji czy projektu. Zwrot SWOT pochodzi z języka angielskiego od pierwszych liter wyrazów:
Strenght (silne strony), Weeakness (słabe strony), Opportunities (szanse, okazje) i Threats
(zagrożenia). Analiza SWOT jest metodą identyfikacji słabych i silnych stron firmy oraz badania szans
i zagrożeń, przed jakimi stoi.
M. Nowak, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 14-15.

Anioły biznesu – są jednym z trzech rodzajów rynkowych dostawców finansowania typu venture
capital. Ich inwestycje odgrywają szczególną rolę w procesie finansowania innowacji, gdyż lokowane
są w znacznym stopniu we wczesne fazy rozwojowe projektów oraz w porównaniu do inwestycji
funduszy inwestycyjnych, obejmują mniejsze kwoty. Taka charakterystyka inwestycji sprawia, że na
rynkach rozwiniętych uzupełniają oni niejako działalność funduszy, obsługując inne części rynku.
P. Głodek, K. B. Matusiak, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008,
s. 16.

Audyt technologiczny – jest jedną ze szczegółowych form audytu. Nie jest on jednak regulowany
przez prawo i zwykle nie pełni roli kontrolnej. Jest to metoda oceny przedsiębiorstwa pod kątem: (1)
potencjału technologicznego, (2) stosowanych procedur oraz (3) potrzeb. Służy ona do identyfikacji
silnych i słabych punktów firmy poprzez dokonanie opisu oraz oceny podstawowego know-how oraz
wykorzystywana jest do formułowania konkretnych propozycji, co do kierunków rozwoju
przedsiębiorstwa, szczególnie pod kątem pozyskania i wykorzystania nowych technologii.
Przeprowadzenie audytu technologicznego musi umożliwić określenie potrzeb firmy w zakresie
poszczególnych obszarów związanych z innowacjami w tym:
• pozycjonowania produktów/rynków firmy,
• obszarów techniki takich jak: automatyka, technologie informacyjne, pakowanie itp.
• funkcji firmy, które wymagają rozwiązań innowacyjnych: wydajność, jakość, elastyczność,
energochłonność itp.
• wykorzystywanych oraz potencjalnych kanałów transferu technologii do przedsiębiorstwa,
• potencjału w zakresie przyswajania nowych rozwiązań technologicznych.
E. Stawasz, P. Głodek, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 20

Benchmarking – w literaturze przedmiotu benchmarking zaliczany jest do „miękkich” metod uczenia
się i wprowadzania zmian w organizacji. Etymologia terminu „benchmarking” wywodzi się od słowa
„benchmark”, co oznacza punkt wyjściowy, punkt odniesienia, punkt orientacyjny lub przedmiot
stanowiący bazę do porównań. Amerykańskie Centrum Produktywności i Jakości (APQC) wyjaśnia
pojęcie benchmark jako „najlepsze w swojej klasie” osiągnięcie, uznawane za wzorzec doskonałości
dla danego procesu działalności gospodarczej.
A. Nowakowska, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 26-27.

Centra transferu technologii – to zróżnicowana organizacyjnie grupa nienastawionych na zysk
jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu
i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na
styku sfery nauki i biznesu (stąd częsta nazwa jednostki pomostowe), ma zaowocować adaptacją
nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić
się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur
gospodarczych.
K. B. Matusiak, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 38.

Centrum badawczo-rozwojowe – CBR – to status wprowadzony na mocy Ustawy z dn. 29.07.2005 r.
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Od 2008 r. oferowany przedsiębiorcom
121

wróć
na mocy nowej Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dn. 30.05.2008r.
Celem nadawania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR) jest rozwój prywatnego sektora
badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R przez powiązanie statusu Centrum
z zachętami podatkowymi.
K. Gulda, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 42.

Centrum doskonałości – CD – to jednostka naukowa lub jej wyodrębniona organizacyjnie część,
prowadząca w sposób ciągły badania naukowe i współpracę międzynarodową, w szczególności
w ramach programów UE, w celu rozwoju nauki w dziedzinach uznanych za szczególnie ważne dla
gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa.
A. Bąkowski, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 43.

Centrum zaawansowanych technologii – CZT – jest to konsorcjum naukowe składające się
z jednostek naukowych prowadzących badania na uznanym poziomie światowym oraz innych
podmiotów działających na rzecz badań, prac rozwojowych oraz wdrożeń, podejmujące na podstawie
umowy wspólne przedsięwzięcie (badania naukowe, prace rozwojowe), a także działalność
innowacyjną z wykorzystaniem wyników tych badań lub prac. CZT prowadzi działalność o charakterze
interdyscyplinarnym, służącą opracowaniu, wdrażaniu i komercjalizacji nowych technologii
związanych z dziedzinami nauki, uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki
naukowej i innowacyjnej państwa.
A. Bąkowski, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 45.

Dobre praktyki – Pojęcie dobrych praktyk jest pochodną benchmarkingu jako narzędzia zarządzania
organizacją. Ogólnie ujmując, dobre praktyki można zdefiniować, jako „procesy lub metody, które
zrealizowane z powodzeniem, prowadzą do zwiększonej wydajności”. Dobre praktyki nie są nowymi
rozwiązaniami, są to działania sprawdzone w praktyce, działania wcześniej zastosowane w innych
organizacjach. Ich wdrażanie ma na celu poprawę wyników działania organizacji, podniesienie jej
wydajności.
A. Nowakowska, M. Nowak, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa
2008, s. 62.

Działalność badawcza i rozwojowa – B+R – to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte
dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla
znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Działalność B+R odróżnia od innych rodzajów
działalności dostrzegalny element nowości i eliminacja niepewności naukowej i/ lub technicznej, czyli
rozwiązanie problemu niewypływające w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy.
Działalność badawcza obejmuje: badania naukowe oraz prace rozwojowe. Badania naukowe
obejmują łącznie badania podstawowe i badania przemysłowe, które definiowane są w następujący
sposób:
•
badania podstawowe – prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim
w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia
na praktyczne zastosowania ani użytkowanie;
•
badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem
opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do
istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów
składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych,
z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.
A. Bąkowski, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 66-67.

Ekoinnowacja – zamierzone postępowanie cechujące się przedsiębiorczością, obejmującą etap
projektowania produktu i zintegrowane zarządzanie nim w ciągu jego cyklu życia, które przyczynia się
do proekologicznego unowocześnienia społeczeństw epoki przemysłowej dzięki uwzględnieniu
problemów ekologicznych przy opracowywaniu produktów i związanych z nimi procesów.
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Ekoinnowacje prowadzą do zintegrowanych rozwiązań mających na celu zmniejszenie nakładów
zasobów i energii, jednocześnie podnosząc jakość produktu lub usługi. Innowacja technologiczna jest
jednym ze sposobów ekoinnowacji.
M. Carley, Ph. Spapens, Dzielenie się światem, zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów
naturalnych w XXI wieku, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok-Warszawa 2000, s. 157.

Ekoinnowacje – to zamierzone postępowanie nakierowane na wykorzystanie wiedzy i rozwiązań
tkwiących w ekosystemach i zasobach biosfery, cechujące się przedsiębiorczością zgodną z zasadami
ekorozwoju, uznające priorytet zachowania ekosystemu dla potrzeb społeczeństwa i gospodarki,
obejmujące etapy projektowania wyrobu, kreowania lub modyfikacji technologii, ekomarketing
i ekozarządzanie m.in. w ciągu całego cyklu życia produktu, przyczyniające się do proekologicznego
unowocześnienia gospodarki żywnościowej, dzięki uwzględnieniu problemów ekologicznych
i biologicznych przy opracowywaniu produktów i związanych z nimi procesów. Definicja ta jest
modyfikacją i uzupełnieniem przedstawionej już w tej pracy definicji ekoinnowacji według M. Carley
i P. Spapens i z założenia dostosowana jest tylko do jednego sektora – gospodarki żywnościowej.
L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka, Ekoinnowacyjność dziś i jutro – wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia,
PARP, Warszawa 2010, s. 176.

Europejska Regionalna Tablica Wyników w Dziedzinie Innowacji – European RegIonal InnovatIon
Scorebord – jest podstawowym narzędziem pomiaru potencjału innowacyjnego i jego zróżnicowań
w ujęciu regionalnym. Obok miary Community Innovation Survey (CIS) oraz European Innovation
Scorebord (EIS) stanowi podstawowe źródło informacji na temat przebiegu procesów innowacyjnych
w gospodarce europejskiej. Jest syntetycznym wskaźnikiem pomiaru zasobów innowacyjnych
regionów, niezbędnym dla skutecznego kształtowania regionalnej polityki innowacyjnej.
A. Nowakowska, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 89.

Europejska Tablica Wyników w Dziedzinie Innowacji – European Innovation Scoreboard – to drugie
obok programu Community Innovation Survey (CIS) źródło informacji nt. szeroko rozumianej
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw europejskich, bazujące zresztą w dość istotnej części na
danych pochodzących z badań tego programu. Jest to przedsięwzięcie wdrożone przez Komisję
Europejską w ramach realizacji projektu Trend Chart on Innovation Policy In Europe, zwane w skrócie
EIS. Obecnie projekt Trend Chart został zastąpiony przez projekt PRO INNO Europe. EIS jest
corocznym zestawieniem 26 podstawowych wskaźników innowacyjnych poszczególnych krajów
członkowskich UE i krajów EFTA. EIS obejmuje wskaźniki mające opisać efektywność innowacyjną
(innovation performance) gospodarek tych krajów.
G. Niedbalska, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2008, s. 83.

Ewaluacja – to ocena wartości interwencji publicznej z zastosowaniem określonych kryteriów tejże
oceny. Inne ujęcie ewaluacji, podkreślające jej szerszy kontekst, określa ewaluację jako
systematyczne badanie wartości, albo cech konkretnego programu, działania, bądź obiektu z punktu
widzenia przyjętych kryteriów w celu ich usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia.
M. Klepka, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 95.

Firma odpryskowa – spin-off i/lub spin-out – jest to w najszerszym ujęciu nowe przedsiębiorstwo,
które powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub
innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej) oraz wykorzystuje w celach
gospodarczych intelektualne i organizacyjne zasoby organizacji macierzystej. W praktyce brak jest
jednak jednolitej definicji pojęcia i w konsekwencji spotykamy szereg sprzeczności w interpretacji
oraz opisie zjawiska tworzenia i rozwoju firm odpryskowych. W literaturze angielskojęzycznej
spotykamy często zamienne stosowanie pojęć: „innovative spin-off”, „spin-off”, „spin-out” czy nawet
„start-up”. Zasadniczo najczęściej spotykanym potocznie, jak i w literaturze przedmiotu synonimem
firmy odpryskowej jest pojęcie spin-off.
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Współcześnie szczególne zainteresowanie tworzeniem firm odpryskowych pojawia się
w kontekście:
1. transferu i komercjalizacji technologii z instytucji naukowo-badawczej, w ramach których
bezpośrednia komercjalizacja nowego rozwiązania najczęściej wykracza poza obszar
statutowy (akademickie spin-off);
2. rozwoju zdolności innowacyjnych korporacji (intraprzedsiębiorczość, spin-out);
3. restrukturyzacji i nowego modelu organizacyjnego dużych przedsiębiorstw (corporate
restructuring, corporate venturing, spin-out).
Utworzeniu firmy odpryskowej towarzyszy wykorzystanie informacji, wiedzy, rozwiązań
technicznych, które zostały pozyskane w ramach organizacji macierzystej lub przez nią przekazane.
Pojęcie to w ostatnich latach zyskuje szczególnie na znaczeniu w kontekście realizacji procesów
innowacyjnych. Nowe pomysły i idee biznesowe bazujące na wiedzy okazują się łatwiejsze do
realizacji w nowym podmiocie gospodarczym. Powstanie nowego podmiotu należy uznać za
korzystne z punktu widzenia wynalazcy/przedsiębiorcy, który uzyskuje swobodę działania
wyzwalającą jego energię i zaangażowanie. Natomiast jednostka macierzysta unika ryzyka
związanego z podjęciem prac nad nowym produktem lub technologią.
Fenomen firm odpryskowych (spin-off i spin-out) przyczynia się do upowszechnienia się (dyfuzji)
nowych technologii w gospodarce. W szeregu przypadków w drugiej połowie XX wieku przełomowe
odkrycie w pojedynczej organizacji naukowo-badawczej powodowało powstanie dużej grupy nowych
firm odpryskowych. Przykładem mogą tu być wykorzystanie tranzystora czy technologie związane
z konstrukcją twardych dysków. Ze względu na tego typu efekty oraz wpływ na modernizację
i konkurencyjność gospodarki, firmy odpryskowe są coraz częściej przedmiotem programów wsparcia
i priorytetowym obszarem polityki gospodarczej (technologicznej). W tym kontekście szczególnie na
znaczeniu zyskują akademickie spin-off.
W rozważaniach nad firmami odpryskowymi w wąskim ujęciu rozróżnia się:
•
firmy spin-off, w odniesieniu do przedsięwzięć niezależnych i niezamierzonych przez organizację
macierzystą.
•
firmy spin-out, w przypadku przedsięwzięć zależnych, powiązanych kapitałowo lub w inny sposób
z podmiotem macierzystym.
W literaturze przedmiotu widoczny jest jednak brak spójnej, akceptowanej przez poszczególne
instytucje i badaczy systematyki fenomenu firm odpryskowych. Jednym z problemów definicyjnych
jest rozstrzygnięcie problemu, która nazwa „spin-off” czy też „spin-out” odnosi się do procesu
powstawania firmy zamierzonego ze strony organizacji macierzystej, a która do procesu
niezamierzonego. W poszczególnych pozycjach literatury znaleźć można oba podejścia. Jednak
przeprowadzona analiza wskazuje, że przeważa podejście zaproponowane powyżej. Można wskazać
wielu naukowców i instytucji interpretujących oba pojęcia w odwrotnym znaczeniu lub też
zamiennie.
Zjawisko tworzenia firm odpryskowych jest często odnoszone do procesu transferu technologii.
W tym ujęciu obejmuje wszystkie rodzaje transferu wiedzy technologicznej z przedsiębiorstwa, które
rozwinęło u siebie dane know-how, do jednostki, która ma je zastosować w praktyce. Z tego punktu
widzenia tworzenie nowego przedsiębiorstwa jest tylko jednym z przypadków spin-off. W tym ujęciu
wyróżniamy dwa typy firm spin-off :
1. Pierwotny spin-off – zakładający budowanie struktury i organizacji od początku, przy czym
proces ten może nastąpić:

za zgodą organizacji macierzystej, która może lecz nie musi brać udziału (np.
kapitałowo) w realizacji przedsięwzięcia,

bez zgody organizacji macierzystej (split-off).
2. Pochodny spin-off – oparty na istniejącej wcześniej strukturze, który polegać może na jedynie
prawnym wydzieleniu w ramach osobnego podmiotu (spin-out), lub też na jednoczesnej
sprzedaży części lub całości nowoutworzonego przedsiębiorstwa (buy-out).
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Znajdziemy też przykłady definiowania pojęcia spin-off na własny użytek. Takim przypadkiem jest
Amerykańska Securities and Exchange Commission (odpowiednik polskiej dawnej Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd), która definiuje spin-off w odniesieniu do kryteriów kapitałowych – spin-off
występuje w sytuacji, gdy udziałowcy organizacji macierzystej obejmują udziały kapitałowe
w nowopowstałym przedsiębiorstwie. Przykładem tego typu transakcji było m.in. powstanie Agilent
Technologies utworzonej na bazie części firmy HP zajmującej się testowaniem i pomiarami. Proces
ten jednak nie ma zwykle charakteru przedsiębiorczego, ale może być związany np. z restrukturyzacją
przedsiębiorstwa.
P. Głodek, J. Guliński, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 9798.

Firma typu spin-off – przedsiębiorstwo założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji
naukowej lub badawczej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji wiedzy
(innowacyjnych pomysłów) lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie,
formalno-prawnie, finansowo) od organizacji macierzystej.
E. Stawasz, G. Niedbalska [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Red. nauk. K. B. Matusiak, Wyd. Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 142.

Firma typu spin-out – przedsiębiorstwo, które zostało założone, przez co najmniej jednego
pracownika instytucji naukowej lub badawczej albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu
komercjalizacji wiedzy (innowacyjnych pomysłów) lub technologii, zwykle niezależne od jednostki
macierzystej oraz posiadające niezależne źródła finansowania.
E. Stawasz, G. Niedbalska [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Red. nauk. K. B. Matusiak, Wyd. Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 142.

Foresight – jest to proces systematyczny, partycypacyjny, gromadzący wiedzę dotyczącą przyszłości,
polegający na badaniu wizji rozwoju w średnio- i długookresowej perspektywie. Proces ten jest
zorientowany na obecne decyzje i wymusza wspólne działania.
K. Borodako, Foresight a zarządzaniu strategicznym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 12.

Foresight – Przewidywanie Trendów Rozwojowych – oznacza, przewidywanie, prognozowanie lub
wizję i odpowiada na pytanie, co może się zdarzyć w przyszłości, w średnim lub w długim okresie.
Foresight jest procesem kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym zarówno
naukowcy, inżynierowie, przedstawiciele przemysłu czy pracownicy administracji publicznej, biorą
udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i rozwoju technologii, w celu
przysporzenia jak największych korzyści ekonomicznych i społecznych w gospodarce. Uczestniczący
w projektowaniu foresight’u ustalają priorytetowe kierunki badań, wspólnie tworząc wizję przyszłych
osiągnięć.
M. Klepka, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 101.

Gospodarka oparta na wiedzy – to określenie współczesnego etapu rozwoju gospodarki, gdzie
wiedza rozumiana jako zdolność do działania, odgrywa decydującą rolę w stymulowaniu rozwoju
gospodarczego i społecznego.
M. Matusiak, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 118.

Inkubatory przedsiębiorczości – to zorganizowane kompleksy gospodarcze obejmujące szeroką
grupę wyodrębnionych i opartych na nieruchomości ośrodków, posiadających ofertę lokalową oraz
ofertę usług wspierających małe i średnie firmy. Funkcjonowanie kompleksów jest ukierunkowane na
wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm oraz optymalizację warunków dla transferu
i komercjalizacji technologii poprzez:
•
dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą;
•
usługi wspierające biznes, np.: doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe,
organizacyjne i technologiczne;
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•
•

pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych;
tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji
przedsięwzięć innowacyjnych, tzw. efekty synergiczne;
kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych.

•
K. B. Matusiak, K. Zasiadły, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008,
s. 132.

Innowacja marketingowa – to po raz pierwszy oficjalnie zdefiniowane pojęcie w podręczniku Oslo
Manual 2005. Oznacza ono wdrożenie nowej metody marketingowej (implementation of a new
marketing method) obejmującej znaczące zmiany (significant changes) w zakresie:
•
wzornictwa i opakowania – product design or packaging [np. zmiany w formie i wyglądzie
produktu nie zmieniające jego parametrów technicznych i użytkowych, czy zmiany opakowania
wyrobów takich jak żywność, napoje, środki czystości, kosmetyki, w przypadku których
opakowanie jest głównym elementem ich „wyglądu” (appearance); celem tych zmian jest
uczynienie produktu bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych nabywców];
•
metod sprzedaży wyrobów i usług – product placement [zmiany te obejmują przede wszystkim
nowe tzw. kanały sprzedaży, sales channels (z wyłączeniem metod z zakresu logistyki, czyli
transportu i magazynowania), takie jak np. wprowadzenie po raz pierwszy systemu tzw.
franchisingu (franchising system), sprzedaży bezpośredniej (system of direct selling) czy
udzielenia licencji na produkt (product licensing), a także zastosowanie nowych koncepcji
prezentacji produktów (np. sprzedaż mebli w specjalnie zaaranżowanych tematycznie
pomieszczeniach)];
•
promocji i reklamy wyrobów i usług – product promotion [np. tzw. product placement, czyli
pokazywanie produktów firmy, jako rekwizytów w filmach lub w programach telewizyjnych, tzw.
branding, czyli wprowadzenie zupełnie nowego symbolu marki (a fundamentally new brand
symbol) w celu zdobycia nowego rynku czy nadania produktowi nowego wizerunku, pozyskanie
dla reklamy produktów firmy „twarzy” i opinii tzw. celebrities, czyli sławnych osobistości (głównie
gwiazd ekranu) czy wprowadzenie tzw. spersonalizowanego systemu informacji, np. dzięki
wykorzystaniu kart lojalnościowych, w celu dostosowania sposobów prezentacji produktów do
indywidualnych potrzeb klientów];
•
metod (strategii) ustalania cen wyrobów i usług – pricing (new pricing strategies), np.
wprowadzenie po raz pierwszy przez daną firmę metody różnicowania cen wyrobów i usług
w zależności od popytu (jeśli popyt jest niski, cena również jest niska).
G. Niedbalska, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 134-135.

Innowacja organizacyjna – według podręcznika Oslo Manual 2005 innowacja organizacyjna jest to
wdrożenie nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź
relacji ze środowiskiem zewnętrznym („An organisational innovation is the implementation of a new
organisational method in the firm’s business practices, workplace organisation or external
relations”).
G. Niedbalska, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 136.

Innowacja otwarta – według definicji opublikowanej w 2004 r. przez Komisję Europejską, standard
aby technologie mogły być nazwane otwartymi, musi spełniać łącznie cztery warunki: być przyjęta
i zarządzana przez niedochodową organizację, a jej rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu
podejmowania decyzji, w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani; być opublikowana, a jej
specyfikacja powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach
sporządzania kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania również
bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych; wszystkie związane z nią prawa autorskie, patenty i inna
własność przemysłowa powinna być nieodwołalnie udostępnione bez opłat; nie mogą istnieć żadne
ograniczenia jej wykorzystania. Otwarta innowacja jest sposobem konkurowania promowanym przez
Unię Europejską. Otwarta innowacja to dostępność technologii i standardów ale również otwartość
126

wróć
organizacyjna umożliwiająca swobodny kontakt pracowników przedsiębiorstwa z instytucjami
naukowymi, dostawcami rozwiązań a nawet konkurentami w celu swobodnej wymiany wiedzy.
S. Olko,
Transfer
technologii
w
procesie
otwartej
innowacji
–
szanse
i
zagrożenia,
http://dlafirmy.info.pl/articlesFiles/Transfer_technologii_w_procesie_otwartej_innowacji_-_szanse_i_zagrozenia.pdf
(20.07.2011)

Innowacja procesowa – według podręcznika Oslo Manual 2005 innowacja-proces jest to wdrożenie
nowej lub istotnie ulepszonej metody produkcji lub metody z zakresu logistyki („A process innovation
is the implementation of a new or significantly improved production or delivery method”). Obejmuje
to w szczególności istotne zmiany w stosowanych technikach, wyposażeniu i oprogramowaniu
(significant changes in techniques, equipment and /or software).
G. Niedbalska, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2008, s. 138.

Innowacja produktowa – według podręcznika Oslo Manual 2005 innowacja produktowa jest to
wdrożenie wyrobu (good) lub usługi (service), które są nowe lub istotnie ulepszone (new or
significantly improved) z punktu widzenia ich charakterystyki funkcjonalnej (functional
characteristics) lub celów użytkowych, którym mają służyć (intended uses) („A product innovation is
the introduction of a good or service that is new or significantly improved with respect to its
characteristics or intended uses”). Obejmuje to w szczególności udoskonalenia w zakresie
charakterystyki technicznej (technical specifications), zastosowanych komponentów i materiałów
(components and materials) oraz oprogramowania stanowiącego integralną część produktu
(incorporated software), a także udoskonalenia ułatwiające korzystanie z produktu przez
użytkownika (user friendliness).
G. Niedbalcka, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2008, s. 141-140.

Innowacje – Według Podręcznika Oslo Manual, innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie
ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody
marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy
bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Na potrzeby polityki naukowo-technicznej, a także dla
zachowania porównywalności w czasie z wynikami dotychczasowych badań statystycznych innowacji
w wielu przypadkach użyteczne jest również stosowanie „węższej” definicji (narrow definition)
innowacji, w szczególności definicji z drugiego wydania podręcznika Oslo Manual uznającej za
innowacje jedynie tzw. innowacje „techniczne”, tzn. nowe lub istotnie ulepszone (new or significantly
improved) produkty i procesy (Technological product and process innovations, w skrócie TPP
innovations). Produkty (wyroby i usługi), procesy i metody (techniczne, organizacyjne
i marketingowe) są innowacjami, jeśli są nowe lub istotnie ulepszone przynajmniej z punktu widzenia
wdrażającego je przedsiębiorstwa. Oznacza to, że definicja innowacji według podręcznika Oslo
Manual obejmuje pełne spektrum nowości – od nowości na skalę światową (tzw. innowacje
absolutne – new to the world), poprzez nowości w skali rynku, na którym działa przedsiębiorstwo
(new to the market), po nowości tylko z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa (new to the firm).
E. Stawasz, G. Niedbalska, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008,
s. 142.

Innowacyjne Regiony Europy – IRE – to sieć zainicjowana przez Komisję Europejską w 1996 roku,
mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy
regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji. Misją Sieci IRE
jest „wzmocnienie globalnej konkurencyjności regionów europy poprzez promocję polityki
innowacyjnej oraz organizację platformy służącej współpracy regionów oraz uczenia się pomiędzy
sobą”. Tak zdefiniowana misja wspierana jest i realizowana przez blisko 240 regionów tworzących
Sieć.
M. Klepka, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 145-146.
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Innowacyjność – jest cechą podmiotów gospodarczych lub gospodarek, oznaczającą zdolność do
tworzenia i wdrażania innowacji, jak również ich absorpcji, wiążącą się z aktywnym angażowaniem się
w procesy innowacyjne i podejmowanie działań w tym kierunku; oznacza również zaangażowanie
w zdobywanie zasobów i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w tych procesach. Bardzo
często mierzona jest ilością tworzonych i wdrażanych innowacji oraz nakładami przeznaczanymi przez
przedsiębiorstwa na działania w tym zakresie. Innowacyjność wiąże się z posiadanymi zasobami
(ludzkie, rzeczowe, kapitałowe, informacyjne), ale także umiejętnością ich wykorzystania, czyli
dojrzałością innowacyjną. Dojrzałość innowacyjna to odpowiedni poziom kultury organizacyjnej,
warunkujący wykorzystanie przedsiębiorczości, innowacyjności, kreatywności oraz innych zdolności
do tworzenia, absorbowania i wprowadzania innowacji w różnych dziedzinach. Dojrzałość
innowacyjna może być traktowana, jako specyficzny zasób dla podmiotów gospodarczych, będący
swoistą kompilacją prostszych zasobów o charakterze materialnym (np. środki finansowe, warunki do
pracy) i niematerialnym (np. umiejętności, zdolności).
P. Niedzielski, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2008, s. 150.

Instytucje wsparcia – to kluczowe ogniwo nowoczesnych systemów wsparcia rozwoju gospodarczego
obejmujące zróżnicowaną organizacyjnie grupę niekomercyjnych instytucji, aktywnych w obszarze
wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia, transferu i komercjalizacji technologii oraz
poprawy konkurencyjności MŚP. Tworzenie instytucji wsparcia wynika z nowego podejścia do
strategii rozwoju gospodarczego, która zakłada potrzebę poszukiwania bezpiecznych i trwałych
podstaw rozwoju wewnątrz regionów, przy szerokim wykorzystaniu zaangażowania środowisk
lokalnych. W praktyce oznacza to potrzebę tworzenia instytucji rozwoju lokalnego,
wyspecjalizowanych w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego.
K. Matusiak, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 155.

Jednostki badawczo rozwojowe – działają na podstawie Ustawy o jednostkach badawczorozwojowych z dn. 25.07.1985 r. (ustawę wielokrotnie nowelizowano, ostatnia nowelizacja
z 5.07.2007 r.). Zgodnie z Ustawą (art. 1) jednostkami badawczo-rozwojowymi są państwowe
jednostki organizacyjne, wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomicznofinansowym, tworzone w celu prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, których
wyniki powinny znaleźć zastosowanie w określonych dziedzinach gospodarki narodowej i życia
społecznego. Jednostki badawczo-rozwojowe mogą działać jako instytuty, ośrodki badawczorozwojowe lub laboratoria.
K. Gulda, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 161.

JEREMIE – inicjatywa JEREMIE (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw). Jest to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która wpisuje się w założenia odnowionej
Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia i ma na celu poprawę dostępu do finansowania
rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionach UE. Inicjatywa ma pomóc
przezwyciężyć trudności w dostępie do finansowania, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu
do mikro kredytów, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji, a także innych
innowacyjnych form finansowania dla sektora MŚP.
Informacja ustna.

Kapitał intelektualny – pojęcie odnosimy do zyskującego na znaczeniu modelu zarządzania
przedsiębiorstwem, w którym zwracamy szczególną uwagę na to, jak firmy radzą sobie ze
znajdowaniem, procesem rozwoju i utrzymania w firmie utalentowanych pracowników w otoczeniu
intensywnych zmian i mobilności na rynkach pracy. Celem podejmowanych wysiłków jest utrzymanie
przewag konkurencyjnych i efektywne wykorzystywanie wiedzy oraz poprawianie potencjału
innowacji w firmach. Zarządzanie kapitałem ludzkim najczęściej odnosi się do szerszych koncepcji
zarządzania wiedzą; zagadnień szczególnie istotnych w kontekście budowy i rozwoju GOW.
M. Matusiak, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 164.
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Klaster – to specyficzna forma organizacji produkcji, polegająca na koncentracji w bliskiej przestrzeni
elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplementarną działalność gospodarczą. Podmioty te
równocześnie współpracują i konkurują między sobą, posiadają także relacje z innymi instytucjami
działającymi w danej sferze. Podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące
pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające
zdolności adaptacyjne.
A. Bąkowski, A. Nowakowska, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa
2008, s. 167.

Know-how (wiedzieć jak) – zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr
772/2004 z dn. 7.04.2004 r. w sprawie stosowania art. 81, ust. 1 Traktatu Europejskiego, dotyczącego
transferu technologii, oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających
z doświadczenia i badań, które są:
•
niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
•
istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową,
•
zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić czy
spełniają kryteria niejawności i istotności.
K. Gulda, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 170-171.

Kreatywność – jest sposobem myślenia, polegającym na wyszukiwaniu szczególnych zależności
między elementami i łączeniu ich w niespotykany sposób. Określa się ją niekiedy, jako zdolność
łączenia bodźców płynących ze środowiska zewnętrznego z wysoko oryginalnymi odpowiedziami
i generowanie myśli, wniosków, odpowiedzi zasadniczo odmiennych od standardowych. Efekt
kreatywności osiąga się poprzez rozbicie wyuczonego schematu myślenia i wykorzystania posiadanej
wiedzy do generowania nowych pomysłów.
P. Niedzielski, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 189.

Kredyt technologiczny – to instrument wspierania inwestycji w nowe technologie, wprowadzony na
mocy Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dn. 29.07.2005 r. Od 2008,
w zmienionej postaci, oferowany przedsiębiorcom na mocy nowej Ustawy o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej z dn. 30.05.2008 r. O kredyt technologiczny mogą ubiegać się
mikro, mali i średni przedsiębiorcy chcący nabyć lub wykorzystać własną, nową (niestosowaną na
świecie dłużej niż 5 lat) technologię do produkcji nowych wyrobów lub modernizacji istniejącej już
linii produkcyjnej. Kredyt pokrywa koszty inwestycji, a ponadto przedsiębiorca, który udokumentuje
sprzedaż towarów i usług powstałych w jej wyniku, ma możliwość ubiegania się o premię
technologiczną.
K. Gulda, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 190.

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – MŚP – Jednym z kryteriów podziału przedsiębiorstw jest ich skala
(wielkość, rozmiar). Według tego kryterium wyodrębnia się różne klasy przedsiębiorstw. Skala
przedsiębiorstwa jest kategorią ilościową, jednak z uwagi na fakt, iż zmiany w skali prowadzą do
przemian jakościowych, to do pomiaru rozmiaru przedsiębiorstw wykorzystuje się także kryteria
jakościowe. Jeśli chodzi o kryteria ilościowe oceny skali przedsiębiorstwa, to mogą one dotyczyć
nakładów (zatrudnienie, kapitał, aktywa) lub efektów (obroty, wartość dodana, udział w rynku). Jeśli
zaś chodzi o kryteria jakościowe oceny skali przedsiębiorstwa, to najczęściej wykorzystywane są:
niezależność firmy, forma własności, struktura organizacyjna i (lub) zarządzania. W teorii i praktyce
stosowane są często definicje wielokryteryjne, np. zatrudnienie, obroty, niezależność. W zależności
od celu, jakiemu ma służyć pomiar przedsiębiorstw (naukowe, statystyczne, wspomaganie publiczne
itp.) wykorzystuje się różne kryteria, jak i różne progi pomiaru skali przedsiębiorstw. Dobór kryteriów
i miar ma charakter instytucjonalny i historyczny różny w poszczególnych krajach. Utrudnia to analizy
porównawcze oraz np. prowadzenie skoordynowanej polityki gospodarczej. Od wielu lat prowadzone
są pod egidą OECD prace nad ujednoliceniem definicji dotyczących kryteriów oceny skali
przedsiębiorstw.
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W najnowszej rekomendacji Komisji Europejskiej z dniem 1 stycznia 2005 r. przyjęto następujące
kryteria oceny skali przedsiębiorstw: liczba zatrudnionych, obrót, suma bilansowa i niezależność.
Obrót i suma bilansowa są kryteriami alternatywnymi. Celem rekomendacji było sprecyzowanie, kto
może ubiegać się o wsparcie z najrozmaitszych programów narodowych i unijnych. Rekomendacje
wyodrębniają następujące klasy przedsiębiorstw:
1. Mikroprzedsiębiorstwo – to podmiot gospodarczy, który:
•
zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
•
jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza
2 milionów euro.
2. Małe przedsiębiorstwo – to podmiot gospodarczy, który:
•
zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
•
jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza
10 milionów euro;
3. Średnie przedsiębiorstwo – to podmiot gospodarczy, który:
•
zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
•
jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza
43 milionów euro;
4. Duże przedsiębiorstwo – to podmiot gospodarczy, który:
•
zatrudnia 250 i więcej pracowników oraz
•
jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza
43 milionów euro.
Trzy pierwsze klasy przedsiębiorstw tworzą sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
E. Stawasz, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 199-200.

Osobowość innowacyjna – pojęcie wprowadzone przez Everetta Hagena, jako warunek wstępny dla
wzrostu gospodarczego, rozprzestrzeniania się przedsiębiorczości i formacji kapitalistycznej. Uważał,
że istnieją odrębne, przeciwstawne syndromy osobowości charakterystyczne dla społeczeństwa
tradycyjnego i nowoczesnego. Wytworem społeczeństwa tradycyjnego i warunkiem koniecznym dla
jego trwałego funkcjonowania jest osobowość autorytarna. Osobowość innowacyjna, wytwór
i funkcjonalny wymóg społeczeństwa nowoczesnego, jest jej dokładnie przeciwstawna we wszystkich
aspektach. Tę opozycję można przedstawić w tabeli jako biegunową dychotomię.
M. Matusiak, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 220.

Park technologiczny – to systematyzujące pojęcie dla zorganizowanych kompleksów gospodarczych,
w ramach których realizowana jest polityka w zakresie:
•
wspomagania młodych innowacyjnych przedsiębiorstw nastawionych na rozwój produktów
i metod wytwarzania w technologicznie zaawansowanych branżach;
•
optymalizacji warunków transferu technologii i komercjalizacji rezultatów badań z instytucji
naukowych do praktyki gospodarczej;
w praktyce spotykanych pod nazwami parki: naukowe, badawcze, naukowo-badawcze, naukowotechnologiczne, przemysłowo-technologiczne, technopole itp.
K. Matusiak, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 227.

Patent – to potocznie dokument otrzymywany z Urzędu Patentowego, potwierdzający prawo do
korzystania z wynalazku. Pojęcie wywodzi się z języka łacińskiego, stanowiąc skrót wyrażenia litterae
patentes oznaczającego list otwarty. Takie patenty stanowiły dokumenty urzędowe, potwierdzające
nadanie podmiotom w nich wymienionym określonych praw, przywilejów czy tytułów. Na podstawie
patentów mianowano urzędników, nadawano tytuły szlacheckie, przyznawano monopole handlowe,
a także udzielano wyłączności na korzystanie z wynalazku. Najstarszy zidentyfikowany przywilej
o charakterze patentowym związany z urządzeniem technicznym pochodzi z roku 1315. Dotyczy
nadania przez króla czeskiego Jana Luksemburczyka monopolu konstruktorowi pompy odwadniającej
do kopalń.
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Zgodnie z Ustawą prawo własności przemysłowej z dn. 30.06.2000 r., patent oznacza monopol,
czyli wyłączne prawo do korzystania z rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku (art. 63).
Wyłączność ta dotyczy wszelkich form korzystania z wynalazku, zarówno w celach zawodowych jak
i zarobkowych (art. 66).
K. Gulda, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 235.

Platforma technologiczna – to kierowane przez podmioty gospodarcze konsorcjum zrzeszające
kluczowe przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, instytucje
finansowe i samorząd gospodarczy mające na celu sformułowanie średnio- i długookresowej wizji
rozwoju technologicznego wybranego sektora gospodarki, wyznaczenie strategii zmierzającej do jej
realizacji oraz przygotowanie spójnego planu działania.
A. Bąkowski, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 238.

Podręcznik Oslo Manual – to międzynarodowy podręcznik metodologiczny z dziedziny badań
statystycznych innowacji, trzeci, w porządku chronologicznym, w serii podręczników
metodologicznych OECD i Eurostatu zwanej Frascati Family Manuals („The Measurement of Scientific
and Technological Activities”) – seria podręczników metodologicznych stanowiących tzw.
międzynarodowy standard metodologiczny w dziedzinie badań statystycznych z zakresu nauki
i techniki. Pełna nazwa podręcznika brzmi „Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting
Technological Innovation Data – Oslo Manual”.
G. Niedbalska, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 239.

Podręcznik Oslo, opracowany wspólnie przez Eurostat oraz OECD, należy do nieustannie rozwijającej
się rodziny podręczników dotyczących problematyki pomiaru i interpretacji danych z zakresu nauki,
techniki i innowacji. Do rodziny tej należą podręczniki, zbiory wskazówek i przewodniki dotyczące
działalności badawczo-rozwojowej (Podręcznik Frascati), wskaźników globalizacji, patentów,
społeczeństwa informacyjnego, zasobów ludzkich w sferze S+T (Podręcznik Canberra) oraz statystyki
biotechnologii. (…) Niniejszy podręcznik zawiera proponowane zasady gromadzenia i interpretacji
danych z zakresu innowacji w układzie zapewniającym międzynarodową porównywalność danych.
Podręcznik Oslo Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, Warszawa 2008, s. 4.

Polityka innowacyjna – jest zestawem elementów polityki naukowej i polityki technologicznej. Jej
celem jest wspieranie innowacyjności gospodarki, to znaczy niesienie pomocy we wprowadzaniu
nowych produktów, usług, procesów technologicznych i technik zarządzania. Głównym przedmiotem
jej oddziaływania są przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe, które ponoszą ryzyko podejmowania
innowacji, w przypadku ich niepowodzenia. Służy temu tworzenie klimatu sprzyjającego innowacjom,
wspieranie kultury innowacyjnej firm oraz rozwijanie usług na rzecz innowacji.
E. Stawasz, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 241.

Przedsiębiorczość akademicka – to nowy wymiar przedsiębiorczości rozwijanej na styku nauki
i gospodarki. Ten rodzaj aktywności wymaga określonych kompetencji, szerokiej wiedzy, kontaktów
w środowisku akademickim i biznesowym oraz globalnej perspektywy myślenia o działalności
gospodarczej. Przedsiębiorczość akademicka przełamuje dość powszechny schemat myślenia, że
prowadzenie własnej firmy i próby komercyjne są sprzeczne z zasadami pracy badawczej, a tym
samym niewłaściwe dla przedstawicieli środowiska naukowego. Efektem nowego podejścia jest
rozwój modelu uniwersytetu trzeciej generacji, który zakłada poszerzenie dotychczasowych działań
statutowych obejmujących edukację i badania naukowe o aktywne wspieranie przedsiębiorczości.
Obserwacje wskazują, że wynalazca, innowator i przedsiębiorca to z reguły różne osoby i tylko
w wyjątkowych przypadkach cechy tych trzech typów występują łącznie – np.: Edison, Bell, Eastman,
Dell. Większość studentów i pracowników naukowych kierunków pozaekonomicznych koncentruje
się na wykorzystaniu technologii przy tworzeniu nowych produktów i usług ignorując z reguły sprawy
rynku i finansów. Pomysł będący osiągnięciem intelektualnym, w kategoriach rynkowych jest
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najczęściej niewiele wart. Powstaje w ten sposób specyficzna „iluzja” wzmacniana przez konkursy
i nagrody.
Rosnące zainteresowanie przedsiębiorczością akademicką ma szereg źródeł:
•
w działaniach dotyczących komercjalizacji nowych pomysłów z nauki do gospodarki szczególnie
efektywny okazuje się model „wynalazca – przedsiębiorcą”, umożliwiający bieżącą korektę
nowych rozwiązań pod kątem oczekiwań rynku i konsumentów;
•
narastająca presja innowacyjna prowadzi do skrócenia czasu od pomysłu do rynkowego
zastosowania (kto szybszy ten lepszy), co wymusza przestrzenne zbliżenie firmy i uniwersytetu,
naukowca i przedsiębiorcy; innowacja w coraz większym zakresie staje się produktem
środowiska, w którym działa przedsiębiorca (środowisko innowacyjne);
•
poszukiwanie nowych form zwiększania dochodów szkół wyższych i instytucji naukowych poprzez
udrożnienie kanałów komunikacji i współpracy z biznesem, a w konsekwencji sprzedaży
technologii i usług badawczych;
•
uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej o przygotowanie do praktycznego wykorzystania zdobywanej
wiedzy we własnej firmie;
•
trudne warunki na rynkach pracy tworzą niełatwe do pokonania bariery dla ambitnych
absolwentów szkół wyższych, natomiast przedsiębiorczość akademicka staje się relatywnie prostą
drogą do przełamania impasu w tym zakresie.
W literaturze anglosaskiej przedsiębiorczość akademicka jest identyfikowana z tworzeniem
innowacyjnych firm odpryskowych, w oparciu o wiedzę oraz know-how powstałe na uczelni. Otwarte
pozostaje pytanie czy i w jakim zakresie szkoła wyższa ma prawo czerpać przychody z tytułu tego
kanału komercjalizacji uczelnianego dorobku intelektualnego. Identyfikujemy w tym zakresie dwa
skrajne podejścia:
1. oddolne – (przedsiębiorca bierze wszystko), obejmujące pełne udostępnianie własności
intelektualnej przedsiębiorcom i powstającym firmom. Uczelnia liczy na pośrednie efekty, wzrost
prestiżu oraz dalsze kontakty i zlecenia w przypadku powodzenia przedsięwzięcia gospodarczego. To
podejście identyfikujemy na uczelniach amerykańskich i brytyjskich, a powstającą firmę określamy
jako spin-off.
2. odgórne – (uczelnia bierze wszystko), zakładające własność i wykorzystywanie know-how
przez uczelnię zazwyczaj przy pomocy firmy lub agencji zarządzającej. Uniwersytet ocenia potencjał
nowej technologii i decyduje o kierunkach działań komercjalizacyjnych: sprzedaż patentu, udzielenie
licencji czy założenie firmy spin-out. W przypadku akceptacji wariantu założycielskiego uczelnia
udziela zezwoleń, podpisuje umowę z przedsiębiorcą oraz z reguły aktywnie uczestniczy
w zarządzaniu firmą (np.: wyznacza dyrektora zarządzającego). To podejście dominuje w Europie
Kontynentalnej.
Pomiędzy obydwoma skrajnymi modelami istnieją rozwiązania mieszane rozwijane przez
poszczególne szkoły wyższe w zależności od przyjętej polityki rozwoju. W praktyce oznacza to
indywidualne podejście do poszczególnych pomysłów biznesowych, a wybór uwzględnia
maksymalizację korzyści dla uczelni.
Do przedsiębiorców akademickich zaliczamy osoby związane ze szkołami wyższymi i innymi
podmiotami aktywnymi w obszarze nauki i prac badawczo-rozwojowych (pracownicy naukowi,
studenci i inni), zainteresowane komercyjnymi sposobami wykorzystania zdobytej wiedzy przez
podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. W ramach działań biznesowych osoby te:
•
rozwijają nowe produkty, technologie, systemy organizacji i zarządzania;
•
doskonalą produkty, technologie, systemy organizacji i zarządzania;
•
podejmują adaptację wyników badań niezbędnych do wdrożenia licencji;
•
wprowadzają do praktyki gospodarczej patenty, modele użytkowe i pomysły racjonalizatorskie,
a także projektują i wdrażają innowacje produktowe i usługowe dla działalności handlowej
w zakresie obrotu innowacjami.
K. B. Matusiak, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 281-283.
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Regionalna Strategia Innowacji – to podstawowe narzędzie kształtowania polityki innowacyjnej na
poziomie regionu. RIS, na bazie diagnozy potencjału innowacyjnego regionu, określa strategiczne cele
polityki innowacyjnej oraz taktykę ich osiągnięcia. Wskazuje sekwencję działań i zadań niezbędnych
dla zdynamizowania innowacyjnego rozwoju regionu.
RIS ma na celu budowanie efektywnego systemu wspierania innowacyjności w regionie. Jest
podstawą kreowania współpracy i partnerstwa oraz budowania konsensusu wszystkich aktorów
regionalnych tworzących i wspomagających przebieg procesów innowacyjnych. Jest narzędziem
wspomagania władz regionalnych i lokalnych w stymulowaniu zdolności innowacyjnych regionu.
Regionalne strategie innowacji są w konsekwencji podstawą budowania sprawnych regionalnych
systemów innowacji.
A. Nowakowska, M. Klepka, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008,
s. 298.

Regionalny System Innowacji – to zbiór różnorodnych podmiotów (aktorów) wpływających na
procesy innowacji oraz powiązań (relacji) zachodzących między nimi. Jest to system podmiotów,
interakcji i zdarzeń, które w wyniku synergii powstają na konkretnym terytorium i prowadzą do
zwiększenia zdolności absorpcji i dyfuzji innowacji w regionie. Regionalny system innowacji, to układ
interakcji zachodzących pomiędzy sferą nauki, B+R, przemysłem, systemem edukacji, finansów
i władz publicznych, sprzyjający procesom adaptacji i zbiorowego uczenia się. Podstawą jego
działania jest istnienie powiązań sieciowych oraz środowiska innowacji.
A. Nowakowska, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 302303.

Społeczna odpowiedzialność biznesu –to nowe podejście do prowadzenia działalności gospodarczej,
które obejmuje dobrowolne uwzględnienie przez firmę w działaniach biznesowych i w kontaktach
z interesariuszami, szerokich aspektów społecznych i ekologicznych.
K. B. Matusiak, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 323.

Transfer technologii – to przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej i związanej
z nią know-how celem gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania. Transfer technologii to proces
zasilania rynku technologiami, stanowiący szczególny przypadek procesu komunikowania się. Należy
podkreślić interakcyjny charakter tego procesu, w którym występują rozmaite pętle sprzężeń
zwrotnych pomiędzy nadawcami i odbiorcami wiedzy oraz nowych rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych.
P. Głodek, K. B. Matusiak, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s.
354.

Venture Capital – Kapitał ryzyka – jest to rodzaj finansowania o charakterze udziałowym średnio- lub
długoterminowym – jest dostarczane przez inwestorów indywidualnych, duże przedsiębiorstwa lub
profesjonalne firmy inwestycyjne i przeznaczone głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw,
nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych, a posiadających znaczący potencjał szybkiego
rozwoju. Akcje/udziały tych przedsiębiorstw nabywane są z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży.
Przychody ze sprzedaży akcji/udziałów przedsiębiorstwa są dla inwestora podstawowym źródłem
odzyskania zainwestowanego kapitału oraz realizacji zysków. Głównym źródłem zysków inwestora
jest przyrost wartości przedsiębiorstwa.
P. Głodek, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 367.

Wysoka, średnia, niska technika – OECD stosuje dwie klasyfikacje dziedzin przemysłu według
intensywności B+R (industry classifications based on R&D intensity), zwane także klasyfikacjami
dziedzin przemysłu w oparciu o zawartość technologii (classifications of industries based on
technology). Starsza klasyfikacja zalecana jest do stosowania w przypadku analiz dotyczących lat
1970 – 1980, natomiast nowa, opublikowana w 1995 r., zalecana jest dla analiz dotyczących okresu
1980 – 1995. Pierwsza lista zalecana dla lat 1970 – 1980 dzieli przemysł na trzy kategorie:
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wysoką technikę (high technology) – obejmującą dziedziny, w których nakłady na działalność B+R
stanowią ponad 4% wartości sprzedaży,
•
średnią technikę (medium technology) – obejmującą dziedziny, w których nakłady na działalność
B+R stanowią od 1% do 4% wartości sprzedaży,
•
niską technikę (low technology) – obejmującą dziedziny, w których nakłady na działalność B+R
stanowią 1% lub mniej wartości sprzedaży.
Stosownie do tej definicji do wysokiej techniki zaliczano: przemysł lotniczy, produkcję
komputerów i maszyn biurowych, przemysł farmaceutyczny, przemysł elektroniczny, produkcję
aparatury naukowo-badawczej oraz maszyn elektrycznych.
Nowa lista przeznaczona dla lat 1980 – 1995, w odróżnieniu od poprzedniej opracowana została
w oparciu o obliczenia uwzględniające nie tylko bezpośrednią, ale i pośrednią zawartość B+R.
Obejmuje ona 4 następujące kategorie:
•
wysoką technikę (high-technology industries),
•
średnio-wysoką technikę (medium-high-technology industries),
•
średnio-niską technikę (medium-low-technology industries),
•
niską technikę (low-technology industries).
W grupie wyrobów zaliczonych do wysokiej techniki wyodrębniane są dodatkowo dwie dalsze
kategorie:
•
ultrawysoka technika (technika „brzegowa” – leading-edge products, leading-edge technology) –
jest to grupa wyrobów wysokiej techniki odznaczająca się najwyższą intensywnością B+R,
wynosząca powyżej 8,5% wartości sprzedaży. Z reguły wyroby zaliczane do tej kategorii podlegają
w znacznym stopniu różnym formom protekcjonizmu publicznego (np. aeronautyka, energia
nuklearna, uzbrojenie);
•
technika wysokiego poziomu (high-level technology, high-level commodities) – to wyroby o
bardziej masowym charakterze, których produkcja i handel w skali międzynarodowej odbywają
się zgodnie z zasadami wolnego rynku.
•

K. Matusiak, [w:] K. B. Matusiak, red., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 380-381,
383.

Zrównoważony rozwój – taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, społecznych i gospodarczych z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
T. Borys, red. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005, s. 59.
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-PROJEKTUCHWAŁA NR ……./….../.......
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …………………….. 2011 r.
w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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.) oraz § 68 ust. 2
Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr
X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września
1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz.
Woj. Podk. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr XXI/217/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wydzielenia
Wojewódzkiego

Urzędu

Pracy

w

Rzeszowie

z

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i nadania statutu Wojewódzkiemu
Urzędowi Pracy w Rzeszowie, zmienionego Uchwałą Nr XLIII/474/02 z dnia 25
marca 2002 r., Uchwałą Nr VIII/76/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. oraz Uchwałą Nr
XXV/260/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące się zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Do zakresu działania Urzędu należy:
1) wykonywanie zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy;
2) wykonywanie zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych określonych w
ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 z późn. zm.), a
przypisanych do realizacji marszałkowi województwa.”;
2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Urzędu wchodzą wydziały, centra informacji i planowania kariery
zawodowej, zespoły, stanowiska pracy i oddziały zamiejscowe w Krośnie, Przemyślu
i Tarnobrzegu.”.
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§2
Zmiany wymienione w § 1 obowiązują od 01 stycznia 2012 roku.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W związku z art. 70 i 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm)
z dniem 1 stycznia 2012 roku zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy realizowane dotychczas przez biura terenowe Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą realizowane przez Marszałków
Województw przy pomocy Wojewódzkich Urzędów Pracy.
Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych określa ustawa z dnia 13 lipca 2006r.
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158
poz. 1121 z póź. zm.).
Zakres zadań Wojewódzkiego Urząd Pracy w Rzeszowie jako wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej województwa podkarpackiego określa statut.
W związku
z realizacją zapisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz
dostosowaniem wewnętrznych przepisów w celu realizacji przez WUP nowych zadań
z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych zachodzi konieczność zmiany zapisów statutu
w zakresie poszerzenia zadań o zadania określone w ustawie o ochronie roszczeń
pracowniczych, a przypisanych do realizacji Marszałkowi Województwa.
Wprowadzenie zmian w statucie stanie się podstawą do zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
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Projekt

w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych
na obszarze województwa podkarpackiego.
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 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.) oraz
na podstawie art. 77, art. 81 ust. 1 i 2, art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:
§1
Określa się zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr III/38/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie
Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach sprawowania mecenatu
kulturalnego

realizuje

misję

ochrony

materialnego

dziedzictwa

kulturowego.

Rokrocznie podmioty ubiegające się o dotacje na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
otrzymują środki finansowe umożliwiające ratowanie najbardziej zniszczonej
substancji materialnej podkarpackich zabytków i dających szansę na przywrócenie
im dawnej świetności.
Dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy z beneficjentami oraz
zmieniające się przepisy prawa wymagają wprowadzenia modyfikacji zasad
i kryteriów udzielania dotacji ww. zakresie.

Ich celem jest z jednej strony

zapewnienie zgodności z obowiązującymi unormowaniami prawnymi, z drugiej zaś
uwzględnienie uwag i zastrzeżeń wnioskodawców. Wprowadzone zmiany służą
większej przejrzystości zasad i kryteriów udzielania dotacji i tym samym zwiększeniu
celowości środków wydatkowanych na zabytki z budżetu Województwa.
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Załącznik do uchwały ………………......
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Z dnia……………………………………..

Zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
obszarze województwa podkarpackiego
§1
1. Z budżetu Województwa Podkarpackiego mogą być udzielane dotacje celowe na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten spełnia łącznie
następujące kryteria:
1) znajduje się na terenie Województwa Podkarpackiego,
2) jest dostępny publicznie,
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe,
4) jest wpisany do rejestru zabytków.
2. Dotacją na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku mogą być finansowane nakłady konieczne, obejmujące:
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich
całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku
kolorystyki;
4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie
przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic,
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych;
6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach,
które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
8) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
9) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonywania
prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;
10) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
i odgromowej
11) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów
zabytkowego układu parku lub ogrodu.
3. Dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego są przeznaczane na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane unikatowych zabytków
Podkarpacia, w pierwszej kolejności:
1) wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego
UNESCO;
2) uznanych za pomnik historii;
3) włączonych do parku kulturowego;
4) najcenniejszych obiektów w skali kraju i regionu spośród wpisanych do
wojewódzkiego rejestru zabytków.
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§2
1. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem
zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny
do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa
rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale, wnioskodawca może wystąpić
z więcej niż jednym wnioskiem o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane jeżeli wykonywane będą przy więcej niż jednym zabytku.
§3
1. Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym samym zabytku
w danym roku budżetowym może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów
koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek, o którym mowa w ust.1, posiada
wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona wysokości do
100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.
3. Jeśli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1 wymaga niezwłocznego
podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, dotacja może być również udzielona w wysokości do 100 % nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.
4. Podmiot ubiegający się o kwotę wyższą niż 50% nakładów koniecznych jest
zobowiązany do uzasadnienia swojego wniosku w formularzu wniosku oraz
dołączenie:
1) w przypadku opisanym w ust. 2 - opinię sporządzoną przez Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) w przypadku opisanym w ust. 3 - opinię sporządzoną przez Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz, gdy wniosek dotyczy prac przy
zabytku nieruchomym, odpowiednią ekspertyzę uprawnionego w tym zakresie
rzeczoznawcy.
5. Łączna kwota dotacji udzielonych na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, nie może przekroczyć
wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót
budowlanych.
6. Kwota dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego nie może być mniejsza niż
10 000 złotych i nie może być większa niż 30 000 złotych na zabytki ruchome oraz
nie może być mniejsza niż 10 000 złotych i nie może być większa niż 200 000
złotych na zabytki nieruchome
7. Dotacja może być wyższa od kwot, o których mowa w ust. 6 w przypadku, gdy
istnieje zagrożenie dla zabytku wynikające z postępującej, znaczącej jego degradacji
powstałej między innymi w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych np. kataklizmów,
katastrof budowlanych. Postanowienia ust. 4, pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli w trakcie realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku, Beneficjent pozyska dodatkowe środki finansowe
z innych źródeł, nieprzewidziane na etapie składania wniosku lub faktyczne koszty
realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych okażą się
niższe od planowanych kwota dotacji może być niższa niż 10 000 zł.

wróć
9. W ramach przyznanej dotacji rozliczone mogą być koszty wykonania prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych powstałych od dnia
złożenia wniosku.
§4
1. Podstawą udzielenia dotacji – według zasad określonych w niniejszej uchwale –
jest wniosek o przyznanie dotacji złożony przez podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę i adres wnioskodawcy;
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;
3) wnioskowaną kwotę dotacji;
4) zakres i rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
planowanych do dofinansowania dotacją;
5) termin zakończenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku objętych wnioskiem;
6) harmonogram
i
kosztorys
przewidywanych
prac
konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
7) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku lub informację
o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów;
8) wykaz prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia
wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł
dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych;
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;
2) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków;
3) dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu zarządzającego
podmiotem, w którego władaniu jest zabytkowy obiekt;
4) dokument stanowiący o podstawie działalności wnioskodawcy w przypadku
fundacji, stowarzyszeń;
5) fotograficzną dokumentację zabytku obrazującą stan obiektu;
6) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które mają być
przedmiotem dotacji;
7) dodatkowe opinie, o których mowa w § 3 ust.4 i ust.7 dla podmiotów ubiegających
się o dotację o której mowa w § 3 ust. 2 i 3 oraz w § 5 ust.3;
8) kosztorys przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku.
4. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności
podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na wydatki niekwalifikowalne (odzyskiwany
podatek VAT), zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo – budowlane
nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji.
5. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.

wróć
§5
1. Wnioski o dotacje należy kierować do Departamentu Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie lub przesłać na adres korespondencyjny Urzędu.
2. Wnioski o dotację należy składać do dnia 28 lutego każdego roku
kalendarzowego dla prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się
o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
wymagające niezwłocznego podjęcia. W tym przypadku należy dołączyć dokumenty,
o których mowa w § 3 ust.4 pkt. 2.
4. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej lub
Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego.
5. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji na realizację prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych podejmuje na wniosek
Zarządu Województwa Podkarpackiego – Sejmik Województwa Podkarpackiego
w formie uchwały przy uwzględnieniu kwoty w budżecie Województwa
Podkarpackiego.
6. W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zarząd
Województwa Podkarpackiego wskazuje wnioskodawców dla których wnioskuje
o udzielenie dotacji, wskazuje rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku oraz kwoty wnioskowanych dotacji.
7. Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie ma charakteru
roszczeniowego.
8. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji uwzględnia się kwotę
zaplanowaną na ten cel w budżecie Województwa Podkarpackiego.
§6
1. Zasady i kryteria udzielania dotacji określone niniejszą uchwałą, wykaz
Beneficjentów i rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku oraz wysokość przyznanych dotacji podawane są do
publicznej wiadomości - na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego
www.wrota.podkarpackie.pl, zakładka Kultura – Zabytki.
2. Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w ramach naboru na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane zostaną powiadomieni pisemnie o sposobie
rozpatrzenia wniosku.
3. Beneficjenci, którym udzielono dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego,
są zobowiązani do zamieszczania we wszystkich materiałach informacyjnych,
promocyjnych i wydawnictwach oraz w kontaktach z mediami informacji
o dofinansowaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku z budżetu Województwa Podkarpackiego.
§7
1.
Ocena wniosków przez Komisję, o której mowa w § 9 o udzielenie dotacji na
realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, następuje przy uwzględnieniu kwoty w budżecie Województwa
Podkarpackiego oraz następujących kryteriów:

wróć
a) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem
jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla
społeczeństwa (dodatkowe opinie konserwatorów zabytków), liczba punktów 1-5,
b) stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów
konserwatorskich, liczba punktów 1-5,
c) uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz udział finansowy podmiotu
występującego o dotację, inne źródła finansowania prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, liczba punktów 1-5
d) kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
dotowanych uprzednio z budżetu Województwa Podkarpackiego, liczba punktów 1-5,
2. Wniosek może zostać oceniony maksymalnie na 20 pkt.
§8
1. Wnioski o dotacje złożone po terminie o którym mowa w § 5 ust. 2 nie będą
rozpatrywane z zastrzeżeniem § 5 ust.3.
2. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu przez pracowników Departamentu Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego pod względem ich formalnej zgodności z zasadami określonymi
niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
3. W trakcie oceny formalnej Wnioskodawca ma możliwość jednorazowej poprawy
błędów i uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
z Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
4. Wnioski spełniające wymogi formalne ocenia Komisja, o której mowa w § 9.
§9
1. Zarząd Województwa Podkarpackiego powołuje Komisję, której zadaniem jest
ocena zgłoszonych wniosków o dotację oraz przedstawianie propozycji
podmiotów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji, a także wysokość kwot
dotacji dla poszczególnych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku.
2. W przypadkach określonych w § 5 ust. 3 nie ma zastosowania ust.1.
3. Ocena Komisji ma charakter doradczy i konsultacyjny.
§ 10
1. Uchwała, o której mowa w § 5 ust. 5, stanowi podstawę do zawarcia pisemnej
umowy z Beneficjentem. Umowa określa:
- kwotę przyznanej dotacji,
- rodzaj i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na
realizację których przyznano dotację,
- termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku
budżetowego,
- termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej
części dotacji.
2. Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej Beneficjent jest
zobowiązany w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji – do
złożenia aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku.

wróć
3. Beneficjent może odstąpić od zawarcia umowy, wówczas ma on obowiązek
pisemnie powiadomić Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego o swojej decyzji
w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.
4. Nie złożenie aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w terminie o którym mowa
w ust. 2 jest równoznaczne rezygnacją z przyznanej dotacji.
5. Wszelkie zmiany
dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wynikłe w trakcie realizacji
umowy powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie do Departamentu Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego celem ich akceptacji.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu,
który może być podpisany wyłącznie przed upływem terminu realizacji prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
7. W przypadku obniżenia przez Beneficjenta wysokości wkładu własnego, Dotujący
ma prawo proporcjonalnie obniżyć wysokość dotacji. Pobrana w nadmiernej
wysokości dotacja podlega zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
8. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat od
rozliczenia dotacji oryginałów dokumentów dotyczących dotowanych prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
9. Województwo Podkarpackie może zobowiązać Beneficjenta do złożenia
w wyznaczonym terminie sprawozdania częściowego z wykonania prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
§ 11
1. Województwo Podkarpackie ma prawo do kontroli rzetelności realizowanych prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku zgodnie
zawartą umową o udzieleniu dotacji, zarówno w trakcie realizacji, jak i po jego
zakończeniu poprzez:
a) analizę złożonych dokumentów finansowych i sprawozdań merytorycznych
w celu potwierdzenia ich wiarygodności;
b) wizytowanie i kontrolę wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wybranych Beneficjentów, zgodnie z zapisami
zawartej umowy o udzieleniu dotacji;
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest przez osoby upoważnione
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i polega na:
a) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie
dotowanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytków z przepisami prawa i zawartą umową;
b) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanych prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, ich zgodności
z przepisami prawa i umową.
3. Dotacje udzielone z budżetu Województwa Podkarpackiego wykorzystane
niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu Województwa
Podkarpackiego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, w terminie do 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności.
4. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanych prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych bądź też niewykorzystana
część przekazanych środków dotacji środki te podlegają zwrotowi do budżetu
Województwa Podkarpackiego na zasadach określonych w umowie.

wróć
§ 12
1. Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego prowadzi zestawienie danych
o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
o dotacjach przyznanych z budżetu Województwa Podkarpackiego, na wniosek
tychże organów.
2. Zestawienie danych, o których mowa w ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winno
zawierać:
a) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub
przechowywania;
b) nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu przyznano dotację;
c) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz
o wysokości rozliczonej dotacji.
3. Każdemu służy prawo do wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2, na
zasadach określonych w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej.

wróć
-projektUCHWAŁA NR …./…./11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …….2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2011.
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. 3 ust.3, art. 8 ust.3
w związku z art. 12 ust. 1a. ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach
doradztwa rolniczego (Dz.U.2004 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 23.11.2011 r.,
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na zmianę planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2011 przez Dyrektora Podkarpackiego
Ośrodka

Doradztwa

Rolniczego

w

Boguchwale,

zatwierdzonego

Uchwałą

Nr III/33/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego

w

Boguchwale

na

rok

2011,

zmienionego

Uchwałami:

Nr VIII/110/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale na rok 2011, Nr XII/181/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r . w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie

zmian w planie finansowym Podkarpackiego

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2011 obejmującą:
1) zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 97 tys. zł w tym:
a) poz. pl. 2.3 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych

97 tys. zł,

2) zwiększenie kosztów ogółem o kwotę 97 tys. zł w tym:
a) poz. pl. 1.2 materiały i energia

17 tys. zł,

b) poz. pl. 1.4 pozostałe usługi obce

50 tys. zł,

c) poz. pl. 1.5.1 podatek akcyzowy i VAT

30 tys. zł.

wróć
2. Plan finansowy uwzględniający zmiany wymienione w ust.1 stanowi załącznik do
uchwały
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć
Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie zmiany planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale na rok 2011.

Przedłożona przez Dyrektora PODR w Boguchwale zmiana w planie finansowym jest
pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego działającą przy PODR
w Boguchwale poprzez przyjęcie Uchwały nr 9/II/2011 w dniu 23.11.2011 r. i dotyczy:

Zwiększenia przychodów ogółem o kwotę
97 tys. zł
z tego:
poz. pl. 2.3 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych.
Zwiększenia kosztów ogółem o kwotę
z tego:
poz. pl. 1.2 materiały i energia
poz. pl. 1.4 pozostałe usługi obce
poz. pl. 1.5.1 podatek akcyzowy i VAT

97 tys. zł
17 tys. zł
50 tys. zł
30 tys. zł

Zwiększenie prognozowanych przychodów o kwotę 97 tys. zł netto wynika z faktu
podpisania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie umowy nr 35/2011/OZ/R/D i aneksu nr 01 do tej umowy na dofinansowanie
zadania „Modernizacja opryskiwaczy polowych i sadowniczych nie spełniających
parametrów sprawności technicznej” oraz zrealizowania tego zadania.
Zwiększenie kosztów wg rodzaju ( poz. 1.2 i 1.4 planu) związana jest z zakupem
części zamiennych i usług w trakcie realizacji powyższego zadania.
Zwiększenie poz. pl. 1.5.1. wynika ze zmiany na rok 2011 wskaźnika rozliczenia
podatku VAT związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, przyjętego do
kalkulacji przy sporządzaniu planu na rok 2011. W związku z powyższym zwiększyła
się kwota podatku VAT, która jest kosztem jednostki.

Załącznik ... do Uchwały Nr..... Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia ........

wróć

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO na rok 2011
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO w Boguchwale
Część A
Lp.

1
I
1.
1.1

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Wyszczególnienie

2

3

PRZYCHODY OGÓŁEM

Dotacje z budżetu państwa, w tym:
celowe
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych, z tego ¹)
IERiGŻ Warszawa

3.

WUP Rzeszów
WFOŚiGW Rzeszów
FAPA Warszawa
ARiMR
Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)
Przychody finansowe :
dywidendy i udziały w zysku
odsetki
inne
Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
Pozostałe przychody
KOSZTY OGÓŁEM
Koszty według rodzaju:
amortyzacja
materiały i energia
remonty
pozostałe usługi obce
podatki i opłaty, z tego:
podatek akcyzowy i VAT
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek
samorządu terytorialnego
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
opłaty urzędowe
wpłaty na PFRON
wynagrodzenia:
osobowe
pozostałe
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
świadczenia socjalne
inne
pozostałe
Koszty finansowe:
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
inne
Pozostałe koszty

IIa

KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²)

3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
6.

II
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.8
2.
2.1
2.2

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.6
1.6.1

Plan na rok
2011 po
zmianach
w tysiącach złotych

Wykonanie
w roku 2010

Koszty według rodzaju:
amortyzacja
materiały i energia
remonty
pozostałe usługi obce
podatki i opłaty, z tego:
podatek akcyzowy i VAT
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek
samorządu terytorialnego
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
opłaty urzędowe
wpłaty na PFRON
wynagrodzenia:
osobowe

17892
11186
11186
1 146
541
5
41
559

4
17859
11186
11186
1 767
525
97
1145

84

30

84

30

5 417
59
17 324
17 281
336
1 383
719
853
218
96

4842
34
18 074
18044
326
1725
420
1028
230
100

117

122

5

8

11 051
10 966
85
2 219
1 597
209

11284
11095
189
2385
1665
251

413
502
0

469
646
0

43
11186
11186

30
11186
11186

147
0

118
0

9030
9030

9050
9050

Załącznik ... do Uchwały Nr..... Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia ........
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1.6.2
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.8
2.
2.1
2.2
3.
III

pozostałe
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
świadczenia socjalne
inne
pozostałe
Koszty finansowe:
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
inne
Pozostałe koszty
Zmiana stanu produktów 3)

V
1.

podatek dochodowy od osób prawnych

VI

WYNIK NETTO 4)
Wydatki majątkowe
Środki przyznane innym podmiotom

VII
VIII

1874
1335
221

304
144
0

318
144
0

-3
565
4
4
561
40

WYNIK I-II+III (zysk/strata)
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

IV

1865
1340
221

-215
6
6
-221
262

1)

W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego

2)

Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II.

3)

Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna.

4)

Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem''+", natomiast ujemny znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

3

1
1.1

1.2
2
2.1
2.2
2.3

2.4
II

4

13133
8819

10275
8510

3369
54
976
651

4314
73
614
1092

1765
60
500
770

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

873

945

860

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

342

1
332

328

AKTYWA TRWAŁE
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
Akcje i udziały 5)
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Środki pieniężne
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
Akcje i udziały
Papiery wartościowe
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
Depozyty
Zobowiązania wymagalne

1
2

3
4
III

5

12465
9096

AKTYWA

I

5)

Stan na dzień Wykonanie na Plan na dzień
31 grudnia 2009 dzień 31.XII.
31 grudnia
r.
2010 r.
2011 r.
w tysiącach złotych

pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmian wartości kursu (przeszacowania) akcji.

Sporządził Anna Gajda -Gł. księgowa
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu (17) 8701510
data 15.11.2011r.

adres e-mail: anna.gajda@podrb.pl
podpis…………………………

wróć
-Projekt-

UCHWAŁA Nr ......
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ............................. 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2012.
Na podstawie art.18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U.2001.Nr 142. poz. 1590 z późn. zm. ), art.12 ust.1a ustawy z dnia 22 października
2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego ( Dz.U.2004. 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 23.11.2011 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się projekt planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale na rok 2012 składający się z części tabelarycznej i opisowej , stanowiący
załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć
UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia
projektu planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
na rok 2012.
Zgodnie z art.12 ust.1a ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa
rolniczego (Dz.U.2004. Nr 251. poz. 2507 z późn. zm.) plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego zatwierdza Sejmik Województwa.
Mając na względzie powyższe Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale przekazał do zatwierdzenia projekt planu finansowego Ośrodka na 2012 rok.
Planowane przychody ogółem Podkarpackiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
wynoszą 16 018 tys. zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie
11 186 tys. zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych w kwocie
455 tys. zł
- przychody finansowe w kwocie
40 tys. zł
- przychody z działalności gospodarczej w kwocie 4 225 tys. zł
- pozostałe przychody w kwocie
112 tys. zł.
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 11 186 tys. zł. została ujęta
w następującej klasyfikacji :
w Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w Rozdziale 01002 - Wojewódzkie ośrodki doradztwa
rolniczego w § 2840 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów
publicznych.
Otrzymana dotacja celowa zostanie przeznaczona na wykonanie zadań z zakresu doradztwa
rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostki w kwotach
jak poniżej :
- wynagrodzenia osobowe pracowników
9 050 tys. zł.
- pochodne od wynagrodzeń
1 868 tys. zł.
- pozostałe
268 tys. zł.
Planowane koszty ogółem wynoszą

17 010 tys. zł

Planowany wynik na działalności wykazuje stratę w wysokości 992 tys. zł., która po obowiązkowym
obciążeniu wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych wynosi 998 tys. zł. ,
przy planowanej wartości amortyzacji w kwocie 477 tys. zł.
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Część opisowa do planu finansowego na rok 2012
PODR w Boguchwale

w tys. zł
Przychody ogółem

16.018

Dotacja celowa

11.186

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
IERiGŻ Warszawa - FADN- zbieranie danych rachunkowych 455
Przychody finansowe
- odsetki,

40

Przychody z działalności gospodarczej
w tym:
- sprzedaż produkcji rolnej
51
- sprzedaż z gospodarki pasiecznej
5
- sporządzanie planów, analiz i opracowań
28
- sprzedaż wydawnictw poligraficznych
60
- usługi wydawnicze i poligraficzne
36
- usługi szkoleniowe
280
- usługi hotelarskie
500
- usługi gastronomiczne
556
- usługi laboratoryjne
4
- wynajem powierzchni wystawowej
80
- wynajem sali i środków audiowizualnych
50
- pozostałe usługi (czynsz, CO, usługi transportowe i inne )
151
- sprzedaż towarów
120
- badanie opryskiwaczy
72
- przychody z realizacji odpłatnych usług doradczych
oraz zadań zleconych przez inne instytucje i osoby fizyczne 2.232

Pozostałe przychody
kwoty należne płatnikowi z tyt. rozliczenia składek na
ubezpieczenia oraz PIT-4, korekta VAT, spłata
aktualizowanych należności od dłużników, amortyzacja
NKUP od środków trwałych finansowanych z realizowanych
Projektów i inne
Płatności obszarowe

455

4.225

112

98
14

wróć
Koszty ogółem :
Amortyzacja
Materiały i energia
Materiały: paliwa, oleje, smary, paliwo do kotłowni,
prenumerata, materiały biurowe, materiały do poligrafii,
odczynniki do laboratorium, części zamienne do
samochodów,
maszyn i innego sprzętu, środki czystości, nasiona, nawozy,
środki
ochrony roślin, wyposażenie o wartości początkowej do 1.500 zł.
artykuły spożywcze i inne niezbędne do funkcjonowania
jednostki

17.010
477
1.505

Energia: energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna
w siedzibach rejonów
Usługi remontowe
786
maszyn, urządzeń, środków transportu, sprzętu
komputerowego
pomieszczeń oraz budynków ; w tym części hotelowej
Pozostałe usługi obce
937
telekomunikacyjne, informatyczne,
pocztowe, komunalne, kominiarskie, poligraficzne,
transportowe, czynsze, internetowe, rolnicze, ochrona
mienia, pokazy i inne.
Podatki i opłaty
204
podatek VAT, podatek od nieruchomości (Gmina
Boguchwała, Białobrzegi, Bircza, Chmielnik, Czarna,
Czermin, Dębowiec, Dukla, Frysztak, Krempna, Padew
Narodowa, Sędziszów Młp., Świlcza, Tarnowiec, Tuszów
N., Tyczyn), podatek rolny, opłaty skarbowe, sądowe,
Wynagrodzenia
10.391
- wynagrodzenie osobowe – 10.271 tys. zł. Po uwzględnieniu zmniejszenia
zatrudnienia
- wynagrodzenia bezosobowe – 120 tys., tj. wynagrodzenia dla wykładowców
oraz zlecenia doraźne
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
2.209
- składki na ubezpieczenia społeczne
1.523
od wynagrodzeń osobowych
po uwzględnieniu składników od których nie opłaca się składek
na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy oraz po uwzględnieniu składników od
których nie opłaca się składek na Fundusz Pracy
214
- inne :
472
odpis na ZFŚS – 366 tys.
wyliczony na podstawie prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia w drugim półroczu 2011 r.
Świadczenia bhp – 29 tys. tj. posiłki profilaktyczne,
ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży,
świadczenia rzeczowe bhp
Badania okresowe pracowników - 17 tys.

wróć
Szkolenia pracowników

- 60 tys.

Pozostałe
Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia pojazdów,
budynków, sprzętu, OC działalności, składki członkowskie
Podróże służbowe – delegacje dla pracowników
terenowych oraz na wyjazdy szkoleniowe, udział
w konferencjach i inne.
Nagrody rzeczowe i pieniężne dla uczestników konkursów.
Koszty reklamy.
Pozostałe koszty
Ujęto przewidywane koszty operacyjne.

471

30

wróć

Część opisowa do planu finansowego na rok 2012 PODR w Boguchwale
Dział 010
Rozdział 01002
§ 2840 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie

11.186 tys. zł.

lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań
bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki
sektora finansów publicznych
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

9.050 tys. zł.

- pochodne od wynagrodzeń

1.556 tys. zł.

- pozostałe

580 tys. zł.

Otrzymana dotacja celowa zostanie przeznaczona na wykonanie zadań z zakresu
doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie
jednostki.
Wynagrodzenia osobowe (9.050 tys. zł.) oraz pochodne od tych wynagrodzeń
(1.556 tys. zł.) dotyczą pracowników merytorycznych.
Pozostałe środki w wysokości 580 tys. zł. zostaną przeznaczone na:
- odpis na ZFŚS dla pracowników merytorycznych

312 tys. zł.

- delegacje i ryczałty na jazdy terenowe

120 tys. zł.

Usługi obce – czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w terenie

108 tys. zł.

Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)

40 tys. zł.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2009 r. (poz. 1780)

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO na rok 2012
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO w Boguchwale
Część A
Lp.

Wyszczególnienie

1
I
1.
1.1

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
6.

II
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.8
2.
2.1
2.2
3.

2
PRZYCHODY OGÓŁEM

Dotacje z budżetu państwa, w tym:
celowe
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych, z tego ¹)
IERiGŻ Warszawa

FAPA Warszawa
Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)
Przychody finansowe :
dywidendy i udziały w zysku
odsetki
inne
Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
Pozostałe przychody
KOSZTY OGÓŁEM
Koszty według rodzaju:
amortyzacja
materiały i energia
remonty
pozostałe usługi obce
podatki i opłaty, z tego:
podatek akcyzowy i VAT
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek
samorządu terytorialnego
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
opłaty urzędowe
wpłaty na PFRON
wynagrodzenia:
osobowe
pozostałe
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
świadczenia socjalne
inne
pozostałe
Koszty finansowe:
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
inne
Pozostałe koszty

Przewidywane
Projekt planu
wykonanie
na rok 2012
w roku 2011
w tysiącach złotych

3
17762
11186
11186
1 670
525

4
16018
11186
11186
455
455

1 145

30

40

30

40

4 842
34
17 977
17 947
326
1 708
420
978
200
70

4225
112
17 010
16 980
477
1505
786
937
204
70

122

126

8

8

11 284
11 095
189
2 385
1 665
251

10 391
10 271
120
2 209
1 523
214

469
646
0

472
471
0

30

30
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KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²)

IIa
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.8
2.
2.1
2.2
3.
III

Koszty według rodzaju:
amortyzacja
materiały i energia
remonty
pozostałe usługi obce
podatki i opłaty, z tego:
podatek akcyzowy i VAT
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek
samorządu terytorialnego
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
opłaty urzędowe
wpłaty na PFRON
wynagrodzenia:
osobowe
pozostałe
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
świadczenia socjalne
inne
pozostałe
Koszty finansowe:
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
inne
Pozostałe koszty
Zmiana stanu produktów 3)

V
1.

podatek dochodowy od osób prawnych

VI

WYNIK NETTO 4)
Wydatki majątkowe
Środki przyznane innym podmiotom

VII
VIII

11 186
11 186

118
0

108
40

40

WYNIK I-II+III (zysk/strata)
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

IV

11 186
11 186

9 050
9 050

9 050
9 050

1 874
1 335
221

1 868
1 335
221

318
144
0

312
120
0

-215
6
6
-221
262

-992
6
6
-998
189

1)

W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego

2)

Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II.

3)

Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna.

4)

Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem''+", natomiast ujemny znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające
Lp.

Wyszczególnienie

1
I
1
1.1

1.2
2
2.1
2.2
2.3

2

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
Akcje i udziały 5)
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Środki pieniężne
Należności krótkoterminowe, w tym:

Stan na dzień Plan na dzień Plan na dzień
31 grudnia
31 grudnia
31 grudnia
2012r.
2010 r.
2011 r.
w tysiącach złotych
3

4

5

13133
8819

10275
8510

10741
8871

4314
73
614
1092

1765
60
500
770

1870
70
400
900
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2.4
II

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

945

860

860

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1
332

328

310

Papiery wartościowe
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
Depozyty
Zobowiązania wymagalne

1
2

3
4
III
5)

- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
Akcje i udziały

pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmian wartości kursu (przeszacowania) akcji.

Sporządził Anna Gajda -Gł. księgowa
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu (17) 8701510
data 15.11.2011r.

adres e-mail: anna.gajda@podrb.pl
podpis………………………
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- Projekt UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ……………… 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia 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. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 późn. zm.) przy uwzględnieniu pozytywnej opinii
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Podkarpackim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale z dnia 23.11.2011 r.,

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Program Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 12 ust.1 pkt. 1 ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) Dyrektor jednostki doradztwa
rolniczego przedkłada do zatwierdzenia Sejmikowi Województwa roczny program
działalności, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który
ten program został sporządzony.
Wypełniając powyższy obowiązek Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale w dniu 24 listopada 2011 r. przedłożył do zatwierdzenia
Program Działalności Ośrodka na 2012 rok.
Program ten zgodnie w wymogiem określonym w art. 9 ust. 3 pkt. 1 w/w ustawy
o jednostkach doradztwa rolniczego uzyskał pozytywną opinię Rady Społecznej
Doradztwa Rolniczego działającej przy Ośrodku, wyrażoną w uchwale tej Rady
Nr 9/II/2011 r. podjętej na posiedzeniu w dniu 23.11.2011 r.
Akceptując zapisy przedłożonego Programu zasadnym staje się jego
zatwierdzenie poprzez przyjęcie niniejszej uchwały.
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PROGRAM
DZIAŁALNOŚCI
PODKARPACKIEGO OŚRODKA
DORADZTWA ROLNICZEGO
w BOGUCHWALE
na 2012 rok

Opracował:

Pozytywna opinia:

Boguchwała, listopad 2011 rok
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Program Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale na 2012 rok

1. Rolnictwo w województwie podkarpackim
1.1. Produkcja roślinna i ogrodnicza
Obszar województwa podkarpackiego charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą
terenu. Różnica między najwyższymi wzniesieniami, a miejscami najniżej położonymi
wynosi 1000m. Na nizinnych obszarach występują głównie gleby bielicowe, wytworzone
z piasków, glin, iłów i utworów pyłowych. W dolinach rzek Wisły, Sanu, Wisłoki i Wisłoka
zalegają mady. W rejonie Jarosławia, Przemyśla i Przeworska występują czarnoziemy,
należące do najlepszych gleb w województwie. Na obszarach wyżynnych i górskich
przeważają gleby brunatne i bielicowe, wytworzone ze skał fliszowych. Województwo
posiada ogólnie korzystne warunki przyrodnicze dla produkcji rolniczej. Uśredniony
(WWRPP) wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (uwzględniający jakość
gleb, warunki klimatyczne i wodne oraz rzeźbę terenu) wynosi 70,4 pkt (Polska – 66,6 pkt).
Na Podkarpaciu największą powierzchnię użytków rolnych zajmują gleby IV, III i V klasy
bonitacyjnej, zajmują one łącznie 87,2% użytków rolnych (UR). Udział gleb bardzo słabych
(VI klasa), nadających się pod zalesienia, wynosi 7,4%. Natomiast udział gleb najlepszych
(klasa I) i bardzo dobrych (klasa II) jest niewielki – łącznie zajmują 5,4% powierzchni
użytków rolnych. Najlepsze dla rolnictwa są tereny leżące w pasie od Mielca przez Ropczyce
i Rzeszów do Przemyśla. Czynnikiem obniżającym jakość gleb jest znaczne ich zakwaszenie.
Około 71% powierzchni użytków rolnych wymaga wapnowania.

Zróżnicowanie wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
w gminach woj. podkarpackiego

:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów IUNG - PIB
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1.1.1. Użytkowanie gruntów. W 2009 r. UR (użytki rolne) zajmowały 746,8 tys. ha,
tj. 42% powierzchni woj. podkarpackiego i zmniejszyły się o 25,3 tys. ha (o 3,3%)
w porównaniu z 2008 r. Sektor prywatny posiadał w użytkowaniu 713,3 tys. ha UR, tj. 95,5%.
Dominowały gospodarstwa indywidualne, które użytkowały 698,7 tys. ha UR czyli 93,6%
powierzchni UR w województwie. UR utrzymywane w dobrej kulturze obejmowały
713,5 tys. ha (95,5%) a UR pozostałe 33,4 tys. ha (4,5%).
Struktura UR będących w dobrej kulturze była następująca:
 grunty orne – 492,2 tys. ha – 69.0%,
 sady – 10,8 tys. ha – 1,5%,
 trwałe użytki zielone – 210,4 tys. ha 29,5%,
 ugory – 67,2 tys. ha – 9,4%.

1.1.2. Liczba gospodarstw rolnych w 2009 r. wynosiła 296,6 tys. i w porównaniu
z 2008 r. zmniejszyła się 6,3 tys., tj. o 2,1%. Gospodarstw indywidualnych o powierzchni
powyżej 1ha UR było 177,2 tys., tj. o 3,3 tys. (o 1,8%) mniej w porównaniu z rokiem
poprzednim. Liczba gospodarstw indywidualnych do 1ha UR zmniejszyła się o 2,4%.
Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych powyżej 1ha przedstawiała się
następująco:
 1 - 2 ha - 37,7%,
 2 – 5 ha – 46,4%,
 5 – 10 ha – 12,2%,
 10 – 15 ha – 2,0%,
 15 ha i więcej – 1,6%.
Gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha UR stanowiły 3,6% i gospodarowały na
23,3% UR. Przeciętna powierzchnia UR gospodarstwa rolnego wynosiła 2,53 ha
(w kraju 6,50 ha) a w gospodarstwach powyżej 1ha UR 3,93 ha (w kraju 8,94 ha)
i w porównaniu z 2008 r. zmniejszyła się o 0,04 ha (w kraju zwiększyła się o 0,20 ha).
1.1.3. Powierzchnia zasiewów. Ogólna powierzchnia zasiewów wynosiła 425,0 tys. ha
i była wyższa o 7,5 tys. ha (o 1,8%) niż przed rokiem.
Struktura zasiewów:
 zboża ogółem – 298,1 tys. ha, tj. 70,1% powierzchni zasiewów w woj. podkarpackim
(w kraju 73,9%) w tym,
- pszenica – 135,9 tys. ha (ozima 83,1%),
-żyto – 25,9 tys. ha,
3
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-jęczmień – 26,9 tys. ha (jary 89,0%),
- owies – 27,7 tys. ha,
- pszenżyto – 22,1 tys. ha (ozime 86,7%),
- mieszanki zbożowe – 44,4 tys. ha (jare 93,1%),
- kukurydza na ziarno – 11,4 tys. ha,
ziemniaki – 44,4 tys. ha, tj. 10,4% ogólnej powierzchni zasiewów (w kraju 4,2),
strączkowe jadalne – 374 ha,
rośliny przemysłowe – 19,1 tys. ha, tj. 4,5%, w tym,
- rzepak i rzepik – 13,0 tys. ha (wzrost o 15,6% w stosunku do 2008 r.),
- buraki cukrowe – 4,9 tys. ha (wzrost o 22,6%),
rośliny pastewne – 41,9 tys. ha, tj. 9,9% (w kraju 9,2%),
- motylkowe pastewne i trawy – 31,7 tys. ha (wzrost o 30,8% w stosunku do 2008 r.),
- strączkowe pastewne – 3,5 tys. ha (wzrost o 18,8%),
- kukurydza na zielonkę – 3,2 tys. ha (o 13,5% mniej niż w 2008 r.),
uprawy pozostałe – 21,1 tys. ha.

1.2.4. Nawożenie
W woj. podkarpackim nawożenie mineralne (głównie azotowe) stosowało tylko
58,1% gospodarstw posiadających UR w dobrej kulturze. Nawożenie mineralne pod
zbiory 2009 r. było najniższe w kraju i wynosiło 55,4 kg NPK na 1ha przy średniej
krajowej 117,9 kg NPK na 1ha UR. W stosunku do 2008 r. nastąpiła obniżka o 10,7 kg
(o 16.2%).
Nawożenie obornikiem stosowało 42,8% ogółu gospodarstw utrzymujących UR
w dobrej kulturze (gnojówką 16,7% a gnojowicą 0,6%).

4
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1.2.5. Plony
Większość spośród roślin uprawy polowej plonowała w woj. podkarpackim w 2009 r.
niżej od średniej krajowej. Jedynie wielkość plonu owsa była zbliżona do średniej krajowej.
Plony (dt z 1ha) uzyskane w 2009 roku
Woj.
Polska podkarpa Lokata
ckie
zboża ogółem
34,8
31,2
12
pszenica
41,7
33,1
13
żyto
26,2
24,6
12
jęczmień
34,4
30,4
13
owies
26,9
26,2
11
pszenżyto
35,7
28,5
14
rzepak i rzepik
30,8
25,1
14
ziemniaki
191
178
11
buraki cukrowe
543
462
12
Uprawa

5
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1.2.6. Zbiory
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1.2. Produkcja zwierzęca

1.2.1.Bydło
W czerwcu 2009 r. pogłowie bydła ogółem ukształtowało się na poziomie 146,0 tys.
szt., co stanowiło 2,6% pogłowia krajowego i było niższe o 17,2 tys. szt., tj. o 10,5%
w porównaniu z rokiem poprzednim. W gospodarstwach indywidualnych było 141,2 tys. szt.
bydła, co stanowiło 96,7% pogłowia bydła w województwie. Obsada bydła na 100 ha UR
w czerwcu 2009 r. wynosiła 19.6 szt. (w kraju 35,4 szt.) i w porównaniu do 2008 r.
zmniejszyła się o 7,1% (w kraju o 0,6%).
Gospodarstwa indywidualne bardzo różniły się pod względem liczebności stada bydła:
 44,9% posiadało 1 szt. i utrzymywało 15,1% pogłowia,
 24,5% posiadało 2 szt. i utrzymywało 16,5% pogłowia,
 21,3% posiadało 3-4 szt. i utrzymywało 27,1% pogłowia,
 6,4% posiadało 5-9 szt. i utrzymywało 18,0% pogłowia,
 2,0% posiadało 10-19 szt. i utrzymywało 12,6% pogłowia,
 0,9% posiadało 20 szt. i więcej i utrzymywało 10,7% pogłowia.
Pogłowie krów wynosiło 93,3 tys. szt. (97,7% w gospodarstwach indywidualnych) i w skali
roku zmniejszyło się o 10,4 tys. szt. W porównaniu z 2008 r. zmniejszył się udział
gospodarstw posiadających 1 krowę (o 5,8%) a zwiększył się udział gospodarstw
posiadających 2 krowy (o 3,8%), 10 i więcej (o 1,1%), 3-4 (o 0,5%) oraz z 5-9 krowami
(o 0,4%). Obsada krów na 100 ha UR wynosiła 12,5 szt. wobec 16.7 szt. w kraju.
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1.2.2.Trzoda chlewna
W lipcu 2009 r. pogłowie trzody chlewnej ukształtowało się na poziomie 270,0 tys.
szt. (97,7% w gosp. indywidualnych.), co stanowiło 1,9% pogłowia krajowego i było niższe
o 50,1 tys. szt. (o 15,6%) od stanu w lipcu 2008 r. Pogłowie loch na chów wynosiło 22,2 tys.
szt. i w ciągu roku zmniejszyło się o 1,3 tys. szt. (5,6%). Obsada trzody chlewnej na 100 ha
gruntów ornych wynosiła 54,9 szt. (68,6 szt. w 2008 r.) a w kraju – 117,9 szt. (127,5 szt.
w 2008 r.). Struktura produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach indywidualnych była
następująca:
 1,9% pogłowia znajdowało się w gospodarstwach posiadających 1 szt.,
 4,9% pogłowia znajdowało się w gospodarstwach posiadających 2 szt.,
 4,0% pogłowia znajdowało się w gospodarstwach posiadających 3-4 szt.,
 9,3% pogłowia znajdowało się w gospodarstwach posiadających 5-9 szt.,
 14,0% pogłowia znajdowało się w gospodarstwach posiadających 10-19 szt.,
 38,9% pogłowia znajdowało się w gospodarstwach posiadających 20-49 szt.,
 27,0% pogłowia znajdowało się w gospodarstwach posiadających 50 szt.
i więcej.
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1.2.3. Konie
Pogłowie koni w gospodarstwach rolnych w czerwcu 2009 r. wynosiło
18,6 tys. szt. i zmniejszyło się o 4,2 tys. (o 18,4%) w porównaniu z analogicznym okresem
poprzedniego roku. Obsada koni na 100ha UR wynosiła 2,5 szt. (1.8 szt. w kraju), wobec
2,9 szt. w 2008 r. (2,0 szt. w kraju). Udział województwa podkarpackiego w pogłowiu koni
w kraju wynosił 6,2%.
1.2.4. Owce
Pogłowie owiec wynosiło 13,7 tys. szt. i w ciągu roku zmniejszyło się
o 2,1 tys. szt. (o 13,2%). Chów owiec skoncentrowany był w gospodarstwach
indywidualnych, które utrzymywały 94,9% pogłowia. Udział woj. podkarpackiego
w pogłowiu owiec w kraju wynosił 4,8%. Obsada owiec na 100 ha UR była na poziomie
średniej krajowej i wynosiła 1,8 szt.
1.2.5. Kozy
Pogłowie tych zwierząt wynosiło 13,9 tys. szt. i było niższe o 1,9 tys. szt.
(o 11,8%) niż przed rokiem. Udział województwa w pogłowiu kóz w kraju wynosił 11,7%.
Obsada kóz na 100 ha UR wynosiła 1,9 szt. (2,0 w kraju), wobec 0,7 szt. w kraju (0,8 szt.
w 2008 r.).
1.2.6. Drób
Pogłowie drobiu ogółem (w wieku powyżej 2 tygodni) wynosiło 7401,6 tys. szt. i było
o 7,0% wyższe niż przed rokiem. Struktura gatunkowa pogłowia drobiu przedstawia się
następująco:
 drób kurzy – 88,0%, w tym nioski – 34,0%,
 gęsi – 2,3%,
 indyki – 1,8%,
 kaczki i drób pozostały – 7,9%.
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1.3. Skup
Wartość produktów roślinnych skupionych w 2009 r. przez podmioty gospodarcze
bezpośrednio od producentów mających siedzibę na terenie woj. podkarpackiego wyniosła
204.2 mln zł (274 zł na 1ha UR, wobec 724 zł w kraju). Skup zbóż wyniósł 169,0 tys. ton
a ceny były niższe niż w 2008 r. (pszenica 44,27 zł za 1dt).
Wartość skupionych produktów zwierzęcych wyniosła 627 zł n a 1 h a UR (w k raju
1580 zł). W wadze żywej skup na 1ha UR wyniósł 114 kg (żywiec wieprzowy – 50 kg,
drobiowy – 40 kg, wołowy – 19 kg, inny – 5 kg).
W 2009 r. skupiono 110,6 mln litrów mleka krowiego, tj. o 6,8% mniej niż przed
rokiem. Średnia cena skupu wyniosła 0,80 zł za litr i była niższa o 14% w porównaniu
z 2008 r. Skup mleka w woj. podkarpackim stanowił 1,2% skupu mleka w kraju.
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2. Ludność wiejska w województwie podkarpackim
W końcu 2009 roku liczba ludności województwa podkarpackiego wyniosła
2101,7 tys., co odpowiadało 5,5% populacji kraju. Z tego 41,1% stanowiła ludność miejska
(58,9% wiejska), zamieszkująca w 47 miastach. Jest to najniższy wskaźnik urbanizacji wśród
województw (dla Polski wynosi 61,0%). Niewielki jest odsetek ludności wiejskiej
posiadającej wyższe wykształcenie (ok. 4%). Pod względem liczby ludności woj.
podkarpackie zajęło 9. miejsce w kraju. Najbardziej zaludniony podregion tarnobrzeski
skupiał 29,2% ogółu populacji województwa.
W ciągu 2009 r. liczba ludności w woj. zwiększyła się o 2237 osób (w kraju o 31,5 tys.).
Średnia gęstość zaludnienia wyniosła 118 osób na 1km2 powierzchni województwa
(w Polsce – 122). Wskaźnik ten wykazuje znaczne zróżnicowanie przestrzenne
w województwie – od najwyższego w Rzeszowie oraz w Przemyślu – odpowiednio 1771
i 1517 osób/km2, do najniższego w powiatach: bieszczadzkim i leskim – 19 i 32 osoby/km2.
Znaczny udział ludności wiejskiej umożliwia rozwój pracochłonnych kierunków
produkcji, w tym żywności wysokiej jakości pochodzącej z gospodarstw ekologicznych oraz
przetwórstwa rolno – spożywczego opartego w części na tradycyjnych metodach
wytwarzania. Duża liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie woj. podkarpackiego
wymusza konieczność tworzenia tam nowych miejsc pracy poza rolnictwem, w tym m.in.:
w usługach, handlu, rzemiośle, drobnym przemyśle i agroturystyce a w nieodległym czasie
również w enoturystyce.
3. Informacja o stanie i rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych
w województwie podkarpackim
3.1. Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne w woj. podkarpackim stale się rozwija o czym świadczy
zwiększająca się liczba producentów ekologicznych. Według stanu na dzień 31.12.2010 r.
działalność ekologiczną prowadziło 2127 producentów podczas, gdy w 2009 r. było ich 2050.
Wśród producentów ekologicznych znaczną większość stanowili producenci prowadzący
gospodarstwa ekologiczne. W 2010 r. liczba ekologicznych gospodarstw rolnych w woj.
podkarpackim wynosiła 2091. Wzrosła również liczba ekologicznych przetwórni z 21 w 2009
r. do 22 w 2010 r.
Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w 2010 r. wynosiła 31867,5 ha, z czego
6999,82 ha stanowiły ekologiczne uprawy rolnicze w okresie przestawiania, natomiast
24867,7 ha to uprawy ekologiczne po okresie konwersji.
3.2. Gospodarstwa agroturystyczne
Agroturystyka obejmuje świadczenie usług turystycznych w czynnych
gospodarstwach rolnych. Turystyka wiejska natomiast odnosi się do świadczenia usług
turystycznych przez gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich nie prowadzące
działalności rolniczej
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. Agroturystyka stanowi
integralny element zrównoważonego rozwoju wsi, optymalnego wykorzystania walorów
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przyrodniczych oraz aktywizuje środowisko wiejskie w kierunku zachowania dziedzictwa
kulturowego.
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego podejmuje różne formy aktywizacji
mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz
promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku 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
- działalność szkoleniową (organizacja i przeprowadzanie szkoleń lektorskich, kursów
agroturystycznych, wyjazdów szkoleniowych),
- 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,
- organizacja konkursu „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne”,
- działalność promocyjną poprzez wydawnictwa, stronę internetową oraz uczestnictwo
w targach i różnych imprezach lokalnych, wojewódzkich i krajowych.
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale współpracuje z 625
gospodarstwami agroturystycznymi, które dysponują 6020 miejscami noclegowymi.
Wielkość i rozmieszczenie bazy agroturystycznej w woj. podkarpackim
L.p.

Powiat

1.
2.
3.
4.
5.

bieszczadzki
brzozowski
dębicki
jarosławski
jasielski

6.
7.
8.
9.
10.
11.

kolbuszowski
krośnieński
leski
leżajski
lubaczowski
łańcucki

Liczba Liczba
gospod. miejsc L.p.
nocleg.
67
813
12.
24
190
13.
14
104
14.
10
71
15.
33
293
16.
5
53
168
26
26
16

41
599
1870
265
226
114

Powiat

mielecki
niżański
przemyski
przeworski
ropczyckosędziszowski
17. rzeszowski
18. sanocki
19. stalowowolski
20. strzyżowski
21. tarnobrzeski
woj. podkarpackie

Liczba Liczba
gospod. miejsc
nocleg.
6
47
8
57
39
312
7
52
14
68
18
68
10
11
1
625

163
690
59
78
8
6020

Rozdziały 1-3 opracowano na podstawie:
„Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2009 r.”
„Stan, ruch naturalny i migracje ludności
w województwie podkarpackim w 2009 r.”
Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów, czerwiec 2010 r
www.ijhar-s.gov.pl (Raporty i analizy)
Dane Działów merytorycznych PODR w Boguchwale
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4. Cele strategiczne, priorytety i kierunki działania w rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa województwa podkarpackiego w 2012 roku
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w 2012 roku jako
podstawowe działanie przyjmuje prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania
w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego,
mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności
gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także
podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów
wiejskich.
Ogólny układ celów strategicznych, priorytetów i kierunków działań
w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w województwie podkarpackim

Obszary strategiczne
I. Obszary wiejskie i rolnictwo
Cele strategiczne
I.1. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich sprzyjający
powstawaniu rentownych gospodarstw rolnych oraz
kreowaniu pozarolniczych źródeł dochodów

II. Ochrona środowiska
II.1. Poprawa jakości
środowiska oraz
zachowanie i ochrona
zasobów przyrodniczych i
wartości krajobrazowych

Priorytety rozwoju
1. Rozwój
pozarolniczych
form
działalności
gospodarczej
w warunkach
zrównoważone
-go rozwoju

2. Odnowa
wsi oraz
modernizacja
przestrzeni
wiejskiej

3. Wzrost
4.Rozwój 1. Podniesienie
konkurencyjności rynku
świadomości ekologicznej
gospodarstw
rolnego
społeczeństwa
rolnych

PODR w Boguchwale uczestniczy w realizacji głównych założeń budżetu
zadaniowego w którym środki finansowe przeznaczane są na realizację aktualnych celów
funkcji Państwa w układzie zadań i podzadań oraz mierników określających stopień
realizacji celów.
PODR w Boguchwale realizuje:
Główne działania, czyli konkretnie
Funkcja nr 21. Polityka rolna rybacka
Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Podzadanie 1. Doradztwo rolnicze 21.7.1
Zadanie priorytetowe: Upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich
w zakresie rolnictwa i innych form gospodarowania na obszarach wiejskich.
Celem zadania jest świadczenie pomocy fachowej rolnikom i producentom rolnym
w konkretnych sprawach zawodowych, związanych z dążeniem do racjonalnego prowadzenia
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gospodarstwa. Przekazane będą rolnikom odpowiednie informacje oraz instruktaż z zakresu
przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych zagadnień produkcji rolniczej, jak też
przekazywane będą wraz z zachęceniem rolników w kierunku ustawicznego ulepszania
organizacji gospodarstw i technologii produkcji z maksymalnym wykorzystaniem środków
finansowych Unii Europejskiej. Prowadzona będzie działalność doradcza, informacyjna,
oświatowa, upowszechnieniowa oraz promocyjna umożliwiająca praktyczne zastosowanie
innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w gospodarstwach rolnych
współpracujących z PODR w Boguchwale. Cele mają zostać osiągnięte poprzez poprzez
wykonanie indywidualnych porad rolniczych, których na jednego zatrudnionego pracownika
będzie 460, natomiast na jednego specjalistę doradztwa rolniczego w terenie wyniesie 630
porad w ciągu 2011 roku.
W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący miernik:
stosunek liczby rolników objętych doradztwem do ogólnej liczby rolników w
województwie, który wynosi 56,9%.
W obszary i cele strategiczne w tym priorytety rozwoju rolnictwa województwa
podkarpackiego oraz w zadania, podzadania i mierniki realizacji celów funkcji Państwa
wpisują się zadania i zamierzenia zawarte w szczegółowym „Programie działalności
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na 2012 rok.
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PROGRAM DZIAŁALNOŚCI
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BOGUCHWALE
na rok 2012
L.p.

Cel - zadanie - zamierzenie

Sposób wykonania
1.
2.
a)

I.

Poprawa konkurencyjności
gospodarstw rolnych poprzez:
unowocześnienie gospodarstw
rolnych, podnoszenie efektywności
produkcji rolnej i podnoszenie
kwalifikacji producentów rolnych.

Indywidualne porady rolnicze dla gospodarstw współpracujących z PODR w
Boguchwale.
Prowadzenie działalności doradczej w tym:
doradztwo indywidualne i grupowe, przygotowanie i przekazanie rolnikom
informacji, działalność oświatowa,

b)

działalność upowszechnieniowa (pole doświadczalne)

3.

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów (Oś I
PROW, działanie 114). Organizacja kompleksowej pomocy rolnikom w
zakresie:

a)

dostosowanie gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności (crosscompliance) w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia
publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt oraz zdrowotności roślin,

Forma realizacji

Zakres

doradztwo

4388 gosp.

doradztwo

106312 gosp.

doradztwo

142562

pole doświadczalne, pokazy, prezentacje

6 grup, 300 rolników

doradztwo
umowy

5108 gosp.
415 ocena gospodarstwa
83 dodatkowe usługi doradcze

doradztwo

6777

b)

zwiększenie konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych,

doradztwo

1537

c)

wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych

doradztwo

868

d)

ochrona środowiska naturalnego,

doradztwo

3510

e)

poprawa bezpieczeństwa pracy.

doradztwo

4484

1.

Działania na rzecz rozwoju rynku mleka

doradztwo

3687 gosp.

a)

Prawidłowa technologia produkcji mleka a wyniki produkcyjne.

doradztwo

1938
1712

b)

Racjonalne żywienie bydła mlecznego.

doradztwo

c)

Ewidencja i zagospodarowanie kwot mlecznych (IIR),

doradztwo

805

-

rozliczenie kwoty mlecznej

informacja

308 informacji

-

transfer kwoty mlecznej (kupno, sprzedaż).

wniosek

31 wniosków

d)

Produkcja żywca wołowego alternatywą dla produkcji mleka.

doradztwo

1978

e)

Rozwój, funkcjonowanie rynku mleka, kwotowanie produkcji mleka.
Poprawa wydajności mlecznej krów, higieny produkcji mleka i zdrowotności
zwierząt.

doradztwo

1446

doradztwo

1233 gosp.

2.
3.

Chów i hodowla bydła mlecznego i opasowego

doradztwo

3390 gosp.

a)

Nowoczesne technologie w chowie bydła mlecznego i opasowego

doradztwo
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Cel - zadanie - zamierzenie

Sposób wykonania

Forma realizacji

Zakres

Zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) w chowie bydła

doradztwo

3049

c)

Systemy żywienia i dawki pokarmowe w żywieniu bydła.

doradztwo

995

d)

Rejestracja i identyfikacja zwierząt.
Doskonalenie metod produkcji żywca wieprzowego z uwzględnieniem zasad
cross-compliance.

doradztwo

3385

doradztwo

4594 gosp.

b)

4.

II.

Wdrażanie sprawnego systemu
informacji rynkowych, sprzedaży
bezpośredniej i organizacji
producentów rolnych

a)

Metody żywienia świń - dawki pokarmowe.

doradztwo

942

b)

Funkcjonowanie rynku trzody chlewnej.

doradztwo

1318

c)

Technologie stosowane w produkcji trzody chlewnej.

doradztwo

2036

d)

Poprawa wydajności rzeźnej trzody chlewnej, towarowe krzyżowanie świń.

doradztwo

1639

e)

Rejestracja i identyfikacja zwierząt (IRZ).

doradztwo

3249

f)

Profilaktyka chorób świń, w tym choroby Aujeszkyego.

doradztwo

1022

g)

Zasady wzajemnej zgodności (cross - compliance) w chowie trzody chlewnej

doradztwo

3551

5.

Doskonalenie metod produkcji owczarskiej.

doradztwo

269 gosp.

a)

Technologie chowu owiec, dobór ras do krzyżowania towarowego.

doradztwo

212

b)

Wdrażanie prawidłowych metod żywienia.

doradztwo

218

c)

Poprawa wydajności mięsnej owiec.

doradztwo

173

6.

Alternatywne kierunki produkcji zwierzęcej w warunkach Podkarpacia

doradztwo

477 gosp.

a)

Zasady odchowu gęsi rzeźnych uwzględniających wymogi rynku.

doradztwo

314

doradztwo

42

doradztwo

900 gosp.

b)
7.

Doradztwo technologiczno-organizacyjne z zakresu fermowego chowu danieli.
Inicjowanie działań w zakresie organizacji rynku wołowiny wysokiej jakości
w woj. podkarpackim.

8.

Zasady funkcjonowania rynku mięsa króliczego, drobiowego i jaj.

doradztwo

453 gosp.

a)

pozyskiwanie surowca wysokiej jakości wg standardów UE.
współpraca z zakładami uboju i przetwórstwa w zakresie rozwoju bazy
surowcowej.
propagowanie sprzedaży bezpośredniej mięsa drobiowego i jaj oraz mięsa
króliczego jako produktów markowych o wysokich walorach smakowych i
jakościowych.

doradztwo

523

b)
c)

9.

10.

Propagowanie sprzedaży bezpośredniej
w gospodarstwach ekologicznych. Doradztwo
i pomoc rolnikom w zakresie znajomości przepisów prawnych.
Organizowanie rolników w grupy producenckie

współpraca

15 firm
560

doradztwo
doradztwo

2019 gosp.

doradztwo

28 GP 61 doradztw
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Cel - zadanie - zamierzenie

Sposób wykonania

1.

a)
b)
-

Ułatwienie startu młodym rolnikom.
informacja i świadczenie doradztwa w zakresie warunków pozyskiwania środków i
dalszych zobowiązań gospodarstwa,
świadczenie odpłatnych usug dla rolników w zakresie pomocy w wypełnianiu
wniosków i planów rozwoju
Modernizacja gospodarstw rolnych.
wstępna analiza gospodarstwa i świadczenie doradztwa w zakresie możliwości
pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji,
świadczenie odpłatnych usług dla rolników w zakresie pomocy w wypełnianu
wniosków

Zakres

doradztwo

2734 gosp.

doradztwo

540 gosp.

doradztwo
wnioski, plany rozwoju

1630
40 wniosków i 40 planów rozwoju

doradztwo

545 gosp.

doradztwo

1663

wnioski, plany rozwoju

270 wniosków, 270 planów rozwoju, 250
wniosków o płatność

c)

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk
żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych,

doradztwo

180

-

wstępna analiza gospodarstwa i świadczenie doradztwa w zakresie możliwości
pozyskania środków finansowych na przywrócenie potencjału produkcji rolnej,

doradztwo

571

d)

Zwiększenie wartości
p
y dodanejg podstawowej produkcji
p rolnej
y i leśnej.
yp

-

wniosków i biznesplanów.
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności. Świadczenie odpłatnych
usług dla rolników w zakresie pomocy w wypełnianiu wniosków
o pomoc i
płatność.

e)

Pomoc rolnikom w dostosowaniu
gospodarstw rolnych do
standardów UE w aspekcie
poprawy konkurencyjności,
III.
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. Podnoszenie konkurencyjności sektora
żywnościowego.

Forma realizacji

doradztwo

15 firm

wnioski, biznesplany

1 wniosek

doradztwo

743

-

wnioski o pomoc

wnioski

70

-

wnioski o płatność

wnioski

108

2.

Działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego na obszarach wiejskich.

doradztwo

45954 gosp.

a)

Płatności bezpośrednie.

doradztwo

45000

-

świadczenie odpłatnych usług doradczych dla rolników w zakresie pomocy w
wypełnianiu wniosków,

wnioski

45000 wniosków

b)

Doradztwo w zakresie programów rolnośrodowiskowych

-

pomoc w wypełnianiu wniosków rolnośrodowiskowych,

-

pomoc w opracowaniu planów rolnośrodowiskowych,

-

pomoc w realizacji programów w gospodarstwach współpracujących

-

doradztwo rolnośrodowiskowe

doradztwo

6547

c)

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne.

doradztwo

260

doradztwo

1460

wnioski

3452 wnioski

plany

655 planów

doradztwo

3780
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Cel - zadanie - zamierzenie

Sposób wykonania

Forma realizacji

Zakres

doradztwo

1112

wnioski

12 wniosków
2197 gosp.

-

informacja i świadczenie doradztwa,

-

świadczenie odpłatnych usług doradczych dla rolników w zakresie pomocy w
opracowywaniu wniosków,

3.

Promocja i rozwój przedsiebiorczości na obszarach wiejskich.

doradztwo
doradztwo

1628

konkurs

1 konkurs

doradztwo

1715

a)

działalność informacyjno-doradcza w zakresie przedsiębiorczości,

b)

organizacja konkursu "Agroliga",

c)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, świadczenie odpłatnych usług
dla rolników w zakresie pomocy w opracowaniu wniosków i planów
ekonomicznych,

d)

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, świadczenie odpłatnych usług dla
beneficjentów w zakresie pomocy w opracowywaniu wniosków i planów
ekonomicznych,

e)

organizacja konkursu "Sposób na sukces".

wnioski

50

biznesplany

50

doradztwo

1252

wnioski

120

konkurs

1 konkurs

f)

Idea i zasady tworzenia gospodarstw opiekuńczych.

doradztwo

73

g)

Instrumenty wsparcia lokalnej przedsiębiorczości wdrażane przez LGD
Działalność informacyjno-doradcza wspierająca rozwój agroturystyki i
turystyki wiejskiej.

współpraca

31 LGD

doradztwo

1079 gosp.

a)

aktualizacja i weryfikacja współpracujących gospodarstw agroturystycznych,

doradztwo

664

b)

doradztwo organizacyjno-prawne dotyczące prowadzenia usług turystycznych,

doradztwo

706

4.

c)

wdrażanie zasad higienicznych w agroturystyce,

d)

organizacja konkursu ,,Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne".

e)

doradztwo

530

konkurs wojewódzki

1 konkurs

Idea i zasady tworzenia agroturystycznego gospodarstwa edukacyjnego

doradztwo

1454

1.

Prowadzenie doradztwa rolniczego w zakresie stosowania nowoczesnych
metod agrotechnicznych w uprawach rolniczych oraz nowoczesnych i
proekologicznych metod chowu zwierząt gospodarskich.

doradztwo

8763 gosp.

a)

promowanie prawidłowej technologii i nowych odmian zbóż,

doradztwo

5454

b)

promowanie prawidłowej uprawy rzepaku z uwzględnieniem nowych odmian
promowanie prawidłowej technologii i nowych odmian ziemniaków jadalnych lub
do przetwórstwa,

doradztwo

1221

doradztwo

3029

d)

promowanie prawidłowej technologii uprawy kukurydzy na ziarno,

doradztwo

1079

e)

prowadzenie doradztwa w zakresie prawidłowej gospodarki na użytkach zielonych,

doradztwo

2457

f)

prowadzenie doradztwa z zakresu integrowanej ochron roślin rolniczych

doradztwo

657

c)

wróć
L.p.

Cel - zadanie - zamierzenie

Doskonalenie technologii
produkcji rolniczej ze
szczególnym uwzględnieniem
IV.
standardów jakościowych UE.
Wdrażanie zasady wzajemnej
zależności (cross-compliance).

Sposób wykonania
g)
2.
a)
b)
3.

4.

5.
a)
b)
6.
1.
a)

Prowadzenie działalności
badawczej i wdrożeniowoV.
upowszechnieniowej dla
potrzeb edukacyjnych rolników.

doradztwo w zakresie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki
Higienicznej (GHP) w produkcji pasz wysokiej jakości
Poprawa warunków utrzymania zwierząt i dostosowanie gospodarstw do
standardów UE w zakresie produkcji zwierzęcej. Wdrażanie zasady
wzajemnej zgodności (cross-compliance).
upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań technicznych w budynkach
inwentarskich.
Ogólne wymagania dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich
Doradztwo z zakresu stosowania środków ochrony roślin i nawozów w
uprawach rolniczych. Wdrażanie zasady wzajemnej zgodności (crosscompliance).
Działalność informacyjno-doradcza nt. infrastruktury w gospodarstwach w
zakresie gospodarki nawozami - płyty, zbiorniki i przydomowe oczyszczalnie
ścieków.
Promowanie nowych technologii, umożliwiających poprawę opłacalności
produkcji ogrodniczej. Wdrażanie zasady wzajemnej zgodności (crosscompliance)
promowanie nowych odmian, środków chemicznych i nawozów w uprawach
warzyw gruntowych, krzewów jagodowych i roślin ozdobnych,
uprawa winorośli.
Produkcja ogrodnicza a możliwości realizacji dodatkowych źródeł dochodu
w gospodarstwach małoobszarowych.
Prowadzenie pola doświadczalnego, w tym:
prowadzenie doświadczeń w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego z pszenicą ozimą i jarą, pszenżytem ozimym oraz
jęczmieniem ozimym,

b)

prowadzenie doświadczeń ścisłych z nowymi odmianami roślin strączkowych,

c)

prowadzenie kolekcji szkoleniowych z nowymi odmianami: zbóż, rzepaku, roślin
strączkowych, ziemniaków, kukurydzy, warzyw i ziół oraz roślin energetycznych,
prowadzenie doświadczeń łanowych z zastosowaniem nowych środków ochrony
roślin i nawozów.

d)
2.

Prowadzenie pasieki dla celów edukacyjnych pszczelarzy.

3.

Promowanie nowych odmian, środków chemicznych i nawozów w uprawach
warzyw gruntowych, krzewów jagodowych i roślin ozdobnych

1.

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

Forma realizacji

Zakres

doradztwo

596

doradztwo

3792 gosp.

doradztwo

736

doradztwo

3219

doradztwo

4963 gosp.

doradztwo

1552 gosp.

doradztwo

599 gosp.

doradztwo

945

doradztwo

172

doradztwo

509 gosp.

doświadczenia polowe

320 poletek

doświadczenia ścisłe

50 poletek

kolekcje odmian

300 poletek

doświadczenia łanowe

8 pól

pasieka

25 uli

upowszechnienia

1 gosp.

doradztwo

1469 gosp.

wróć
L.p.

Cel - zadanie - zamierzenie

Kompleksowe doradztwo
VI.
ekonomiczne dla rolników.

Sposób wykonania

Forma realizacji

Zakres

2.

Doradztwo w zakresie kredytowania inwestycji w rolnictwie i otoczeniu
rolnictwa.

doradztwo

1228 gosp.

3.

Wykonywanie biznesplanów i wniosków pod potrzeby kredytowania.

4.

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

5.

Tworzenie kompleksowej informacji o cenach na rynku rolnym.

informacja

267 informacji

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej.

informacja

302 informacje

informacja

114 informacji

informacja

235 informacji

informacja

136 informacji

doradztwo

wg. potrzeb

a)
b)
c)
d)
6.

Współpraca z IERiGŻ w zakresie
dostarczania danych
rachunkowych z gospodarstw
VII.
rolnych uczestniczących w
procesie programowania
Wspólnej Polityki Rolnej.

Informacja o cenach i rynku nawozów mineralnych w województwie podkarpackim.
Doradztwo merytoryczne i udział w komisjach ds.. szacowania strat w
gospodarstwach rolnych.

analizy, inform. kalkul.

19 informacji

Szkody łowieckie

doradztwo

510

8.

Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie
Organizacja i nadzór merytoryczny w prowadzeniu książek rachunkowości
rolnej PL FADN i rozliczanie zadania z Instytutem.
Współpraca z doradcami ds. PL FADN i kontrola merytoryczna zadania w
terenie.
Współpraca z rolnikami i przekazywanie wyników ekonomicznych
gospodarstw na bazie prowadzonej rachunkowości.

doradztwo

1630

organizacja, nadzór

240 książek

doradztwo

42 doradców

współpraca

240 gosp.

nadzór

240 plików z danym

doradztwo

300 organizacji

współpraca

300 organizacji/jednostek

współpraca

173 jednostki

doradztwo

467

1.
2.
3.
4.

a)

Odnowa wsi oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego.

Informacja o cenach i sytuacji na rynku zbóż

10
64

7.

1.

VIII.

Okresowe informacje o sytuacji na rynku rolnym województwa podkarpackiego.

wnioski
biznespany

2.

Nadzór nad obsługą informatyczną zadania.
Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w zakresie odnowy wsi
oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.
współpraca z samorządami, stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich itp. konkursy, wystawy, jubileusze.
Propagowanie produktu regionalnego i tradycyjnego jako szansy rozwoju
wsi.

a)

działalność informacyjno-doradcza w zakresie produktów tradycyjnych,

b)

organizacja konkursu "Najlepszy produkt regionalny i lokalny",

c)

współorganizacja konkursu ,,Nasze kulinarne dziedzictwo",

d)

organizacja konkursu ,,Najciekawszy wyrób z wikliny".

1.
a)
b)

konkurs

5 konkursów

konkurs wojewódzki

1 konkurs

konkurs

1konkurs

Unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego.

doradztwo

1081 gosp.

upowszechnianie estetyki zagrody wiejskiej,

doradztwo

772

upowszechnianie uprawy i wykorzystania roślin na suche kompozycje

doradztwo

388

wróć
L.p.

Cel - zadanie - zamierzenie

Sposób wykonania
c)

Wspieranie przedsięwzięć
dotyczących estetyki i
bezpieczeństwa na wsi,
IX.
aktywizacja dzieci,
młodzieży i dorosłych.

d)

upowszechnianie uprawy ziół,
upowszechnianie zasad zdrowego i ekonomicznego żywienia rodziny,

e)

współorganizacja krajowego konkursu "Bezpieczne gospodarstwo rolne",

2.

Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych ze środowisk wiejskich.

a)

działalność klubów 4H

Forma realizacji

Zakres

doradztwo

593

doradztwo

783

pokazy

98

konkurs wojewódzki

1 konkurs

doradztwo

34 jednostek/organizacji

kluby 4H

b)
kluby, doradztwo, informacje, szkolenia

realizacja programów edukacyjnych w klubach 4H,
c)

wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży,

d)

organizacja konkursów ,,Najlepsza praca projektowa Klubu 4H",

e)

organizacja konkursu "Kryształowa Koniczyna".
Szkolenia dające uprawnienia w zakresie obrotu, konfekcjonowania i
stosowania środków ochrony roślin.

3.

21 klubów
21 klubów, 40 doradztwa, 50
inforamacji, 5 szkoleń

warsztaty

7

konkurs

17 konkursów

konkurs wojewódzki

1 konkurs

szkolenia

41szkoleń

a)

stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy - 14 godz.

b)

obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin -

szkolenia

4 szkolenia

4.

Integrowana produkcja - 16 godz.

szkolenia

1 szkolenie

5.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

szkolenia

3 szkolenia

a)

BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami - 16 godz.

szkolenia

3 szkolenia

b)

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych -

szkolenia

3 szkolenia

szkolenia

szkolenia

kursy

1 kurs

c)

24 godz.

8 godz.

BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 8 godz.

6.

Kursy

a)

kurs wikliniarski
Warsztaty

kursy

1 kurs

7.

warsztaty

1 warsztaty

a)

Dekorowanie potraw - 6 godz.

warsztaty

1 warsztaty

8.

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.

1338 szkoleń
różne formy szkoleniowe

2 warsztaty
1 konferencja

Szkolenia lektorskie w zakresie:
-

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
Upowszechnianie zasad funkcjonowania rynku mleka, mięsa wołowego i
jagnięcego.

szkolenia

212

szkolenia

29

Technologie w chowie bydła, owiec, kóz i trzody chlewnej.

szkolenia

54

wróć
L.p.

Cel - zadanie - zamierzenie

Sposób wykonania

Forma realizacji

Zakres

-

Dostosowanie produkcji zwierzęcej do zmieniających się przepisów i wymagań.

szkolenia

98

-

Proekologiczny chów drobiu i królików rzeźnych.
Pszczelarstwo. Tworzenie i prowadzenie pasiek. Nowoczesna gospodarka
pasieczna.

szkolenia

14

szkolenia

17

-

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ

szkolenia

307

-

Specyfika uprawy kukurydzy w zależności od kierunku użytkowania.

szkolenia

20

-

Doskonalenie jakości ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa.

szkolenia

75

-

Nowe technologie produkcji rzepaku.

szkolenia

24

-

Produkcja zbóż wysokiej jakości.

szkolenia

69

-

Rolnicze wykorzystanie użytków zielonych.

szkolenia

55

-

Uprawa roślin strączkowych
Prowadzenie szkoleń dla służby doradczej, rolników i studentów na polu
doświadczalnym.

szkolenia

62

szkolenia

2

-

OGRODNICTWO

szkolenia

87

-

Technologia uprawy warzyw gruntowych.

szkolenia

20

-

Technologia uprawy roślin sadowniczych.

szkolenia

13

-

Technologia uprawy krzewów jagodowych.

szkolenia

17

-

Technologia uprawy roślin balkonowych i rabatowych

szkolenia

7

-

Rośliny ozdobne jako alternatywne źródło dochodu w gospodarstwie
Produkcja ogrodnicza a możliwości realizacji dodatkowych źródeł dochodu w
gospodarstwach małoobszarowych.

szkolenia

14

szkolenia

16

EKONOMIKA
Podatek VAT w rolnictwie, zasady opodatkowania i rozliczania podatku w
gospodarstwach rolnych.

szkolenia

69

szkolenia

34

Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej w gospodarstwie rolnym.
Zarządzanie gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem wyników rachunkowości
rolnej PL FADN.

szkolenia

12

szkolenia

23

-

-

PRZEDSIEBIORCZOŚĆ, WIEJSKIE GOSPODARSTWO DOMOWE I
AGROTURYSTYKA

250 szkoleń
różne formy szkoleniowe

10 warszt.
1 konfer.

-

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

szkolenia

21

-

Działalność pozarolnicza alternatywnym źródłem dochodu

szkolenia

21

-

Instrumenty wsparcia lokalnej przedsiębiorczości wdrażane przez LGD

szkolenia

11

-

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej-zasady ubiegania się o pomoc.

szkolenia

37

wróć
L.p.

Cel - zadanie - zamierzenie

Sposób wykonania

Forma realizacji

Zakres

-

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw-zasady ubiegania się o pomoc.

szkolenia

28

-

Agroturystyka dodatkowym źródłem dochodu.

szkolenia

20

-

Idea i zasady tworzenia agroturystycznego gospodarstwa edukacyjnego

szkolenia

8

-

Produkty regionalne i tradycyjne elementem aktywności mieszkańców wsi.

szkolenia

13

-

Rośliny ozdobne w kompozycjach.

szkolenia

14

-

Zdrowe i ekonomiczne żywienie rodziny.

szkolenia

19

-

Uprawa i wykorzystanie ziół.

szkolenia

23

-

Praktyczna umiejętność sporządzania biznesplanów i wniosków aplikacyjnych z
działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
Praktyczna umiejętność sporządzania biznesplanów i wniosków aplikacyjnych z
działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

warsztaty

5

warsztaty

5

-

Estetyczne zagospodarowanie zagrody.

szkolenia

20

-

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

szkolenia

15

-

Konferencja z zakresu gospodarstw edukacyjnych i opiekuńczych.

konferenc.

1

EKOLOGIA I PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE

szkolenia

330

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i dobrostanu zwierząt.
Oddziaływanie produkcji rolnej na środowisko naturalne (Dyrektywa Azotanowa,
urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych, przydomowe oczyszczalnie
ścieków).

szkolenia

132

szkolenia

8

Promowanie Europejskiej Sieci NATURA 2000.

szkolenia

6

-

Produkcja ekologiczna.

szkolenia

41

-

Odnawialne źródła energii.

szkolenia

39

-

Produkcja rolna a wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Minmalne wymagania dla gospodarstw rolnych dotczące zasad wzajemnej
zgodności

szkolenia

63

szkolenia

41

PROW 2007-2013
Wsparcie obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.

szkolenia

83

szkolenia

55

-

Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. (działania osi 1).

szkolenia

2

-

Poprawa środowiska naturalnego na obszarach wiejskich (działania osi 2).
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (działania
osi 3).

szkolenia

19

szkolenia

3

-

-

-

Lokalne Strategie Rozwoju - LEADER (oś 4)

9.
Seminaria, konferencje wojewódzkie i powiatowe.

4
seminaria

7

konferenc.

3

wróć
L.p.

Cel - zadanie - zamierzenie

Sposób wykonania

Forma realizacji

Zakres

-

Programy rolnośrodowiskowe.

seminaria

1

-

Odnawialne źródła energii.
Perspektywy rozwoju chowu i hodowli zwiwrząt gospodarskich na
Podkarpaciu(owiec, kóz, bydła mięsnego, bydła mlecznego, trzody )

seminaria

1

seminaria

4

-

Konferencja warzywnicza.

konferenc.

1

-

Konferencja rośliny ozdobne.

konferenc.

1

-

konferencja sadownicza

konferenc.

1

-

Seminarium z zakresu nowych technologii produkcji roślinnej.

seminaria

1

różne formy szkoleniowe

wg. potrzeb

różne formy szkoleniowe

wg. potrzeb

10.

a)

Program doskonalenia zawodowego własnej kadry mający na celu
osiągnięcie specjalizacji zawodowej na poziomie umożliwiającym
prowadzenie na wysokim poziomie działalności doradczej i oświatowej na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich i jak najlepszego wykorzystania środków
UE (studia podyplomowe, kursy zawodowe, kursy internetowe, konferencje,
organizowanie we własnym zakresie lub przez wyższe uczelnie, instytuty,
jednostki specjalistyczne). Formy szkoleniowe podnoszące i uzupełniające
kwalifikacje zawodowe w zakresie
Udział pracowników w szkoleniach organizowanych przez inne jednostki, tj.
uczelnie, instytuty, ośrodki specjalistyczne (studia podyplomowe, kursy
zawodowe, kursy internetowe, konferencje, wystawy itp.):

-

PROW 2007-2013,

-

gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki,

-

technologii produkcji rolnej

-

Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach szkoleniowych

b)

Udział pracowników w szkoleniach organizowanych przez PODR:

-

bezpieczeństwa i higieny pracy

-

szkolenie w zakresie obsługi komputera

-

podnoszenie kwalifikacji w różnych formach szkoleniowych
Prowadzenie "Wioski Internetowej". Kształcenie na odległość na terenach
wiejskich w ramach Internetowego Centrum Kształcenia. Udostępnianie
nowoczesnych form kształcenia poprzez:
nieodpłatne szkolenia i kursy umieszczane na platformie e - learningowej, wg
potrzeb  
zdobywanie wykształcenia, podnoszenie kwalifikacji w różnych formach
samokształcenia on- line, wg potrzeb  

11.
a)
b)
c)

dostęp do bibliteki multimedialnej, wg potrzeb  

d)

pomoc w nauce obsługi komputera, Internetu, programów edukacyjnych.

wg potrzeb

wróć
L.p.

Cel - zadanie - zamierzenie

Sposób wykonania

Forma realizacji

Zakres

broszura

500

2

Uprawa winorośli
Trwałe użytki zielone - zakładanie, pielęgnacja i użytkowanie

broszura

500

3

Żywienie krów mlecznych

broszura

1000

4

Ślimaki - sposoby zwalczania

broszura

1000

1.
2.
1

Wsparcie działań merytorycznych
Ośrodka poprzez publikacje
XI. wydawnictw własnych,
prowadzenie biblioteki rolniczej i
promocję PODR.

Wydanie 11 numerów Biuletynu Informacyjno-Handlowego w nakładzie
rocznym 36 300 egzemplarzy.
Wydanie 17 broszur i ulotek tematycznych o łącznym nakładzie 20150
egz.(tab.).

5

Uprawa i ochrona borówki amerykańskiej

broszura

1000

6

Odmiany drzew i krzewów owocowych w sadach przydomowych

broszura

500

7

Obowiązujące standardy w produkcji zwierzęcej

broszura

500

8

Produkcja żywca wieprzowego wysokiej jakości

broszura

400

9

Przewodnik po polu doświadczalnym

broszura

50

10

Zalecenia agrotchniczne

broszura

300

11

Wyniki doświadczeń polowych

broszura

500

12

Katalog zwierząt

broszura

100

13

Katalog firm - DOD

broszura

200

14

Katalog firm - JGO

broszura

200

15

Kalkulacje kosztów produkcji rolniczej

broszura

350

16

Kalkulacje kosztów produkcji ogrodniczej

broszura

350

17

VAT w rolnictwie

broszura

350

18

Kalendarz na 2013 rok

19

Plakaty, zaproszenia itp.

12000

RAZEM

20150

20
21
22
1.

Druki ksero
Prowadzenie biblioteki rolniczej. Prenumerata tytułów czasopism i wydawnictw
ciągłych
Usługi poligraficzne
Prezentacje dorobku wsi podkarpackiej na imprezach organizowanych w
PODR w Boguchwale.

350

100 000
udostępnianie
usługa
wyjazdy szkolen.

wg potrzeb

2.

Organizowanie imprez promocyjno-handlowych:

-

DOD i XIII Regionalnej Wystawy Zwierząt oraz wystawy maszyn rolniczych,

impreza

1

-

Jesienna Giełda Ogrodnicza

impreza

1

-

Agrobieszczady - Lesko

impreza

1

wróć
L.p.

Cel - zadanie - zamierzenie

Promocja sektora rolnego poprzez
XII. organizację imprez wystawienniczohandlowych.

Sposób wykonania

Zakres

-

Targi Żywności Ekologicznej "Ekogala"

impreza

1

-

Giełda wikliniarska - Rudnik n. Sanem,

impreza

1

-

Wiklinowe sploty - Łowisko 2011,

impreza

1

-

Festiwal ekologiczny

impreza

1

-

Dni kukurydzy,

impreza

1

-

"Pożegnanie lata z koniem huculskim",

impreza

1

-

VI Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego,

impreza

1

-

Konkurs Wieńca Dożynkowego w Radomyślu Wlk.

impreza

1

-

Święto malin w Połomi,

impreza

1

-

Święto fasoli w gminie Gorzyce (Wrzawy),

impreza

1

-

Powiatowe Święto Chleba

impreza

1

-

Festiwal Kwiatów w Albigowej

impreza

1

-

IX Gminna Biesiada Przeworska

impreza

1

-

III Gminna Biesiada w Zarzeczu
Promocja dorobku wsi podkarpackiej na dożynkach wojewódzkich, powiatowych i
gminnych oraz innych imprezach promocyjno-handlowych.

impreza

1

-

Prowadzenie działalności
XIII. komercyjnej w ramach działalności
statutowej.

Forma realizacji

wystawy i inne formy promocji

wg potrzeb

1.

Działalność usługowa w zakresie:

-

wynajmu sprzętu rolniczego,

usługa

wg potrzeb

2.

Prowadzenie strony internetowej.

usługa

wg potrzeb

3.

Usługi noclegowe.

usługa

wg potrzeb

4.

Usługi gastronomiczne.
Wynajem sal (wykładowo-szkoleniowych, komputerowej), na imprezy
okolicznościowe.

usługa

wg potrzeb

usługa

wg potrzeb

usługa

wg potrzeb

usługa

1000 opryskiwaczy

5.
6.
7.
8.

Usługi transportowe.
Obsługa Stacji Kontroli Opryskiwaczy, badanie sprawności technicznej
opryskiwaczy ciągnikowych.
Usługi laboratoryjne (oznaczanie składników pokarmowych, azotanów, ilości
i jakości glutenu, zanieczyszczeń, zdolności kiełkowania, cukru w burakach,
analizy miodu).

9.

Opracowanie planów nawożenia

10.

Działalność handlowa:

-

sprzedaż płodów rolnych z pola doświadczalnego oraz pasieki.

wg potrzeb

usługa

10 000 analiz

usługa

3 plany

sprzedaż

wg potrzeb

wróć
- 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. Zmniejsza

się

plan

dochodów

majątkowych

budżetu

Województwa

Podkarpackiego na 2011 r. 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
o kwotę 679.020,-zł.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego
na 2011 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 – Szkoły
zawodowe z tytułu wpływów z udostępniania pomieszczeń oraz sprawowania opieki
medycznej o kwotę 1.865,-zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
o kwotę 960.485,-zł, z tego:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych o kwotę 679.020,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

679.020,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

679.020,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

679.020,-zł

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój
przedsiębiorczości o kwotę 123.204,-zł, w tym:
1

wróć
-

a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

123.204,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

123.204,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

3) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 150.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

150.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

150.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale
90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę 2.961,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

2.961,-zł

w tym wydatki jednostek budżetowych

2.961,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

2.961,-zł

b) wydatki majątkowe

-

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 –
Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 5.300,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

5.300,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

5.300,-zł

b) wydatki majątkowe

-

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
o kwotę 283.330,- zł, z tego:
1) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 273.204,-zł, z tego:
a) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę
150.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

150.000,-zł

w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego na:
2

150.000,-zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

wróć
150.000,-zł

ab) wydatki majątkowe

-

b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 123.204,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

123.204,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

123.204,- zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe
o kwotę 1.865,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

1.865,-zł

w tym wydatki jednostek budżetowych

1.865,-zł,

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) wydatki majątkowe

1.865,-zł
-

3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.300,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

5.300,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe

5.300,-zł
-

4) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 2.961,-zł,
w tym:
a) wydatki bieżące

2.961,-zł

w tym wydatki jednostek budżetowych

2.961,-zł,

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) wydatki majątkowe

2.961,-zł
-

3

wróć

§2
1. Dotacje określone w:

1) § 1 ust. 3 pkt 5 stanowią dotacje celowe na zadania publiczne Województwa
Podkarpackiego zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym
jednostkom

niezaliczanym

do

sektora

finansów

publicznych

w kwocie 5.300,-zł,
2) § 1 ust. 4 pkt 3 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów
publicznych – Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 5.300,-zł.
2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:
1) § 1 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 lit b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora
finansów publicznych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
2) § 1 ust. 3 pkt 3 stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup systemów
wystawienniczych, reklamę outdoorową, licencji na wykonanie fotografii oraz
praw autorskich związanych z wdrażaniem marki województwa podkarpackiego
w kwocie 150.000,-zł.
3. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE
i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 3 pkt 1 stanowią wydatki na zadania
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego w kwocie 679.020,-zł, w tym:
1) zadania pn. „Trześniówka I - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału
rzeki Trześniówki na dł. 6,359 km w m. Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie
os.

Sobów

i

Wielowieś

miasto

Tarnobrzeg"

w

kwocie

161.005,-zł.

Zadanie otrzymuje nazwę „Trześniówka I - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie
prawego wału rzeki Trzesniówki na dł. 6,182 km w m. Trześń, gm. Gorzyce oraz
na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg" ,
2) zadania pn. „Trześniówka II - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału
rzeki Trześniówki na dł. 3,95 km w m. Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie
os.

Sobów

i

Wielowieś,

miasto

Tarnobrzeg”

w

kwocie

518.015,-zł.

Zadanie otrzymuje nazwę „Trześniówka II - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie
lewego wału rzeki Trześniówki na dł. 3,98 km w m. Trześń, gm. Gorzyce oraz na
terenie os. Sobów i Wielowieś, miasto Tarnobrzeg".
4

§3

wróć

1. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych
o kwotę 6.351.471,-zł.
2. Zwiększa się przychody z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 6.351.471,-zł.
3. Zmniejsza się przychody 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 na finansowanie planowanego deficytu budżetu
województwa o kwotę 6.351.471,-zł.
4. Zwiększa się przychody 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 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytu długoterminowego w kwocie 6.351.471,-zł.
5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2
w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
6. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4
w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

5
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych
przez Dyrektorów Departamentów zaakceptowanych przez Członków Zarządu
nadzorujących realizację zadań budżetowych
DOCHODY
Dział

Rozdział

758

75861

801

80130

Suma

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

zmniejszenie planu dochodów z tytułu płatności pochodzących z
budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych w
ramach RPO WP

679 020

zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Medyczną Szkołę
1 865 Policealną w Jaśle z tytułu wpływów z usług udostępniania
pomieszczeń oraz sprawowania opieki medycznej
679 020

Ogółem plan
dochodów

Źródło

1 865

-677 155

WYDATKI
Dział

Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
zmniejszenie planu wydatków majątkowych Podkarpackiego Zarządu
Melioracji Wodnych w Rzeszowie przeznaczonych na realizację zadań
melioracyjnych wraz ze zmianą nazwy zadań, w tym:
1) zadanie pn. "Trześniówka I - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie
prawego wału rzeki Trzesniówki na dł. 6,359 km w m. Trześń, gm.
Gorzyce oraz na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg" o
kwotę 161.005,-zł. Zadanie otrzyma nazwę "Trześniówka I przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Trzesniówki na
dł. 6,182 km w m. Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie os. Sobów i
Wielowieś miasto Tarnobrzeg" ,
2) zadanie pn. "Trześniówka II - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie
lewego wału rzeki Trześniówki na dł. 3,95 km w m. Trześń,
gm.Gorzyce oraz na terenie os. Sobów i Wieloweiś, miasto
Tarnobrzeg" o kwotę 518.015,-zł. Zadanie otrzyma nazwę
"Trześniówka II - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki
Trześniówki na dł. 3,98 km w m. Trześń, gm.Gorzyce oraz na terenie
os. Sobów i Wielowieś, miasto Tarnobrzeg".

010

01078

679 020

150

15011

123 204

zmniejszenie planu dotacji celowej dla jednostek sektora finansów
publicznych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach
RPO WP, przeniesienie dotacji do działu 750 rozdziału 75095

150 000

zmiana przeznaczenia wydatków ujętych w planie finansowym Urzędu
Marszałkowskiego poprzez:
- zmniejszenie wydatków majątkowych zaplanowanych na zakupy
inwestycyjne, tj. zakup systemów wystawienniczych, reklamę
150 000 outdoorową, licencji na wykonanie fotografii oraz praw autorskich
związanych z wdrażaniem marki województwa podkarpackiego,
opracowanie wydawnictw, filmów promocyjnych, spotów reklamowych.
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na druk
wydawnictw promocyjnych własnych

75075
750

801

900

75095

zwiększenie planu dotacji celowej dla jednostek sektora finansów
123 204 publicznych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach
RPO WP, przeniesienie dotacji do działu 150 rozdziału 15011

80130

zwiększenie planu wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej
1 865 w Jaśle z przeznaczeniem na zakup szafek dla nowo przyjętych
słuchaczy

90007

zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego
przeznaczonych na sporządzenie Programu ochrony środowiska
przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w
województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów
przejazdów rocznie

2 961

wróć
92105

zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego
zaplanowanych na dotację celową dla organizacji pozarządowych na
realizację zadań publicznych w zakresie kultury

5 300

921

925

zwiększenie plany dotacji podmiotowej dla Centrum Kulturalnego w
Przemyślu z przeznaczeniem na działalność bieżącą

92109

5 300

92502

zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Parków
2 961 Krajobrazowych w Przemyślu z przeznaczeniem na nagrody dla
pracowników

Suma
Ogółem plan wydatków

960 485

283 330
-677 155

Ponadto proponuje się zmianę źródeł finansowania spłaty kredytów zaciągniętych w latach
poprzednich oraz deficytu, w tym:
- zmniejszenie przychodów na finansowanie spłaty kredytów z tytułu zaciągniętych kredytów
długoterminowych o kwotę 6.351.471,-zł,
- zwiększenie przychodów na finansowanie spłaty kredytów z wolnych środków o kwotę
6.351.471,-zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu o kwotę
6.351.471,-zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków na finansowanie deficytu o kwotę
6.351.471,-zł.
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PROJEKT
UCHWAŁA NR ……..
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ........................................

w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i podpisania Listu intencyjnego
pomiędzy Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem
Autonomicznym Kuangsi-Czuang (Chińska Republika Ludowa).

Na podstawie art. 18 pkt 14 w związku z art. 77 ust. 1 i 2 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
Po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych wyraża się zgodę
na podjęcie inicjatywy zagranicznej i podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy
Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Autonomicznym
Kuangsi-Czuang (Chińska Republika Ludowa). Projekt Listu stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Uchwałę oraz kopię Listu Intencyjnego przekazuje się:
1) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych,
2) ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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PROJEKT
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i podpisania Listu
intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska)
a Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang (Chińska Republika Ludowa).

W dniu 26 września 2011 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął
uchwałę (nr XIII/196/11) w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między
Województwem Podkarpackim a Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang
(Chińska Republika Ludowa). Projekt Listu intencyjnego pomiędzy Województwem
Podkarpackim a Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang, który stanowił
załącznik do ww. uchwały został następnie poddany konsultacjom z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz partnerem chińskim. Załączony
do przedmiotowej uchwały projekt Listu intencyjnego pomiędzy Województwem
Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Autonomicznym KuangsiCzuang (Chińska Republika Ludowa) uzyskał zgodę Ministra Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej na jego podpisanie.
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Załącznik do Uchwały Nr …………………..
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ………………………………

LIST INTENCYJNY
Województwo Podkarpackie (Rzeczpospolita Polska), reprezentowane przez
Mirosława Karapytę, Marszałka Województwa Podkarpackiego
i
Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang (Chińska Republika Ludowa),
reprezentowany przez ………

zwane dalej Stronami, uwzględniając postanowienia:
 Wspólnego Oświadczenia pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Chińską
Republiką Ludową, sporządzonego w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.,
 Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej
Republiki Ludowej o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie
dnia 8 czerwca 2004 r.,
 Porozumienia pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej
Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy
w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej,
sporządzonego w Pekinie dnia 24 listopada 2006 r.,
 Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej
Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy
w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, sporządzonego
w Warszawie dnia 25 maja 2007 r.,
wyrażają wolę:
 wspierania współpracy celem rozwijania partnerskich relacji pomiędzy
Województwem Podkarpackim a Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang,
 tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi współpracy w dziedzinie
gospodarki i handlu, infrastruktury, turystyki, rolnictwa, ochrony zdrowia,
kultury, edukacji i badań naukowo-technicznych,
 pogłębiania współpracy pomiędzy mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi
z obszaru Województwa Podkarpackiego i Regionu Autonomicznego KuangsiCzuang,
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 zawarcia porozumienia o współpracy międzyregionalnej w celu realizacji
zamierzeń, określonych w niniejszym Liście intencyjnym.

List intencyjny sporządzono w ……………, dnia …………………………., w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim, chińskim i angielskim,
przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności
przy interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający.

W imieniu
Województwa Podkarpackiego

W imieniu
Regionu Autonomicznego KuangsiCzuang

Mirosław Karapyta
Marszałek

……………………………………..
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-ProjektUchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w Rzeszowie.
Działając na podstawie art. 42 ust.4 w związku z art. 2 ust.1 pkt 6 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) 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
W Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie
§ 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Ośrodka wchodzą:
1) Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia;
a) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
2) Przychodnia Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych;
a) Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
3) Sekcja Administracyjno – Ekonomiczna”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian
w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.
Zmiany w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w
Rzeszowie.
dotyczą
struktury
organizacyjnej
Ośrodka
zawartej
w Rozdziale IV , § 8 pkt.1.
Zapisy pkt 1 dostosowano do regulacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 maja 2008 r zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych
kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad
ich nadawania (Dz. U. z 2008 r., Nr 77 poz. 464).
Ponadto usunięto wpis poz. 1.1) c - Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od
Alkoholu.
Oddział Dzienny w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie
nigdy nie rozpoczął działalności, przyczyną był brak warunków lokalowych jak
i umów z NFZ. Wpis do Statutu nastąpił w 2005 r. w związku z planowanymi
zmianami lokalowymi WOTU w Rzeszowie (rozmowy o przekazaniu części
nieruchomości przy ulicy Hetmańskiej 120) Ośrodek planując efektywnie wykorzystać
nabytą nieruchomość postanowił zwiększyć zakres swoich usług o otwarcie oddziału
dziennego. Przekazanie nieruchomości jednakże nie doszło do skutku, Ośrodek
dokonał wszelkich czynności formalnych ( zmian w statucie, wpisów do rejestrów) nie
był jednak w stanie spełnić warunków lokalowych, aby otworzyć tego typu oddział.
Niezmienna sytuacja lokalowa sprawia, że Ośrodek nie jest w stanie poszerzyć
działalności o w/w odział w związku z powyższym jego wykreślenie jest w pełni
uzasadnione.
Ponadto w związku z pismem z dnia 28 listopada 2008 r. znak:
WOTU -320/408/11 nadesłanym przez Pana Tadeusza Boratyna oraz wymogami
stawianymi przez płatnika świadczeń jakim jest NFZ w statucie wprowadzono jedynie
konieczne i pilne zmiany niezbędne do zakontraktowania świadczeń z NFZ na 2012r.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że zmiany wprowadzane przedmiotową
Uchwalą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nie dostosowują statutu do
przepisów ustawy z dnia 1 lipca br o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz.654).
Regulacja zawarta w art. 204 ust 2 ww ustawy nakłada taki obowiązek na
podmioty lecznicze terminie do końca czerwca 2012 r.
Obecnie trwają prace nad dostosowaniem statutów do nowych przepisów.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest
w pełni uzasadnione.
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Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Oddział inwestycji regionalnych

Informacja
nt. stanu wykorzystania funduszy europejskich
na lata 2007-2013

Rzeszów, listopad 2011 r.
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Wprowadzenie

Niniejsza informacja przedstawia stan realizacji poszczególnych programów operacyjnych na
terenie województwa podkarpackiego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013
w zakresie:
•

programów

regionalnych

-

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, regionalny komponent Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007- 2013,
•

programów ponadregionalnych - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
2007 - 2013,

•

programów krajowych - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013,
a także w zakresie Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

•

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka
2007 - 2013.

•

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013

W nawiązaniu do poprzedniej informacji sporządzonej wg stanu na koniec marca 2011 roku
w przedmiotowym materiale przedstawiono postęp w realizacji programów na terenie
województwa podkarpackiego, a także zaprezentowano Województwo Podkarpackie na tle
innych regionów w kraju.

3

wróć
I.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 (RPO WP)

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Podkarpackiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
(RPO WP) jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) w wysokości 1 136 307 823 EUR. Wartość środków EFRR
przeznaczona na realizację RPO WP wynosi 6,86% całkowitej alokacji tego funduszu na
realizację 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Krajowy wkład publiczny wynosi
208,27 mln EUR, natomiast wielkość środków prywatnych została wstępnie oszacowana na
poziomie 127,33 mln EUR.
Wykres 1. Układ osi priorytetowych RPO WP (alokacja EFRR w mln EUR)

W ramach realizacji RPO WP wyróżnia się następujące tryby wyboru projektów: dotyczący
projektów indywidualnych (kluczowych), konkursowy oraz dotyczący projektów systemowych
(VIII Oś priorytetowa).
Projekty kluczowe
W wyniku przeprowadzonego w okresie od 16 lipca do 5 sierpnia 2010r. naboru projektów
w trybie indywidualnym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1
Infrastruktura edukacyjna schemat A Szkoły wyższe w dniu 17 maja 2011r. uchwałą
nr 46/912/11 ZWP zdecydował o dodaniu do Wykazu nw. 9 projektów:
− Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej PWSW w Przemyślu,
− Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego,
− Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Rzeszowskiej,
− Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich w ramach Kampusu
Technicznego PWSZ w Krośnie,
− Rewitalizacja, rozbudowa oraz wyposażenie obiektu WSIiZ w Przemyślu dla podniesienia
poziomu i jakości kształcenia w aspekcie potrzeb gospodarki,
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−
−
−
−

Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego,
Laboratorium Edukacji Finansowej,
Rozbudowa Collegium Securitatis podstawą lepszego kształcenia,
Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu
Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu.

W dniu 21 czerwca 2011r. ZWP uchwałą nr 55/1170/11 zmienił Indykatywny wykaz
indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
W wyniku ogłoszonego naboru wniosków w osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna
w działaniu 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat A Drogi wojewódzkie do Wykazu
dodano nw. 2 projekty:
− Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – granicą
Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska,
− Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec –
Dębica na odcinku Mielec – Dębica etap II.
W dniu 13 września 2011r. ZWP zmienił Indykatywny wykaz indywidualnych projektów
kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W wyniku ogłoszonego
naboru wniosków w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w działaniu
1.4 promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat A – Projekty
inwestycyjne do Wykazu dodano 1 projekt (pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
łączącej Strefę S1 ze Strefą S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego).
Wykaz zawiera 87 projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania z UE wynoszącą
1 205,09 mln PLN, co stanowi 25% alokacji środków UE w ramach RPO WP.
Tabela 1. Liczba i wartość dofinansowania z EFRR projektów kluczowych wg osi priorytetowych RPO
WP
Projekty kluczowe

Liczba

Wartość
dofinansowania
z EFRR
(w mln PLN)

% alokacji
na lata
2007-2013
w osi
prioryteto
wej

1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka

17

407,032

33%

2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna

23

346,872

24%

3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne

24

188,495

64%

4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie
zagrożeniom

2

47,670

6%

5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna

17

142,750

27%

6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura

3

47,641

30%

7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna

1

24,633

7%

8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna

0

-

-

87

1 205,092

25%

Oś priorytetowa

Razem
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ZWP zawarł 65 pre-umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów
kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR
w wysokości 1 201 mln PLN.
Dotychczas podpisano 22 umowy o dofinansowanie projektów kluczowych
w ramach RPO WP na kwotę dofinansowania 784,8 mln PLN.
Nabory wniosków
Od początku wdrażania RPO WP ogłoszono łącznie 55 naborów wniosków. Do dnia 20
listopada 2011r. zakończono 52 nabory wniosków w trybie konkursowym
i trybie systemowym.
Tabela 2. Harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w okresie: listopad 2011 r. - grudzień
2012r. w ramach RPO WP
Oś priorytetowa/działanie

Lp.

Data naborów

I oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
1

Działanie 1.2: Instytucje otoczenia biznesu

czerwiec 2012 S

2

Działanie 1.3: Regionalny system innowacji

luty 2012 (projekty badawcze) S

3

Działanie 1.4: Promocja gospodarcza i aktywizacja
inwestycyjna regionu, schemat A: Projekty inwestycyjne

marzec 2012 S

II oś priorytetowa Infrastruktura techniczna

4

Działanie 2.1: Infrastruktura komunikacyjna, schemat E:
Infrastruktura kolejowa

5

Działanie 2.2: Infrastruktura energetyczna

6

III oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne

styczeń 2012 (projekty dotyczące
regionalnej sieci kolejowej – zakup
taboru) S
styczeń 2012 (projekty dotyczące
regionalnej sieci kolejowej –
modernizacja sieci) S
styczeń 2012 S
styczeń 2012 (projekty z zakresu eusługi) S

V oś priorytetowa Infrastruktura publiczna
7

Działanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna, schemat B:
System oświaty

wrzesień 2012 S

∗

Harmonogram może ulec zmianie. W przypadku osi priorytetowych i działań, dla których obecnie nie przewiduje się ogłaszania naborów z uwagi
na wyczerpanie się alokacji, IZ RPO może jeszcze ogłosić w terminie późniejszym dodatkowe nabory w sytuacji pojawienia się wolnych środków. Informacja
w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.
S – tryb standardowy
∗ przeprowadzenie naboru uzależnione jest od dostępności środków

W ramach zrealizowanych naborów do dnia 20 listopada 2011r. złożono 3 432 wnioski
z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 5 548,07 mln PLN. W Krajowym
Systemie Informatycznym (KSI SIMIK 07-13) zarejestrowano 2 540 wniosków poprawnych
pod względem formalnym z dofinansowaniem 5 603,24 mln PLN.
Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził do realizacji 1 811 projektów na kwotę
dofinansowania z EFRR w wysokości 4 542,2 mln PLN. Podpisano 1 483 umowy/decyzje
na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 3 359,7 mln PLN, co stanowi 68,36 %
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alokacji EFRR na realizację RPO WP (wg kursu EBC z 28 października 2011r., 1 EUR =
4,325 PLN).
Poniższa tabela prezentuje dane dot. zawartych umów/wydanych decyzji w ramach RPO WP
w podziale na osie priorytetowe/działania.
Tabela 3. Liczba zawartych umów/wydanych decyzji stan na dzień 20 listopada 2011r.

Liczba
umów/decyzji

Całkowita
wartość projektu
w PLN

Wartość
dofinansowania
z EFRR w PLN

I oś priorytetowa:
Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka

665

1 645 202 986,61

805 741 701,72

1.1 Działanie: Wsparcie
kapitałowe przedsiębiorczości

563

1 318 572 226,56

549 001 726,79

1.2 Działanie: Instytucje
otoczenia biznesu

14

27 678 200,36

11 729 169,59

1.3 Działanie: Regionalny
system innowacji

5

243 276 989,02

204 540 114,25

1.4 Działanie: Promocja
gospodarcza i aktywizacja
inwestycyjna regionu

83

55 675 570,67

40 470 691,09

II oś priorytetowa:
Infrastruktura techniczna

316

1 737 225 054,61

1 084 973 932,56

2.1
Działanie:
komunikacyjna

Infrastruktura

205

1 510 754 763,65

953 830 534,85

2.2
Działanie:
energetyczna

Infrastruktura

111

226 470 290,96

131 143 397,71

III oś priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne

20

236 540 534,91

197 796 178,67

IV oś priorytetowa Ochrona
środowiska i zapobieganie
zagrożeniom

179

832 748 373,11

533 158 812,53

4.1
Działanie:
Infrastruktura
ochrony środowiska

77

520 246 827,59

288 271 529,7

4.2 Działanie: Infrastruktura
przeciwpowodziowa
i racjonalna gospodarka
zasobami wodnymi

21

172 340 064,15

133 282 343,37

4.3 Działanie: Zachowanie oraz
ochrona
różnorodności
biologicznej i krajobrazowej

8

2 899 304,21

2 150 322,9

4.4

73

137 262 177,16

109 454 616,56

Oś priorytetowa/działanie

Działanie:

Zwalczanie

i
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Liczba
umów/decyzji

Całkowita
wartość projektu
w PLN

Wartość
dofinansowania
z EFRR w PLN

V oś priorytetowa:
Infrastruktura publiczna

160

772 841 855,34

417 913 413,07

5.1
Działanie:
edukacyjna

54

275 499 368,64

167 940 476,92

5.2
Działanie:
Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy
społecznej

62

286 203 710,09

156 226 537,47

5.3
Działanie:
Infrastruktura
sportowa i rekreacyjna

44

211 138 776,61

93 746 398,68

VI oś priorytetowa: Turystyka i
kultura

53

195 352 773,33

125 735 487,68

VII oś priorytetowa: Spójność
wewnątrzregionalna

44

172 873 179,62

130 343 058,95

7.1
Działanie:
miast

31

141 766 674,01

107 729 742,26

7.2
Działanie:
Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych

9

26 430 011,13

18 638 296,41

7.3
Działanie:
Aktywizacja
obszarów zmarginalizowanych
gospodarczo
oraz
wsparcie
terenów zniszczonych przez
powódź

4

4 676 494,48

3 975 020,28

VIII oś priorytetowa: Pomoc
techniczna

46

64 643 097,46

64 083 944,56

8.1 Działanie: Wsparcie procesu
zarządzania i wdrażania

34

57 639 796,06

57 083 329,6

8.2 Działanie: Informowanie,
promocja
oraz
wsparcie
przygotowania
i
realizacji
projektów

12

7 003 301,40

7 000 614,96

Razem:

1 483

5 657 427 854,99

3 359 746 529,74

Oś priorytetowa/działanie
zapobieganie zagrożeniom

Infrastruktura

Rewitalizacja
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Mapa 1. Projekty w ramach RPO WP wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów na
dzień 20 listopada 2011r. (zestawienie nie uwzględnia projektów w zakresie pomocy technicznej).
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29.55 237.55 445.65

Ponadto w ramach RPO WP dofinansowane są 52 projekty o charakterze regionalnym
realizowane na terenie wielu powiatów: o wartości ogółem 788,95 mln PLN w tym
dofinansowanie z EFRR 552,81 mln PLN.
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Wykres 2. Postęp realizacji RPO WP – podpisane umowy/ wydane decyzje.

Wykres 3. Postęp realizacji RPO WP
w deklaracjach zatwierdzonych przez IC.

–

wartość

wydatków

kwalifikowanych

z

EFRR

Od 1 stycznia 2011r. na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 820,52
mln PLN.
Od początku realizacji RPO WP przekazano na rzecz beneficjentów środki
w wysokości 2 045,8 mln PLN, w tym w ramach zaliczek przekazano
620,97 mln PLN.
Do dnia 21 listopada 2011r. w ramach RPO WP zostało przedstawionych do certyfikacji
Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji 2 645,02 mln PLN wydatków kwalifikowanych –
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podstawa certyfikacji, w tym 1 909,69 mln PLN z EFRR. W ramach Poświadczenia
i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do
Komisji Europejskiej zadeklarowanych zostało 2 349,25 mln PLN wydatków
kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 1 991,57 mln PLN, tj. 494,58 mln euro.
Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 494,58 mln euro.
Podział dodatkowych środków w ramach RPO WP
Województwo Podkarpackie na realizację RPO WP otrzymało dodatkowo:
− z krajowej rezerwy wykonania – kwotę 42 340 885 euro;
− z dostosowania technicznego – kwotę 10 295 370 euro;
−
wydzieloną
z
dostosowania
technicznego
–
kwotę
9 842 879
euro,
z przeznaczeniem na niwelowanie skutków powodzi, jaka miała miejsce w maju
i czerwcu 2010r. W ramach tych środków realizowane będą projekty w trybie indywidualnym
w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna (7 930 030 euro) oraz osi
priorytetowej V Infrastruktura publiczna (1 912 849 euro), na terenie gmin Jasło, Tarnobrzeg,
Gorzyce i Ropczyce. Wszystkie wybrane przedsięwzięcia zostały zaakceptowane przez
MRR do wsparcia w ramach mechanizmu 3x200 mln jako kwalifikowalne w ramach RPO
WP.
Środki z krajowej rezerwy wykonania oraz środki z dostosowania technicznego
postanowiono przeznaczyć:
 na zwiększenie alokacji w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
RPO WP o kwotę 18 239 164 euro, w tym:
− 10 000 000 euro w działaniu 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat A
Wsparcie kapitałowe funduszy,
− 6 734 651 euro w działaniu 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B
Bezpośrednie dotacje inwestycyjne,
− 1 504 513 euro w działaniu 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna
regionu schemat A Projekty inwestycyjne,
 na zwiększenie alokacji w osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna RPO WP o kwotę
29 397 091 euro, w tym:
− 3 197 091 euro w działaniu 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat A Drogi
wojewódzkie,
− 4 000 000 euro w działaniu 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat E Infrastruktura
kolejowa,
− 22 200 000 euro w działaniu 2.2 Infrastruktura energetyczna,
 na zwiększenie alokacji w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, w działaniu 5.1
Infrastruktura edukacyjna schemat A Szkoły wyższe, o kwotę 5 000 000 euro.
Niniejsza propozycja spowodowała wzrost wydatków przeznaczonych na realizację Strategii
Lizbońskiej z 39,22% do 40,21%.
W dniu 27 października za pomocą systemu SFC 2007 przekazano KE wniosek o zmianę
Programu w ww. zakresie.
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Stan realizacji RPO WP na tle kraju na podstawie danych MRR – na dzień
31 października 2011r. (źródło: Monitor Regionalny, MRR, 7.11.2011r.)
Wykres 4.

Wykres 5.

Wykres 6.
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Wykres 7.

Wykres 8.

Wykres 9.
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Efekty wdrażania RPO WP na Podkarpaciu
Poniżej przedstawiono efekty rzeczowe realizacji RPO WP na podstawie zakończonych 721
projektów oraz projektów realizowanych wg stanu na 20 listopada 2011r.
W ramach podpisanych umów beneficjenci deklarują utworzenie 4 047 miejsc pracy.
Wykres 10. Miejsca pracy

W ramach osi priorytetowej I RPO WP wsparcie ze środków UE uzyskało 556 projektów
podmiotów gospodarczych. Dofinansowane przedsięwzięcia dot. udostępnienia ponad 1 tys.
nowych produktów przez wsparte przedsiębiorstwa Ponadto dofinansowano 7 funduszy
pożyczkowych i poręczeniowych kwotą środków UE w wysokości 53,2 mln PLN.
Wykres 11. Nowe produkty udostępnione przez wsparte przedsiębiorstwa

Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowy ponad 880 km dróg gminnych
i powiatowych oraz budowy ponad 67 km nowych dróg. W ramach 16 RPO województwo
podkarpackie zajmuje pierwsze miejsce pod względem długości zmodernizowanych dróg.
Dotychczas w regionach przebudowano łącznie ok. 3 053 km dróg w tym w województwie
podkarpackim 928,63 km.
Wykres 12. Przebudowane drogi lokalne

14

wróć

Wykres 13. Nowe drogi lokalne

Umowami objęto przedsięwzięcia wybudowania/ zmodernizowania ponad 284 km sieci
wodociągowej, z której skorzysta ponad 15 tys. osób. Dotychczas w ramach RPO WP
wybudowano/ zmodernizowano ponad 231 km sieci wodociągowej, co stanowi 1,76% sieci
rozdzielczej wodociągowej w województwie podkarpackim.
Wykres 14. Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej

Umowami objęto przedsięwzięcia dot. wybudowania blisko 1 549 km sieci kanalizacji
sanitarnej, z której skorzysta ponad 65,5 tys. osób, wybudowania 10 oczyszczalni ścieków.
W województwie podkarpackim odnotowano największy postęp w ramach 16 RPO
w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. W regionach
wybudowano/zmodernizowano 1 966 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym w województwie
podkarpackim 1 051,31 km.
Wykres 15. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Umowami objęto przedsięwzięcia zakupu 157 wozów pożarniczych wyposażonych
w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.
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Wykres 16. Wozy pożarnicze

Umowami objęto 65 przedsięwzięć dot. wybudowania lub przebudowania obiektów
infrastruktury szkół. Już ponad 51 tys. uczniów i studentów korzysta z infrastruktury wspartej
w wyniku realizacji projektów, co stanowi ponad 12,6% ogólnej liczby uczniów i studentów
w województwie podkarpackim. Realizowanych jest 44 projekty na kwotę ponad 93 mln PLN
z UE w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowania 26 obiektów infrastruktury ochrony
zdrowia oraz doposażenia 29 instytucji. W wyniku realizacji projektów w zakresie ochrony
zdrowia zakupionym sprzętem przeprowadzonych zostanie 446,5 tys. specjalistycznych
badań medycznych rocznie.
Wykres 17. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane
zakupionym sprzętem

W zakresie kultury i turystyki realizowanych jest w ramach RPO WP 53 projekty na kwotę
125,73 mln PLN z EFRR.
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II.

Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Instytucja Zarządzająca – Minister Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
1. Wielkość środków wykorzystanych/przeznaczonych do wykorzystania
w województwie podkarpackim
W ramach komponentu regionalnego PO KL na Podkarpaciu podpisanych zostało 1 532
umowy na łączną kwotę 1 318 843 481 PLN.
Poniższa tabela obrazuje stopniowy wzrost wielkości zakontraktowanych środków
w poszczególnych latach programowania w podziale na Priorytety. Pamiętać jednak należy,
iż kwota przedstawiona jako całość alokacji dostępnej w latach 2007-2013 uzależniona jest
od bieżącego kursu EURO, tak więc może ulec modyfikacji. Również, ze względu na
charakter planistyczny danych dotyczących kontraktacji w roku bieżącym, wartość ta może
odbiegać od zaprezentowanej.
Tabela 4.

Kwota wykorzystana/przewidziana do wykorzystania (PLN)
Priorytet
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet
VIII
Priorytet IX
Ogółem

2007-2008*

2007-2009*

2007-2010*

2011**

2007-2013***

147 462 092
25 949 521
32 249 994

346 479 708
88 602 702
109 744 602

545 732 243
159 311 753
184 431 167

111 500 000
82 435 755

609 593 844
419 438 045

46 788 759
121 300 000
362 024 514

429 046 420
460 093 150
1 918 171 459

48 724 518
254 386 125

158 654 258
703 481 270

227 277 204
1 116 752 367

* Rzeczywista wartość zakontraktowanych środków wg sprawozdań rocznych.
** Kwoty podano wg Planów Działania (narastająco).
*** Kwoty wyliczono wg kursu Inforeuro na październik 2011 – 4,4370 PLN.
Wykres 18. Alokacja na lata 2007-2013 a stopień zakontraktowania środków

17

wróć
Powyższy wykres obrazuje stosunek wartości środków zakontraktowanych od
początku okresu programowania w odniesieniu do wartości kwot przeznaczonych na ten cel.
2. Nabory wniosków o dofinansowanie przeprowadzone w trybie konkursowym
w latach 2007-2011
W odpowiedzi na 87 konkursów ogłoszonych w latach 2007-2011 złożonych zostało
9 133 wnioski o dofinansowanie, z czego blisko 8 000 wniosków pochodziło od
beneficjentów posiadających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.
Wnioski składane były również przez podmioty mające siedzibę poza terytorium naszego
kraju. Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie to ponad 5,5 mld zł, kwota ta
blisko trzykrotnie przekracza wartość alokacji, którą województwo podkarpackie otrzymało do
wykorzystania w latach 2007-2013.
Tabela 5 Tempo ogłaszania konkursów w latach 2007-2011 w podziale na Priorytety.

Lata
Priorytet
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Razem
Łącznie

2007

2008

2009

2010

2011

1
0
1
1
3

6
4
6
6
22

5
4
9
8
26

3
5
7
4
19

1
8
5
10
24

94

3. Liczba zawartych umów w latach 2007-2011 (wg stanu na 24.10.2011)

Zamieszczona poniżej tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące ilości
oraz wartości umów podpisanych, w podziale na poszczególne Działania
i Poddziałania komponentu regionalnego PO KL na Podkarpaciu.
Tabela 6.
Priorytet

Działanie
Działanie 6.1

Priorytet VI
Działanie 6.2
Działanie 6.3
Działanie 7.1
Priorytet VII

Działanie 7.2
Działanie 7.3

Poddziałanie
Poddziałanie 6.1.1
Poddziałanie 6.1.2
Poddziałanie 6.1.3
Ogółem
Poddziałanie 7.1.1
Poddziałanie 7.1.2
Poddziałanie 7.1.3
Poddziałanie 7.2.1
Poddziałanie 7.2.2
Ogółem

Liczba umów
108
42
21
19
35
225
142
25
1
68
13
53
302

Wartość
podpisanych
umów (PLN)
81 502 303
24 611 696
386 259 087
102 257 569
1 625 366
596 256 021
83 231 864
27 949 250
9 982 307
65 290 846
26 059 909
2 427 056
214 941 233
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Działanie 8.1
Priorytet VIII
Działanie 8.2

Działanie 9.1

Priorytet IX

Działanie 9.2
Działanie 9.3
Działanie 9.4
Działanie 9.5

Poddziałanie 8.1.1
Poddziałanie 8.1.2
Poddziałanie 8.1.3
Poddziałanie 8.1.4
Poddziałanie 8.2.1
Poddziałanie 8.2.2
Ogółem
Poddziałanie 9.1.1
Poddziałanie 9.1.2
Poddziałanie 9.1.3
Ogółem

212
30
2
2
4
2
252
229
266
4
82
11
31
130
753

178 584 685
31 831 628
1 063 596
4 363 890
1 712 070
39 990 723
257 546 592
71 799 064
95 551 011
15 272 367
36 632 097
4 335 495
12 292 848
14 216 753
250 099 635

Ogółem podpisanych zostało 1 532 umowy na łączną kwotę 1 318 843 481 PLN.
Największy udział procentowy w ilości podpisanych umów ma Priorytet IX – 49%,
w następnej kolejności Priorytet VII – 20%, Priorytet VIII – 16% oraz Priorytet VI – 15%.
W odniesieniu do wartości podpisanych umów, największy udział w kwocie ogólnej ma
Priorytet VI – 45%, kolejne miejsca zajmują: Priorytet VIII – 20%, Priorytet IX – 19% oraz
Priorytet VII – 16%.
4. Kwoty wydatków uznanych za kwalifikowane z wniosków o płatność
Wykres przedstawia kwoty wydatków kwalifikowanych rozliczonych wnioskami
o płatność w podziale na Priorytety od początku wdrażania PO KL. Łączna kwota wydatków
kwalifikowanych wynosi 963 401 588 PLN. Największy udział w ogólnej wartości wydatków
zatwierdzonych ma Priorytet VI, co wynika m.in. ze zwiększenia wartości umów
podpisywanych w ramach wdrożenia Pakietu antykryzysowego.
Wykres 19.
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Kwota wydatków rozliczonych wnioskami o płatność stanowi ogółem 73%
w odniesieniu do wartości podpisanych umów. W poszczególnych Priorytetach stopień
rozliczenia wydatków kształtuje się na następującym poziomie:
•
Priorytet VI – 88%,
•
Priorytet VII – 71%,
•
Priorytet VIII – 49%,
•
Priorytet IX – 64%.
5. Wielkość środków przekazanych do certyfikacji (wg stanu na 30.09.2011)
Według informacji przygotowanej przez IZ dot. monitoringu kontraktacji na dzień
30 września 2011 r. poziom wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w stosunku
do alokacji wyniósł w Województwie Podkarpackim 45 %.
Wartość wydatków certyfikowanych do KE wyniosła 826 495 481,62 PLN, co
stanowi obecnie 118,07% kumulatywnego celu założonego do osiągnięcia na koniec 2011 r.
Największy udział w realizacji przyjętego celu na koniec 2011 r. ma Priorytet VI, gdzie
wartość wydatków certyfikowanych do KE wyniosła 462 418 696,49 PLN następnie Priorytet
VII – 128 735 431,41 PLN. W ramach Priorytetu IX wartość wydatków certyfikowanych do KE
wyniosła 128 210 006,99 PLN a w ramach Priorytetu VIII – 85 473 927,84 PLN. W ramach
Priorytetu X certyfikowana została kwota 29 285 805,32 PLN.
Oprócz celu kumulatywnego dla każdego województwa ustanawiany jest również cel
roczny – uwzględniający wydatki certyfikowane w poszczególnym roku, którego wartość
wydatków kwalifikowanych certyfikowanych dla Województwa Podkarpackiego w 2011 r.
została ustalona na poziomie 109 786 448,00 PLN. Realizacja celu rocznego na 2011 r.
według stanu na dzień 30.09.2011 r., została osiągnięta na poziomie 182,42 %.
6. Pozycja Podkarpacia na tle kraju

Województwo podkarpackie jest jednym z najaktywniejszych województw w
kraju pod względem wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013. Przez
większą część 2010 roku – od lutego do października oraz od kwietnia do sierpnia
2011 r. – nasze województwo było liderem w rankingu mierzącym postęp realizacji
PO KL, prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą.
Wg analizy postępu realizacji komponentu regionalnego PO KL
przeprowadzanej comiesięcznie przez Instytucję Zarządzającą na dzień 30 września
2011 roku województwo podkarpackie zajmuje:
• drugie miejsce pod względem stopnia wykorzystania alokacji przewidzianej
na lata 2007-2013 – 72,4%,
• czwarte miejsce pod względem stopnia wykorzystania alokacji w procesie
płatności – 52,2%,
• dziewiąte miejsce w kraju pod względem podpisanych umów – 1 524 .
Wykres 20. Podpisane umowy i wnioski o płatność w stosunku do całości środków przyznanych dla
poszczególnych województw na realizację Priorytetów VI – IX (%)
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7. Efekty wdrażania PO KL na Podkarpaciu
Realizacja Programu to przede wszystkim wsparcie kierowane bezpośrednio do
mieszkańców województwa. Chcąc określić postęp w zakresie realizacji PO KL należy
przedstawić rezultaty, jakie osiągnięte zostały w wyniku udzielonego wsparcia. Poniżej
przedstawiamy efekty dofinansowania projektów realizowanych w ramach poszczególnych
Priorytetów.
•

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

1) 57 838 osób wzięło udział w realizowanych projektach, w tym m.in.:
− 54 703 osoby bezrobotne,
− 1 125 osób niepełnosprawnych,
− 33 805 osób z terenów wiejskich,
2) 20 051 osób zostało objętych Indywidualnym Planem Działania,
3) 323 pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia wzięło udział w szkoleniach
z obszaru regionalnego rynku pracy,
4) 8 216 osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym m.in.:
− 100 osób niepełnosprawnych,
− 2 095 osób długotrwale bezrobotnych,
− 4 723 osoby z terenów wiejskich,
− 403 osoby w wieku 50-64 lat,
5) zrealizowano 35 projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych.
•

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

1) 23 091 osób wzięło udział w realizowanych projektach, w tym m.in.:
− 11 225 osób bezrobotnych,
− 4 880 osób niepełnosprawnych,
− 12 277 osób z terenów wiejskich,
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2) 10 505 klientów instytucji pomocy społecznej zostało objętych kontraktami
socjalnymi,
3) 2 859 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymało wsparcie w ramach
Priorytetu,
4) 6 instytucji wspierających ekonomię społeczną otrzymało wsparcie w ramach
Priorytetu,
5) zrealizowano 42 projekty wspierające rozwój inicjatywy na rzecz aktywizacji i
integracji społeczności lokalnych,
6) w ramach realizowanych projektów powstały:
− 2 Zakłady Aktywności Zawodowej (Wola Żyrakowska, Oleszyce),
− 2 Centra Integracji Społecznej (Rzeszów, Przemyśl),
− 5 Klubów Integracji Społecznej (Ropczyce, Ustrzyki Dolne, Wysoka, Kąkolówka,
Nowa Sarzyna),
− Centrum Aktywności Zawodowej (Jasło),
− 2 świetlice terapeutyczne (Stalowa Wola, Nisko).
•

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

1) 27 195 osób zatrudnionych wzięło udział w realizowanych projektach, w tym m.in.:
− 380 osób samozatrudnionych,
− 3 077 osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach,
− 4 770 osób zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach,
− 4 463 osoby zatrudnione w średnich przedsiębiorstwach,
− 8 257 osób zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach,
− 109 osób niepełnosprawnych,
2) 20 389 osób zakończyło udział w projektach szkoleniowych,
3) 1 846 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych,
4) 110 osób zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej
działalności gospodarczej typu spin off lub spin out,
5) 79 doktorantów otrzymało stypendia naukowe.
•

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

1) 51 931 osób wzięło udział w realizowanych projektach, w tym m.in.:
− 2 812 osób bezrobotnych,
− 40 082 osoby uczące lub kształcące się,
− 282 osoby niepełnosprawne,
− 84 osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych,
− 36 313 osób z terenów wiejskich,
2) 362 ośrodki wychowania przedszkolnego uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu,
3) 12 116 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej
na obszarach wiejskich,
4) 1 036 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakończyło udział w
stażach i praktykach,
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5) 527 szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie
ogólne) zrealizowało projekty rozwojowe,
6) 83 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyły programy rozwojowe,
7) 822 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym,
8) zrealizowano 129 oddolnych inicjatyw edukacyjnych,
9) 87 gmin zrealizowało oddolne inicjatywy społeczne.
8. Informacje nt. realizacji projektów systemowych
a) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
przystąpiły wszystkie (21) podkarpackie Powiatowe Urzędy Pracy. Realizacja projektów
rozpoczęła się 1 stycznia 2008 r. i potrwa do 31.12.2011 r.
W 2011 r. za zgodą Instytucji Zarządzającej PO KL Wojewódzki Urząd Pracy zakontraktował
projekty systemowe przekraczając alokację przeznaczoną w Szczegółowym Opisie
Priorytetów PO KL na realizację Poddziałania 6.1.3.
Wg aktualnej informacji z IZ od roku 2012 w województwie podkarpackim projekty
systemowe PUP-ów w ramach PO KL już nie będą realizowane.
b) Priorytet VII Promocja Integracji społecznej
W ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji projekty systemowe
mogą realizować następujące podmioty:
• ośrodki pomocy społecznej – Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
• powiatowe centra pomocy rodzinie – Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
•

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Realizowana jest następująca liczba projektów systemowych:
•

Poddziałanie 7.1.1 – 142 z datą zakończenia 31.12.2013 r.,

•
•

Poddziałanie 7.1.2 – 25 z datą zakończenia 31.12.2013 r.,
Poddziałanie 7.1.3 – 1 z datą zakończenia 31.12.2013 r.

c) Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
W Priorytecie VIII projekty systemowe realizowane są na podstawie uchwały Zarządu
Województwa Podkarpackiego w ramach dwóch Poddziałań:
• 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekt realizowany przez Wydział
Informacji Statystycznej i Analiz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,
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• 8.2.2 Regionalne strategie innowacji – po jednym projekcie realizuje Departament
Rozwoju Regionalnego oraz Departament Edukacji i Kultury w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.
Realizowana jest następująca liczba projektów systemowych:
• Poddziałanie 8.1.4 – 2,
•

Poddziałanie 8.2.2 – 2.

d) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
W Priorytecie IX projekty systemowe realizowane są przez samorząd województwa (projekty
systemowego wynikające ze szczegółowego Opisu Priorytetów – 9.1.3, jak również projekty
przewidziane jako konkursowe, które realizowane są w trybie systemowym na podstawie
Planu Działania – 9.4 i 9.5) oraz przez organy prowadzące szkoły podstawowe (9.1.2 –
projekty systemowe wynikające z SzOP).
W ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych na
podstawie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego realizowany jest projekt przez
Departament Edukacji i Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
oferujący wsparcie stypendialne w roku szkolnym 2010/2011. Projekt przewidujący wsparcie
na rozpoczynający się rok szkolny 2011/2012 został przygotowany, oceniony pozytywnie
merytorycznie i aktualnie trwa procedura uruchamiania środków na ten cel.
Zgodnie z zatwierdzonym PD 2009, rozpoczęto realizację w trybie systemowym projektu
w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (standardowo
Działanie ma charakter konkursowy). Projekt realizowany jest przez Podkarpackie Centrum
Edukacji Nauczycieli, zakończenie projektu przewidziano na 30.06.2012 r. Jednocześnie w
PD 2011 przewidziano realizację drugiego projektu systemowego w ramach Działania 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Beneficjentem ponownie jest Podkarpackie
Centrum Edukacji Nauczycieli. Projekt został złożony do WUP w Rzeszowie oraz oceniony
formalnie (ocena pozytywna po uzupełnieniach). Obecnie zakończyła się ocena
merytoryczna wniosku, trwa procedura uruchamiania środków. Realizacja projektu
przewidziana jest w terminie 1 czerwca 2011 r. – 31 grudnia 2014 r.
Realizowany był również (na podstawie PD 2010) projekt systemowy innowacyjny
w temacie Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami
lokalnego/regionalnego rynku pracy. Jego beneficjentem jest Departament Edukacji i Kultury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Projekty innowacyjne nie są
przypisane do żadnego z Działań, jednak ze względu na źródło finansowania – nadano mu
numer WND w ramach Działania 9.5. W kwietniu zakończono realizację I etapu projektu
innowacyjnego. Sieć Tematyczna Województwa Podkarpackiego podjęła uchwałę
o warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektu. Identyczną decyzję podjęła Instytucja
Pośrednicząca, jednak po uzupełnieniu strategii wdrażania – IP podjęła decyzję
o zaprzestaniu jego realizacji. Treści kształcenia wypracowane w ramach projektu dla
zawodów: mechanik, mechatronik, elektronik i informatyk zostaną upowszechnione, przede
wszystkim poprzez wykorzystanie w ramach Działania 9.2, gdzie realizowane są programy
rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
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Po zmianie SzOP PO KL z 1 czerwca 2010 r., projekty systemowe organów prowadzących
szkoły podstawowe (Indywidualizacja nauczania i wychowania dla dzieci klas I-III szkół
podstawowych) zostały wpisane jako dodatkowa forma wsparcia w ramach Poddziałania
9.1.2. W województwie podkarpackim przeprowadzono pierwszy nabór wniosków, który
zakończył się w październiku 2010 r. złożeniem 39 wniosków aplikacyjnych (wnioski złożyło
ok. 22% spośród uprawnionych do aplikowania organów prowadzących szkoły podstawowe
– tak publicznych, jak i niepublicznych). Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę
formalną (ewentualnie po uzupełnieniach), pozytywną ocenę merytoryczną (przy czym
2 Wnioskodawców zrezygnowało z ubiegania się o dotację), podpisano większość z umów
o dofinansowanie projektów (w trakcie procesu kontraktacji pozostaje 1 umowa).
W maju 2011 r. po zmianie wytycznych określających sposób realizacji projektów w nowym
roku – ogłoszony został kolejny nabór dla organów prowadzących na tego typu projekty.
W jego ramach złożono 74 wnioski, spośród których 2 zostały przez organy prowadzące
wycofane z dalszego ubiegania się o dotację. Wnioski zostały zatwierdzone (po
ewentualnych uzupełnieniach) formalnie i podlegają aktualnie ocenie merytorycznej.
9. Krajowa Rezerwa Wykonania
KRW to pula środków pieniężnych pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
oraz
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
Głównym
celem
przyświecającym jej utworzeniu jest stymulowanie tempa wydatkowania i efektywności
realizacji programów operacyjnych.
Województwo Podkarpackie w „wyścigu” po te środki uplasowało się na czwartej
pozycji i otrzymało do dyspozycji dodatkową kwotę 42 627 715 euro.
Planowane jest przeznaczenie środków pochodzących z KRW na:
• Działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy (75% dodatkowej alokacji):
a) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości skutkujące powstawaniem nowych podmiotów
w regionie,
b) podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnych z zapotrzebowaniem na rynku pracy,
c) umożliwienie zdobywania doświadczenia zawodowego w podmiotach stwarzających
szanse zatrudnienia poprzez staże i przygotowanie zawodowe,
d) szukanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, w tym również z udziałem partnerów
ponadnarodowych, skutkujących wzrostem efektywności zatrudnieniowej osób do 25
roku życia.
• Działania na rzecz aktywnej polityki integracyjnej (15% dodatkowej alokacji):
a) rozwój aktywnej polityki integracyjnej w zakresie zapewnienia zatrudnienia możliwie
największej licznie osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym
(m.in. poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej
u pracodawcy),
b) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
c) rozwój form i metod wsparcia mających na celu przezwyciężenie indywidualnych
barier osób niepełnosprawnych w zakresie powrotu oraz utrzymania się na rynku
pracy.
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•

Działania na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej (6% dodatkowej
alokacji):
a) umożliwienie powstania nowych ośrodków wychowania przedszkolnego na terenach,
na których dotąd nie funkcjonują tego typu placówki.
Pozostałe 4% zostanie przeznaczone na Priorytet Pomoc Techniczna.

10. Harmonogram ogłaszania konkursów w 2011 roku
Tabela 7.
Kwartał
Priorytet VI – Projekty Innowacyjne
Działanie 7.2

2011

Rok

I-III
konkursy ogłoszone
X

Poddziałanie 7.2.1

X2

Poddziałanie 7.2.2

X2

Działanie 7.3

X2

Projekty Innowacyjne

X

Projekty współpracy ponadnarodowej

X

Działanie 8.1

Poddziałanie 8.1.1

X2

Poddziałanie 8.1.2

X2

Projekty Innowacyjne

X

Projekty współpracy ponadnarodowej
Działanie 9.1

IV

Poddziałanie 9.1.2

X
X3

Działanie 9.2

X2

Działanie 9.3

X2

Działanie 9.4

X2

Działanie 9.5

X
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III.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 (PO RPW)

Instytucja Zarządzająca – Minister Rozwoju Regionalnego
W ramach PO RPW zakłada się realizację 26 projektów o wartości całkowitej
2 887 023 362,60 PLN. W chwili obecnej realizowanych jest 22 projekty o łącznej wartości
1 932 564 139,35 PLN w tym 2 projekty wspólne z innymi województwami wartości
340 576 217,25 PLN.
Do największych należą:
• Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra
innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze
rolno-spożywczym – Uniwersytet Rzeszowski – 125 032 637,11 PLN,
• Stworzenie kompleksowej bazy naukowo – dydaktycznej i socjalnej dla uczelni
wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego
i społecznego Polski Wschodniej – Gmina Stalowa Wola – 84 401 017,83 PLN.
• Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie - Rozbudowa
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap – 82 261 187,14
PLN,
Tabela 8. Liczba projektów wdrażanych w województwie podkarpackim w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
Wnioskowana
Liczba
Całkowita wartość
kwota wsparcia
Oś priorytetowa/działanie
projektów
projektów w PLN
w PLN
Oś priorytetowa I Nowoczesna
gospodarka

17

1 037 856 524,05

758 020 424,13

Działanie I.1 Infrastruktura uczelni

7

436 030 098,07

371 368 714,03

Działanie I.3 Wspieranie innowacji

10

601 826 425,98

386 651 710,10

Oś priorytetowa II Infrastruktura
społeczeństwa informacyjnego

1

296 033 485,25

231 638 296,03

Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa
Polski Wschodniej

1

296 033 485,25

231 638 296,03

Oś priorytetowa III Wojewódzkie
ośrodki wzrostu

1

304 730 000,00

259 020 000,00

Działanie III.1 Systemy miejskiego
transportu zbiorowego

1

304 730 000,00

259 020 000,00

Oś priorytetowa IV Infrastruktura
transportowa

6

1 203 860 621,30

641 046 261,00

Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

6

1 203 860 621,30

641 046 261,00

Oś priorytetowa V równoważony
rozwój potencjału turystycznego
opartego o warunki naturalne

1

44 542 732,00

38 732 811,00

Działanie V.2 Trasy rowerowe

1

44 542 732,00

38 732 811,00

26
Suma
Wartość wszystkich projektów
Wartość realizowanych projektów

2 887 023 362,60
1 932 564 139,35

1 928 457 792,16
1 217 214 581,13
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Poniżej przedstawiono informacje o stanie wdrażania PO RPW w województwie
podkarpackim oraz na tle pozostałych województw zaangażowanych we wdrażanie PO
RPW 2007 – 2013.

Beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
Szkoły wyższe – 8 projektów
• Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne
Politechniki Rzeszowskiej - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
• Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra
innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze
rolno-spożywczym - Uniwersytet Rzeszowski
• Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
• Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemyślu - Państwowa Wyższa
Szkoła Wschodnio - europejska w Przemyślu
• Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza - Politechnika Rzeszowska
• Centrum Edukacji Międzynarodowej - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie
• Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych - Uniwersytet Rzeszowski
• Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej Politechnika Rzeszowska
Miasta i Gminy - 9 projektów
• Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni
wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego
i społecznego Polski Wschodniej - Gmina Stalowa Wola
• "Od COP-u do innowacji i rozwoju" - Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako
narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej - Gmina Stalowa Wola
• Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem Parku
Naukowo-Technologicznego w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów
Nowy - Powiat Rzeszowski – projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych.
• Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny - Miasto Tarnobrzeg
• Budowa systemu integrującego - Gmina Miasto Rzeszów
• Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77
z drogą krajową nr 28 - Gmina Miejska Przemyśl
• Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg - Gmina
Tarnobrzeg.
• Zwiększenie atrakcyjności Miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie
terenu pod inwestycje - Gmina Krosno
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•

Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy
Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i
urządzeniami budowlanymi - etap I - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie.

Agencje Rozwoju Regionalnego – 2 projekty
• Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
• Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego
Parku Przemysłowego - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu
Przedsiębiorcy – 2 projekty
• Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy WSK "PZLRzeszów" S.A. - WSK "PZL-Rzeszów" S.A.
• Strefa Inwestycyjna Innowacyjnych Technologii "Szczepańcowa - Lotnisko" - Firma
Handlowo Usługowa Efekt Marek Zawisza
Samorząd Województwa Podkarpackiego – 4 projekty
• Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr
764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 - Województwo Świętokrzyskie\
Województwo Podkarpackie.
• Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec - Kolbuszowa łącznie
z budową obwodnicy Kolbuszowej
• Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie
• Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie
Administracja Rządowa – 1 projekt
• Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice –
Korczowa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

29

wróć

Wykres 21. Liczba umów podpisanych w poszczególnych latach w ramach
PO RPW w województwie podkarpackim
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Wykres 22. Ilość projektów wg osi priorytetowych
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Wykres 23. Wartośc całkowita projektów wg osi priorytetowych

44 542 732,00

Oś 1

1 203 860 621,30

Oś 2
Oś 3
Oś 4
1 037 856 524,05

Oś 5

304 730 000,00

296 033 485,25
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IV.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (PO IG)

Instytucja Zarządzająca – Minister Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
W ramach PO IG realizowane są 362 projekty o wartości całkowitej 2 435 408 062,78 PLN.
Przykładowe projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach PO IG :
•

•
•

Budowa
zakładu
produkcyjnego
nowych
produktów
branży
lotniczej
wykorzystującego innowacyjne technologie - Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. 269 818 400,39 PLN
Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – 85 880 000 PLN,
Gmina Krosno - Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie - 12 650 000,00 PLN,

Tabela 9. Liczba projektów wdrażanych w województwie podkarpackim w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Liczba
projektów

Całkowita wartość
projektów w PLN

Wnioskowana
kwota
wsparcia
w PLN

Oś priorytetowa 1. Badania i
rozwój nowoczesnych
technologii

27

163 613 095,04

101 598 630,23

Oś priorytetowa 2.
Infrastruktura sfery B+R

1

38 066 414,69

36 355 409,00

Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla
innowacji

1

774 700,00

270 000,00

Oś priorytetowa 4. - Inwestycje
w innowacyjne przedsięwzięcia

81

2 037 871 519,98

832 203 788,21

Oś priorytetowa 5 Dyfuzja
innowacji

12

30 996 944,72

26 135 522,68

Oś priorytetowa 6. Polska
gospodarka na rynku
międzynarodowym

118

95 075 680,62

21 050 993,45

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności
gospodarki

122

69 009 707,73

42 015 483,95

362

2 435 408 062,78

1 059 629 827,51

2 435 408 062,78

1 059 629 827,51

Oś priorytetowa/działanie

Suma

Wartość wszystkich projektów
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Wykres 24. Liczba umów podpisanych w poszczególnych latach
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Wykres 25. Wartośc całkowita projektów wg osi priorytetowych
30 996 944,72
95 075 680,62
69 009 707,73

163 613 095,04
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38 066 414,69

774 700,00
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Oś 8
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V.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (PO IiŚ)

Instytucja Zarządzająca – Minister Rozwoju Regionalnego
W ramach PO IiŚ przewiduje się realizację 66 projektów o wartości całkowitej
14 552 949 717,67
PLN.
Obecnie podpisanych
jest
62
umowy o
wartości
12 553 610 934,49 PLN.
Przykładowe projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach w ramach PO IiŚ:
•

Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp z o.o. - Port Lotniczy Rzeszów - Budowa
nowego terminalu pasażerskiego – 102 728 011,37

•

Kompleks naukowo - dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Uniwersytet Rzeszowski – Uniwersytet Rzeszowski – 64 680 000 PLN.

•

Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie - Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - 44 964 100,00

Tabela 10. Liczba projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko
Liczba
projektów

Całkowita
wartość projektu
w PLN

Wnioskowana kwota
wsparcia
w PLN

I. Gospodarka wodno-ściekowa

6

388 455 349,16

182 799 425,61

III. Zarządzanie zasobami i
przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska

2

138 718 481,60

105 367 884,22

IV. Przedsięwzięcia dostosowujące
przedsiębiorstwa do wymogów
ochrony środowiska

15

46 284 084,22

11 527 399,57

V. Ochrona przyrody i kształtowanie
postaw ekologicznych

10

13 007 154,03

10 789 129,53

VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

6

9 898 676 800,22

4 425 724 751,50

VII. Transport przyjazny środowisku

1

2 336 039 188,81

1 557 870 068,86

4

639 274 669,36

312 907 106,72

5

430 516 178,30

68 812 122,38

X. Bezpieczeństwo energetyczne, w
tym dywersyfikacja źródeł energii

1

451 370 000,00

88 700 000,00

XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe

2

55 725 850,73

38 251 818,40

XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i
poprawa efektywności systemu
ochrony zdrowia

12

67 672 089,93

48 348 353,92

XIII. Infrastruktura szkolnictwa
wyższego

2

87 209 871,31

86 280 000

Oś priorytetowa/działanie

VIII. Bezpieczeństwo transportu i
krajowe sieci transportowe
IX. Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna

Suma

66

Wartość realizowanych projektów

14 552 949 717,6
7
12 553 610 934,4
9

6 937 378 060,71
5 626 568 120,01
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Wykres 26. Liczba projektów wg osi priorytetowych*
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* wraz z projektami znajdującymi się na liście projektów kluczowych

Wykres 27. Liczba podpisanych w poszczególnych latach
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VI.

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007 – 2013

Instytucja Zarządzająca – Minister Rozwoju Regionalnego
Głównym celem Programu, realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej, jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej,
mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego. Program realizowany jest na
przygranicznych obszarach Polski i Słowacji (podregion krośnieńsko-przemyski oraz powiat
grodzki Rzeszów na terenie województwa podkarpackiego).
Łączny budżet programu na lata 2007-2013 wynosi prawie 185,2 mln euro, w tym
środki EFRR to ponad 157,4 mln euro. Do chwili obecnej odbyły się dwa nabory wniosków
W ramach I naboru wniosków (14 sierpnia – 31 października 2008 r.) zatwierdzono
do dofinansowania 10 projektów złożonych przez wnioskodawców z województwa
podkarpackiego na łączną kwotę dofinansowania 11 808 215,20 € Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podpisano umowy na 10 projektów na łączną kwotę
dofinansowania 11 566 890,10 € EFRR.
Ponadto zatwierdzono do dofinansowania 45 mikroprojektów w ramach
I naboru na kwotę 1 719 925,25 € EFRR - Oś priorytetowa III Wsparcie inicjatyw lokalnych.
Do dnia 31 stycznia 2011 r. podpisano umowy na 43 mikroprojekty
na kwotę 1 653 748,20 € EFRR (dwóch beneficjentów zrezygnowało z realizacji projektów
przed podpisaniem umowy).
Wyniki I naboru – wnioskodawcy z terenu województwa podkarpackiego

Oś priorytetowa / temat
Oś priorytetowa I Rozwój
infrastruktury transgranicznej
Temat
1.1 Infrastruktura komunikacyjna i
transportowa
Temat 1.2 Infrastruktura ochrony
środowiska
Oś priorytetowa II Rozwój społecznogospodarczy
Temat 2.1 Rozwój współpracy
transgranicznej w zakresie turystyki
Temat 2.2 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego
Temat 2.3 Projekty sieciowe
Razem

Liczba umów

Wartość dofinansowania
z EFRR w €

2

4 298 764,36

2

4 298 764,36

8

7 268 125,67

2

2 929 765,13

4

3 861 661,84

2
10

476 698,70
11 566 890,10

Liczba zawartych umów na realizację mikroprojektów – I nabór
Oś priorytetowa III Wsparcie inicjatyw
43
lokalnych - Mikroprojekty

1 653 748,20

W ramach II naboru wniosków (11 stycznia – 31 marca 2010 r.) zatwierdzono do
dofinansowania 42 projekty na kwotę ok. 53,4 mln euro, w tym 5 projektów złożonych przez
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wnioskodawców z terenu województwa podkarpackiego o łącznej wartości dofinansowania
3,7 mln euro. Obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentamii.
Wyniki II naboru – wnioskodawcy z terenu województwa podkarpackiego
Wartość dofinansowania
Oś priorytetowa / temat
Liczba umów
z EFRR w €
Oś priorytetowa I Rozwój
1
1 547 383,27
infrastruktury transgranicznej
Temat
1.1 Infrastruktura komunikacyjna i
transportowa
Temat 1.2 Infrastruktura ochrony
1 547 383,27 (brakuje 1 260
środowiska
1
906,52 € do pełnego
dofinansowania)
Oś priorytetowa II Rozwój społeczno4
2 156 880, 55
gospodarczy
Temat 2.1 Rozwój współpracy
1 587 014,24 (brakuje 1 260
transgranicznej w zakresie turystyki
2
906,52 € do pełnego
dofinansowania)
Temat 2.2 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego
Temat 2.3 Projekty sieciowe
2
569 866,31
Razem
5
3 704 263,82
Liczba zawartych umów na realizację mikroprojektów – II nabór
Oś priorytetowa III Wsparcie inicjatyw
17
lokalnych - Mikroprojekty

638 523,50

Do końca 2010 roku została zakończona realizacja rzeczowa trzech projektów
złożonych przez wnioskodawców z 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.
2. Zielone dziedzictwo - Parki Jarosławia i Humennego, którego Partnerem Wiodącym
była Gmina Miejska Jarosław. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
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• 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”.
Dotychczasowe dwa nabory wniosków praktycznie wyczerpały środki Programu. Nie
przewiduje się kolejnych naborów w ramach Osi Priorytetowych I i II, natomiast planowane
są jeszcze dwa nabory mikroprojektów w ramach Osi Priorytetowej III, z których najbliższy
ma się rozpocząć na początku 2012 roku. W trakcie tych naborów do rozdysponowania
pozostaje kwota 1 893 116,88 EUR z EFRR
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VII.

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina
2007-2013

Instytucja Zarządzająca – Minister Rozwoju Regionalnego
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. Program
realizowany jest na przygranicznych obszarach Polski (podregion krośnieńsko-przemyski
oraz rzeszowsko-tarnobrzeski na terenie województwa podkarpackiego), Ukrainy i Białorusi.
Do chwili obecnej odbyły się dwa nabory wniosków. W ramach I naboru wniosków (2
listopada 2009 r. – 1 marca 2010 r.) zatwierdzono do dofinansowania 21 projektów o łącznej
wartości dofinansowania 16,98 mln euro, w tym 6 projektów złożonych przez
wnioskodawców z terenu województwa podkarpackiego o wartości 3,56 mln euro. Do chwili
obecnej podpisano 2 umowy z beneficjentami z terenu województwa podkarpackiego
W dniach od 15.05 do 30.09.2011 trwał drugi nabór wniosków.
Wstępne statystyki II naboru wniosków PWT PL-BY-UA 2007-2013 (dotyczą całego
obszaru Programu):
1. Liczba złożonych wniosków: 506 (wzrost o 65% w stosunku do 307 wniosków
złożonych w I naborze)
2. Łączna wartość złożonych wniosków: 890 180 624.49 € (wzrost o 322% w stosunku
do 210 864 233.73 € w I naborze)
3. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania: 796 116 573.36 € (wzrost o 325%
w stosunku do 187 249 641.47 € w I naborze)
4. Łącznie 1 515 partnerów we wszystkich projektach
Struktura geograficzna wniosków
Projekty złożone przez polskich wnioskodawców - 402 (79.45%)
Projekty złożone przez ukraińskich wnioskodawców - 85 (16.80%)
Projekty złożone przez białoruskich wnioskodawców - 18 (3.55%)
Jeden projekt został złożony przez międzynarodową organizację z siedzibą w
Szwajcarii.

1.
2.
3.
4.

Z ogólnej liczby 506 wniosków:
•
•
•

58 wniosków (11.5%) to projekty trójstronne, z włączeniem wniosku złożonego przez
międzynarodową organizację;
360 wniosków (71.1%) to projekty polsko-ukraińskie
88 wniosków (17,4%) to projekty polsko-białoruskie

Przypuszczalny termin ogłoszenia wyników naboru – wiosna 2012 r.

Na początku 2012 roku ma się rozpocząć nabór wniosków w ramach Priorytetu 3.
Współpraca sieciowa i inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie3.2. Inicjatywy
społeczności lokalnych (projekty „parasolowe”)
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VIII.

Podsumowanie

Tabela 12 Podsumowanie stanu wykorzystania funduszy europejskich w Programach Operacyjnych
na podstawie podpisanych umów/decyzji

Program Operacyjny

Wartość ogółem
projektów w mln PLN

Wartość dofinansowania
w mln PLN

Liczba
realizowanych
projektów

RPO WP

5 657,4

3 359,7

1 483

PO RPW

2 881,0

1 928,4

22

PO IG

2 435,4

1 059,6

362

PO IiŚ

14 552,9

6 937,4

62

PO KL

1 318,8

963,4

1 532

Suma

26 845,5

14 248,5

3 461

Powyższe dane pokazują skalę wsparcia jakie region otrzymuje ze środków unijnych
w ramach Polityki Spójności, które w porównaniu do okresu 2000 – 2006 (ok. 3 mld zł)
wzrosło prawie pięciokrotnie. Dotyczą one projektów zatwierdzonych (w tym realizowanych)
i mogą ulegać zmianom w związku z prowadzoną okresowo aktualizacją list.
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„Informacja o realizacji w 2010 r. zadań ujętych w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aglomeracjach wyznaczonych na
terenie województwa podkarpackiego.”
Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia
wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., z późn.
zm.). Dyrektywa ta należy do najkosztowniejszych (najtrudniejszych) do wdrożenia
aktów prawnych UE.
W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały dostosowawcze
okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r.
Wdrażanie wymagań dyrektywy przebiega etapowo, zgodnie z celami
pośrednimi, które zapisane zostały w Traktacie Akcesyjnym. Wdrażanie wymagań
dyrektywy 91/271/EWG dotyczących aglomeracji powyżej 2000 RLM powinno
przebiegać etapowo, a mianowicie:
− do 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 674
aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi
69% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,
− do 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1069
aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi
86% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,
− do 31 grudnia 2013 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1165
aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi
91% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,
− do 31 grudnia 2015 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta we
wszystkich aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych
stanowi 100% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego
z aglomeracji.
Należy wyjaśnić, że termin „aglomeracja” odnosi się przede wszystkim do
wyznaczonego obszaru o wystarczającej koncentracji, aby ścieki komunalne były
zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.
W województwie podkarpackim jest wyznaczonych 174 aglomeracje powyżej
2000 RLM. W przypadku aglomeracji o RLM poniżej 2000 nie jest wymagany system
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zbierania ścieków. Jednakże, jeśli już istnieje taki system, to stosują się
uregulowania prawne dotyczące właściwego oczyszczania.
Dyrektywa Rady 91/271/EWG została implementowana do polskiego prawa
ustawą Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Zadania z zakresu wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG
zostały wprowadzone do właściwości sejmiku województwa od dnia 15 listopada
2008 r. w związku z wejściem w życie przepisu art. 146 pkt. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne sejmik województwa jest organem właściwym do wyznaczania w drodze
uchwały aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000. Zasady
i tryb wyznaczania aglomeracji określa rozporządzenie ministra Środowiska z dnia
1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U.
z 2010 r. Nr 137, poz. 922).
Aby

zidentyfikować

faktyczne

potrzeby

w

zakresie

uporządkowania

gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację utworzono Krajowy Program
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Program ten zawiera wykaz
aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000, wraz
z wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub
modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji
zbiorczych

systemów

kanalizacyjnych,

jakie

należy

zrealizować

w

tych

aglomeracjach, w określonym terminie. Wsparcie finansowe na realizację tych zadań
jest dostępne w ramach takich instrumentów, jak Fundusz Spójności i Fundusz
Rozwoju Regionalnego.
Pierwszy

Krajowy

Program

Oczyszczania

Ścieków

Komunalnych

został

zatwierdzony został przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Dokument ten
następnie poddawany był zmianom w kolejnych aktualizacjach:
− w dniu 7 czerwca 2005 r. została zatwierdzona przez Radę Ministrów pierwsza
Aktualizacja KPOŚK,
− druga Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu
2 marca 2010 r.
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− trzecia Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu
1 lutego 2011 r.
− aktualnie trwają prace nad czwartą aktualizacją tego dokumentu.
Spośród 174 aglomeracji powyżej 2000 RLM wyznaczonych w województwie
podkarpackim w trzeciej aktualizacji (AKPOŚK 2010) ujęto 169 aglomeracji.
AKPOŚK 2010, miała na celu ustalenie realnych terminów zakończenia
inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie mogły
zrealizować zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Dlatego też, AKPOŚK2010
swoim zakresem objęła wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji inwestycji
określonych w KPOŚK dla aglomeracji o RLM powyżej 15 000. W wyniku analizy
stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyczyn zaistniałych opóźnień
ustalono, że opóźnienia w realizacji zadań dotyczą 126 aglomeracji w Polsce, w tym
5 aglomeracji z terenu województwa podkarpackiego.
Z uwagi na zbliżający się termin wypełnienia wymogów dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do 4 Aktualizacji KPOŚK,
której celem jest weryfikacja zasadności wyznaczenia poszczególnych aglomeracji
w obecnych granicach. Po analizie zasadności wyznaczenia wszystkich aglomeracji
można

się

spodziewać

napływu

znacznej

ilości

wniosków

od

gmin

o likwidację aglomeracji ustanowionych niezasadnie i wyznaczenie ich w nowych
granicach.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym sprawy kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, ustawowo należy do zadań
własnych gminy (ustawa o samorządzie gminnym), stąd też zadania z zakresu
budowy

kanalizacji,

usuwania

i

oczyszczania

ścieków

komunalnych

ujęte

w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych realizowane są przez
samorządy gminne.
Ustawa Prawo wodne nakłada na samorządy gminne (wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast) obowiązek corocznego przedkładania marszałkowi województwa
sprawozdania z realizacji zadań objętych programem KPOŚK a na marszałka
województwa obowiązek przekazywania tych sprawozdań Prezesowi Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej.
Z przedkładanych przez gminy w/w sprawozdań oraz informacji przekazanych
do czwartej Aktualizacji KPOŚK wynika:
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− Do końca 2010 r. na terenie województwa podkarpackiego wybudowane zostało
ponad 12,5 tyś. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach, która obsługuje
1,37 mln mieszkańców, co stanowi ponad 70% ludności zamieszkałej na
obszarach wyznaczonych w województwie aglomeracji.
− W 2010 r. wybudowano 1 442 km nowej sieci kanalizacyjnej z której korzysta
57273 nowo podłączonych mieszkańców.
− W 2010 r. w województwie podkarpackim budowa nowej sieci kanalizacyjnej
kosztowała blisko 300 mln zł, modernizacja już istniejącej ponad 76 mln zł,
a nakłady poniesione na oczyszczalnie ścieków wyniosły ponad 121 mln zł.
− W latach 2011 – 2015, w aglomeracjach objętych KPOŚK w województwie
podkarpackim budowy, rozbudowy i/lub modernizacji wymaga około 100
oczyszczalni ścieków komunalnych.
− W okresie od 1 stycznia 2011 r. do końca 2015 r. gminy deklarują budowę około
5 180 km nowej sieci kanalizacyjnej, która obsługiwać będzie około 330 200
mieszkańców.
− Planowane inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej kosztować będą
około 1,750 mld zł., a zaplanowane inwestycje na oczyszczalniach ścieków około
645 mln zł.
− Dzięki realizacji zaplanowanych do końca 2015 r. inwestycji w województwie
podkarpackim do sieci kanalizacyjnej przyłączonych będzie blisko 1,7 mln
mieszkańców, co stanowić będzie ponad 88% ludności zamieszkałej na
obszarach aglomeracji wyznaczonych w województwie.
Ponieważ znaczna większość aglomeracji z terenu Podkarpacia została
wyznaczona rozporządzeniami Wojewody Podkarpackiego w latach 2005 – 2008, do
właściwości sejmiku województwa należy praktycznie wyznaczanie nowych oraz
likwidacja „starych” aglomeracji. Ponadto zmiany aglomeracji już ustanowionych
poprzez ich likwidację i wyznaczenie „nowej” aglomeracji w nowych granicach.
W obecnym stanie prawnym wyznaczenie oraz zmiana obszaru i granic
aglomeracji wymaga podjęcia przez sejmik województwa szeregu uchwał. Powoduje
to, że każda zmiana aglomeracji jest bardzo żmudna i czasochłonna, ponadto zwykle
ma wpływ na inne aglomeracje co pociąga za sobą konieczność zmiany także ich
granic.
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Raport o stanie środowiska w 2010 r. Słowo wstępne

SŁOWO WSTĘPNE

Przeobrażenia środowiska to ciągły proces, zapoczątkowany tuż po powstaniu Ziemi przed ok.
5 mld lat.
Od tego czasu dynamiczne przepływy energii i materii, działające w skali globalnej, regionalnej
i lokalnej, powodowały powolne, a czasami gwałtowne, wręcz katastrofalne zmiany w atmosferze,
hydrosferze, litosferze i biosferze. Wraz z pojawieniem się człowieka rozumnego z jego możliwościami
technicznymi wystąpił nowy, szczególnie skuteczny czynnik zmian środowiskowych. Przez właściwą
pomysłowość gatunku Homo sapiens sapiens, m.in. dzięki rozwojowi technologii, wpływ człowieka na
środowisko naturalne stał się znaczący.
Związki między człowiekiem a środowiskiem są złożone i prawie niemożliwe do przewidzenia
nawet na kilkadziesiąt następnych lat.
Naturalne zjawiska katastrofalne natomiast (fala powodziowa czy tornado) mogą sprawić, że
gwałtownie powstaną nowe, piękne krajobrazy ale zaburzony zostanie ustalony system społeczny,
kulturowy i ekonomiczny.
Oczywistym jest, że w wielu przypadkach zapomina człowiek, że środowisko jest naturalnym,
silnym układem sił fizycznych, chemicznych i biologicznych podtrzymującym życie. Co nie oznacza, że
będzie to kontynuowane w niezmienionej formie. Wiedząc, że procesy zachodzące na powierzchni
Ziemi (łącznie z atmosferą) są dynamiczne, a nie statyczne, zmienić musimy swój stosunek do sił
fizycznych przyrody.
Na zmiany środowiska przyrodniczego, fizycznego i kulturowego ma wpływ każdy.
Antropogeniczny, nowy skład atmosfery, gleby i wody może w końcu okazać się niekorzystny dla
człowieka i innych składników flory i fauny a opóźnienie w czasie i przestrzeni zauważalnych zmian
może nie pozwolić temu pokoleniu na weryfikację działań. Pamiętajmy, środowisko naturalne
wypożyczyliśmy od naszych dzieci, wnuków, prawnuków.
Kształtowanie się zależności pomiędzy środowiskiem fizycznym, przyrodniczym a kulturowym
człowieka wymaga opracowywania strategii, które umożliwią prowadzenie działań ochronnych,
ratunkowych i kontrolnych wobec środowiska i działalności Homo sapiens sapiens. Współpraca
wszystkich członków tego gatunku jest niezbędna nie tylko w trudnych warunkach zarządzania
kryzysowego spowodowanego czynnikami przyrody. Wymiana informacji pozwalała na, w miarę,
szybkie reagowanie wszystkich.
Czytelnikowi oddaję kolejny zasób ogólnej wiedzy o środowisku województwa podkarpackiego
w 2010 roku. Znajdziecie Państwo informację o wszystkich elementach tego środowiska, w tym
o propozycjach postępowania z różnego rodzaju emisjami i sposobach zapobiegania im.
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

dr inż. Ewa J. Lipińska
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Raport o stanie środowiska w 2010 r.

1. POWIETRZE
1.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA (Jolanta Ciba)
Zanieczyszczenia powietrza stanowią gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, ale nie
będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie
zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza. Do podstawowych substancji
zanieczyszczających atmosferę zaliczyć należy: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenki azotu,
tlenek węgla, zanieczyszczenia pyłowe (szczególnie o średnicy cząstek poniżej 10 mikrometrów) oraz
składniki pyłu takie jak: metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
Źródła zanieczyszczeń powietrza podzielić można na naturalne (pożary lasów, wybuchy
wulkanów, erozja skał i gleb, pył kosmiczny, gleby i skały ulegające erozji, burze piaskowe, tereny
zielone, z których pochodzą pyłki roślinne) oraz na źródła antropogeniczne związane z działalnością
człowieka.
Największymi antropogenicznymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są: procesy
energetycznego spalania paliw oraz przemysłowe procesy technologiczne (tzw. emisja punktowa),
transport (tzw. emisja liniowa) oraz sektor komunalno-bytowy (tzw. emisja powierzchniowa).
Pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł przemysłowych województwo
podkarpackie znajduje się corocznie na jednym z ostatnich miejsc w kraju. Według danych GUS
w 2010 r. (podobnie jak w roku 2009) województwo zajmowało 14 miejsce (przed województwem
podlaskim i warmińsko-mazurskim) ze względu na całkowitą emisję zanieczyszczeń gazowych oraz
13 miejsce w kraju (przed województwem podlaskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim) ze względu
na emisję zanieczyszczeń pyłowych. Szacunkowo 1,7% emitowanych do powietrza zanieczyszczeń
w Polsce pochodzi z terenu województwa podkarpackiego. Na ryc. 1.1.1. i 1.1.2. przedstawiono
emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) i pyłowych w Polsce w latach 2009-2010.
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Ryc. 1.1.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w Polsce w latach
2009-2010 [5]
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Ryc. 1.1.2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w Polsce w latach 2009-2010
[5]

Według danych GUS w 2010 r. na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowanych było 88
zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, które łącznie wyemitowały 23,1 tys. Mg
zanieczyszczeń (bez CO2), w tym 21 127 Mg zanieczyszczeń gazowych i 2 002 Mg zanieczyszczeń
pyłowych. W porównaniu z rokiem 2009 emisja zanieczyszczeń pyłowych wzrosła o 50 Mg (2,5%), zaś
zanieczyszczeń gazowych o 2 632 Mg (12,5%). Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2010 r.
mógł być spowodowany zwiększoną liczbą zakładów objętych statystyką publiczną (o 8 w porównaniu
z rokiem 2009).
Do największych punktowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze
województwa podkarpackiego (zgodnie z prowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie bazą informacji o korzystaniu ze środowiska Ekoinfonet) należą:
1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Elektrociepłownia Rzeszów.
2. "Fenice Poland" Sp. z o.o. Jednostka Operatywna Rzeszów.
3. Cukrownia ROPCZYCE S.A.
4. EVONIK CARBON BLACK POLSKA Sp. z o. o.
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle Sp. z o. o.
6. Fibris S.A. w Przemyślu.
7. O-I Produkcja Polska S.A.
8. Elektrociepłownia Mielec.
9. Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o.
10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnobrzegu.
11. Elektrownia Stalowa Wola S.A.
12. Kronospan Mielec Sp. z o.o.
W 2010 r. najwięcej zanieczyszczeń gazowych wprowadzonych zostało do powietrza na terenie
powiatu stalowowolskiego, mieleckiego, miasta Rzeszów oraz powiatu jasielskiego. Najwięcej
zanieczyszczeń pyłowych wyemitowano w powiecie mieleckim, mieście Rzeszowie, powiecie
stalowowolskim, sanockim, ropczycko- sędziszowskim i jasielskim. Na ryc. 1.1.3. i 1.1.4.
przedstawiono emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) i pyłowych w powiatach województwa
podkarpackiego w 2010 r.
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Ryc. 1.1.3. Mapa rozkładu emisji zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) w powiatach województwa
podkarpackiego w 2010 r. [5]

Ryc. 1.1.4. Mapa rozkładu emisji zanieczyszczeń pyłowych w powiatach województwa podkarpackiego w 2010 r.
[5]

99

wróć

Powietrze

Spośród ewidencjonowanych zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, 66
posiadało urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych, a 23 zakłady urządzenia do redukcji
zanieczyszczeń gazowych. W 2010 r. w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń zatrzymano 99,4%
wytworzonych pyłów i 32,4% wytworzonych gazów.

1.2. WYNIKI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA (Beata Michalak)
Państwowy monitoring środowiska w ramach podsystemu monitoringu powietrza obejmuje
działania mające na celu określenie jakości powietrza atmosferycznego. Ocena jakości powietrza
realizowana jest w oparciu o wojewódzkie systemy monitoringu jakości powietrza, nadzorowane przez
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.
W województwie podkarpackim w 2010 r. w skład systemu monitoringu powietrza wchodziło 15
stacji pomiarowych nadzorowanych przez WIOŚ w Rzeszowie. Jakość powietrza badana była
w zakresie zanieczyszczeń, względem których Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska zobowiązany jest do dokonywania corocznej oceny jakości powietrza w regionie:
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, ozonu, benzenu, pyłu zawieszonego
PM10 i PM2.5, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i benzo(a)pirenu. Dodatkowo, w wyznaczonych punktach
pomiarowych, prowadzono badania: formaldehydu, węglowodorów i WWA w pyle PM10. Lokalizacja
poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z zakresem pomiarowym przedstawiona została na ryc.
1.2.1.

Ryc. 1.2.1. Mapa rozkładu stacji monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w 2010 r. [102]
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Monitoring imisji dwutlenku siarki i dwutlenku azotu prowadzony był na czterech stacjach
automatycznych, zlokalizowanych na obszarach miejskich o dużym stopniu zurbanizowania
(Rzeszów, Jasło, Przemyśl, Nisko). Uzupełniająco w pięciu punktach pomiarowych prowadzono
pomiary z wykorzystaniem metody pasywnej (Jarosław, Tarnobrzeg, Mielec, Dębica, Krosno). Jedno
stanowisko pomiarowe, wyznaczone do badań w zakresie ochrony roślin, zlokalizowane zostało na
obszarze Magurskiego Parku Narodowego.
Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki utrzymywał się w województwie na niskim
poziomie. Na stanowiskach monitoringu, wyznaczonych do pomiarów w kryterium ochrony zdrowia
stężenia średnioroczne SO2 kształtowały się na poziomie od 4,8 μg/m3 w Tarnobrzegu do 12,4 μg/m3
w Rzeszowie.
Stężenia jednogodzinne SO2, mierzone na stacjach automatycznych nie przekroczyły ustalonej
dla dwutlenku siarki normy. Najwyższe, stwierdzone w poszczególnych lokalizacjach, stężenia
jednogodzinne SO2 wyniosły odpowiednio: Rzeszów- 157 μg/m3 (44,9% normy). Przemyśl–
150,4 μg/m3 (43% normy), Jasło– 109,9 μg/m3 (31,4% normy), Nisko– 194,1 μg/m3 (55,5% normy).
W miejscowości Żydowskie, gdzie prowadzone były pomiary w kryterium ochrony roślin, średnia
roczna wartość stężenia dwutlenku siarki wynosiła 3,7 µg/m3, co stanowi 18,5% wartości stężenia
dopuszczalnego, ustalonego na poziomie 20 μg/m3. W porze zimowej tj. od 1 X do 31 III, średnia
wartość stężenia dwutlenku siarki w tym punkcie monitoringu powietrza wyniosła 4,3 μg/m3 i stanowiła
21,5% wartości dopuszczalnej (20 μg/m3). Na ryc. 1.2.2. przedstawiono wartości średniorocznych
stężeń dwutlenku siarki na obszarach miejskich w 2010 r.
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Ryc. 1.2.2. Średnioroczne stężenia dwutlenku siarki na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2010 r. [102]

Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu na stacjach, wyznaczonych do pomiarów NO2
w kryterium ochrony zdrowia, mieściły się w przedziale 8,7-29,8 μg/m3 co stanowi 21,8-74,5%
dopuszczalnej normy średniorocznej.
Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnej normy 1-godzinnej na stacjach automatycznych
w regionie. Maksymalne stężenia jednogodzinne stwierdzone w 2010 r. wyniosły odpowiednio:
Rzeszów- 128 μg/m3 (64% normy), Jasło– 97,7 μg/m3 (48,9% normy), Nisko– 156,2 μg/m3
(78,1% normy), Przemyśl– 118,2 μg/m3 (59,1% normy).
W punkcie monitoringowym w miejscowości Żydowskie stężenie średnioroczne NO2 wyniosło
4,7 µg/m3, co stanowi 15,7% dopuszczalnego poziomu (30 μg/m3). Na ryc. 1.2.3. przedstawiono
wartości średniorocznych stężeń dwutlenku azotu na obszarach miejskich w 2010 r.
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Ryc. 1.2.3. Średnioroczne stężenia dwutlenku azotu na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]

Pomiary stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego benzenem prowadzone były
w 2010 r. w województwie podkarpackim w 9 punktach pomiarowych przy wykorzystaniu metody
pasywnej.
Najwyższe stężenia średnioroczne benzenu na poziomie 3,4 μg/m3 (68% normy) zanotowano
w Przemyślu i w Jedliczu. Stężenia benzenu różniły się znacznie w sezonie letnim i zimowym.
Wartości stężeń zmierzone w czasie serii pomiarowych w miesiącach letnich były średnio 3 razy
niższe niż w miesiącach zimowych. Najwyższe stężenia dwutygodniowe benzenu o wartościach od
5,4 μg/m3 do 10,2 μg/m3 zanotowane zostały na stacjach pomiarowych w sezonie grzewczym.
Stężenia benzenu w rozbiciu na sezony przedstawione zostały na ryc.1.2.4.
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Ryc. 1.2.4. Porównanie stężeń benzenu na stanowiskach pomiarowych w województwie podkarpackim
w 2010 r. w rozbiciu na sezony [102]

Badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren poniżej 10 μm
prowadzone były w województwie podkarpackim na 9 stanowiskach pomiarowych, zlokalizowanych
w wybranych miastach o dużej liczbie mieszkańców oraz znacznym stopniu zurbanizowania. Pomiary
prowadzone były z wykorzystaniem manualnej metodyki grawimetrycznej.
Analiza wyników pomiarów wykazała wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10
w regionie. Przekroczenie dopuszczalnego stężenia średniorocznego stwierdzone zostało
w Jarosławiu, Jaśle, Mielcu i Przemyślu. Natomiast w Rzeszowie, Krośnie i Nisku stężenie
średnioroczne pyłu PM10 stanowiło 95-100% normy. Na wszystkich stanowiskach pomiarowych
wystąpiła ponadnormatywna liczna przekroczeń dopuszczalnego stężenia dobowego, ustalonego dla
pyłu PM10 na poziomie 50 μg/m3. Na ryc. 1.2.5. i 1.2.6. pokazano dotrzymanie standardów imisyjnych
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w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2010 r. w punktach pomiarowych na obszarze województwa
podkarpackiego.
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Ryc. 1.2.5. Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]
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Ryc. 1.2.6. Przekroczenia dobowe pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]

W 2010 r. po raz pierwszy obowiązkiem monitoringu objęty został pył zawieszony o średnicy
ziaren do 2.5 μm. Przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące pyłu PM2.5, zawarte w dyrektywie
2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (2008), w tym wartości
kryterialne określone dla stężeń PM2.5, nie zostały jeszcze przetransponowane do prawa krajowego.
Przy dokonywaniu oceny zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 posiłkowano się kryteriami
zawartymi w dyrektywie.
Do 1 stycznia 2010 r. zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE obowiązywał poziom docelowy dla pyłu
PM2.5, wynoszący 25 μg/m3 dla stężeń średnich rocznych. Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje poziom
dopuszczalny dla PM2.5 (równy wartości poziomu docelowego), z terminem jego osiągnięcia do
1 stycznia 2015 r. Dla pyłu PM2.5 określono także margines tolerancji, którego wartość stanowi 20%
poziomu dopuszczalnego (w dniu 11 czerwca 2008 r.) i który ulega stopniowemu zmniejszaniu od dnia
1 stycznia następnego roku aż do osiągnięcia 0% w dniu 1 stycznia 2015 r.
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Analiza stopnia zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 dokonana została na podstawie
pomiarów na czterech stanowiskach manualnych oraz na dwóch stacjach z pomiarami
automatycznymi. Badaniami objęte zostały obszary miast: Rzeszów, Przemyśl, Jasło, Krosno i Nisko.
Wyniki badań wykazały znaczne zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2.5 w województwie
podkarpackim. Stężenie średnioroczne PM2.5 nie przekroczyło poziomu dopuszczalnego tylko na
stacji w Rzeszowie przy ul. Szopena. W Krośnie, Jaśle i Przemyślu przekroczony został poziom
dopuszczalny powiększony o margines tolerancji. Najwyższe zanotowane w 2010 r. średnioroczne
stężenia pyłu PM2.5 wyniosły: w Jaśle przy ul. Sikorskiego – 42,4 μg/m3, w Przemyślu przy
ul. Mickiewicza– 41,3 μg/m3.
Maksymalne dobowe stężenia pyłu PM2.5 na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych
w województwie podkarpackim wyniosły odpowiednio: Krosno– 171,6 μg/m3, Nisko- 137,1 μg/m3,
Jasło- 297,3 μg/m3, Przemyśl- 222,9 μg/m3, Rzeszów- 218,2 μg/m3. Na ryc. 1.2.7. pokazano
dotrzymanie standardów imisyjnych w zakresie pyłu zawieszonego PM2.5 w 2010 r. w punktach
pomiarowych na obszarze województwa podkarpackiego.
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Ryc. 1.2.7. Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM2.5 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]

Analiza uzyskanych wyników pomiarów zanieczyszczeń pyłowych ze stanowisk, na których
wykonywane były równoczesne badania PM10 i PM2.5 wykazała znaczny udział pyłów o średnicy
ziaren do 2,5 μm w pyle PM10. Dla stężeń średniorocznych udział pyłu PM2.5 w pyle PM10 stanowił
od 63% do 95%. Na ryc. 1.2.8. przedstawiono procentowy udział frakcji pyłowych w stężeniu
średniorocznym na poszczególnych stanowiskach pomiarowych w 2010 r.
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Ryc. 1.2.8. Procentowy udział frakcji pyłowych w stężeniu średniorocznym na poszczególnych stanowiskach
pomiarowych w województwie podkarpackim w 2010 r. [102]
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Raport o stanie środowiska w 2010 r.

Analiza warunków meteorologicznych, których pomiary prowadzone są na wybranych stacjach
monitoringu powietrza wykazała, że wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych występują najczęściej
w okresie zimowym. Warunki termiczne w roku mają wpływ na długość i natężenie sezonu
grzewczego, a tym samym na wielkość emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw na
cele grzewcze. Dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń największe znaczenie ma prędkość
i kierunek wiatru. Prędkość wiatru decyduje o tempie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, zaś
kierunek wiatru odpowiada za trasę ich transportu. Na ryc. 1.2.9. i 1.2.10 przedstawiono wpływ
temperatury powietrza i prędkości wiatru na stężenia dobowe pyłu PM10, zanotowane w 2010 r. na
stacji w Przemyślu przy ul. Mickiewicza.
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Ryc. 1.2.9. Zmienność dobowych stężeń pyłu PM10 w zależności od prędkości wiatru na stacji przy
ul. Mickiewicza w Przemyślu w 2010 r. [102]
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Ryc. 1.2.10. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i dobowej temperatury powietrza na stacji
przy ul. Mickiewicza w Przemyślu w 2010 r. [102]

Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały dotrzymane na
obszarze całego województwa.
Stężenia średnioroczne arsenu kształtowały się w przedziale 1,4-1,9 ng/m3 (23,3-31,7% wartości
docelowej). Najwyższe stężenie średnioroczne zanotowane zostało w Jaśle. Stężenia tygodniowe
arsenu na stacjach pomiarowych osiągały maksymalne wartości w styczniu i w lutym. Na ryc. 1.2.11.
przedstawiono wartości stężeń As zanotowane w punktach pomiarowych w 2010 r.
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Ryc. 1.2.11. Stężenia średnioroczne As w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]
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Stężenia średnioroczne kadmu zawierały się w przedziale 0,8-1,6 ng/m3 (16-32% poziomu
docelowego). Najwyższe średnioroczne stężenia kadmu zanotowane zostały w Jaśle i Krośnie.
Podwyższone tygodniowe stężenia kadmu notowane były szczególnie w okresie grzewczym.
Na stacjach w Jaśle i Krośnie również w sezonie ciepłym wystąpiły incydentalne przypadki wysokich
stężeń kadmu. Na ryc. 1.2.12. przedstawiono wartości stężeń Cd zanotowane w punktach
pomiarowych w 2010 r.

Ryc. 1.2.12. Stężenia średnioroczne Cd w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]

Stężenia niklu na całym obszarze województwa podkarpackiego utrzymywały się w 2010 r. na
niskim poziomie. Średnioroczne stężenia niklu w punktach pomiarowych zawierały się w przedziale
1,0-1,6 ng/m3 (5-8% poziomu docelowego). Najwyższe średnioroczne stężenie niklu odnotowano
w Krośnie. Na ryc. 1.2.13. przedstawiono wartości stężeń Ni zanotowane w punktach pomiarowych
w 2010 r.
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Ryc. 1.2.13. Stężenia średnioroczne Ni w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]
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Stężenia ołowiu na całym obszarze województwa podkarpackiego utrzymywały się w 2010 r. na
niskim poziomie. Średnioroczne stężenia ołowiu w regionie nie przekroczyły 14% poziomu
dopuszczalnego. Najwyższe stężenie średnioroczne Pb zanotowane zostało w Mielcu. Na ryc. 1.2.14.
przedstawiono wartości stężeń ołowiu zanotowane w punktach pomiarowych w 2010 r.
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Ryc. 1.2.14. Stężenia średnioroczne Pb w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) powstają jako produkty uboczne w wielu
procesach związanych z silnym ogrzewaniem lub niecałkowitym spalaniem związków organicznych.
Związki te nie występują pojedynczo, lecz zawsze w mieszaninie. Liczne badania potwierdzają, że
obecność jednego ze związków z grupy WWA w próbie środowiskowej wskazuje na to, że inne
związki tej grupy też są obecne.
W ramach podsystemu monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w 2010 r.
prowadzone były pomiary WWA w pyle PM10 w zakresie: benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu,
benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, dibenzo(a,h)antracenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu.
Badania zawartości benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone były na 8 stanowiskach
pomiarowych. Średnioroczne stężenia B(a)P w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość
docelową we wszystkich punktach pomiarowych. Najwyższe średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu
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wynoszące 7,2 ng/m3 (720% poziomu odniesienia) odnotowano w Przemyślu. W pozostałych
punktach pomiarowych średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu zawierały się w przedziale 3,9 5,5 ng/m3 (390-550% wartości docelowej). Wysokie stężenia B(a)P zanotowane zostały w okresie
grzewczym. Maksymalne stężenia benzo(a)pirenu stwierdzone na stanowiskach pomiarowych
osiągały wartości od 14,1 do 34 ng/m3. W okresie letnim stężenie B(a)P w większości kształtowały się
poniżej poziomu docelowego. Porównanie średnich wartości stężenia benzo(a)pirenu dla okresów
letniego i zimowego wykazuje 11-126 krotny wzrost stężenia tego związku w sezonie grzewczym. Na
ryc. 1.2.15. i 1.2.16 przedstawiono wysokość stężeń benzo(a)pirenu zanotowanych na stanowiskach
pomiarowych w województwie podkarpackim w 2010 r.

Ryc. 1.2.15. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]
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Ryc. 1.2.16. Sezonowe stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]

Badania zawartości pozostałych węglowodorów w pyle PM10 prowadzone były na dwóch
stanowiskach pomiarowych, zlokalizowanych w Jaśle i Przemyślu. Porównanie otrzymanych wyników
wykazało kilkukrotnie wyższe stężenie średnioroczne dibenzo(a,h)antracenu w Jaśle niż w Przemyślu.
Stężenia indeno(1,2,3-cd)pirenu i benzo(a)fluorantenu kształtowały się na podobnym poziomie
w Jaśle i w Przemyślu. Benzo(b)fluoranten i benzo(a)antracen osiągnęły znacznie wyższe stężenia
średnioroczne w Przemyślu. Na ryc. 1.2.17. przedstawiono poziomy średniorocznych stężeń WWA
w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w 2010 r.
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Ryc. 1.2.17. Poziomy średniorocznych stężeń WWA w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2010 r. [102]

Analiza procentowa składu WWA w pyle PM10 z obu stanowisk pomiarowych wykazała podobny
udział benzo(a)pirenu w Jaśle i w Przemyślu. Spośród pozostałych oznaczanych węglowodorów
w Jaśle największy udział stanowiły dibenzo(a,h)antracen (29%) i indeno(1,2,3-cd)piren (20%).
W Przemyślu największy udział stanowiły benzo(a)antracen (28%) i benzo(b)fluoranten (19%). Na ryc.
1.2.18 przedstawiono procentowy udział WWA w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w 2010 r.
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Ryc. 1.2.18. Procentowy udział WWA w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie podkarpackim
w 2010 r. [102]

Na podstawie całorocznych serii pomiarowych ze stacji monitoringowych wykonana została
ocena zanieczyszczenia powietrza w województwie podkarpackim. Ocena jakości powietrza
w strefach za rok 2010 zawiera nowe elementy w stosunku do ocen wykonanych w ostatnich latach:
1. Dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie obowiązuje nowy podział kraju na
strefy. Strefy stanowią aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys.
mieszkańców oraz pozostałe części województw. Łącznie w kraju wydzielonych zostało 46 stref.
W województwie podkarpackim wydzielone zostały dwie strefy: miasto Rzeszów i podkarpacka.
2. Po raz pierwszy został uwzględniony pył PM2.5, według wymagań i kryteriów określonych
w dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (2008).
1.

Wyniki oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2010 wykazały, że:
Zanieczyszczenia gazowe tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon
(w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium
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ochrony roślin) osiągały na terenie województwa niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono
przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu, zarówno ze
względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie stref z terenu
województwa podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla
obu kryteriów, do klasy A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu
długookresowego.
2. Od kilku lat w regionie utrzymuje się duże zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10
mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały
do klasy C.
3. Na stopień zanieczyszczenia powietrza w województwie w kolejnych latach istotny wpływ
wywierał będzie pył PM2.5. W ocenie za rok 2010 strefa miasto Rzeszów zaliczona została do
klasy B, a strefa podkarpacka do klasy C. Dla strefy podkarpackiej niezbędne będzie
opracowanie i wdrożenie naprawczego Programu Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM2.5
uwzględniającego zidentyfikowane rejony przekroczeń. W strefie miasto Rzeszów konieczne
będzie wdrożenie działań mających na celu obniżenie stężeń pyłu PM2.5. Termin osiągnięcia
poziomu dopuszczalnego PM2.5 upływa 1 stycznia 2015 r.
4. Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały dotrzymane na
obszarze całego województwa. Pozwoliło to na zakwalifikowanie stref z terenu województwa
podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami do klasy A.
5. Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość
docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą dla zaliczenia stref miasto
Rzeszów i podkarpackiej do klasy C.
Wyniki oceny końcowej stref przedstawione zostały na ryc. 1.2.19. Kompleksowe omówienie
wyników oceny jakości powietrza za rok 2010 zawarte zostało w opracowaniu "Roczna ocena jakości
powietrza w województwie podkarpackim - raport za rok 2010" dostępnym na stronie
www.wios.rzeszow.pl.

Ryc. 1.2.19. Mapa rozkładu końcowej klasyfikacji stref w ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim
za rok 2010 [102]
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W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie prowadził w wybranych punktach monitorowanie powietrza
atmosferycznego w zakresie zanieczyszczeń specyficznych: formaldehydu i węglowodorów (toluenu,
n-oktanu, n-heksanu, m+p ksylenu, n-heptanu i o-ksylenu).
Badania formaldehydu wykonywane były w 6 punktach pomiarowych. Najwyższe stężenie
średnioroczne formaldehydu na poziomie 4,1 μg/m3 wystąpiło w punkcie pomiarowym zlokalizowanym
w Rzeszowie przy ul. Szopena. Na stanowisku w miejscowości Żydowskie, stanowiącym punkt tłowy
dla zanieczyszczenia powietrza formaldehydem w regionie, średnioroczne stężenie wyniosło
1,54 μg/m3. Na ryc. 1.2.20. przedstawiono stężenia średnioroczne formaldehydu w punktach
pomiarowych w 2010 r.
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Ryc. 1.2.20. Stężenia średnioroczne formaldehydu na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2010 r. [102]

Monitoring poziomu stężeń wybranych węglowodorów prowadzony był w 2010 r. przez WIOŚ
w Rzeszowie w ramach podsystemu monitoringu powietrza na 4 stanowiskach pomiarowych.
Najwyższe stężenia średnioroczne tych substancji w powietrzu stwierdzone zostały w miejscowości
Jedlicze. Na ryc. 1.2.21. przedstawiono stężenia węglowodorów w punktach pomiarowych w 2010 r.
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Ryc. 1.2.21. Stężenia średnioroczne wybranych węglowodorów na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]
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1.3. POZIOM STĘŻENIA WŁÓKIEN AZBESTU W POWIETRZU (Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)
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Bezpośrednią miarą zanieczyszczenia środowiska azbestem jest stężenie włókien w powietrzu
mierzone liczbą włókien w środowisku pracy na cm3 (l.wł/cm3) lub w powietrzu komunalnym na m3
(l.wł/m3).
W oparciu o opracowany w 2010 r. przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi raport z badań
w zakresie zanieczyszczenia środowiska, w tym przedstawionych wyników pomiarów stężeń włókien
azbestu w powietrzu atmosferycznym wykonywanych na terenie Polski w latach 2004-2010 w ramach
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”
można stwierdzić, że w województwie podkarpackim odnotowano niskie stężenie azbestu do
400 wł/m3 w przypadku 64,9%, pomiarów tj. w 61 punktach pomiarowych oraz umiarkowane od
400 do 1000 wł /m3 w przypadku 33% pomiarów, tj. w 31 punktach pomiarowych.
Średnie stężenie na terenie województwa dla wszystkich punktów pomiarowych wynosiło
312 wł/m3. Najwyższe ze stężeń średnich powyżej 545 do 733 wł/m3 odnotowano w powiatach
bieszczadzkim, dębickim i rzeszowskim oraz w mieście Krosno. Na ryc. 1.3.1. przedstawiono średnie
stężenie włókien azbestu (wł/m3) w powietrzu atmosferycznym w powiatach województwa
podkarpackiego.
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Ryc. 1.3.1. Średnie stężenie włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym w powiatach województwa
podkarpackiego [82]

1.4. CHEMIZM OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH (Beata Michalak)
Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża
prowadzony jest od 1999 r. jako jeden z podsystemów Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ).
Badania te mają na celu uzyskanie informacji o obciążaniu gleb, wód powierzchniowych i obszarów
leśnych zanieczyszczeniami deponowanymi z powietrza. Jednostką nadzorującą, z ramienia
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, monitoring chemizmu opadów atmosferycznych jest
Wrocławski Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W ramach krajowego monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji do podłoża, na
obszarze Polski skład opadów atmosferycznych do lutego 2010 r. badany był w 25 punktach
pomiarowych, a od marca 2010 r. badania prowadzone są w 23 punktach pomiarowych.
W województwie podkarpackim punkt pomiarowy zlokalizowany jest w Lesku.
Analizie poddawane są również wyniki pomiarów ilości wody opadowej zarejestrowane na 162
stanowiskach monitoringowych.
W rocznym monitoringu, miesięczne uśrednione próbki opadów analizowane są w zakresie:
wartości pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, chlorków, siarczanów, azotynów i azotanów,
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azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu, sodu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi,
żelaza, ołowiu, kadmu, niklu, chromu i manganu.
Zmierzone na stacji w Lesku ilości opadów wyniosły: w 2009 r.- 924,5 mm, w 2010 r.–
1104,2 mm. Największe miesięczne opady na poziomie 231,8 mm zanotowane zostały w 2010 r.
w maju. Na ryc. 1.4.1. przedstawiono miesięczne sumy opadów w latach 2009-2010 na stacji w Lesku.
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Ryc. 1.4.1. Miesięczne sumy opadów na stacji w Lesku w latach 2009-2010 [15], [16]

W 2009 r. odczyn opadów (pH) zawierał się w przedziale 4,3-7,1. W przypadku 29% poddanych
analizie próbek opadów stwierdzono „kwaśne deszcze” (opady o wartości pH poniżej 5,6). W roku
2010 wartości pH opadów mieściły się w zakresie 4,21-6,99. W przypadku 35% próbek stwierdzono
„kwaśne deszcze”. W 2010 r. nastąpił w porównaniu z rokiem 2009 wzrost ilości „kwaśnych deszczy”
o 6%. W wieloleciu 2001-2010 ich ilość kształtowała się na poziomie 38%.
Na obszar województwa podkarpackiego wody opadowe wniosły w 2009 r.: prawie 31 tys. Mg
siarczanów, ponad 11 tys. Mg chlorków, ponad 6 tys. Mg azotynów i azotanów, ponad 9 tys. Mg azotu
amonowego, blisko 23 tys. Mg azotu ogólnego, 510 Mg fosforu ogólnego, 5 tys. Mg sodu, blisko 4 tys.
Mg potasu, ponad 11 tys. Mg wapnia oraz ponad 3 tys. Mg metali (Mg, Zn, Cu, Fe, Pb, Cd, Ni, Cr,
Mn).
W roku 2010 wielkości wniesionych przez opady zanieczyszczeń wyniosły: ponad 36 tys. Mg
siarczanów, ponad 13 tys. Mg chlorków, ponad 6 tys. Mg azotynów i azotanów, ponad 9 tys. Mg azotu
amonowego, ponad 25 tys. Mg azotu ogólnego, 792 Mg fosforu ogólnego, 5 tys. Mg sodu, ponad
5 tys. Mg potasu, ponad 11 tys. Mg wapnia oraz ponad 3 tys. Mg metali (Mg, Zn, Cu, Fe, Pb, Cd, Ni,
Cr, Mn).
Z porównania ilości zanieczyszczeń wniesionych w latach 2009-2010 wynika, że w roku 2010
wody opadowe wniosły mniej miedzi, ołowiu i niklu. Ilości potasu, wapnia i magnezu pozostały na
zbliżonym poziomie. W zakresie innych zanieczyszczeń odnotowano znaczący wzrost ich ilości
wniesionych z opadami atmosferycznymi.
Na ryc.1.4.2. przedstawiono stężenia wybranych zanieczyszczeń w próbkach opadów ze stacji
monitoringu w Lesku, poddanych analizie w latach 2009-2010.
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Ryc. 1.4.2. Stężenia wybranych zanieczyszczeń w miesięcznych próbach opadów na stacji w Lesku w latach
2009-2010 [15], [16]

Sumaryczny, roczny ładunek jednostkowy badanych substancji zdeponowany na obszar
województwa podkarpackiego wyniósł: w 2009 r.- 49,6 kg/ha, w 2010 r.- 56,3 kg/ha.
Zarówno w 2009 r. jak i w 2010 r. największe obciążenie powierzchniowe wystąpiło w powiecie
jasielskim (w 2009 r.- 63 kg/ha, w 2010 r.- 70,4 kg/ha). W 2009 w powiecie jasielskim nastąpiło
najwyższe, w porównaniu z pozostałym obszarem regionu, obciążenie ładunkami siarczanów,
azotynów i azotanów, azotu amonowego, azotu i fosforu ogólnego, wapnia i magnezu. W roku 2010
na obszar powiatu jasielskiego wprowadzonych zostało najwięcej w województwie: siarczanów,
chlorków, azotu ogólnego, sodu, wapnia, magnezu, ołowiu, kadmu i manganu.
W 2009 r. najmniejszym ładunkiem badanych substancji w województwie podkarpackim
obciążony został powiat Tarnobrzeg (43,5 kg/ha), natomiast w 2010 r. powiat leżajski (49,3 kg/ha).
Porównanie wyników badań depozycji do podłoża za rok 2010 do średniej wieloletniej za okres
1999-2009 wykazało, że dla części składników wprowadzanych z opadami, depozycja roczna na
obszarze województwa podkarpackiego była mniejsza. Całkowite roczne obciążenie powierzchniowe
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regionu, ładunkiem badanych substancji deponowanych z atmosfery przez opad mokry zmalało
w porównaniu do lat poprzednich o 3% przy wyższej średniorocznej sumie opadów o 37,6%.
Analiza wyników badań za rok 2010 do średniej wieloletniej wykazała zmniejszenie ładunków:
siarczanów o 8,1%, azotynów i azotanów o 3,6%, sodu o 20,8%, wapnia o 10,4%, magnezu o 18,2%,
cynku o 12,2%, miedzi o 11,8%, ołowiu o 17,9%, niklu o 40,7% jonów wodorkowych o 5,2%. Ładunki
azotu amonowego i manganu kształtowały się na poziomie wartości średniej. Zaobserwowano
natomiast wzrost depozycji chlorków o 5,9%, azotu ogólnego o 6,1%, fosforu ogólnego o 19,8%,
potasu o 40,5%, żelaza o 11,1%, kadmu o 103,4%, chromu o 21,2%. Na ryc. 1.4.3. i 1.4.4.
przedstawiono roczne ładunki jednostkowe wybranych zanieczyszczeń i metali wniesione przez opady
atmosferyczne na obszar województwa podkarpackiego w 2010 r. Informacje dotyczące badań
chemizmu opadów atmosferycznych na obszarze Polski dostępne są na stronie Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska: www.gios.gov.pl/chemizm2010.

Ryc. 1.4.3. Mapy rozkładu rocznych ładunków jednostkowych wybranych zanieczyszczeń wniesionych przez
opady atmosferyczne w województwie podkarpackim w 2010 r. [16]
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Ryc. 1.4.4. Mapy rozkładu rocznych ładunków jednostkowych wybranych metali wniesionych przez opady
atmosferyczne w województwie podkarpackim w 2010 r. [16]

1.5. PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego)
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska
i jednocześnie należą do najbardziej niebezpiecznych dla przyrody i człowieka, gdyż są mobilne
i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska. Ze względu na
sposób w jaki zanieczyszczenia dostają się do atmosfery są one dzielone na dwie grupy:
1. Zanieczyszczenia pierwotne, emitowane do atmosfery bezpośrednio ze źródeł emisji.
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2.

Zanieczyszczenia wtórne, powstające w atmosferze w wyniku reakcji chemicznych między
zanieczyszczeniami pierwotnymi, jak również składnikami powietrza atmosferycznego zwykle
w nim występującymi.
Wśród zanieczyszczeń pierwotnych istotny wpływ na stan jakości powietrza mają: dwutlenek
siarki, tlenki azotu oraz pyły, które pochodzą głównie z wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
transportu oraz przemysłu.
Cele ustawowe związane z zarządzaniem jakością powietrza określa art. 85 ustawy Prawo
ochrony środowiska (2001), który wskazuje, że ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak
najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
1. Utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co
najmniej na tych poziomach.
2. Zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane.
3. Zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo
poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.
Aby wykazać na jakim poziomie znajdują się stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wojewódzki
inspektor ochrony środowiska wykonuje pomiary na stacjach monitoringu powietrza, działających
w ramach Państwowego monitoringu środowiska, w oparciu o które, zgodnie z wymogiem art. 89 ust.
1 cytowanej wyżej ustawy co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w województwie.
Wykonana coroczna ocena jakości powietrza przekazywana jest marszałkowi województwa
i w sytuacji zaistniałych przekroczeń standardów jakości powietrza stanowi podstawę do opracowania
naprawczego programu ochrony powietrza. Dodatkowo na podstawie oceny jakości powietrza
wykonanej w poszczególnych województwach w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska
opracowywana jest ocena zbiorcza dla Polski, która przekazywana jest do Komisji Europejskiej.
W trybie art. 91 ust. 3 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), sejmik województwa ma
obowiązek określenia programu ochrony powietrza w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego. W tworzeniu programu zapewniana jest możliwość udziału społeczeństwa
w postępowaniu, a projekt jest opiniowany przez właściwego starostę.
Celem programu ochrony powietrza jest wskazanie przyczyn powstawania zanotowanych
przekroczeń oraz kierunków i zakresów działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości
powietrza. Program ochrony powietrza jest elementem polityki ekologicznej regionu, a działania w nim
wskazane muszą być zintegrowane z istniejącymi planami, programami, strategiami i wpisywać się
w realizację celów makroskalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. Konieczne jest przy tym
uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.
Przygotowanie i zrealizowanie programu ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których
stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych
przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej substancji, spośród określonych w rozporządzeniu
w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (2008).
W latach 2006-2010 na terenie województwa podkarpackiego zostały wdrożone do realizacji
programy w zakresie ograniczenia emisji pyłu PM10:
1. Dla strefy miasto Przemyśl - rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 49 z dnia 22 sierpnia
2006 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl”,
opublikowane w Dz. U. Wojewody Podkarpackiego z 2006 r. Nr 107, poz. 1500.
2. Dla strefy miasto Rzeszów - uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia
2010 r. Nr XLII/804/10 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto
Rzeszów”, opublikowana w Dz. U. Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2010 r., Nr 13
poz. 319.
3. Dla strefy powiat jasielski - uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia
2010 r. Nr XLII/805/10 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy jasielskiej”,
opublikowana w Dz. U. Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2010 r., Nr 14 poz. 338.
Programy te zawierają w swej treści harmonogram rzeczowo– finansowy i czasowy dla działań
naprawczych, nakładający szereg obowiązków na organy administracji, podmioty korzystające ze
środowiska oraz inne jednostki organizacyjne. Punktem wyjścia do ich opracowania było
przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji źródeł emisji pyłów PM10 do powietrza zlokalizowanych na
obszarach poszczególnych stref, w których zostały stwierdzone przekroczenia, tj. miasta Przemyśla,
miasta Rzeszowa oraz powiatu jasielskiego.
Inwentaryzacja objęła źródła w podziale na źródła punktowe, liniowe i powierzchniowe,
z określeniem obiektu i władającego, lokalizacji, parametrów emitorów i urządzeń do nich
podłączonych wraz z niezbędnymi do dalszych analiz parametrami emisji pyłu, w tym pyłu
zawieszonego PM10.
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Wykonane w ostatnim okresie programy ochrony powietrza dla miasta Rzeszowa i powiatu
jasielskiego zostały opracowane w oparciu o model obliczeniowy ADMS-Urban, który wykorzystano do
obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w celu wyznaczenia źródeł odpowiedzialnych za wielkość
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i określenie niezbędnej redukcji emisji na obszarach przekroczeń.
Uzyskana dokładność modelowania w ww. programach była większa niż wymagana rozporządzeniem
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (2008).
Kalibracji modelu dokonano w oparciu o wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz wyniki
inwentaryzacji źródeł emisji. W tab. 1.5.1. i 1.5.2. przedstawiono porównanie wyników pomiarów
i wyników obliczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 dla strefy Miasto Rzeszów i strefy jasielskiej.
Tab. 1.5.1. Porównanie wyników pomiarów i wyników obliczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 [85]
Stacja pomiarowa
Miejscowość: Rzeszów
Kod: PkRzeszWIOSSzop

Parametr
stężenie średnioroczne
ilość dni przekroczeń
percentyl 90,4

Wynik pomiarowy

Wynik obliczeniowy

34,7

30,5

44

31

61,8

48,4

Tab.1.5.2. Porównanie wyników pomiarów i wyników obliczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 [86]
Stacja pomiarowa
Miejscowość: Jasło
Kod: PkJasloWIOSFlor

Parametr
stężenie średnioroczne
ilość dni przekroczeń
percentyl 90,4

Wynik pomiarowy

Wynik obliczeniowy

35,7

28,6

50

31

58,0

47,2

1.5.1. MIASTO RZESZÓW
Stężenia 24-godz. pyłu PM10 - wyniki obliczeń
Przekroczenia dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 przeanalizowano w układzie
percentyli 90,4 ze stężeń dobowych i sformułowano następujące wnioski:
1. Przekroczenia wielkości powyżej 35 w ciągu roku występują w ciągach komunikacyjnych;
najwyższe wartości obserwujemy wzdłuż ul. Lwowskiej (DK4), W. Sikorskiego, ul. Warszawskiej,
Lubelskiej, Al. L. Cieplińskiego, ul. Wiadukt Śląski i ul. Krakowskiej; przekroczenia występują
również na obszarze Śródmieścia, Staromieścia, Wilkowyi, Zalesia.
2. Maksymalna wartość percentyla 90,4 w Rzeszowie wynosi 93,12 μg/m3,
Na ryc. 1.5.1.1. przedstawiono wartości percentyla 90,4 ze stężeń 24- godzinnych pyłu
zawieszonego PM10 dla Rzeszowa.

Ryc. 1.5.1.1. Mapa rozkładu wartości percentyla 90,4 ze stężeń 24- godzinnych pyłu zawieszonego PM10 dla
Rzeszowa [85]
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Stężenia średnioroczne pyłu PM10 – wyniki obliczeń
Po analizie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski:
Na terenie miasta stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia
średniorocznego w ciągu ulic: Lwowskiej (DK4), W. Sikorskiego, Warszawskiej,
Al. L. Cieplińskiego, Wiadukt Śląski i Krakowskiej).
2. Stężenia średnioroczne w Rzeszowie osiągają wielkość maksymalną 64,09 μg/m3.
Na ryc. 1.5.1.2. przedstawiono wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 dla
Rzeszowa.
1.

Ryc. 1.5.1.2. Mapa rozkładu wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 dla Rzeszowa [85]

Analiza udziału grup źródeł emisji
Przedstawione wyniki modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wskazują jednoznacznie,
że za jakość powietrza na terenie miasta Rzeszowa w przeważającej mierze odpowiadają źródła
emisji pochodzące z powszechnego korzystania ze środowiska (tzw. niska emisja). Na ryc. 1.5.1.3.
przedstawiono udział poszczególnych źródeł emisji w imisji pyłu PM10 w Rzeszowie (na terenie
całego miasta i w obszarze przekroczeń) w 2008 r.
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Ryc. 1.5.1.3. Udział poszczególnych źródeł emisji w imisji pyłu PM10 w Rzeszowie (na terenie całego miasta
i w obszarze przekroczeń) w 2008 r. [85]
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Wymagana wielkość redukcji ładunku pyłu PM10 emitowanego ze źródeł powierzchniowych,
która ma doprowadzić do uzyskania stanu jakości powietrza zgodnego z wymaganiami przepisów
ochrony środowiska wynosi ok. 45,12 Mg przy zakładanych średnich kosztach ok. 28 mln zł.

1.5.2. POWIAT JASIELSKI
Stężenia 24-godz. pyłu PM10 - wyniki obliczeń
Przekroczenia dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 przeanalizowano w układzie
percentyli 90,4 ze stężeń dobowych i sformułowano następujące wnioski:
1. Przekroczenia wielkości powyżej 35 w ciągu roku występują w centrum miasta oraz w części
północno-wschodniej miasta w ciągu ul. Bieszczadzkiej. Najwyższe stężenia występują wzdłuż
ciągów komunikacyjnych ulic: 3 Maja, H. Kołłątaja, K. Wielkiego, Lwowskiej, T. Kościuszki,
Metzgera, Marsz. J. Piłsudskiego. Wysokie stężenia obserwowane są również na terenach:
Śródmieścia, Os. Mickiewicza, os. M. Kopernika, os. Górka Klasztorna.
2. Maksymalna wartość percentyla 90,4 w Jaśle wynosi 97,29 μg/m3.
Na ryc. 1.5.2.1. przedstawiono wartości percentyla 90,4 ze stężeń 24- godzinnych pyłu
zawieszonego PM10 dla powiatu jasielskiego.

Ryc. 1.5.2.1. Mapa rozkładu wartości percentyla 90,4 ze stężeń 24- godzinnych pyłu zawieszonego PM10 dla
powiatu jasielskiego [86]

Stężenia średnioroczne pyłu PM10 – wyniki obliczeń
Po analizie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski:
1. Na terenie miasta stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia
średniorocznego (w ciągu ulic: ul. 3 Maja, H. Kołłątaja, K. Wielkiego).
2. Stężenia średnioroczne w Jaśle osiągają wielkość maksymalną 60,59 μg/m3.
Na ryc. 1.5.2.2. przedstawiono wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 dla
powiatu jasielskiego.
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Ryc. 1.5.2.2. Mapa rozkładu wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 dla powiatu jasielskiego
[86]

Analiza udziału grup źródeł emisji - procentowy udział w zanieczyszczeniu powietrza
poszczególnych grup źródeł emisji i poszczególnych źródeł emisji
Przedstawione wyniki modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wskazują jednoznacznie,
że za jakość powietrza na terenie powiatu jasielskiego w przeważającej mierze odpowiadają źródła
emisji pochodzące z powszechnego korzystania ze środowiska (tzw. niska emisja). Na ryc. 1.5.2.3.
przedstawiono udział poszczególnych źródeł emisji w imisji pyłu PM10 na terenie strefy jasielskiej
i w obszarze przekroczeń w 2008 r.
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Ryc. 1.5.2.3. Udział poszczególnych źródeł emisji w imisji pyłu PM10 na terenie strefy jasielskiej i w obszarze
przekroczeń w 2008 r. [86]

Przedstawione powyżej rozważania oraz wyniki modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń
wskazują jednoznacznie, że za jakość powietrza na terenie Jasła i powiatu jasielskiego
w przeważającej mierze odpowiadają źródła emisji pochodzące z powszechnego korzystania ze
środowiska.
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Wymagana wielkość redukcji ładunku pyłu PM10 emitowanego ze źródeł powierzchniowych,
która ma doprowadzić do uzyskania stanu jakości powietrza zgodnego z wymaganiami przepisów
ochrony środowiska wynosi ok. 31,24 Mg przy zakładanych średnich kosztach ok. 21 mln zł.

1.5.3. MIASTO PRZEMYŚL
Program ochrony powietrza dla strefy miasto Przemyśl został opracowany w 2005 r. i wdrożony
rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 49 z 22 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia
programu ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl”, opublikowanym w Dz. U. Wojewody
Podkarpackiego z 2006 r. Nr 107, poz. 1500. Został opracowany w oparciu o typowy model Pasquila,
a rokiem bazowym był rok 2003.
W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że sumaryczna emisja pyłu w 2003 r. w Przemyślu
wyniosła 1 004 Mg. Głównym źródłem odpowiadającym za stan zanieczyszczenia powietrza pyłem
jest niska emisja 630 Mg/rok (62,7%) oraz źródła punktowe 347 Mg/rok (34,6%) i źródła liniowe
27 Mg/rok (2,7%). Strukturę źródeł emisji pyłu w Przemyślu przedstawiono na ryc. 1.5.3.1.
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Ryc. 1.5.3.1. Struktura źródeł emisji pyłu w Przemyślu [67]

Czas potrzebny na realizację celów ww. programów i prognozy emisji zanieczyszczeń do
powietrza
W ww. programach zaproponowano czas realizacji poszczególnych działań naprawczych:
Redukcja emisji komunikacyjnej – realizacja w latach 2010-2020.
Redukcja emisji powierzchniowej – realizacja w latach 2010-2020.
Stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla działań naprawczych - zadanie ciągłe od
2010 do 2020 r.
Przy czym z punktu widzenia efektu ekologicznego (ograniczenia stężeń pyłu zawieszonego
PM10 do poziomów dopuszczalnych), działania naprawcze powinny w pierwszej kolejności dotyczyć
obszaru przekroczeń.
Program ochrony powietrza dla miasta Przemyśla ujmuje różne scenariusze:
1. Rok bazowy - emisja roczna 1004 Mg/rok.
2. Scenariusz IWB - emisja roczna 857,2 Mg/rok, poziom redukcji emisji pyłu 15%, przy kosztach
inwestycyjnych.
3. Scenariusz IWA - emisja roczna 690,8 Mg/rok, poziom redukcji emisji pyłu 31%.
4. Scenariusz II - emisja roczna 846,2 Mg/rok, poziom redukcji emisji pyłu 16%.
5. Scenariusz III - emisja roczna 626,4 Mg/rok, poziom redukcji emisji pyłu 38%.
Szacowane w 2005 r. koszty związane z realizacją każdego z ww. scenariuszy, z uwagi na
działania związane z budową nowego bloku energetycznego wynosiły ponad 50 mln zł.

1.
2.
3.
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Miarą efektu jaki przynosi realizacja wdrożonych programów ochrony powietrza są wyniki
monitoringu jakości powietrza w poszczególnych strefach. Z opracowywanych corocznych ocen
jakości powietrza wynika, że w dalszym ciągu są obserwowane stężenia ponadnormatywne.
Ze względu na zbyt krótki okres obowiązywania programów naprawczych w mieście Rzeszowie
i powiecie jasielskim oraz początkową fazę ich wdrożenia, trudno wykazać tu pozytywne efekty.
Natomiast w przypadku miasta Przemyśla w okresie realizacji programu w latach 2007–2010 mimo już
poniesionych nakładów, obserwowany jest dalszy wzrost ponadnormatywnych stężeń
średniorocznych pyłu PM10 oraz liczby przekroczeń dobowych, co wskazuje na potrzebę dalszych
działań w tym zakresie ze strony jednostek organizacyjnych wskazanych w programie. Na ryc. 1.5.3.2.
przedstawiono stężenia średnioroczne pyłu PM10 w Przemyślu w latach 2003-2009, zaś na
ryc. 1.5.3.3. przedstawione zostały przekroczenia dobowe pyłu PM10 w Przemyślu w latach 20032009.
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Ryc. 1.5.3.2. Stężenia średnioroczne PM10 w Przemyślu przy Placu Dominikańskim w latach 2003-2009 [100]
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Ryc. 1.5.3.3. Liczba przekroczeń dobowych PM10 w Przemyślu przy Placu Dominikańskim w latach 2003-2009
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Kierunki zmian
W zarządzaniu jakością powietrza istotnym jest zmiana podejścia do programów ochrony
powietrza, jakie wiąże się z wejściem w życie dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (CAFE) (2008). W obliczu tego faktu, podjęcie pilnych działań zmierzających do
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ograniczenia zanieczyszczenia powietrza jest koniecznością. Obowiązujące programy na terenie
województwa podkarpackiego będą musiały zostać zaktualizowane i uzupełnione o plany działań
krótkoterminowych na wypadek zaistnienia stanów alarmowych. Nowa dyrektywa zobowiązała kraje
członkowskie między innymi do monitorowania zawartości frakcji PM2,5 w powietrzu. W tym celu
państwa UE będą musiały rozbudować sieć stacji pomiarowych, a istniejące punkty wyposażyć
w urządzenia pozwalające mierzyć najmniejsze cząstki pyłu. Kraje członkowskie, na mocy przyjętej
dyrektywy muszą wprowadzić limity zawartości frakcji PM2,5 w atmosferze.
Kierując się wymogami dyrektywy oraz realizując ustawowe obowiązki ze względu na wykazane
w ocenach jakości powietrza przekroczenia na terenie województwa podkarpackiego stężeń
benzo(a)pirenu, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 - samorząd województwa przystąpił do realizacji
kolejnych programów naprawczych. Za podstawę zgodnie z wymogami dyrektywy CAFE (2008)
przyjęto podział województwa podkarpackiego w nowym układzie stref, gdzie za terytorium do celów
zarządzania i oceny jakości powietrza, wyróżniono strefę miasto Rzeszów (jako miasto powyżej
100 tys. mieszkańców) i strefę podkarpacką (jako pozostały obszar województwa).
Skuteczne zarządzanie jakością powietrza i osiągnięcie celów wskazanych w programach
ochrony powietrza wymaga nie tylko działań ze strony samorządów wojewódzkich i lokalnych, ale
również zmian systemowych na poziomie krajowym. Krajowa polityka paliwowa i podatkowa powinna
zachęcać do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wykorzystywanie paliw
niskoemisyjnych oraz wdrażanie źródeł odnawialnych, a przepisy prawa powinny zapewniać
możliwość sporządzenia jak najlepszej jakości narzędzia administracyjnego jakim są programy
ochrony powietrza, służącego efektywnemu zarządzaniu jakością powietrza w strefach.

Ryc. 1.5.3.4. Smog nad Przemyślem w dniu 26 listopada 2010 r. [44]
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2. WODY POWIERZCHNIOWE
2.1. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH (Tomasz Rybak)
Wody występujące w przyrodzie poddawane są oddziaływaniu presji antropogenicznej, która
powoduje pogorszenie ich stanu ilościowego i jakościowego. Zanieczyszczenie wód jest zjawiskiem
powszechnym, a główną jego przyczyną jest obecność w wodzie różnego rodzaju substancji, które
mogą pochodzić ze źródeł naturalnych lub sztucznych.
Najbardziej podatne na zanieczyszczenie są wody powierzchniowe, dużo mniej wody podziemne,
których stopień antropogenicznego zagrożenia zależy przede wszystkim od głębokości ich
występowania.
Sztuczne źródła zanieczyszczeń wód można podzielić na źródła punktowe, powierzchniowe
i liniowe. Do punktowych źródeł zanieczyszczeń zalicza się w szczególności oczyszczalnie ścieków
komunalnych, oczyszczalnie ścieków przemysłowych, składowiska odpadów oraz magazyny
substancji niebezpiecznych. Największy wpływ na stan wód powierzchniowych w województwie ma
emisja pochodząca z sektora komunalnego. Ścieki komunalne wnoszą do wód powierzchniowych
znaczące ładunki substancji biogennych (głównie związki azotu i fosforu), które powodują eutrofizację
wód. Problem eutrofizacji wód w województwie podkarpackim dotyczy m.in. rzek: Mrowla, Mikośka,
Sawa, Koniecpólka, Babulówka, Mokrzyszówka, Trześniówka, Brzeźnica, Stobnica, Wisłok, Wisłoka.
Województwo podkarpackie jest jednym z mniej uprzemysłowionych województw w Polsce,
jednak na jego obszarze istnieją zakłady, które stanowią potencjale źródło zanieczyszczenia wód
substancjami szczególnie szkodliwymi. Presja sektora przemysłowego na wody powierzchniowe w
województwie występuje w rejonie Jasła (rzeki Wisłoka i Jasiołka), Strzyżowa (rzeka Wisłok), Nowej
Sarzyny (rzeka Trzebośnica) oraz w rejonie Przecławia (rzeka Wisłoka).
Zagrożenie dla wód ze strony punktowych źródeł substancji niebezpiecznych ma najczęściej
charakter incydentalny (np. poważne awarie), tak jak miało to miejsce podczas powodzi w 2010 r.,
kiedy doszło do uwolnienia substancji ropopochodnych do wód i gruntu w rejonie Jedlicza.
Zagrożenie dla wód powierzchniowych stanowić mogą również nieuporządkowane, tzw. "dzikie
wysypiska" odpadów, a w szczególności miejsca w których pozbyto się odpadów niebezpiecznych.
Liczba "dzikich wysypisk" istniejących na obszarze województwa jest trudna do oszacowania.
Istotnym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych w regionie są także spływy obszarowe
z terenów miejskich oraz rolniczych. Powodują one zanieczyszczenie wód substancjami
ropopochodnymi, związkami biogennymi oraz pestycydami. Największa presja ze strony miejskich
powierzchniowych źródeł zanieczyszczeń w województwie, skoncentrowana jest w miastach:
Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Przemyśl, Dębica i Mielec.
Wpływ presji punktowych i obszarowych źródeł rolniczych na stan wód powierzchniowych zależy
głównie od ukształtowania powierzchni terenu, sposobu zagospodarowania przestrzennego zlewni
rzek, charakteru i wielkości produkcji rolnej, jak również od rocznych sum opadów na danym terenie.
Oszacowanie wielkości ładunku zanieczyszczeń wnoszonych do rzek województwa wraz ze
spływami powierzchniowymi jest trudne z uwagi na duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych
w regionie. Najsilniejszej presji ze strony powierzchniowych źródeł rolniczych na wody
powierzchniowe, należy się spodziewać na obszarach o największej koncentracji ziem użytkowanych
rolniczo. W województwie podkarpackim największy odsetek obszarów użytkowanych rolniczo
występuje w powiatach: mieleckim, dębickim, strzyżowskim, rzeszowskim, łańcuckim i jarosławskim.
Innym typem źródeł zanieczyszczeń są źródła liniowe, do których zalicza się przede wszystkim
drogowe i kolejowe ciągi komunikacyjne. W przypadku źródeł liniowych, największe zagrożenie dla
wód stanowi transport substancji niebezpiecznych, które mogą zostać uwolnione do środowiska
w wyniku sytuacji awaryjnych. W województwie podkarpackim największa liczba przewozów
substancji niebezpiecznych odbywa się na następujących odcinkach dróg i kolei: drogi krajowej nr 4
(Machowa - Rzeszów - Radymno - Korczowa), drogi krajowej nr 9 (Nagnajów - Rzeszów - Barwinek),
drogi krajowej nr 19 (Jarocin - Rzeszów), drogi krajowej nr 77 (Sandomierz - Stalowa Wola Przemyśl), drogi krajowej nr 28 (Skołyszyn, Jasło - Krosno - Sanok - Przemyśl), drogi krajowej nr 84
(Sanok - Ustrzyki Dolne), dróg wojewódzkich nr 871, nr 886, nr 993, nr 992, nr 985, linii kolejowych
nr E30, nr 74, nr 68, nr 106, nr 108.
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2.2. ZAOPATRZENIE W WODĘ I GOSPODARKA ŚCIEKOWA (Tomasz Rybak)
Zasady gospodarowania wodami określone zostały w ustawie Prawo wodne (2001). Zgodnie
z ustawą, zarządzanie zasobami wodnymi, to jest m.in. zaopatrzenie ludności, przemysłu i rolnictwa
w wodę, ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem, a także ochrona przed powodzią
i suszą, powinny być prowadzone na poziomie regionalnym w obszarach dorzeczy.
Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków określone zostały w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (2001).
Województwo podkarpackie charakteryzuje się dobrze rozwinięta siecią hydrograficzną. Prawie
cała powierzchnia województwa położona jest w dorzeczu Wisły w regionie wodnym Górnej Wisły,
administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Niewielki obszar
w południowo-wschodniej części województwa odwadniany jest przez rzekę Strwiąż i jej dopływy,
należące do dorzecza Dniestru.
Zasoby wód powierzchniowych w regionie są stosunkowo duże i charakteryzują się bardzo dużą
zmiennością przepływów w czasie. Wynika to ze zróżnicowania warunków hydrogeologicznych oraz
górskiego charakteru większości cieków województwa. Znaczna część zasobów wodnych pozostaje
niewykorzystana z uwagi na brak stosownej zabudowy hydrotechnicznej.
Największe znaczenie dla gospodarki wodnej w województwie mają rzeki: San, Wisłoka i Wisłok,
które pokrywają ok. 85% zapotrzebowania na wodę w województwie i są podstawowym źródłem
zaopatrzenia w wodę dla następujących miast: Rzeszów, Krosno (rzeka Wisłok), Sanok, Przemyśl,
Jarosław (rzeka San), Jasło, Dębica, Mielec (rzeka Wisłoka).
Istotne znaczenie dla gospodarki wodnej mają zbiorniki zaporowe: Besko na rzece Wisłok oraz
Solina i Myczkowce na rzece San. Stanowią one główne źródło zaopatrzenia w wodę na południu
regionu, a także są ważnym elementem ochrony przed skutkami powodzi i suszy.
Południowy obszar województwa zaopatrywany jest w wodę dodatkowo przez liczne, niewielkie
ujęcia, zlokalizowane na górskich potokach.
Dostęp do zasobów wód podziemnych jest ograniczony, co wynika z ich nierównomiernego
rozmieszczenia oraz specyficznych uwarunkowań hydrogeologicznych. Wody podziemne pokrywają
ok. 16% zapotrzebowania na wodę i wykorzystywane są przede wszystkim w celu zaopatrzenia
ludności w wodę pitną oraz na potrzeby przemysłu spożywczego. Największe ujęcia wód
podziemnych zlokalizowane są w środkowej oraz w północnej części województwa i zaopatrują
w wodę następujące miasta: Głogów Młp., Kolbuszowa, Leżajsk, Lubaczów, Łańcut, Nisko, Nowa
Sarzyna, Ropczyce, Sędziszów Młp., Stalowa Wola, Tarnobrzeg.
Na ryc. 2.2.1. przedstawiono lokalizację głównych komunalnych oraz przemysłowych ujęć wód
powierzchniowych i podziemnych na obszarze województwa podkarpackiego w podziale na jednolite
części wód powierzchniowych.
W ostatnich latach presja sektora komunalnego na stan ilościowy wód powierzchniowych
w województwie utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Największe pobory wód do celów komunalnych
obserwuje się w miastach: Rzeszów, Krosno, Jarosław, Mielec i Przemyśl. Zgodnie z danymi
przekazanymi do WIOŚ przez podmioty korzystające gospodarczo ze środowiska, w 2010 r. wielkość
3
poboru wody na głównych ujęciach komunalnych województwa wyniosła ogółem ok. 70,9 hm
i nieznacznie wzrosła w porównaniu do roku 2009. Ujęcia wód powierzchniowych pobrały ok. 42,7 hm3
wody i miały ok. 60% udziału w zaopatrzeniu sieci wodociągowych. Wielkość poboru wód
podziemnych nie uległa istotnym zmianom. W 2010 r. wzrosło zapotrzebowania na wodę pitną
w mieście Rzeszowie oraz w powiatach: dębickim, stalowowolskim, jarosławskim i mieleckim. Na
pozostałych obszarach województwa nie odnotowano znaczących zmian w poborze wody na cele
komunalne. Na ryc. 2.2.3. przedstawiono wielkości poboru wody w gospodarce komunalnej
w wybranych powiatach województwa w latach 2006-2010.
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Ryc. 2.2.1. Mapa rozkładu ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze województwa podkarpackiego
w podziale na jednolite części wód powierzchniowych, wg stanu na 31 grudnia 2010 r. [96], [91], [52], [35]
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Ryc. 2.2.2. Rzeka San, źródło wody pitnej dla miasta Przemyśla (w tle), 2008 r. [44]
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Ryc. 2.2.3. Wielkości poboru wody w gospodarce komunalnej w wybranych powiatach województwa
podkarpackiego w latach 2006-2010 [5], [12]

Największe znaczenie dla przemysłu województwa mają wody powierzchniowe. W bilansie
poboru wody na cele przemysłowe mają one ponad 95% udziału. Woda powierzchniowa pobierana
przez ujęcia przemysłowe w ponad 80% wykorzystywana jest na cele chłodnicze w energetyce.
Znaczący pobór wód na cele chłodnicze występuje jedynie w powiecie stalowowolskim.
Z analizy danych GUS wynika, że w ostatnich latach maleje zapotrzebowanie na wodę
w sektorze przemysłowym. W 2006 r. pobór wody w przemyśle wynosił 168 hm3, natomiast w roku
2009 wyniósł 158,8 hm3.
Istotny spadek zapotrzebowania na wodę do celów produkcyjnych odnotowano w miastach
Tarnobrzeg i Rzeszów, a także w powiatach leżajskim, dębickim, jasielskim i krośnieńskim.
Zgodnie z danymi przekazanymi do WIOŚ przez zakłady przemysłowe województwa, wielkość
poboru wód na cele przemysłowe w regionie wyniosła w 2010 r. 13,6 hm3 (dane nie uwzględniają
wielkości poboru wód na cele chłodnicze).
W 2010 r. zmniejszyła się presja na wody powierzchniowe w rejonie Tarnobrzega w związku
z zakończeniem napełniania zbiornika wodnego na terenie Kopalni Siarki „Machów” S.A. Na
ryc. 2.2.4. przedstawiono wielkości poboru wody w przemyśle w wybranych powiatach województwa
podkarpackiego w latach 2006-2010 (z wyłączeniem poboru na cele chłodnicze w 2010 r.).
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Ryc. 2.2.4. Wielkości poboru wody w przemyśle w wybranych powiatach województwa podkarpackiego w latach
2006-2010 (z wyłączeniem poboru na cele chłodnicze w 2010 r.) [5], [12]

Jednym z głównych problemów gospodarki wodnej w województwie podkarpackim jest
zanieczyszczenie wód powierzchniowych związane z emisją ścieków komunalnych.
Największa presja sektora komunalnego na wody powierzchniowe występuje w zlewniach
Wisłoka, Wisłoki i Sanu. Wymienione rzeki są odbiornikami ścieków z największych ośrodków
miejsko-przemysłowych województwa. Według danych GUS, w ostatnich latach wzrósł odsetek
oczyszczonych ścieków, a także liczba ludności korzystającej ze zbiorczych systemów
kanalizacyjnych.
Decydujący wpływ na poprawę stanu gospodarki ściekowej miała realizacja Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), dzięki której znacząco wzrosła długość sieci
kanalizacyjnej na obszarach wiejskich oraz liczba nowoczesnych oczyszczalni ścieków.
Wykonanie inwestycji określonych w KPOŚK istotnie przyczyniło się do obniżenia emisji ścieków
nieczyszczonych oraz do redukcji ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do wód. Na ryc. 2.2.5.
przedstawiono wielkość emisji ładunków BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego do wód
powierzchniowych w województwie w latach 2006-2009.
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Ryc. 2.2.5. Emisja ładunków BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego do wód powierzchniowych w województwie
podkarpackim w latach 2006-2009 [5]

Największy udział w emisji ścieków komunalnych mają aglomeracje: Rzeszów, Leżajsk,
Jarosław, Krosno, Mielec, Dębica, Stalowa Wola, Jasło, Sanok, Łańcut i Tarnobrzeg.
Zgodnie z danymi przekazanymi do WIOŚ przez zarządzających oczyszczalniami ścieków,
w 2010 r. oczyszczono 97,5 hm3 ścieków komunalnych, w tym 69,2 hm3 (71%) ścieków oczyszczono
w największych aglomeracjach.
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W tab. 2.2.1. przedstawiono wykaz głównych aglomeracji województwa podkarpackiego wraz
z bilansem oczyszczonych ścieków komunalnych w 2010 r.
Na ryc. 2.2.6. przedstawiono ilości ścieków komunalnych odprowadzonych do wód
powierzchniowych z głównych aglomeracji województwa podkarpackiego w latach 2006-2010.
Tab. 2.2.1. Charakterystyka głównych aglomeracji województwa podkarpackiego oraz ilości ścieków
oczyszczonych w aglomeracjach w 2010 r. [12], [51], [23]
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Rzeszów
Leżajsk
Jarosław
Krosno
Mielec
Dębica
Przemyśl
Stalowa Wola
Jasło
Sanok
Łańcut
Tarnobrzeg

Ilość
oczyszczanych
3
ścieków [tys.m /rok]
17 255,4
2 349,2
3 247,4
6 396,5
6 312,8
5 569,4
7 851,7
2 899,2
6 745,7
6 295,0
2 706,8
1 557,7
Razem ścieki oczyszczone

RLM
1)
aglomeracji
184870
177392
134113
122806
115649
101500
100101
79600
74556
62500
60598
52021
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Wisłoka
San
Wisłok
Wisła
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RLM - równoważna liczba mieszkańców aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym aglomerację
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Ryc. 2.2.6. Ilości ścieków komunalnych odprowadzonych do wód powierzchniowych z głównych aglomeracji
województwa podkarpackiego w latach 2006-2010 r. [5], [12]

Ryc. 2.2.7. Wylot kolektora ścieków do potoku Rów w miejscowości Mielec, 2008 r. [44]
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Wraz z rozbudową systemów kanalizacyjnych oraz budową nowych oczyszczalni ścieków,
wzrasta ilość oczyszczanych ścieków komunalnych. Ścieki oczyszczane są wysokosprawnymi
metodami, co w znacznym stopniu pozwala ograniczyć emisję ładunków zanieczyszczeń do wód.
Największy wzrost ilości oczyszczanych ścieków odnotowuje się w aglomeracjach: Rzeszów,
Przemyśl, Mielec, Dębica, Jasło i Tarnobrzeg.
Zgodnie z danymi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) na obszarze województwa
podkarpackiego istnieje 169 aglomeracji o RLM ≥ 2000, ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych. Według danych WIOŚ w aglomeracjach działa 142 biologiczne oczyszczalnie
ścieków. Na ryc. 2.2.8. przedstawiono rozmieszczenie oczyszczalni ścieków istniejących oraz
projektowanych w aglomeracjach o RLM ≥ 2000, wyznaczonych na obszarze województwa
podkarpackiego.

Ryc. 2.2.8. Mapa rozkładu oczyszczalni ścieków istniejących oraz projektowanych w aglomeracjach
o RLM ≥ 2000 na obszarze województwa podkarpackiego, wg stanu na 31 grudnia 2010 r. [91], [4], [23]
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W ostatnich kilku latach zakłady przemysłowe w województwie podkarpackim ograniczyły ilość
ścieków odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych. Największy udział w emisji
ścieków przemysłowych mają zakłady zlokalizowane w powiecie tarnobrzeskim oraz miastach:
Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Rzeszów, Dębica, Jasło, Mielec i Jedlicze. Wytwarzają one ponad 80%
objętości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczania. Według danych przekazanych do
WIOŚ przez zakłady przemysłowe, w 2010 r. sektor przemysłowy odprowadził do wód ok. 17,2 hm3
oczyszczonych ścieków. Na ryc. 2.2.9. przedstawiono wielkość emisji oczyszczonych ścieków
przemysłowych w województwie podkarpackim w latach 2006-2010.
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Ryc. 2.2.9. Wielkość emisji oczyszczonych ścieków przemysłowych w województwie podkarpackim w latach
2006-2010 [5], [12]

Emisja ścieków z sektora przemysłowego istotnie zmniejszyła się w powiecie tarnobrzeskim oraz
w miastach: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Rzeszów i Dębica. Wzrost ilości ścieków wymagających
oczyszczania odnotowano natomiast w Jaśle (zakłady przemysłowe: Lotos Jasło S.A., ZTS Gamrat
S.A.), Mielcu (Euro - Eko Sp. z o.o.) i Jedliczu (Rafineria Nafty Jedlicze S.A.).
Na ryc. 2.2.10. przedstawiono ilości oczyszczonych ścieków, odprowadzonych do wód
powierzchniowych z głównych ośrodków przemysłowych województwa w latach 2006-2010.
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Ryc. 2.2.10. Ilości oczyszczonych ścieków przemysłowych, odprowadzonych z głównych ośrodków
przemysłowych województwa podkarpackiego w latach 2006-2010 [5], [12]

Zgodnie z danymi WIOŚ, na obszarze województwa podkarpackiego istnieją 32 zakłady
przemysłowe posiadające oczyszczalnie ścieków i odprowadzające ścieki bezpośrednio do wód
powierzchniowych własnymi systemami kanalizacyjnymi. Na ryc. 2.2.11. przedstawiono
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rozmieszczenie
zakładów
przemysłowych
i odprowadzających ścieki bezpośrednio do
kanalizacyjnymi.
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Ryc. 2.2.11. Rozmieszczenie zakładów przemysłowych wyposażonych w oczyszczalnie ścieków
i odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód powierzchniowych własnym systemem kanalizacji w układzie
jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze województwa podkarpackiego, wg stanu na 31 grudnia
2010 r. [96], [91], [35]

Do podstawowych zadań gospodarki wodnej, obok zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania
ścieków, należy ochrona ludności przez skutkami powodzi i suszy. Stan zabezpieczenia województwa
podkarpackiego przed skutkami powodzi jest zły, co potwierdziła powódź z 2010 r. Największe
zagrożenie powodziowe występuje na obszarach położonych w dolinach głównych rzek w środkowej
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i północnej części województwa (powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski, jasielski, dębicki, mielecki,
ropczycko-sędziszowski, łańcucki i przeworski). Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed powodzią
konieczna jest budowa, odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych, a także tworzenie
wszelkich systemów retencji wód (budowa zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników
przeciwpowodziowych oraz polderów).
W celu zwiększenia poziomu ochrony przeciwpowodziowej w regionie, szczególnie ważne jest,
określenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, granic obszarów narażonych
na skutki powodzi, a także sposobów zagospodarowania terenu na tych obszarach.
Ważnym zadaniem z zakresu ochrony przed suszą jest identyfikacja obszarów zagrożonych tym
zjawiskiem, a następnie budowa i modernizacja urządzeń melioracyjnych potrzebnych do
nawadniania użytków rolnych na wskazanych obszarach.
Istotnym zadaniem do realizacji w ochronie przed powodzią i suszą jest zwiększanie naturalnej
retencji wodnej.

2.3. JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH (Jolanta Nawrot)
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne (2001), jednolita część wód
powierzchniowych (jcw) stanowi oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro
lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub
ich części, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. Podział wód na
części i ich identyfikacja wykonana została zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE (RDW) (2000) dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami. Przy identyfikacji
części wód uwzględnione zostały przede wszystkim czynniki geograficzne i hydrologiczne. Celem tych
działań było wyznaczenie jednostkowych obszarów planistycznych, dla których dokonana została
identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych, określono cele środowiskowe i dokonana
zostanie ocena ich spełnienia, wdrożone zostaną programy działań określone w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dla określenia stanu jednolitych części wód
powierzchniowych ustanowiony został w nich monitoring.
Każda z wydzielonych części wód może zostać uznana za sztuczną lub silnie zmienioną. Wody
silnie zmienione to jednolite części wód, które uległy fizycznemu przekształceniu na skutek
działalności człowieka, w wyniku której powstały zmiany hydromorfologiczne, np. poprzez zabudowę
hydrotechniczną, regulację koryta rzeki. Sztuczna część wód to jednolita część wód
powierzchniowych, która powstała na skutek wyraźnej działalności człowieka w miejscu, gdzie
wcześniej nie istniała żadna część wód, np. kanał wybudowany do celów żeglugowych. W systemie
ocen i klasyfikacji stanu wód wg RDW, dla naturalnych jednolitych części wód określa się stan
ekologiczny, natomiast dla silnie zmienionych i sztucznych części wód określa się potencjał
ekologiczny.
Ze względu na zróżnicowanie warunków środowiskowych cieków, RDW wymaga wydzielenia
różnych typów wód. W typologii wód powierzchniowych wzięto pod uwagę następujące czynniki
abiotyczne: położenie części wód w granicach ekoregionu zgodnie z obszarami geograficznymi,
wysokość n.p.m., wielkość zlewni, budowę geologiczną podłoża danej części wód. Każdy z ustalonych
typów wód charakteryzuje się w warunkach niezakłóconych działalnością człowieka odrębnymi,
zbliżonymi do naturalnych, specyficznymi cechami, określanymi jako warunki referencyjne. Są one
stanem odniesienia w systemie ocen i klasyfikacji stanu wód wprowadzonym przez RDW.
Typy wód powierzchniowych w Polsce określa rozporządzenie w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych (2009). W Polsce wyodrębniono ogółem 26 typów abiotycznych rzek oraz jeden typ
nieokreślony, do którego zaliczone zostały m.in. zbiorniki zaporowe.
Województwo podkarpackie charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami środowiskowymi,
stąd jednolite części wód powierzchniowych rzecznych reprezentuje tutaj aż 11 typów rzek polskich.
Najwięcej części wód przypisanych zostało do typu 12 - potok fliszowy, typu 17 - potok nizinny
piaszczysty oraz typu 16 - potok nizinny lessowy lub gliniasty. Przykłady cieków, reprezentujących
typy wód zidentyfikowane na terenie województwa podkarpackiego, przedstawiają ryc. 2.3.1.-2.3.4.
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Ryc. 2.3.1. Rzeka Solinka w m. Bukowiec – typ12,
potok fliszowy, 2009 r. [44]

Ryc. 2.3.2. Rzeka Babulówka w m. Suchorzów – typ
17, potok nizinny piaszczysty, 2009 r. [44]

Ryc. 2.3.3. Rzeka Tanew w m. Wólka Tanewska –
typ19, rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, 2009 r. [44]

Ryc. 2.3.4. Rzeka Wisła w m. Nagnajów – typ 21,
wielka rzeka nizinna, 2009 r. [44]

Wykaz typów rzek podkarpackich oraz liczbę przypisanych im jednolitych części wód wg
ekoregionów zestawiono w tab. 2.3.1., natomiast rozmieszczenie poszczególnych typów rzek na
obszarze województwa przedstawia ryc. 2.3.5.
Tab. 2.3.1. Typy wód powierzchniowych w województwie podkarpackim [21], [160]
Ekoregion
Kod i typ cieków
Krajobraz wyżynny - wysokość 200-800 m n.p.m.
6 - Potok wyżynny węglanowy z substratem
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych
7 - Potok wyżynny węglanowy z substratem
drobnoziarnistym
10 Karpaty
9 - Mała rzeka wyżynna węglanowa
16 Równiny Wschodnie
12 - Potok fliszowy
14 - Mała rzeka fliszowa
15 - Średnia rzeka wyżynna - wschodnia
Krajobraz nizinny - wysokość <200 m n.p.m.
16 - Potok nizinny lessowy lub gliniasty
17 - Potok nizinny piaszczysty
16 Równiny Wschodnie
19 - Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta
21 - Wielka rzeka nizinna
Typy niezależne od krajobrazu
0 - Typ nieokreślony (zbiorniki zaporowe)
Niezależne od ekoregionów
26 - Ciek w dolinie wielkiej rzeki nizinnej
RAZEM:
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Liczba jcw
16
3
2
118
14
5
42
105
23
6
3
6
343
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W 2010 r. w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej zostały opracowane nowe dokumentacje,
stanowiące zbiór danych referencyjnych, obowiązujący w okresie objętym pierwszymi planami
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, czyli w latach 2010-2015. Dla potrzeb planowania
i realizacji monitoringu wód powierzchniowych najistotniejsze z nich, to:
1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych z podziałem na wody naturalne, silnie
zmienione i sztuczne.
2. Wykazy wód podlegających ochronie, sporządzone zgodnie z ustawą Prawo wodne (2001) i wg
wymogów RDW, które obejmują m.in.:
2.1. Wody powierzchniowe wyznaczone do poboru wody przeznaczonej do picia,
2.2. Obszary przeznaczone do celów rekreacyjnych,
2.3. Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych,
2.4. Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.
Na obszarze województwa podkarpackiego wyznaczono ogółem 343 jednolite części wód
powierzchniowych, wśród których za silnie zmienione uznano 96 części wód, natomiast za sztuczne 7 części wód. Zestawienie liczby części wód w poszczególnych podkarpackich zlewniach i wg typów
abiotycznych zawiera tab.2.3.2., zaś na ryc. 2.3.5. przedstawiono typy jednolitych części wód
powierzchniowych na obszarze województwa podkarpackiego.
Tab. 2.3.2. Typologia jednolitych części wód powierzchniowych (jcw) w województwie podkarpackim w układzie
zlewniowym [18], [21]
Lp.

1.
2.
3.
4.

Zlewnia
(nr zlewni)

ogółem

Liczba jcw
Liczba jcw w poszczególnych typach wód wg kodu typu:
w tym:
silnie
sztuczne 0
6
7 9
12
14 15 16
17
19 21 26
zmienione
DORZECZE WISŁY

Wisła od Nidy
do Wisłoki
(217)

6

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

2

Wisłoka (218)

63

16

4

-

7

-

-

37

7

1

-

8

3

-

-

35

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

4

1

4

19

2

-

1

-

-

-

16

2

-

-

-

-

-

-

Wisła od
Wisłoki
do Sanu (219)
San do Osławy
(221)

5.

Osława (222)

5

-

-

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

-

-

6.

San od Osławy
do Wiaru (223)

27

11

-

-

-

-

-

24

-

3

-

-

-

-

-

7.

Wiar (224)

8

1

-

-

3

-

2

3

-

-

-

-

-

-

8.

San od Wiaru
do Wisłoka
(225)

52

6

1

-

-

-

-

-

-

-

27

19

6

-

-

9.

Wisłok (226)

67

30

-

2

5

-

-

31

4

1

13

8

3

-

-

10.

San od Wisłoka
do Tanwi (227)

22

9

2

-

-

-

-

-

-

-

-

19

1

2

-

11.

Tanew (228)

14

1

-

-

-

1

-

-

-

-

2

8

3

-

-

14

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

1

1

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

12.
13.

San od Tanwi
do ujścia (229)
Wisła od Sanu
do Sanny (231)

14.

Sanna (232)

3

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

15.

Bug (266)

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Strwiąż (76)

3

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

343

96

7

3

16

3

2

118

14

5

42

105

23

6

6

DORZECZE DNIESTRU
RAZEM:

Numer zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005)
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Ryc. 2.3.5. Mapa rozkładu typów jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze województwa
podkarpackiego [21], [91]

Ramowa Dyrektywa Wodna (2000) nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek wyznaczenia
i monitorowania obszarów chronionych. Są to obszary wymagające szczególnej ochrony w ramach
prawodawstwa unijnego w celu ochrony znajdujących się tam wód użytkowanych przez ludzi oraz dla
zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio zależnych od wody. Obszarami chronionymi są:
1. Wody powierzchniowe wyznaczone do poboru wody przeznaczonej do picia.
2. Obszary przeznaczone do celów rekreacyjnych.
3. Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.
4. Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.
Wykaz wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych nie został uwzględniony
w rejestrze wykazów obszarów chronionych, opracowanym w Krajowym Zarządzie Gospodarki
Wodnej w 2010 r. i obowiązującym w latach 2010-2015.
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Wśród jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze województwa podkarpackiego
wyznaczone zostały części wód przeznaczone do użytkowania, takie jak: 47 części wód
przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną i 6 części wód do celów rekreacyjnych.
Zestawienie części wód użytkowych w układzie zlewniowym przedstawia tab. 2.3.3.
Tab. 2.3.3. Przeznaczenie użytkowe jednolitych części wód powierzchniowych (jcw) w województwie
podkarpackim [18], [21]

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zlewnia
(nr zlewni)
Wisłoka (218)
San do Osławy (221)
Osława (222)
San od Osławy do Wiaru (223)
Wiar (224)
San od Wiaru do Wisłoka (225)
Wisłok (226)
Tanew (228)
RAZEM:

Liczba jcw
wykorzystywanych
wykorzystywanych
do zaopatrzenia
do celów
w wodę przeznaczoną
rekreacyjnych
do spożycia
15
3
10
2
4
4
2
2
10
1
47
6

Numer zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005)

Wg oceny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie, w regionie Górnej
Wisły nie występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód związkami azotu ze źródeł rolniczych,
w związku z czym nie wyznaczono obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami
azotu ze źródeł rolniczych.

2.4. JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH (Jolanta Nawrot)
Badania i ocena jakości wód powierzchniowych wykonywane są w ramach systemu
Państwowego monitoringu środowiska. Podstawą oceny stanu wód w 2010 r. jest realizacja
„Programu Państwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012”,
który opracowany został w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2009 r.
i zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Ramowa Dyrektywa Wodna (2000), ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej w Europie, nakłada na wszystkie kraje członkowskie obowiązek osiągnięcia do 2015 r.
dobrego stanu wód. Określa również sposób dokonywania ocen stanu wód. Oprócz oceny wg zasad
wprowadzonych przez RDW, wykonywane są oceny jakości wód powierzchniowych z uwzględnieniem
ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystania, wynikające z innych dyrektyw Unii Europejskiej
z obszaru wodnego.
Do planowania sieci i programu monitoringu wód na lata 2010-2012 wykorzystany został zbiór
danych referencyjnych opracowany wg wymagań RDW w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej
i obowiązujący w cyklu wodnym 2007-2009. W 2010 r. KZGW przekazał do Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska nowe dokumentacje, właściwe dla cyklu 2010-2015, w tym wykaz jednolitych
części wód powierzchniowych z podziałem na wody naturalne, silnie zmienione i sztuczne oraz
wykazy wód podlegających ochronie, sporządzone zgodnie z ustawą Prawo wodne (2001).
Wprowadzenie nowych wykazów wód oraz znaczne ograniczenie środków finansowych na
realizację zadań monitoringowych uzasadniało dokonanie zmian w sieci monitoringowej oraz
w programach badawczych na lata 2011-2012. Zmiany zawarte zostały w Aneksie Nr 1 do Programu
Państwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012,
opracowanym w 2010 r. i zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Materiał
jest dostępny na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/.
Celem monitoringu wód powierzchniowych jest uzyskanie informacji dla potrzeb planowania
w gospodarowaniu wodami o stanie ekologicznym i stanie chemicznym wód powierzchniowych,
stopniu narażenia wód na eutrofizację ze źródeł komunalnych i rolniczych oraz ocena wymagań
określonych dla wód przeznaczonych do użytkowania i podlegających ochronie. Do realizacji
programu monitoringu wód powierzchniowych utworzone zostały następujące sieci monitoringowe:
1. Monitoring diagnostyczny, którego zadaniem jest kompleksowy przegląd stanu wód w obszarze
dorzecza, w wyniku którego możliwe będzie dokonanie klasyfikacji stanu wszystkich jednolitych
części wód powierzchniowych.
2. Monitoring operacyjny w punktach operacyjnych, prowadzony w jednolitych częściach wód
zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu wód do 2015 r. oraz w celu kontroli zmian ich stanu.
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3.

Monitoring operacyjny w punktach celowych, służący ocenie spełniania wymagań określonych
dla jednolitych części wód w zależności od ich przeznaczenia lub ochrony.
4. Monitoring badawczy, prowadzony w celu uzupełnienia i zebrania dodatkowych informacji
o stanie wód.
Lata 2010-2012 stanowią pierwszą część sześcioletniego cyklu gospodarowania wodami 20102015. W tym okresie zostały zaplanowane do realizacji następujące zadania monitoringowe:
1. Badania wód w rzekach i zbiornikach zaporowych w punktach diagnostycznych, operacyjnych
i celowych monitoringu operacyjnego oraz punktach badawczych.
2. Klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód
w jednolitych częściach wód rzecznych.
3. Klasyfikacja potencjału ekologicznego i stanu chemicznego zbiorników zaporowych.
4. Ocena stopnia eutrofizacji wód za okres 2008-2010.
5. Ocena spełnienia wymagań ustalonych dla wód przeznaczonych do użytkowania.
W latach 2010-2012, w ramach jednego cyklu rocznego, przebadane zostaną wszystkie
operacyjne punkty pomiarowo-kontrolne, natomiast monitoring diagnostyczny realizowany będzie
w latach 2011-2012. Badania w celowych punktach monitoringu operacyjnego prowadzone są
z częstotliwością odpowiednią dla celów, jakim służy dany punkt.
W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie objął monitoringiem operacyjnym 49 jednolitych części wód
powierzchniowych. Badania wykonane zostały w 55 punktach pomiarowo-kontrolnych, w tym w 34
punktach operacyjnych w jednolitych częściach wód rzecznych i w 39 punktach celowych
w jednolitych częściach wód rzecznych i zbiornikach zaporowych. W 7 operacyjnych punktach
pomiarowo-kontrolnych oznaczane były tylko wybrane wskaźniki chemiczne.
Wyniki badań uzyskane w 27 punktach operacyjnych posłużyły do dokonania klasyfikacji stanu
ekologicznego lub potencjału ekologicznego oraz w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych do
oceny stanu chemicznego jednolitych części wód. Wykorzystane zostały również do oceny stopnia
eutrofizacji wód powierzchniowych.
Badania wód w rzekach i zbiornikach zaporowych, wykonane w punktach celowych monitoringu
operacyjnego, posłużyły do oceny przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, oceny
przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych według kryteriów ustalonych odrębnymi
przepisami oraz do wypełnienia zobowiązań wynikających z polsko-ukraińskiej współpracy
w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych. Dla potrzeb przyszłego monitoringu
operacyjnego wykonane zostały badania wybranych wskaźników jakości wód w 6 punktach
pomiarowo-kontrolnych monitoringu badawczego.

2.4.1. OCENA STANU WÓD W JEDNOLITYCH CZĘŚCIACH WÓD
POWIERZCHNIOWYCH - RZEKI
Ramowa Dyrektywa Wodna (2000) wprowadziła obowiązek oceny stanu/potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych. Podstawowe znaczenie w klasyfikacji
zyskały elementy biologiczne, charakteryzujące występowanie w wodach różnych zespołów
organizmów. Znaczenie wspomagające mają elementy hydromorfologiczne i fizykochemiczne oraz
syntetyczne i niesyntetyczne zanieczyszczenia specyficzne. Elementy hydromorfologiczne
odzwierciedlają cechy środowiska, które wpływają na warunki bytowania organizmów żywych, m. in.:
reżim hydrologiczny wód, ciągłość rzeki, charakter podłoża.
Sposób klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych określa
rozporządzenie w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (2008).
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się przez nadanie im
jednej z pięciu klas jakości: I klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III klasa - stan
umiarkowany, IV klasa - stan słaby, V klasa - stan zły. W przypadku potencjału ekologicznego części
wód silnie zmienionych lub sztucznych I klasa oznacza maksymalny potencjał, II klasa - dobry
potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V klasa - zły potencjał
ekologiczny.
Stan chemiczny określany jest na podstawie wskaźników chemicznych, które charakteryzują
występowanie w wodach substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających,
wymienionych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód
powierzchniowych (2008). Stan chemiczny klasyfikowany jest jako „dobry” lub „poniżej dobrego”.
Oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się poprzez porównanie wyniku klasyfikacji stanu
lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan wód wyznaczany jest przez gorszy z tych
stanów. Na ryc. 2.4.1.1. przedstawiono schemat oceny stanu jednolitych części wód
powierzchniowych wg RDW.
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ELEMENTY HYDROMORFOLOGICZNE
(wspierające)
STAN
EKOLOGICZNY

ELEMENTY BIOLOGICZNE
ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE
I SPECYFICZNE ZANIECZYSZCZENIA
SYNTETYCZNE I NIESYNTETYCZNE
(wspierające)

STAN WÓD
STAN
CHEMICZNY

SUBSTANCJE PRIORYTETOWE I INNE

Ryc. 2.4.1.1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych wg RDW [159]

Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych objętych monitoringiem
operacyjnym sporządzona jest na podstawie mniejszej niż w przypadku monitoringu diagnostycznego
liczby wskaźników. Przede wszystkim ukierunkowana jest na presję, oddziałującą na daną część wód.
Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód rzecznych badanych w 27 operacyjnych
punktach pomiarowo-kontrolnych sklasyfikowany został na podstawie elementów biologicznych
(fitobentos i makrofity) i podstawowych wskaźników fizykochemicznych, charakteryzujących: stan
fizyczny, warunki tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje
biogenne.
W wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych zakres badań rozszerzony został o wskaźniki
charakteryzujące występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z grupy
syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych oraz substancji priorytetowych.
W punktach pomiarowo-kontrolnych położonych w jednolitych częściach wód powierzchniowych,
w których jest zlokalizowane źródło zanieczyszczeń o potencjalnej możliwości zrzutu substancji
priorytetowych, lub dla których wyniki monitoringu diagnostycznego w poprzednim cyklu wodnym
wskazały, że jedna z tych substancji występuje w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia,
badania w zakresie tych substancji wykonywane są w cyklu 2010-2012 corocznie.
Jednym z elementów biologicznych przyjętych do klasyfikacji ekosystemów wodnych jest
fitobentos okrzemkowy. Okrzemki (Bacillariophyta) są organizmami występującymi na dnie i w strefie
przydennej, w płytkich prześwietlonych miejscach wód. Ich skład bywa różnorodny i zmienia się wraz
z głębokością. Mogą zasiedlać różne podłoża w płynących i stojących wodach powierzchniowych.
Uznawane są za dobre bioindykatory stanu środowiska. Fitobentos okrzemkowy odzwierciedla
działanie dwóch głównych presji na wody powierzchniowe: eutrofizacji i zanieczyszczeń organicznych.
Do określenia klasy stanu/potencjału ekologicznego na podstawie fitobentosu okrzemkowego służy
wskaźnik okrzemkowy IO, który porównywany jest z wartościami granicznymi określonymi dla
poszczególnych typów wód. Jest on średnią arytmetyczną trzech modułów: trofii (poziomu żyzności),
saprobii (poziom zanieczyszczenia organicznego) i obfitości gatunków referencyjnych.

Gomphonema truncatum

Cymbella sp.

Ryc. 2.4.1.2. Okrzemki zaobserwowane w rzece Babulówka, 2009 r. [44]

Makrofity to grupa roślin wodnych zakorzenionych w podłożu, związanych z wodami
powierzchniowymi. Rośliny wodne bardzo silnie reagują na zwiększoną dostawę substancji
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biogennych do wód, dlatego zostały uwzględnione w systemach ocen i klasyfikacji ekosystemów
wodnych. Metoda klasyfikacji wód na podstawie makrofitów opiera się na ilościowej i jakościowej
ocenie składu gatunkowego roślin występujących w wodach. Wynikiem jest makrofitowy indeks
rzeczny MIR, który odniesiony do wartości granicznych dla określonego typu cieku pozwala na
klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego wód. MIR określa stopień degradacji wód w formie
liczbowej.
Na jakość wód powierzchniowych duży wpływ mają warunki pogodowe panujące w zlewni, takie
jak wysokie temperatury powietrza oraz intensywne opady deszczu i intensywne topnienie śniegu
powodujące nagłe przybory wody w rzekach i stwarzające zagrożenie powodziowe. Rok 2010
charakteryzował się bardzo zmiennymi warunkami hydrometeorologicznymi. Poziom wody w zlewni
górnej Wisły w ciągu roku podlegał częstym wahaniom, co bardzo utrudniało prowadzenie badań
monitoringowych. W wyniku obfitych opadów deszczu, jakie wystąpiły w maju i czerwcu, doszło do
gwałtownych wezbrań wód w wielu dużych i małych podkarpackich rzekach. W krótkich odstępach
czasu przeszły przez województwo dwie katastrofalne w skutkach fale powodziowe. W okresie
powodzi badania monitoringowe zostały wstrzymane, kontynuowano je po zejściu fali powodziowej.
Wysokie stany wód w zlewni górnej Wisły wystąpiły także w wyniku intensywnego topnienia śniegu
wiosną oraz dwukrotnie w okresie zimowym - w listopadzie i grudniu 2010 r.
W czasie gwałtownych wezbrań i występowania fali powodziowej następuje zmiana wielu
wskaźników fizykochemicznych, chemicznych i mikrobiologicznych jakości wody w rzekach oraz
zakłócenie równowagi biologicznej w ekosystemie rzeki. Znacząco wzrasta ilość zawiesin, obserwuje
się także wzrost stężenia związków azotu i fosforu pochodzenia komunalnego oraz rolniczego. Fala
powodziowa ma negatywny wpływ na florę i faunę wodną. Zaburzenia w ekosystemach rzek objętych
zjawiskami powodziowymi są zazwyczaj krótkotrwałe. Po przejściu fali powodziowej i unormowaniu
się stanu wody, jakość wód w rzece powraca do stanu sprzed powodzi, często jest lepsza, jednak dla
odnowy pełnej struktury zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych potrzeba więcej czasu.

Ryc. 2.4.1.3. Segregacja makrofitów na stanowisku
badawczym przez WIOŚ w Rzeszowie, 2010 r. [44]

Ryc. 2.4.1.4. Pobór próbek do badań biologicznych
z rzeki Barcówki przez WIOŚ w Rzeszowie, 2010 r.
[44]

Na podstawie wyników klasyfikacji elementów biologicznych i fizykochemicznych oraz
syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych wykonana została klasyfikacja stanu
ekologicznego w 18 jednolitych częściach wód powierzchniowych i potencjału ekologicznego w 9
silnie zmienionych jednolitych częściach wód. Klasyfikacja wykonana została w nowym układzie
jednolitych części wód powierzchniowych, wprowadzonym przez KZGW w 2010 r. i obowiązującym
w latach 2010-2015. Przy klasyfikacji stanu wód pominięte zostały elementy hydromorfologiczne ze
względu na brak danych do ich oceny. Wyniki klasyfikacji zestawione zostały w tab. 2.4.1.1. oraz
przedstawione graficznie na ryc. 2.4.1.5. i 2.4.1.6.
Dobry stan lub potencjał ekologiczny stwierdzono w 4 jednolitych częściach wód
powierzchniowych (14,8% wszystkich klasyfikowanych w 2010 r. części wód) i położonych
w zlewniach:
1. Wisłoki - jcw: Jasiołka do Panny, Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Rzeki.
2. Osławy - jcw: Osława do Rzepedki, Kalniczka.
Stan/potencjał umiarkowany charakteryzował 20 jednolitych części wód, tj. 74,1% wszystkich
monitorowanych. Słaby stan ekologiczny lub potencjał ekologiczny określono w 3 jednolitych
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Wody powierzchniowe

częściach wód (11,1%), położonych w zlewni rzeki Wisłok: Ślączka, Stobnica do Łądzierza i Mrowla.
Wód o bardzo dobrym stanie lub maksymalnym potencjale ekologicznym oraz wód o złym
stanie/potencjale ekologicznym nie stwierdzono.
W zdecydowanej większości przypadków o wyniku klasyfikacji stanu lub potencjału
ekologicznego decydowała klasyfikacja elementów biologicznych. Jedynie w 2 jednolitych częściach
wód (Mokrzyszówka, Bukowa od Rakowej do ujścia) przy dobrym stanie elementów biologicznych na
klasyfikację stanu ekologicznego jako umiarkowanego wpływ miały mniej korzystnie ocenione
elementy fizykochemiczne.
Klasyfikacja elementów biologicznych, tj. fitobentosu okrzemkowego i makrofitów, wykazała
stan/potencjał dobry (II klasa) w 6 jednolitych częściach wód, umiarkowany (III klasa) w 18 częściach
wód i słaby (IV klasa) w 3 częściach wód.
Elementy fizykochemiczne, wspierające elementy biologiczne przy klasyfikacji stanu/potencjału
ekologicznego, sklasyfikowane zostały następująco: I klasa - 6 jcw, II klasa - 9 jcw, poniżej
stanu/potencjału dobrego - 12 jcw. Na klasyfikację elementów fizykochemicznych największy wpływ
miały wskaźniki z grupy substancji biogennych (azot Kjeldahla, azot amonowy, azot ogólny, fosfor
ogólny) i wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe (ChZT-Mn, ogólny węgiel organiczny, tlen
rozpuszczony). W przypadku rzek: Mokrzyszówka i Trześniówka (zlewnia Wisły) o wyniku klasyfikacji
decydowały także wskaźniki zasolenia.
Przy klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód uwzględniane są jako
wspierające substancje szczególnie szkodliwe z grupy zanieczyszczeń syntetycznych
i niesyntetycznych. Badania prowadzone w cyklu 2007-2009 wykazały, że w dwóch jednolitych
częściach wód występują substancje szczególnie szkodliwe w ilości przekraczającej dopuszczalne
stężenia, tj.: jcw Mokrzyszówka - bor, jcw Trzebośnica od Krzywego do ujścia - fenole. Zgodnie
z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000) substancje te w kolejnym cyklu 2010-2012
oznaczane są corocznie. Badania wykonane w 2010 r. potwierdziły występowanie przekroczeń
wartości dopuszczalnych dla stanu/potencjału dobrego.
Klasyfikacja elementów biologicznych

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych

22,2%
22,2%

44,4%

11,1%
66,7%

33,4%

I klasa

II klasa

III klasa

IV klasa

V klasa

I klasa

II klasa

poniżej stanu dobrego

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego

74,1%

14,8%

11,1%
bardzo dobry
słaby

dobry
zły

umiarkow any

Ryc. 2.4.1.5. Klasyfikacja elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz stanu ekologicznego jednolitych
części wód rzecznych w województwie podkarpackim w 2010 r. [102]
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Ryc. 2.4.1.6. Mapa rozkładu klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych w województwie podkarpackim w 2010 r. [21], [91], [102]
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19

17

Wisłoka - Przecław

PL01S1601_1901

12

Przyrwa - Nowa Wieś

Rzeka - Kozłów1

PL01S1601_1898

19

19

Wisłoka - Kozłów

PL01S1601_1899

17

Trześniówka - Trześń

Grabinka - Dębica

PL01S1601_2217

14

17

Jasiołka - Jasło

PL01S1601_1896

14

Mokrzyszówka Mokrzyszów

Jasiołka - Jedlicze

PL01S1601_1894

12

14

17

Jasiołka - Stasianie

PL01S1601_1893

Klasyfikacja elementów
biologicznych

Silnie zmieniona lub sztuczna
jcw (TAK/NIE)
TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

III

II

III

III

II

III

III

III

II

I

I

I

I

I

II

I

I

I

DORZECZE WISŁY

Typ abiotyczny

Koniecpólka - Ślęzaki

Wisłoka - Gądki

Nazwa
punktu pomiarowokontrolnego

PL01S1601_1888

Kod
punktu
pomiarowokontrolnego

Zlewnia: WISŁA OD WISŁOKI DO SANU (219)
PLRW2000172196369
9.
PL01S1601_1879
Koniecpólka
PLRW2000172196729
10.
PL01S1601_1880
Mokrzyszówka
PLRW200019219699
11.
PL01S1601_1878
Trześniówka od Karolówki do ujścia
PLRW2000172198432
12.
PL01S1601_1882
Przyrwa do Dąbrówki

Zlewnia: WISŁOKA (218)
PLRW200014218199
1.
Wisłoka od Dębownicy do Ropy
PLRW200012218449
2.
Jasiołka do Panny
PLRW2000142184599
3.
Jasiołka od Panny do Chlebianki
PLRW200014218499
4.
Jasiołka od Chlebianki do ujścia
PLRW200017218769
5.
Grabinka
PLRW200019218771
6. Wisłoka od Potoku Chotowskiego
do Rzeki
PLRW2000122187729
7.
Rzeka
PLRW20001921895
8. Wisłoka od Rzeki do Potoku
Kiełkowskiego

Lp.

Kod i nazwa
klasyfikowanej
jednolitej części
wód powierzchniowych
(jcw)
1. Stan fizyczny

2. Warunki tlenowe
PPD

PSD

PSD

II

II

PPD

I

I

I

3. Zasolenie
PPD

PSD

I

I

I

I

I

I

I

4. Zakwaszenie
I

I

I

I

I

I

I

I

I

5. Substancje biogenne
PPD

PSD

PSD

PSD

II

II

I

I

I

PPD

PSD

PSD

PSD

II

PPD

I

I

I

Klasa elementów
fizykochemicznych (1-5)

Klasyfikacja grup wskaźników
fizykochemicznych

PSD

1/

Substancje
szczególnie
szkodliwe specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne
i
niesyntetyczne

STAN
UMIARKOWANY
STAN
UMIARKOWANY
POTENCJAŁ
UMIARKOWANY

STAN
UMIARKOWANY

POTENCJAŁ
DOBRY

POTENCJAŁ
DOBRY
STAN
UMIARKOWANY
STAN
UMIARKOWANY
POTENCJAŁ
UMIARKOWANY

STAN/
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

1/

1/
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DOBRY

PSD

1/

DOBRY

1/

DOBRY

STAN
CHEMICZNY

Tab. 2.4.1.1. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (jcw) w województwie podkarpackim w 2010 r. [21], [18],
[102]
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Kod
punktu
pomiarowokontrolnego

Zlewnia: SAN DO OSŁAWY (221)
PLRW200014221199
13. San od Wołosatego do zbiornika
PL01S1601_1905
Solina
Zlewnia: OSŁAWA (222)
PLRW20001222252
PL01S1601_3268
14. Osława do Rzepedki
PLRW20001222289
PL01S1601_3242
15. Kalniczka
Zlewnia: WIAR (224)
PLRW20006224989
PL01S1601_3245
16. Bonie
PLRW2000922499
PL01S1601_1920
17. Wiar od granicy państwa do ujścia
Zlewnia: SAN OD WIARU DO WISŁOKA (225)
PLRW200019225299
PL01S1601_1944
18. Wisznia
PLRW200019225499
PL01S1601_1947
19. Szkło od granicy państwa do ujścia
PLRW2000162256469
PL01S1601_3246
20. Sołotwa do Glinianki
PLRW200017225729
PL01S1601_1925
21. Szewnia
Zlewnia: WISŁOK (226)
PLRW2000122263149
PL01S1601_1931
22. Ślączka
PLRW200012226329
PL01S1601_1930
23. Lubatówka
PLRW200012226332
PL01S1601_1932
24. Marcinek
PLRW200012226389
PL01S1601_3238
25. Kopytko

Lp.

Kod i nazwa
klasyfikowanej
jednolitej części
wód powierzchniowych
(jcw)

55
12
12
12
12

Ślączka - Krosno
Kopalnia
Lubatówka - Krosno
Marcinek - Sporne
Kopytko - Wysoka
Strzyżowska

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

17

NIE
NIE

19

Szkło - Węgry

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Silnie zmieniona lub sztuczna
jcw (TAK/NIE)

16

19

Wisznia - Gaje

Sołotwa - Basznia
Górna
Szewnia - LeżachówOsada

9

Wiar - Przemyśl

12

Kalniczka - Tarnawa
Górna
6

12

Osława - Rzepedź

Bonie - Nehrybka

14

Typ abiotyczny

San - Rajskie

Nazwa
punktu pomiarowokontrolnego

Klasyfikacja elementów
biologicznych
II

III

I

I

III

III

I

II

III

IV

I

III

I

I

III

III

I

I

I

1. Stan fizyczny

III

II

II

2. Warunki tlenowe
II

I

I

I

II

II

II

II

II

I

I

3. Zasolenie
I

I

I

I

I

I

II

I

I

I

I

4. Zakwaszenie
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

I

II

I

II

II

PSD

II

II

I

I

5. Substancje biogenne

Klasyfikacja grup wskaźników
fizykochemicznych

II

II

II

I

II

II

PSD

II

II

I

I

Klasa elementów
fizykochemicznych (1-5)
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Substancje
szczególnie
szkodliwe specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne
i
niesyntetyczne

POTENCJAŁ
UMIARKOWANY
STAN
UMIARKOWANY
STAN
UMIARKOWANY

STAN SŁABY

STAN
UMIARKOWANY
STAN
UMIARKOWANY
STAN
UMIARKOWANY

STAN
UMIARKOWANY
POTENCJAŁ
UMIARKOWANY

STAN DOBRY

STAN DOBRY

STAN/
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

1/

1/
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DOBRY

PSD

STAN
CHEMICZNY
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PLRW20001222644
Stobnica do Łądzierza

56
Brusienka - Niemstów

PL01S1601_3269

PL03S1601_0001

PL01S1601_1959

Strwiąż - Krościenko

Barcówka - Stalowa
Wola
Bukowa - Chłopska
Wola

Trzebośnica - Grzęba

PL01S1601_1954

PL01S1601_1956

17

Żyłka - Wola
Żarczycka

PL01S1601_3241

Silnie zmieniona lub sztuczna
jcw (TAK/NIE)
NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

Klasyfikacja elementów
biologicznych
II
II

II

I

I

II

II

I

III

III

III

III

IV

IV

1. Stan fizyczny

12

NIE

2. Warunki tlenowe
PSD

PPD

PSD

PSD

II

PPD

II

3. Zasolenie
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4. Zakwaszenie
II

PPD

PSD

PSD

PSD

PPD

II

PDS

PPD

PSD

PSD

PSD

PPD

II

PPD

1/

Substancje
szczególnie
szkodliwe specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne
i
niesyntetyczne

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
PSD - poniżej stanu dobrego
PPD - poniżej potencjału dobrego

DORZECZE DNIESTRU

19

17

16

19

19

Mleczka-Gniewczyna

PL01S1601_1942

17

12

Mrowla - Nowa Wieś

Stobnica - Stara Wieś

Nazwa
punktu pomiarowokontrolnego
Typ abiotyczny

PL01S1601_1938

PL01S1601_2241

Kod
punktu
pomiarowokontrolnego

badania w zakresie wybranych wskaźników chemicznych
Numer zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005)

1/

Zlewnia: STRWIĄŻ (76)
PLRW9000127691
34. Strwiąż do granicy państwa

27.

PLRW20001722669
Mrowla
PLRW200019226899
Mleczka od Łopuszki do ujścia
28 z Mleczką Wschodnią od Węgierki
Zlewnia: SAN WISŁOKA DO TANWI (227)
PLRW20001722748
29. Żyłka
PLRW200019227499
30. Trzebośnica od Krzywego do ujścia
Zlewnia: TANEW (228)
PLRW200016228249
31. Brusienka
Zlewnia: SAN TANWI DO UJŚCIA (229)
PLRW20001722929
32. Barcówka
PLRW200019229499
33. Bukowa od Rakowej do ujścia

26.

Lp.

Kod i nazwa
klasyfikowanej
jednolitej części
wód powierzchniowych
(jcw)

5. Substancje biogenne

Klasyfikacja grup wskaźników
fizykochemicznych
Klasa elementów
fizykochemicznych (1-5)

Wody powierzchniowe

POTENCJAŁ
UMIARKOWANY
STAN
UMIARKOWANY

STAN
UMIARKOWANY

STAN
UMIARKOWANY

STAN
UMIARKOWANY

POTENCJAŁ
SŁABY

POTENCJAŁ
SŁABY

STAN/
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

56

1/

DOBRY

1/

DOBRY

STAN
CHEMICZNY

Wody powierzchniowe
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Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego w układzie głównych zlewni podkarpackich
rzek zestawiono w tab. 2.4.1.2.
Tab. 2.4.1.2. Zestawienie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych (jcw) w województwie podkarpackim w 2010 r. w układzie zlewniowym [18], [21], [102]
Liczba jcw
Lp.

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zlewnia
(nr zlewni)
Wisłoka (218)
Wisła od Wisłoki do Sanu (219)
Osława (222)
Wiar (224)
San od Wiaru do Wisłoka (225)
Wisłok (226)
San od Wisłoka do Tanwi (227)
Tanew (228)
San od Tanwi do ujścia (229)
RAZEM:

w zlewni

badanych
w 2010 r.

63
35
5
8
52
67
22
14
14
280

6
3
2
2
3
7
1
1
2
27

Liczba jcw, w których stwierdzono
stan/potencjał ekologiczny:
bardzo
dobry/
umiarkodobry
słaby
wany
maksymalny
2
4
3
2
2
3
4
3
1
1
2
4
20
3

Numer zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005)

zły
-

Substancje priorytetowe i inne substancje zanieczyszczające, stanowiące podstawę
klasyfikacji stanu chemicznego, monitorowane były w 8 jednolitych częściach wód powierzchniowych,
w zakresie wybranych wskaźników. W 6 częściach wód oznaczane były wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne, w 2 częściach wód: kadm oraz trichlorometan i trichloroetylen.
Klasyfikacja stanu chemicznego wód wykazała stan dobry w 6 jednolitych częściach wód i stan
poniżej dobrego w 2 częściach wód. O stanie chemicznym poniżej dobrego w jcw: Wisłoka od Rzeki
do Potoku Kiełkowskiego (punkt pomiarowo-kontrolny Wisłoka-Przecław) i San od Wołosatego do
zbiornika
Solina
(punkt
pomiarowo-kontrolny
San-Rajskie)
zadecydowały
stężenia
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (sumy benzo(g,h,i)-perylenu i indeno(1,2,3cd)pirenu). Obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodach rzeki San
związana jest z udokumentowanymi w zlewni górnego Sanu złożami ropy naftowej i częstymi jej
naturalnymi wyciekami na powierzchnię terenu.

2.4.2. OCENA EUTROFIZACJI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZA LATA 2008-2010
Ustawa Prawo wodne (2001) definiuje eutrofizację jako wzbogacanie wody biogenami,
w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz
wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych
stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Eutrofizacja jest więc wzrostem
trofii, czyli żyzności wód. W warunkach normalnych jest bardzo powolnym procesem naturalnym, gdyż
ze zlewni i atmosfery stale do wód dopływają substancje odżywcze. Proces ten w wyniku działalności
człowieka został gwałtownie przyspieszony. Początkowo eutrofizacja występowała w jeziorach, gdzie
szybkiemu rozwojowi biomasy sprzyjał mały ruch wody i niewielka wymiana materii. Obecnie proces
ten może występować również w ciekach i zbiornikach zaporowych.
Dostawa substancji biogennych w postaci mineralnej lub organicznej, wywołujących
antropogeniczną eutrofizację wód, może pochodzić z punktowych oraz obszarowych źródeł
komunalnych i źródeł rolniczych, m.in. takich jak: ścieki komunalne z terenów miejskich i wiejskich,
ścieki z przemysłu rolno-spożywczego, składowiska odpadów, zrzuty wód ze stawów rybnych, wody
opadowe z zanieczyszczonych powierzchni skanalizowanych, spływy powierzchniowe i podziemne
z terenów użytkowanych rolniczo. Źródłem azotu i fosforu mogą być także opady atmosferyczne.
Proces eutrofizacji początkowo powoduje umiarkowany wzrost produkcji biologicznej, w tym
wzrost produkcji ryb. W ostateczności wywołuje jednak wiele niepożądanych efektów, przede
wszystkim:
1. Masowy rozwój glonów fitoplanktonowych (tzw. „zakwity wody”) w jeziorach i zbiornikach głównie
sinic oraz okrzemek i zielenic w rzekach, powodujących zmniejszenie przezroczystości wody
i pogarszający jej właściwości organoleptyczne.
2. Masowy rozwój glonów nitkowatych, tworzących w strefie przybrzeżnej, głównie zbiorników
i jezior, kożuchy na dnie i na roślinności zanurzonej, uniemożliwiające rekreacyjne korzystanie
z wód.
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3.

Deficyty tlenowe, powodujące m.in. znaczne pogorszenie warunków tarła i rozrodu ryb,
a w konsekwencji zmiany składu w zespołach ryb.
Eutrofizacja uznana została w Europie jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń jakości wód
powierzchniowych. Wymagania oceny eutrofizacji i wdrażania działań ochronnych zawarte są w trzech
dyrektywach unijnych: 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (1991),
91/676/EWG (Dyrektywa Azotanowa) (1991), 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna) (2000).
Dyrektywa Azotanowa (1991) zobowiązuje państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej do
wyznaczenia obszarów wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
i eutrofizację, tzw. Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN). Strefy takie powinny być wyznaczone
tam, gdzie azot ze źródeł rolniczych ma decydujący udział w występowaniu zjawiska eutrofizacji.
Wyniki monitoringu wód powierzchniowych wykorzystywane są do okresowych przeglądów
wyznaczonych OSN i oceny efektów podjętych działań ochronnych oraz ewentualnego wskazania
nowych, wcześniej niezidentyfikowanych wód zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami
pochodzenia rolniczego. Na podstawie wykonanej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej
w Krakowie oceny zagrożenia wód zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych,
stwierdzono, że w regionie wodnym Górnej Wisły zagrożenie takie nie występuje i nie ma
konieczności wyznaczania stref wrażliwych.
Wszystkie jednolite części wód powierzchniowych na obszarze kraju do 2015 r. uznane zostały
za zagrożone eutrofizacją ze źródeł komunalnych. Po 2015 r. Polska zobowiązana jest wyznaczyć
obszary wrażliwe na eutrofizację wg wymogów dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania
ścieków komunalnych (1991).
Zgodnie z ustawą Prawo wodne (2001), wykazy: obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz obszarów narażonych na
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, zawarte są w rejestrze
wykazów obszarów chronionych - dokumentacji sporządzanej na potrzeby planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza.
Dopływ substancji biogennych ze źródeł punktowych i obszarowych, w tym ze źródeł
komunalnych i rolniczych, które powodują eutrofizację wód, jest zagrożeniem dla osiągnięcia lub
utrzymania dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Jednolite części wód znajdujące
się pod wpływem zwiększonej dostawy biogenów i niespełniające celów środowiskowych lub
zagrożone takim ryzykiem, objęte są monitoringiem operacyjnym zgodnie z RDW.
Ocena stopnia eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych została wykonana w oparciu
o wyniki badań wód w rzekach i zbiornikach zaporowych, wykonanych w latach 2008-2010. Podstawą
oceny jest rozporządzenie w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych
(2008) oraz wytyczne opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Przy ocenie eutrofizacji wód uwzględnione zostały wyniki uzyskane dla wybranych elementów
biologicznych i wskaźników fizykochemicznych, charakteryzujących warunki biogenne i tlenowe oraz
zanieczyszczenia organiczne. Celem oceny było stwierdzenie występowania zjawiska eutrofizacji
w jednolitych częściach wód powierzchniowych, bez analizy i wskazania jej źródeł (komunalnych lub
rolniczych).
2
Dla rzek wolnopłynących, o powierzchni zlewni powyżej 5000 km , spośród elementów
biologicznych oceniony został fitoplankton, a jako wskaźnik do oceny eutrofizacji przyjęto stężenie
chlorofilu „a”. Dla rzek o zlewni mniejszej od 5000 km2 elementem biologicznym do oceny jest
fitobentos, natomiast wskaźnikiem - wskaźnik okrzemkowy IO. W przypadku braku wyników badań
elementów biologicznych, ocenę eutrofizacji wykonano jedynie na podstawie wskaźników
fizykochemicznych. Spośród wskaźników fizykochemicznych analizie poddano: BZT5, ogólny węgiel
organiczny (OWO), azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny oraz
fosforany.
Ocenę eutrofizacji zbiorników zaporowych wykonano na podstawie wyników uzyskanych dla
elementów biologicznych takich, jak: fitoplankton i fitobentos, a jako wskaźniki do oceny przyjęte
zostały odpowiednio: wskaźnik fitoplanktonowy IFPL oraz wskaźnik okrzemkowy IO. Oceniane
wskaźniki fizykochemiczne, to: BZT5, azot azotanowy, azot ogólny oraz fosfor ogólny.
Jako wartość graniczną, powyżej której występuje eutrofizacja przyjęto stężenie wskaźnika
właściwe dla dobrego stanu wód (II klasa).
Wyniki oceny eutrofizacji w jednolitych częściach wód powierzchniowych przedstawione zostały
na ryc. 2.4.2.1. oraz w tab. 2.4.2.1. i 2.4.2.2. W tabeli i na rycinie uwzględnione zostały wyniki oceny
wykonanej przez WIOŚ w Kielcach dla jednolitej części Wisła od Wisłoki do Sanu.
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Ryc. 2.4.2.1. Mapa rozkładu wyników oceny eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych
w województwie podkarpackim za lata 2008-2010 [35], [91], [102]
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Fosforany (mg PO4/l)

Azot ogólny (mg N/l)
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Fosfor ogólny
(mg P/l)

Azot amonowy
(mg N-NH4/l)
Azot Kjeldahla
(mg N/l)
Azot azotanowy
(mg N-NO3/l)

DORZECZE WISŁY
Zlewnia: WISŁA OD NIDY DO WISŁOKI (217)
1. PLRW200017217469
Potok Zagórsko
nb tak
2. PLRW20002121799
Wisła od Dunajca do Wisłoki
nie nb
Zlewnia: WISŁOKA (218)
3. PLRW200014218199
Wisłoka od Rzeszówki do Ropy
nb nie
4. PLRW2000122182899 Olszynka
nb tak
5. PLRW2000122182943 Bednarka do dopływu z Pogorzyny nb tak
Ropa od zbiornika Klimkówka
6. PLRW200014218299
do ujścia
nb tak
7. PLRW200012218449
Jasiołka do Panny
nb nie
8. PLRW2000142184599 Jasiołka od Panny do Chlebianki
nb tak
9. PLRW200014218499
Jasiołka od Chlebianki do ujścia
nb tak
Wisłoka od Ropy do Potoku
Chotowskiego
10. PLRW200015218719
nb tak
11. PLRW20006218729
Potok Chotowski
nb tak
Wisłoka od potoku Chotowskiego
12. PLRW200019218771
do Rzeki
nb nie
13. PLRW200012218749
Ostra
nb nie
14. PLRW200017218769
Grabinka
nb tak
15. PLRW2000122187729 Rzeka
tak
Wielopolka od dopływu z Łączek
16. PLRW200014218899
Kucharskich do ujścia
nb tak
Wisłoka od Rzeki do potoku
17. PLRW20001921895
Kiełkowskiego
nb tak
Wisłoka od potoku Kiełkowskiego
18. PLRW20001921899
do ujścia
nb nie
Zlewnia: WISŁA OD WISŁOKI DO SANU (219)
19. PLRW200017219299
Babulówka
nb tak
20. PLRW2000172196369 Koniecpólka
nb tak
21. PLRW2000172196729 Mokrzyszówka
nb nie
22. PLRW200019219699
Trześniówka od Karolówki do ujścia nb tak
23. PLRW2000172198432 Przyrwa do Dąbrówki
nb nb
Łęg od Przyrwy (z Przyrwą od
24. PLRW200019219853
Dąbrówki do ujścia) do Murynia
nb tak
25. PLRW200019219899
Łęg od Murynia do ujścia
nb nie
Zlewnia: SAN DO OSŁAWY (221)
San od Wołosatego do zbiornika
Solina
26. PLRW200014221199
nb nie
27. PLRW200014221299
Solinka od Wetliny do ujścia
nb nie
28. PLRW200012221899
Hoczewka
nb nie
Zlewnia: OSŁAWA (222)
29. PLRW20001222252
Osława do Rzepedki
nb nie
30. PLRW20001222289
Tarnawa
nb nie
Zlewnia: SAN OD OSŁAWY DO WIARU (223)
San od zbiornika Myczkowce
do Wiaru
31. PLRW200015223999
nb tak
32. PLRW200012223189
Płowiecki
nb tak
33. PLRW20001222329
Sanoczek
nb nie
34. PLRW200012223569
Drohobyczka
nb tak
Zlewnia: WIAR (224)
Wiar od Sopotnika do granicy
35. PLRW20009224571
państwa
nb tak
36. PLRW2000922499
Wiar od granicy państwa do ujścia
nb tak
37. PLRW20006224989
Jawor
nb tak

OWO (mg C/l)

Nazwa jednolitej części wód

BZT5 (mg O2/l)

Kod jednolitej części
wód

Fitobentos (wskaźnik
okrzemkowy IO)

Lp
.

Chlorofil „a” (µg/l)

Ocena poszczególnych wskaźników jakości wód
(eutrofizacja tak/nie)

Dane jednolitej części wód

OCENA EUTROFIZACJI
(TAK/NIE)

Tab. 2.4.2.1. Ocena eutrofizacji wód w jednolitych częściach (jcw) wód rzecznych w województwie podkarpackim
w latach 2008-2010 [18], [21], [102]
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Azot amonowy
(mg N-NH4/l)
Azot Kjeldahla
(mg N/l)
Azot azotanowy
(mg N-NO3/l)

Azot ogólny (mg N/l)

Fosfor ogólny
(mg P/l)

Fosforany (mg PO4/l)

Zlewnia: SAN OD WIARU DO WISŁOKA (225)
San od Wiaru do Wisłoka bez
38. PLRW2000192259
Wisłoka
nie nb
39. PLRW200019225299
Wisznia
nb nb
40. PLRW200016225329
Rada
nb tak
41. PLRW200019225499
Szkło od granicy państwa do ujścia nb tak
42. PLRW2000162256469 Sołotwa do Papierni
nb tak
43. PLRW200017225589
Potok Olchowiec
nb tak
Lubaczówka od granicy państwa
do ujścia z Sołotwą od Papierni
44. PLRW200019225699
nb tak
45. PLRW200017225729
Szewnia
nb tak
Zlewnia: WISŁOK (226)
46. PLRW20001222613
Wisłok do zbiornika Besko
nb nie
Wisłok od zb. Besko do Stobnicy ze
47. PLRW200014226499
Stobnicą od Orzechówki do ujścia
nb tak
48. PLRW20001222629
Morwawa
nb tak
49. PLRW200012226329
Lubatówka
nb tak
50. PLRW2000122263149 Ślączka
nb tak
51. PLRW200012226332
Marcinek
nb tak
52. PLRW200012226389
Kopytko
nb tak
53. PLRW20001222644
Stobnica do Orzechówki
nb tak
Wisłok od Stobnicy do zbiornika
54. PLRW200015226559
Rzeszów
nb nb
55. PLRW2000142265699 Strug od Chmielnika do ujścia
nb tak
Wisłok od zbiornika Rzeszów
do ujścia
56. PLRW20001922699
nb nb
57. PLRW20001722669
Czarna
nb tak
58. PLRW200016226756
Mikośka
nb tak
59. PLRW200016226769
Sawa
nb tak
Mleczka od Łopuszki do ujścia
z Mleczką Wschodnią od Węgierki
60. PLRW200019226899
nb tak
Zlewnia: SAN WISŁOKA DO TANWI (227)
61. PLRW20001722748
Żyłka
nb tak
62. PLRW200019227499
Trzebośnica od Krzywego do ujścia nb nb
Zlewnia: TANEW (228)
63. PLRW200016228249
Brusienka
nb tak
64. PLRW20007228169
Tanew do Wołnianki
nb tak
Tanew od Złotej Nitki do ujścia
z Wirową od Kaflew, Ładą od Osy
65. PLRW20001922899
oraz Czarną Ładą od Braszczki
nb nie
Zlewnia: SAN OD TANWI DO UJŚCIA (229)
66. PLRW20002122999
San od Wisłoka do ujścia
nie nb
67. PLRW20001722929
Barcówka
nb tak
68. PLRW20001922949
Bukowa od Rakowej do ujścia
nb nie
69. PLRW20001722969
Łukawica
nb tak
Zlewnia: BUG (226)
70. PLRW20007266123
Rata od źródeł do granic RP
nb tak
DORZECZE DNIESTRU
Zlewnia: STRWIĄŻ (76)
71. PLRW9000127691
Strwiąż do granicy Państwa
nb nb

OWO (mg C/l)

Nazwa jednolitej części wód

BZT5 (mg O2/l)

Kod jednolitej części
wód

Fitobentos (wskaźnik
okrzemkowy IO)

Lp
.

Chlorofil „a” (µg/l)

Ocena poszczególnych wskaźników jakości wód
(eutrofizacja tak/nie)

Dane jednolitej części wód

OCENA EUTROFIZACJI
(TAK/NIE)
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Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
BZT5
- pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen
OWO
- ogólny węgiel organiczny
- wskaźnik niebadany
nb
Numer zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005)
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Zlewnia: SAN DO OSŁAWY (221)
1.
Zbiornik Solina
PLRW20000221559
Zlewnia: WISŁOK (226)
2.

Zbiornik Besko

PLRW20000226159

3.

Zbiornik Rzeszów PLRW20000226579

Typ
zbiornika

DORZECZE WISŁY

Fosfor ogólny (mg
P/l)

Nazwa
jednolitej części wód

Azot ogólny (mg N/l)

Kod
jednolitej części
wód

BZT5 (mg O2/l)

Nazwa
zbiornika

Fitoplankton
(wskaźnik IFPL)
Fitobentos (wskaźnik
okrzemkowy IO)

Lp.

Azot azotanowy
(mg N-NO3/l)

Ocena wskaźników
jakości wód
(eutrofizacja tak/nie)

Dane o zbiorniku zaporowym

OCENA EUTROFIZACJI
(TAK/NIE)

Tab. 2.4.2.2. Ocena eutrofizacji wód w zbiornikach zaporowych w województwie podkarpackim w latach 20082010 [18], [21], [102]

Zbiornik Solina
do zapory
w Myczkowcach

limniczny

nie nie nie nie nie nie

NIE

Zbiornik Besko

limniczny

nie nie nie nie nie nie

NIE

Zbiornik Rzeszów

reolimniczny tak tak nie nie nie nie

TAK

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
BZT5 - pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen
Numer zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005)

Analizie poddano wyniki badań uzyskane przez WIOŚ w Rzeszowie w 94 punktach pomiarowokontrolnych położonych w 71 jednolitych częściach wód rzecznych oraz w 3 punktach pomiarowokontrolnych na zbiornikach zaporowych: Solina na Sanie oraz Besko i zbiornik Rzeszów na Wisłoku.
Ocena eutrofizacji w jednolitych częściach wód wykonana została w układzie jednolitych części wód
powierzchniowych opracowanych w KZGW i właściwych dla cyklu wodnego 2007-2009.
Oceniane części wód (rzeki i zbiorniki zaporowe) położone są w zlewni Wisły (9 jcw) i jej
dopływów: Wisłoki (16 jcw), Sanu (47 jcw) oraz zlewni rzeki Strwiąż (1 jcw). Najwięcej z nich
reprezentuje typ 12 (potok fliszowy), typ 19 (rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta) oraz typ 17 (potok
nizinny piaszczysty).
Zestawienie wyników oceny eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych w układzie
zlewniowym zawiera tab. 2.4.2.3.
Tab. 2.4.2.3. Zestawienie wyników oceny eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych (jcw)
w województwie podkarpackim za lata 2008-2010 w układzie zlewniowym [18], [21], [102]
Lp.

Zlewnia
(nr zlewni)

DORZECZE WISŁY
1.
Wisła od Nidy do Wisłoki (217)
2.
Wisłoka (218)
3.
Wisła od Wisłoki do Sanu (219)
4.
San do Osławy (221)
5.
Osława (222)
6.
San od Osławy do Wiaru (223)
7.
Wiar (224)
8.
San od Wiaru do Wisłoka (225)
9.
Wisłok (226)
10. San od Wisłoka do Tanwi (227)
11. Tanew (228)
12. San od Tanwi do ujścia (229)
13. Bug (266)
DORZECZE DNIESTRU
14. Strwiąż (76)
RAZEM:

Liczba jcw
poddanych zagrożonych
ocenie
eutrofizacją
2
16
7
4
2
4
3
8
17
2
3
4
1

1
11
5
3
3
6
13
2
3
3
1

1
74

51

Numer zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005)

Badania wykazały, że znaczna część wód powierzchniowych zagrożona jest eutrofizacją.
Zjawisko to stwierdzono w 50 jednolitych częściach wód rzecznych, co stanowi 67,6% części wód
objętych oceną (łącznie ze zbiornikami zaporowymi). Najczęściej o wyniku oceny decydował
fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), a spośród wskaźników fizykochemicznych: azot Kjeldahla,
fosforany, azot amonowy i fosfor ogólny. Największą grupę stanowią części wód, w których
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przekroczenie stanu dobrego występowało jedynie w przypadku wskaźnika biologicznego (wskaźnika
okrzemkowego IO). Najwięcej przekroczeń wartości granicznych ocenianych wskaźników stwierdzono
w następujących częściach wód: Rzeka (zlewnia Wisłoki), Koniecpólka (zlewnia Wisły od Wisłoki do
Sanu), Mikośka (zlewnia rzeki Wisłok), Czarna (zlewnia rzeki Wisłok).
W wodach zbiorników zaporowych Solina na Sanie i Besko na Wisłoku zjawisko eutrofizacji nie
wystąpiło. O zaliczeniu zbiornika Rzeszów na rzece Wisłok do wód eutroficznych zadecydowały
elementy biologiczne: fitobentos i fitoplankton.

2.4.3. OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WYKORZYSTYWANYCH
DO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO
SPOŻYCIA
W ramach monitoringu operacyjnego wykonane zostały badania jednolitych części wód
dostarczających dziennie średnio powyżej 100 m3 wody przeznaczonej do spożycia. W grupie
monitorowanych wód znajdują się m.in. zbiorniki zaporowe Solina na Sanie i Besko na Wisłoku oraz
cieki zaopatrujące w wodę duże ośrodki miejskie województwa podkarpackiego: Rzeszów, Przemyśl,
Krosno, Mielec, Jasło, Dębica, Jarosław, Brzozów. Próbki wody pobrane zostały w 17 celowych
punktach operacyjnych, położonych w zlewni Wisłoki (5 punktów), Sanu (7 punktów) i Wisłoka
(5 punktów).
Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do pozyskiwania
wody pitnej oraz zakres i sposób monitorowania i oceny tych wód określa rozporządzenie w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (2002).
Rozporządzenie ustala trzy kategorie jakości wód w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia
i związanych z nim procesów uzdatniania, jakim zanieczyszczone wody muszą być poddane w celu
uzyskania wody przeznaczonej do spożycia:
1. Kategoria A1 - woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz
dezynfekcji.
2. Kategoria A2 - woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji.
3. Kategoria A3 - woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
w szczególności
utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu
aktywnym oraz dezynfekcji.
Określone kategorie odzwierciedlają jakość wody przed jej uzdatnieniem. Zakres badań obejmuje
wskaźniki fizykochemiczne, chemiczne i bakteriologiczne.
Zgodnie z przyjętym kryterium oceny, w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych wody
zaklasyfikowane zostały do kategorii A2, charakteryzującej wody dobrej jakości. Taki wynik oceny
uzyskano dla zbiorników zaporowych: Solina i Besko oraz małych cieków: Potasówka, Kołonica
i Iwoniczanka. Do kategorii A3 zostały zaliczone wody w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych.
W pozostałych 6 punktach, tj.: Jasiołka - Szczepańcowa, Wisłoka - Podgrodzie (powyżej Dębicy),
Wisłoka - Wojsław (powyżej Mielca), San - Zasław (powyżej Sanoka), San - Radymno (powyżej
Jarosławia) oraz Wisłok - Zwięczyca (powyżej Rzeszowa), wody nie spełniały wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe pozyskiwane do zaopatrzenia ludności w wodę pitną.
Wyniki oceny jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do pozyskiwania wody pitnej
przedstawione zostały na ryc. 2.4.3.1. i w tab. 2.4.3.1.
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Wody powierzchniowe

Ryc. 2.4.3.1. Mapa rozkładu jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia w województwie podkarpackim w 2010 r. [21], [91], [102]
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Kod i nazwa jednolitej
części wód
powierzchniowych

PLRW200012218189
Kłopotnica

65

Zlewnia: OSŁAWA (222)
PLRW20001222252
8.
PL01S1601_3268
Osława do Rzepedki
Zlewnia: SAN OD OSŁAWY DO WIARU (223)
PLRW200015223319
9.
San od zb.Myczkowce do
PLO1S1601_2239
Tyrawki
PLRW20001222329
10.
PLO1S1601_2237
Sanoczek
PLRW200015223999
11.
PLO1S1601_1916
San od Olszanki do Wiaru
Zlewnia: SAN OD WIARU DO WISŁOKA (225)
PLRW2000192259
12.
San od Huczek do Wisłoka,
PLO1S1601_2238
bez Wisłoka
Zlewnia: WISŁOK (226)
13.
PLRW20000226159
PLO1S1601_1968

PLO1S1601_2227

PLRW200012221899
Hoczewka

7.

Wisłoka - Wojsław

PLO1S1601_1902

285,4
26,7
169,5

134,4

San - Zasław
Sanoczek - Nagórzany
San - Ostrów

San - Radymno

Zbiornik Besko

35,2

0,3

21,5

61,7

28,5

108,6

Osława - Rzepedź

Kołonica - Kołonice

Zbiornik Solina

Wisłoka - Podgrodzie

PLO1S1601_1890

PLO1S1601_1966

Jasiołka - Szczepańcowa

PLO1S1601_2221

PLRW20000221559
Zbiornik Solina

Wisłoka - Żółków

Potasówka - Folusz

1,1

A3: OWO, mangan,
fenole
non: ChZT-Cr

poza kategorią
(non)
poza kategorią
(non)

A2: barwa, OWO

A3: zawiesina ogólna,
fenole

poza kategorią
(non)
A2

A3: fenole

A3

A1

A1

poza kategorią
(non)
A3

A1

A2: zapach, azot
Kjeldahla

A3

A2

A2: odczyn, OWO

A2: odczyn

poza kategorią
(non)

A2

A1

A2: fenole
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A2: liczba bakterii grupy coli, liczba

non: liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego

A3: liczba bakterii grupy coli typu
kałowego
A3: liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego

non: liczba bakterii grupy coli typu
kałowego

A3: liczba bakterii grupy coli typu
kałowego

A2: liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego
A2: liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego, liczba
paciorkowców kałowych

A3: liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego

non: liczba bakterii grupy coli typu
kałowego

non: liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego

A3: liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego

A2: liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego, liczba
paciorkowców kałowych

mikrobiologiczne

Kategoria jakości wód - wskaźniki degradujące
fizykochemiczne

A3

A2

Kategoria
Km
jakości
biegu
wody
rzeki
DORZECZE WISŁY

Nazwa punktu pomiarowokontrolnego

PLO1S1601_1887

PL01S1601_3266

Kod punktu
pomiarowokontrolnego

6.

2.

PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy do
Ropy
PLRW2000142184599
3.
Jasiołka od Panny do
Chlebianki
PLRW200019218771
4.
Wisłoka od Potoku
Chotowskiego do Rzeki
PLRW20001921899
5.
Wisłoka od Potoku
Kiełkowskiego do ujścia
Zlewnia: SAN DO OSŁAWY (221)

1.

Zlewnia: WISŁOKA (218)

Lp.

Tab. 2.4.3.1. Ocena jakości wód powierzchniowych województwa podkarpackiego wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2010 r. [18],
[21], [102]
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PLO1S1601_2213

PLO1S1601_1934

PLRW20001222644
Stobnica do Łądzierza

PLRW200015226559
Wisłok od Stobnicy do
zbiornika Rzeszów

16.

17.

Wisłok - Zwięczyca

Dopływ spod Góry Czarnej Przysietnica

Iwoniczanka - Iwonicz Zdrój

Wisłok - Besko

Nazwa punktu pomiarowokontrolnego

Numer zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005)

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
ChZT-Cr
- chemiczne zapotrzebowanie na tlen
OWO
- ogólny węgiel organiczny

PLO1S1601_2219

PLO1S1601_1927

Kod punktu
pomiarowokontrolnego

PLRW200012226329
Lubatówka

Kod i nazwa jednolitej
części wód
powierzchniowych
Zbiornik Besko
PLRW2000142263337
Wisłok od zb.Besko do
Czarnego Potoku

15.

14.

Lp.

Wody powierzchniowe

67,9

0,8

11,9

167,6

Km
biegu
rzeki

poza kategorią
(non)

A3

A2

A3

Kategoria
jakości
wody

non: zawiesina ogólna

A3: zawiesina ogólna

A1

A2: barwa, OWO

fizykochemiczne
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non: liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego

A2: liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego, liczba
paciorkowców kałowych
A3: liczba bakterii grupy coli typu
kałowego, liczba paciorkowców
kałowych

A3: liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego

bakterii grupy coli typu kałowego

mikrobiologiczne

Kategoria jakości wód - wskaźniki degradujące

Wody powierzchniowe

wróć
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Jakość monitorowanych wód dyskwalifikowały przede wszystkim wskaźniki bakteriologiczne. W 3
punktach: Wisłoka - Żółków, Osława - Rzepedź, Sanoczek - Nagórzany wody pod względem
fizykochemicznym były bardzo dobrej jakości i odpowiadały kategorii A1. Niekorzystne wartości
wskaźników bakteriologicznych zadecydowały jednak o zaliczeniu badanych cieków do kategorii A3.
Wskaźniki fizykochemiczne, oznaczone w monitorowanych wodach na poziomie
przekraczającym wartości graniczne ustalone dla kategorii A2, to: ChZT-Cr, zawiesina ogólna, ogólny
węgiel organiczny (OWO), mangan, fenole.
W 2010 r. zaobserwowano wyższy niż w roku poprzednim poziom zanieczyszczenia
bakteriologicznego wód w rzekach, głównie w zlewni Wisłoki i Sanu. Jedną z przyczyn takiego stanu
były zmienne warunki hydrometeorologiczne, takie jak: częste gwałtowne wezbrania wód w okresie
letnim i zimowym oraz dwie powodzie, które dotknęły obszar Podkarpacia.

2.4.4. OCENA PRZYDATNOŚCI WÓD DO BYTOWANIA RYB W WARUNKACH
NATURALNYCH
Monitoring wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych prowadzony był
w 16 jednolitych częściach wód rzecznych. Badania zostały wykonane w punktach pomiarowokontrolnych, położonych w zlewni Wisłoki, Wisły, Sanu, Osławy, Wisłoka i Tanwi. Wyboru części wód
do badań dokonano w oparciu o wykazy wód przeznaczonych do bytowania ryb łososiowatych oraz
do bytowania ryb karpiowatych na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie.
Wymagania, jakie powinny spełniać wody powierzchniowe będące środowiskiem życia ryb oraz
sposób monitorowania i oceny tych wód określa rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (2002).
Zakres badań obejmował następujące wskaźniki fizykochemiczne istotne dla wód będących
naturalnym środowiskiem życia ryb: temperatura wody, zawiesina ogólna, odczyn, tlen rozpuszczony,
BZT5, azot amonowy, niejonowy amoniak, azotyny, fosfor ogólny, fenole, cynk ogólny, miedź
rozpuszczona oraz twardość ogólna.
Zgodnie z wykazem RZGW, w 6 monitorowanych jednolitych częściach wód powinny być
zachowane wymagania ustalone dla wód będących środowiskiem życia ryb łososiowatych,
w pozostałych 10 częściach wód - wymagania określone dla wód stanowiących miejsce bytowania ryb
karpiowatych.
Na podstawie badań ustalono, że tylko jedna jednolita część wód, tj. Osława do Rzepedki,
spełniała wymagania dla bytowania ryb karpiowatych, przy czym zgodnie z wykazem RZGW ta część
wód powinna odpowiadać kryteriom ustalonym dla ryb łososiowatych. Pozostałe części wód nie
osiągnęły jakości wymaganej dla bytowania ryb. Wskaźnikami, które najczęściej nie spełniały
ustalonych wymagań, były azotyny i fosfor ogólny. Wyniki oceny przedstawione zostały w tab. 2.4.4.1.
Wykaz wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych nie został uwzględniony
w rejestrze wykazów obszarów chronionych, opracowanym w Krajowym Zarządzie Gospodarki
Wodnej w 2010 r. Od 2011 r. badaniami pod kątem oceny wód będących środowiskiem życia ryb
objęte zostały jedynie te jednolite części wód, które zostały wyznaczone jako obszary ochrony siedlisk
lub gatunków dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
lub znajdują się w obrębie tych obszarów i w których stwierdzono występowanie chronionych
gatunków ryb.
Tab. 2.4.4.1. Jakość wód powierzchniowych będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
w województwie podkarpackim w 2010 r. [18], [21], [66], [102]
Lp
.

Kod i nazwa jednolitej
części wód
powierzchniowych

Zlewnia: WISŁOKA (218)
PLRW2000142184599
1.
Jasiołka od Panny do
Chlebianki
PLRW200014218499
2.
Jasiołka od Chlebianki
do ujścia
PLRW200017218769
3.
Grabinka

Punkt pomiarowo-kontrolny (ppk)
kod ppk

nazwa ppk

km
rzeki

DORZECZE WISŁY

Przydatność wód
do bytowania ryb
wg
wg
wykazu
badań
RZGW

Wskaźniki
decydujące
o ocenie
przydatności
wód

PL01S1601_1894

Jasiołka Jedlicze

17,6

Łos.

non

azotyny

PL01S1601_1896

Jasiołka - Jasło

0,3

Karp.

non

azotyny

PL01S1601_2217

GrabinkaDębica

1,6

Łos.

non

azotyny,
fosfor ogólny
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Lp
.

Kod i nazwa jednolitej
części wód
powierzchniowych

Punkt pomiarowo-kontrolny (ppk)
kod ppk

nazwa ppk

km
rzeki

Zlewnia: WISŁA OD WISŁOKI DO SANU (219)
4.

PLRW200019219699
Trześniówka od
Karolówki do ujścia

PL01S1601_1878

Zlewnia: OSŁAWA (222)
PLRW20001222252
5.
PL01S1601_3268
Osława do Rzepedki
PLRW20001222289
6.
PL01S1601_3242
Kalniczka
Zlewnia: SAN OD WIARU DO WISŁOKA (225)
PLRW200019225499
7.
Szkło od granicy
PL01S1601_1947
państwa do ujścia
PLRW2000162256469
8.
PL01S1601_3246
Sołotwa do Glinianki
9.

PLRW200017225729
Szewnia

Zlewnia: WISŁOK (226)
PLRW200012226329
10.
Lubatówka
11.

PLRW200012226389
Kopytko

PL01S1601_1925

PL01S1601_1930
PL01S1601_3238

Trześniówka Trześń

Osława Rzepedź
Kalniczka Tarnawa Górna
Szkło - Węgry
Sołotwa Basznia Górna
Szewnia LeżachówOsada
Lubatówka Krosno
Kopytko Wysoka
Strzyżowska

Przydatność wód
do bytowania ryb
wg
wg
wykazu
badań
RZGW

3,3

Karp.

non

tlen
rozpuszczony,
azot amonowy,
azotyny, fosfor
ogólny

35,2

Łos.

Karp.

temperatura
wody, azotyny

2,0

Łos.

non

azotyny

2,2

Karp.

non

azotyny, fosfor
ogólny

14,5

Karp.

non

azotyny, fosfor
ogólny

0,5

Karp.

non

azotyny, fosfor
ogólny

0,8

Łos.

non

azotyny, fosfor
ogólny

0,8

Łos.

non

azotyny

12.

PLRW20001722669
Mrowla

PL01S1601_1938

Mrowla - Nowa
Wieś

0,8

Karp.

non

13.

PLRW200019226899
Mleczka od Łopuszki do
ujścia z Mleczką
Wschodnią od Węgierki

PL01S1601_1942

MleczkaGniewczyna

1,0

Karp.

non

Zlewnia: TANEW (228)
PLRW200016228249
14.
PL01S1601_3269
Brusienka
Zlewnia: SAN OD TANWI DO UJŚCIA (229)

Brusienka Niemstów

1,2

Karp.

non

15.

PLRW20001722929
Barcówka

16.

PLRW200019229499
Bukowa od Rakowej do
ujścia

Wskaźniki
decydujące
o ocenie
przydatności
wód

PL01S1601_1956

Barcówka Stalowa Wola

0,1

Karp.

non

PL01S1601_1959

Bukowa Chłopska Wola

1,2

Karp.

non

zawiesina
ogólna, tlen
rozpuszczony,
BZT5, niejonowy
amoniak, azot
amonowy,
azotyny, fosfor
ogólny
zawiesina
ogólna, azot
amonowy,
azotyny, fosfor
ogólny
azotyny, fosfor
ogólny
azot amonowy,
niejonowy
amoniak,
azotyny, fosfor
ogólny
zawiesina
ogólna, azot
amonowy,
azotyny

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
BZT5 - pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen
Łos. - wody przeznaczone do bytowania ryb łososiowatych
Karp. - wody przeznaczone do bytowania ryb karpiowatych
non - wody nie spełniają wymagań określonych dla bytowania ryb w warunkach naturalnych
Numer zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005)

2.5. JAKOŚĆ WÓD GRANICZNYCH (Jolanta Nawrot)
Monitoring rzek w ramach współpracy polsko-ukraińskiej na wodach granicznych prowadzony jest
od 2000 r. Badaniami objęte są dwie rzeki graniczne Wisznia i Szkło, prawobrzeżne dopływy Sanu.
Rzeki te mają źródła na terytorium Ukrainy i uchodzą do Sanu w prawobrzeżnej części zlewni Sanu od
Wiaru do Wisłoka.
Badania na wodach granicznych wykonywane są przez WIOŚ w Rzeszowie w dwóch punktach
pomiarowo-kontrolnych: Wisznia - Gaje, Szkło - Budzyń.
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Program pomiarowy, ustalony przez polsko-ukraińską grupę roboczą, obejmuje 10 wskaźników
fizykochemicznych: BZT5, tlen rozpuszczony, chlorki, siarczany, zawiesina ogólna, azot azotynowy,
azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny i fosforany. Ocena jakości wód granicznych dokonywana
jest poprzez porównanie wartości średniorocznych badanych wskaźników z ustalonymi progowymi
wartościami rekomendowanymi w projekcie pilotowym wdrożenia dla rzeki Bug, który był realizowany
ze środków pomocowego programu TACIS CBS.
Badania wykazały, że w wodach Wiszni w strefie przygranicznej wszystkie badane wskaźniki
kształtowały się poniżej poziomu rekomendowanego. Zadawalający był również stopień natlenienia
wód rzeki.
Rzeka Szkło wprowadzała na terytorium Polski wody znacznie zanieczyszczone. Wskaźnikami
obniżającymi jakość wody w strefie przygranicznej były przede wszystkim siarczany, a także: azot
azotynowy i BZT5. Natlenienie rzeki nie zostało naruszone.
Poziom siarczanów w wodach rzeki Szkło znacznie przewyższa wartość rekomendowaną
(o 97%). Przekracza również wartość dopuszczalną ustaloną dla dobrego stanu wód i określoną
w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (2008).
Wysokie stężenia siarczanów są wynikiem przedostawania się do Szkła wód ze Zbiornika
Jaworowskiego. Zbiornik, pełniący funkcję zbiornika rekreacyjnego, powstał w wyniku rekultywacji
wyrobiska pokopalnianego siarki w Jaworowie na Ukrainie. Prawdopodobne jest, że siarczany
przedostają się z wód podziemnych degradowanych przez wielolecia w wyniku działalności kopalni
siarki w Jaworowie. Mogą też być wymywane z podłoża zbiornika, ponieważ czasza zbiornika przed
wypełnieniem wodą nie została odizolowana od podłoża.
Zmiany średnich rocznych stężeń siarczanów w rzece Szkło w punkcie granicznym Szkło-Budzyń
w latach 2000-2010 przedstawia ryc. 2.5.1.W latach 2000-2003 obserwowany był spadek poziomu
siarczanów w rzece. W kolejnych trzech latach, do roku 2007, gdy prowadzona była rekultywacja
terenu pokopalnianego i budowa Zbiornika Jaworowskiego, stężenia siarczanów utrzymywały się na
podobnym poziomie, choć w dalszym ciągu przekraczały poziom rekomendowany. W 2007 r., po
rozpoczęciu eksploatacji zbiornika, zanieczyszczenie rzeki Szkło siarczanami wzrosło i nadal
utrzymuje się.
800
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Ryc. 2.5.1. Stężenia średnioroczne siarczanów w rzece Szkło w latach 2000-2010 [102]

2.6. JAKOŚĆ WODY W KĄPIELISKACH (Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Rzeszowie)
Kąpieliska są ważnym elementem letniego wypoczynku. W okresie trwania sezonu
kąpieliskowego (zazwyczaj trwa od maja do końca września w zależności od regionu kraju)
odwiedzane są one przez turystów oraz ludność miejscową w celu kąpieli, plażowania lub uprawiania
sportów wodnych. Odpoczynek na plaży jest wspaniałą formą rekreacji pozwalającą na aktywne
spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Kontakt z wodą przyjemnie relaksuje, a pływanie angażuje
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pracę mięśni całego ciała, dzięki czemu jest jednym z najlepszych dla naszego organizmu ćwiczeń
fizycznych. Prawie każdy marzy o wypoczynku nad czystą, bezpieczną wodą z możliwością kąpieli.
Jakość wody w kąpieliskach w Polsce jest systematycznie kontrolowana i oceniana pod
względem sanitarnym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wynika to z obowiązujących
przepisów prawnych (zarówno polskich jak i odpowiednich dyrektyw UE). Państwowa Inspekcja
Sanitarna w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego, na bieżąco informuje społeczeństwo o wynikach
sprawowanego nadzoru. Narzędziem informatycznym umożliwiającym wywiązanie się Państwowej
Inspekcji Sanitarnej z tego obowiązku jest sprawne funkcjonowanie krajowego internetowego serwisu
kąpieliskowego. Serwis obejmuje nie tylko kąpieliska, ale również wiele miejsc niezorganizowanych,
zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, z których tradycyjnie korzysta duża liczba osób.
Kąpieliska ze względu na sposób ich zorganizowania i wyposażenia dzieli się na zorganizowane
i prowizoryczne. Kąpieliska zorganizowane posiadają wyznaczone i oznakowane strefy do kąpieli oraz
pomosty. Plaże wyposażone są w urządzenia sanitarne, przebieralnie, kosze na odpady. Na
kąpieliskach zapewniona jest opieka ratownika oraz dostępne jest podstawowe wyposażenie
medyczne i ratunkowe. Szczegółowe warunki korzystania z kąpieliska określa jego regulamin.
W sezonie letnim funkcjonują także miejsca wykorzystywane do kąpieli, które przeważnie nie są
oznakowane, bądź oznakowane prowizorycznie, nie posiadające infrastruktury, tzn. bez toalet,
natrysków, śmietników, pomostów, nadzoru ratownika.
W celu określenia jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli jest ona
badana pod kątem wielu wskaźników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. Państwa UE
muszą przestrzegać wartości obowiązkowych określonych w przepisach unijnych dotyczących jakości
wody w kąpieliskach. Raport dotyczący jakości wody w polskich kąpieliskach po raz pierwszy był
opracowany i przekazany Komisji Europejskiej za 2005 r.
W ramach pierwszych polskich raportów z województwa podkarpackiego zgłoszono do Komisji
Europejskiej sześć kąpielisk zorganizowanych, z których po weryfikacji w 2010 r. pozostały trzy:
1. „Wędrowiec” - Nowe Sioło, rzeka Brusienka.
2. Chrewt - zbiornik Solina.
3. „Patelnia” - Polańczyk, zbiornik Solina.
W sezonie letnim 2010 jakość wody w kąpieliskach była systematycznie kontrolowana i oceniana
pod względem sanitarnym przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, w ramach
bieżącego nadzoru sanitarnego, na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (1985) oraz
rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (2002).

Ryc. 2.6.1. Kąpielisko zorganizowane „Przybyłów”
w Gorzycach, 2010 r. [47]

Ryc. 2.6.2. Kąpielisko prowizoryczne „Zalew Machów”
w Tarnobrzegu, 2010 r. [44]

Na ryc. 2.6.3. przedstawione zostały kąpieliska zorganizowane i prowizoryczne oraz miejsca
zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli, funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego
w 2010 r.
Zgodnie z unijnym prawem, próbki wód kąpieliskowych są pobierane na dwa tygodnie przed jego
początkiem, a także co dwa tygodnie w ciągu sezonu. Pobieranie i badania próbek wody Państwowa
Inspekcja Sanitarna przeprowadza na wniosek właściciela/zarządcy kąpieliska, który pisemnie
zawiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o planowanym terminie rozpoczęcia
sezonu.
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Próbki wody pobiera się z miejsc, gdzie występuje największe dzienne zagęszczenie kapiących
się osób. Liczbę miejsc pobierania próbek wody każdorazowo, indywidualnie dla poszczególnych
kąpielisk ustala państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Zakres analizy wody obejmuje badania
mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Badanie mikrobiologiczne obejmuje określenie: liczby bakterii
Escherichia coli lub bakterii grupy coli typu kałowego, liczby bakterii grupy coli, liczby paciorkowców
kałowych oraz obecność pałeczek Salmonella. Badanie fizykochemiczne to oznaczenie: pH, barwy,
zapachu, olejów mineralnych, substancji powierzchniowo czynnych, fenoli, przezroczystości, tlenu
rozpuszczonego, biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5). Wykonywane w ramach
monitoringu badania wody w kąpieliskach służą ocenie jej jakości w zakresie bezpieczeństwa dla
zdrowia osób kąpiących się. Ich podstawowym celem jest identyfikacja zanieczyszczeń, mogących
stwarzać zagrożenie zdrowia ludzi i ustalenie, jakiego rodzaju środki zaradcze są niezbędne do
podjęcia w celu ich ochrony, z zakazem kąpieli włącznie wydanym na mocy orzeczenia.

Ryc. 2.6.3. Mapa rozkładu kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych oraz miejsca zwyczajowo
wykorzystywanych do kąpieli, funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r. [47]

Wydanie przez służby sanitarne orzeczenia o nieprzydatności wody do kąpieli jest równoznaczne
ze stwierdzeniem, że korzystanie z kąpieliska może zagrażać zdrowiu osób kąpiących się. Ma ono
uchronić ludzi przed niebezpiecznymi dla zdrowia następstwami kąpieli w takim akwenie, głównie
przed wodozależnymi chorobami (powodowanymi np. przez bakterie Salmonella, Shigella,
Camylobakter, Legionella, E.coli ).
Szczególnie groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt są występujące w wodach powierzchniowych
sinice (Cyjanobakterie), mikroorganizmy wykazujące w swojej budowie cechy zarówno bakterii, jak
i glonów. Ich rozwój w przypowierzchniowych warstwach zbiorników wodnych jest uwarunkowany
m.in. dostępem do światła słonecznego, zawartością dwutlenku węgla oraz odpowiednią ilością
substancji odżywczych (azot, fosfor). Masowy rozwój sinic, trwający około 5-7 dni, objawiający się
charakterystycznymi zakwitami, powoduje wydzielanie się z nich szkodliwych toksyn. Ze względu na
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ich mechanizm działania podzielono je na hepatotoksyny, neurotoksyny, cytotoksyny oraz
dermatotoksyny. Toksyny sinicowe mogą być nie tylko groźne dla osób bezpośrednio kąpiących się
w wodzie, ale także dla osób uprawiających sporty wodne i niekoniecznie bezpośrednio stykających
się z powierzchnią wody. Wynika to z wdychania aerozolu wodnego powstającego na skutek
falowania naturalnego lub sztucznie wytworzonego przez działanie sprzętu pływającego. Toksyny
produkowane przez sinice są niebezpieczne dla zdrowia gdyż nie ulegają rozkładowi w organizmie
człowieka i zwierząt, kumulują się w jego komórkach i mogą powodować efekt toksyczny po dłuższym
okresie ekspozycji na nawet bardzo niskie ich stężenia. Na działanie toksyn sinicowych bardzo
wrażliwe są osoby chorujące wcześniej na wątrobę, cierpiące na uszkodzenie nerek lub też osoby
z obniżoną barierą immunologiczną. Również dzieci ze względu na dłuższe przebywanie w wodzie
i picie większej ilości wody podczas kąpieli. Do najczęściej występujących u ludzi objawów,
pojawiających się po kontakcie z zanieczyszczoną toksynami sinicowymi wodą, należą: zmiany
skórne (rumień, pokrzywka, pęcherze), zapalenie spojówek i gałki ocznej, gorączka, wymioty,
biegunka, kolki, halucynacje, niepokój, zmiany nastroju, drgawki, dreszcze oraz ostre zapalenie
wątroby. Kąpieliska nie spełniające wymagań sanitarnych są w razie potrzeby wyłączane
z eksploatacji w oparciu o postępowanie administracyjne, zgodnie z Kodeksem Postępowania
Administracyjnego (1960).
Władze lokalne i właściciele kąpielisk odpowiadają za czystość i utrzymanie kąpielisk
w należytym stanie oraz zapewnienie ich dostępności dla ludności, w tym za wykonywanie
niezbędnych zabezpieczeń i oznakowań - §8 ust.2 rozporządzenia w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kapiących się i uprawiających sporty
wodne (1997). Natomiast organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają obowiązek nadzoru i kontroli,
czy jakość wody w kąpielisku nie stwarza zagrożenia epidemiologicznego oraz czy stan sanitarnotechniczny całego obiektu spełnia podstawowe wymagania higieniczne.
W sezonie letnim 2010 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna w województwie podkarpackim objęła
nadzorem 27 kąpielisk śródlądowych, w tym:
1. Dwadzieścia zorganizowanych i prowizorycznych, zlokalizowanych w: Borku Małym, Chotowej,
Dylągówce, Gorzycach, Grodzisku Dolnym, Kozłowie, Kamionce, Łopuszce Małej, Nowym Siole,
Polańczyku – kąpieliska „Cypel” i „Patelnia”, Przemyślu, Radawie, Radymnie, Rzemieniu,
Rzeszowie, Zaklikowie, Wojkowie i Wołkowyi.
2. Siedem miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli w: Brzózie Królewskiej, Chrewcie,
Łazorach, Ożannie, Solinie, Ulanowie, Wilczej Woli.
Podczas sezonu wakacyjnego przeprowadzono 102 kontrole stanu sanitarnego kąpielisk i jakości
wody. Ocena stanu sanitarnego kąpielisk wykazała, że stosunkowo wysoki ich odsetek nie spełniał
wymagań sanitarno-higienicznych. Wynikało to przede wszystkim z nieodpowiedniej jakości wody
w kąpielisku, co stwierdzono w różnych okresach sezonu letniego w 9 obiektach:
1. W kąpielisku przy Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Grand” w Chotowej (powiat dębicki),
przed rozpoczęciem sezonu, woda pod względem bakteriologicznym nie odpowiadała
wymaganiom obowiązującego rozporządzenia. W badanych próbkach wody stwierdzano
obecność pałeczek Salmonella. Po ustąpieniu zanieczyszczenia kąpielisko zostało dopuszczone
do eksploatacji od 8 lipca 2010 r. Ze względu na wzmożone opady deszczu w drugiej połowie
lipca organoleptyczna ocena wody wykazała jej znaczną mętność oraz podwyższony stan.
W związku z powyższym brak było podstaw do przedłużenia orzeczenia o przydatności wody do
kąpieli, a kąpielisko zostało uznane za nieczynne do czasu przedłożenia do wglądu wyników
badania wody odpowiadających obowiązującym wymaganiom. Badania próbek wody z dnia
9 sierpnia wykazały jej dobrą jakość, tym samym dopuszczono kąpielisko dla korzystających.
2. W Chrewcie w okresie od 23 sierpnia do końca sezonu kąpielisko zostało zamknięte ze względu
na ponadnormatywną liczbę paciorkowców kałowych.
3. Kąpielisko w Solinie-Jawor przy przystani „Białej Floty” w okresie od 23 sierpnia do 3 września
zamknięto z uwagi na obecność pałeczek Salmonella.
4. Ponadnormatywną liczbę paciorkowców kałowych i obecność pałeczek Salmonella stwierdzono
w Przemyślu w okresie od 9 do 27 lipca.
5. W kąpielisku „Zatoka” w Wołkowyi w okresie od 23 sierpnia do 3 września w wodzie stwierdzono
obecność pałeczek Salmonella.
6. „Patelnia” w Polańczyku - w okresie od 23 sierpnia do 1 września dyskwalifikacja kąpieliska
została spowodowana ponadnormatywną liczbą paciorkowców kałowych.
7. Utrzymująca się w kąpielisku w Kamionce obecność bakterii grupy coli typu kałowego i obecność
pałeczek Salmonella w okresie od 19 sierpnia do 1 września skutkowała okresowym
zamknięciem kąpieliska.
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8.

W Wilczej Woli od 16 sierpnia do końca sezonu wprowadzono zakaz kąpieli ze względu na
ponadnormatywną liczbę paciorkowców kałowych.
9. W kąpielisku „Żwirownia” w Rzeszowie w okresach: od 30 lipca do 4 sierpnia z uwagi na
ponadnormatywną liczbę paciorkowców kałowych i od 12 sierpnia do końca sezonu ze względu
na ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie wprowadzał okresowe zakazy kąpieli.
W sezonie wakacyjnym 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu objął
nadzorem nowe kąpielisko „Zalew Machów”, Tarnobrzeg, ul. Wisłostrada. Kąpielisko prowizoryczne
zlokalizowane zostało na zachodnim brzegu zalewu. Dojazd do kąpieliska odbywał się drogą
utwardzoną. Akwen wodny do kąpieli oznaczono bojami. Brzegi zalewu są wybetonowane – zejście
do wody odbywało się w 4 miejscach poprzez 3 drewniane schody z poręczami oraz jedno zejście
schodami betonowymi. Na brzeg kąpieliska oraz dno w obrębie wyznaczonej strefy do kąpieli został
nawieziony piasek. Długość udostępnianej plaży trawiastej wynosiła ok. 70 m. Na terenie kąpieliska
nie było natrysków i przebieralni. Przy kąpielisku znajduje się drewniany pomost dla żaglówek. Do
dyspozycji ratowników była wieża obserwacyjna usytuowana na terenie plaży. Zaplecze sanitarnohigieniczne stanowiło 12 kabin ustępowych typu TOI-TOI, w tym 2 kabiny z umywalkami do mycia rąk
przeznaczone dla obsługi. Na terenie kąpieliska usytuowana była odpowiednia ilość koszy
i pojemników na odpady komunalne. Kąpielisko jest strzeżone, a nad bezpieczeństwem pływających
czuwało w sezonie 5 ratowników. Kąpielisko posiadało regulamin kąpieliska i regulamin porządkowy.
W czasie sezonu kąpielowego pobrano 6 próbek wody do badania fizyko-chemicznego
i bakteriologicznego. Jakość wody w zakresie badanych parametrów odpowiadała wymaganiom
sanitarnym.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku skreślił z ewidencji miejsca
wykorzystywane do kąpieli w Sanoku na rzece San i Zagórzu na rzece Osława. Burmistrz Miasta
Sanoka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz poinformowali PPIS w Sanoku, że na ich terenach nie
ma miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Na terenach rekreacyjnych położonych wzdłuż rzeki San
i stanowiących własność gminy miasta Sanoka zostały umieszczone tablice zakazujące kąpieli,
natomiast w Zagórzu tereny przyległe do cieków wodnych stanowią wyłącznie obszary rekreacyjne.
Właściciel kąpieliska Dylągówka wprowadził zakaz kąpieli w okresie od 18 sierpnia do końca
sezonu z powodu występujących podrażnień skóry u kąpiących się. Przyczyny wystąpienia
niepożądanych objawów zdrowotnych nie ustalono.
Właściwi terenowo PPIS wydawali decyzje administracyjne dotyczące zakazu kąpieli do czasu
przedłożenia do wglądu wyników badań wody odpowiadających wymaganiom rozporządzenia
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (2002).
Szczególnym nadzorem objęto 3 kąpieliska ujęte w wykazie do Komisji Europejskiej
i podlegające corocznemu raportowaniu. W trakcie sezonu 2010, kąpielisko w Chrewcie na zbiorniku
Solina, z uwagi na brak ratowników i niski standard, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ustrzykach Dolnych ocenił jako nie spełniające podstawowych wymagań dla tego typu obiektów
i wnioskował o wyłączenie kąpieliska z raportowania do KE w 2010 r. Kąpielisko przekwalifikowano na
miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli.
Sezon kąpieliskowy we wszystkich kąpieliskach został zakończony 30 września 2010 r. Do końca
trwania sezonu jakość wody w kąpieliskach była systematycznie kontrolowana i oceniana pod
względem sanitarnym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Obowiązek wprowadzenia do legislacji krajowej zaleceń dyrektywy 2006/7/WE dotyczącej
zarządzania jakością wody w kąpieliskach (2006) zmienił całkowicie dotychczasowe regulacje
w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach. Od stycznia 2011 r.
obowiązujące przepisy nakładają na organizatorów kąpielisk i gminy zupełnie nowe obowiązki, których
niewykonanie ujemnie wpłynie na możliwości wypoczynku na terenie naszego regionu.
W związku z funkcjonowaniem krajowego internetowego serwisu informacyjnego o jakości wody
w kąpieliskach, w okresie od 15 czerwca do 15 września 2010 r. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny przekazał do Głównego Inspektoratu Sanitarnego 23 informacje o przydatności
lub nieprzydatności wody do kąpieli. Serwis informacyjny prowadzony i nadzorowany przez Główny
Inspektorat Sanitarny, w stosunku do lat wcześniejszych, został zmodyfikowany i rozszerzony, między
innymi o informacje dotyczące infrastruktury znajdującej się na terenie kąpieliska. W serwisie ujęte są
informacje dotyczące wszystkich nadzorowanych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej
kąpielisk w kraju. Strona internetowa serwisu kąpieliskowego: www.gis.gov.pl.
Przez cały okres letni w 2010 r. komunikaty Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego o przydatności lub nieprzydatności wody do kąpieli w kąpieliskach i miejscach
zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli w województwie podkarpackim, aktualizowane na bieżąco,
dostępne były na stronie internetowej: www.wsse.rzeszow.pl.
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leżajski

leżajski

leżajski

lubaczowski

mielecki

mielecki

niżański

12.

13.

14.

15.

16.

17.

leski

7.

11.

kolbuszowski

6.

leski

jarosławski

5.

10.

jarosławski

4.

leski

dębicki

3.

9.

dębicki

2.

leski

bieszczadzki

1.

8.

Powiat

Lp.

brak
brak

Kąpielisko p/OSzW „Grand”
w Chotowej

Kąpielisko p/ORW
"Jałowce" w Kozłowie

74
brak

Zbiornik Solina - przy Białej
Flocie w Solinie-Jawor

brak
brak
brak
brak

Kąpielisko p/ GR-T
w Rzemieniu

Kąpielisko „Balaton”
w Wojkowie

Łazory – przy Stanicy
Harcerskiej rz. Tanew

P

P

Kąpielisko „Wędrowiec”
w Nowym Siole

Zalew "Ożanna"

Brzóza Królewska Zalew

P

brak

Zbiornik Solina - kąpielisko
„Zatoka” w Wołkowyji

Grodzisko Dolne "Zalew
Czyste"

brak

brak

Zbiornik Solina –kąpielisko
„Cypel” w Polańczyku

Zbiornik Solina - kąpielisko
„Patelnia” w Polańczyku

brak

brak

Zalew "Wilcza Wola"

Zalew ZEK w Radymnie

brak

brak

Zbiornik Solina – kąpielisko
w Chrewcie

Radawa kąpielisko GOWiR

2010-06-15

Nazwa kąpieliska/miejsca
wykorzystywanego
do kąpieli

2010-06-23

P

P

P

brak

P

P

P

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

2010-06-30

P

P

P

brak

P

P

P

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

2010-07-01

P

P

P

P

P

P

P

brak

brak

brak

brak

P

P

P

brak

brak

brak

2010-07-02

P

P

P

P

P

P

P

brak

brak

brak

brak

P

P

P

brak

NP

brak

2010-07-08

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

brak

P

P

2010-07-09

NP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

brak

NP

P

2010-07-14

NP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

brak

P

P

2010-07-21

NP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

brak

P

P

2010-07-28

NP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

brak

brak

P

2010-07-30

NP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

brak

brak

P

2010-08-04

NP

P

P

P

P

NP

P

P

P

P

P

P

P

P

brak

brak

P

2010-08-11

NP

P

P

P

P

NP

P

P

P

P

P

P

NP

P

brak

brak

P

2010-08-12

NP

P

P

P

P

NP

P

P

P

P

P

P

NP

P

brak

brak

P

NP

P

P

P

P

NP

P

P

P

P

P

P

P

P

brak

P

P

2010-08-13

Tab. 2.6.1. Jakość wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli w województwie podkarpackim w sezonie 2010 r. [47]
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2010-08-16

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NP

P

P

brak

P

P

2010-08-18

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NP

P

P

brak

P

P

2010-08-19

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NP

P

P

brak

P

P

2010-08-23

P

P

P

P

P

P

P

NP

NP

NP

P

NP

P

P

brak

P

NP

2010-08-25

P

P

P

P

P

P

P

NP

NP

NP

P

NP

P

P

brak

P

NP

2010-09-01

P

P

P

P

P

P

P

NP

NP

P

P

NP

P

P

brak

P

NP

2010-09-06
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P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NP

P

P

brak

P

NP
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Gorzyce - Przybyłów

brak

brak

brak

2010-06-23

P

P

brak

P

brak

brak

brak

brak

brak

P

2010-06-30

P

P

brak

P

brak

brak

brak

brak

brak

P

2010-07-01

P

P

P

P

P

P

P

brak

brak

P

2010-07-02

P

P

P

P

P

P

P

brak

brak

P

2010-07-08

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2010-07-09

P

P

P

P

P

P

P

P

NP

P

2010-07-14

P

P

P

P

P

P

P

P

NP

P

2010-07-21

P

P

P

P

P

P

P

P

NP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2010-07-28

Objaśnienia:
P
- woda przydatna do kąpieli
NP
- woda nieprzydatna do kąpieli
Kąpielisko :Jałowce” w Kozłowie - obiekt nie przygotowany do sezonu w związku z dwukrotnym zalaniem falą powodziową.
Kąpielisko „Balaton” w Wojkowie nieczynne w dniach 13-15.07.2010
- właściciel kąpieliska w dniu 16.08.2010 zakazał kąpieli z uwagi na zmiany skórne (wysypki)
- sezon kąpieliskowy zamknięty

tarnobrzeski

stalowowolski Zalew w Zaklikowie

25.

27.

Żwirownia kąpielisko
ROSiR

m. Rzeszów

24.

Zalew Machów (czynne od
10.07.2010)

P

Dylągówka kąpielisko
GOSIR

rzeszowski

23.

tarnobrzeski

brak

Kamionka przy polu
biwakowym

ropczyckosędziszowski

22.

26.

brak

Borek Mały gm. Ostrów
kąpielisko Żwirki

ropczyckosędziszowski

21.

brak

brak

Łopuszka Mała k/Kańczugi
Zalew

przeworski

20.

Ulanów ul. Podlądzie rz.
Tanew
brak

m. Przemyśl

19.

brak

Nazwa kąpieliska/miejsca
wykorzystywanego do
kąpieli

Os. Kmiecie rz. San

niżański

Powiat

18.

Lp.

2010-06-15
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2010-07-30

P

P

P

NP

P

P

P

P

P

P

2010-08-04

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2010-08-11

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2010-08-12

P

P

P

NP

P

P

P

P

P

P

2010-08-13

P

P

P

NP

P

P

P

P

P

P

2010-08-16

P

P

P

NP

P

P

P

P

P

P

2010-08-18

P

P

P

NP

P

P

P

P

P

P

2010-08-19

P

P

P

NP

P

P

P

P

P

P

2010-08-23

P

P

P

NP

P

NP

P

P

P

P

2010-08-25

P

P

P

NP

P

NP

P

P

P

P

2010-09-01

P

P

P

NP

P

P

P

P

P

P

2010-09-06
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P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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2.7. DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ POPRAWY STANU WÓD
POWIERZCHNIOWYCH (Tomasz Rybak)
Jednym z priorytetowych działań w dziedzinie gospodarki wodnej jest ochrona wód przed
zanieczyszczeniem. Ramy prawne działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu wód, określone
zostały w Ramowej Dyrektywie Wodnej (2000), której głównym celem jest osiągnięcie dobrego stanu
wód na obszarze UE. Narzędziem mającym zapewnić osiągnięcie celu dyrektywy w Polsce jest
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). KPOŚK jest dokumentem
strategicznym, w którym określono działania, polegające na wyposażeniu aglomeracji o RLM większej
od 2 000 w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych.
W ostatnich latach w województwie podkarpackim w ramach Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych, zrealizowano wiele inwestycji związanych z wyposażaniem miast i wsi
w oczyszczalnie ścieków oraz infrastrukturę kanalizacyjną. Dane GUS wskazują, że w latach 20062009, na obszarze województwa podkarpackiego do eksploatacji oddano 16 komunalnych
biologicznych oczyszczalni ścieków. Według danych WIOŚ w 2010 r. na obszarze województwa,
oddano do eksploatacji 7 biologicznych oczyszczalni ścieków w następujących aglomeracjach:
Trzcinica (gm. Jasło), Krzeszów (gm. Krzeszów), Wilcza Wola (gm. Dzikowiec), Nowy Żmigród
(gm. Nowy Żmigród), Solina (gm. Solina), Obarzym (gm. Dydnia, oczyszczalnia w m. Krzemienna),
Pułanki (gm. Frysztak).
Ponadto w 2010 r. prowadzono prace z zakresu rozbudowy i modernizacji na oczyszczalniach
ścieków m.in. w aglomeracjach: Lubenia (gm. Lubenia, oczyszczalnia w Siedliskach), Raniżów
(gm. Raniżów), Zaleszany (gm. Zaleszany), Majdan Królewski (gm. Majdan Królewski), Grabownica
Starzeńska (gm. Brzozów), Besko (gm. Besko), Wiązownica (gm. Wiązownica), Stary Dzików
(gm. Stary Dzików), Święte (gm. Radymno), Zarzecze (gm. Zarzecze), Stubno (gm. Stubno), Czarna
(gm. Czarna), Domaradz (gm. Domaradz), Pruchnik (gm. Pruchnik).
W wielu aglomeracjach trwają prace polegające na budowie sieci kanalizacyjnych. Zgodnie
z danymi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w 2010 r. na obszarze województwa wybudowano
ok. 1442 km sieci kanalizacyjnej. Wzrost długości zbiorczych sieci kanalizacyjnych zapewnia
oczyszczenie większej ilości ścieków (ryc. 2.7.1.). W województwie obserwuje się sukcesywny wzrost
odsetka liczby osób korzystających z oczyszczalni ścieków (ryc. 2.7.2.).
oczyszczane ścieki komunalne
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Ryc. 2.7.1. Zależność pomiędzy przyrostem długości sieci kanalizacyjnej i ilością oczyszczanych ścieków
komunalnych w województwie podkarpackim w latach 2006-2009 [5]
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ludność korzystająca z oczyszczalni w % ogólnej liczby
ludności
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Ryc. 2.7.2. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w województwie podkarpackim w latach 20062009 [5]

Wśród najważniejszych inwestycji podjętych w ostatnich latach w celu poprawy stanu wód
powierzchniowych w województwie podkarpackim, wymienić należy projekty współfinansowane
z Funduszu Spójności:
1. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu“ - projekt realizowany
przez MPGiK Sp. z o.o. w Mielcu. W ramach projektu w 2008 r. do eksploatacji oddano
nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Mielcu oraz wybudowano ok. 40 km sieci kanalizacyjnej na
obszarze gmin miejskiej i wiejskiej Mielec. Efekt ekologiczny inwestycji to poprawa jakości
ujściowego odcinka rzeki Wisłoka.
2. "Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli" – projekt realizowany przez Miejski Zakład
Komunalny w Stalowej Woli Sp. z o.o. W ramach projektu rozbudowano i zmodernizowano
oczyszczalnię ścieków w Stalowej Woli, wybudowano sieć kanalizacyjną na osiedlach Piaski I,
Piaski II, Charzewice, Rozwadów, wybudowano nową stację uzdatniania wody w Stalowej Woli.
3. “Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu“ – projekt realizowany przez
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. W ramach projektu rozbudowana została sieć kanalizacyjna
na obszarze Miasta Tarnobrzega (osiedla: Sielec, Wielowieś, Nadole, Dzików, Zakrzów,
Miechocin, Mokrzyszów, Sobów), zmodernizowane zostały oczyszczalnia ścieków
w Tarnobrzegu oraz stacja uzdatniania wody w Jeziórku. Zmodernizowana oczyszczalnia
ścieków w Tarnobrzegu została zniszczona przez wody powodziowe w maju 2010 r. W pierwszej
połowie 2011 r. Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. przystąpiły do odbudowy zniszczonej
oczyszczalni. W czerwcu 2011 r. oczyszczalnia była w trakcie rozruchu technologicznego.
4. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" – projekt realizowany przez Związek Gmin
Dorzecza Wisłoki. W ramach projektu wybudowano m.in. oczyszczalnie ścieków
w miejscowościach: Szebnie, Trzcinica, Krempna, Skołyszyn, Osiek Jasielski, Świerchowa,
zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Pilźnie, Kołaczycach, Czarnej i Brzostku. Najbardziej
zaawansowane prace prowadzono w gminie Jasło (wybudowano 188 km kanalizacji sanitarnej
i 47 przepompowni ścieków), w gminie Dębica (wybudowano 52 km kanalizacji sanitarnej oraz 21
przepompowni ścieków) oraz w gminie Czarna (wybudowano 41 km kanalizacji sanitarnej i 30
przepompowni ścieków).
W trakcie realizacji na obszarze województwa, są następujące inwestycje: "Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Przemyśla" (termin zakończenia 2013 r.),
"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok" (termin zakończenia 2015 r.),
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Krosna - etap I” (termin zakończenia 2013 r.),
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa" (termin zakończenia 2013 r.),
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa" (termin zakończenia
2013 r.), "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce - Etap I"
(termin zakończenia 2012 r.).
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Ryc. 2.7.3. Nowa oczyszczalnia ścieków komunalnych w
miejscowości Pułanki, gmina Frysztak, 2010 r. [44]

Ryc. 2.7.4. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków
komunalnych w miejscowości Stubno, gmina
Stubno, 2011 r. [44]

Według danych przedstawionych w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (2011) oraz zgodnie z informacją przedstawioną przez Marszałka Województwa
w „Sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w województwie
podkarpackim w roku 2010”, na obszarze województwa podkarpackiego do końca 2015 roku, ma
zostać wybudowanych 34 oczyszczalnie ścieków, w tym 4 w aglomeracjach o RLM>10000. Zgodnie
ze sprawozdaniem Marszałka, w 65 aglomeracjach województwa, zaplanowano inwestycje budowlano
- modernizacyjne w zakresie technologii oczyszczania ścieków lub technologii przeróbki osadów
ściekowych. Rozmieszczenie oczyszczalni ścieków w aglomeracjach województwa podkarpackiego
przedstawiono w rozdziale 2.2. na ryc. 2.2.8.
Na obszarze województwa realizowane są także inwestycje uwzględnione w "Programie
wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji
sanitarnej". W programie tym zaplanowano budowę trzech oczyszczalni ścieków w aglomeracjach:
Moszczaniec (gmina Komańcza), Czystogarb (gmina Komańcza), Tyrawa Wołoska (gmina Tyrawa
Wołoska) oraz modernizację oczyszczalni ścieków w 11 aglomeracjach położonych głównie
w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim i dębickim.
Kontynuacja inwestycji w zakresie budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy
systemów kanalizacyjnych będzie przyczyniać się do stopniowej poprawy stanu wód w kolejnych
latach.
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3. WODY PODZIEMNE (Elżbieta Kalisz)
3.1. MONITORING WÓD PODZIEMNYCH
Na terenie województwa podkarpackiego zasoby wód podziemnych, w porównaniu z zasobami
innych regionów kraju, są niewielkie (wg danych PIG województwo podkarpackie zajmuje 15 miejsce
w kraju pod względem zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych), ale wody te mają nieocenione
znaczenie gospodarcze. Pozostają nadal istotnym rezerwuarem wód pitnych dla potrzeb ludności
i przemysłu spożywczego (oraz hodowli).

Ryc. 3.1.1. Zabytkowa studnia na rynku w Kolbuszowej, 2011 r. [44]

Ryc. 3.1.2. Stacja uzdatniania wody podziemnej w Sieniawie, gm. Sieniawa 2011 r. [44]

Pomimo istnienia naturalnej odporności zbiorników wód podziemnych na zanieczyszczenie,
istnieje jednak realne zagrożenie ich jakości i (lub) ilości, wynikające z prowadzonej przez człowieka
działalności gospodarczej.
Zapewnieniu odpowiedniej jakości wód podziemnych służy m.in. stały monitoring stanu wód
podziemnych, który jest podstawowym elementem, niezbędnym do wypełnienia celów Ramowej
Dyrektywy Wodnej (RDW) (2000).
Przedmiotem monitoringu są zwykłe (słodkie) wody podziemne, za wyjątkiem wód leczniczych
i termalnych, występujące w obrębie wydzielonych obszarów, tzw. jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd).
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Monitoring stanu chemicznego (jakościowego) wód podziemnych realizowany jest w formie
monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. Monitoringiem diagnostycznym objęte są jednolite
części wód podziemnych, które dostarczają średniorocznie powyżej 100 m3 na dobę wody
przeznaczonej do spożycia, czyli w warunkach Polski wszystkie jednolite części wód podziemnych.
Natomiast monitoringiem operacyjnym są objęte jednolite części wód podziemnych uznane za
zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu. W szczególnych przypadkach, np. gdy chodzi
o zidentyfikowanie zasięgu i stężeń zanieczyszczeń w wyniku przypadkowego zanieczyszczenia jednolitej
części wód podziemnych, badania są prowadzone w ramach monitoringu badawczego.
Monitoring stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych prowadzi się dla jednolitych
części wód podziemnych, które dostarczają średniorocznie powyżej 100 m3 na dobę wody
przeznaczonej do spożycia.

3.2. JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH
Obowiązująca wersja jednolitych części wód podziemnych w Polsce zawiera 161 wydzieleń,
tj. jednostek, dla których określany jest stan ilościowy i chemiczny oraz prowadzone są analizy presji
antropogenicznych.
W granicach administracyjnych województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest siedem
jednolitych części wód podziemnych (w całości lub części) o numerach: 109, 126, 127, 139, 157, 158,
160, które znajdują się w obszarze dorzecza Wisły oraz jedna jednolita część wód podziemnych
o numerze 159, która znajduje się w obszarze dorzecza Dniestru.
Żadna z wymienionych jednolitych części wód podziemnych nie ma statusu zagrożenia
nieosiągnięcia dobrego stanu.
Dobry stan wód to taki, w którym stan osiągnięty przez jednolite części wód podziemnych
zarówno w ujęciu ilościowym, jak i chemicznym, jest określony jako „dobry”. Ponieważ jednolite części
wód podziemnych, wyznaczone w granicach województwa podkarpackiego, nie mają statusu
zagrożonych, badania stanu wód prowadzone są tu tylko w sieci monitoringu diagnostycznego.
W tab. 3.2.1 przedstawiono jednolite części wód podziemnych (JCWPd) oraz punkty pomiarowe
sieci monitoringu diagnostycznego wód podziemnych na terenie województwa podkarpackiego.
Tab.3.2.1. Zestawienie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz punktów pomiarowych sieci
monitoringu diagnostycznego wód podziemnych na terenie województwa podkarpackiego [8], [52]
Numer
JCWPd

Dorzecze

Powierzchnia
2
[m ]

Długość
geograficzna

Szerokość
geograficzna

109

Wisły

3030664224

23,73401

50,64148

126

Wisły

1878843129

21,77327

50,40799

127

Wisły

8933081863

22,56930

50,33747

139

Wisły

3662803162

20,96386

50,11532

Żyraków (1203), Kawęczyn Sędziszowski (1874)

157

Wisły

4420603417

21,58083

49,69590

Krosno (406), Kąty (2012), Brzostek (2302)

158

Wisły

3811296515

22,34352

49,62458

Makłuczka (147), Bystre (151), Sanok (393),
Radoszyce (396), Bezmiechowa Górna (1028),
Trepcza (1193), Rabe (1878)

160

Wisły

827209090

22,54609

49,17436

Wetlina (398), Dwerniczek (399)

159

Dniestru

233028181

22,65217

49,41097

Ustrzyki Dolne (1195)

Sieć punktów monitoringowych (nr otworu)
w 2010 r. w obszarze JCWPd
Werchrata (1880)
Mielec (84), Nowa Dęba (115), Kolbuszowa
(139), Cmolas (1059)
Leżajsk (85), Łysaków (88), Łysaków (89),
Łysaków (1514), Pysznica (1877)

3.3. STAN CHEMICZNY I ILOŚCIOWY JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD
PODZIEMNYCH W 2007 ROKU
W 2010 r., na podstawie umowy zawartej pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony
Środowiska a Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie, został opracowany pierwszy
w Polsce raport o stanie jednolitych części wód podziemnych. W raporcie dokonano oceny stanu
chemicznego i ilościowego 161 jednolitych części wód podziemnych wydzielonych na terenie kraju,
w oparciu o wyniki monitoringu diagnostycznego i operacyjnego zrealizowanego w 2007 r.
Wykorzystano także informacje z wcześniejszych pomiarów i badań, w tym z opracowań regionalnych.
Z uwagi na brak punktów monitoringowych, przy ocenie kilkunastu jednolitych części wód
podziemnych posłużono się metodą ekspercką.
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Ocenę stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych w województwie podkarpackim,
przeprowadzono w oparciu o analizę wyników oznaczeń składu chemicznego próbek wód
podziemnych z punktów monitoringu diagnostycznego (z wyłączeniem niemiarodajnych danych z pkt
nr 1878 Rabe), zlokalizowanych w obszarze siedmiu JCWPd: 109, 126, 127, 139, 157, 158, 160.
Wyniki zaprezentowane w raporcie wykazały, że stan chemiczny wód podziemnych jest dobry we
wszystkich jednolitych częściach wód podziemnych. Należy jednak zaznaczyć, że zakres analiz, które
posłużyły do sporządzenia oceny, nie obejmował substancji organicznych, poza wskaźnikowym
ogólnym węglem organicznym.
Ocena stanu ilościowego została oparta na analizie zmian zwierciadła wody oraz na porównaniu
poboru wody z zasobami dostępnymi. Stan ilościowy jednolitych części wód podziemnych został
oceniony jako dobry.
W przypadku jednolitej części wód podziemnych o numerze 159, ze względu na brak punktów
monitoringowych, przy ocenie stanu wód posłużono się metodą ekspercką.
W tab. 3.3.1 przedstawiono ocenę stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód
podziemnych oraz sieć punktów pomiarowych z 2007 r., zlokalizowanych na terenie województwa
podkarpackiego.
Tab.3.3.1. Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) na terenie
województwa podkarpackiego w 2007 r. [13]
Numer
Sieć punktów monitoringowych (numer otworu) w 2007 r. w obszarze JCWPd
JCWPd

Ocena stanu
chemicznego

Ocena stanu
ilościowego

109

Werchrata (1880)

Stan dobry

Stan dobry

126

Mielec (84), Nowa Dęba (92), Kolbuszowa (139)

Stan dobry

Stan dobry

127

Leżajsk (85), Łysaków (88), Łysaków (89), Łysaków (1514), Łańcut (90), Stalowa
Wola (94), Przemyśl (757), Rzeszów (758), Pysznica (1877)

Stan dobry

Stan dobry

139

Ropczyce (86), Kawęczyn Sędziszowski (1874)

Stan dobry

Stan dobry

157

Brzeżanka (145), Krosno (406), Potok (1876), Strzyżów (1879), Kąty (2012)

Stan dobry

Stan dobry

158

Makłuczka (147), Bircza (148), Bystre (151), Sanok (393), Radoszyce (396),
Bezmiechowa Górna (1028), Lesko (1875), Rabe (1878)

Stan dobry

Stan dobry

160

Dwerniczek (399), Wetlina (405)

Stan dobry

Stan dobry

Stan dobry

Stan dobry

159

-

3.4. JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH W 2010 ROKU
Badania w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są w ramach monitoringu
jakości wód podziemnych, który funkcjonuje jako podsystem Państwowego monitoringu środowiska.
Wykonawcą badań, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jest Państwowy Instytut
Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne (2001) państwową służbą hydrogeologiczną
zobligowaną do wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych.
Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym
wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby
zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych,
ukierunkowanych na osiągnięcie dobrego stanu wód, a także na potrzeby wypełnienia obowiązków
sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej.
Zasady planowania i realizacji monitoringu wód podziemnych określa rozporządzenie w sprawie
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(2009).
Badania stanu wód podziemnych prowadzone są w oparciu o sieć punktów pomiarowych (otwory
studzienne, piezometry, obudowane źródła), zgodnie z programem Państwowego monitoringu
środowiska. Każdemu z punktów przypisane są określone zakresy pomiarowe, stanowiące
wypełnianie wymagań dyrektyw unijnych. Podstawą oceny stanu chemicznego wód podziemnych jest
rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008).
Ocena jakości wód podziemnych, wykonana w oparciu o wyniki badań uzyskane w 2010 r.,
przedstawia się inaczej niż wcześniejsze oceny z uwagi na zmianę sposobu klasyfikacji jakości wód
podziemnych oraz modyfikację krajowej sieci pomiarowej monitoringu jakości wód podziemnych pod
kątem dostosowania jej do wymagań RDW.
W wyniku modyfikacji sieci pomiarowej monitoringu wód podziemnych, w 2010 r. na terenie
województwa podkarpackiego zawieszono badania w następujących punktach: Ropczyce (86), Łańcut
(90), Stalowa Wola (94), Brzeżanka (145), Bircza (148), Przemyśl (757), Rzeszów (758), Lesko
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(1875), Potok (1876), Strzyżów (1879). W zamian kontrolą objęto nowe punkty pomiarowe: Cmolas
(1059), Trepcza (1193), Żyraków (1203), Brzostek (2302). Do sieci monitoringowej został również
włączony punkt pomiarowy Ustrzyki Dolne (1195), charakteryzujący stan jednolitej części wód
podziemnych o numerze 159, dotychczas nie objętej badaniami monitoringowymi. Łącznie
monitoringiem objęto 25 punktów pomiarowych.
Większość punktów pomiarowych sieci monitoringowej znajduje się w obszarze jednolitych części
wód podziemnych, zlokalizowanych na terenie administrowanym przez RZGW Kraków, tylko jeden
punkt (Werchrata) znajduje się na terenie RZGW Warszawa.
Badania jakości wód podziemnych, wykonane w 2010 r. wykazały w przypadku 64% badanych
punktów dobry stan chemiczny wód (klasa I, II, III), natomiast 36% punktów charakteryzowało się
słabym stanem chemicznym (klasa IV, V).
W tab. 3.4.1 i na ryc. 3.4.1 przedstawiono wyniki oceny jakości wód podziemnych, w punktach
pomiarowych sieci monitoringu wód podziemnych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r.
W tab. 3.4.2 dodatkowo zestawiono dane charakteryzujące poszczególne punkty monitoringowe oraz
wskaźniki, które zadecydowały o zadowalającej (klasa III), niezadowalającej (klasa IV) i złej (klasa V)
jakości wód podziemnych.
Tab.3.4.1. Wyniki badań jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci monitoringu wód podziemnych
na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r. [8]
Suma
punktów
pomiarowych

Wody podziemne
o zwierciadle swobodnym, w
tym źródła
o zwierciadle napiętym
ogółem

12%

Stan chemiczny wód (procent liczby punktów)
klasa
jakości I

DOBRY
klasa
jakości II

klasa
jakości III

20

5%

35%

25%

5

0%

20%

40%

0%

40%

25

4%

32%

28%

24%

12%

4%

30%

5%

klasa I (wody bardzo dobrej jakości)
klasa II (wody dobrej jakości)

32%

24%

SŁABY
klasa
klasa
jakości IV
jakości V

Klasa III (wody zadowalającej jakości)
28%

Klasa IV (wody niezadowalającej jakości)
klasa V (wody złej jakości)

Ryc. 3.4.1. Ogólna klasyfikacja wód podziemnych województwa podkarpackiego w 2010 r. [8]
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PL01G127_006 Leżajsk

PL01G127_001 Łysaków

PL01G127_002 Łysaków

PL01G126_005 Nowa Dęba

PL01G126_003 Kolbuszowa

PL01G158_001 Makłuczka

PL01G158_009 Bystre

PL01G158_005 Sanok

PL01G158_008 Radoszyce

PL01G160_001 Wetlina

PL01G160_002 Dwerniczek

PL01G157_008 Krosno

PL01G158_007 Bezmiechowa Górna

PL01G126_001 Cmolas

PL01G158_004 Trepcza

PL03G159_001 Ustrzyki Dolne

PL01G139_005 Żyraków

PL01G127_017 Łysaków
PL01G139_006 Kawęczyn
S d i
ki
PL01G127_007 Pysznica

PL01G158_010 Rabe

PL01G109_005 Werchrata

PL01G157_004 Kąty

PL01G157_006 Brzostek

88

89

115

139

147

151

393

396

398

399

406

1028

1059

1193

1195

1203

1514

1878

1880

2012

2302

Fe – żelazo

Mn – mangan

As – arsen

F – fluorki

Symbole chemiczne:

K – potas

Ca – wapń

Kraków

Kraków

Warszawa

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

RZGW

B – bor

Cd – kadm

157

157

109

158

127

139

127

139

159

158

126

158

157

160

160

158

158

158

158

126

126

127

127

127

126

Źródło
Zwierciadło
b d
Źródło
Zwierciadło
b d
Zwierciadło

Źródło

Źródło

Źródło

b d
Źródło

b d
Zwierciadło
b d
Zwierciadło

b d
Zwierciadło napięte
Zwierciadło
b d
Zwierciadło

Zwierciadło
b d
Zwierciadło

b d
Zwierciadło napięte

Zwierciadło napięte
Zwierciadło
b d
Zwierciadło napięte
Zwierciadło
b d
Zwierciadło

TOC – ogólny węgiel organiczny

SO4 – siarczany

Q

PgOl

K2

K1

Q

Q

Q

Q

b d
PgOl Zwierciadło napięte

Q

Q

PgOl

Pg+Ng

PgOl

PgOl

PgOl

PgOl

PgOl

PgPc

Q

Q

Q

K2

Q

Q

HCO3 – wodorowęglany

226394,99

192003,37

275406,55

165613,96

305100,19

249868,71

325635,66

248953,43

179775,75

196692,28

272878,77

187714,59

206879,08

155917,38

147970,5

164085,01

193440,32

166194,9

231315,3

266751,01

288636,76

325644,92

325641,49

270242,83

274321,08

Charakter
punktu

Cl – chlorki

672198,04

682358,43

818722,02

736266,01

721669,29

694978,45

723689,98

670572,91

761293,49

730667,8

696094,97

746277,45

700106,17

767353,37

755185,21

722291,19

733913,41

737449,03

723913,62

698878,96

693022,26

723689,58

723681,88

744750,84

676262,99

StratyJCWPd PUWG 1992 PUWG 1992
grafia
X
Y

Współrzędne

II

V

IV

V

III

V

III

II

IV

II

IV

I

II

II

II

II

IV

IV

III

III

III

III

IV

Klasa
jakości
wody w
punkcie

NH4, O2

Mn, Ca

NO3

NH4, Ca, HCO3, Fe, O2

Ca

Cl, Ca

HCO3, O2

Mn, O2

Fe

NO3

NO3 – azotany

NH4 – amonowy jon

pH – odczyn

O2 – tlen rozpuszczony

HCO3

pH, TOC, Fe

SO4, temperatura

Fe

K

NO3, Cd

NH4, B

As, Fe

pH, Fe

Fe

pH, TOC, Fe

IV klasy jakości

V klasy jakości

83

Zn – cynk

As, B, F

Zn, Fe

TOC

Wskaźniki w granicach stężeń
III klasy jakości

Źródło
II
Zwierciadło
III
HCO3, O2
d
Skróty nazw poziomów stratygraficznych: Q – czwartorzęd, K – kreda, PgPc – Paleogen - Paleocen, PgOI – Paleogen - Oligocen,b Pg+Ng
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Tab. 3.4.2. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych oraz klasyfikacja wód w województwie podkarpackim
w 2010 r. [8]

Raport o stanie środowiska w 2010 r.

Raport o stanie środowiska w 2010 r.

wróć

wróć

Wody podziemne

Na ryc. 3.4.2 przedstawiono jakość wód podziemnych w 2010 r., w punktach pomiarowych sieci
monitoringu diagnostycznego, rozmieszczonych w jednolitych częściach wód podziemnych,
wydzielonych w obszarze województwa podkarpackiego.

Ryc. 3.4.2. Mapa rozkładu jakości wód podziemnych oraz oceny w punktach pomiarowych sieci monitoringu
diagnostycznego na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r. [8], [21]
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4. GLEBY
4.1. JAKOŚĆ GLEB UŻYTKOWANYCH ROLNICZO (Okręgowa Stacja ChemicznoRolnicza w Rzeszowie)
Wbrew potocznej opinii, że gleby Podkarpacia są „złe”, potencjał produkcyjny gleb województwa
podkarpackiego jest stosunkowo wysoki, a niepełne jego wykorzystanie spowodowane jest
nadmiernym zakwaszeniem i bardzo często błędną i niepełną technologią uprawy. Średnia wartość
wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WRPP) dla województwa podkarpackiego
wynosi 70,4 pkt i jest znacznie wyższa od średniej wyliczonej dla większości województw i całego
kraju co ilustruje tab. 4.1.1.
Tab.4.1.1. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski (WRPP), wg województw [10]

Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

Wskaźnik bonitacji

jakości
i przydatności
rolniczej gleb

agroklimatu

rzeźby
terenu

warunków
wodnych

56,9
54,4
55,8
43,6
43,2
53,6
43,1
60,5
52,7
41,0
50,6
46,8
52,2
51,1
46,4
50,0
49,5

10,4
9,2
10,6
11,6
11,5
9,3
9,7
13,2
10,7
7,5
8,5
11,2
10,6
8,1
11,2
9,8
9,9

3,8
4,0
4,0
4,3
4,4
2,4
4,1
4,1
3,0
3,7
3,7
3,6
3,1
3,4
4,4
4,0
3,9

3,8
3,4
3,8
2,7
2,8
4,0
3,0
3,6
4,0
2,8
3,4
2,6
3,5
3,4
2,8
3,6
3,3

Wskaźnik
jakości rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej
(WRPP)
74,9
71,0
74,1
62,3
61,9
69,3
59,9
81,4
70,4
55,0
66,2
64,2
69,3
66,0
64,8
67,5
66,6

W waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej szczególne znaczenie mają warunki glebowe.
W funkcji wskaźnika jakości i przydatności gleb można wyjaśnić ok. 70% obserwowanej zmienności
plonów. Wpływ pozostałych czynników (klimat, rzeźba terenu, stosunki wodne) jest znacznie mniejszy
i wynosi łącznie ok. 30%. Wskaźnik WRPR gleb województwa podkarpackiego jest korzystny, ale
wskaźniki agrochemiczne decydujące o ich żyzności są złe, a uzyskiwane plony najczęściej mierne.
Powszechnie przyjmuje się, że wysokie plony roślin można uzyskać na glebach o uregulowanym
odczynie i co najmniej średniej zawartości makro i mikroelementów, a wskaźniki te według badań
Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Rzeszowie (OSChR) są niezadowalające, co potwierdzają
ostatnie badania z lat 2009-2010.
Prowadząc w ostatnich dwóch latach monitoring środowiska glebowego objęto badaniami
46 661 ha użytków rolnych zlokalizowanych w 6 323 gospodarstwach. Łącznie objęto analizami:
37 095 prób dla oznaczenia pH, P2O5, K2O, Mg, 1 278 prób dla oznaczenia N-min. w poziomie 0–90
cm), 444 próby dla oznaczenia zawartości metali ciężkich,150 prób dla oznaczenia zawartości
mikroelementów B, Cu, Zn, Mn, Fe.
Syntetyczne opracowanie uzyskanych wyników analiz pozwala ocenić jakość agrochemiczną
użytkowanych rolniczo gleb i ułatwi podjęcie określonych decyzji związanych z ich ochroną. Uzyskane
wyniki badań wskazują, że warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu i gleby województwa
podkarpackiego dają możliwość produkcji zdrowej i wartościowej żywności, należy tylko podjąć
określone działania związane z regulacją odczynu gleby i dostosować technologię uprawy do Kodeksu
Dobrej Praktyki Rolniczej.
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4.1.1. ODCZYN GLEBY I POTRZEBY JEJ WAPNOWANIA
Odczyn gleby wyraża się w cyfrach bezwzględnych do jednego miejsca po przecinku, a mianem
jego jest przyjęty skrót pH. Zgodnie z polską normą gleby w zależności od odczynu dzieli się na
5 grup: gleby bardzo kwaśne (pH do 4,5), gleby kwaśne (pH 4,6-5,5), gleby lekko kwaśne (pH 5,66,5), gleby obojętne (pH 6,6-7,2), gleby zasadowe (pH powyżej 7,2).
Jak wykazują kilkunastoletnie badania i potwierdzają to badania z dwóch ostatnich lat (20092010) większość gleb województwa podkarpackiego ma odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Wynika on
z następujących procesów:
1. Wymywania z gleb związków zasadowych przez wody opadowe i roztopowe.
2. Pobierania związków zasadowych przez rośliny.
3. Zakwaszającego działania nawozów mineralnych.
4. Powstawania w glebie CO2 na skutek mineralizacji substancji organicznej.
5. Braku jednolitego programu wapnowania gleb dotkniętych degradacją w wyniku nadmiernego
zakwaszenia.
Ze względu na skład granulometryczny gleb za najlepszy odczyn uważa się:
1. pH 5,1-5,5 dla gleb bardzo lekkich.
2. pH 5,6-6,0 dla gleb lekkich.
3. pH 6,1-6,5 dla gleb średnich.
4. pH 6,6-7,0 dla gleb ciężkich.
Powszechnie przyjmuje się, że odczyn gleby zależy głównie od rodzaju skały macierzystej,
składu granulometrycznego (zwięzłości) oraz zabiegów agrotechnicznych. Reguluje on pobieranie
składników pokarmowych przez rośliny, decyduje o rozwoju korzystnej dla rolnictwa flory
mikrobakteryjnej w glebie i właściwościach fizycznych gleby.
Odczyn kwaśny ogranicza pobieranie przyswajalnych składników pokarmowych przez rośliny,
a równocześnie zwiększa mobilność, a tym samym dostępność dla roślin metali ciężkich
i pierwiastków szkodliwych.
Z badań przeprowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno- Rolniczą w Rzeszowie w latach
2009-2010 wynika, że na terenie województwa podkarpackiego przeważają gleby zakwaszone (64%)
w tym o odczynie bardzo kwaśnym - 31%, kwaśnym - 33%, lekko kwaśnym - 21%, obojętnym - 11%
i zasadowym - 4%.
W warunkach województwa podkarpackiego słabo uwidacznia się wpływ na odczyn gleby składu
granulometrycznego i skały macierzystej z jakiej gleby powstały.
Zarówno w południowej części regionu (powiaty bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński - gleby
średnio zwięzłe i ciężkie wytworzone z fliszu karpackiego) jak i północnej, gdzie dominują gleby lekkie
wytworzone z piasków luźnych i piasków słabo gliniastych (powiaty kolbuszowski, tarnobrzeski) udział
gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych jest podobny (68-86%).
Jak wynika z wyliczeń statystycznych w województwie podkarpackim w zależności od regionu,
60-80% gleb wymaga niemal natychmiastowego wapnowania dawkami 2,5-4,5 t CaO/ha w zależności
od kategorii agronomicznej gleby.

4.1.2. ZAWARTOŚCI PRZYSWAJALNEGO FOSFORU, POTASU I MAGNEZU
Stan zasobności gleb w przyswajalne makroelementy jest w znacznym stopniu związany ze
składem geochemicznym gleby, a równocześnie jest wskaźnikiem poziomu produkcji roślinnej
i wielkości nawożenia. Znajomość zawartości tych składników w glebie jest podstawą do prowadzenia
zrównoważonego nawożenia zgodnie z wymogami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.
Jak wykazują badania agrochemiczne, od szeregu lat ponad 50% gleb użytkowanych rolniczo na
terenie województwa wykazuje duży deficyt przyswajalnego fosforu, a 48% potasu. Największy
niedobór przyswajalnego fosforu w oparciu o badania z lat 2009-2010 stwierdzono w południowej
części województwa - powiaty: bieszczadzki, krośnieński, leski, brzozowski, sanocki. W centralnej
i północnej części regionu gleby wykazujące niedobór fosforu oscylują wokół przedziału 35-50%.
Natomiast największe braki potasu wykazują gleby powiatów bieszczadzkiego, kolbuszowskiego,
leżajskiego i niżańskiego.
Odmiennie kształtuje się zasobność w przyswajalny magnez, gdzie 76% gleb użytkowanych
rolniczo charakteryzuje się korzystną zawartością, a tylko 24% zawartością bardzo niską i niską.
Należy stwierdzić jednoznacznie, że z roku na rok pogłębia się deficyt przyswajalnych form
fosforu ( P2O5 ) i potasu ( K2O ) w glebach województwa podkarpackiego.
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Zestawienie tabelaryczne i graficzne dotyczące powierzchni przebadanych użytków rolnych oraz
odczynu, potrzeby wapnowania i zasobności gleb województwa podkarpackiego w P2O5, K2O, Mg
zestawiono w tab. 4.1.2.1 i przedstawiono na ryc. 4.1.2.1.-4.1.2.6.
Tab.4.1.2.1. Zakwaszenie, potrzeby wapnowania, zasobność w fosfor, potas i magnez gleb użytków rolnych
województwa podkarpackiego w latach 2009-2010 [39]
Ilość
przebadanych
próbek [szt.]

Odczyn
bardzo
kwaśny
i kwaśny [%]

Potrzeby
wapnowania
konieczne
i potrzebne
[%]

P2O5
[%]

K2O
[%]

Mg
[%]

639
515
1 384
9 145
1 346
767
2 109
1 136
2 210
6 504
687
3 644
187
6 597
3 728
1 159
1 939
1 399
151
910
505
46 661

326
900
2 021
4 085
2 017
1071
1 747
1 027
1 922
4 265
1 004
3 804
286
3 257
3 561
1 335
2 057
1 035
108
1 091
176
37 095

89
81
69
61
67
82
71
76
69
61
58
65
68
57
54
48
71
60
58
68
44
64

86
80
65
61
66
69
70
72
65
58
57
62
56
57
53
45
67
59
53
68
43
61

90
78
45
43
71
48
80
80
50
36
35
48
81
50
48
48
46
73
67
60
63
52

73
50
64
46
36
66
38
48
64
55
46
45
52
27
56
62
51
42
51
51
28
48

18
15
36
23
10
36
9
9
46
58
22
12
15
11
22
23
29
3
32
30
3
24

bieszczadzki
brzozowski
dębicki
jarosławski
jasielski
kolbuszowski
krośnieński
leski
leżajski
lubaczowski
łańcucki
mielecki
niżański *
przemyski
przeworski
rop.- sędziszowski
rzeszowski
sanocki
stalowowolski*
strzyżowski
tarnobrzeski*
woj. podkarpackie

Zasobność składników
bardzo niska i niska

58,25
tarnobrzeski

150,61

909,74
strzyżowski

stalowowolski

1 399,17
sanocki

1 158,68
przemyski

przeworski
ropczyckosędziszowski
rzeszowski

1 938,77

3 728,50

3 573,98
187,28
niżański

mielecki

łańcucki

686,69

2 209,98
leżajski

lubaczowski

2 109,44

1 135,89
leski

krośnieński

1 345,60
jasielski

kolbuszowski

766,79

6 503,99

6 597,04

9 145,11
jarosławski

514,62
brzozowski

1383,55

638,96

10000
9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

bieszczadzki

ha

* badania tylko w 2010 r.

dębicki

Powiat

Przebadana
powierzchnia
[ha]

Ryc. 4.1.2.1. Powierzchnia przebadana użytków rolnych w powiatach województwa podkarpackiego w latach
2009-2010 [39]
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odczyn - b.kwaśny i kwaśny

100
90
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70
60
% 50
40
30
20
10
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odczyn - lekko kwaśny
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strzyżowski

sanocki
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ropczyckosędziszowski
rzeszowski

niżański

przemyski

mielecki

łańcucki

lubaczowski

leski

leżajski

krośnieński

kolbuszowski

jasielski

dębicki

jarosławski

brzozowski

bieszczadzki

odczyn - obojętny i zasadowy

Ryc. 4.1.2.2. Stopień zakwaszenia gleb w powiatach województwa podkarpackiego w latach 2009-2010 [39]
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bies z cz adz ki

potrzeby wapnowania - ograniczone i zbędne

Ryc. 4.1.2.3. Potrzeby wapnowania gleb w powiatach województwa podkarpackiego w latach 2009-2010 [39]
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Ryc. 4.1.2.4. Zasobność gleb w przyswajalny fosfor w powiatach województwa podkarpackiego w latach 20092010 [39]
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zawartość potasu bardzo niska i niska
zawartość potasu średnia

80

zawartość potasu wysoka i bardzo wysoka
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0

Ryc. 4.1.2.5. Zasobność gleb w przyswajalny potas w powiatach województwa podkarpackiego w latach 20092010 [39]
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Ryc. 4.1.2.6. Zasobność gleb w przyswajalny magnez w powiatach województwa podkarpackiego w latach 20092010 [39]

4.1.3. ZAWARTOŚĆ AZOTU MINERALNEGO W GLEBIE W POZIOMIE 0-90 CM
Badania mające na celu określenie zawartości azotu mineralnego w glebach użytków rolnych
województwa podkarpackiego Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Rzeszowie prowadzi od
1997 r. Od 2008 r. rozpoczęto drugą rotację badań obejmując kontrolą wszystkie gminy województwa.
Łącznie w obrębie działania OSChR Rzeszów zlokalizowane jest 213 stałych punktów kontrolnych,
w tym 54 na użytkach zielonych. W każdym punkcie pobierane są próbki glebowe z 3 poziomów
profilu glebowego: 0-30 cm, 31-60 cm i 61-90 cm w dwóch terminach; wczesno-wiosennym i po
zbiorach roślin (jesienią). Każdego roku wykonuje się analizy w 1278 próbkach pobranych w 213
miejscowościach z poziomu 0-90cm.
Odnosząc uzyskane wyniki analiz do obowiązujących zapisów Dyrektywy Azotanowej (1991)
jednoznacznie można stwierdzić, że na terenie województwa podkarpackiego nie ma zagrożenia

89

89

wróć

Gleby

skażenia gleb i wód gruntowych azotem pochodzenia rolniczego. Na zawartość azotu mineralnego
(N-min.) w glebie mają wpływ: zawartość substancji organicznej, nawożenie azotem w formie
nawozów naturalnych i mineralnych oraz gatunek uprawianej rośliny.
Azot w okresie wiosennym nie stwarza zagrożenia dla wód gruntowych, ponieważ pobierany jest
przez rośliny, natomiast podwyższona jego zawartość w okresie jesiennym może zanieczyszczać
wody gruntowe. Przekroczenie zawartości 300 kg N-min./ha stanowi zagrożenie dla środowiska.
Z przeprowadzonej analizy zawartości N-min. w poszczególnych poziomach wynika, że
w warstwie 0-60 cm czyli w warstwie gleby dostępnej dla większości roślin uprawnych znajduje się ok.
80% azotu mineralnego, a w warstwie 61-90 cm tylko 20% co nie powinno stwarzać istotnego
zagrożenia dla wód gruntowych.
Porównując uzyskane wyniki analiz z zapisami Dyrektywy Azotanowej (1991), która stanowi, że
zawartość azotu mineralnego (N-min.) w całym profilu 0-90 cm nie powinna przekraczać 300 kg/ha
możemy stwierdzić, że w glebach województwa podkarpackiego zawartość N-min. nie przekracza
wartości, która stanowiłaby zagrożenie dla środowiska naturalnego. Średnie zawartości N-min na
użytkach rolnych z lat 2009-2010 zestawiono w tab. 4.1.3.1 oraz przedstawiono na ryc. 4.1.3.14.1.3.2.
Tab.4.1.3.1. Średnie zawartości N-min w kg/ha na użytkach rolnych województwa podkarpackiego w latach 20092010 [39]

Powiaty

Średnia zawartość N - min w kg/ha na
użytkach rolnych (warstwa 0-90cm)

Średnia zawartość N - min w kg/ha
na użytkach rolnych
(warstwa 0-90 cm)

wiosna 2009

jesień 2009

wiosna 2010

jesień 2010

bieszczadzki

163

146

89

194

brzozowski

80

60

94

82

jarosławski

111

205

105

130

jasielski

103

142

88

116

kolbuszowski

91

118

150

114

krośnieński

101

56

86

76

leski

127

129

96

128

leżajski

73

77

80
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zawartość N min na gruntach rolnych (warstwa 0-90cm) - wiosna 2010
zawartość N min na gruntach rolnych (warstwa 0-90 cm) - wiosna 2009
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0

Ryc.4.1.3.1. Zawartość N- min w glebie w powiatach województwa podkarpackiego w latach 2009-2010 r.
(wiosna) [39]
zawartość N min na gruntach rolnych (warstwa 0-90cm) - jesień 2010
zawartość N min na gruntach rolnych (warstwa 0-90 cm) - jesień 2009
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Ryc.4.1.3.2. Zawartość N-min w glebie w powiatach województwa podkarpackiego w latach 2009-2010 r. (jesień)
[39]

4.1.4. ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH
Dokładną ocenę zawartości metali ciężkich w glebach województwa podkarpackiego
przeprowadzono w latach poprzednich, kiedy badania monitoringowe prowadzone były na szeroką
skalę (dane w poprzednich raportach). W ostatnich dwóch latach zakres badań był ograniczony.
Analizą objęto 444 prób, a badania miały charakter często punktowy i nie można odnosić ich do
całego województwa.
Należy podkreślić, że zawartość badanych metali ciężkich w glebach oscyluje w granicach
wartości naturalnych, a problemem jest bardzo wysokie zakwaszenie gleb. Duży udział gleb o pH do
6,5 (jest ich 85%) sprawia, że metale ciężkie nawet przy ich naturalnej zawartości mogą być pobierane
przez rośliny i stanowić zagrożenie dla człowieka.
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4.1.5. ZAWARTOŚĆ MIKROELEMENTÓW
Innym elementem decydującym o żyzności i produkcyjności gleb jest ich zasobność
w mikroelementy. W ostatnich dwóch latach przebadano 150 prób, określając zawartość boru, miedzi,
manganu, cynku i żelaza. Największe niedobory odnotowuje się w przypadku boru i miedzi, co
ilustruje tab. 4.1.5.1.
Tab.4.1.5.1. Zasobność gleb w mikroelementy w województwie podkarpackim w latach 2009-2010 [39]
Wyszczególnienie
woj. podkarpackie

bor [%]

molibden [%]

miedź [%]

żelazo [%]

cynk [%]

nis

śr

wys

nis

śr

wys

nis

śr

wys

nis

śr

wys

nis

sr

wys

32

63

5

5

94

1

27

53

20

6

84

10

17

74

9

4.2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI
ZIEMI (Kozak Ewa)
Rozwój cywilizacji powoduje, że coraz większe obszary gleb przeznaczane są na cele nie
związane z produkcją roślin. Powierzchnia terenu przeznaczana jest pod drogi, aglomeracje miejskie,
zakłady i tereny przemysłowe. Tej formie degradacji towarzyszy zazwyczaj zasklepianie gleby,
pokrywanie jej warstwą materiałów nieprzepuszczających powietrza i wody, takich jak beton, asfalt,
czy folia uszczelniająca, co wpływa na warunki powietrzno-wodne gruntu oraz zmienia bilans wodny
danego obszaru. Zasklepienie gleby powoduje również nieodwracalną utratę jej biologicznych funkcji.

Ryc. 4.2.1. Gleby użytkowane rolniczo w powiecie rzeszowskim, 2009 r. [44]

Zgodnie z założeniami „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do
2016” głównymi celami średniookresowymi dla ochrony powierzchni ziemi, a szczególnie dla ochrony
gruntów użytkowanych rolniczo w Polsce jest:
1. Rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju
zrównoważonego.
2. Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki
antropogeniczne.
3. Zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję
przyrodniczą, rekreacyjną i rolniczą.
Według danych GUS w województwie podkarpackim w 2009 r. było 1 715,25 ha gruntów
wymagających rekultywacji, z czego: 1 652,75 ha to grunty zdewastowane, a 62,48 ha zdegradowane.
Ponadto 1 026,05 ha stanowiły ogółem grunty, na których zakończono działalność przemysłową.
Największy taki obszar znajdował się w powiecie tarnobrzeskim– 838,64 ha. Największa powierzchnia
gruntów wymagających rekultywacji występowała w podregionie tarnobrzeskim- 1 283,5 ha, z czego
w samym powiecie tarnobrzeskim 853,22 ha.
W 2009 r. zrekultywowano ogółem 60,84 ha, w tym na cele rolnicze 55,49 ha i leśne 5,35 ha.
Zagospodarowano 42,06 ha głównie na cele rolnicze (39,82 ha). Najwięcej gruntów zrekultywowano
w podregionie tarnobrzeskim (20,34 ha). W tym podregionie zagospodarowano również największy
obszar gruntów - 17,93 ha, zwykle na cele rolnicze.
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W Polsce corocznie wyłącza się z rolniczego użytkowania ok. 3-4 tys. ha, głównie pod zabudowę
osiedlową czy obiekty handlowe na obrzeżach miast. W województwie podkarpackim w 2009 r.
wyłączono ogółem 138,44 ha gleb użytkowanych rolniczo. Strukturę gruntów rolnych wyłączonych
z produkcji rolniczej w województwie podkarpackim w 2009 r. przedstawiono na ryc. 4.2.2.
Największa powierzchnia wyłączonych gruntów rolnych z użytkowania wystąpiła w podregionie
rzeszowskim i przeznaczona była głównie na tereny osiedlowe (51,32 ha) oraz przemysłowe
(8,39 ha). Wyłączenia terenów na użytki pokopalniane dotyczyły głównie podregionu krośnieńskiego
(11,7 ha).
użytki kopalne

tereny przemysłowe

komunikacyjne

9,2%

osiedlowe

inne cele

15,9%

7,0%
0,4%

67,5%

Ryc. 4.2.2. Struktura gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej w województwie podkarpackim w 2009 r.
[5]
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5. HAŁAS
5.1. GŁÓWNE ŹRÓDŁA HAŁASU W ŚRODOWISKU
Głównymi źródłami hałasu kształtującymi klimat akustyczny środowiska są: hałas komunikacyjny
(drogowy, kolejowy, lotniczy) oraz hałas przemysłowy.
Układ najważniejszych ciągów komunikacyjnych województwa stanowią drogi o znaczeniu
transeuropejskim i krajowym m.in.: trasa E40 (łącząca Europę Zachodnią z Ukrainą), trasa E-371
(biegnącą na Słowację), droga krajowa Nr 19 (łącząca kraje nadbałtyckie z południową częścią
Europy), droga krajowa Nr 28, 73, 77, 84. Przez region przebiega tzw. europejski ciąg transportowy
(magistrala E-30 relacji Drezno-Kijów) oraz linia hutniczo-siarkowa.
Według danych GUS gęstość sieci drogowej dróg o twardej nawierzchni wynosi 82,2 km na
100 km2. Łączna całkowita długość dróg o nawierzchni twardej w województwie wynosi 14 737,6 km,
z czego drogi krajowe stanowią 771,5 km, drogi wojewódzkie 1 667,6 km, drogi powiatowe 6 400,7 km
oraz drogi gminne 5 897,8 km.
Długość linii regularnej komunikacji krajowej na terenie województwa wynosi 109 tys. km,
publiczny transport autobusowy obsługuje ponad 2 500 linii. Sieć komunikacji miejskiej oparta na
komunikacji autobusowej funkcjonuje w ponad 16 miastach regionu, a jej długość wynosi 3 101 km.
Dynamika zmian liczy zarejestrowanych pojazdów samochodowych wskazuje na stopniowy
wzrost zagrożenia hałasem drogowym. Na ryc. 5.1.1. przedstawiono zmiany ilości zarejestrowanych
pojazdów w województwie podkarpackim w latach 2007-2009, zaś na ryc. 5.1.2. przedstawiono ilość
zarejestrowanych pojazdów w podziale na regiony w 2009 r.

pojazdy ogółem

samochody osobowe

samochody ciężarowe

ciągniki

120
115
%

110
105
100
95
2007

2008

2009

rok pomiarów

Ryc. 5.1.1. Zmiany ilości zarejestrowanych pojazdów w województwie podkarpackim w latach 2007-2009
(przy założeniu, że wartość wskaźnika w 2007 r. równa jest 100%) [5]

ilość pojazdów szt.

1 000 000
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region krośnieński
region przemyski
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region tarnobrzeski

800 000
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ciągniki rolnicze

Ryc. 5.1.2. Ilość zarejestrowanych pojazdów w województwie podkarpackim w 2009 r. w podziale na regiony [5]
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Na terenie województwa linie kolejowe najczęściej przebiegają z dala od terenów
przeznaczonych na miejsce zamieszkania. Gęstość sieci kolejowej wynosi 5,7 na 100 km2. Większość
z nich to linie jednotorowe i nie zelektryfikowane wymagające modernizacji. Długość linii kolejowych
eksploatowanych wynosi 1 018 km, co stanowi zaledwie 5% całkowitej długości linii kolejowych
w Polsce. Linie kolejowe nie należą do źródeł hałasu, których eksploatacja może powodować
negatywne oddziaływanie na znacznych obszarach.
W województwie funkcjonuje jedno lotnisko regionalne w Jasionce oraz trzy lotniska lokalne w
Krośnie, Mielcu i Turbi. Oddziaływanie hałasu lotniczego związane jest z obszarami położonymi
wzdłuż tras nalotów i wznoszeń oraz wokół lotnisk. Stanowi on problem na stosunkowo niewielkich
obszarach. Droga startowa portu o długości 3,2 km jest jedną z najdłuższych w Polsce i umożliwia
przyjmowanie każdego typu samolotu. Analiza statystyki ruchu wskazuje tendencję wzrostową liczby
przewozów w stosunku do roku ubiegłego o ok. 24%. W 2010 r. odnotowano 10 919 startów i lądowań
statków powietrznych na terenie lotniska. Zagrożenie hałasem lotniczym na terenie województwa jest
minimalne i stanowi problem na stosunkowo niewielkich obszarach, ogranicza się do terenów
sąsiadujących z lotniskiem.
Niedostateczny stan infrastruktury drogowej, trudne warunki ruchu, wzrost liczy zarejestrowanych
pojazdów, zła nawierzchnia odgrywają istotną rolę w kształtowaniu klimatu i generują wzmożony hałas
w województwie.

5.2. HAŁAS PRZEMYSŁOWY
Ocenę stanu zagrożenia środowiska hałasem przemysłowym dokonano na podstawie wyników
badań kontrolnych zrealizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie oraz wynikach pomiarów poziomu
hałasu innych jednostek zobowiązanych na mocy prawa do ich wykonania.
Głównymi przyczynami wnoszenia skarg i wniosków o podjęcie interwencji jest występowanie
uciążliwości dla środowiska związanych z działalnością podmiotów korzystających ze środowiska.
Zagrożenie hałasem obejmuje swoim zasięgiem obszary sąsiadujące bezpośrednio z obiektem
będącym źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu. Na terenie województwa podkarpackiego
uciążliwością akustyczną odznaczają się niewielkie zakłady produkcyjne, usługowe i prowadzące
działalność rozrywkową, w których najczęstszym źródłem hałasu są źródła: punktowe (maszyny,
urządzenia chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne) oraz liniowe (taśmociągi, instalacje, hale
produkcyjne). W tab. 5.2.1. zestawiono statystykę kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ
w Rzeszowie w zakresie przestrzegania wybranych dyrektyw. Na ryc. 5.2.1. przedstawiono lokalizację
punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu przemysłowego w województwie podkarpackim w 2010 r.

kara pieniężna

wstrzymanie
ruchu instalacji

ogółem

2000/14/WE

2002/49/WE

Odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu
w środowisku

zarządzenia
pokontrolne
wystąpienia do
innych organów

mandat karny

2008

24

3

0

0

3

0

0

0

3

2009

21

6

0

0

5

5

0

0

10

2010

20

0

0

3

8

0

0

11

2008

21

5

3

0

4

3

0

0

10

2009

55

16

3

0

10

8

0

0

21

2010

32

0

2

0

6

0

0

8

1
W sprawie zbliżenia przepisów prawnych Państw
Członkowskich dotyczących emisji hałasu do otoczenia
przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń wraz
ze zmianami wprowadzonymi przez Dyrektywę
2005/88/WE

Zastosowane sankcje

pouczenie

Liczba kontroli w
których
stwierdzono
naruszenie*

Opis

Liczba zakładów
skontrolowanych

Dyrektywa/
Rozporządzenie
UE

Rok pomiarów

Tab. 5.2.1. Kontrole przestrzegania wybranych dyrektyw na terenie województwa podkarpackiego w latach 20082010 [44]

5

3

2

3

0

2

0

0

4

0

0

* kategoria 1 - brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy
prawa i decyzji administracyjnych (np. brak ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak wykonywania pomiarów),
kategoria 2 - naruszenia warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających warunki korzystania ze środowiska,
kategoria 3 - brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania, usuwania
lub ograniczani skutków poważnych awarii przemysłowych,
kategoria 4 - zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w eksploatacji instalacji chroniących środowisko lub innymi działaniami
użytkownika instalacji.
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Ryc. 5.2.1. Mapa rozkładu sieci punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu przemysłowego w województwie
podkarpackim w 2010 r. [44], [4]

5.3. HAŁAS KOMUNIKACYJNY
W ramach systemu Państwowego monitoringu środowiska w 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie
przeprowadził pomiary hałasu drogowego. Badaniami objęto miejscowości: Przemyśl, Krosno
i Strzyżów. Pomiary równoważnego poziomu hałasu (LAeqD, LAeqN) wykonano łącznie w 12 punktach
pomiarowo-kontrolnych. Długookresowe wskaźniki hałasu (LDWN, LN) oznaczono w 3 punktach
pomiarowo-kontrolnych, po jednym w każdej miejscowości. Dla każdej miejscowości łączna długość
pomiarów wyniosła 9 dni, z czego 2 doby w dni powszednie oraz 1 dobę podczas weekendu
w okresie: wiosennym, letnim i jesiennym. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych i wartości
wyznaczonych wskaźników hałasu przedstawiono na ryc. 5.3.1.
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Uwaga: Przy interpretacji wyniku pomiarów należy uwzględnić niepewność pomiaru wynoszącą ± 2 dB.

Ryc. 5.3.1. Mapa rozkładu punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego i wartości wyznaczanych
wskaźników (LAeqD, LAeqN, LDWN, LN) w województwie podkarpackim w 2010 r. [102]

Pomiary hałasu komunikacyjnego w mieście Przemyśl
Przemyśl to miasto na prawach powiatu, położone we wschodniej części województwa, liczące
ok. 65 tys. mieszkańców. Ogólna długość dróg w mieście wynosi 201 km. Układ urbanistyczny miasta
cechują wąskie ulice o zwartej zabudowie. Znaczące ciągi komunikacyjne przebiegające przez teren
miasta to: drogi krajowe (Nr 28 i Nr 77) i drogi wojewódzkie (Nr 884 i Nr 885). Droga krajowa Nr 28
stanowi połączenie z Ukrainą poprzez przejście graniczne z Medyką. Przez miasto przebiega
transeuropejska magistrala kolejowa E-30 relacji Berlin-Kijów.
Pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych. Równoważny
poziom hałasu (LAeqD, LAeqN) określono w 3 punktach, a wartość długookresowego średniego poziomu
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dźwięku (LDWN i LN)) wyznaczono w 1 punkcie. Łączna długość przebadanych odcinków
reprezentatywnych dróg wyniosła 2 km, co stanowi 1% długości dróg w mieście. Wybrane wyniki
pomiarów przedstawiono w tab. 5.3.1.-5.3.2 i na ryc. 5.3.2.
We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Najwięcej przekroczeń
odnotowano w klasach: >5-10 dB i >10-15 dB.
W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu
Państwowego Zakładu Higieny, uzyskane wyniki badań wskazują na dużą (63 ≤ LAeq ≤ 70 dB)
uciążliwość hałasu panującego w najbliższym otoczeniu analizowanych ulic Przemyśla.
Tab. 5.3.1. Hałas komunikacyjny w Przemyślu w 2010 r. – równoważny poziom dźwięku [102]
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom LAeqD

Wynik
pomiaru
(LAeqD)

Wielkość
przekroczenia

60

68,5 ± 2
66,1 ± 2
70,2 ± 2

8,5
6,1
10,2

Dopuszczalny
poziom LAeqN

Wynik
pomiaru
(LAeqN)

Wielkość
przekroczenia

[dB]
3 - go Maja
St. Augusta
Słowackiego

50

59,1 ± 2
60,4 ± 2
57,8 ± 2

9,1
10,4
7,8

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200),
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600),

Tab. 5.3.2. Hałas komunikacyjny w Przemyślu w 2010 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [102]
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom LDWN

Wynik
pomiaru
(LDWN)

Wielkość
przekroczenia

Dopuszczalny
poziom LN

Wynik
pomiaru
(LN)

Wielkość
przekroczenia

50

58,3 ± 2

8,3

[dB]
Grunwaldzka

60

66,4 ± 2

6,4

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem
pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz.1800), pory wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 1800 do godz.
2200) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz.600),
LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak
przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).
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ul. St. Augusta ul. Słowackiego ul. Grunwaldzka

Ryc. 5.3.2. Hałas komunikacyjny i natężenie ruchu w Przemyślu w 2010 r. [102]

Pomiary hałasu komunikacyjnego w mieście Krosno
Krosno to miasto na prawach powiatu, leżące przy ujściu rzeki Lubatówki do Wisłoka, na
obszarze Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, liczące ok. 47 tys. mieszkańców. Ogólna długość dróg
w mieście wynosi ok. 148 km. Przez Krosno przebiegają następujące znaczące ciągi komunikacyjne:
droga krajowa (Nr 28), drogi wojewódzkie (Nr 990, Nr 991) oraz linia kolejowa Zwardoń – Przełęcz
Łupkowska.
Pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 9 punktach pomiarowo-kontrolnych. Równoważny
poziom hałasu w porze dnia (LAeqD) określono w 8 punktach, zaś w porze nocy (LAeqN) w 1.
Długookresowy średni poziomu dźwięku (LDWN, LN) wyznaczono w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym.
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Łączna długość reprezentatywnych odcinków wyniosła 3 km, co stanowi 2% wszystkich dróg
w mieście. Wybrane wyniki pomiarów przedstawiono w tab. 5.3.3.-5.3.4 i na ryc. 5.3.3.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w każdym z wytypowanych punktów pomiarowokontrolnych przekroczone zostały dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji
spełnianej przez teren. Otrzymane wyniki pomiarów wskazują na wyraźną korelację między poziomem
hałasu, a natężeniem ruchu. Największe przekroczenia dopuszczalnych poziomów odnotowano
w rejonach o największym natężeniu ruchu pojazdów ogółem.
W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu
Państwowego Zakładu Higieny, uzyskane wyniki badań wskazują na dużą (63 ≤ LAeq ≤ 70 dB) oraz
bardzo dużą (LAeq > 70 dB) uciążliwość hałasu komunikacyjnego panującą w najbliższym otoczeniu
analizowanych ulic Krosna.
Tab. 5.3.3. Hałas komunikacyjny w Krośnie w 2010 r. – równoważny poziom dźwięku [102]
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom LAeqD

Wynik
pomiaru
(LAeqD)

Wielkość
przekroczenia

60

65,5 ± 2
70,7 ± 2
66,8 ± 2
62,5 ± 2
65,4 ± 2
70,6 ± 2
63,3 ± 2
63,0 ± 2

5,5
10,7
6,8
2,5
5,4
10,6
3,3
3,0

Dopuszczalny
poziom LAeqN

Wynik
pomiaru
(LAeqN)

Wielkość
przekroczenia

50

55,4 ± 2

5,4

[dB]
Kolejowa
Piłsudskiego
Żółkiewskiego
Staszica
Niepodległości
Lwowska
Grodzka
Podkarpacka

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200),
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600).

Tab. 5.3.4. Hałas komunikacyjny w Krośnie w 2010 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [102]
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom LDWN

Wynik
pomiaru
(LDWN)

Wielkość
przekroczenia

60

66,6 ± 2

6,6

Dopuszczalny
poziom LN

Wynik
pomiaru
(LN)

Wielkość
przekroczenia

50

57,4 ± 2

7,4

[dB]
Krakowska

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem
pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz.1800), pory wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 1800 do godz.
2200) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz.600),
LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak
przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).
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Ryc. 5.3.3. Hałas komunikacyjny i natężenie ruchu w Krośnie w 2010 r. [102]
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Ryc. 5.3.4. Pomiar hałasu drogowego w Krośnie, ul. Lwowska, 2010 r. [44]

Pomiary hałasu komunikacyjnego w miejscowości Strzyżów
Strzyżów to miasto położone na Pogórzu Strzyżowskim nad rzeką Wisłok, 30 km na południowyzachód od Rzeszowa. Liczy ok. 9 tys. mieszkańców. Ogólna długość dróg w mieście wynosi ok.
48 km. Przez teren miasta przebiegają następujące znaczące szlaki komunikacyjne: drogi
wojewódzkie (Nr 988, Nr 989) oraz linia kolejowa Rzeszów – Jasło.
Pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w bezpośrednim sąsiedztwie odcinka ciągu
komunikacyjnego drogi wojewódzkiej Nr 988 w 2 punktach pomiarowo - kontrolnych. Jest to droga
o dużym znaczeniu dla komunikacji samochodowej. W pierwszym punkcie wyznaczono równoważny
poziom hałasu (LAeqD, LAeqN) oraz przeprowadzono pomiary natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze
szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich. W drugim określono długookresowy średni poziom
dźwięku (LDWN, LN). Wybrane wyniki pomiarów przedstawiono w tab. 5.3.5.-5.3.6 i na ryc. 5.3.5.
W obu punktach stwierdzono niekorzystne warunki akustyczne i przekroczenie standardów
akustycznych. Największy procent przekroczeń dopuszczalnych poziomów odnotowano w klasie
>5-10 dB.
Wykorzystując pomocniczą subiektywną skalę Państwowego Zakładu Higieny w porze dnia
w rejonie stwierdza się dużą uciążliwość hałasu komunikacyjnego (63 ≤ LAeq ≤ 70 dB) panującą
w najbliższym otoczeniu badanych ulic.
Tab. 5.3.5. Hałas komunikacyjny w Strzyżowie w 2010 r. – równoważny poziom dźwięku [102]
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom LAeqD

Wynik
pomiaru
(LAeqD)

Wielkość
przekroczenia

Łukasiewicza

60

69,8 ± 2

9,8

Dopuszczalny
poziom LAeqN

Wynik
pomiaru
(LAeqN)

Wielkość
przekroczenia

50

59,1 ± 2

9,1

[dB]
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200),
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600).

Tab. 5.3.6. Hałas komunikacyjny w Strzyżowie w 2010 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [102]
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom LDWN

Wynik
pomiaru
(LDWN)

Wielkość
przekroczenia

60

63,4 ± 2

3,4

Dopuszczalny
poziom LN

Wynik
pomiaru
(LN)

Wielkość
przekroczenia

50

55,4 ± 2

5,4

[dB]
Słowackiego

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem
pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz.1800), pory wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 1800 do godz.
2200) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz.600),
LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak
przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).
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Ryc. 5.3.5. Hałas komunikacyjny i natężenie ruchu w Strzyżowie w 2010 r. [102]

Łączny rozkład przekroczeń hałasu komunikacyjnego w klasach w województwie podkarpackim
w 2010 r. przedstawiono w tab. 5.3.7. i 5.3.8. Natomiast na ryc. 5.3.6.-5.3.9. przedstawiono rozkład
przekroczeń w klasach w latach 2008-2010.
Tab. 5.3.7. Rozkład przekroczeń hałasu komunikacyjnego w klasach w województwie podkarpackim w 2010 r. –
równoważny poziom dźwięku [102]
Miasto

Brak
przekroczeń

0-5 dB

>5-10 dB

>10-15 dB

>15-20 dB

> 20 dB

LAeqD
Krosno

-

3

3

2

-

-

Przemyśl

-

-

2

1

-

-

Strzyżów

-

-

1

-

-

-

Województwo

-

3

6

3

-

-

Krosno

-

-

1

-

-

-

Przemyśl

-

-

2

1

-

-

Strzyżów

-

-

1

-

-

-

Województwo

-

-

4

1

-

-

LAeqN

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200)
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600),

Tab. 5.3.8. Rozkład przekroczeń hałasu komunikacyjnego w klasach w województwie podkarpackim w 2010 r. –
długookresowy średni poziom dźwięku [102]
Miasto

Brak
przekroczeń

0-5 dB

>5-10 dB

>10-15 dB

>15-20 dB

> 20 dB

LDWN
Krosno

-

-

1

-

-

-

Przemyśl

-

-

1

-

-

-

Strzyżów

-

1

-

-

-

-

Województwo

-

1

2

-

-

-

Krosno

-

-

1

-

-

-

Przemyśl

-

-

1

-

-

-

Strzyżów

-

-

1

-

-

-

Województwo

-

-

3

-

-

-

LN

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem
pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz.1800), pory wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 1800 do godz.
2200) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz.600),
LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak
przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600),
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Ryc. 5.3.6. Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LAeqD) w klasach w województwie podkarpackim
w latach 2008-2010 [102]
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Ryc. 5.3.7. Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LAeqN) w klasach w województwie podkarpackim
w latach 2008-2010 [102]
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Ryc. 5.3.8. Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LDWN) w klasach w województwie podkarpackim
w latach 2008-2010 [102]
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Ryc. 5.3.9. Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LN) w klasach w województwie podkarpackim
w latach 2008-2010 [102]

Dla wszystkich badanych wskaźników hałasu w 2010 r. nie odnotowano przekroczeń powyżej 15
dB. Zaobserwowano tendencję malejącą wartości przekroczeń w stosunku do lat ubiegłych. Najwięcej
przekroczeń odnotowano w przedziale >5-10 dB.
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5.4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OGRANICZENIEM EMISJI HAŁASU DO
ŚRODOWISKA
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (2001) ochrona przed hałasem polega na
zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, poprzez utrzymanie poziomu hałasu
poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie lub zmniejszenie hałasu co najmniej do
dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Instrumentami zarządzania klimatem akustycznym są
między innymi decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, mapy akustyczne oraz programy ochrony
środowiska.
Regulacje dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu
w środowisku (2002) wprowadziły obowiązek realizacji map akustycznych na podstawie, których
opracowywane są programy ochrony środowiska. Zgodnie z ustalonym harmonogramem działań do
dnia 30 czerwca 2012 r. właściwe organy moją obowiązek sporządzenia mapy akustycznej dla
aglomeracji i obszarów objętych drugą fazą realizacji map akustycznych, a do 30 czerwca 2013 r.
opracowanie planu ochrony przed hałasem. Druga faza mapowania obejmuje aglomeracje o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz otoczenie głównych dróg o liczbie przejeżdżających
pojazdów ponad 3 mln rocznie i główne linie kolejowe o liczbie przejeżdżających pociągów ponad 30
tysięcy rocznie.
Na początku 2010 r. Urząd Miasta Rzeszowa wyłonił w drodze przetargu wykonawcę mapy
akustycznej Miasta Rzeszowa wraz z kompleksowym systemem do jej tworzenia, zarządzania
i aktualizacji oraz udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Rzeszowa.
Na terenie województwa realizowano szereg działań zmierzających do poprawy klimatu
akustycznego środowiska. W zakresie infrastruktury drogowej i zmniejszenia zagrożenia hałasem
podjęto inwestycje dotyczące: ulepszenia nawierzchni dróg, modernizacji i przebudowy ciągów
komunikacyjnych oraz budowy akustycznych ekranów. Wśród głównych działań wymienić można
m.in.:
1. Częściowe oddanie do użytku obwodnicy miasta Ropczyc, ciąg drogi krajowej Nr 4. W ramach
2
tego zadania wybudowano ponad 15000 m ekranów pochłaniająco-rozpraszających oraz
transparentnych ekranów odbijających.
2. Podniesiono standard drogi, bezpieczeństwo ruchu oraz zmniejszano szkodliwe oddziaływanie
na środowisko (emisji spalin, hałasu oraz drgań) na drodze krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl
i odcinku Wierzawice – przejazd kolejowy Wierzawice. Pas drogowy obsadzono sadzonkami
drzew.
3. Poprawiono i zmodernizowano konstrukcje drogi, zatok autobusowych oraz chodników na drodze
krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl na odcinku Nowa Sarzyna – Leżajsk i drodze krajowej Nr 19
Lublin – Rzeszów w miejscowości Kamień.
4. Przebudowano wiadukt w Stalowej Woli oraz zamontowano ekrany akustyczne o długości 0,84
km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów - Stalowa Wola.
5. Przebudowano i zmodernizowano drogi wojewódzkie: Nr 881 Sokołów Małopolski – Kańczuga –
Żurawica na odcinku Łańcut – Kańczuga, Nr 890 Kuźmina – Krościenko, Nr 985 Nagnajów –
Mielec – Dębica na odcinku Mielec – Dębica, Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród i Nr 993 odcinka
Nowy Żmigród - Dukla, Nr 992 Jasło - Ożenna na odcinku Jasło – Nowy Żmigród i Nr 993 Gorlice
– Dukla na odcinku Nowy Żmigród – Dukla.
W ciągach dróg krajowych Nr 4, 9, 28, 73, 77 w ramach programu „Drogi zaufania”, którego
głównym celem jest zmiana niebezpiecznych postaw i zachowań w ruchu drogowym, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała szereg działań inżynieryjnych na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowy odcinków dróg.
W 2010 r. w ramach „Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” podpisana
została umowa na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec –
Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej”. Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec - Kolbuszowa o długości ok. 20,3 km, budowa drogi
obwodowej miejscowości Kolbuszowa o długości ok 1 km i budowa mostu na rzece Świerczówka wraz
z dojazdami.
Do sfinalizowania z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg
lokalnych 2008-2011” zostało zakwalifikowanych 20 wniosków dotyczących dróg powiatowych i 52
wnioski dotyczące dróg gminnych województwa podkarpackiego. Celem tego programu jest wsparcie
budowy, przebudowy lub remontu sieci dróg powiatowych i gminnych oraz tworzenie powiązań
kluczowych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych.
W 2010 r. na istniejącej sieci dróg województwa podkarpackiego GDDKiA wykonała generalny
pomiar ruchu. Pomiarami objęto drogi wojewódzkie i krajowe z wyjątkiem tych odcinków, dla których
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zarządcami są prezydenci miasta na prawach powiatu. Przeprowadzona analiza wskazała, że
obciążenie ruchem pojazdów wzrastało ze wzrostem znaczenia dróg w układzie funkcjonalnym. Dla
sieci dróg województwa podkarpackiego średni dobowy ruch SDR i wskaźniki wzrostu w odniesieniu
do 2005 r. kształtowały się następująco:
1. drogi krajowe
międzynarodowe SDR = 12 535 poj./h
wskaźnik wzrostu ruchu 2005-2010 = 1,17
pozostałe krajowe SDR = 7 582 poj./h
wskaźnik wzrostu ruchu 2005-2010 = 1,21
krajowe ogółem
SDR = 9 611 poj./h
wskaźnik wzrostu ruchu 2005-2010 = 1,19
2. drogi wojewódzkie
SDR = 3 792 poj./h
wskaźnik wzrostu ruchu 2005-2010 = 1,25
Województwo podkarpackie zajęło dziewiątą pozycję w skali kraju pod względem wielkość SDR
pojazdów silnikowych na sieci dróg krajowych oraz szóstą na sieci dróg wojewódzkich. Szczegółowe
wyniki z pomiarów dostępne są na stronach internetowych GDDKiA: http://www.gddkia.gov.pl/.
W latach 2010 - 2014 na terenie województwa podkarpackiego w ramach programu pn. „Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”, infrastruktura linii kolejowej E30/C-E30 będzie
modernizowana i dostosowana do standardów AGC/AGTC dla międzynarodowych Korytarzy
Transportowych. W ramach inwestycji planuje się wykonanie: modernizacji i przebudowy układu
torowego, przystanków osobowych oraz obiektów inżynieryjnych.
Na terenie województwa realizowane są liczne inwestycje zmierzające do ograniczenia emisji
hałasu przemysłowego do środowiska. Działania te sprowadzają się do ograniczenia uciążliwości
hałasowej punktowych źródeł hałasu. Przykłady wybranych działań wykonanych przez podmioty
w 2010 r. przedstawiono poniżej:
1. P.P.H. „JUMAR” w Wolicy Piaskowcowej, gmina Sędziszów Małopolski prowadzący działalność
produkcyjną w zakresie wyrobów stolarskich ograniczył negatywne oddziaływanie emisji hałasu
do środowiska poprzez wyciszenie cyklonu w wentylatorze (montaż tłumików).
2. Sudzucker Polska S.A. zlokalizował miejsca o największej emisji hałasu do środowiska i wytłumił
wełną mineralną: stalowe drzwi wejściowe i otwory okienne czerpni powietrza dmuchaw
wysłodków oraz pomieszczenie sprężarek powietrza.
3. Fabryka Armatur „JAFAR” S.A., Wydział Produkcyjny Nr 1 w Skołyszynie zabudował wentylatory
nadmuchowe płytami metalowymi z warstwą pianki poliuretanowej, od wewnątrz wyłożonymi
materiałem izolacyjnym pochłaniającym hałas.
4. Zakład Wielobranżowy „KORA” - tartak w Ropience wykonał dodatkowe ekrany akustyczne,
wymienił na nowy eksploatowany trak taśmowy do cięcia kloców. Ponadto od najbliższego
miejsca zabudowy oddalił plac składowania klocków drewna i zrezygnował z transportu
surowców i produktów.

104

104

wróć

Raport o stanie środowiska w 2010 r.

6. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (Tomasz Rybak)
6.1. OGÓLNE INFORMACJE O PROMIENIOWANIU ELEKTROMAGNETYCZNYM
Promieniowanie elektromagnetyczne jest zjawiskiem fizycznym, które jest obecne we
wszechświecie od momentu jego powstania. W zależności od częstotliwości emitowanej fali
elektromagnetycznej, może ono mieć charakter jonizujący lub niejonizujący. Promieniowanie
jonizujące to promieniowanie o częstotliwości większej od 8x1014 Hz. Posiada ono zdolność jonizacji
ośrodka, przez który przechodzi i może oddziaływać destrukcyjnie na organizmy żywe.
Promieniowanie niejonizujące jest promieniowaniem o niższych częstotliwościach oraz niższej energii
i nie powoduje jonizacji ośrodka.
Wyróżnia się naturalne oraz sztuczne źródła promieniowania elektromagnetycznego. Naturalne
źródła promieniowania jonizującego to: kosmos (promieniowanie kosmiczne reliktowe, pierwotne,
gamma), słońce (fale świetlne, wiatr słoneczny) oraz złoża pierwiastków promieniotwórczych.
Naturalnymi źródłami pól elektromagnetycznych o charakterze niejonizującym są: kosmos,
wyładowania atmosferyczne oraz Ziemia (ruch obrotowy względem atmosfery i jonosfery).
Promieniowanie pochodzące ze źródeł naturalnych stanowi tzw. tło elektromagnetyczne Ziemi,
w którym najważniejszą rolę pełnią oddziaływanie wiatru słonecznego oraz wyładowania
atmosferyczne. Sztuczne źródła promieniowania jonizującego to m.in.: generatory promieniowania
rentgenowskiego, urządzenia medyczne, reaktory atomowe, a także próby nuklearne. Do sztucznych
źródeł pól elektromagnetycznych niejonizujących zalicza się urządzenia zasilane energią elektryczną.
Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego są: instalacje elektroenergetyczne do
wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej (elektrownie, elektrociepłownie, stacje i linie
elektroenergetyczne), instalacje radiokomunikacyjne (nadajniki radiowo - telewizyjne, stacje bazowe
telefonii komórkowej), a także instalacje i urządzenia elektryczne (przemysłowe, medyczne,
urządzenia powszechnego użytku).

Ryc. 6.1.1. Linia wysokiego napięcia w rejonie osiedla
Przybyszówka w Rzeszowie, 2006 r. [44]

Ryc. 6.1.2. Stacja bazowa cyfrowej telefonii komórkowej
w Oleszycach przy ul. Zielonej, 2006 r. [44]

W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się dynamiczny rozwój technologii cyfrowej telefonii
komórkowej GSM (Global System for Mobile Communications – globalny system dla komunikacji
ruchomej), którego konsekwencją jest szybki wzrost liczby stacji bazowych telefonii komórkowej, tzw.
BTS-ów (ang. Base Transceiver Station).
Według szacunków największego polskiego serwisu internetowego TELEPOLIS.PL, który
porusza tematykę szeroko rozumianej telekomunikacji, na koniec 2010 r. w Polsce zarejestrowanych
było 47,1532 mln aktywnych kart SIM. W roku 2010 operatorzy sieci aktywowali 762 tys. kart SIM.
Liczby te świadczą o szybkim przyroście sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych (telefony
i stacje). Większa liczba abonentów wymaga zapewnienia dostępu do sieci na większym obszarze,
a to jest możliwe dzięki budowie nowych stacji bazowych.
Dane dotyczące pozwoleń radiowych wydanych w związku z eksploatacją instalacji
radiokomunikacyjnych, w tym stacji bazowych, dostępne są na stronie internetowej Urzędu
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Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl). Liczba wydanych przez UKE pozwoleń nie jest
tożsama z liczbą faktycznie uruchomionych stacji.
Dane dotyczące lokalizacji oraz liczby fizycznie istniejących i działających stacji prezentowane
i aktualizowane są na stronie internetowej wyszukiwarki btsearch.pl.
Według danych btsearch.pl w województwie podkarpackim działa ok. 640 stacji bazowych.
W najbliższych latach liczba stacji bazowych będzie wzrastać w związku z rozbudową nowoczesnych
systemów telekomunikacyjnych trzeciej generacji tzw. systemów 3G, które zapewniać będą realizację
wielu usług poprzez powszechny dostęp do sieci INTERNET w urządzeniach mobilnych.

6.2. OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Ocena i obserwacja zmian poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonywana jest
w ramach systemu Państwowego monitoringu środowiska.
Zasady prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
zostały określone w rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (2007). Badania polegają na pomiarze natężenia
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz
do 3000 MHz.
W 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził badania
poziomów pól elektromagnetycznych w 45 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach
dostępnych dla ludności, na następujących obszarach województwa:
1. W centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys.
2. W pozostałych miastach.
3. Na obszarach wiejskich.
Badania wykonane zostały zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska
Województwa Podkarpackiego na lata 2010-2012”.
Program badań poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa realizowany jest
w trzyletnim cyklu pomiarowym, łącznie w 135 punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie
w ramach trzech ww. kategorii obszarów.
Podstawą oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku jest rozporządzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003). Zgodnie z rozporządzeniem w miejscach
dostępnych dla ludności dopuszczalna wartość składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od
3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7V/m.
Analiza wyników badań przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego nie
wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
Najwyższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zarejestrowano w mieście
Przemyślu na osiedlu Garbarze (0,6 V/m +/- 0,12 V/m) oraz na osiedlu Budy Małe(0,5 V/m +/0,1 V/m).
Na pozostałych obszarach poziomy pól elektromagnetycznych były niższe od wartości 0,4 V/m, to
jest od wartości odpowiadającej progowi czułości przyrządu pomiarowego.
Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dla wyników uzyskanych na
poziomie poniżej progu czułości przyrządu pomiarowego, jako wynik przyjęto połowę wartości czułości
przyrządu, to jest 0,2 [V/m].
Przy powyższym założeniu średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
dla poszczególnych kategorii obszarów wynosiły:
1. W centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. 0,247 [V/m] +/- 0,049 [V/m].
2. W pozostałych miastach - 0,2 [V/m] +/- 0,04 [V/m].
3. Na obszarach wiejskich - 0,2 [V/m] +/- 0,04 [V/m].
Podsumowując należy przyjąć, że na poszczególnych rodzajach obszarów województwa
podkarpackiego średnie poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku były niższe od progu
czułości przyrządu pomiarowego (< 0,4 [V/m]).
Poziom pola elektromagnetycznego na danym obszarze jest wielkością zmienną w czasie
i zależy od wielu czynników, w szczególności od liczby i rodzaju działających w tym samym czasie
źródeł promieniowania (np. liczba abonentów sieci komórkowej rozmawiająca w tym samym czasie).
Na ryc. 6.2.1. przedstawiono średnie poziomy pól elektromagnetycznych w trzech kategoriach
obszarów w województwie podkarpackim w 2010 r.
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Ryc. 6.2.1. Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m] w trzech kategoriach
obszarów w województwie podkarpackim w 2010 r. [102]

Z przeprowadzonych badań wynika, że poziomy promieniowania elektromagnetycznego
w środowisku na obszarze województwa są bardzo niskie. Średni poziom pola elektromagnetycznego
stanowi niewiele ponad 3% wartości dopuszczalnej.
Największe średnie poziomy pól elektromagnetycznych występują w dużych aglomeracjach,
gdzie w tym samym czasie aktywnych jest wiele źródeł promieniowania. W mniejszych miastach i na
obszarach wiejskich, gdzie liczba źródeł promieniowania jest mniejsza, rejestrowane poziomy pól
elektromagnetycznych są niższe i kształtują się na zbliżonych poziomach.

Ryc. 6.2.2. Stacja bazowa cyfrowej telefonii komórkowej w Lubaczowie przy ul. Jasnej, 2006 r. [44]

Na ryc. 6.2.3. przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól
elektromagnetycznych na obszarze województwa podkarpackiego w 2010 r. oraz wyniki badań
poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych w środowisku w 2010 r.
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Ryc. 6.2.3. Mapa rozkładu punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych
w województwie podkarpackim w 2010 r. oraz wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych
przeprowadzonych w środowisku w 2010 r. [4], [102]

Szczegółowy wykaz obszarów województwa podkarpackiego, na których w 2010 r. prowadzono
badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz wyniki badań są dostępne na stronie
internetowej WIOŚ pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,88,438/2/w_2010_roku.html.
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7. ODPADY
7.1. ODPADY PRZEMYSŁOWE (Ewa Kozak)
Według danych GUS w województwie podkarpackim w 2010 r. wytworzonych zostało ogółem
1 049,5 tys. Mg odpadów przemysłowych. Należy ono do grupy województw o najniższym wskaźniku
wytwarzanych odpadów – 12 miejsce w kraju. Na terenie Polski wytworzono łącznie 113 478,8 tys. Mg
odpadów przemysłowych. Odpady z terenu województwa podkarpackiego stanowią 0,93% ogółu
odpadów w skali kraju.
Na ryc. 7.1.1 przedstawiono ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w Polsce w 2010 r.

40000
35000

tys. Mg

30000
25000
20000
15000
10000

Podlaskie

Opolskie

Lubuskie

Podkarpackie
Warmińskomazurskie

Pomorskie

Świętokrzyskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Wielkopolskie

mazowieckie

Zachodniopomorskie

Małopolskie

Łódzkie

Dolnośląskie

0

Śląskie

5000

Ryc. 7.1.1. Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych w Polsce w 2010 r. [5]

Odpady przemysłowe wytworzone w województwie, według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
obejmowały głównie:
1. Przetwórstwo przemysłowe (630,3 tys. Mg).
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych (263,3 tys. Mg).
3. Górnictwo i wydobywanie (8,3 tys. Mg).
Największa ilość odpadów przemysłowych została wytworzona w powiecie mieleckim,
stalowowolskim i mieście Rzeszowie, co stanowiło łącznie ponad połowę ogółu odpadów
przemysłowych wytworzonych w regionie (56,8%). Najmniejsza ilość odpadów powstała w powiatach:
przemyskim, bieszczadzkim i kolbuszowskim. Ilości odpadów przemysłowych wytworzonych
w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego w 2010 r. przedstawiono na ryc. 7.1.2.
Największą ilość odpadów poddano odzyskowi – 845,0 tys. Mg, unieszkodliwiono łącznie
131,8 tys. Mg, czasowo magazynowano 72,7 tys. Mg odpadów przemysłowych. Odpady
unieszkodliwiano głównie poprzez składowanie na składowiskach (88,7 tys. Mg), termicznie
(16,1 tys. Mg), poprzez kompostowanie (3,8 tys. Mg) lub w inny sposób (23,2 tys. Mg). Sposób
zagospodarowania odpadów przemysłowych przedstawiono na ryc.7.1.3.

109

109

wróć

Odpady

tarnobrzeski

20,1

stalowowolski
40,8

sanocki
9,2

rzeszowski

58,7

ropczycko-sędziszowski
9,4

przeworski

2,2

przemyski

5,5

niżański
mielecki

33

łańcucki
6

lubaczowski

42,7

leżajski
krośnieński

5,1

kolbuszowski

4,9

jasielski

30,2
7,3

jarosławski

33

dębicki
14,2

brzozowski

4,7

bieszczadzki

49,6

m. Tarnobrzeg
m. Rzeszów

92,8
22,5

m. Przemyśl

54,4

m. Krosno
0

50

100

150

200

tys. Mg

Ryc. 7.1.2. Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych w powiatach województwa podkarpackiego w 2010 r. [5]
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Ryc. 7.1.3. Gospodarka odpadami przemysłowymi na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r. [5]

W porównaniu do 2009 r. stwierdzono wzrost ilości odpadów przemysłowych poddanych
procesowi odzysku o ok. 7% i spadek ilości odpadów składowanych na składowiskach o ok. 10%.
W wytworzonych w 2010 r. odpadach przemysłowych najwięcej było odpadów z pięciu grup
i stanowiły one 82,5% ogólnej ilości wytworzonych odpadów. Były to następujące rodzaje odpadów:
1. Z procesów termicznych – grupa 10 (329,7 tys. Mg).
2. Z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury – grupa
03 (154,5 tys. Mg).
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3.

Z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz
przetwórstwa żywności – grupa 02 (148,2 tys. Mg).
4. Z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz
z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych – grupa 19 (144,1 tys. Mg).
5. Opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte
w innych grupach – grupa 15 (89,2 tys. Mg).
Najmniej wytworzonych odpadów, analogicznie jak w 2009 r., obejmowało:
1. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii
nieorganicznej – grupa 06 (0,1 tys. Mg).
2. Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki
węgla – grupa 05 (0,3 tys. Mg).
3. Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) –
grupa 13 (1,2 tys. Mg).
W 2010 r. zmianie uległa struktura wytwarzanych odpadów przemysłowych. Nadal najwięcej było
odpadów z grupy 10, których ilość w porównaniu do 2009 r. wzrosła o 17,3%. Zwiększyła się również
ilość odpadów z grupy 03 (o 19,4%). Gwałtownie (13-krotnie) wzrosła ilość wytworzonych odpadów
opakowaniowych (grupa 15), z 6,7 tys. Mg wytworzonych w 2009 r. do 89,2 tys. Mg w 2010 r.
W grupie tej dominowały opakowania z drewna (92,7%).
Na ryc. 7.1.4 przedstawiono dominujące ilości odpadów przemysłowych w województwie
podkarpackim, w 2010 r. w podziale na grupy.
grupa 10

grupa 19

grupa 02

grupa 03

10,3%

38,1%

17,8%

17,1%

grupa 15

16,6%

Ryc. 7.1.4. Dominujące ilości odpadów przemysłowych w podziale na grupy odpadów wytworzone
w województwie podkarpackim w 2010 r. [5]

7.2. ODPADY KOMUNALNE (Ewa Kozak)
Gminy na podstawie ustawodawstwa krajowego jak i unijnego zobowiązane są do podejmowania
działań na rzecz wzmocnienia ochrony środowiska na swoim terenie. Dominujące znaczenie w tym
zakresie ma gospodarka odpadami komunalnymi. Odpady komunalne powstają zarówno na
obszarach miejskich, jak i wiejskich, a ich ilość w dużej mierze zależy od liczby mieszkańców
przypadających na jednostkę powierzchni. Nie bez znaczenia w tym względzie jest również liczba
zakładów wytwórczych czy usługowych. Z tego względu ilość wytwarzanych odpadów bywa istotnie
zróżnicowana w poszczególnych gminach na obszarach wiejskich. Ponadto istotny wpływ ma
funkcjonowanie na terenie gminy obiektów gastronomicznych, turystycznych i agroturystycznych czy
sportowych. Na obszarach sezonowo wykorzystywanych turystycznie zwiększona ilość odpadów
komunalnych wynika z napływu osób wypoczywających.
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w województwie zebrane zostały na
podstawie ankietyzacji gmin przeprowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie w 2011 r.
Z zebranych danych wynika, że w 2010 r. w województwie zostało wytworzonych 333,4 tys. Mg
odpadów komunalnych. Na ryc. 7.2.1. przedstawiono ilość odpadów komunalnych wytworzonych
w powiatach województwa podkarpackiego w 2010 r. na tle liczby ludności.
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Ryc. 7.2.1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w powiatach województwa podkarpackiego w 2010 r. na
tle liczby ludności [5]

Z terenu województwa zebrano łącznie 31,6 tys. Mg wysegregowanych odpadów. Największą
ilość stanowiło szkło 43,4%, makulatura 22,56% i tworzywa sztuczne 21,1%. W grupie
wysegregowanych odpadów metale stanowiły 3,5%, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1,5%,
odpady wielkogabarytowe 1,1% natomiast zużyte opony 0,7%. Pozostałe odpady stanowiły łącznie
6,1%, a w ich skład weszły głównie odpady biodegradowalne (51,6%), tekstylia, baterie i akumulatory,
przeterminowane leki. Na ryc. 7.2.2. przedstawiono ilości wytworzonych i wyselekcjonowanych
odpadów komunalnych w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego w 2010 r., zaś na
ryc. 7.2.3. przedstawiono strukturę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie województwa
podkarpackiego w 2010 r.
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Ryc. 7.2.2. Ilości wytworzonych i wyselekcjonowanych odpadów komunalnych w powiatach województwa
podkarpackiego w 2010 r. [44]
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Ryc. 7.2. 3. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie w województwie podkarpackim w 2010 r.
[44]

W porównaniu do 2009 r. stwierdzono nieznaczny wzrost ilości wytworzonych odpadów
komunalnych złożonych na składowiskach (o ok. 0,75%). Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost
w 2010 r. ilości wysegregowanych odpadów o ok. 14,1%.
Do obowiązków gmin określonych w ustawie o odpadach (2001) należy opracowanie gminnego
planu gospodarki odpadami i aktualizowanie go nie rzadziej niż co 4 lata. W przeważającej liczbie
gmin taki plan został uchwalony, w większości przypadków w latach 2004 - 2005. Z zebranych
w trakcie ankietyzacji danych wynika, że w 4 gminach województwa do końca 2010 r. brak było
takiego planu. Ponadto ok. 80% planów nie zostało zaktualizowanych. Część gmin realizuje swoje
plany wspólnie w ramach planu związkowego. Taki plan posiadają np. gminy działające w Związku
Komunalnym „WISŁOK”.

Ryc.7.2 4. Linia sortownicza Sortowni Odpadów MPGK Sp. z o.o. Rzeszów, 2009 r. [44]

Z zebranych danych zawartych w ankietach wynika, że w 2011 r. blisko połowa gmin
województwa podkarpackiego planuje zrealizować inwestycje służące poprawie gospodarki odpadami
komunalnymi na własnym terenie. W gminach zaplanowano:
1. Inwestycje w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Leżajsk- Łańcut- Przeworsk-Nisko”
(budowa w Przeworsku stacji przeładunku odpadów).
2. Utworzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Kozodrza-Paszczyna-Mielec przy
współudziale gmin z powiatu dębickiego, mieleckiego i ropczycko-sędziszowskiego.
3. Budowę Zakładów Zagospodarowania Odpadów (Radymno, Gorzyce).

113

113

wróć

Odpady

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Organizację i budowę gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (gminy:
Wiązownica, Radymno, Gorzyce, Lesko, Cisna, Sędziszów Młp ).
Rozbudowę lub budowę składowisk odpadów w gminach: Radymno, Lubaczów, Narol,
Krzeszów, Dukla, Bukowsko, Paszczyna.
Budowę sortowni odpadów na składowisku w Giedlarowej oraz w m. Smolniki gm. Lutowiska.
Budowę segregatorni odpadów w Strzyżowie.
Rekultywację składowisk na terenie gmin: Jawornik Polski, Sieniawa, Kańczuga, Lubaczów,
Horyniec-Zdrój, Jarocin, Rudnik n/Sanem, Zaklików, Majdan Królewski, Padew Narodowa,
Czarna, Brzozów, Jasło, Jedlicze.
Opracowanie wraz z inwentaryzacją gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest (Sieniawa, Jeżowe, Miejsce Piastowe, Korczyna, Czarna ).
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (Kańczuga, Stary Dzików, Bircza, Fredropol,
Krzywcza, Orły, Żurawica, Laszki, Mielec, Stalowa Wola, Dydnia, Nowy Żmigród, Iwonicz-Zdrój,
Cisna, Solina, Sanok, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Frysztak).
Zakup specjalistycznego samochodu dostawczego do odbioru i transportu odpadów (Kańczuga,
Harasiuki, Borowa, Kolbuszowa, Kołaczyce, Strzyżów).
Rozbudowę stacji segregacji odpadów w gm. Pysznica oraz rozbudowę Zakładu Segregacji
Odpadów Stałych w Paszczynie.
Budowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Przemyślu.
Doposażenie składowiska w Jeziórku (gm. Grębów) w instalację odgazowującą oraz linię do
segregacji odpadów.
Budowę kompostowni na odpady biodegradowalne w Zagórzu oraz kompostowni na odpady
biodegradowalne w pryzmach na naturalnie napowietrzanym podłożu w Zaleszanach.
Rozbudowę i rozwój Gminnego Punktu Odbioru Odpadów przy Zakładzie Unieszkodliwiania
Odpadów w Krośnie oraz budowę linii do segregacji odpadów.

Ryc. 7.2.5. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, 2009 r. [44]

Z danych przekazanych przez gminy w drodze ankietyzacji wynika, że występują problemy
w gospodarowaniu odpadami. Jest to m. in.:
1. Brak stabilnych uregulowań prawnych oraz funkcjonującej sieci instalacji zapewniającej zgodny
z prawem odzysk i unieszkodliwianie poszczególnych rodzajów odpadów.
2. Mała gęstość zaludnienia i rozproszona zabudowa na terenach wielu gmin wiejskich.
3. Zbyt powolny rozwój regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów ma niekorzystny
wpływ na wdrożenie ekonomicznie opłacalnego zorganizowanego systemu zbiórki odpadów.
4. Brak środków finansowych na edukację ekologiczną mieszkańców, nauczycieli i pracowników
administracji.
5. Brak środków finansowych na budowę i utrzymanie instalacji do odzysku odpadów
biodegradowalnych.
Skutkuje to rozwojem nielegalnego sposobu pozbywania się odpadów i powstawania „dzikich
wysypisk” jak również spalaniem odpadów w domowych paleniskach.

114

114

wróć

Raport o stanie środowiska w 2010 r.

7.3. MONITORING SKŁADOWISK KOMUNALNYCH (Ewa Kozak)
Na składowiskach odpadów gromadzone są przedmioty i substancje nieprzydatne, zużyte
i często niebezpieczne co sprawia, że obiekty te stanową poważną uciążliwość dla środowiska i mogą
powodować pogorszenie jego stanu. W masie składowanych na składowisku odpadów zachodzą
procesy i przemiany chemiczne, fizyczne i biologiczne, co w konsekwencji powoduje nie tylko zmiany
postaci fizycznej odpadów, ale głównie przyczynia się do powstania szkodliwych związków i substancji
stałych, ciekłych i gazowych. Mogą one przedostawać się do środowiska gruntowo-wodnego
i stanowić zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych. Stanowią ponadto źródło emisji
metanu do atmosfery niszczącego warstwę ozonową.
Szczegółowe przepisy mające na celu bezpieczne dla zdrowia ludzi i dla środowiska składowanie
odpadów określone zostały w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy
składowisk odpadów (2003). Realizacja inwestycji zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu
pozwala na zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych, podziemnych, gleby oraz
powietrza. Konieczne jest jednak monitorowanie skuteczności działania systemu zabezpieczenia
przed ewentualnym przedostawaniem się zanieczyszczeń ze składowiska odpadów.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia
monitoringu składowisk odpadów (2002), wydanym na podstawie art. 60 ustawy o odpadach (2001),
monitoring składowiska odpadów obejmuje monitoring poszczególnych elementów środowiska
i prowadzony jest w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej składowiska
odpadów:
1. Faza przedeksploatacyjna obejmuje okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie
i rozpoczęcia eksploatacji składowiska odpadów.
2. Faza eksploatacji obejmuje okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska
i rozpoczęcia eksploatacji składowiska odpadów do dnia uzyskania zgody na zamknięcie
składowiska odpadów.
3. Faza poeksploatacyjna obejmuje okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu
i zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów.
W fazie przedeksploatacyjnej został określony stan zerowy (wyjściowy) środowiska, do którego
są porównywane wyniki badań uzyskanych w fazie eksploatacyjnej obiektu. Prowadzone są badania
wody podziemnej i powierzchniowej, powietrze atmosferycznego oraz gleby. Dodatkowo w fazie
eksploatacyjnej obiektu prowadzone są badania hałasu, osiadania powierzchni składowiska, przyrostu
objętości odpadów, wód odciekowych, składu biogazu i opadu atmosferycznego. Uzyskane dane
stanowią ważne informacje pozwalające na ocenę i zminimalizowanie wpływu oddziaływania
składowiska na środowisko.

Ryc.7.3.1. Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Sigiełkach, 2009 r. [44]

Ryc. 7.3.2. Sieć piezometrów na składowisku odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Przemyślu,
2010 r. [44]

W przypadku składowisk odpadów komunalnych dla wód powierzchniowych oraz odciekowych
wymagany jest monitoring następujących parametrów wskaźnikowych: odczyn (pH), przewodność
elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość metali ciężkich: Cu, Zn, Pb, Cd,
Cr+6, Hg, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Podstawowy zakres
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substancji wymaganych przy monitoringu biogazu na składowisku zazwyczaj opiera się na oznaczaniu
metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2) oraz tlenu (O2).
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (2002).
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, przepisów rozporządzenia nie stosuje się w zakresie
monitoringu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych oraz gazu składowiskowego do
składowisk odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych części na terenie składowisk odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych wyłącznie do składowania odpadów niebezpiecznych
pochodzących z budowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami: 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające
azbest lub 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
Według stanu na 31 grudnia 2010 r. (baza KARTA SKŁADOWISKA) na terenie województwa
podkarpackiego funkcjonowały 34 składowiska odpadów, w tym 27 składowisk przyjmujących odpady
komunalne. Spośród składowisk komunalnych 14 posiadało pozwolenia zintegrowane.
Rozmieszczenie składowisk odpadów komunalnych na terenie województwa podkarpackiego
w 2010 r. przestawiono na ryc. 7.3.3.

Ryc. 7.3.3. Mapa rozkładu składowisk odpadów komunalnych na terenie województwa podkarpackiego
w 2010 r. [44]
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Na składowiskach prowadzony jest zgodnie z wymogami prawnymi monitoring wód
powierzchniowych, wód podziemnych i gazu składowiskowego. Analiza wyników badań przesyłanych
do Inspektoratu nie wykazała istotnego wpływu składowisk odpadów komunalnych na jakość wód
powierzchniowych czy podziemnych w regionie.

7.4. SUBSTANCJE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA (Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) substancjami stwarzającymi
szczególne zagrożenie dla środowiska jest w szczególności azbest oraz polichlorowane bifenyle
(PCB).
Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane,
przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Instalacje lub
urządzenia, w których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla
środowiska, powinny zostać oczyszczone lub unieszkodliwione. Wykorzystywane substancje
stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska podlegają sukcesywnej eliminacji.

7.4.1. AZBEST
Azbest już od dawna wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec do wyrobu wielu
produktów. Szerokie zastosowanie azbestu w stosunkowo dużych ilościach miało miejsce w okresie
ostatnich 100 lat. Azbest stosowany był w produkcji wielu wyrobów przemysłowych, lecz przede
wszystkim (co najmniej około 80%) do produkcji wyrobów budowlanych.
W Polsce jest podobnie, choć głównym ilościowo produktem zawierającym azbest są wyroby
azbestowo-cementowe, a w tej liczbie płaskie i faliste płyty dachowe i elewacyjne.
Pamiętając, że nadrzędnym celem wszelkich działań związanych z szeroko pojętą problematyką
azbestową jest bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, należy podkreślić, że właściwe postępowanie podczas
eksploatacji i usuwania azbestu lub materiałów zawierających azbest może to bezpieczeństwo
zapewnić. W celu racjonalizacji działań w tym zakresie powstał Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032, który uchwalony został przez Radę Ministrów 14 lipca 2009 r.
Azbesty, niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy krystalicznej są minerałami
naturalnie występujący w przyrodzie. Ich występowanie jest dość powszechne, ale tylko w niewielu
miejscach kuli ziemskiej azbest był (i niekiedy jeszcze jest) eksploatowany na skalę przemysłową. Pod
względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: grupę serpentynów (chryzotyli) i grupę
azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynów należy tylko jedna odmiana azbestu, azbest
chryzotylowy, wydobywany i stosowany w największych ilościach.
Chemicznie azbesty są uwodnionymi krzemianami magnezu zawierającymi różne pierwiastki albo
jako podstawienia magnezu albo jako roztwory stałe:
Chryzotyl
Mg6 [(OH)8Si4O10]
Krokidolit (riebeckit)
Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2
Amozyt (gruneryt)
(Fe,Mg)7 [(OH)Si4O11]2
Antofyllit
(Mg, Fe)7[(OH)Si4O11]2
Tremolit
Ca2Mg5 [(OH)Si4O11]2
Aktynolit (amiant)
Ca2(Mg), [(OH)Si4O11]2
Obserwowane makroskopowo włókna azbestu są w istocie wiązkami zbudowanymi z dużej liczby
(zazwyczaj wielu tysięcy, a często dziesiątek tysięcy) włókien elementarnych. W wiązkach tych
pojedyncze kryształy azbestu są w różnym stopniu „sklejone”. Grubość pojedynczych kryształów
azbestu względem innych włókien organicznych i nieorganicznych zestawiono w tab. 7.4.1.1.
Tab. 7.4.1.1. Grubość pojedynczych kryształów azbestu względem innych włókien organicznych
i nieorganicznych [40]
włókno
włókno łykowe (len)
bawełna
włos ludzki
nylon
włókno szklane (cienkie)
azbest chryzotylowy
azbest amfibolowy

średnica włókna [nm]*
12000 - 80000
10000 - 25000
ok. 38000
1000 - 9000
1000 - 7000
15 - 42
100 - 300

* 1mm = 1000 μm; 1 μm = 1000 nm
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Najczęściej substancją spajającą kryształy azbestu jest węglan wapniowy. Jego obecność
sprawia, że rozwłóknianie (pocienianie wiązek) jest utrudnione i włókna stają się sztywne. Taki azbest
w handlowej nomenklaturze nazywany jest twardym.
Jeden z rodzajów azbestu - azbest amozytowy w niewielkich ilościach był mieszany z azbestem
chryzotylowym i stosowany okresowo do produkcji polskich płyt azbestowo-cementowych. Podkreślić
należy, że azbest krokidolitowy i amozytowy jest groźniejszy dla zdrowia ludzi niż azbest chryzotylowy.

Ryc.7.4.1.1. Długowłóknisty azbest chryzotylowy [36]

Ryc. 7.4.1.2. Azbest amozytowy (grupa azbestów
amfibolowych) [36]

W Polsce azbest stosowano w produkcji następujących grup wyrobów:
Wyroby azbestowo-cementowe [AC] - pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, rury i prostokątne
profile stosowane w kanałach wentylacyjnych, płyty i kształtki AC w wymiennikach cieplnych,
płyty elewacyjne AC i w niewielkie ilościowo lecz dawniej powszechnie stosowane kształtki
elektrotechniczne (silniki elektryczne, wyłączniki, instalacje przemysłowe).
2. Masy torkretowe i tzw. miękkie izolacje ognioochronne.
3. Wyroby tekstylne z azbestu - sznury i maty.
4. Specjalne uszczelki przemysłowe, wyłożenia antywibracyjne.
5. Materiały i wykładziny cierne - sprzęgła i hamulce (obecnie wstępujące w starszych dźwigach
i windach, niekiedy w sprzęgłach napędów przemysłowych).
6. Masy ogniotrwałe, masy formierskie.
7. Filtry przemysłowe.
8. Izolacja cieplna.
Trwałość, rozumiana jako długowieczność płyt azbestowo-cementowych jest zróżnicowana,
można jednakże powiedzieć, że okres bezpiecznej eksploatacji płyt azbestowo-cementowych [AC]
wynosi ok. 60 lat, dodając, że nawet po 60-u latach, w przeciętnych warunkach płyty AC nie ulegają
degradacji, choć ich powierzchnia jest już uszkodzona oddziaływaniem korozyjnym.
Azbest ma własności kancerogenne. Niebezpieczne dla zdrowia są włókna respirabilne, które
z racji swych wymiarów mogą wnikać głęboko do układu oddechowego i nie są stamtąd usuwane
w wyniku działania naturalnych mechanizmów oczyszczających. Włókna respirabilne to włókna
o długości powyżej 5 μm o maksymalnej średnicy 3 μm i o stosunku długości do średnicy powyżej
3 do 1. Brak jest dowodów szkodliwego oddziaływania azbestu na drodze gastrycznej.
Szacuje się, że w województwie podkarpackim znajduje się ok. 0,5 mln Mg wyrobów zawierających
azbest. Z informacji przekazywanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz
przedsiębiorstwa z terenu województwa wynika, że w 2009 r. zinwentaryzowano 192 306,55 Mg
wyrobów azbestowych, z tego 190 017,20 Mg w gminach (budynki mieszkalne i gospodarcze),
natomiast 2 289,35 Mg w przedsiębiorstwach.
Zdecydowaną większość zinwentaryzowanych wyrobów stanowią pokrycia dachowe z płyty
azbestowo-cementowej - 191 974,09 Mg (99,8%), niewielką część stanowią rury cementowo
azbestowe - 178,64 Mg (0,07%) oraz pozostałe wyroby (gąsiory, wyroby cierne, izolacje, materiały
konstrukcyjne) – 153,82 Mg (0,06%).
Tak duża dysproporcja pomiędzy szacunkowymi danymi z Programu Krajowego a informacjami
wojewódzkimi wynika z faktu, iż nie wszystkie gminy oraz przedsiębiorstwa zgłosiły informacje
o wyrobach azbestowych, poza tym dostępne dane są często niedoszacowane, co wynika
1.
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z niedokładnie przeprowadzonych inwentaryzacji. Stan nagromadzenia wyrobów zawierających
azbest na terenie województwa podkarpackiego przedstawiono na ryc. 7.4.1.3.

Ryc. 7.4.1.3. Mapa rozkładu wyrobów zawierających azbest w powiatach województwa podkarpackiego w 2009 r.
[40]

Wyroby zawierające azbest są powoli lecz systematycznie usuwane. Z danych przekazanych
w zbiorczych zestawieniach danych o odpadach wynika, że w latach 2008-2009 wytworzono
odpowiednio 1 378 Mg i 100 Mg wyrobów zawierających azbest .
W województwie podkarpackim istnieją 2 składowiska na których istnieje możliwość
zdeponowania odpadów zawierających azbest: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Pysznicy z wydzieloną częścią kwatery na odpady zawierające azbest oraz składowisko
odpadów w Młynach posiadające odrębną kwaterę na tego typu odpady. W roku 2008 unieszkodliwiono w tych instalacjach 1 808 Mg odpadów zawierających azbest, natomiast w 2009 r. –
350 Mg.
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7.4.2. POLICHLOROWANE BIFENYLE (PCB)
Polichlorowane bifenyle (PCB) – ogólna nazwa organicznych związków chemicznych,
pochodnych bifenylu, w którym część atomów wodoru zastąpiono atomami chloru. Możliwych jest 209
różnych kongenerów o różnym stopniu podstawienia, z czego ok. 130 spotyka się w mieszankach
używanych komercyjnie (zazwyczaj zawierają one >50 kongenerów). Strukturę chemiczną PCB
przedstawiono na ryc. 7.4.2.1.

Ryc.7.4.2.1. Struktura chemiczna PCB [40]

Polichlorowane bifenyle stosowane są głównie w przemyśle elektrotechnicznym jako płyny
dielektryczne w transformatorach i materiały izolacyjne w kondensatorach dużej mocy. Materiały te
miały także zastosowania jako: plastyfikatory i impregnaty, płyny hydrauliczne, smary odporne na
wysoką temperaturę, składniki farb drukarskich, dodatki w preparatach owadobójczych, dodatki do
klejów i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne do przewodów elektrycznych, w silnikach,
transformatorach oraz do wyrobu opakowań.
PCB są trwałe i łatwo rozprzestrzeniają się w środowisku. Nagromadzają się w kolejnych etapach
łańcucha pokarmowego co powoduje, że najwięcej PCB organizm ludzki pobiera wraz z żywnością
(ok 97%), zdecydowanie mniej z powietrzem i wodą. Najbardziej skażone są surowce i produkty
pochodzenia morskiego oraz ryby słodkowodne.
Stężenia PCB w żywności są znacznie zróżnicowane, ponieważ zależą od zawartości tłuszczu
oraz stopnia skażenia środowiska tymi związkami. Najwyższe stężenia PCB stwierdza się w żywności
pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza w rybach, tłuszczach, jajach i mięsie, a najniższe w warzywach
i owocach. W Polsce zawartość PCB w zbożach i jego przetworach oraz w innych artykułach
spożywczych pochodzenia roślinnego jest na ogół niska, nie przekracza 10 mg/kg. Ma to istotny
wpływ na stężenia tych związków w mleku krowim, tłuszczach, jajach i mięsie, które na ogół są niższe
niż w krajach zachodnich. Istotny problem może stanowić skażenie ryb i ich przetworów. Stopień
skażenia zależy od gatunku ryb i lokalizacji łowiska. Ryby pochodzące z wód śródlądowych
i zamkniętych akwenów morskich, jak Morze Bałtyckie, są bardziej skażone od ryb pochodzących
z akwenów otwartych.
Zapisy ustawy o odpadach (2001) określają zasady gospodarowania PCB m. in.:
1. Zakazuje się odzysku PCB.
2. Odpady zawierające PCB mogą być poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane tylko po
usunięciu z tych odpadów PCB.
3. Jeżeli usunięcie PCB z odpadów jest niemożliwe, do unieszkodliwienia odpadu zawierającego
PCB stosuje się przepisy dotyczące unieszkodliwiania PCB.
4. PCB powinno być unieszkodliwiane poprzez spalanie w spalarniach odpadów.
5. Dopuszcza się również jako metody unieszkodliwiania PCB procesy D8, D9, D12 i D15
wymienione w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach (2001), przy zastosowaniu techniki
gwarantującej bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi jego unieszkodliwienie.
6. Zakazuje się spalania PCB na statkach.
7. Posiadacz odpadów prowadzący działania w celu unieszkodliwienia PCB jest obowiązany
w karcie ewidencji odpadów zamieścić informację o zawartości PCB w odpadzie.
W rejestrze rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska prowadzonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego na
podstawie art. 162 ust.7 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), znalazło się 14 podmiotów na
terenie których zewidencjonowano PCB. Z przedkładanych do rejestru danych wynika, że podmioty te
usunęły PCB w ustawowym terminie tj. do dnia 30 czerwca 2010 r.
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8. PRZYRODA (Ewa Kozak)
Województwo podkarpackie jest obszarem o wysokich walorach przyrodniczych oraz ich dobrym
stanie zachowania na tle ogólnej kondycji zasobów przyrodniczych Polski i Europy. Obejmuje swoim
zasięgiem 4 odrębne krainy fizjograficzne, co powoduje duże zróżnicowanie klimatyczne i sprzyja
różnorodności flory i fauny. Północną część województwa zajmuje nizina Kotliny Sandomierskiej,
część środkową Pogórze Środkowo-Beskidzkie, natomiast część południową obejmują góry Beskidu
Niskiego - niewysokie pasma górskie o wysokości do 850 m n.p.m. oraz Bieszczady z najwyższym
wzniesieniem w województwie (Tarnica, 1346 m n.p.m.). Niewielki obszar położony w północnowschodniej części województwa zajmuje Roztocze.

Ryc. 8.1. Bieszczady, 2009 r. [44]
Najbardziej zróżnicowana i bogata szata roślinna występuje w południowej górzystej części
województwa. W Beskidzie Niskim przeważają lasy mieszane jodłowo-bukowe z domieszka jaworu,
jesionu, brzozy i wiązów. W partiach szczytowych występują lasy bukowe. Oprócz różnorodnych
ekosystemów typowo leśnych, występuje szereg innych siedlisk przyrodniczych, najczęściej dobrze
zachowane, półnaturalne łąki i pastwiska, zbiorowiska nadrzeczne i inne.
Na terenie województwa występuje również ważna, niespotykana w innych regionach kraju,
grupa wschodniokarpackich zespołów roślinnych i roślin. Pojawia się tu również liczna grupa
chronionych i rzadkich roślin, z których niektóre mają jedyne, naturalne miejsce występowania
w Polsce.
Liczna jest grupa gatunków chronionych i rzadkich. Ze 114 obecnie występujących w Polsce
gatunków kręgowców wpisanych do Czerwonej Księgi Zwierząt, co najmniej 57 rozmnaża się na
terenie województwa podkarpackiego, w tym ok. 13 gatunków ssaków, 29 ptaków, 2 gadów, 3 płazów
i 10 ryb. Wśród chronionych gatunków ssaków występują drapieżniki (ryś, żbik, wilk i niedźwiedź),
których podkarpackie populacje stanowią trzon ich populacji krajowych oraz nietoperze (podkowiec
mały, nocek Bechsteina, nocek orzęsiony, mroczek posrebrzany i mroczek złocisty). Istnieje również
reintrodukowana w 1963 r. populacja żubra w Bieszczadach.
Według danych GUS w 2009 r. obszary prawnie chronione zajmowały powierzchnię 794 682,9 ha,
co stanowiło 44,5% powierzchni województwa i obejmowały: 2 parki narodowe (Bieszczadzki
i Magurski), 13 obszarów chronionego krajobrazu, 7 parków krajobrazowych, 94 rezerwaty przyrody,
1 262 pomniki przyrody, 23 stanowiska dokumentacyjne. Na ryc. 8.2. przedstawiono udział wybranych
form ochrony przyrody w powierzchni obszarów prawnie chronionych w województwie podkarpackim
w 2009 r.
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34,292%
0,232%
1,381%
0,002%
5,861%

0,034%

58,197%
parki narodowe
parki krajobrazowe
stanowiska dokumentacyjne
użytki ekologiczne

obszary chronionego krajobrazu
rezerwaty przyrody
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Ryc. 8.2. Udział wybranych form ochrony przyrody w powierzchni obszarów prawnie chronionych
w województwie podkarpackim w 2009 r. [5]

Oprócz krajowych systemów ochrony prawnej przyrody na terenie województwa podkarpackiego
znajdują się obszary włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, która jest systemem
ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Tworzą ją
dwie kategorie obszarów:
1. Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOOS), które zostały wyznaczone dla siedlisk
przyrodniczych wymienionych z Załączniku I oraz gatunków zwierząt i roślin wymienionych
w załączniku II dyrektywy 92/43/EWG w sprawie siedlisk przyrodniczych (1992).
2. Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSOP) które zostały wyznaczone dla
gatunków ptaków wymienionych w załączniku I dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony
dzikich ptaków (1979).
Na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r. było łącznie 63 obszary włączone do sieci
Natura 2000, w tym 8 OSOP o powierzchni 507 769,95 ha oraz 55 SOOS o powierzchni
344 478,96 ha. Obszary wyznaczone ze względu na występowanie zagrożonych gatunków ptaków
i obszary wyznaczone dla ochrony ginących siedlisk, gatunków roślin i zwierząt mogą pokrywać się ze
sobą jak i z innymi krajowymi formami ochrony przyrody.

Ryc. 8.3. Barwinek pospolity [44]

Ryc. 8.4. Żaba rzekotka zielona [44]

122

122

wróć

Raport o stanie środowiska w 2010 r.

8.1. WSTĘP DO OCENY GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ
PERSPEKTYWICZNYCH OBSZARÓW POSZUKIWAŃ WĘGLOWODORÓW
W ANTYKLINACH OBSZARÓW FAŁDOWYCH1 [30] (Ewa J. Lipińska)
W latach 2007-2010 przeprowadzono kwerendę archiwalną i przeanalizowano akty prawne
w celu wyodrębnienia danych do tworzenia geoinformacji przestrzennej w zakresie poszukiwania,
eksploatacji i zakończenia prac górniczych na przełomie XIX i XX wieku, które miały miejsce na
terenie obecnego województwa podkarpackiego. Na terenie tym, pierwsze prace górnicze (tzw.
studnie kopane) podejmowano w miejscach naturalnego wypływu ropy naftowej na powierzchnię
gleby. Obecnie studnie z tamtego okresu uaktywniają się, wykonano je bowiem w miejscu naturalnego
wypływu ropy naftowej z wnętrza ziemi, na złożu, którego ciśnienie było lub jest wyższe od ciśnienia
powierzchniowego. Miejsca te są cenne przyrodniczo i gospodarczo a także stanowią naturalne
dziedzictwo środowiska polskiego. W Bóbrce koło Krosna funkcjonuje Muzeum Skansen Przemysłu
Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza - unikalne w skali światowej.
Naturalne wypływy ropy naftowej i emisji gazu ziemnego, oraz studnie ręcznie kopane w XIX
wieku w takich miejscach, współcześnie występują nie tylko na terenach górniczych, gdzie podlegają
likwidacji przez PGNIG. Występują one również na terenach należących do prywatnych właścicieli
ziemskich lub do Lasów Państwowych, w tym na terenach uzdrowisk - przy czym nie są to miejsca
zaliczane do terenów górniczych i likwidacja lub zabezpieczenie tych miejsc należy do Skarbu
Państwa. Prywatni właściciele nie posiadają funduszy, które zapewnić mogą odpowiednią
rekultywację tych miejsc. Działania rekultywacyjne, lub ich zaniechanie, wykonywane są, lub powinny
być, przy uwzględnieniu informacji zawartych w dokumentacjach geologiczno-inżynierskich
i geotechnicznych, i z uwzględnieniem tła geochemicznego obszarów.
Naturalne wycieki ropy naftowej i emisji gazu ziemnego podlegają prawom natury: fizycznym,
chemicznym i biologicznym. Autorka zadaje pytania: Czy konieczna jest rekultywacja wszystkich
takich miejsc? Czy naturalne źródła węglowodorów uznać można za zagrażające środowisku
naturalnemu, zdrowiu i życiu człowieka? Czy studnie kopane ręcznie w poszukiwaniu ropy naftowej
w XIX wieku, które są jeszcze eksploatowane przez miejscową społeczność stanowią zagrożenie
jakim jest zanieczyszczenie środowiska? - wiele studni (kopanek) wykonano w miejscu naturalnego
wypływu ropy naftowej z wnętrza ziemi. Należy zaznaczyć, że miejsca te z reguły nie są uwzględniane
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, których z reguły brak.
Nieznana lub w znikomym zarysie rozpoznana budowa geologiczna Karpat Wewnętrznych
i Zapadliska Przedkarpackiego przy obecnej wiedzy technicznej nie daje gwarancji, że zamknięcie
kopanki nie spowoduje, że złoże ropne czy ropno-gazowe nie odezwie się ujawnieniem nowego
swego źródła w innym miejscu. Kompleks stosowanych badań wgłębnych jest bowiem różny i zależy
od problemu, jaki ma być rozwiązany. W przypadku starych wyrobisk górniczych należy zastanowić
się nad możliwością ujednolicenia metod monitoringu tych miejsc i w ogóle objęcia monitoringiem
państwowym. Cechą charakterystyczną jest bowiem naturalność zjawiska i brak dokładnych danych
co do ilości zasobów możliwych do wykorzystania w dobie szybko rozwijających się technik
i technologii górniczych, w tym nanotechnologii i informacji GPS.
W rozdziale przedstawiono podstawy prawne dokumentowania naturalnych wycieków ropy
naftowej i emisji gazu ziemnego, w celu archiwizacji i udostępniania informacji o pracach górniczych,
typy złóż ropo-gazonośnych i ich cechy, oraz charakterystykę przykładowych profilii sondowań
geologiczno-inżynierskich wykonanych wokół wybranych studni kopanych w poszukiwaniu
węglowodorów.

8.1.1. PODSTAWY PRAWNE DOKUMENTOWANIA INFORMACJI
O NATURALNYCH CECHACH ŚRODOWISKA I PRACACH GÓRNICZYCH,
W TYM ARCHIWIZACJA I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zasady archiwizacji dokumentacji dotyczącej poszukiwania, eksploatacji i zakończenia prac
górniczych, a także zasady tworzenia ujednoliconych standardów geoinformacji przestrzennej
określone są w aktach prawa Unii Europejskiej i krajowego. Prawu temu podlega zadanie, jakim jest
inwentaryzacja naturalnych wycieków ropy naftowej i emisji gazu ziemnego oraz miejsc, gdzie
wykonano na źródle studnię lub odwiert. Dokumenty te tworzą następujące kategorie tematyczne:
1

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
2. Gospodarowanie odpadami wydobywczymi.
3. Szkody bezpośrednie i pośrednie w środowisku.
4. Ochrona i kształtowanie środowiska oraz dostęp do informacji publicznej
które składają się na system geoinformacji przestrzennej - INSPIRE.
Ustawa Prawo ochrony środowiska (POŚ), (2001) wymaga by w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (Studium) oraz miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego (MPZP) uwzględniać obszary występowania złóż kopalin oraz
obecne i przyszłe potrzeby eksploatacji tych złóż. W innym akcie prawnym, w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (2003) zaznaczono, że w Studium uwzględnia się uwarunkowania
wynikające, m.in., z występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, występowania
udokumentowanych złóż kopalin, występowania terenów górniczych. Natomiast MPZP określa
wymagania, m.in., wynikające z ograniczenia w użytkowaniu terenów oraz granice obszarów
wymagających przekształceń i rekultywacji.
Dyrektywa 94/22/WE w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie,
badanie i produkcję węglowodorów została wdrożona do krajowej ustawy Prawo geologiczne
i górnicze (1994). Krajowa ustawa odnosi się, m.in., do informacji geologicznej, do której prawa
przysługują Skarbowi Państwa. Wskazano w niej, że:
1. Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych wchodzi w zakres działań
administracji geologicznej.
2. Do zadań państwowej służby geologicznej należy prowadzenie centralnego banku danych
geologicznych i hydrogeologicznych, przygotowanie materiałów do bilansu zasobów kopalin
i obsługa rejestru tych zasobów, koordynowanie wykonywania prac kartografii geologicznej oraz
wykonywanie prac pilotażowych, a także obsługa rejestru obszarów górniczych i koordynacja
zadań w zakresie ochrony georóżnorodności.
3. Starostowie działają jako organy pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości
administracji geologicznej, jeżeli nie zostały one zastrzeżone dla marszałków województw lub
ministra właściwego do spraw środowiska.
4. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego gromadzi i archiwizuje dokumentację mierniczogeologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych w archiwum dokumentacji mierniczogeologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz udostępnia te dokumentacje na zasadach
i w sposób określony przepisami.
Kolejny dokument, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (2008) wskazuje,
m.in., że w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o:
1. Dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
2. Wynikach prac studialnych z zakresu ochrony środowiska.
3. Decyzjach określających szczegółowe warunki wydobywania kopaliny.
4. Koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż,
bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych.
5. Zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych.
6. Kartach informacyjnych złóż kopalin.
7. Dokumentach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych.
8. Wynikach badań jakości gleby i ziemi.
Dyrektywa 2006/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu
wydobywczego (odpady wydobywcze) (2006) daje preferencje:
1. Zarządzaniu jakimkolwiek obiektem unieszkodliwiania odpadów (w tym po zamknięciu).
2. Zapobieganiu poważnym wypadkom mającym związek z takim obiektem.
3. Ograniczaniu konsekwencji dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Zaleca zastosowanie techniki lub
technologii
uwzględniającej: cechy techniczne obiektu unieszkodliwiania odpadów, jego
lokalizację geograficzną oraz lokalne warunki środowiska.
Na uwagę zasługuje dyrektywa 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (2004).
Podkreślono w niej konieczność zarówno zapobiegania, jak i zaradzania szkodom wyrządzonym
środowisku lub bezpośredniemu zagrożeniu, jakim jest wystąpienie szkód wywołanych
zanieczyszczeniem o charakterze rozproszonym. Za istotne uznano w dyrektywie, jeśli jest to
możliwe, ustalenie związku przyczynowego między szkodą a działalnością podmiotów gospodarczych.
Wadą dyrektywy są ograniczenia czasowe jej stosowania, które dotyczą:
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1.

Szkód wyrządzonych przez emisję, zdarzenie lub wypadek, które miały miejsce przed dniem 30
kwietnia 2007 r.
2. Szkód wyrządzonych przez emisję, zdarzenie lub wypadek, które mają miejsce po dacie 30
kwietnia 2007 r., w przypadku gdy wynikają one z pewnej działalności, która odbywała się
i zakończyła przed wspomnianą datą.
3. Szkód, jeśli od emisji, zdarzenia lub wypadku, które je wywołały, upłynęło ponad 30 dni.
Krajowym aktem prawnym w tym temacie jest ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie (2007). Odpowiedzialność rozciągnięto w niej na emisję rozproszoną pochodzącą
z wielu źródeł.
Decyzja 2455/2001/WE ustanowiła wykaz priorytetowych substancji w dziedzinie polityki wodnej.
Obejmuje ona również substancje przewidziane w dyrektywie 2000/60/WE ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (2000). Uznano, że konieczne jest zapobieganie
zanieczyszczaniu wody substancjami lub grupami substancji, które stanowią zagrożenie dla
środowiska wodnego. Progresywna redukcja ma na celu zaprzestanie lub wyeliminowanie zrzutów,
emisji i strat tych substancji, jednak pełne ich wyeliminowanie nie jest możliwe zarówno w przypadku
substancji występujących w naturze, jak i wytworzonych w naturalnych procesach (takich jak kadm,
rtęć i węglowodory poliaromatyczne (PAHs)).
Decyzją Komisji 2000/479/WE wskazano konieczność ustanowienia rejestru emisji
zanieczyszczeń. Przyjęto więc do stosowania rozporządzenie 166/2006 w sprawie ustanowienia
Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) (2006). Umożliwia on
publiczny dostęp do informacji o uwolnieniach zanieczyszczeń i ich transferu (w tym odpadów) poza
miejsce powstania oraz służy do kontrolowania stopnia ograniczania tej emisji i ustalania priorytetów
w jej ograniczaniu. Regulacje krajowe w zakresie PRTR zawarte zostały w ustawie POŚ (2001).
Pozyskanie informacji przestrzennych wymaga podjęcia takich działań między podmiotami
dostarczającymi tych informacji a ich użytkownikami, które umożliwią połączenie informacji i wiedzy
pochodzących z różnych sektorów działalności człowieka. Zintegrowane tworzenie wspólnotowej
polityki ochrony środowiska wymaga zwrócenia pełnej uwagi na różnice regionalne i lokalne
występujące w państwach członkowskich. Organy administracji publicznej napotykają bowiem, na
różnych poziomach wymiany informacji przestrzennej, na problemy dotyczące możliwości jej
uzyskania, jakości, organizacji, dostępności i wspólnego korzystania - z powodu braku tej informacji.
Dlatego infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) jest
narzędziem, które ma wspomagać tworzenie polityki w odniesieniu do polityk i działań mogących mieć
bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko.
Czasochłonność i kosztowność poszukiwania istniejących danych przestrzennych, a także
sprawdzanie, czy mogą one być użyte w danym celu, są zasadniczą przeszkodą dla pełnego ich
wykorzystania.

8.1.2. KOMBINACJA I UTRZYMANIE ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU
ZIEMNEGO
Złoże ropy naftowej i gazu ziemnego jest unikalną kombinacją cech, takich jak:
Kształt geometryczny.
Charakterystyki geologiczno-petrograficzne.
Własności płynów złożowych.
System energetyczny złoża.
System energetyczny złoża charakteryzują cechy, którymi z kolei są: procent końcowego
sczerpania złoża, spadek ciśnienia złożowego oraz wydobycie płynów złożowych i zachowanie się
odwiertów.
Płynami złożowymi są ropa naftowa, gaz ziemny i woda. Gdy płyny te wydobywają się same, lub
zostaną wydobyte przez przedsiębiorcę, ich miejsce musi zostać czymś wypełnione;, mogą to być
rozszerzające się substancje pozostałe w złożu (w tym również skała) lub substancje dopływające do
złoża z zewnętrznych obszarów. Podstawowy system energetyczny każdego złoża określany jest
przez charakter tych dopływających substancji.
Współcześnie wyróżnia się pięć systemów energetycznych złóż ropno-gazonośnych:
1. System ekspansji skały i cieczy: kiedy w złożu występują ciśnienia, które są wyższe od ciśnienia
nasycenia złoża, to jedynymi materiałami złożowymi są skała i węglowodory w fazie ciekłej oraz
woda związana (płyny złożowe); gdy dochodzi do spadku ciśnienia w złożu to płyny złożowe
i skała rozszerzają się zgodnie z ich indywidualnymi właściwościami rozszerzalności
objętościowej; skutkiem rozszerzania się płynów złożowych jest wypychanie ropy i wody
z przestrzeni porowej skały do odwiertu; płyny złożowe i skały charakteryzuje niewielka ściśliwość
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przez co wypełnianie przestrzeni porowej po wydobytych materiałach na drodze ekspansji płynów
złożowych powoduje duże spadki ciśnień w złożu; ponieważ w złożu nie występuje gaz swobodny
(powyżej ciśnienia nasycenia) więc gaz wydobyty na powierzchni jest gazem rozpuszczonym
w ropie przy ciśnieniu nasycenia i wyższym.
2. System gazu rozpuszczonego (wewnętrznego): gaz jest źródłem ekspansji objętościowej (energii
złożowej) - wydziela się on z roztworu ropy; kiedy ciśnienie w złożu spada poniżej ciśnienia
nasycenia, w mikroskopijnych przestrzeniach porów skały uwalniają się z mieszaniny ropy i gazu
pęcherzyki gazu; pęcherzyki gazu rozszerzają się i wypychają ropę z przestrzeni porowej skały;
gdy wzrasta nasycenie skały gazem ta staje się przepuszczalna dla gazu; pojawia się przepływ
mieszaniny gazu swobodnego i ropy (która wciąż zawiera rozpuszczony w niej gaz) do odwiertu
i na jego powierzchnię.
3. System wodno-naporowy (proces wypierania frontalnego): złoże jest, w tym przypadku,
w kontakcie z formacją geologiczną zawierającą wodę (kontakt z akiferem); kiedy ciśnienie
złożowe spada skała i woda akifera rozszerzają się; skutkiem spadku ciśnienia jest zewnętrzny
dopływ wody, która wypełnia objętość porową po materiale wydobytym ze złoża; dopływająca
woda zajmując przestrzeń porową od zewnątrz wypycha węglowodory (w odróżnieniu od systemu
gazu rozpuszczonego, gdzie wypieranie ma charakter wewnętrzny); następnie to woda dociera do
odwiertów eksploatacyjnych – następuje wydobycie mieszaniny węglowodorów i wody; ilość
wydobywanej wody z odwiertu rośnie z czasem, aż do chwili zakończenia wydobycia z odwiertu.
4. System z czapą gazową (segregacyjny): kiedy ciśnienie złożowe spada powiększa się czapa
gazowa w złożu; czapa gazowa wypycha ropę w procesie wypychania frontalnego (podobnie jak
w systemie wodno-naporowym); fazy ropna i gazowa są rozdzielone w przestrzeni złożowej
z powodu różnic w ich gęstościach; gdy czapa gazowa dociera do odwiertów wydobywczych
w górnej części struktury geologicznej, wykładnik gazowy objętych eksploatacją odwiertów
wzrasta do dużych wartości; kiedy ilość gazu wydobywanego z odwiertów jest równa ekspansji
czapy gazowej, tracona jest energia złoża pochodząca z czapy gazowej.
5. System drenażu grawitacyjnego: efektem działania sił grawitacyjnych w złożu jest drenaż
grawitacyjny, czyli separacja faz ropy i gazu; kiedy wpływ sił grawitacyjnych jest wystarczająco
mocny, fazy gazowe (wytworzone podobnie jak w systemie gazu rozpuszczonego) oddzielają się
od fazy ropnej tworząc wtórną czapę gazową; spadające ciśnienie w złożu powoduje, że wtórna
czapa gazowa rozszerza się dając efekt wypierania frontalnego; gdy fazy ropne i gazowe
rozdzielają się to w dolnych warstwach złoże jest w znacznym stopniu nasycone ropą, także
wysoka jest względna przepuszczalność ropy; tym samym, nasycenie gazem i względna
przepuszczalność gazu mają tam niskie wartości; zjawisko to powoduje obniżanie wartości
wykładnika gazowego oraz tempa spadku ciśnienia złożowego.
Charakterystykę złoża prognozuje się na podstawie: systemu energetycznego złoża oraz zasobów
ropy i gazu w złożu. Znany musi więc być system energetyczny złoża (rodzaj energii i sił złożowych),
który warunkuje charakterystyczne zachowanie się złoża oraz jego wielkość. Współcześnie do
wyznaczenia pierwotnych zasobów ropy i gazu stosuje się dwie metody: wolumetryczną
(objętościową) i bilansu materiałowego. Bezpośrednie określenie bilansu energetycznego złoża nie
jest możliwe. Bilans energetyczny złoża wnioskuje się przez analizę informacji geologicznych,
zachowanie się poszczególnych odwiertów w warunkach eksploatacji i całościowego zachowania się
złoża.
Obserwacje, analizy i oceny zachowania się złóż ropy naftowej i gazu ziemnego służą nie tylko do
likwidacji czy zabezpieczenia miejsc ze starymi wyrobiskami górniczymi ale służą do oceny ochrony
środowiska na terenach stref ochrony uzdrowiskowej.

8.1.3. PROFILE GEOLOGICZNE WYBRANYCH WĘGLOWODOROWYCH STUDNI
KOPANYCH
Wyniki badań, prowadzonych w celu określenia tła geologicznego miejsc ze starymi złożami
ropnymi i ropno-gazowymi, są jednym z etapów oceny ochrony środowiska w strefach ochrony
uzdrowiskowej. W województwie podkarpackim miejscowości uzdrowiskowe charakteryzuje
współwystępowanie węglowodorów ze złożami wód mineralnych, które są wykorzystywane zarówno
leczniczo jak i gospodarczo. Surowce lecznicze stanowią główny naturalny majątek uzdrowiska i są
podstawą jego egzystencji. Ponadto podlegają ustalonym przepisom dotyczącym ich eksploatacji.
Ocena wpływu współwystępowania naturalnych emisji węglowodorów z leczniczymi wodami
mineralnymi jest zabezpieczeniem przed ewentualną katastrofą uzdrowiska z powodu dawnego
przemysłu górniczego lub jego rozwoju w obszarze występowania tych wód. W XXI wieku byt mają
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zapewniony uzdrowiska, które są oazą przyrody. Współczesny model uzdrowiska i kierunki ochrony
jego środowiska przyrodniczego pozwalają na koegzystencję zasobów przyrody i technik górniczych.
Na terenie uzdrowisk Iwonicz-Zdrój, Polańczyk i Rymanów-Zdrój mamy do czynienia
z pozostałościami górniczej eksploatacji węglowodorów. Część źródeł wciąż jest aktywna lub
uaktywnia się z upływem czasu. Na ryc. 8.1.3.1. przedstawiono rozkład współczesnych form ochrony
przyrody i miejsc naturalnej emisji węglowodorów w XIX w. i obecnie.

Ryc. 8.1.3.1. Mapa rozkładu współczesnych form ochrony przyrody i miejsc naturalnej emisji węglowodorów
w XIX w. i obecnie [4], [91]
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Oceny dotyczącej zakwalifikowania kopanki na ropną, wodną bądź ropno-gazową dokonano za
pomocą detektora gazów ENTRY RAE oraz miernika grubości węglowodorów HSL-JL [50 m].
Ponieważ kopanki położone były w obszarach obejmujących od kilku do kilkudziesięciu hektarów bez
żadnych możliwości dojazdowych zdecydowano się na użycie do poboru prób zestawu do ręcznego
wiercenia firmy EJKELKAMP z wykorzystaniem świdrów EDELMANA, próbników umożliwiających
pobór prób o nienaruszonej strukturze. Badania makroskopowe wykonano wg PN-88/B/04481.
Ocena przedstawia się następująco:
1. Kopanka nr 1 w Iwoniczu Zdroju (tab. 8.1.3.1.-8.1.3.3.): pod warstwą namułu o grubości od 20 do
40 m nawiercono ił niebieski w głębokościach od 0,5 do 1,5 m; wyniki wierceń wskazują, że wokół
kopanki o wym. 1,5 x 1,5 m występują warstwy gruntu rodzimego nie zniekształcone działalnością
górniczą; poziom wodonośny nawiercono na głębokości 0,3 m tylko w pierwszym otworze; woda
występuje jako podskórna, nie infiltruje w głąb, gdyż jest uszczelniająca warstwa iłowa
a o skuteczności uszczelnienia świadczy brak wody podskórnej w wykonanych dodatkowych
otworach nr 2 i 3.
Tab. 8.1.3.1. Profil sondowań geologiczno-inżynierskich kopanki ropy naftowej w Iwoniczu Zdroju [27]
Dane
wiertnicze

Część
techniczna

Profil litologiczny

Przelot warstwy (m)

3

4

5

6

7

8
Otwór nr 1
przy Kopance nr 1

Wiercenie
ręczne

IV-rzęd
III-rzęd

0,5

0,00-0,20

Namuł

0,20-0,60
0,60-0,80

Ił niebieski
Rumosz skały piaskowcowołupkowej

Sposób likwidacji otworu

Stratygrafia

2

Rodzaj głębokości pobrania
próbek gruntu

Narzędzia

1

Głębokość występowania
zwierciadła wody (m)

Zarurowanie

Skala głębokości 1:100 m

Opis makroskopowy
Rodzaj gruntów

Świder ręczy
„szapa”

Metoda wiercenia

Dane geologiczne

9

10

11

0,3

Tab.8.1.3.2. Profil sondowań geologiczno-inżynierskich kopanki ropy naftowej w Iwoniczu Zdroju [27]
Dane
wiertnicze

Stratygrafia

Skala głębokości 1:100 m

Profil litologiczny

Przelot warstwy (m)

4

5

6

7

Świder ręczy
„szapa”

IV-rzęd

0,00-0,20
0,5

0,20-0,80
0,80-1,00
1,00-1,80

8
Otwór nr 2
przy Kopance nr 1

Gleba
Glina twardoplastyczna
rdzawo-żółta

Sposób likwidacji otworu

Narzędzia
3

Rodzaj głębokości pobrania
próbek gruntu

Zarurowanie
2

Opis makroskopowy
Rodzaj gruntów

Głębokość występowania
zwierciadła wody (m)

Metoda wiercenia
1

Wiercenie ręczne

Część
techniczna

Dane geologiczne

9

10

11

suchy

Ił niebieski twardoplastyczny
Ił niebieski, suchy, kruchy, sypki

1,5
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Tab. 8.1.3.3. Profil sondowań geologiczno-inżynierskich kopanki ropy naftowej w Iwoniczu Zdroju [27]
Dane
wiertnicze

Stratygrafia

Skala głębokości 1:100 m

Profil litologiczny

Przelot warstwy (m)

4

5

6

7

IV-rzęd

0,00-0,40

Namuł

0,40-1,00

Ił niebieski suchy

9

10

11

suchy

Świder ręczy „szapa”

0,5

8
Otwór nr 3
przy Kopance nr 1

Sposób likwidacji otworu

Narzędzia
3

Rodzaj głębokości pobrania
próbek gruntu

Zarurowanie
2

Opis makroskopowy
Rodzaj gruntów

Głębokość występowania
zwierciadła wody (m)

Metoda wiercenia
1

Wiercenie ręczne

Część
techniczna

Dane geologiczne

2. Kopanka nr 1 w Rudawce Rymanowskiej: pod warstwą gleby o gr. 0,2 m znajduje się warstwa
gliny gr. 0,8 m a następnie zalega ił zielony, sięgający do 1,2 m; poniżej leży twarda skała
łupkowa; nie stwierdzono występowania na tej głębokości horyzontu wodonośnego; jest to
kopanka sucha a jej lokalizacja w przeszłości mogła być warunkowana tym, że teren w całości jest
obniżeniem o charakterze mocno wilgotnym, co mogło sugerować istnienie naturalnych wycieków.
3. Kopanka nr 1 w Warze: pod warstwą gleby gr. 0,2 m występuje warstwa pyłu żółtego suchego,
uszczelniona od dołu iłem zielonym wilgotnym twardoplastycznym; nie stwierdzono występowania
w tych głębokościach horyzontów wodonośnych; teren w obrębie kopanki (poza wykonanym
otworem) jest nienaruszony strukturalnie.
4. Kopanka nr 2 w Warze (ryc. 8.1.3.2. i tab. 8.1.3.4.): pod warstwa gleby o grubości 0,2 m
występuje warstwa pyłu żółtego suchego uszczelniona iłem zielonym mało wilgotnym,
twardoplastycznym do głębokości 2,5 m; nie stwierdzono występowania na tych głębokościach
zwierciadła wody.

Rys. 8.1.3.2. Kopanka nr 2 w Warze ropno-gazowa, 2009 r. [27]
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Tab. 8.1.3.4. Profil sondowań geologiczno-inżynierskich kopanki nr 2 w Warze [27]
Dane
wiertnicze

Skala głębokości 1:100 m

Profil litologiczny

Przelot warstwy (m)

5

6

7

IV-rzęd

0,5
1,5

0,00-0,20

0,20-1,60
1,60-2,50

2,5

Gleba

8
Otwór nr 1
przy Kopance nr 2

Pył żółty, suchy

Sposób likwidacji otworu

Stratygrafia
4

Rodzaj głębokości pobrania
próbek gruntu

Narzędzia
3

Opis makroskopowy
Rodzaj gruntów

Głębokość występowania
zwierciadła wody (m)

Zarurowanie
2

Świder ręczy „szapa”

Metoda wiercenia
1

Wiercenie ręczne

Część
techniczna

Dane geologiczne

9

10

11

suchy

Ił zielony, wilgotny
twardoplastyczny

5. Kopanka nr 3 w Warze – pod warstwą gleby grubości 0,2 m występuje pył żółty, mokry do
głębokości 0,8 m; poniżej zalega rumosz skały piaskowcowo-łupkowej; zwierciadło wody
stwierdzono na głębokości 0,6 m.
6. Kopanka nr 1 w Ropiance: pod warstwą gleby o grubości 0,2 m występuje glina twardoplastyczna
do głębokości 0,8 m; od 0,8 do 1,4 m zalega pył z rumoszem twardoplastycznym
a w głębokościach 1,4 do 2,2 m pył miękkoplastyczny; poniżej 2,2 m zalega skała piaskowcowa;
zwierciadło wody stwierdzono na głębokości 2, 0 m
7. Kopanka nr 2 w Ropiance – pod warstwą gleby o grubości 0,2 m występuje ił twardy szary
sięgający do głębokości 0,5 m, poniżej od 0,5 do 1,70 ił niebieski pół zwarty, położony na
warstwach piaskowca twardego; nie stwierdzono występowania w tych głębokościach zwierciadła
wody.
8. Kopanka nr 3 w Ropiance - brak warstwy glebowej; warstwa namułu organicznego sięga od
powierzchni terenu do głębokości 0,6 m; poniżej warstwa iłu niebieskiego do głębokości 1,1 m
stanowi uszczelnienie skały piaskowcowej zalegającej poniżej; zwierciadło wody zalega płytko, na
głębokości 0,3 m; teren w obrębie leja jest zmieniony antropogenicznie.

8.1.4. PODSUMOWANIE
Wybrane obiekty i zjawiska opisane za pomocą przedstawionej wyżej próby obejmują tylko część
rzeczywistego środowiska naturalnego województwa podkarpackiego.
W dokumentacjach archiwalnych dotyczących naturalnych wypływów ropy naftowej i emisji gazu
ziemnego brak jest informacji o wynikach badań geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, tła
geochemicznego i mikrobiologicznego wokół tych miejsc oraz oceny stopnia zagrożenia dla
środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Próby oceny autorka podjęła się w 2007 r. i realizuje program
badań z tego zakresu. Wstępna ocena pozwala na sformułowanie wniosków:
1. Cechą charakterystyczną wszelkiego rodzaju obiektów przyrodniczych jest ich ciągłe przenikanie
się co powinno być uwzględnione w ich ocenie.
2. Miejsca naturalnego wypływu ropy naftowej i emisji gazu ziemnego należy uznać za naturalne
dziedzictwo środowiska, miejsca będące polskim dziedzictwem narodowym, dziedzictwem
technicznym i naturalną cechą środowiska unikalną w Polsce.
3. Miejsca naturalnego wypływu ropy naftowej i emisji gazu ziemnego należy zabezpieczyć
w sposób, który nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi a jednocześnie nie burzy praw
natury i ukształtowanego przez nią systemu równowagi przyrodniczej; wymaga to wykonania
dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych.
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Wyniki badań tych naturalnych cech środowiska powinny być uwzględnione w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz oznaczone
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin.
5. Miejsca lokalizacji tych naturalnych cech środowiska powinny uzupełnić krajowy i europejski
rejestr bezpośrednich lub pośrednich zagrożeń dla środowiska i systemu informacji
przestrzennej.
Opisane powyżej naturalne zjawiska przyrodnicze powinny zostać wykorzystane do opracowania
monitoringu wszystkich tych miejsc i ich kontroli w celu ciągłego badania systemu naturalnych
wycieków ropy naftowej i emisji gazu ziemnego, w perspektywie możliwego wykorzystania, gdy
techniki wydobywcze osiągną wymagany poziom rozwoju.

8.2. NATURALNA EMISJA PŁYNÓW ZŁOŻOWYCH W SPRZĘŻENIU Z CELAMI
OCHRONY UZDROWISKOWEJ2 [30] (Ewa J. Lipińska)
Otwór wiertniczy (studzienny), który nie jest przeznaczony do eksploatacji lub innych celów (np.
odbudowa ciśnienia złożowego), powinien zostać zabezpieczony i zlikwidowany. Likwidację otworu
wiertniczego przeprowadza się, gdy wykonane zostaną w otworze pomiary, gdy pobierze się próbki
do badań i wykona badania geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne i geotechniczne. Wyniki
badań służą do opracowania dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. Otwory
studzienne poddaje się likwidacji, gdy:
1. Nie osiągnęły warstwy wodo-, ropo- czy gazonośnej na planowanej głębokości.
2. Dopływ wody, ropy i gazu do otworu jest zbyt mały, w stosunku do przewidywanych potrzeb
użytkowników.
3. Wyeksploatowano poziomy produkcyjne.
4. Otwory, nie osiągnęły planowanej głębokości i nie spełniły zadania (zarówno z przyczyn
geologicznych, jak i technicznych). Otwory wiertnicze o głębokości powyżej 30 m likwiduje się na
podstawie projektu prac likwidacyjnych (zatwierdzanego przez właściwy okręgowy urząd
górniczy).
Złoże jest unikalną kombinacją takich cech jak kształt geometryczny, charakterystyki
geologiczno-petrograficzne, własności płynów złożowych i podstawowy system energetyczny złoża
(rodzaj energii i sił złożowych). Systemy energetyczne złóż charakteryzują się cechami, które są
typowe dla danego złoża ze względu na: procent jego końcowego sczerpania, spadek ciśnienia
złożowego, wydobycie płynów złożowych oraz zachowanie się odwiertów. Wydobyte ropa, woda i gaz
ze złoża tworzą pustki, które są wypełniane substancjami pozostałymi w złożu (jak ropa, gaz, woda
lub skała), czy przez substancje dopływające do złoża z obszarów położonych na jego zewnętrznych
granicach. Charakter tych substancji także określa system energetyczny złoża, który może być:
ekspansyjny skały i cieczy, gazu rozpuszczonego (wewnętrznego), wodno-naporowy, z czapą
gazową (segregacyjny), drenażu grawitacyjnego.
Na podstawie systemu energetycznego złoża ocenia się jego bilans energetyczny i materiałowy.
Bilans energetyczny złoża szacowany jest na podstawie analizy informacji geologicznych,
zachowania się poszczególnych odwiertów w warunkach eksploatacji i całościowego zachowania się
złoża. Bilans materiałowy złoża reprezentuje bieżące rozliczenie materiału wpływającego do systemu,
opuszczającego system (emisja) i w nim nagromadzonego (pozostającego).
Emisja może mieć swe naturalne źródło, którym są w województwie podkarpackim, naturalne
wypływy ropy naftowej i uwalnianie gazu ziemnego. Próby ograniczania tej emisji to, m.in. ochrona
zasobów środowiska przed przekraczaniem standardów jakości środowiska lub przywracaniu
środowiska do tych standardów, gdy zostaną przekroczone.
Wypływ płynu złożowego z otworu studziennego może nastąpić przy nawierceniu poziomu
o anomalnie wysokim ciśnieniu złożowym, lub odbudowie tego ciśnienia, w dużo wcześniej
nawierconym złożu, gdy ciśnienie złożowe wzrośnie do wartości większej niż ciśnienie na powierzchni
terenu. Z powodu działania różnicy ciśnień – złożowego i słupa powietrza w otworze – płyn złożowy
przedostaje się do otworu. W wyniku braku stanu równowagi ciśnień w otworze płyn złożowy
wypełnienia otwór. Dopływ gazu ziemnego do otworu lub silne zgazowanej ropy naftowej może
spowodować wystąpienie zagrożenia lub szkody w środowisku naturalnym, z powodu erupcji ropy
naftowej i, lub gazu ziemnego. Gaz ziemny, który tworzy poduszkę gazową, stosunkowo szybko
migruje do powierzchni ziemi, czy wierzchu otworu studziennego, znacznie zwiększając swoją
objętość. Gaz ziemny rozprężając się przy spadku ciśnienia z 30 MPa do 1 MPa zwiększa swą
2

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

131

131

wróć

Przyroda

objętość 30-krotnie, a przy dalszym spadku do ciśnienia 0,1 MPa już 300-krotnie. Erupcje płynów
złożowych i gazów zawierających substancje toksyczne, jak siarkowodór (H2S) czy tlenek węgla
(CO), są szczególnym zagrożeniem dla życia ludzkiego i środowiska biologicznego.
W rozpatrywanym temacie, na podstawie badań archiwalnych dokumentacji z XIX i początków
XX wieku, wyodrębniono 76 miejscowości w południowej części województwa podkarpackiego,
w których w XIX wieku występowało naturalne zjawisko uwolnienia i emisji substancji
węglowodorowych – wykorzystywanych następnie przez ówczesną społeczność do celów
gospodarczych. Zaznaczyć należy, że węglowodory współwystępują ze złożami wód mineralnych.
I tak, liczne źródła wód słonych w utworach fliszowych związane są ze strefami dyslokacji i rozłamów.
Źródła te, dość nieliczne w zachodniej części Karpat, są powszechne w kierunku wschodnim,
szczególnie w sąsiedztwie złóż węglowodorów. Obszary te charakteryzuje występowanie
miejscowości, których nazwy pochodzą od istniejących lub już wyczerpanych (zanikłych) słonych
źródeł (Tyrawa Solna, Słonne, Surowica (już nie istniejąca wieś)) czy pasmo górskie Góry Słonne.
Z kolei, wzbogacenia wód chlorkowo-sodowych w jon wodorowęglanowy wiąże się z tworzeniem
i przemianą złóż węglowodorów.
Do wschodniej granicy państwa w województwie podkarpackim (od rejonu Ciężkowic,
województwo małopolskie) stwierdzono występowanie wód chlorkowo-sodowych i chlorkowowodorowęglanowo-sodowych, napotykanych już w XIX wieku w otworach naftowych.
Sporo jest źródeł wyłącznie siarczkowych, które rozproszone są na terenie wszystkich jednostek
tektonicznych Karpat. Występują one, m.in., w następujących miejscowościach: Folusz, Pielgrzymka
(w obrębie płaszczowiny magurskiej), Bieździedza, Krajowice, Samoklęski, Krosno, Białobrzegi,
Haczów, Potok, Rudawka Rymanowska, Majscowa, Zagórz, Rybotycze, Chmielnik, Lesko, Glinne,
Uherce, Cisna, Czarna, Komańcza, Baligród (w jednostkach tektonicznych położonych bardziej na
północ).
Najbardziej znaną grupą wód mineralnych w Karpatach fliszowych są szczawy. Występują one
w granicach polskich Karpat fliszowych, na niewielkim obszarze w obrębie płaszczowiny magurskiej.
Oznaki szczaw napotkać można w obrębie płaszczowiny śląskiej w Rymanowie oraz w Rabem koło
Baligrodu, gdzie występuje źródło zawierające arsen.
Zasygnalizowane powyżej złoża leczniczych wód mineralnych współwystępujące z miejscami
naturalnej
emisji
węglowodorów
posiadają
miejscowości
uzdrowiskowe
województwa
podkarpackiego. Miejscowość, która ma charakter uzdrowiska musi spełniać kryteria ochrony
środowiska naturalnego na obszarze stref uzdrowiskowych. Stąd, próba oceny: czy źródła ropoi gazonośne oraz samoistne wypływy i emisje węglowodorów są bezpośrednim lub pośrednim
zagrożeniem i szkodą w środowisku? ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania uzdrowiska Za
szkodę w środowisku uznaje się bowiem negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów
przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana
bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze
środowiska. Szkoda dotyczy gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych i ma
mieć znaczący wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub
siedlisk. Ponadto szkoda może wystąpić w wodach, gdzie ma mieć znaczący negatywny wpływ na
ich stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód. Natomiast wystąpienie szkody w powierzchni
ziemi spowoduje zanieczyszczenie gleby lub ziemi, przy czym może być zagrożeniem dla zdrowia
ludzi.

8.2.1. GMINA O STATUSIE UZDROWISKA
Gminą uzdrowiskową jest gmina, której obszarowi nadano status uzdrowiska (lub części jej
obszaru). Uzdrowiskiem określa się obszar, na którego terenie prowadzone jest lecznictwo
uzdrowiskowe. Teren ten jest terenem wydzielonym w celu wykorzystania, a także ochrony,
znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych. Surowce te spełniają przy tym
warunki określone w odrębnych przepisach. Lecznictwo uzdrowiskowe jest działalnością, która polega
na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Działalność ta jest prowadzona w uzdrowisku przez
zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. Wykorzystuje warunki naturalne środowiska, jak właściwości
naturalnych surowców leczniczych, właściwości klimatu i mikroklimatu.
Gmina, która jest gminą uzdrowiskową (a także gmina, która posiada status obszaru ochrony
uzdrowiskowej) realizuje zadania własne, które wskazane są ustawą o samorządzie gminnym (1990).
Ponadto gmina uzdrowiskowa realizuje dodatkowe zadania, które obejmują zachowanie funkcji
leczniczych uzdrowiska. Funkcje lecznicze gmina uzdrowiskowa zachowuje przez właściwą
gospodarkę terenami. Ta z kolei ma być tak prowadzona, by uwzględnione były potrzeby wynikające
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zarówno z potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, jak i z potrzeb ochrony naturalnych złóż surowców
leczniczych.
Gospodarka terenami gminy uzdrowiskowej uwzględnia trzy rodzaje stref ochronnych - strefę A,
strefę B i strefę C. Strefy te charakteryzują ściśle określone funkcje zagospodarowania
przestrzennego. Są to części obszaru uzdrowiska (lub obszaru ochrony uzdrowiskowej), które zostały
określone w statucie uzdrowiska. Zadaniem tych wydzielonych części jest ochrona czynników
leczniczych i naturalnych surowców leczniczych, walorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych.
Do naturalnych surowców leczniczych zalicza się zarówno gazy, jak i kopaliny lecznicze, w tym
peloidy, wody lecznicze i wody termalne o właściwościach leczniczych. Natomiast właściwościami
leczniczymi klimatu są czynniki atmosferyczne, które sprzyjają zachowaniu zdrowia, leczeniu lub
łagodzeniu skutków czy też objawów choroby.
Strefa A jest obszarem, dla którego procentowy udział terenów zielonych jest nie mniejszy niż
75%. W obrębie strefy mogą być zlokalizowane (lub planowane do lokalizacji) zakłady i urządzenia
lecznictwa uzdrowiskowego lub inne obiekty.
Strefa B jest obszarem będącym otoczeniem strefy A. W obszarze strefy B procentowy udział
terenów zielonych powinien być nie mniejszy niż 55%. W strefie B mogą być lokalizowane obiekty
usługowe, turystyczne, rekreacyjne, sportowe i komunalne, budownictwa mieszkaniowego i inne, które
mają na celu zaspokajanie potrzeb osób przebywających na tym obszarze. Warunkiem tej lokalizacji
jest brak negatywnego wpływu tych obiektów na właściwości lecznicze uzdrowiska lub na obszar
ochrony uzdrowiskowej a w procesie leczenia mają być one nieuciążliwe. Ten nieuciążliwy wpływ
i brak negatywnego wpływu dotyczy również obszarów objętych granicami parku narodowego lub
rezerwatu przyrody, czy też lasu, morza, jeziora.
Strefa C jest częścią, która przylega do strefy B i jest jej otoczeniem. Strefa C obejmuje obszar,
który ma wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych i ochronę naturalnych złóż
surowców leczniczych.
Strefy A, B i C mają ściśle określone kryteria, według których możliwe jest gospodarowanie nimi.
Ustalone są również zakresy działań, które są zabronione w danej strefie. Na przykład, w strefie A nie
można, m.in., pozyskiwać surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze, prowadzić
działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych i działań mających wpływ na
fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne (w tym właściwości lecznicze klimatu).
Zakres oddziaływania gospodarczego w gminie uzdrowiskowej powinien być uwzględniony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który poprzedza studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego ale
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tak.
Możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze gminy, która posiada status
uzdrowiska, określane są w operacie uzdrowiskowym. Dokument ten zawiera charakterystykę
wyodrębnionego obszaru, która wskazywać ma na możliwości jakie pozwalają uznać ten obszar za
uzdrowisko albo za obszar ochrony uzdrowiskowej - na podstawie dostępnych na nim naturalnych
surowców leczniczych i klimatu.
Operat uzdrowiskowy informuje, m.in., o istotnych elementach obszaru od strony
zagospodarowania przestrzennego, uwzględnia informacje o strefach ochronnych (A, B i C), wskazuje
projektowane strefy ochronne łącznie z obszarami biologicznie czynnymi, które są konieczne do ich
zachowania. Z zakresu prawa geologicznego i górniczego operat uzdrowiskowy informuje
o istniejących obszarach i terenach górniczych – ich granicach lub projektowanym położeniu, nazwie
kopaliny głównej i towarzyszącej. Ponadto zawiera informacje o ujęciach wody, sieci wodnokanalizacyjnej, oczyszczalniach ścieków, gospodarce odpadami jak i o mogących wystąpić
zagrożeniach ekologicznych. Elementem operatu uzdrowiskowego są mapy obszaru z planowanymi
strefami ochronnymi.
Na podstawie operatu uzdrowiskowego wydawana jest decyzja o potwierdzeniu możliwości
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla którego sporządzono operat. Z kolei na
podstawie pozytywnej decyzji i operatu uchwalany jest statut uzdrowiska. Operat uzdrowiskowy
sporządzany jest i przedstawiany do oceny, w celu potwierdzenia spełniania przez obszar stosownych
wymagań. Gdy z operatu uzdrowiskowego wynikają nieprawidłowości, wyznaczany jest okres
dostosowawczy, maksymalnie do 5 lat. Nieusunięcie nieprawidłowości skutkuje pozbawieniem danego
obszaru statusu uzdrowiska. Zasady te obowiązują również w przypadku, gdy ustały warunki, które
uzasadniają nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska.
W gminie uzdrowiskowej szkody w środowisku nie powinny występować – szczególnie takie,
które są skutkiem działalności człowieka. Szkody w środowisku naturalnym nie muszą wystąpić nagle
– nie muszą być nieprzewidywalne. Objawy wstępne zawsze istnieją i na ich podstawie można
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przewidzieć, czy obserwowane zjawisko antropogeniczne lub naturalne będzie mieć tendencję
wzrostową czy nie.

8.2.2. TŁO GEOCHEMICZNE WOKÓŁ MIEJSC EMISJI PŁYNÓW ZŁOŻOWYCH
Poniżej przedstawiono trzy przypadki odbudowy ciśnienia złożowego, którego wynikiem są
naturalne, samoistne wypływy ropy naftowej i emisje gazu ziemnego z miejsc, lub w ich pobliżu,
w których w przeszłości wydobywano na skalę przemysłową ropę naftową. Miejsca te występują
w sąsiedztwie miejscowości uzdrowiskowych województwa podkarpackiego.
W badaniach, dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń w glebach określono dla substancji
nieorganicznych (metale ciężkie i cyjanki), węglowodorów (benzyny, oleje mineralne, węglowodory
aromatyczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, węglowodory chlorowane), środków
ochrony roślin (pestycydy chloroorganiczne i niechlorowane) oraz innych zanieczyszczeń. Ocenę
wyników badań wód wykonano dla substancji ropopochodnych oraz substancji ekstrahujących się
eterem naftowym (ekstrakt eterowy). Szczegółowe wyniki badań dostępne są u autorki.

Przypadek I: miejscowość Głębokie, gmina Rymanów [1]
W miejscowości Głębokie zaobserwowano 5 lutego 2004 r. zanieczyszczenie potoku Głęboki
substancjami ropopochodnymi. Wizja lokalna wskazała, że substancje ropopochodne wypływały
z gruntu skarpy leśnej do przydrożnego rowu, znajdującego się u jej podstawy. Ropa naftowa, wraz
z wodą z przydrożnego rowu, spływała przez przepust pod drogą leśną do potoku Głęboki, który jest
dopływem zbiornika wody pitnej w Besku. Długość potoku Głęboki wynosi 2,5 km od ujścia cieku
leśnego do ujścia potoku do zbiornika. Analiza topografii terenu wskazała, że na zboczu wzniesienia
nad rowem znajdowały się odwierty i instalacje będące pozostałością po eksploatacji ropy naftowej
zakończonej w latach 70-tych XX wieku. Instalacje te to rury z betonowymi cokołami w górnej części;
na dwóch odwiertach cokoły były rozbite, więc stwierdzono, że odwierty wypełnione były iłem i wodą
do wierzchu, a śladów ropy nie było.
W pobliżu odwiertów znajdowały się charakterystyczne zagłębienia w terenie, co pozwoliło
ustalić, że są to dawne doły urobkowe. Odkryto również miejsca po starych studniach kopanych w XIX
wieku i na początku wieku XX (do lat 30-tych), potocznie nazywane „kopankami”. Oszacowano, że
kopanki te powstały około 130 lat temu, ich głębokość miała kilkadziesiąt metrów (w innych badanych
miejscach maksymalna głębokość szacowana jest na 150-200m). W chwili ponownego odkrycia
w kopankach nie stwierdzono występowania ropy naftowej a jedynie odpady wrzucane tam przez
miejscową ludność. Część kopanek była zarzucona gałęziami. Dwie kopanki wypełnione były do
wierzchu wodą a w jednej występowały pęcherze gazu ziemnego na powierzchni wody, co świadczy
o jego naturalnej emisji.
Kwerenda archiwalna dokumentacji geologicznej PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Sanocki
Zakład Górnictwa Nafty i Gazu (dalej: O/SZGNiG) pozwoliła ustalić, że odkryte odwierty oznaczone
symbolem Głębokie-1, 2, 3, 4, 5, 7 odwiercone zostały w latach 1905, 1910 i 1939. Po drugiej wojnie
światowej teren z odwiertami był zarządzany przez Kopalnię Klimkówka. Eksploatacja odwiertów nie
była jednak opłacalna. Odwiert G-7 w 1954 r. wyprodukował 1 600 kg ropy i 44 000 kg wody więc
przerwano jego eksploatację. Odwiert G-2 w 1950 r. wyprodukował 1 000 kg ropy i 7 200 kg wody
więc zakończono eksploatację. Odwiert G-4 wyłączony został z eksploatacji od 1944 r., a pozostałe
odwierty od 1954 r., choć odwiert G-5 był okresowo eksploatowany dając na dobę 10 kg ropy
i 3 000 kg wody a z odwiertu G-7 uzyskano jeszcze w 1959 r. ok. 60 kg ropy. W roku 1966,
w istniejącym wówczas Zakładzie Eksploatacji Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Krosno, opracowane
zostały „Projekty geologiczno-techniczne likwidacji odwiertów Kopalni Klimkówka”. Likwidacja
odwiertów została przeprowadzona zgodnie z ówczesną sztuką górniczą. Zlikwidowano odwiert G-1
(13 maja 1968 r.), odwiert G-2 (17 maja 1968 r.), odwiert G-3 (20 maja 1968 r.), odwiert G-4 (22 maja
1968 r.), odwiert G-5 (29 maja 1968 r.) i odwiert G-7 (28 maja 1968 r.).
Na badanym terenie, w 2004 r. nie istniał już obszar górniczy a O/SZGNiG nie posiadał już
koncesji na eksploatację złoża i nie był dysponentem terenu. Analiza historii powstania studni
kopanych również nie doprowadziła do ustalenia ich wykonawców, ale po 1944 r. nie zostały przejęte
do eksploatacji przez Kopalnię Klimkówka.
W tymże 2004 r. zarządzającym badanym terenem była Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych (RDLP) w Krośnie, która została powiadomiona o samowypływie ropy naftowej.
Dysponent ten nałożył obowiązek dokonania przeglądu podobnych miejsc na Nadleśnictwo Rymanów,
które w imieniu Skarbu Państwa sprawuje nadzór na przedmiotową nieruchomością (z analizy innych
materiałów wynika, że kopanki i ewentualne zagrożenia z nimi związane występują u większości
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Nadleśnictw Podkarpacia). W tym samym 2004 r., RDLP w Krośnie poleciła swym jednostkom
zgłoszenie zanieczyszczenia nieruchomości substancjami ropopochodnymi właściwym starostom; za
podstawę prawną przyjęto art. 12 i 13 ustawy wprowadzającej ustawę Prawo ochrony środowiska
(2001) a polecenie wykonano do 30 czerwca 2004 r.
Oceniono ostatecznie, że naturalny wypływ ropy naftowej nastąpił prawdopodobnie w wyniku
podniesienia się wód gruntowych, z powodu gwałtownej odwilży i opadów deszczu; jest to zjawisko
wychodni kopanki i nie ma związku z działalnością O/SZGNiG.
Do badań laboratoryjnych pobrano próbki wód z cieku leśnego oraz potoku Głęboki powyżej
i poniżej cieku. Analiza wyników badań wykazała, że:
1. Zawartość substancji ropopochodnych w wodach potoku Głęboki wynosiła <0,1 mg/l, natomiast
w wodach cieku leśnego na ujściu do potoku Głęboki 0,3 mg/l.
2. Zawartość związków fenolowych była poniżej oznaczalności metody (<0,002 mg/l).
Ponowne badania przeprowadzone 6 lutego 2004 r. wskazały, że samoistny wypływ ropy
naftowej z gruntu miał charakter zanikający. Wyniki badań były następujące:
0
1. Potok Głęboki powyżej ujścia cieku leśnego miał wygląd beżowy, temperaturę wody 3,7 C,
odczyn pH 8,1 a przewodnictwo elektrolityczne właściwe 179 μS/cm i tlen rozpuszczony
10,65 mg/dm3.
2. Poniżej ujścia cieku leśnego potok Głęboki miał wygląd beżowy, temperaturę wody 3,50C, odczyn
pH 8,1 zaś przewodnictwo elektrolityczne właściwe 178 μS/cm i tlen rozpuszczony
10,37 mg/dm3.
3. Ujście cieku leśnego miało wygląd beżowy, temperaturę wody 2,90C, odczyn pH 8,0
a przewodnictwo elektrolityczne właściwe 215 μS/cm i tlen rozpuszczony 11,08 mg/dm3.
Wartości oznaczanych wskaźników nie przekraczały dopuszczalnych norm a zanieczyszczenie
wód cieku leśnego wystąpiło na długości 40 m i miało zasięg lokalny.
Kolejne oględziny terenu i potoku Głęboki przeprowadzone zostały 8 kwietnia 2004 r.
Sprawdzono zanieczyszczenie wód cieku leśnego substancjami ropopochodnymi i oszacowano skalę
zanieczyszczenia na podstawie ponownego poboru próbek wód powierzchniowych do badań
laboratoryjnych (pobrano 2 próbki wody z potoku Głęboki oraz jedną próbkę wody z ujścia cieku
leśnego). Wyniki pomiarów dały następującą informację:
1. Potok Głęboki powyżej ujścia cieku leśnego miał wygląd blado popielaty, temperaturę wody
5,90C, odczyn pH 8,2 a przewodnictwo elektrolityczne właściwe 183 μS/cm i tlen rozpuszczony
9,2 mg/dm3.
2. Potok Głęboki poniżej ujścia cieku leśnego miał wygląd blado beżowy, temperaturę wody 6,60C,
odczyn pH 8,1 a przewodnictwo elektrolityczne właściwe 184 μS/cm i tlen rozpuszczony
9,5 mg/dm3.
3. Ujście cieku leśnego miało wygląd blado beżowy, temperaturę wody 7,00C, odczyn pH 8,0
a przewodnictwo elektrolityczne właściwe 194 μS/cm i tlen rozpuszczony 8,6 mg/dm3.
Przy wizji lokalnej stwierdzono średni przepływ wody w korycie potoku Głęboki oraz minimalny
przepływ wody w korycie cieku leśnego. W rejonie wychodni kopanki zaobserwowano liczne, choć
minimalne, miejscowe spływy wód powierzchniowych, spowodowane obfitymi opadami deszczu, które
miały miejsce z 7/8 kwietnia 2004 r.
W miejscu naturalnego wycieku ropy naftowej pobrano 16 kwietnia 2004 r. próbkę gleby z rowu
przydrożnego, na odcinku 20 m powyżej wykonanego zbiornika wodnego, na którego dnie
występowały wizualne ślady substancji ropopochodnych; pobrano również próbkę gleby (tło) od strony
wschodniej za potokiem Głęboki. Przy tej wizji lokalnej terenu występował wysoki przepływ wody
w korycie potoku Głęboki; poniżej wykonanego zbiornika wodnego na korycie rowu przydrożnego
widoczne były występujące dopływy wód powierzchniowych spływające od strony zachodniej zgodnie
ze spadkiem terenu.
Przeprowadzona analiza i ocena wyników badań laboratoryjnych wskazała, że gleba w rowie
przydrożnym, leżąca w odległości ok. 20 m przed zbiornikiem wodnym w miejscowości Głębokie,
w pobliżu ujścia cieku leśnego Głębokie, gdzie pojawiło się zanieczyszczenie substancjami
ropopochodnymi, nie była już zanieczyszczona.
Na ryc. 8.2.2.1. przedstawiono szkic sytuacyjny miejsc poboru próbek gleby w miejscowości
Głębokie gm. Rymanów.
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Ryc. 8.2.2.1. Szkic sytuacyjny miejsc poboru próbek gleby w miejscowości Głębokie gm. Rymanów, 2004 r.
[27]

Przypadek II: miejscowość Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne
W miejscowości Stańkowa 12 maja 2005 r. przeprowadzono oględziny działki prywatnego
właściciela, na której znajdowała się kopanka z ropą naftową (cechuje ją charakterystyczny zapach
i kolor). Lustro ropy znajdowało się na głębokości ok. 80 cm poniżej poziomu terenu. Kopanka
znajdowała się w odległości ok. 3 m od przepływającego potoku, w którym zaobserwowano ślady
substancji ropopochodnych, prawdopodobnie pochodziły z wycieków ropy do gruntu i spływie do
potoku. Na przyległym terenie znajdowały się jeszcze cztery kopanki.
Pobrano do badań laboratoryjnych próbki gleby i wody.
Próbkę gleby (tzw. tło) pobrano około 100 m od wycieku ropy na nieużytku rolnym, gleba była
mokra; głębokość pobrania próbki ok. 30 cm; kolejną próbkę gleby pobrano w miejscu wycieku ropy
naftowej, na nieużytku rolnym, głębokość pobrania ok. 30 cm, gleba również była mokra; warunki
atmosferyczne podczas pobrania próbek: zachmurzenie umiarkowane, przelotny opad deszczu.
Próbki wody pobrano z potoku:
0
1. Ok. 20 m powyżej kopanki a wyniki badań przy temperaturze otoczenia 8,6 C wskazały
0
temperaturę wody na poziomie 7,4 C, pH na poziomie 8,2, przewodność elektrolityczna wynosiła
(25,00 C) 307 μS/cm i (20,00 C) 275 μS/cm zaś wygląd wody był naturalny.
2. Ok. 50 m poniżej kopanki; wyniki badań przy temperaturze otoczenia 9,00 C wskazały
temperaturę wody na poziomie 7,80 C, pH 8,1, przewodność elektrolityczną (25,00 C) 320 μS/cm,
(20,00 C) 287 μS/cm, wygląd wody był naturalny.
Wyniki badań próbek gleby pobranych w miejscu wycieku ropy naftowej odniesiono do wartości
dopuszczalnych ustalonych dla użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod
rowami, gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, nieużytków oraz gruntów
zabudowanych i zurbanizowanych z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnianych
oraz terenów komunikacyjnych. Analiza wyników zawartości sumy benzyn (węglowodory C6-C12) oraz
oleju mineralnego (węglowodory C12-C35) w próbce gleby numer 510 (gleba tło), pobranej ok. 100 m
powyżej miejsca zanieczyszczenia (wycieku ropy naftowej) wskazała, że stężenia oznaczonych
wskaźników zanieczyszczeń gleby nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych dla
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Natomiast analiza zawartości sumy benzyn
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(węglowodorów C6-C12) oraz oleju mineralnego (węglowodory C12-C35) w próbce gleby, pobranej
w miejscu wycieku ropy naftowej, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych dla
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi - wskazała przekroczenie ustalonych
standardów jakości gleby.
Analiza i ocena wyników badań wskazały, że w zakresie oznaczonych parametrów fizykochemicznych wody potoku bez nazwy powyżej i poniżej studni kopanej (kopanki) w miejscowości
Stańkowa, w odniesieniu do wartości granicznych wskaźników jakości wody w klasach wód
powierzchniowych, spełniały wymagania I klasy jakości wód powierzchniowych charakteryzującej
wody o bardzo dobrej jakości.
Zawartość fenoli w wodach potoku bez nazwy, powyżej i poniżej
kopanki, kształtowała się poniżej granicy oznaczalności stosowanej metody badań. Zawartość
ropopochodnych, tj. mieszaniny niepolarnych węglowodorów alifatycznych oraz substancji
ekstrahujących się eterem naftowym, w wodach potoku powyżej i poniżej kopanki kształtowała się
poniżej granicy oznaczalności stosowanych metod badań. Na ryc. 8.2.2.2. przedstawiono szkic
sytuacyjny miejsc poboru próbek gleby w miejscowości Stańkowa gm. Ustrzyki Dolne.

Ryc. 8.2.2.2. Szkic sytuacyjny miejsc poboru próbek gleby w miejscowości Stańkowa gm. Ustrzyki Dolne, 2005 r.
[27]

Przypadek III: miejscowość Targowiska, gm. Miejsce Piastowe
W miejscowości Targowiska 12 stycznia 2007 r. zauważono zanieczyszczenie rowu
melioracyjnego substancjami ropopochodnymi (ryc. 8.2.2.3 i 8.2.2.4). Z wylotu rury drenarskiej
wypływała woda o zabarwieniu jasno szarym i charakterystycznym zapachu dla substancji
ropopochodnych.
Z kwerendy archiwalnej wynika, że na terenie gminy znajdują się miejsca z naturalnymi
wyciekami ropy naftowej oraz szyby naftowe (kopanki).
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Analiza i ocena wyników badań wody, wypływającej z rury drenarskiej do rowu melioracyjnego
wykazała podwyższone wartości oleju mineralnego, świadczące o zanieczyszczeniu wody
substancjami ropopochodnymi.
Ponowną wizję lokalną z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych prowadzono 15 stycznia
2007 r. Ta analiza i ocena wyników badań wskazała, że woda wypływająca z rury drenarskiej do rowu
melioracyjnego oraz woda pobrana z rowu przydrożnego, ok. 100 m poniżej wylotu rury drenarskiej,
wykazywały podwyższone wartości oleju mineralnego, co świadczyło o zanieczyszczeniu wody
substancjami ropopochodnymi. Kolejne badania laboratoryjne wody, poszerzone o badania gleby,
wykonano 12 lutego 2007 r. Wyniki badań wody pobranej z wylotu rury drenarskiej, wypływającej do
rowu melioracyjnego, oraz wody pobranej z rowu przydrożnego ok. 100 m poniżej wylotu rury
drenarskiej, nie wykazały tym razem zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi. Stężenie
oleju mineralnego kształtowało się poniżej granicy oznaczalności stosowanej metody badań, odczyn
i przewodność wody odpowiadały wartościom granicznym I klasy jakości wód powierzchniowych.
Z kolei wyniki badań zawartości oleju mineralnego w próbkach gleby pobranych z powierzchni gruntu,
ok. 60 m (strona południowa) i 300 m (strona południowo-wschodnia) od wylotu rury drenarskiej do
rowu melioracyjnego, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych dla gruntów zaliczanych
do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, gruntów leśnych oraz
zadrzewień i zakrzewień, nieużytków a także gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
z wyłączeniem trenerów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych – również
nie wykazały przekroczeń ustalonych standardów jakości.
Na ryc. 8.2.2.3. przedstawiono szkic sytuacyjny miejsc poboru próbek gleby w miejscowości
Targowiska gm. Miejsce Piastowe.

Ryc. 8.2.2.3. Szkic sytuacyjny miejsc poboru próbek gleby w miejscowości Targowiska gm. Miejsce
Piastowe, 2007 r. [27]
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8.2.3. PODSUMOWANIE
Lecznictwo uzdrowiskowe jest zadaniem złożonym. Wymaga by użytkownicy naturalnych
surowców uzdrowiskowych mieli stworzone optymalne warunki lecznicze i techniczne. Jednocześnie
wymagane są właściwe, specyficzne warunki środowiska naturalnego, by uzdrowisko mogło
funkcjonować. Synchronizacja planowania przestrzennego gminy uzdrowiskowej z planowaniem
rozwoju uzdrowiska i innych dziedzin gospodarki wiąże się z planowaniem ochrony środowiska.
Złoża leczniczych wód mineralnych zaliczane są do kopalin i podlegają przepisom wynikającym
z prawa górniczego. Istnieje prawny obowiązek ustalania zasobów mineralnych wód podziemnych
w poszczególnych kategoriach ich rozpoznania. Dla złóż wód występujących na obszarze ochrony
uzdrowiskowej są ustanawiane obszary górnicze mające na celu ochronę tych złóż.
Na przykładzie podanych przypadków oceny tła geochemicznego, nie stwierdzono zagrożenia
bezpośredniego i pośredniego dla środowiska, spowodowanego naturalną emisją na powierzchnię
terenu produktów ropopochodnych. Miejsca te wymagają jednak inwentaryzacji i zabezpieczenia jest
to bowiem polskie dziedzictwo środowiskowe, a tam gdzie są pozostałości techniczne jest to polskie
dziedzictwo techniczne, początków tworzenia się i rozwoju polskiego górnictwa i przemysłu
naftowego.
Naturalnym dziedzictwem przyrodniczym województwa podkarpackiego jest emisja do
środowiska płynów złożowych. Celem monitorowania tych miejsc jest ochrona gleb, wód
powierzchniowych i podziemnych. Wyznaczenie punktów monitoringowych poprzedzać powinna
szczegółowa inwentaryzacja miejscowości i występujących w nich miejsc emisji węglowodorów,
zarówno na terenach górniczych jak i poza tymi terenami, a także ocena tła geochemicznego
i geologicznego.
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9. WYBRANE ZAGADNIENIA W ZAKRESIE OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ W LASACH (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie)
9.1. OGÓLNE ZASADY W OCHRONIE LEŚNEJ PRZYRODY
Nie można skutecznie chronić przyrody koncentrując się na wybranych obszarach o wysokich
walorach czy na populacjach określonych gatunków. Działania w ochronie przyrody są skuteczne tylko
wtedy, kiedy obejmują całą przestrzeń i podejmowane są w zróżnicowanym zakresie w obszarach
poddanych ochronie jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, dotyczą cennych
populacji gatunków i osobników oraz są obecne w zasadach prowadzenia działalności gospodarczej
w rolnictwie, leśnictwie i innych formach użytkowania przestrzeni. Ochrona musi być zapisywana
w planowaniu przestrzennym dla uzyskania pełnej integracji z różnymi dziedzinami życia
gospodarczego. Filozofię tę, zwaną ideą ekorozwoju, zapoczątkował Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro
(1992).
W oparciu o tę ideę powstały krajowe strategiczne programy rządowe - Polityka Ekologiczna
Państwa, Strategia ochrony żywych zasobów przyrody, Polityka Leśna Państwa wraz z Programem
zwiększenia lesistości.
Polityka Leśna Państwa określiła w stosunku do wszystkich form własności lasów podstawowe ich
funkcje, cele oraz zadania. Do podstawowych funkcji lasu należą funkcje:
1. Ekologiczno– ochronne - powodujące stabilizację wody w przyrodzie, przeciwdziałanie
powodziom, osuwiskom, ochronę gleb i krajobrazu przed stepowieniem, kształtowanie klimatu,
stabilizację składu atmosfery, tworzenie warunków do zachowania potencjału biologicznego
wielkiej liczby gatunków.
2. Produkcyjne – zapewniające zachowanie odnawialności i trwałego użytkowania drewna, użytków
niedrzewnych pozyskiwanych z lasu i gospodarki łowieckiej, rozwijanie turystyki, w tym
kwalifikowanej.
3. Społeczne – zapewniające kształtowanie korzystnych warunków zdrowotnych i rekreacyjnych dla
społeczeństwa, tworzenie rynku pracy oraz różnorodnych form użytkowania lasu przez
społeczność lokalną.
Prawne uregulowania ich realizacji zabezpieczają przepisy ustawy o lasach (1991), ustawy
o ochronie przyrody (2004), ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (1995), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003).

9.1.1. LASY I OCHRONA PRZYRODY W RDLP W KROŚNIE
Lasy, pokrywając 36% powierzchni województwa podkarpackiego (w południowej części
województwa dochodząc do 70 a nawet 80%) stanowią jedno z jego najcenniejszych bogactw – tak
pod względem przyrodniczym jak również ekonomicznym. To między innymi ekosystemy leśne
decydują o wyjątkowej atrakcyjności naszego regionu dla turystyki i rekreacji. Są jednocześnie źródłem
najbardziej przyjaznego środowisku i odnawialnego surowca jakim jest drewno.
Ponad 80% lasów województwa podkarpackiego stanowią lasy Skarbu Państwa. W zarządzie 26
nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Krośnie pozostaje ponad 418 tys. ha lasów stanowiących
własność Skarbu Państwa oraz 90 tys. ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, nad
którymi nadleśnictwa sprawują nadzór w oparciu o porozumienia zawarte ze starostami.
Przeważająca większość (84,5%) to tzw. lasy ochronne (przy średniej krajowej wynoszącej
47,5%,) z czego 58,9% stanowią lasy wodochronne, 9,8% - lasy w strefie uszkodzeń przemysłowych,
6,5% - lasy glebochronne, 3,9% - lasy podmiejskie, 0,6% lasy uzdrowiskowe, 4,8% - lasy cenne
przyrodniczo, rezerwaty i ostoje zwierząt chronionych, nasienne i na stałych powierzchniach
badawczych.
Bogactwo przyrodnicze lasów Podkarpacia oraz doskonały ich stan zachowania wyróżniają nasz
region i stawiają go pod względem walorów przyrodniczych na bardzo ważnym miejscu w kraju.
W granicach zasięgu RDLP w Krośnie znajdują się 2 parki narodowe - Bieszczadzki i Magurski
o łącznej pow. 48 540 ha. Bieszczadzki Park Narodowy wraz z otuliną obejmującą Park Krajobrazowy
Doliny Sanu i Ciśniańsko - Wetliński Park Krajobrazowy (Nadleśnictwa: Cisna, Stuposiany, Lutowiska,
Baligród, Komańcza) wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie,
jedynego trójpaństwowego tego typu obszaru w Europie.
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Na terenach zarządzanych przez RDLP w Krośnie znajdują się następujące formy ochrony
utworzone, ustanowione bądź powołane na podstawie ustawy o ochronie przyrody (2004): 74
rezerwaty przyrody o pow. 10,092 ha, 8 parków krajobrazowych o pow. 182 tys. ha,13 obszarów
chronionego krajobrazu obejmujących pow. 193 tys. ha, 303 pomniki przyrody ożywionej
i nieożywionej, 382 użytki ekologiczne o pow. 2 390 ha, 5 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 182
strefy ochronne miejsc ostoi, rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronionych, 6 Obszarów
Specjalnej Ochrony Natura 2000 o pow. 221,6 tys. ha, 14 Specjalnych Obszarów Ochrony Natura 2000
o pow. 201,8 tys. ha.

9.1.2. WYKONYWANIE OCHRONY PRZYRODY W LASACH PAŃSTWOWYCH
Integralną częścią planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa - podstawowego dokumentu
planistycznego w Lasach Państwowych jest Program ochrony przyrody. Obowiązek sporządzania tego
dokumentu nałożyła znowelizowana w 1991 r. ustawa o lasach.
Program ochrony przyrody wykonywany jest w celu:
1. Poprawy warunków ochrony i w miarę możliwości wzbogacania zasobów przyrodniczych
ekosystemów leśnych, a w szczególności zachowania różnorodności biologicznej na wszystkich
poziomach organizacji: genowym, gatunkowym, populacyjnym, ekosystemowym i krajobrazowym.
2. Zinwentaryzowania i zobrazowania warunków przyrodniczych oraz zagrożeń przyrody
w nadleśnictwie na tle regionu i kraju.
3. Doskonalenia gospodarki leśnej i sprawowania ochrony przyrody.
4. Uświadomienia obecnego i potencjalnego zagrożenia lasów i środowiska przyrodniczego.
5. Możliwości wykonywania analiz porównawczych dotyczących zmian stanu lasu i środowiska
przyrodniczego.
6. Ochrony zabytków materialnych w lasach.
Jednym z celów opracowywania programów ochrony przyrody jest również przekazywanie
bieżącej informacji o stanie przyrody i zadaniach z niej wynikających lokalnym władzom, organizacjom
społecznym, szkołom, społeczności lokalnej. Na posiedzenia Komisji Planu zapraszani są
przedstawiciele miejscowych społeczności, którzy mają możliwość wnieść swoje propozycje i uwagi.
Programy ochrony wykonywane są bowiem dla zasięgu terytorialnego nadleśnictw, w postaci
odrębnego opracowania, będącego niezależnym, zamykającym się w jedną całość dokumentem.
Program ochrony przyrody zawiera dokładną inwentaryzację wszystkich obszarów chronionych,
gatunków roślin i zwierząt, gatunków chronionych a także wskazania zagrożeń dla środowiska
przyrodniczego oraz wynikający z tych zagrożeń plan działań.
W odniesieniu do szczególnych form ochrony przyrody, które znajdują się na terenach leśnych,
wykonywanie zadań ochronnych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody
(2004). Dla rezerwatu przyrody, na podstawie art. 18 ww. ustawy regionalny konserwator przyrody
sporządza plan ochrony a ustanawia go w drodze aktu miejscowego regionalny dyrektor ochrony
środowiska. Plan ochrony sporządza się na okres 20 lat. Do czasu ustanowienia planu ochrony
sporządzany jest projekt zadań ochronnych na okres nie dłuższy niż 5 lat. Obecnie żaden rezerwat nie
ma ustanowionego planu ochrony, natomiast dla 28 rezerwatów przyrody zostały ustanowione przez
RDOŚ zadania ochronne.
Spośród 74 rezerwatów przyrody na terenach zarządzanych przez RDLP - 44 to rezerwaty leśne
o pow. 5 217 ha. Przedmiotem ochrony jest całe zbiorowisko leśne. Pozostałe to: rezerwaty
florystyczne - 9 o pow. 188 ha, rezerwaty krajobrazowe - 9 o pow. 3 613 ha, rezerwaty torfowiskowe - 4
o pow. 61 ha, przyrody nieożywionej 4 - o pow. 175 ha i 4 faunistyczne - 838 ha.
Dużą grupę rezerwatów na terenie RDLP stanowią rezerwaty leśne o stosunkowo dużej
powierzchni (kilkaset ha) chroniące zbiorowisko buczyny karpackiej. Co ładniejsze drzewostany
bukowe bądź jodłowo-bukowe były typowane w przeszłości do ochrony rezerwatowej. W tych
rezerwatach powinny być wykonywane zabiegi pielęgnacyjno-ochronne, zapewniające utrzymanie
przedmiotu ochrony rezerwatu. Plany zadań ochronnych nie zezwalają jednak na jakiekolwiek prace,
jedynie te związane z zagrożeniem bezpieczeństwa. W przyszłości może skutkować to zanikiem
przedmiotu ochrony.
Plany ochrony powinny posiadać także parki krajobrazowe, przy czym reżim ochronny jest w nich
zdecydowanie niższy, gospodarka leśna uwzględniająca wszystkie zasady obowiązujące w lasach
ochronnych wykonywana jest zgodnie z ustawą o lasach (1991).
Dla obszarów Natura 2000 zatwierdzonych prze Komisję Europejską będą sporządzane plany
zadań ochronnych oraz plany ochrony. Obecnie rozpoczęto sporządzenie planów ochrony dla 3
obszarów: Kołacznia, Trzciana i Rymanów oraz wyłoniono wykonawców planów dla Roztoczańskiego
OO i Magurskiego OO.
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Oprócz ochrony obszarowej lasy zajmują się również ochroną gatunkową. Ochrona zwierząt
realizowana jest w trzech formach: gatunkowej, strefowej (strefy ochrony), oraz czynnej - jak
reintrodukcja, hodowla, dokarmianie zwierzyny.
Na terenie RDLP znajduje się 184 strefy ochrony miejsc rozrodu i regularnego przebywania
gatunków chronionych. Zostały utworzone dla takich gatunków jak: orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian
czarny, orzeł bielik, głuszec i cietrzew oraz wąż Eskulapa. Wokół miejsc gniazdowania bądź rozrodu
wyznacza się strefy ochrony całorocznej i okresowej. Powierzchnia wszystkich stref ochrony
całorocznej wynosi 982 ha, natomiast okresowej 8 226 ha.
W stosunku do gatunków chronionych zostały zrealizowane, są w trakcie realizacji lub będą
kontynuowane następujące projekty:
1. Projekt ochrony siedliska węża Eskulapa wykonany przez Instytut Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie w 2009 r. polegający na usypywaniu kopców oraz odkrzaczaniu starych ruin, piwnic
i innych zabudowań na terenie Nadleśnictwa Lutowiska, gdzie znajduje się największa naturalna
ostoja węża Eskulapa a także innych przedstawicieli herpetofauny: gniewosza, traszki górskiej,
traszki karpackiej oraz salamandry plamistej. Zabiegi te pozwalają na rozmnażanie się
i powiększanie populacji. W roku 2011 projekt będzie kontynuowany.
2. Instytut Ochrony Przyrody wspólnie z leśnikami realizuje także inne projekty dotyczące ochrony
gatunkowej, a mianowicie:
2.1. Projekt: „Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce”, którego jednym z zadań
jest poprawa bazy żerowej dla niedźwiedzi poprzez rewitalizację starych sadów owocowych,
odsłanianie, prześwietlanie starych drzew a także sadzenie młodych drzewek starych odmian
w miejscu starych sadów na terenach nieistniejących wsi,
2.2. Projekt „Liczebność oraz migracje niedźwiedzi w polskich Karpatach” - obejmuje badania
genetyczne na podstawie próbek pobranych z odchodów niedźwiedzi,
2.3. Projekt „Inwentaryzacja wilków i rysi w nadleśnictwach i parkach narodowych” - śledzenie
zmian i zasięgu występowania wilka i rysia,
2.4. Stały monitoring żubrów na terenie nadleśnictw bieszczadzkich - realizowany przez 5
nadleśnictw bieszczadzkich i Stację Badawczą Fauny Karpat, Muzeum i Instytut Zoologii
PAN w Ustrzykach Dolnych. Zadania projektu to obserwacja stad, liczebności i przyrostu,
migracji sezonowych i rocznych, badanie profilu genetycznego oraz wykonanie raportu
z monitoringu.
W roku 2010 rozpoczęła się realizacja projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce - część
południowa”, w który zaangażowane są 4 nadleśnictwa: Baligród, Komańcza, Lutowiska i Stuposiany
a koordynatorem jest RDLP. Zadania projektu to: opieka nad stadami, monitoring stanu zdrowotnego,
zasięgu i liczebności, ochrona zmienności genetycznej poprzez zaplanowane reintrodukcje
z zagranicy, podnoszenie akceptacji społecznej dla tego gatunku.
W 2009 r. Dyrektor RDLP powołał Komisję ds. ochrony i hodowli żubrów na terenie RDLP
w Krośnie, której zadaniem jest opracowywanie propozycji działań w zakresie hodowli i ochrony
żubrów w Bieszczadach.
Gwałtownie postępujący spadek liczebności kuraków leśnych, zarówno w Polsce jak i Europie,
spowodował konieczność podjęcia działań zmierzających do ratowania przed całkowitym wyginięciem
populacji głuszca. Z inicjatywy leśników i myśliwych powstał i funkcjonuje na terenie Nadleśnictwa
Leżajsk ośrodek hodowli głuszca. Głuszce hodowane są w warunkach półnaturalnych, aby jak
najbardziej przystosować ich do życia na wolności. W latach 2001-2002 odbyły się dwukrotnie
wsiedlenia głuszców z hodowli w Leżajsku do lasów na terenie Puszczy Solskiej, gdzie znajdują się
najlepsze biotopy dla tego gatunku.
Program hodowli wolierowej na lata 2011–2015 zakłada odchowanie rocznie do 30 osobników,
zwiększenie puli genowej poprzez zakup jaj i piskląt oraz stopniowe wsiedlenie w sąsiadujące
z wolierami biotopy w celu utworzenia lokalnej populacji głuszca. Głuszec jest to bardzo trudny
w hodowli gatunek, niezmiernie stresogenny, szczególnie wrażliwy na obecność drapieżników.
W zakresie ochrony gatunkowej roślin, RDLP w Krośnie realizuje program ochrony i restytucji cisa
pospolitego. Program in situ obejmuje utrzymanie zwarcia umiarkowanego w drzewostanach
z udziałem cisa, usuwanie innych gatunków drzew i krzewów w zasięgu koron cisa, ochronę nalotów
i podrostów przed zwierzyną, przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne, usuwanie posuszu
w najbliższym sąsiedztwie cisów i obserwację procesów oddziałujących na populację cisa. Ochrona ex
situ polega na zbiorze nasion i produkcji materiału sadzeniowego, założeniu plantacji nasiennej
zachowawczej, założeniu upraw pochodnych z populacji cisowych występujących w rezerwatach
cisowych: Cisy na Górze Jawor, Woronikówka, Łysa Góra, Wadernik, Igiełki, Kretówki, Cisy
w Serednicy. Zebrane nasiona są stratyfikowane na szkółce kontenerowej na terenie Nadleśnictwa
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Oleszyce i wysiewane wiosną (lata 2011-2013), produkcja sadzonek potrwa 3-4 lata a w 2015 r.
zostaną wysadzone w wytypowanych drzewostanach.
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne wspólnie z leśnikami z Republiki Słowackiej podjęło się realizacji
projektu pod nazwą: „Kłokoczka południowa roślinnym symbolem współpracy polskich i słowackich
regionów nadgranicznych”. Zamiarem tego przedsięwzięcia było ocalenie od zapomnienia krzewu
kłokoczki południowej oraz przekonanie mieszkańców do sadzenia kłokoczki w ogrodach
i wskrzeszenie zapomnianego już rzemiosła opartego na materiale pozyskanym z drewna i nasion tego
krzewu. Młode sadzonki kłokoczki wyhodowane na szkółkach leśnych zostały posadzone w różnych
miejscach publicznych na terenie Ustrzyk Dolnych oraz trafiły do indywidualnych odbiorców. Pomysł
sadzenia tego „świętego krzewu” to pierwszy krok do powrotu zapomnianego gatunku do ogrodów,
lasów, skwerów itd.
Dużym problemem w wykonywaniu zadań z ochrony przyrody jest ich finansowanie. Zgodnie z art.
54 ustawy o lasach (1991) – wykonywanie zadań z ochrony przyrody finansuje budżet państwa.
W konsekwencji martwego dziś przepisu (dofinansowanie bp – 0 zł) nadleśnictwa nie mają środków na
realizację zadań w rezerwatach przyrody - od tak podstawowych spraw jak oznakowanie i oznaczenie
granic, przez wykonanie niezbędnych prac hodowlanych, których zaniechanie w skrajnych
przypadkach grozi utratą przedmiotu ochrony. W najtrudniejszej sytuacji są nadleśnictwa, na terenie
których znajdują się rezerwaty odwiedzane przez turystów (np. Prządki, które w sezonie turystycznym
i w dniach wolnych odwiedza po 1000 osób dziennie), gdyż utrzymanie porządku i czystości spada na
ich barki.

9.2. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH
I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ LEŚNEJ PRZYRODY
Jednym z ważniejszych celów współczesnej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jest ochrona
różnorodności przyrody. Biologiczne zróżnicowanie lasów sprzyja stabilności ekosystemów leśnych
oraz poszerzaniu możliwości ich wielostronnego użytkowania. Zobowiązuje nas do tego podpisana
przez rząd i ratyfikowana przez Sejm Konwencja o Różnorodności, według której „bioróżnorodność jest
to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi, w ekosystemach lądowych,
morskich, słodkowodnych oraz zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności
w obrębie gatunków, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów”. Założenia Polityki Leśnej
Państwa rozszerzają pojęcie ochrony przyrody poza tradycyjnie pojmowaną konserwatorską ochronę
na tereny użytkowane i zagospodarowane.
Lasy tworzą najbardziej złożone, najbogatsze w gatunki organizmów ekosystemy, w których
rozkład materii, akumulacja energii, obieg pierwiastków, oddziaływanie na klimat jest tak wielkie, że
wpływają na stan całej biosfery.
Lasy RDLP w Krośnie położone są w 2 krainach o odmiennych warunkach przyrodniczo-leśnych:
Krainie Małopolskiej i Krainie Karpackiej. Drzewostany Krainy Małopolskiej wykazują cechy typowe dla
całego pasa Wyżyn Środkowopolskich, gdzie ponad 50% powierzchni zajmują siedliska borowe i 40%
siedliska lasowe. Na ubogich siedliskach występują głównie bory sosnowe, pozostałe 10% to lasy
łęgowe i olsy. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest tu sosna. Zupełnie inaczej wygląda układ
siedlisk w Krainie Karpackiej. Przeważa tu las wyżynny - ok. 50% i las górski 47%. Podstawowymi
gatunkami lasotwórczymi są buk i jodła. Korzystne warunki przyrodnicze, dominujący udział bardzo
żyznych siedlisk stwarzają dobre warunki do rozwoju zasobnych, wielogatunkowych
i wielogeneracyjnych lasów.
Różnorodność i bogactwo środowiska przyrodniczego terenów Podkarpacia wiąże się
z występowaniem zróżnicowanych krajobrazów, siedlisk, zbiorowisk roślinnych. Duża zmienność
siedlisk jest przyczyną znacznego bogactwa gatunkowego flory, w tym szczególnie gatunków leśnych.
Są to rośliny żyznych lasów liściastych i mieszanych regla dolnego i pogórza. Wiele gatunków
z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin występuje tylko w tym regionie. Są to m.in. ciemiernik czerwonawy,
tojad wiechowaty, tojad wschodniokarpacki, tojad niski a także dzwonek piłkowany, gatunek zgłoszony
przez Polskę do rozszerzenia załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (1992). Osobliwością jest również
skrajnie zagrożony różanecznik żółty, którego jedyne, uznawane za naturalne, stanowisko znajduje się
w Kołaczni k. Leżajska, kotewka orzech wodny - także krytycznie zagrożona. Warto też wspomnieć
o cisie, którego naturalne stanowiska znajdują się w kilku rezerwatach cisowych położonych na terenie
krośnieńskich lasów.
W celu dokładniejszego rozpoznania różnorodności w lasach w 1995 r. przeprowadzono pierwszą
nadzwyczajną waloryzację przyrodniczą. Kolejna, tym razem w oparciu o załączniki Dyrektywy
Siedliskowej (1992), przeprowadzona została w latach 2006-2007 przez leśników ze wsparciem
pracowników naukowych różnych specjalności. Zainwentaryzowano następujące siedliska leśne:
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kwaśne buczyny, żyzne buczyny, środkowoeuropejskie górskie lasy bukowe z jaworem i szczawiem,
grądy środkowoeuropejskie i subkontynentalne, jaworzyny i lasy klonowo-lipowe, śródlądowe kwaśne
dąbrowy, bory i lasy bagienne, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, łęgowe lasy dąbrowowiązowo-jesionowe, ciepłolubne dąbrowy, jodłowy bór świętokrzyski, śródlądowy bór chrobotkowi,
górskie bory świerkowe.
Z siedlisk nieleśnych: śródlądowe wydmy z otwartymi murawami, naturalne jeziora eutroficzne,
naturalne dystroficzne jeziora i stawy, suche wrzosowiska, murawy kserotermiczne, górskie i nizinne
murawy bliźniczkowe, zmiennowilgotne łąki trześlicowe, ziołorośla górskie i nadrzeczne, niżowe
i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, górskie łąki kośne, torfowiska wysokie, torfowiska
przejściowe i trzęsawiska, torfowiska zasadowe, rumowiska krzemianowe. Inwentaryzacja została
w pełni wykonana. Nie obyło się bez problemów. Najwięcej trudności sprawiała inwentaryzacja siedlisk
nieleśnych, określenie zasięgu poszczególnych siedlisk nieleśnych o powierzchni kilkudziesięciu
hektarów. Wyszukanie i rozpoznanie rzadkich gatunków roślin i owadów wymaga wysokich kwalifikacji
florystycznych i entomologicznych.
Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza w lasach będzie wielką korzyścią w planowaniu
gospodarki leśnej. Lasy pełnią funkcje ochronne, więc znajomość i lokalizacja poszczególnych siedlisk
i gatunków pozwoli na ich lepszą ochronę.
Jak już było wspomniane, w lasach praktyczna ochrona leśnej różnorodności biologicznej
realizowana jest na wielu poziomach: genetycznym, gatunkowym, ekosystemowym, krajobrazowym.
Nowe pokolenia drzewostanów pochodzą z nasion uzyskiwanych z drzewostanów nasiennych tworząc
własną bazę nasienną. Drzewostany nasienne wyróżniają się spośród pozostałych drzewostanów
jakością, zdrowotnością, i zdolnościami adaptacyjnymi. W lasach karpackich jest dużo drzewostanów
rodzimego pochodzenia, zbliżonych do naturalnych, dostosowanych do klimatu i gleb. Pozyskiwane
nasiona o największej wartości hodowlanej i genetycznej służą do zakładania upraw pochodnych a te
z kolei stanowią nową bazę nasienną. W Leśnym Ośrodku Nasiennym w Dukli znajduje się
wyłuszczarnia i przechowalnia nasion, gdzie przechowywane pod pełną kontrolą nasiona buka służą
dla wszystkich dyrekcji z południowej Polski.
W produkcji materiału sadzeniowego stosuje się metodę mikoryzacji siewek. Zabieg ten polega na
wprowadzaniu do substratu szczepionki właściwych grzybów mikoryzowych. W ten sposób
wyhodowane sadzonki przeznacza się do zakładania upraw w gorszych warunkach ekologicznych,
np. na gruntach porolnych, gruntach zrekultywowanych, pożarzyskach.
W ostatnich latach zmieniło się podejście do posuszu i złomów oraz tzw. martwego drewna, które
pozostawione w lesie, jest siedliskiem wielu gatunków leśnej fauny.
Dużą wagę przywiązuje się do ochrony różnorodności biologicznej na terenach nieleśnych,
głównie łąkowo-pastwiskowych, będących w zarządzie Lasów Państwowych a także do kształtowania
i ochrony krajobrazu. Celem wykonywanych zabiegów jest zachowanie flory, szczególnie gatunków
rzadkich, chronionych, muraw kserotermicznych, mikro- i makrofauny związanych z terenami
nieleśnymi. Kształtowanie krajobrazu to głównie zachowanie dotychczasowej mozaiki zespołów
leśnych i nieleśnych, zachowanie różnorodności zespołów roślinnych, kształtowanie stref ekotonowych,
przeciwdziałanie sukcesji (usuwanie nalotów drzew i krzewów).
W wielu miejscach zachowały się pozostałości po nieistniejących dziś wsiach, wysiedlonych po
II wojnie światowej. Są to stare sady owocowe, cmentarze lub tylko ich fragmenty z okresu I i II wojny
światowej, resztki budynków, piwnic, studni, placów przycerkiewnych. Obecnie znajdują się pod
zarządem Lasów Państwowych. Leśnicy otaczają je opieką, wiele z tych miejsc objętych jest różnymi
formami ochrony jak zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne lub po prostu znajdują się
w środku lasu a pamięć po nich znaczą szpalery, kępy lub czytelne układy starych drzew.
W przypadku starych sadów owocowych podejmuje się działania w celu zachowania materiału
genetycznego mrozoodpornych i rzadkich dziś odmian drzew owocowych. Zabiegi polegają na
pielęgnacji starych drzew poprzez prześwietlanie koron, produkcję sadzonek starych odmian
i wprowadzanie ich w miejsce starych sadów lub zakładanie nowych. Miejsca te są doskonałą bazą
żerową dla zwierzyny leśnej (głównie preferują je niedźwiedzie). Dzięki nim ogranicza się szkody
wyrządzane przez zwierzynę w drzewostanach.
W celu ograniczenia szkód od zwierzyny powszechnie zabezpiecza się uprawy i młodniki przed
zgryzaniem i spałowaniem. W 2010 r. zabezpieczono 7 772 ha upraw przy użyciu repelentów, 617 ha
mechanicznie oraz wykonano 353 km grodzeń.
Działania ograniczające populacje szkodliwych owadów prowadzono na powierzchni 883 ha,
w tym głównie pędraków chrabąszczy na powierzchni 470 ha. Celem ograniczenia liczebności grzybów
patogenicznych stosowano biologiczne zabezpieczanie pniaków przeciwko patogenom korzeniowym
na pow. 161 ha a także zwalczanie mechaniczne grzybów na powierzchni 1 048 ha (głównie raka jodły)
i chemiczne na pow. 4 ha.
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9.3. DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI W 2010 ROKU
Województwo podkarpackie należy do grupy jednostek administracyjnego podziału Polski
o największej lesistości wynoszącej 37,2%, znacznie przewyższającej średnią krajową (29,1%). Ze
względu na strukturę użytkowania ziemi i ukształtowanie środowiska optymalna lesistość Polski
powinna wynosić 33-34%. Wielkość zalesień, ich rozmieszczenie oraz sposób realizacji określa
krajowy program zwiększania lesistości (KPZL) przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów w dniu 23
czerwca 1995 r. Głównym celem znowelizowanego w 2002 r. programu KPZL jest stworzenie
warunków zwiększenia lesistości do 30% w 2020 r. i 33% w 2050 r. oraz zapewnienie racjonalnego
przestrzenno-czasowego rozmieszczenia zalesień. W latach 1945-2000 zalesiono na terenie
województw małopolskiego i podkarpackiego około 100 tys. ha, przy czym w województwie
małopolskim dominowały zalesienia na gruntach prywatnych, natomiast w podkarpackim zalesienia na
gruntach państwowych. W największym rozmiarze prowadzono je w latach 60 i 70, przykładowo
w latach 1959/1960-1963/1964 zalesiano i odnawiano rocznie przeciętnie ok. 9,5 tys. ha. Dzięki
wykonanym zalesieniom lesistość Polski od 1945 roku wzrosła z 20,8% do 29,1%, a las pokrył zbocza
górskich dolin na Pogórzu, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Na ryc. 9.3.1. przedstawiono lesistość
Polski według województw.

Ryc. 9.3.1. Mapa rozkładu lesistości Polski, wg województw [%] w 2009 r. [5]

Zgodnie z KPZL województwa podkarpackie i małopolskie należą do makroregionu południowowschodniego, o szczególnym nagromadzeniu walorów przyrodniczych wynikających z przewagi
terenów wyżynnych, podgórskich i górskich, dużego udziału lasów i ogromnego znaczenia ich roli
glebo- i wodochronnej. Lesistość tego obszaru jest mocno zróżnicowana i w zasięgu terytorialnego
działania nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie waha się od 13% w strefie
użytkowanego rolniczo pogórza Karpat do ponad 95% w rejonie Bieszczadów. Lesistość w lasach
Państwowych pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przedstawiono na
ryc. 9.3.2.
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Ryc. 9.3.2. Mapa rozkładu lesistości w Lasach Państwowych pod zarządem RDLP w Krośnie w 2010 r. [41]

Na terenie całego makroregionu istotne jest zwiększanie i racjonalne kształtowanie istniejących
kompleksów leśnych, szczególnie na terenach parków narodowych i ich otulin, a także na obszarach
parków krajobrazowych oraz obszarów Natura 2000. Ważne jest również tworzenie powiązań
ekologicznych, zalesianie wododziałów i obszarów zagrożonych erozją. Zachowanie i wzmacnianie
walorów tego makroregionu ma znaczący wpływ na utrzymanie równowagi środowiska w południowej
i centralnej części kraju.
Na podstawie preferencji zalesieniowych gmin makroregionu południowo-wschodniego
przewidziano zalesienie w latach 2001-2020 łącznie 67,6 tys. ha, przy czym zaplanowany rozmiar
zalesień dla województwa podkarpackiego wynosi 35,6 tys. ha, w tym 4,2 tys. ha w sektorze
państwowym. Planowane do wykonania zalesienia powinny służyć wzmaganiu wodo- i glebochronnej
funkcji lasów, przyczynić się do regulowania granicy rolno-leśnej oraz uwzględniać potrzebę
zachowania łąk, pastwisk i zadrzewień jako tradycyjnego i ekologicznie uzasadnionego elementu
krajobrazu, pełniącego jednocześnie ważną rolę w zapobieganiu spływowi powierzchniowemu i erozji
użytkowanych rolniczo gleb.
Obecnie rozmiar prac zalesieniowych gruntów własności Skarbu Państwa został mocno
ograniczony wskutek niewielkiego udziału gruntów przeznaczonych do zalesienia w jednostkach Lasów
Państwowych oraz braku transferu powierzchni gruntów państwowych do zalesienia z Agencji
Nieruchomości Rolnych (do 2003 r. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa). Stąd główny ciężar
zalesień gruntów porolnych przesunął się do regionów charakteryzujących się drobnopowierzchniową
gospodarką rolną i sprowadza się do zalesiania gruntów niepaństwowych przez prywatnych właścicieli.
W 2010 r. na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wykonano
2 426 ha odnowień i zalesień, w tym duży udział odnowień naturalnych lasu - 610 ha, co stanowi
ponad 25% wszystkich odnowień. Odnowienia lasu wykonywane na podstawie zatwierdzonych przez
Ministra Środowiska planów urządzenia lasu, prowadzone są na powierzchni ujętej w powszechnej
ewidencji gruntów i budynków jako las, natomiast zalesienia dotyczą gruntów nieleśnych
sklasyfikowanych jako grunty rolne. Rozmiar zalesień w Lasach Państwowych stopniowo wygasa
i w kolejnych latach kształtuje się na coraz niższym poziomie, a ewidencjonowanie zalesień sprowadza
się najczęściej do porządkowania stanu faktycznego na gruncie, poprzez dokonywanie
przeklasyfikowania na las gruntów zadrzewionych wskutek sukcesji naturalnej. W tab. 9.3.1.
zestawiono rozmiar zalesień gruntów porolnych na terenach nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie w latach 2004–2010, zaś na ryc. 9.3.3. przedstawiono odnowienia i zalesienia
w 2010 r.
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Tab. 9.3.1. Zalesienia gruntów porolnych na terenach nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie w latach 2004-2010 r. [41]
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Zalesienia gruntów porolnych w RDLP
w Krośnie [ha]

258,4

157,9

114,5

81,2

157,6

63,2

8,2

Ryc. 9.3.3. Mapa rozkładu odnowień i zalesień w Lasach Państwowych pod zarządem RDLP w Krośnie w 2010 r.
[41]

Wspierane przez Państwo zalesiania włączono do procesu restrukturyzacji i aktywizacji wsi dzięki
uchwaleniu ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (2001). Ustawa straciła swą moc po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w której działania na rzecz wsparcia leśnictwa realizowane
są w ramach działania 5 Zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20042006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W praktyce pomoc świadczona w ramach tzw. PROW na rzecz prywatnych właścicieli przyszłych
lasów polega na sporządzaniu przez nadleśnictwa Lasów Państwowych tzw. „Planu zalesienia”,
stanowiącego podstawę do składania wniosków w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz ubiegania się o środki finansowe na pokrycie kosztów zalesień oraz
pielęgnacji zakładanych upraw leśnych. W latach trwania programu PROW 2004-2006 oraz 2007-2013
wykonano łącznie 2700 opracowań planów zalesienia na powierzchnię około 5 tys. ha. W tab. 9.3.2.
zestawiono wykonane w latach 2004–2010 plany zalesienia.
Tab. 9.3.2. Wykonane plany zalesienia w latach 2004-2010 [41]
Rok

Wykonane plany zalesienia

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

szt.

233

582

574

323

296

351

341

ha

650

1101

1243

488

469

510

521

W każdym z 26 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie funkcjonuje sieć
akredytowanych doradców leśnych, wyszkolonych w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
udzielających porad nowym właścicielom lasów w zakresie zakładania, pielęgnowania oraz ochrony
upraw leśnych i młodników.
Zakładanie upraw leśnych na gruntach porolnych stwarza wiele zagrożeń dla zachowania
i utrzymania w dobrym stanie przyszłego lasu. Zagrożenia związane są z występowaniem gradacji
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szkodników owadzich, obecnością patogenów grzybowych, szkodami od zwierzyny oraz katastrofami
naturalnymi. W latach 2009-2010 na obszarach województwa podkarpackiego w uprawach leśnych
i drzewostanach wystąpiły klęski od okiści, huraganowych wiatrów oraz ulewnych deszczy i powodzi łącznie na 160,3 ha powierzchni ogólnej upraw na gruntach prywatnych oraz 439,7 ha upraw, 120,4 ha
młodników, 117,8 ha drzewostanów, 40 ha zniszczonych pól siewnych w szkółkach leśnych na
gruntach Lasów Państwowych.
W celu przeciwdziałania skutkom katastrof dążąc do odtworzenia zniszczonych upraw oraz
stabilnego rozwoju przyszłych lasów Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie w oparciu
o Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, od kwietnia 2010 r. udziela pomocy
publicznej „de minimis” prywatnym właścicielom lasów, która w praktyce polega na świadczeniu usługi
udostępniania sadzonek przez nadleśnictwa oraz refundacji poniesionych przez właściciela kosztów
zakupu sadzonek przeznaczonych na naprawę szkód we własnym zakresie.
Wykonywane przez Lasy Państwowe plany zalesień, prowadzone doradztwo oraz udzielana
pomoc, finansowana z przeznaczonych na ten cel środków funduszu leśnego, są niezbędnymi
elementami wspierającymi działania osób prywatnych na rzecz lesistości województwa
podkarpackiego.

Ryc. 9.3.4. Podtopione uprawy leśne, 2010 r. [41]
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10. INFORMACJA O KLĘSCE POWODZI W 2010 ROKU (Tomasz Rybak)
Powódź która wystąpiła w Polsce w pierwszej połowie 2010 r. była obok powodzi z 1997 r. jedną
z największych klęsk żywiołowych w Polsce. Wody powodziowe wyrządziły olbrzymie szkody aż
w dziesięciu województwach, w tym największe w województwach: śląskim, małopolskim,
świętokrzyskim i podkarpackim.
Powodzie w województwie podkarpackim zdarzają się stosunkowo często, jednak ich rozmiary są
zazwyczaj niewielkie. Powódź w 2010 r. na terenie województwa przybrała niespotykaną dotychczas
skalę i wyczerpywała wszelkie znamiona klęski żywiołowej.
W rozumieniu przepisów ustawy o stanie klęski żywiołowej (2002), klęską żywiołową jest
katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają: życiu lub zdrowiu dużej liczby
osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach. Powódź jest katastrofą
naturalną, czyli zdarzeniem związanym z działaniem sił natury.
Przyczyną powodzi na obszarze województwa były intensywne opady deszczu w maju
i w czerwcu 2010 r. na południu regionu, a także na obszarach zasilania rzek Wisła i Wisłoka,
leżących poza granicami województwa. Opady deszczu spowodowały uformowanie się dwóch
katastrofalnych w skutkach fal powodziowych na rzece Wiśle.
Przekroczenia stanów alarmowych wody odnotowano na wielu innych rzekach województwa,
m.in. na Wisłoce, Jasiołce, Brzeźnicy (Wielopolce), Wisłoku, Sanie, Mleczce.
W związku ze wzrostem zagrożenia powodziowego, alarmy przeciwpowodziowe zostały
ogłoszone w powiatach: ropczycko-sędziszowskim, jasielskim (miasta: Jasło, Kołaczyce oraz
w gminach Skołyszyn, Jasło, Brzyska), dębickim, krośnieńskim i mieście Krośnie, gminie Haczów,
strzyżowskim (gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów, Wiśniowa), mieście Rzeszowie,
rzeszowskim (miasto Boguchwała, miasto Dynów, gminy: Lubenia, Dynów, Trzebownisko, Tyczyn),
mieleckim, łańcuckim (dla miasta Łańcut oraz gmin: Łańcut, Markowa, Rakszawa, Czarna,
Białobrzegi, Żołynia), przeworskim (gminach Przeworsk i Tryńcza), tarnobrzeskim (miasto i gmina
Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów), stalowowolskim (gminy: Stalowa Wola, Bojanów,
Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany), kolbuszowskim (gmina Dzikowiec) i leżajskim (gmina
Grodzisko Dolne).
Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono w powiatach: brzozowskim, sanockim (dla gmin
Zarszyn i Sanok), kolbuszowskim, rzeszowskim (gminy: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Sokołów Młp.),
bieszczadzkim (gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne), przemyskim, jarosławskim, przeworskim,
stalowowolskim (gminy Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany), leżajskim (gmina
Kuryłówka), niżańskim (gminy: Nisko, Krzeszów, Ulanów, Rudnik nad Sanem) oraz dębickim (gmina
miejska Dębica).
Do pierwszych podtopień w maju 2010 r. doszło na obszarze powiatu ropczyckosędziszowskiego, gdzie w dniu 17 maja 2010 r. wody rzeki Brzeźnicy (Wielopolki) zalały centrum
Ropczyc oraz tereny położone wzdłuż rzeki.
W tym samym dniu fala powodziowa na rzece Wisłoce spowodowała uszkodzenie wału w rejonie
miejscowości Zawierzbie (powiat dębicki), co skutkowało zalaniem części tej miejscowości.
W dniu 18 maja 2010 r. doszło do przerwania wału na rzece Breń w miejscowości Ziempniów
(powiat mielecki).
W dniu 19 maja 2010 r. bardzo wysoki stan wód w rzece Wiśle spowodował przerwanie wału
przeciwpowodziowego na długości ok. 30 m w miejscowości Koćmierzów w powiecie sandomierskim
(województwo świętokrzyskie). W związku z uszkodzeniem wału po stronie województwa
podkarpackiego, na terenie miasta Tarnobrzega doszło do zalania osiedli Wielowieś, Sobów, Sielec
i Zakrzów. Miejska oczyszczalnia ścieków w Tarnobrzegu została zalana przez wody powodziowe
i w następstwie wyłączona z eksploatacji.
Woda z Wisły przedostawszy się na obszar miasta Tarnobrzega, przelała się przez wały
przeciwpowodziowe rzeki Trześniówki i zatrzymała się na prawym wale rzeki Łęg, w związku z czym
na terenie gminy Gorzyce doszło do zalania miejscowości: Zalesie Gorzyckie, Trześń, Sokolniki,
Orliska i Furmany. Na terenie gminy Mielec w miejscowości Podleszany w wyniku powodzi zostały
podtopione dwa zakłady mięsne.
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Ryc. 10.1. Przerwany wał w Koćmierzowie, maj 2010 r. [37]

Na przełomie maja i czerwca 2010 r. w związku z wystąpieniem kolejnych obfitych opadów
deszczu, na głównych podkarpackich rzekach uformowała się druga fala powodziowa.
W dniu 2 czerwca po raz kolejny alarmy przeciwpowodziowe wprowadzone zostały w powiatach:
jasielskim, sanockim (dla gmin: Zagórz, Zarszyn, miejska Sanok), w mieście Krośnie, w mieście
Rzeszowie oraz w powiatach: dębickim, ropczycko– sędziszowskim (miasto i gmina Sędziszów Młp,
miasto i gmina Ropczyce, gmina Iwierzyce), strzyżowskim (dla gmin: Czudec, Frysztak, Niebylec,
Strzyżów, Wiśniowa), rzeszowskim (gmina Boguchwała), przeworskim (gmina Gać) oraz łańcuckim
(dla gmin: Białobrzegi, Czarna, miasta i gminy Łańcut, Żołynia).
W dniu 3 czerwca 2010 r. ponownie zalane zostało miasto Ropczyce oraz częściowo podtopione
zostały miejscowości: Sędziszów Młp., Brzeziny, Wielopole Skrzyńskie oraz Łączki Kucharskie.
W dniu 4 czerwca 2010 r. rzeka Wisłoka w Jaśle i rzeka Jasiołka na odcinku ujściowym do
Wisłoki w Jaśle przerwały wały przeciwpowodziowe i ok. 30% powierzchni miasta Jasła została
zalana. Powódź miała także miejsce w zlewni rzeki Ropy.
Ponadto w dniu 4 czerwca 2010 r. na terenie powiatu jasielskiego częściowo zalane zostały
miejscowości: Jasło, Kołaczyce, Skołyszyn, Przysieki, Trzcinica. W miejscowości Skołyszyn zalana
została oczyszczalnia ścieków oraz przepompownia wody. Zalaniu uległy również zakłady usługowoprzemysłowe zlokalizowane na terenie gminy Jasło między innymi JAFAR, VORTUMNUS,
TERMOTECH, CENTRUM. Na terenie miasta Jasła zalane zostały osiedla mieszkaniowe. We
wszystkich miejscowościach wystąpiły zagrożenia związane z lokalnymi osunięciami mas ziemnych
oraz podmyciem dróg dojazdowych. Zalaniu uległa również oczyszczalnia ścieków w Jaśle
eksploatowana przez MPGK Sp. z o.o.
W dniu 4 czerwca 2010 r. ponownie zalany został obszar miejscowości Zalesie Gorzyckie
(przerwanie wałów na Łęgu i Wiśle), natomiast dnia 5 czerwca w wyniku przelania się wody przez wał
opaskowy w Koćmierzowie po raz drugi zalane zostały osiedla miasta Tarnobrzega oraz wsie
Furmany, Sokolniki, Orliska i Trześń.

Ryc. 10.2. Wody powodziowe na obszarze wsi Sokolniki, 2010 r. [37]
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Na ryc. 10.3. przedstawiono tereny województwa podkarpackiego poszkodowane w wyniku
powodzi w okresie maj-czerwiec 2010 r., natomiast na ryc. 10.4. przedstawiono zasięg wód
powodziowych w rejonie Tarnobrzega w dniu 19 maja 2010 r.

Ryc. 10.3. Mapa rozkładu terenów województwa podkarpackiego dotkniętych skutkami powodzi w maju
i w czerwcu 2010 r. (stan na 07 czerwca 2010 r.) [4], [57], [58], [91]
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Ryc. 10.4. Mapa rozkładu zasięgu wód powodziowych w rejonie Tarnobrzega w dniu 19 maja 2010 r.
[4], [91], [9], [17]

Ryc. 10.5. Wody powodziowe na obszarze miast Tarnobrzeg i Sandomierz, maj 2010 r. [37]
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Ponadto w dniu 5 czerwca 2010 r. doszło do przelania się wody przez wały rzek Wisłoka
i Wielopolka w miejscowości Brzeźnica (powiat dębicki). Na obszarze miasta Dębica zalane zostały
obiekty firm „SERWIMED” Sp. z o.o. i „EKO-MED.” Sp. z o. o”.
W największym stopniu skutkami powodzi dotknięty został obszar miasta Tarnobrzega (pierwsza
i druga fala powodziowa), obszar miasta Ropczyce oraz obszar gminy Gorzyce (pierwsza i druga fala
powodziowa), obszar miasta Jasła oraz gmin Kołaczyce i Skołyszyn (druga fala powodziowa), obszar
gminy Borowa, obszar gminy Padew Narodowa, obszar gminy Gawłuszowice oraz obszar gminy
Brzostek (pierwsza fala powodziowa).
Powódź spowodowała znaczące szkody w mieniu prywatnym i publicznym, a także
w infrastrukturze drogowej i kanalizacyjnej w wielu gminach województwa.
Na obszarze miasta Tarnobrzega powódź spowodowała szkody w 1600 gospodarstwach
domowych. Liczba poszkodowanej ludności w mieście Tarnobrzegu wyniosła 5200. Na obszarze
gminy Borowa w powiecie mieleckim, szkody zgłoszono w 820 gospodarstwach domowych. Liczba
poszkodowanej ludności na obszarze gminy wyniosła 3280. Na obszarze gminy Padew Narodowa
szkody zgłoszono w 765 gospodarstwach domowych. Liczba poszkodowanej ludności na obszarze
gminy wyniosła 3020. Na obszarze gminy Gorzyce szkody zgłoszono w 1040 gospodarstwach
domowych. Liczba poszkodowanej ludności na obszarze gminy wyniosła 4500. Na obszarze miasta
Jasła, liczba gospodarstw domowych dotkniętych skutkami powodzi wyniosła 140, natomiast liczba
poszkodowanej ludności 522. W tab. 10.1. przedstawiono dane dotyczące liczby gospodarstw
domowych dotkniętych skutkami powodzi oraz liczbę ludności poszkodowanej przez powódź w 2010 r.
w powiatach województwa podkarpackiego.
Tab. 10.1. Szkody wyrządzone przez powódź w powiatach województwa podkarpackiego w 2010 r. (wg stanu na
7 czerwca 2010 r.) [57], [58]

1

brzozowski

12 miejscowości

Liczba
poszkodowanych
gospodarstw
domowych
77

235

Liczba
rodzin
dotkniętych
powodzią*
73

2

dębicki

23 miejscowości

569

1262

896

3

jasielski

26 miejscowości

467

1512

7730

4

jarosławski

15

21

515

5

krośnieński

6 miejscowości
29 miejscowości

261

836

525

7

leżajski

18 miejscowości

97

222

549

8

lubaczowski

4 miejscowości

40

135

301

9

łańcucki

15 miejscowości

753

2393

41

10

mielecki

125 miejscowości

2366

9159

5744

11

niżański

82 miejscowości

451

1802

738

13

41 miejscowości

992

2214

277

15 miejscowości

135

799

812

15

przeworski
ropczyckosędziszowski
rzeszowski

26 miejscowości

307

666

764

16

sanocki

29 miejscowości

319

953

85

17

stalowowolski

21 miejscowości

20

30

25

18

strzyżowski
tarnobrzeski
+M. Tarnobrzeg
RAZEM

26 miejscowości

125

409

360

32 miejscowości

5949

20034

2236

538 miejscowości

12982

42782

21671

Lp.

14

19

Powiat

Liczba miejscowości

Liczba osób
poszkodowanych

*dane zweryfikowane wg stanu na 28 stycznia 2011 r.

Największe szkody i straty w infrastrukturze poniesione zostały na obszarach powiatów:
jasielskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego (w tym największe w gminie Frysztak), dębickiego,
krośnieńskiego, tarnobrzeskiego, mieleckiego, miasta Tarnobrzega, przemyskiego, brzozowskiego,
ropczycko-sędziszowskiego oraz przeworskiego.
W tab. 10.2. przedstawiono dane dotyczące wielkości strat spowodowanych przez powódź
w 2010 r. w infrastrukturze drogowej województwa.
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Tab. 10.2. Straty spowodowane przez powódź w 2010 r. w infrastrukturze drogowej województwa
podkarpackiego - najbardziej poszkodowane powiaty (wg stanu na 28 stycznia 2011 r.) [58]
Element infrastruktury
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Powiat

jasielski
rzeszowski
strzyżowski
dębicki
krośnieński
tarnobrzeski
mielecki
Miasto Tarnobrzeg
przemyski
brzozowski
przeworski
ropczycko-sędziszowski
razem

Drogi powiatowe i gminne wraz z obiektami
Obiekty
w szt.
476
106
252
282
177
201
197
71
21
191
95
44
2113

Długość
w km
256,16
88,15
63,42
218,26
101,21
200,99
280,66
84,30
39,07
123,5
58,41
175,99
1690,1

Mosty, kładki, przepusty

Kwota w zł

Ilość w szt.

Kwota w zł

39 733 754,00
15 303 562,00
10 622 815,00
35 076 911,00
12 854 957,00
27 342 780,00
30 531 265,00
13 207 000,00
2 616 152,00
18 197 151,00
6 562 336,00
22 548 320,00
234 597 003,00

276
23
47
98
14
6
66
2
6
33
5
37
613

933 000,00
1 828 500,00
4 214 300,00
10 356 330,00
2 047 000,00
1 309 162,00
2 369 000,00
1 110 000,00
304 039,00
1 443 500,00
221 033,00
1 799 000,00
27 934 864,00

W wyniku powodzi zalanych zostało 63 947 ha obszarów rolnych, w tym 51 798 ha gruntów
ornych oraz 12 149 ha użytków zielonych. Wielkość strat poniesionych w rolnictwie wyniosła
122 190 805 zł.
Na obszarze województwa podkarpackiego powodziom oraz ulewnym opadom deszczu często
towarzyszą zjawiska osuwiskowe.
Podczas powodzi w 2010 r. uaktywniło się wiele osuwisk, w wyniku których zniszczonych zostało
kilkaset budynków mieszkalnych i gospodarczych. Największa ilość zjawisk osuwiskowych, w wyniku
których uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy budynki, odnotowana została w powiatach strzyżowskim,
dębickim, rzeszowskim, krośnieńskim, jasielskim oraz ropczycko- sędziszowskim.
We wrześniu 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie oszacował
ilość budynków, która uległa uszkodzeniu i zniszczeniu w wyniku osuwisk.
W tab. 10.3. przedstawiono liczbę budynków, które zostały uszkodzone i zniszczone w wyniku
osuwisk powstałych na obszarze województwa podkarpackiego w 2010 r.
Tab. 10.3. Budynki uszkodzone i zniszczone przez osuwiska na obszarze województwa podkarpackiego
w 2010 r. (wg stanu na 20 września 2010 r.) [46]
Budynki
Ogółem
skontrolowane/uszkodzone
W tym do rozbiórki
zakwalifikowane/wydana
decyzja
W tym wyłączone
z użytkowania
zakwalifikowane/wydana
decyzja

Mieszkalne

Gospodarcze

Użyteczności
publicznej

Pozostałe

Razem

650/513

306/263

2/2

12/9

1000/777

28/28

36/0

0/0

0/0

64/51

182/182

104/104

0/0

5/5

291/291

W wyniku zjawisk osuwiskowych na obszarze województwa uszkodzonych zostało wiele
odcinków dróg, m.in. odcinek drogi nr 9 (miejscowości Trzciana, Dukla, Stasianie, powiat krośnieński),
odcinek drogi nr 73 w Kamienicy Dolnej i w Bukowej w powiecie dębickim, odcinek drogi lokalnej
relacji Siepietnica- Święcany, powiat jasielski, odcinki dróg lokalnych w Majscowej i w Brześciu
w powiecie jasielskim, odcinek drogi lokalnej we Frysztaku w powiecie strzyżowskim oraz odcinek
drogi wojewódzkiej nr 993 w Wołkowyi w powiecie leskim.
W związku z sytuacją powodziową w Polsce, w dniu 19 kwietnia Komenda Główna Państwowej
Straży Pożarnej (KG PSP) uruchomiła mechanizm wsparcia satelitarnego GMES (Globalny Monitoring
Środowiska i Bezpieczeństwa), który pozwolił pozyskać obrazy satelitarne obszarów zalanych przez
wody powodziowe.
Dane satelitarne zostały wykorzystane przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP
i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do analizy zniszczeń spowodowanych przez powódź oraz do
opracowania rekomendacji odprowadzania wód powodziowych z terenów zalanych.
W akcję ratowniczą oraz usuwanie skutków powodzi w 2010 r. zaangażowane były służby
reagowania kryzysowego Wojewody Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego
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wchodzące w skład Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wśród tych służb wymienić
należy przede wszystkim Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły Zbrojne RP, Inspekcję Sanitarną,
Inspekcję Weterynaryjną, a także Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
Do działań powodziowych włączył się także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, który prowadził działania badawczo-kontrolne w obiektach, które w wyniku zalania
wodami powodziowymi, stwarzały szczególne zagrożenie dla środowiska. Działania WIOŚ skupiały się
na kontroli obiektów takich jak oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, bazy i stacje paliw,
magazyny substancji niebezpiecznych oraz zakłady przemysłowe wykorzystujące substancje
niebezpieczne. Na ryc. 10.6. przedstawiono lokalizację obiektów, objętych działaniami kontrolnymi
WIOŚ w związku z powodzią w 2010 r.

Ryc. 10.6. Mapa rozkładu obiektów objętych działaniami kontrolnymi WIOŚ w Rzeszowie w związku z powodzią
na obszarze województwa podkarpackiego w 2010 r. (stan na 1 lipca 2010 r.) [99], [4], [91]
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Zgodnie z ustaleniami WIOŚ, na terenie województwa podkarpackiego zalanych zostało 8
oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach: Przysieki (gmina Skołyszyn, powiat
jasielski), Tarnobrzeg, Jasło, Trzcinica (gmina Jasło, powiat jasielski), Kołaczyce (gmina Kołaczyce,
powiat jasielski), Blizne (gmina Jasienica Rosielna, powiat brzozowski), Zawierzbie (gmina Żyraków,
powiat dębicki), Dębica (oczyszczalnia ścieków Firmy Oponiarskiej „DĘBICA” S.A.).
Miejska oczyszczalnia ścieków w Tarnobrzegu (os. Zakrzów) wyłączona została z eksploatacji
w dniu 20 maja 2010 r. W czerwcu, lipcu i sierpniu 2010 r. ścieki z terenu miasta były odprowadzane
do Wisły poza urządzeniami oczyszczalni. Pracę oczyszczalni wznowiono częściowo we wrześniu
2010 r., jednak w wyniku licznych zniszczeń konieczny był jej remont. W czerwcu 2011 r.
odremontowana oczyszczalnia ścieków była w trakcie rozruchu technologicznego.
Oczyszczalnia ścieków w Jaśle eksploatowana przez MPGK Sp. z o.o. w Jaśle uległa zalaniu
w dniu 4 czerwca 2010 r. Oczyszczalnia została uruchomiona w dniu 6 czerwca 2010 r.
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Przysiekach użytkowana przez Gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie, w dniu 4 czerwca 2010 r. została wyłączona
z eksploatacji, w związku z przejściem fali powodziowej. Uszkodzeniu uległy urządzenia
technologiczne niezbędne do prowadzenia procesu oczyszczania ścieków. Po zejściu wód
powodziowych gmina natychmiast podjęła działania w celu uruchomienia procesu oczyszczania
ścieków.

Ryc. 10.7. Zalana oczyszczalnia ścieków w Tarnobrzegu, os. Zakrzów, czerwiec 2010 r. [37]

W wyniku powodzi zalane zostało nieczynne zakładowe składowisko odpadów w Kędzierzu,
użytkowane przez Firmę Oponiarską „DĘBICA” S.A. w Dębicy, oraz „dzikie wysypisko” odpadów
w Niegłowicach koło Jasła, zlokalizowane na lewym brzegu rzeki Wisłoki. W wyniku powstania
osuwiska ziemi, odsłonięte zostało ,,dzikie’’ wysypisko śmieci w miejscowości Trzcinica.
W dniu 25 maja 2010 r. została przeprowadzona kontrola w Firmie Oponiarskiej „DĘBICA” S.A.
w Dębicy, w trakcie której stwierdzono, że doszło do zalania składowiska w Kędzierzu wodami rzeki
Wisłoki. Wyniki badań wody pobranej ze składowiska w dniach 19, 21 i 24 maja, nie wykazały wartości
wzrostowych badanych wskaźników zanieczyszczeń.
W dniu 26 maja 2010 r. WIOŚ przeprowadził oględziny „dzikiego wysypiska” śmieci
w m. Trzcinica. Wysypisko zostało odsłonięte w wyniku osunięcia się ziemi, spowodowanego
intensywnymi opadami deszczu. Odpady komunalne z ziemią osunęły się na drogę dojazdową do
okolicznych zabudowań. Sprawa została przekazana Wójtowi Gminy Jasło.
W dniu 23 czerwca 2010 r. przeprowadzono oględziny „dzikiego wysypiska” odpadów
niebezpiecznych w Niegłowicach, znajdującego się na lewym brzegu rzeki Wisłoki, ok. 700 m powyżej
komunalnego ujęcia wody dla miasta Jasła. Podczas wizji w terenie nie stwierdzono wymycia
odpadów oraz zanieczyszczenia wód rzeki Wisłoki.
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W czasie powodzi, a także po powodzi, odpady popowodziowe z rejonu Jasła, Dębicy, Ropczyc
i Tarnobrzega wywożone były na składowisko odpadów w Kozodrzy, które przyjęło łącznie do końca
czerwca 2010 r. - 6797 Mg odpadów popowodziowych. W dniach 21 i 22 czerwca 2010 r. WIOŚ
przeprowadził kontrolę na składowisku w Kozodrzy, w czasie której ustalił, że w czerwcu składowisko
czasowo zaprzestało przyjmowania odpadów popowodziowych. Praca składowiska została
wznowiona po uzyskaniu decyzji Marszałka zezwalającej na gromadzenie większej ilości odpadów
popowodziowych.
Podczas powodzi na terenie miasta Tarnobrzega zalane zostały dwie stacje paliw. Kontrola
wykazała, że w wyniku powodzi nie nastąpiły negatywne skutki dla środowiska, woda nie przedostała
się do zbiorników paliwa. Nie stwierdzono zanieczyszczenia terenu substancjami ropopochodnymi
oraz odpadami.
Na terenie Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego (miejscowości Trześń i Sokolniki) zalanych
zostało 5 detalicznych punktów obrotu środkami ochrony roślin. Inspektorat w oparciu o informacje
przekazane przez właścicieli zagrożonych zalaniem punktów ustalił, że środki zostały zabezpieczone
przed zalaniem.
W maju 2010 r. na terenie Rafinerii Nafty „JEDLICZE” S.A. w Jedliczu, w wyniku całkowitego
wypełnienia się kanalizacji przemysłowej wodami opadowymi, doszło do uwolnienia substancji
ropopochodnych i zanieczyszczenia powierzchni gruntu na prywatnych posesjach w rejonie Rafinerii.
WIOŚ zakwalifikował to zdarzenie do zdarzeń o znamionach poważnej awarii.
Podczas powodzi na obszarze miasta Dębica w czerwcu 2010 r., WIOŚ prowadził działania
kontrolne na terenie firmy „SERWIMED” Sp. z o.o. prowadzącej działalność w zakresie
unieszkodliwiania odpadów medycznych. W wyniku kontroli ustalono, że na terenie firmy
„SERWIMED” w czasie powodzi nie były magazynowane odpady medyczne. Wyniki badań próbek
gleby nie wykazały obecności odpadów medycznych na ww. terenie. Okoliczni mieszkańcy
poinformowali także, że woda nie wdarła się pomiędzy budynki osiedla Słoneczna w Dębicy. Wyniki
badań nie wykazały wpływu odpadów medycznych na środowisko gruntowe terenu objętego powodzią
w Dębicy.
W czasie powodzi w 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie prowadził akcję informacyjną za pośrednictwem
swojej strony internetowej www.wios.rzeszow.pl, na której informował o gotowości do prowadzenia
badań na terenach dotkniętych powodzią. Komunikat dotyczący możliwości przeprowadzenia badań
skierowany był do Starostów oraz Komendantów Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
WIOŚ informował również, że w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej dla środowiska,
inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie mogą uczestniczyć
w posiedzeniach Powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.
W związku z sytuacją powodziową Inspektorat wprowadził całodobowy dyżur pracowników,
którzy na bieżąco obserwowali zagrożenia powodowane wezbraniami powodziowymi rzek.
Ponadto w WIOŚ w Rzeszowie został powołany zespół, którego zadaniem było udzielanie
informacji telefonicznych w zakresie likwidacji zagrożeń dla środowiska, spowodowanych
podtopieniami obiektów takich jak: magazyny z substancjami niebezpiecznymi, środkami ochrony
roślin lub nawozami sztucznymi, stacje paliw, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, ujęcia
wód powierzchniowych.
Powódź 2010 r. była niewątpliwie największą katastrofą naturalną w historii regionu. Tragiczne
wydarzenia z maja i czerwca 2010 r. były także impulsem do podjęcia przez PWIOŚ inicjatywy na
rzecz usprawnienia wzajemnej współpracy pomiędzy służbami i instytucjami biorącymi udział
w zarządzaniu kryzysowym. Wyrazem tej inicjatywy była zorganizowana w październiku 2010 r.
konferencja pn. „Powódź 2010 - działania na rzecz bezpieczeństwa społeczno - ekologicznego
w województwie podkarpackim”, w której udział wzięli przedstawiciele wojewódzkich służb reagowania
kryzysowego, a także przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, wyższych uczelni oraz
zakładów przemysłowych.
Informacja o konferencji oraz materiały konferencyjne dostępne są na stronie internetowej WIOŚ
pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/pl/0/3/154/3/start.html.
W 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie przygotował opracowanie pn. „Powódź 2010 - przyczyny i skutki”,
w którym przedstawiono szczegółową analizę przyczyn i skutków powodzi w województwie w 2010 r.
Publikacja zawiera także informacje dotyczące charakterystyki i przebiegu działań służb reagowania
kryzysowego na obszarze województwa podczas powodzi w 2010 r. W opracowaniu przedstawiono
również wiele innych przydatnych informacji dotyczących zjawiska powodzi oraz ochrony
przeciwpowodziowej w województwie podkarpackim. Publikacja dostępna jest na stornie internetowej
WIOŚ pod adresem: www.wios.rzeszow.pl.
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11. PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WIOŚ (Katarzyna Piskur)
Podstawowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wymienione zostały w ustawie o Inspekcji
Ochrony Środowiska (1991) oraz w innych ustawach normujących zasady szeroko rozumianej
ochrony środowiska, transponowanych do polskiego systemu prawnego z dyrektyw organów Unii
Europejskiej.
Część zadań Inspekcji Ochrony Środowiska wynika z rozporządzeń organów Unii Europejskiej.
Należą do nich przede wszystkim: rozporządzenie 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów (2006), rozporządzenie 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę
ozonową (2000) oraz rozporządzenie 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (2006). Tego
rodzaju akty prawne winny być stosowane w państwach członkowskich bezpośrednio, bez
konieczności transponowania ich do krajowych systemów prawnych.
Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz
wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, jako kierownika wojewódzkiej
inspekcji ochrony środowiska, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Stanowi
o tym art. 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (1991).
Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Rzeszowie w roku 2010, było zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez
egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.
Wydział Inspekcji w 2010 r. wykonywał zadania kontrolne w oparciu o przedłożony Wojewodzie
Podkarpackiemu „Plan Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na rok
2010”. Roczny plan kontroli zawierał wykaz priorytetów działalności kontrolnej WIOŚ wynikających
z celów kontroli oraz listę podmiotów wytypowanych do kontroli. Przy wyborze celów kontrolnych
w 2010 r. uwzględniane były między innymi:
1. „Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska na lata 2007-2013” określone
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
2. Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2010 r.,
zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
3. Główne priorytety „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku
2016”.
4. Konwencje międzynarodowe.
5. Określane przez Ministra Środowiska obowiązki raportowania do Komisji Europejskiej wynikające
m.in. z Traktatu Akcesyjnego.
6. Plany i programy środowiskowe szczebla krajowego i wojewódzkiego oraz regionalnego.
7. Wyniki oceny stanu środowiska, zawarte w raporcie „Stan środowiska w województwie
podkarpackim w latach 1999-2008”.
8. Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 20102012” zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
9. Zagadnienia, wynikające z przygranicznego położenia województwa podkarpackiego.
Plan działalności kontrolnej sporządzony został zgodnie z zasadami planowania określonymi
w „Zasadach planowania kontroli”, opracowanych, w ramach Projektu PL-0100 „Wzrost efektywności
działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”. Zgodnie z tymi
zasadami, zakłady znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Rzeszowie dzielą się na pięć kategorii. Podział ten opiera się na ryzyku związanym ze
środowiskiem oraz częstotliwości kontroli. Przyjęte kategorie ryzyka, to:
1. Kategoria I – ryzyko najwyższe – kontrole co roku.
2. Kategoria II – ryzyko wysokie – kontrole co dwa lata lub rzadziej.
3. Kategoria III – ryzyko średnie – kontrole raz na trzy lata lub rzadziej.
4. Kategoria IV – ryzyko niskie – kontrole raz na cztery lata lub rzadziej.
5. Kategoria V – pozostałe instalacje nie objęte systemem planowania rocznego.
W 2010 r. wzrosła liczba zakładów pozostających w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz liczba zakładów objętych kontrolą, w porównaniu do roku
2009. W 2009 r. skontrolowano 25,3% zakładów pozostających w ewidencji, natomiast w 2010 r.
kontrolą objęto 29,7% zakładów znajdujących się w ewidencji. Ilość zakładów pozostających
w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz objętych kontrolami
w latach 2009 i 2010 przedstawiono na ryc. 11.1.
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Ryc. 11.1. Ilość zakładów pozostających w ewidencji WIOŚ Rzeszów oraz objętych kontrolami w województwie
podkarpackim w latach 2009-2010 [44]

Z podstawowych obszarów tematycznych działalności kontrolnej należy wymienić następujące
zagadnienia:
1. Przeciwdziałanie poważnym awariom.
2. Ochrona środowiska przed emisjami substancji i energii, w tym: wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza i ścieków do wód lub do ziemi oraz ochrona przed hałasem i promieniowaniem
elektromagnetycznym.
3. Gospodarka odpadami.
4. Zapobieganie wprowadzaniu do obrotu wyrobów nie spełniających zasadniczych wymagań
ochrony środowiska, dotyczących opakowań oraz urządzeń przeznaczonych do użytkowania na
zewnątrz pomieszczeń.
W ramach tych obszarów wybierane są cele - priorytety działalności kontrolnej organów Inspekcji
Ochrony Środowiska. W planie pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
na 2010 r. ustalono następujące cele kontroli:
1. Z obszaru przeciwdziałania poważnym awariom - kontrola zakładów dużego i zwiększonego
ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz potencjalnych sprawców poważnych
awarii, nadzór nad chemikaliami i stacjami paliw.
2. Z obszaru ochrony środowiska przed emisjami - kontrola instalacji IPPC, kontrola zawartości
siarki w ciężkim oleju opałowym i oleju stosowanym w statkach żeglugi śródlądowej, kontrola
urządzeń, w których stosowane są substancje zubożające warstwę ozonową, kontrole w zakresie
emisji lotnych związków organicznych (LZO), realizacja zadań wynikających z „Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.
3. Z obszaru gospodarki odpadami - kontrola instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
(przede wszystkim składowiska i spalarnie odpadów), kontrole w zakresie recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, kontrole dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym, nadzór nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów, kontrole dotyczące
sposobu zagospodarowania osadów ściekowych.
4. Z obszaru zapobiegania wprowadzaniu do obrotu wyrobów nie spełniających zasadniczych
wymagań ochrony środowiska, dotyczących opakowań oraz urządzeń elektrycznych
i elektronicznych - kontrole dotyczące opakowań oraz urządzeń przeznaczonych do użytkowania
na zewnątrz pomieszczeń, emitujących hałas.

11.1. POWAŻNE AWARIE
W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał 23 kontrole w zakładach objętych dyrektywą 96/82/WE
w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi
(1997), tzw. zakładach SEVESO. W ramach kontroli zakładów w zakresie przeciwdziałania poważnym
awariom, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przeprowadził 18 kontroli
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w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych (2001).
Wykonane kontrole dotyczyły w szczególności:
1. Bezpieczeństwa produkcji oraz transportu substancji i mieszanin niebezpiecznych.
2. Nadzoru nad likwidacją skutków niekontrolowanych uwolnień substancji niebezpiecznych do
środowiska.
3. Wypełniania przez producentów i dalszych użytkowników wymagań rozporządzenia w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH) (2006).
Ponadto, w roku 2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zarejestrował na
terenie województwa podkarpackiego informacje o wystąpieniu czterech zdarzeń o znamionach
poważnych awarii. Wykaz zdarzeń o znamionach poważnych awarii, które wystąpiły w 2010 r.
zestawiono w tab. 11.1.1.
Tab. 11.1.1. Wykaz zdarzeń o znamionach poważnych awarii, które wystąpiły na terenie województwa
podkarpackiego w 2010 r. [44]
Lp.
1
2
3
4

Data
16.05.2010 r.
18.08.2010 r.
16.10.2010 r.
12.11.2010 r.

Miejsce
Jedlicze
Łańcut
Borownica
Hurko

Czy spełnia kryteria RMŚ*
nie
nie
Tak (§4 ust.2 pkt.3 lit.d)
nie

* Rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (2003)

Ryc. 11.1.1. Zdarzenie o znamionach poważnej awarii w miejscowości Łańcut, 2010 r. [44]

Jednym z priorytetów działań WIOŚ w Rzeszowie w 2010 r. była ocena przestrzegania przez
eksploatujących stacje paliw wymagań dotyczących ograniczenia emisji substancji i energii do
powietrza, wód powierzchniowych i gruntu oraz eliminowanie nieprawidłowości w tym zakresie.
Kontrolą objęto obiekty stacji paliw, które nie były kontrolowane od kilku lat. Na skutek zmian
przepisów, prowadzący te instalacje zostali zobowiązani do uregulowania stanu formalno-prawnego
w zakresie korzystania ze środowiska, co skutkowało nieznacznym (10%) zwiększeniem liczby
stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do roku 2009.

11.2. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED EMISJAMI
W obszarze ochrony środowiska przed emisjami, WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził 99 kontroli
instalacji objętych systemem IPPC w wybranych branżach w zakresie instalacji do produkcji środków
żywienia zwierząt, w tym produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów
pochodzenia zwierzęcego oraz produktów roślinnych. Prawie 60% kontroli wykazało naruszenia
wymagań ochrony środowiska.
W ramach kontroli zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach
energetycznego spalania paliw, przeprowadzono 9 kontroli operatorów prowadzących instalacje
energetycznego spalania paliw, gdzie występowało prawdopodobieństwo wykorzystywania oleju
opałowego ciężkiego oraz 3 kontrole operatorów statków żeglugi śródlądowej wykorzystujących olej
napędowy. Przeprowadzone w tym zakresie kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
W ewidencji prowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie, znajduje się 168 podmiotów podlegających
przepisom ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową (2004). W roku 2010 nasilił się
proces zamiany czynników chłodniczych zawierających SZWO, na korzyść czynników chłodniczych
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nie zubożających warstwy ozonowej. Kontrolą z zakresu przestrzegania obowiązków wynikających
z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową (2004) objęto 20 podmiotów. We wszystkich
przypadkach, przy zamianie czynnika chłodniczego na czynnik nie zubożający warstwy ozonowej,
dokonano odzysku SZWO z instalacji.
W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował ogólnopolski cykl kontrolny w celu określenia stanu
wykonania zobowiązań Traktatu Akcesyjnego, dotyczących przemysłu rolno-spożywczego. W ramach
cyklu dokonano oceny przygotowania zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe ulegające
biodegradacji do wód powierzchniowych, na dzień 31 grudnia 2009 r., do realizacji obowiązków
wynikających z art. 13 dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (1991),
zmienionej przez dyrektywę 98/15/WE (1998). Kontrole planowe z ww. cyklu zostały przeprowadzone
zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W trakcie
działań inspekcyjnych zwrócono przede wszystkim uwagę na:
1. Spełnianie lub nie warunków pozwolenia oraz przepisów art. 147a ustawy Prawo ochrony
środowiska (2001).
2. Oszacowanie redukcji ładunku zanieczyszczeń wyrażonego w RLM.
3. Sposób uregulowania gospodarki osadami ściekowymi.
Cyklem kontrolnym objęto zakłady następujących sektorów:
1. Przemysł mleczarski – 3 zakłady.
2. Przemysł mięsny – 2 zakłady.
3. Wytwarzanie produktów z warzyw i owoców – 1 zakład.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wszystkie zakłady sektora rolnospożywczego z terenu województwa podkarpackiego objęte cyklem kontrolnym, odprowadzające
ścieki bezpośrednio do wód powierzchniowych, dotrzymują wymagań określonych w rozporządzeniu
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (2006). Fakt ten świadczy, że
zakłady te są przygotowane do realizacji obowiązków wynikających z art. 13 dyrektywy.

11.3. GOSPODARKA ODPADAMI
W obszarze gospodarki odpadami, jednym z priorytetów WIOŚ w Rzeszowie było
przeprowadzanie kontroli w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z dyrektywy 1999/31/WE
w sprawie składowania odpadów (1999).
W roku 2010 kontynuowano realizację zadań w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego
dotyczącego składowisk odpadów komunalnych. Celem przeprowadzonych kontroli była ocena
przestrzegania przez zarządzających składowiskami odpadów przepisów ochrony środowiska oraz
stopnia dostosowania instalacji do wymagań ochrony środowiska. Cykl kontrolny podzielony został na
dwa etapy:
1. I etap - od maja 2008 do marca 2009 – kontrola składowisk począwszy od największych.
2. II etap - od kwietnia 2009 do marca 2010 – kontrola pozostałych składowisk.
Według stanu na 31 marca 2010 r. na terenie województwa podkarpackiego eksploatowanych
było 27 składowisk, na których deponowane były odpady komunalne. Z tej liczby, eksploatacja 14
składowisk podlegała obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego. W trakcie realizacji cyklu
kontrolnego, WIOŚ w Rzeszowie w I etapie skontrolował instalacje objęte obowiązkiem posiadania
pozwolenia zintegrowanego, natomiast w II etapie pozostałe składowiska, wymienione w załączniku
do „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010”.
Na eksploatację składowiska odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę
lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.
Na terenie województwa podkarpackiego, wszyscy zarządzający składowiskami odpadów, które
podlegają temu obowiązkowi, prowadzą eksploatację instalacji, w oparciu o aktualne pozwolenie
zintegrowane. Zarówno w I, jak i w II etapie cyklu kontrolnego, kontrole wykazały nieprawidłowości lub
uchybienia polegające przede wszystkim na:
1. Braku podstawowej charakterystyki oraz testów zgodności odpadów deponowanych na
składowisku.
2. Niewyznaczaniu sektorów przeznaczonych do nieselektywnego składowania odpadów oraz
działek roboczych.
W toku czynności kontrolnych ustalono, że na wszystkie składowiska przyjmowane były odpady
pochodzące z terenu województwa podkarpackiego.
W ramach realizacji cyklu kontrolnego dotyczącego wypełniania obowiązków wynikających
z decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie i rekultywację składowiska oraz przestrzegania
przepisów dotyczących nieeksploatowanych składowisk odpadów, WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził
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39 kontroli nieczynnych składowisk odpadów. Kontrolami objęto 30 instalacji składowisk odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane były odpady komunalne oraz 9 instalacji,
na których deponowano odpady poprodukcyjne. Szczególną uwagę zwracano na sposób realizacji
obowiązków wynikających z decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie, w tym wykonanie prac
związanych z rekultywacją obiektów. Na podstawie przeprowadzonych kontroli najczęściej
stwierdzano następujące nieprawidłowości:
1. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie obowiązków zawartych w harmonogramach działań
związanych z rekultywacją składowisk.
2. Nieprawidłowy zakres prowadzonego monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej.
3. Nieprzesyłanie wyników badań monitoringowych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie.
4. Nieprzekazywanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska Marszałkowi Województwa
Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował zadania w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego
dotyczącego podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, ze
szczególnym uwzględnieniem instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.
Cykl kontrolny został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska. Celem kontroli przeprowadzonych w ramach cyklu, była ocena wypełniania przez
podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
obowiązków wynikających z przepisów ustawy o odpadach (2001). W ramach cyklu, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wybrał do kontroli 7 podmiotów prowadzących odzysk
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do
zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji oraz 3 gminy.
Tylko dwie kontrole przeprowadzone w ramach cyklu nie wykazały nieprawidłowości.
W pozostałych przypadkach, WIOŚ w Rzeszowie, podejmował działania pokontrolne, stosownie do
stwierdzonych naruszeń.
Ponadto kontrole przeprowadzone w trzech gminach województwa podkarpackiego wykazały, że
ok. 80% ludności tych gmin objęta jest zorganizowanym systemem odbierania odpadów. Gminy te
posiadają uchwalone regulaminy utrzymania czystości i porządku oraz określone wymagania, jakie
muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości zobowiązani zostali do segregowania odpadów,
a firmy do odbierania ich w oddzielnych pojemnikach lub workach.
Z obserwacji WIOŚ w Rzeszowie wynika, że najbardziej widocznym problemem, na jaki
napotykają gminy w realizacji obowiązku redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska, jest brak środków na budowę i utrzymanie instalacji do odzysku
odpadów biodegradowalnych oraz na dofinansowanie systemu selektywnej zbiórki tych odpadów.
Umożliwiłoby to zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów od właścicieli posesji, bez
dodatkowego obciążania ich kosztami. Ponadto, ze względu na brak środków finansowych, ustawowe
zadania gminy dotyczące ochrony środowiska, w porównaniu z innymi zadaniami, do których realizacji
gmina jest zobowiązana, traktowane są często marginalnie. Gminy sporadycznie kontrolują podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Ponadto gminy niejednokrotnie nie
podejmują żadnych kroków w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych na podmioty
w zezwoleniach na odbieranie odpadów komunalnych lub wynikających z przepisów prawa.
Kolejnym priorytetem w obszarze gospodarki odpadami było zintensyfikowanie nadzoru
w zakresie oceny postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi, w odniesieniu do dyrektywy
86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania
osadów ściekowych w rolnictwie (1986). Zagadnienie to zostało objęte wojewódzkim cyklem
kontrolnym, w ramach którego skontrolowano 27 podmiotów eksploatujących oczyszczalnie ścieków
na terenie województwa podkarpackiego. W trakcie kontroli ustalono, że skontrolowane jednostki
posiadają uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów w oczyszczalni.
Poprawnym sposobem postępowania z osadami ściekowymi w zakresie ich przerobu,
magazynowania, wykorzystania, prowadzenia badań i dokumentacji oraz sporządzania informacji,
wykazało się 17 podmiotów. W pozostałych podmiotach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
wytwarzania i gospodarowania osadami ściekowymi. Do nieprawidłowości tych należą m.in.:
1. Wytwarzanie większej ilości osadu w stosunku do ilości przedstawionej w informacji złożonej do
organu na podstawie art. 17 ust.1 pkt 2 ustawy o odpadach (2001).
2. Wykorzystywanie osadu do rekultywacji terenu, bez zezwolenia na prowadzenie odzysku.
3. Niewykonywanie badań osadu z częstotliwością określoną w rozporządzeniu w sprawie
komunalnych osadów ściekowych (2010).
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4.

Nie sporządzanie lub sporządzenie zbiorczych zestawień wymaganych na podstawie art. 37
ustawy o odpadach (2001) z błędami, zwłaszcza w odniesieniu do danych o komunalnych
osadach ściekowych.
5. Brak badań gruntu po zastosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie.
6. Przekazywanie do rolniczego stosowania osadu ściekowego o nie w pełni znanym składzie
parazytologicznym.
7. Przekazywanie osadów ściekowych poza granice województwa, w sprzeczności z art. 9 ustawy
o odpadach (2001).
8. Przekazywanie osadów ściekowych podmiotowi nieposiadającemu zezwolenia na prowadzenie
ich odzysku.
9. Brak ustalenia dawek osadów możliwych do zastosowania na gruncie.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zrealizował w 2010 r. ogólnokrajowy
cykl kontrolny przestrzegania przez podmioty prowadzące gospodarkę odpadami opakowań szklanych
przepisów ochrony środowiska, zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska. Przeprowadzone w ramach tego cyklu kontrole objęły lata 2008-2009
i wykazały, że recyklerzy oraz organizacje odzysku działający na terenie województwa
podkarpackiego, realizowały obowiązki wynikające z ustawy o odpadach (2001) i ustawy
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej (2001).
W wyniku przeprowadzonych w 2010 r. kontroli ustalono, że recyklerzy prowadzili działalność
zgodnie z posiadanymi zezwoleniami. Warunki prowadzenia odzysku określone w posiadanych przez
przedsiębiorców decyzjach administracyjnych odpowiadały rzeczywistej zdolności produkcyjnej
i technologicznej skontrolowanych instalacji. Biorąc pod uwagę ogólnopolski charakter cyklu, jego
wyniki pozwoliły na weryfikację danych o osiąganych przez Polskę poziomach odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych z opakowań szklanych.
Obowiązek przeprowadzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska kontroli
każdej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z częstotliwością jeden raz w roku
wynika z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (2005). Kontrole prowadzone są
celem sprawdzenia, czy przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu, punkty zbierania i strzępienia
zapewniają bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów i powstających z nich
odpadów, zbieranie pojazdów i rozdrabnianie odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych
z eksploatacji, dla osiągnięcia wysokiego poziomu odzysku i recyklingu odpadów, ponownego
wykorzystania części nadających się do dalszego użycia i ograniczenia ilości odpadów deponowanych
na składowiskach (legalnych i nielegalnych). Zakres kontroli nawiązuje bezpośrednio do „preambuły”
dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (2000).
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie współdziała przy nadzorze
przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z Marszałkiem
Województwa Podkarpackiego, który jako organ ochrony środowiska wydaje pozwolenia na
eksploatację stacji demontażu pojazdów (po kontroli WIOŚ stwierdzającej, że stacja lub punkt
zbierania spełnia minimalne kryteria określone w przepisach) oraz ze starostami, którzy wydają
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcom
prowadzącym punkty zbierania pojazdów. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje również
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie weryfikacji informacji
zawartych w rocznych sprawozdaniach o pojazdach wycofanych z eksploatacji. W trakcie kontroli na
wniosek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, weryfikowane są m.in.
dokumenty dotyczące osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu odpadów, prowadzone rejestry
przyjmowanych pojazdów, ewidencje wydawanych zaświadczeń oraz prawidłowość obliczenia
poziomów odzysku i recyklingu.
W ramach współdziałania, po przeprowadzonych kontrolach, do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekazywane są ankiety ws. rzetelności wypełniania rocznego
sprawozdania z działalności stacji demontażu. Informacje przedstawione przez WIOŚ Narodowemu
Funduszowi służą właściwemu dofinansowaniu tych stacji demontażu, które działalność prowadzą
w sposób zgodny z przepisami prawa. W 2010 r. na wniosek Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, skontrolowano 25 stacji demontażu pod kątem weryfikacji informacji
zawartych w rocznych sprawozdaniach o pojazdach wycofanych z eksploatacji.
W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie skontrolował 47 stacji demontażu posiadających stosowną decyzję
wojewody/marszałka województwa. Porównując wyniki kontroli stacji demontażu przeprowadzonych
w 2010 r. do wyników kontroli w 2009 r., kiedy to stwierdzono 3 przypadki nieprawidłowości,
stwierdzono poprawę w zakresie wypełniania minimalnych wymagań przez prowadzących stacje
demontażu pojazdów.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2010 r. przeprowadzał:
Kontrole przedsiębiorców, którzy wystąpili z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie
stacji demontażu (4 kontrole).
2. Kontrole podmiotów nie umieszczonych w wykazie marszałka województwa, a podejrzanych
o prowadzenie demontażu pojazdów (8 kontroli).
3. Kontrole punktów zbierania pojazdów (3 kontrole).
4. Kontrole strzępiarek (1 kontrola).
Odnosząc się do prowadzonych kontroli i ich wyników można stwierdzić, że realizacja celów
Inspekcji Ochrony Środowiska związanych z przetwarzaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji
oraz ponownego użycia i odzyskiwania części, jest zapewniona.
1.

Ryc. 11.3.1. Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w województwie podkarpackim, 2010 r. [44]

Jednym z priorytetowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola przestrzegania
przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2005). Przeprowadzane kontrole
mają na celu:
1. Rozpoznanie stopnia i wielkości nielegalnego demontażu zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz jego eliminowanie.
2. Ograniczenie niekontrolowanej emisji do środowiska substancji i energii z demontowanego
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
3. Wyeliminowanie stosowania niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na
środowisko przez producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W 2010 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie, przeprowadzili kontrole dwóch podmiotów
podejrzewanych o nielegalne przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Stan
formalnoprawny w zakresie gospodarowania odpadami w skontrolowanych zakładach przetwarzania
był uregulowany. Wszystkie zakłady spełniają wymagania techniczne, które określone zostały w art.
45 i 46 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2005).
W zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym w 2010 r., WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził kontrole dwunastu
podmiotów, w tym:
1. Kontrolę pięciu podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Dwie kontrole podmiotów wprowadzających sprzęt, wykreślonych z rejestru prowadzonego przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
W żadnym ze skontrolowanych zakładów nie stwierdzono przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Dwa ze skontrolowanych zakładów uzyskały wpis do rejestru
zbierających, z uwagi na obowiązek przyjmowania zużytego sprzętu w związku ze sprzedażą nowego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jeden podmiot prowadził działalność zbierania odpadów
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego według zezwolenia wymaganego zgodnie z ustawą
o odpadach (2001).
Kolejne priorytetowe zadanie inspekcji wynika z faktu, że województwo podkarpackie graniczy
z Ukrainą i Słowacją. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 3 drogowe (Korczowa,
Medyka, Krościenko) i 3 kolejowe (Przemyśl, Werchrata, Krościenko) przejścia graniczne z Ukrainą.
Jednakże na podstawie rozporządzenia w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane
jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów (2008), przewóz odpadów na granicy z Ukrainą
realizowany może być tylko przez drogowe przejście graniczne w Korczowej i kolejowe przejście
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graniczne w Przemyślu (Medyka). Zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem odpadami
reguluje rozporządzenie 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (2006) oraz ustawa
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (2007), która rozstrzyga szereg kwestii
proceduralnych i kompetencyjnych.
Kontrola i egzekwowanie przepisów w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów
w Polsce prowadzone są przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Środowiska, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego i Służby Celne.
Jednym z celów kontroli w 2010 r. była ocena przestrzegania wymagań rozporządzenia
1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (2006), w instalacjach prowadzących odzysk
odpadów sprowadzanych z zagranicy.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przeprowadził w 2010 r. łącznie 13
kontroli z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym 10 kontroli dotyczyło
sprawdzenia m.in. przestrzegania warunków decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
W 2010 r. pracownicy WIOŚ w Rzeszowie, brali udział w projekcie kontrolnym IMPEL TFS
„Europejskie Akcje Inspekcyjne”. Przeprowadzone zostały trzy akcje kontrolne w tym zakresie.
Podczas kontroli sprawdzane były dokumenty dołączone do transportu oraz przewożony ładunek.
W akcji uczestniczyli:
1. Funkcjonariusze Straży Granicznej Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu i Karpackiego
Oddziału SG w Nowym Sączu.
2. Funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu (w tym Grupa Mobilna).
3. Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie.
4. Funkcjonariusze Policji - Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej
w Przemyślu, Komendy Powiatowej w Jarosławiu i Komendy Miejskiej w Krośnie.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadzał również inne działania
dotyczące przeciwdziałania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów, m.in. oględziny zatrzymanych
towarów/substancji na wniosek innych służb, na mocy zawartych porozumień. Ponadto, w 2010 r.,
w odpowiedzi na wnioski Straży Granicznej i Urzędów Celnych w sprawie oceny towarów mogących
stanowić odpady oraz określenia rodzaju dokumentów wymaganych przy międzynarodowym obrocie
odpadami, WIOŚ wydał 1 opinię dla Straży Granicznej oraz 203 opinie dla Służb Celnych.
W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy wszystkimi służbami zaangażowanymi w kontrolę
transgranicznego przemieszczania odpadów oraz większej efektywności działań na szczeblu
wojewódzkim, Wojewoda Podkarpacki w 2010 r. powołał Grupę ekspertów ds. monitorowania
przemieszczania odpadów wchodzącą w skład Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Specyfika województwa podkarpackiego, jako regionu
posiadającego zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, wymaga bowiem szczególnego monitorowania
zagrożeń transgranicznych, w tym przemieszczania odpadów.
W skład grupy ekspertów wchodzą:
1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Szef Grupy.
2. Przedstawiciel Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
3. Przedstawiciel Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Policji.
4. Przedstawiciel Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
5. Przedstawiciel Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
6. Przedstawiciel Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.
7. Przedstawiciel Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.
8. Przedstawiciel Izby Celnej w Przemyślu.
9. Przedstawiciel Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Krakowie.
Do głównych zadań grupy należą:
1. Wypracowanie jednolitej interpretacji i stosowania przepisów prawa w zakresie
międzynarodowego obrotu odpadami.
2. Wypracowanie jednolitych procedur w zakresie kontroli transgranicznego przemieszczania
odpadów.
3. Analiza bieżących problemów związanych ze współpracą służb na poziomie regionalnym.
4. Likwidacja „szarej strefy” w zakresie działalności związanej z demontażem wielkogabarytowego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji.
5. Organizowanie wspólnych akcji kontrolnych.
6. Wymiana informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa
w krajowym transporcie drogowym odpadów oraz transgranicznym przemieszczaniu odpadów.
7. Wspólne inicjatywy mające na celu upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o występujących
w transporcie drogowym zagrożeniach i sposobach zapobiegania tym zagrożeniom.
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W 2010 r. odbyły się trzy spotkania poprzedzające wspólne akcje kontrolne projektu IMPEL TFS
„Europejskie Akcje Inspekcyjne”, w których uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb
wchodzących w skład grupy ekspertów.
Ponadto przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez
Ministerstwo Środowiska na temat zwalczania „szarej strefy.” Szkolenie miało na celu wypracowanie
współpracy pomiędzy Urzędami Marszałkowskimi, Urzędami Kontroli Skarbowej, Policją oraz
wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, w zakresie walki z „szarą strefą”.

Ryc. 11.3.2. Wspólna akcja kontrolna służb zaangażowanych w kontrolę transgranicznego przemieszczania
odpadów, 2010 r. [44]

11.4. SPEŁNIANIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ PRZEZ NIEKTÓRE WYROBY
WPROWADZANE DO OBROTU
W związku z wdrożeniem w Polsce tzw. dyrektyw „nowego podejścia”, do zadań Inspekcji
Ochrony Środowiska, należy kontrola spełniania zasadniczych wymagań przez opakowania oraz
przez urządzenia przeznaczone do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń, emitujące hałas do
środowiska. Celem wykonywania kontroli w tym zakresie jest zapobieżenie wprowadzaniu do obrotu
wyrobów niespełniających określonych wymagań. Podstawowe zasady dotyczące tych zagadnień
reguluje ustawa o systemie oceny zgodności (2002).
Inspekcja dokonuje kontroli opakowań wprowadzonych do obrotu, w zakresie spełniania
zasadniczych wymagań, określonych w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (2001),
dokonującej transpozycji dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
(1994).
Natomiast sprawowanie nadzoru nad urządzeniami emitującymi hałas do środowiska,
realizowane jest w oparciu o wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
(2005), dokonującego transpozycji dyrektywy nowego podejścia 2000/14/WE w sprawie zbliżenia
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez
urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (2000).
Liczba corocznie zaplanowanych kontroli w tym zakresie, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, utrzymuje
się w Inspektoracie na stałym poziomie. Dodatkowe kontrole są wykonywane w związku
z wpływającymi wnioskami o podjęcie interwencji, bądź wnioskami o przeprowadzenie kontroli
wyjaśniających. Dane dotyczące przeprowadzonych w 2010 r. kontroli w zakresie wyrobów
w województwie podkarpackim zestawiono w tab. 11.4.1.
Tab. 11.4.1. Ilość kontroli w zakresie wyrobów, przeprowadzonych w województwie podkarpackim w 2010 r. [44]
Liczba kontroli zaplanowanych

Liczba kontroli zrealizowanych

Opakowania

12

12

Urządzenia

20

21

Razem

32

33
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11.5. OGÓLNE OMÓWIENIE WYNIKÓW KONTROLI
W 2010 r. dokonano oceny naruszeń według czterostopniowej skali, przyjętej zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie:
1. Kategoria 1 - brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim
oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych (np. brak
ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak wykonywania pomiarów).
2. Kategoria 2 - naruszenia warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających warunki
korzystania ze środowiska.
3. Kategoria 3 - brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska, nieprzestrzeganie
przepisów dotyczących zapobiegania, usuwania lub ograniczania skutków poważnych awarii
przemysłowych.
4. Kategoria 4 - zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w eksploatacji instalacji
chroniących środowisko lub innymi działaniami użytkownika instalacji.
Ze stwierdzonych łącznie w 2010 r., 370 naruszeń wymagań ochrony środowiska, 189 naruszeń
zostało zaklasyfikowanych do 1 kategorii (51% ogółu naruszeń), 109 do 2 kategorii (33% ogółu
naruszeń), 63 do 3 kategorii (17% ogółu naruszeń), a tylko 9 do 4 kategorii (2,5% ogółu naruszeń). Na
ryc. 11.5.1. przedstawiono ilość kontroli ze stwierdzonymi naruszeniami w 2010 r., z podziałem na
kategorie.

63

9
189

109

1 kategoria

2 kategoria

3 kategoria

4 kategoria

Ryc. 11.5.1. Ilość kontroli ze stwierdzonymi naruszeniami w województwie podkarpackim w 2010 r. z podziałem
na kategorie [44]

Do działań o charakterze pieniężnym zaliczyć należy nakładanie grzywien w postaci mandatów
karnych oraz wydawanie decyzji wymierzających administracyjne kary pieniężne (biegnące i za okres
trwania naruszenia), wydawanie decyzji odraczających kary i decyzje rozliczające kary odroczone
oraz decyzje ustalające wysokość kosztów badań i pomiarów kontrolnych, na podstawie których
stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska.
W roku 2010 inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie, nałożyli 47 mandatów karnych na łączną kwotę
9 450,00 zł.
W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami ustalonych w decyzjach administracyjnych
warunków korzystania ze środowiska, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
i działający z jego upoważnienia Kierownicy Delegatur wydali w 2010 r. 45 decyzji wymierzających
kary na kwotę 1 397 337,00 zł. Podobnie jak w roku 2009, najwięcej decyzji o karach pieniężnych
w roku 2010 dotyczyło wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z naruszeniem warunków
pozwolenia wodnoprawnego - 34 decyzje na łączną kwotę 1 197 514,00 zł, przy kwocie kar
wymierzonych w 2009 r. wynoszącej 1 447 929,00 zł.
W związku z realizacją przedsięwzięć zapewniających usunięcie przyczyn wymierzenia kary,
w 2010 r. 23 decyzjami odroczono terminy płatności kar w łącznej wysokości 1 358 073,40 zł
(w 2009 r. odroczono kary na kwotę 1 769 249,30 zł). W roku 2010 odroczeniem objęto tylko kary za
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego.
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Nie wymierzano kar na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(2005) oraz ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową (2004). Nie nakładano również
opłat sankcyjnych na podstawie ustawy o odpadach (2001).
Zostały wymierzone 2 kary, w łącznej wysokości 15 000,00 zł, na podstawie art. 236d ust. 1
ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) za niezłożenie w terminie informacji PRTR, 2 kary
w wysokości 15 000,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o odpadach (2001), z wyłączeniem
opłaty sankcyjnej, a także 3 kary na kwotę 130 000,00 zł, za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie
międzynarodowego przemieszczania odpadów.
W 2010 r. wydano ogółem 366 zarządzeń pokontrolnych. WIOŚ w Rzeszowie uzyskał bardzo
wysoki wskaźnik realizacji wydanych zarządzeń pokontrolnych przez kontrolowane podmioty, który
wyniósł 97%.
Ponadto, nawiązując do efektów kontroli WIOŚ w Rzeszowie, znacząco w 2010 r., w stosunku do
roku 2009, spadła liczba naruszeń w następujących obszarach:
1. Przestrzeganie warunków dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków
komunalnych (1991). Spadek liczby kontroli z naruszeniami w 2010 r., w stosunku do roku
poprzedniego świadczy o realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych przez samorządy terytorialne. Większość skontrolowanych oczyszczalni
ścieków, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, miała
wyznaczony termin zakończenia zadań do końca 2010 r.
2. Przestrzeganie rozporządzenia 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (2006). Spadek liczby kontroli
z naruszeniami w 2010 r., to wynik wysokiej świadomości podmiotów w zakresie swojej roli
w systemie REACH, prawidłowej informacji w łańcuchu dostaw oraz prowadzenia kontroli w tym
zakresie w 2009 r. przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organy Inspekcji Sanitarnej.
Kontrole prowadzone przez IOŚ w 2009 r. miały między innymi charakter instruktażowy.
Podmioty otrzymały od kontrolujących inspektorów publikację Ministerstwa Gospodarki
zawierającą treść rozporządzenia REACH oraz były informowane o funkcjonujących na terenie
kraju punktach konsultacyjnych i biurach, udzielających informacji dotyczących REACH.
W trakcie kontroli przeprowadzonych w 2010 r. podmioty potwierdzały korzystanie z dostępnych
stron internetowych Ministerstwa Gospodarki, Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych
oraz Krajowego Centrum Informacji ds. REACH.
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. dały następnie podstawę do opracowania planu
pracy i ustalenia priorytetowych działań kontrolnych na rok 2011.
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12. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA WIOŚ (Dagmara Rut)
Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie posiada cztery pracownie stacjonarne i pracownię terenową.
Pracownie stacjonarne są zlokalizowane w Rzeszowie oraz przy delegaturach WIOŚ w Jaśle,
Przemyślu i Tarnobrzegu. Personel pracowni terenowej wykonuje swoje zadania na całym terenie
działania WIOŚ.
Laboratorium prowadzi pobór próbek, pomiary i badania dla wszystkich komponentów
środowiska. Główne kierunki działania Laboratorium to:
1. Pomiary emisji gazów odlotowych.
2. Pomiary imisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
3. Pomiary akustyczne (hałas komunikacyjny i przemysłowy).
4. Pomiary promieniowania elektromagnetycznego.
5. Badania fizykochemiczne wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, osadów ściekowych,
gleb i odpadów.
6. Badania mikrobiologiczne wód powierzchniowych, ścieków, osadów ściekowych, gleb i odpadów.
7. Badania hydrobiologiczne.
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 447, wydany przez
Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
w zakresie akredytowanej działalności. Laboratorium jest poddawane regularnym kontrolom Polskiego
Centrum Akredytacji w celu potwierdzenia kompetencji w zakresie akredytacji, a także w celu
rozszerzania tego zakresu zgodnie ze zmianami wymagań prawnych lub potrzebami klientów.
W 2010 r. ocena PCA odbyła się w dniach 10-11 czerwca, Laboratorium uzyskało rozszerzenie
zakresu akredytacji miedzy innymi o następujące metody:
1. Badania mikrobiologiczne gleb i odpadów.
2. Pobór prób do badań hydrobiologicznych.
3. Analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie i pyle zawieszonym.
4. Oznaczanie pyłu zawieszonego PM2,5.
5. Analiza substancji priorytetowych z grupy związków azoto- i fosforoorganicznych.
6. Oznaczanie metali i fosforu w osadach ściekowych.

Ryc.12.1. Certyfikat Akredytacji Laboratorium WIOŚ [44]
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Badania prowadzone w ramach monitoringu środowiska stanowią przeważającą część zadań
Laboratorium. W roku 2010 Laboratorium pobrało 19 885 próbek pierwotnych, w tym 17 109 w ramach
badań monitoringowych. Na ryc. 12.2. przedstawiono procentowy udział próbek pobranych w ramach
poszczególnych obszarów działalności, zaś na ryc. 12.3. przedstawiono procentowy udział pobranych
próbek według ich rodzaju.
zlecone przez
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usługi 10,7%
kontrola
jakości 1,3%
poważna
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kontrola 1,7%

monitoring
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Ryc.12.2. Procentowy udział próbek pobranych w ramach poszczególnych obszarów działalności Laboratorium
[44]
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Ryc.12.3. Procentowy udział pobranych próbek według ich rodzaju [44]

W 2010 r. w Laboratorium WIOŚ wykonano 60 609 analiz. Na ryc. 12.4. przedstawiono
procentowy udział analiz wykonanych w ramach poszczególnych obszarów działalności, zaś na
ryc. 12.5. procentowy udział analiz wykonanych dla poszczególnych komponentów.
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Ryc.12.4. Procentowy udział analiz wykonana w ramach poszczególnych obszarów działalności Laboratorium
[44]
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Ryc.12.5. Procentowy udział analiz wykonana dla poszczególnych komponentów [44]

W 2010 r. Laboratorium otrzymało wsparcie w ramach realizacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura, Priorytet III, działanie 3.3 w postaci aparatury niezbędnej do wykonywania analiz próbek
środowiskowych:
1. Analizator rtęci PSA 10.035 Millennium Merlin 1631 przeznaczony do oznaczania rtęci na niskich
poziomach stężeń dzięki połączeniu techniki generacji par z amalgamacją i detekcją
fluoroscencyjną. Zastosowanie takiej metody oznaczania rtęci pozwoli na spełnienie wymagań
dyrektywy 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej
(2008), która dopuszcza średnie roczne stężenie rtęci w wodzie powierzchniowej na poziomie
50 ng/l, a tym samym konieczne jest osiągnięcie granicy oznaczalności metody na poziomie
15 ng/l.
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Ryc.12.6. Analizator rtęci PSA 10.035 Millenium Merlin 1631 [44]

2.

Chromatografy cieczowe DIONEX ICS 1100 (w Pracowniach w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu)
przeznaczony do analizy anionów (chlorków, fluorków, siarczanów, azotanów) w wodzie
i ściekach.

Ryc.12.7. Chromatograf cieczowy DIONEX [44]

Personel Laboratorium bierze udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i ośrodki naukowe, a także doskonali swoje umiejętności
i poszerza wiedzę dzięki systemowi szkoleń wewnętrznych.
W kolejnych latach celem Laboratorium będzie dalsze rozszerzanie oferty badań i poszerzanie
zakresu akredytowanych metod oraz doskonalenie technik badawczych, umożliwiające spełnienie
wymagań niezbędnych do prawidłowego prowadzenia monitoringu środowiska.
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13. INFORMOWANIE O ŚRODOWISKU I DZIAŁALNOŚCI WIOŚ
(Renata Jaroń- Warszyńska)
Zmiany, jakie zachodzą w środowisku pod wpływem działalności człowieka, rozwój
technologiczny, ciągłe wykorzystywanie dóbr naturalnych mają niewątpliwie znaczący wpływ na
niekorzystne zmiany, jakie dokonują się w środowisku na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
Właściwe prowadzona polityka w zakresie racjonalnego wykorzystania dóbr przyrody, wprowadzenie
obowiązku planowania przestrzennego na wszystkich szczeblach zarządzania są nieodzownym
elementem strategicznego zarządzania środowiskiem. Ważną rolę w podejmowanych działaniach
stanowi edukacja ekologiczna społeczeństwa, mająca na celu z jednej strony informować o stanie
środowiska i jakości jego poszczególnych komponentów, z drugiej zaś wypracowywać pozytywne
nawyki dbałości o środowisko i przeciwdziałania praktykom nieograniczonego zanieczyszczania
swojego miejsca zamieszkania, najbliższego otoczenia, miejscowości, regionu, itp.
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) w ramach Państwowego
monitoringu środowiska prowadzone są działania związane z upowszechnianiem informacji
o środowisku w oparciu o wyniki badań i pomiarów uzyskanych w trakcie realizacji wojewódzkich
programów państwowego monitoringu środowiska. Realizując zapisy ustawy Prawo ochrony
środowiska (2001) oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (2008),
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie upowszechnia informacje o stanie
środowiska w regionie stosując różnorodne formy przekazywania informacji środowiskowych:
1. Poprzez stronę internetową WIOŚ: www.wios.rzeszow.pl.
2. W formie publikacji, opracowań kompleksowych i tematycznych, biuletynów, komunikatów,
sprawozdań.
3. Poprzez organizację szkoleń i konferencji tematycznych.
4. Poprzez udział przedstawicieli WIOŚ w sesjach organów samorządowych.
5. Poprzez prowadzenie prelekcji dla młodzieży szkolnej i akademickiej.
6. Poprzez realizację wniosków złożonych w formie pisemnej, elektronicznej bądź ustnej.
7. Poprzez udział w audycjach radiowych, telewizyjnych oraz wywiadach prasowych.
W 2010 r. w zakresie informowania społeczeństwa i administracji publicznej opracowano
9 raportów, 12 biuletynów o różnej tematyce, 11 informacji na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy
o Inspekcji Ochrony Środowiska (1991) dotyczące stanu środowiska i wyników kontroli. Wśród
najważniejszych pozycji wymienić należy następujące opracowania:
1. „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2009 roku”.
2. „Problemy ekologiczne w polsko-ukraińskiej strefie przygranicznej - wczoraj i dziś”.
3. „Ochrona przyrody a stan środowiska w świetle badań Państwowego monitoringu środowiska”.
4. „Ocena jakości powietrza w roku 2009”.
5. „Pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim obejmująca lata 20052009”.
6. „Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2009
roku”.
7. „Raport powodziowy Inspekcji Ochrony Środowiska 2010 – województwo podkarpackie”.
8. „Monitoring jakości wód powierzchniowych – Potoku Rów i rzeki Babulówki (cykl badań 2009)”.
9. „Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą”.

173

173

wróć

Informowanie o środowisku i działalności WIOŚ

Ryc. 13.1. Przykładowe strony tytułowe raportów tematycznych o stanie środowiska w województwie
podkarpackim opracowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w 2010 r. [44]

Wyniki prac badawczych i kontrolnych Inspektoratu były prezentowane w trakcie konferencji dla
dużego grona odbiorców, głównie przedstawicieli organów administracji publicznej, przedsiębiorców
i służb ochrony środowiska. W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie był organizatorem lub współorganizatorem
dwóch konferencji:
1. „Krajowy monitoring powietrza i wód transgranicznych – cele do osiągnięcia i problemy
współpracy ze Słowacją, z Czechami i Ukrainą” – narada strefowa Wojewódzkich Inspektorów
Ochrony Środowiska Polski południowej i wschodniej.
2. „Powódź 2010 – działania na rzecz bezpieczeństwa społeczno-ekologicznego w województwie
podkarpackim” – konferencja podsumowująca działania powodziowe i popowodziowe
podejmowane na terenie województwa przez organy administracji publicznej oraz
wyspecjalizowane służby.
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Ryc. 13.2. Narada strefowa Wojewódzkich Inspektorów
Ochrony Środowiska Polski południowej i wschodniej
z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, 2010 r.
[44]

Ryc. 13.3. Konferencja „Powódź 2010 – działania na
rzecz bezpieczeństwa społeczno-ekologicznego
w województwie podkarpackim”, 2010 r. [44]

W ramach realizacji obowiązku informowania organów samorządowych o stanie środowiska
w województwie, WIOŚ uczestniczył w sesjach i komisjach organów samorządowych prezentując stan
środowiska w regionie ze szczególnym uwzględnieniem stanu środowiska na obszarze danego
powiatu oraz wyników kontroli podmiotów działających na ich terenie. Przedstawiano również zakres
uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska oraz dyskutowano o przyczynach utrzymujących się
zanieczyszczeń głównie w zakresie jakości powietrza i wód. Łącznie w 2010 r. przedstawiciele WIOŚ
wzięli udział w 67 posiedzeniach różnych organów (rad gmin, rad powiatów, sejmików
samorządowych, zespołów roboczych organów samorządowych i innych jednostek).
Pracownicy WIOŚ uczestniczyli w 13 spotkaniach z młodzieżą szkolną i akademicką oraz kadrą
pedagogiczną, wygłaszając prelekcje dotyczące jakości komponentów środowiska, przyczynach
zanieczyszczeń, metodach badawczych. Część prelekcji połączona była ze zwiedzaniem
Laboratorium WIOŚ.
W ramach edukacji ekologicznej studenci o profilu ochrona środowiska odbywali praktyki
dyplomowe, a absolwenci szkół wyższych staże zawodowe. WIOŚ w Rzeszowie posiada podpisane
porozumienia o współpracy z trzema uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,
Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Rzeszowskim. Na podstawie zawartych porozumień
studenci wyżej wymienionych uczelni, zwłaszcza kształcący się na kierunkach „Ochrona środowiska”
i „Inżynieria środowiska”, są przyjmowani na praktyki studenckie w WIOŚ w Rzeszowie i jego
Delegaturach. Inspektorat będzie służył pomocą przy opracowywaniu tematów prac dyplomowych,
związanych z aktualnymi problemami środowiskowymi Podkarpacia. Ponadto będzie udostępniał
zainteresowanym pracownikom tych uczelni dane o środowisku województwa podkarpackiego. Na
zlecenie Inspektoratu uczelnie realizować będą ekspertyzy, opinie oraz udzielać doradztwa, a także
uczestniczyć w podnoszeniu kwalifikacji pracowników WIOŚ w Rzeszowie poprzez kursy, studia
podyplomowe i studia doktoranckie. Strony zadeklarowały również wspólne działania przy
organizowaniu konferencji i seminariów poświęconych problematyce ochrony środowiska, szczególnie
na terenie Podkarpacia.
Zgodnie z art. 8 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (2008)
zrealizowano 231 wniosków o udostępnienie informacji o środowisku w formie pisemnej oraz
udzielono 68 informacji ustnie bez pisemnego wniosku. Udostępnione informacje obejmowały głównie
wyniki pomiarów, badań i ocen wykonywanych w ramach Państwowego monitoringu środowiska
z terenu województwa podkarpackiego. Odbiorcami informacji byli uczniowie szkół średnich, studenci,
organizacje ekologiczne i osoby prywatne.
Do działań związanych z popularyzacją zagadnień dotyczących jakości środowiska i jego ochrony
włączyły się lokalne media. Omawiane zagadnienia obejmowały głównie problemy związane
z uciążliwościami ze strony przemysłu, składowisk odpadów, miejsc niebezpiecznych tzw. bomb
ekologicznych oraz powodzi. W prasie ukazało się 12 artykułów, przedstawiciele WIOŚ udzielili 15
wywiadów w audycjach radiowych i telewizyjnych.
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Szereg materiałów opracowanych przez WIOŚ oraz sprawozdania z konferencji i szkoleń
zamieszczono na stronie internetowej: www.wios.rzeszow.pl. W serwisie aktualności zawarte są
najważniejsze wydarzenia o tematyce ochrony środowiska na poziomie regionalnym i krajowym. Za
pośrednictwem Internetu można analizować stan zanieczyszczenia powietrza „on line”
z automatycznych stacji monitoringu powietrza oraz ze stacji manualnych nadzorowanych przez
WIOŚ. W serwisie „Informacje o środowisku” zawarte są dane dotyczące jakości wód
powierzchniowych i podziemnych, zbiorników zaporowych, jakości powietrza oraz wyniki pomiarów pól
elektromagnetycznych i pomiarów hałasu.
Z analizy statystyk odwiedzin strony internetowej WIOŚ wynika, że zainteresowanie
zamieszczonymi tam materiałami sukcesywnie wzrasta. W 2010 r. stronę odwiedziło 230 555
internautów.

Ryc. 13.4. Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie [92]
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14. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ZAKRESIE MONITORINGU LOKALNEGO (Renata Jaroń - Warszyńska)
Wyniki zrealizowanych w ramach programu Państwowego monitoringu środowiska województwa
podkarpackiego pomiarów i badań wykorzystywane są do sporządzania ocen cząstkowych
i kompleksowych stanu środowiska w regionie. Na ich podstawie dokonywana jest identyfikacja
obszarów o znacznym przekroczeniu standardów jakości środowiska, na których wymagane jest
podjęcie działań naprawczych.
Zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska (1991) w programach Państwowego
monitoringu środowiska mogą być uwzględniane zadania lokalne, obejmujące monitorowanie
wybranych elementów środowiska istotnych z uwagi na lokalne uwarunkowania. Koordynowanie
działań prowadzonych w ramach monitoringu lokalnego powierzone zostało wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie współpracuje z lokalną administracją
samorządową na rzecz identyfikacji zagrożeń środowiska w ramach tzw. monitoringu lokalnego.
Bezpośredni wpływ na uruchomienie monitoringu lokalnego współfinansowanego ze środków organów
samorządowych mają również liczne interwencje lokalnej społeczności na uciążliwości związane
przede wszystkim z funkcjonującym na danym terenie przemysłem.
Wyniki pomiarów w formie opracowań są corocznie przekazywane władzom samorządowym oraz
prezentowane przez WIOŚ na spotkaniach z przedstawicielami organów administracji samorządowej,
przedsiębiorców i służb ochrony środowiska do dalszego wykorzystania w ramach zarządzania
jakością środowiska na monitorowanym obszarze.
Stały monitoring lokalny prowadzony jest we współpracy ze Starostwem Mieleckim od roku 2003.
Początkowo były to badania jakości powietrza. Od roku 2007 dodatkowo badana jest jakość wód
powierzchniowych w zlewni rzeki Babulówki należącej do cieków o znacznym stopniu
zanieczyszczenia. Szczególnym nadzorem objęty jest Potok Rów zaliczany do cieków o największym
stopniu zanieczyszczenia w województwie. Badania jakości powietrza koncentrują się głównie na
określeniu wpływu Specjalnej Stefy Ekonomicznej EURO-PARK” Mielec na poziom zanieczyszczenia
powietrza w mieście.

Ryc. 14.1. Potok Rów w przekroju pomiarowokontrolnym m. Zarównie, 2010 r. [44]

Ryc. 14.2. Rzeka Babulówka w przekroju pomiarowokontrolnym m. Zachwiejów, 2010 r. [44]
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Pyłomierz PM10

Ryc. 14.3. Pobornik pyłu PM10 na budynku SSE
„EURO-PARK” w Mielcu, 2009 r. [44]

Ryc. 14.4. Otoczenie stanowiska pomiarowego jakości
powietrza na Osiedlu Cyranka w Mielcu, 2011 r. [44]

W roku 2010 zakończono realizowany od 2007 r. cykl pomiarowy w ramach monitoringu
lokalnego we współpracy z Burmistrzem Miasta Jasło, współfinansowany ze środków samorządu.
Pomiary i badania były prowadzone w zakresie powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych
z uwzględnieniem wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia.
JASIOŁKA
Punkt nr 3 - JASŁO

Wisłoka

WISŁOKA
Punkt nr 4 - WRÓBLOWA

ROPA
Punkt nr 2 - TOPOLINY

WISŁOKA
Punkt nr 1 - ŻÓŁKÓW

Ryc. 14.5. Mapa rozkładu punktów pomiarowych monitoringu jakości wód powierzchniowych w rejonie Jasła,
2008 r. [44]
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Próbnik

Ryc. 14.6. Sprzęt pomiarowy na stacji monitoringu przy
ul. Floriańskiej w Jaśle– pobornik pyłu PM10, 2007 r.
[44]

Ryc. 14.7. Lokalizacja próbnika pomiaru jakości
powietrza przy ul. Niegłowickiej w Jaśle, 2007 r. [44]

W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie podejmował również współpracę w ramach monitoringu lokalnego
z innymi jednostkami w ramach własnych środków budżetowych. Na potrzeby Bieszczadzkiego Parku
Narodowego Inspektorat przeprowadził badania porostów jako organizmów wrażliwych na
zanieczyszczenie powietrza. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie wykonało analizy kadmu, chromu,
miedzi, żelaza, manganu, niklu, ołowiu cynku i siarki w 21 próbkach plech porostów dostarczonych
przez Bieszczadzki Park Narodowy, który po zakończeniu prac otrzymał sprawozdanie z wykonanych
badań.
W okresie od czerwca do grudnia 2010 r. WIOŚ wykonywał w ramach monitoringu lokalnego
pomiary zanieczyszczeń powietrza prowadzone w zakresie: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz
wybranych węglowodorów na terenie miejscowości Iwonicz Zdrój. Monitoring był realizowany we
współpracy z Dyrekcją „Uzdrowiska Iwonicz” S.A. na potrzeby określenia jakości powietrza w terenie
uzdrowiskowym i podejmowania działań skutkujących obniżeniem emisji gazów i pyłów na tym
obszarze oraz ograniczających ruch komunikacyjny szczególnie w strefie A ochrony uzdrowiskowej.
Uwzględniając wyniki badań i kontroli stanu środowiska przeprowadzonych przez WIOŚ
w Rzeszowie, Inspektorat skierował w 2010 r. propozycje podjęcia współpracy do kolejnych jednostek
samorządowych, miast: Tarnobrzega, Rzeszowa, Krosna, Przeworska oraz powiatów: dębickiego
i leżajskiego.
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15. WSPÓŁPRACA POLSKICH I UKRAIŃSKICH SŁUŻB OCHRONY
ŚRODOWISKA W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
EKOLOGICZNYCH NA TERENACH PRZYGRANICZNYCH (Stanisław Błasik)
W realizowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie współpracy
transgranicznej istotne znaczenie dla województwa podkarpackiego ma współpraca z Ukrainą,
a szczególnie ze służbami ochrony środowiska działającymi w Obwodzie Lwowskim. WIOŚ
w Rzeszowie realizuje zadania wynikające z umów państwowych i porozumień zawartych na poziomie
regionalnym.
Podstawą współpracy między Polską a Ukrainą w zakresie ochrony środowiska jest Umowa
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki
wodnej na wodach granicznych z dnia 10 października 1996 r., która weszła w życie z dniem
6 stycznia 1999 r. Na szczeblu regionalnym obowiązują następujące porozumienia:
1. Porozumienie zawarte między Wojewodą Podkarpackim, a Lwowską Obwodową Administracją
Państwową o współpracy międzyregionalnej z dnia 26 maja 2000 r.
2. Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem
Ochrony Środowiska w Rzeszowie a Państwowym Urzędem Ochrony Środowiska w Obwodzie
Lwowskim z dnia 23 października 2008 r.
3. Porozumienie między Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego
a Lwowską Obwodową Administracją Państwową i Lwowską Radą Obwodową o współpracy
regionalnej w celu odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia finałowego turnieju
mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, sporządzone we Lwowie dnia 20 sierpnia
2008 r.
Celem współpracy jest podejmowanie działań dla osiągnięcia poprawy stanu środowiska na
terenach przygranicznych.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie najczęściej współpracuje
z Państwowym Urzędem Ochrony Środowiska w Obwodzie Lwowskim.
Obszar przygraniczny Polski i Ukrainy na odcinku województwa podkarpackiego zaliczany jest do
rejonów o średnim natężeniu czynników mogących spowodować zagrożenie dla środowiska.
Realizując zadania zawarte w wyżej wymienionych porozumieniach i umowie w wyniku wzajemnych
kontaktów i uzgodnień, za priorytety współpracy uznano:
1. Likwidację potencjalnych zagrożeń środowiska w strefie przygranicznej (nieczynne kopalnie siarki
w Jaworowie, Niemirowie i Baszni, magazyny przeterminowanych środków ochrony roślin).
2. Wspólne prowadzenie monitoringu wód rzek granicznych według uzgodnionych zasad i metodyk
badawczych.
3. Współpracę w zakresie kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych i transgranicznego
przemieszczania odpadów.
4. Wzajemne informowanie się o nadzwyczajnych zanieczyszczeniach wód i poważnych awariach
o zasięgu transgranicznym i podejmowanie wspólnych działań w przypadku wystąpienia takich
zdarzeń.
5. Wymianę materiałów informacyjnych o realizowanych przedsięwzięciach mających wpływ na
jakość środowiska, opracowań i raportów o stanie środowiska.
W wyniku wspólnych prac przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Rzeszowie i Państwowego Urzędu Ekologii i Zasobów Naturalnych we Lwowie (od 2007 r.
Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska w Obwodzie Lwowskim):
1. Określono zasięg obszarów przyrodniczych i ustalono sieć śródlądowych wód granicznych, na
których mogą wystąpić nadzwyczajne transgraniczne zanieczyszczenia, spowodowane przez
stronę polską lub ukraińską.
2. Dokonano wspólnych poborów próbek wody z rzek Wisznia i Szkło.
3. Porównano i oceniono wyniki badań wód.
4. Dokonano wymiany informacji nt. oceny jakości wód powierzchniowych w Polsce i na Ukrainie.
5. Opracowano i wzajemnie uzgodniono „System powiadamiania i ostrzegania o nadzwyczajnych
zanieczyszczeniach wód granicznych z Ukrainą”, zawierający wykaz organów Ukrainy i Polski
właściwych do wymiany informacji o nadzwyczajnych zanieczyszczeniach.
Po stronie ukraińskiej występują zagrożenia związane głównie z pozostałościami po górnictwie
siarkowym, siecią ropociągów, gazociągów, drogowym i kolejowym przewozem materiałów
niebezpiecznych. Realizowana współpraca i podejmowane wspólnie działania mają na celu
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w szczególności poprawę czystości wód granicznych, zwiększenie efektywności ich ochrony oraz
stopnia bezpieczeństwa ekologicznego na obszarach przygranicznych.
Kontynuowana od kilku lat współpraca służb ochrony środowiska Polski i Ukrainy, po zawarciu
umów i porozumień dwustronnych jest wielokierunkowa i znacznie się rozwinęła. Wymiana
doświadczeń i informacji o stanie środowiska, wzajemna znajomość problemów ekologicznych i źródeł
zagrożeń przyczyniają się do zwiększenia efektywności zapobiegania, ograniczania potencjalnego
ryzyka zanieczyszczeń na obszarach przygranicznych.
Służby ochrony środowiska województwa podkarpackiego i Obwodu Lwowskiego współdziałały
m. in. przy załatwianiu spraw związanych z:
1. Likwidacją w miejscowości Sianki na Ukrainie zmagazynowanych w kontenerach
przeterminowanych środków ochrony roślin. Stanowiły one bardzo poważne, potencjalne
zagrożenie dla rzeki San, na której w granicach województwa podkarpackiego zlokalizowane są
ujęcia wód do celów komunalnych dla miast: Przemyśl, Jarosław i wielu małych miejscowości, a
także cennych przyrodniczo terenów Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Strona ukraińska
przystąpiła w 2008 r. do realizacji projektu pn. „Likwidacja toksycznych pestycydów na terenie
Obwodu Lwowskiego w zlewniach rzek przygranicznych San i Bug Zachodni”. Projekt objął
również magazyn przeterminowanych środków ochrony roślin w miejscowości Sianki, który
w 2008 r. został zlikwidowany.
2. Rekultywacją terenów górnictwa siarkowego po stronie Ukraińskiej. W odległości ok. 20 km od
granicy z Polską od 1964 r. Państwowe Górniczo-Chemiczne Przedsiębiorstwo „Siarka”
w Jaworowie wydobywało siarkę metodą odkrywkową i podziemnego wytopu. W wyniku
eksploatacji złóż siarki nastąpiło zachwianie stosunków wodnych i zanieczyszczenie granicznej
rzeki Szkło – prawobrzeżnego dopływu rzeki San. W 2002 r. strona ukraińska, realizując projekt
„Przywrócenie równowagi ekologicznej i rekultywacja terenów zdegradowanych przez prace
górnicze”, przystąpiła do prac rekultywacyjnych i zagospodarowania terenu w kierunku
rekreacyjno-wypoczynkowym. W grudniu 2006 r. zakończono napełnianie wyrobiska
posiarkowego, przy wykorzystaniu do tego celu między innymi wód granicznej rzeki Szkło. Strona
Polska zainteresowana była stanem jakości wód tworzonego „Jeziora Jaworowskiego”
w kontekście jego usytuowania geograficznego, a co za tym idzie wpływu na bezpieczeństwo
ekologiczne granicznej rzeki Szkło. W dniu 23 sierpnia 2005 r. w Nowojaworowsku na Ukrainie
odbyło się pierwsze spotkanie polskich i ukraińskich służb ochrony środowiska, połączone
z interkalibracją międzylaboratoryjną związaną z badaniami wód wypełniających zbiornik
w Jaworowie. W spotkaniu i wspólnych badaniach uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Urzędu Ekologii i Zasobów
Naturalnych we Lwowie, Państwowego Górniczo-Chemicznego Przedsiębiorstwa „Siarka”
w Jaworowie oraz Politechniki Lwowskiej. W dniach 11-12 października 2010 r. w Jaworowie
odbyło się kolejne spotkanie pracowników Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie z pracownikami
6 laboratoriów ukraińskich, poświęcone wymianie doświadczeń w badaniu wód
powierzchniowych. W trakcie roboczych dyskusji i wystąpień dokonano wymiany informacji
o technikach badawczych i aparaturze analitycznej oraz pobrano próbki ze zbiornika
Jaworowskiego. W grudniu 2010 r. przedstawiciele laboratoriów z Ukrainy i zespół pracowników
WIOŚ Rzeszów dokonali prezentacji raportu z wyników przeprowadzonych badań.

Ryc. 15.1. Wspólny polsko– ukraiński pobór prób na Zbiorniku Jaworowskim, 2010 r. [44]
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W ramach współpracy ze stroną ukraińską należy kontynuować działania związane z:
Dokończeniem prac rekultywacyjnych w rejonie byłej kopalni siarki w Niemirowie na Ukrainie.
W odległości ok. 0,5 km od granicy Polski na terenie Ukrainy znajduje się górnicze pole siarkowe
„Niemirów”. Jest ono nieczynne od lat 80-tych. Wydobycie siarki prowadzono na nim metodą
podziemnego wytopu (otworową). Po zakończeniu eksploatacji pozostało ok. 3000 otworów
obserwacyjnych i wydobywczych o głębokości 160-200 m. Na polu górniczym przeprowadzona
została częściowa rekultywacja techniczna. Występowało lokalnie zjawisko osuwania się
i zapadania gruntu i tworzyły się na terenie kopalni różnej wielkości jeziorka. W lipcu 2004 r. miał
miejsce pożar na terenie Kopalni Siarki w Niemirowie i nastąpiło zapalenie siarki znajdującej się
na powierzchni ziemi. W rejonie byłej kopalni siarki w Niemirowie na Ukrainie nadal istnieje
potencjalne zagrożenie wystąpienia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego z uwagi na
ograniczony zakres prowadzonych na terenie kopalni prac rekultywacyjnych.
2. Dokończeniem prac rekultywacyjnych w rejonie byłej Kopalni Siarki „Basznia” po stronie polskiej,
stanowiącej przedłużenie nieczynnej otworowej kopalni siarki Niemirów. Siarka w kopalni
„Basznia” wydobywana była analogicznie jak po stronie ukraińskiej metodą podziemnego wytopu
(otworową). W 2007 r. Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Siarki „Machów” w Tarnobrzegu
dokonało zakupu od „Suphur” sp. z o.o. (w likwidacji) prawa wieczystego użytkowania
zabudowanych nieruchomości, uwzględniając w swoich planach finansowych prace związane
z likwidacją otworów eksploatacyjnych i rekultywacją biologiczną na terenie byłej Kopalni Siarki
„Basznia”. W 2010 r. przeprowadzono likwidację 44 szt. otworów obserwacyjnych. Obecnie
kopalnia siarki „Machów” S.A. prowadzi rekultywację gruntów zgodnie z posiadanymi decyzjami.
Po wejściu Polski do strefy Schengen i pojawieniu się problemu nielegalnego transgranicznego
przemieszczania odpadów, zaistniała konieczność wzmocnienia kontroli odpadów na granicy z Unią
Europejską. W tym celu z inicjatywy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska powołana został
grupa G-5. W skład tej grupy weszli przedstawiciele wszystkich służb zaangażowanych w kontrole
transgranicznego przemieszczania odpadów: Służby Celnej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Policji oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.
Województwo podkarpackie, jako region posiadający zewnętrzną granicę Unii Europejskiej
wymaga szczególnego monitorowania zagrożeń trangranicznych, w tym również przemieszczania
odpadów. Z tego względu, w nawiązaniu do inicjatywy GIOŚ, Wojewoda Podkarpacki Zarządzeniem
nr 33/10 z dnia 24 lutego 2010 r. powołał przy Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego
Grupę ekspercką ds. monitorowania przemieszczania odpadów. Szczegółowe informacje znajdują się
w rozdziale 11.3.
W obrębie województwa podkarpackiego, na granicy Państwa z Ukrainą, funkcjonuje sześć
przejść granicznych, a na trzech z nich przewożone są towary niebezpieczne. Są to przejścia:
1. Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej.
2. Drogowe Przejście Graniczne w Medyce.
3. Kolejowe Przejście Graniczne w Przemyślu (stacja PKP Medyka).
Przez granicę z Ukrainą transportowane są m. in. następujące substancje niebezpieczne: chlor,
amoniak, benzen, etanol, metanol, toluen, octan etylu, octan butylu, octan winylu, kwas octowy, argon,
styren, roztwór wodny nadtlenku wodoru, alkohole zapalne - trujące, surowa ropa naftowa, benzyny
silnikowe, olej opałowy, olej napędowy, ciekłe materiały żrące, palne żywice w roztworze.
W województwie podkarpackim do badań w ramach międzynarodowej współpracy polskoukraińskiej na wodach granicznych, wytypowane zostały dwie rzeki graniczne: Wisznia i Szkło. Punkty
pomiarowo-kontrolne usytuowane zostały w strefie przygranicznej, na rzece Wisznia w miejscowości
Gaje oraz na rzece Szkło w miejscowości Budzyń. Od 2000 r. rzeki graniczne są regularnie
monitorowane w wyznaczonych punktach przez przeszkolone ekipy zarówno ze strony polskiej, jak
i ukraińskiej. Badania prowadzone są z częstotliwością raz w miesiącu i obejmują 10 wskaźników
fizykochemicznych.
Ocena jakości wód granicznych dokonywana jest poprzez porównanie wartości średniorocznych
wskaźników jakości z progowymi wartościami, przyjętymi przez Polsko- Ukraińską Komisję ds. Wód
Granicznych.
Dalsza współpraca pomiędzy służbami ochrony środowiska Województwa Podkarpackiego
i Obwodu Lwowskiego będzie polegała m. in. na:
1. Kontynuacji wymiany informacji na temat stanu środowiska w strefie przygranicznej
i zachodzących w nim zmian.
2. Rozwijaniu współdziałania w zakresie kontroli przemieszczania odpadów i przewozu materiałów
niebezpiecznych.
3. Prowadzeniu badań jakości wód granicznych i powietrza.
1.
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4.
5.

Podejmowaniu działań mających na celu wymianę informacji na temat zasad monitorowania
i oceny jakości wód i powietrza w Polsce i na Ukrainie w celu wypracowania w przyszłości
jednolitych zasad w tym zakresie, zgodnych z ustawodawstwem UE.
Rozwijaniu współpracy ze służbami ratowniczymi działającymi na Ukrainie w celu doskonalenia
współdziałania w przypadku wystąpienia poważnej awarii.
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16. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE (Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie)
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie od 1 stycznia
2010 r. działa jako samorządowa osoba prawna na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
(2001) oraz statutu nadanego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XLII/800/10
z dnia 25 stycznia 2010 r. Organami Funduszu są: Rada Nadzorcza i Zarząd, a ich obsługę zapewnia
Biuro Funduszu.
Podstawową działalnością Funduszu jest wspieranie finansowe zadań służących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Fundusz wspiera
również współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi. Działalność swoją Fundusz prowadzi
w oparciu o corocznie uchwalany plan działalności i listę przedsięwzięć priorytetowych oraz
czteroletnią strategię działania (ostatnia przyjęta w 2008 r. obejmuje lata 2009-2012). Pomoc
finansowa udzielna jest w oparciu o kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków
Funduszu oraz zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania
dotacji przez WFOŚiGW.
Przy wyborze i ocenie przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu
przyjęto 5 podstawowych kryteriów: zgodności z polityką ekologiczną państwa i województwa,
celowości, efektywności ekologicznej, efektywności ekonomiczno-technicznej, spełniania wymogów
formalnych.
Finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej odbywa się przez:
1. Udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie
płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tzw.
pożyczek pomostowych.
2. Udzielanie dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.
3. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną
z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.
4. Przekazywanie środków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowanych przez jednostki budżetowe.
Maksymalne wysokości pomocy, oprocentowanie udzielanych pożyczek, warunki ich umarzania
oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielania dotacji itp. określają „Zasady udzielania
i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW
w Rzeszowie”.

16.1. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU W 2010 ROKU
W 2010 r. Zarząd rozpatrzył 278 wniosków wybierając do dofinansowania 238 przedsięwzięć,
w tym 174 w formie dotacji, 47 w formie pożyczek oraz 17 w formie dopłat do oprocentowania
kredytów bankowych.
Największą ilość środków – ponad połowę - przyznano na zadania z dziedziny ochrony wód,
gdzie dofinansowano głównie budowę nowych i rozbudowę istniejących kanalizacji oraz oczyszczalni
ścieków. W zakresie gospodarki wodnej Fundusz koncentrował się przede wszystkim na realizacji
zadań związanych z poprawą zaopatrzenia w wodę dla celów bytowych. Z zadań mających na celu
ochronę powierzchni ziemi i zagospodarowanie odpadów dofinansowano głównie zakup pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów oraz specjalistycznych pojazdów do wywozu odpadów. W dziedzinie
ochrony atmosfery realizowano zadania polegające na modernizacji kotłowni z równoczesną zamianą
czynnika grzewczego z węgla na gaz oraz montażu kolektorów słonecznych. Udzielono też znaczącej
pomocy na wykonanie prac termomodernizacyjnych i termoizolacyjnych budynków w obiektach typu:
parafie, ośrodki rekolekcyjne, przedszkola, szkoły, gminne ośrodki kultury. W dziedzinie ochrony
przyrody Fundusz przede wszystkim dofinansowywał prace pielęgnacyjne zabytkowych
drzewostanów. W ramach czynnej ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem dofinansowano
zarybianie wód otwartych województwa oraz ochronę biotopu bytowania kuropatwy i zająca szaraka,
połączoną z ich reintrodukcją. Działalność Funduszu w zakresie edukacji ekologicznej polegała
głównie na wsparciu przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną, organizacji konkursów
i rozwoju bazy edukacyjnej. Jak co roku, ze środków Funduszu sfinansowany został zakup czasopism
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dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i tych wyższych uczelni województwa,
które prowadzą kształcenie związane z ochroną środowiska. Ponadto, w 2010 r. Fundusz przekazał
środki na realizację regionalnego monitoringu środowiska oraz na zakup i wyposażenie strażackich
wozów ratowniczych. W celu likwidacji skutków powodzi, oprócz corocznego dofinansowania zakupów
pomp szlamowych, pomoc w formie dotacji skierowano na zadania związane z usuwaniem skutków
powodzi. Dofinansowano również prowadzenie Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska.
W 2010 r. podobnie jak w latach poprzednich, głównymi beneficjentami pomocy nadal
pozostawały jednostki samorządu terytorialnego. Na przestrzeni 2010 r. umowy o dofinansowanie
zawarto z 70 gminami, 10 powiatami oraz 1 związkiem gmin. Łączna wartość umów zawartych
w 2010 r. przez gminy wyniosła 25 457,29 tys. zł, przez powiaty 273,43 tys. zł, a związki gmin
22,96 tys. zł. Ponadto Wojewódzki Fundusz udzielił dofinansowania w formie dopłat do
oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych 15 jednostkom samorządu terytorialnego.
Pozwoliło to, przy niewielkim zaangażowaniu Funduszu, na zabezpieczenie środków finansowych na
realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Wsparcie finansowe zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
odbywało się w ramach pomocy publicznej, przy czym pomoc udzielona w 2010 r. przez Fundusz była
wyłącznie pomocą de minimis.
W ramach pomocy publicznej, Fundusz udzielił sześć pożyczek, cztery dotacje i częściowo
umorzył dwie pożyczki. Wartość nominalna pomocy publicznej wyniosła 1 921,32 tys. zł, a wartość
pomocy brutto 312,01 tys. zł.
Maksymalna pomoc, która zgodnie z zasadami w roku 2010 mogła być udzielona przez Fundusz
na dofinansowanie zadań ochrony środowiska wynosiła 70% ich kosztów, przy czym średnie
zaangażowanie finansowe Funduszu we współfinansowaniu zadań, dla których w roku 2010 zawarte
zostały umowy, kształtowało się na poziomie 23,69%.

16.2. REALIZACJA ZADAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN
Ochrona wód: Wojewódzki Fundusz kierował swe środki przede wszystkim na budowę,
rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnych. W dziedzinie tej
zawarto 21 umów o pożyczkę oraz 5 aneksów w sprawie zwiększenia kwot już udzielonych pożyczek
na sumę 18 207,6 tys. zł, 2 umowy dotacji na kwotę 97,5 tys. zł oraz udzielono 15 dopłat do
oprocentowania kredytów bankowych. Łączna wartość wypłaconych środków wyniosła 26 801,5 tys. zł
(łącznie z wypłatami z umów z lat poprzednich) co stanowi 57,1% ogółu udzielonego przez Fundusz
w 2010 r. dofinansowania. Ponadto, wnioskodawcy pozyskali z banków na realizację zadań ochrony
środowiska ponad 39 524,2 tys. zł, do których Fundusz udzielił dopłat w kwocie 696,0 tys. zł.
Budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków realizowano w 7 obiektach. Efektem
rzeczowym realizowanych w 2010 r. inwestycji jest budowa i oddanie na terenie województwa
podkarpackiego 286,6 km sieci kanalizacyjnej i 52 przepompowni. Realizowano budowę 5 nowych
3
3
oczyszczalni o przepustowości 689,7 m /dobę (z czego efekt w wysokości 439,7 m /dobę zostanie
3
osiągnięty w 2011 r.). Ponadto, efekt w wysokości 750,0 m /dobę został osiągnięty z zadań, których
realizacje rozpoczęto w 2009 r. Natomiast w wyniku modernizacji oczyszczalni uzyskano zwiększenie
przepustowości o 869,0 m3/dobę. Z zadań będących w trakcie realizacji, oczekuje się uzyskania
503,6 km kanalizacji, 188 przepompowni. Tak duży efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia
w kolejnych latach wynika z faktu, że największe realizowane w 2010 r. zadania (dofinansowane ze
środków unijnych) oddane będą do użytku dopiero w latach następnych.
Gospodarka wodna: W tej dziedzinie zawarto 9 umów pożyczek i 1 aneks na łączną kwotę
7 771,5 tys. zł oraz 1 umowę datacji na kwotę 45,01 tys. zł. Z tytułu zawartych umów, w 2010 r.
wypłacono 7 189,7 tys. zł, z czego na pożyczki przypadło 7 044,7 tys. zł, a na dotacje 145,0 tys. zł.
Wielkość udzielonej pomocy stanowi 15,3% wszystkich wydatkowanych środków.
Realizowane zadania dotyczyły przede wszystkim poprawy jakości wody oraz wzrostu
wydajności ujęć wody dla celów bytowych. W 2010 r. zwiększenie wydajności ujęć wody
o 2 742 m3/dobę uzyskano w wyniku zakończenia realizacji zadań rozpoczętych w 2009 r. Natomiast
z zadań rozpoczętych w roku 2010 efekt w postaci zwiększenia wydajności o 4 383 m3/dobę uzyskany
zostanie w roku następnym. Ponadto wybudowano 12,66 km sieci wodociągowych, a kolejne
34,00 km zostaną przekazane do użytku w 2011 r.
Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami: W roku 2010 zawarto 12 umów na
łączną kwotę 1 942,16 tys. zł (4 pożyczkowe i 8 dotacyjnych). Ogółem w tej dziedzinie wypłacono
w formie dotacji kwotę 305,5 tys. zł, zaś w formie pożyczek 1 624,7 tys. zł. Wielkość udzielonej
pomocy stanowi 4,1% wszystkich wydatkowanych środków.
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Efekty rzeczowo-ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji zadań w 2010 r. to m.in. zakup 5
specjalistycznych samochodów do wywozu odpadów, dofinansowanie systemu selektywnej zbiórki
odpadów (zakupiono 104 szt. pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów) co
pozwoli na osiągniecie efektów w postaci zbiórki 39,5 Mg makulatury, 66,57 Mg stłuczki szklanej oraz
15,54 Mg odpadów z tworzyw sztucznych. Usunięto również 94,40 Mg odpadów zawierających
azbest.
Ochrona atmosfery: Zawartych zostało 31 umów na łączną kwotę 4 063,43 tys. zł
(8 pożyczkowych i 23 dotacyjne). Ogółem, w 2010 r. w tej dziedzinie wypłacono 5 700,8 tys. zł
(pożyczki 4 476,7 tys. zł i dotacje 1 224,1 tys. zł). Łączna kwota dofinansowania stanowi 12,1%
całości przekazanej pomocy finansowej.
Środki Funduszu przyczyniły się do wykonania termomodernizacji 17 obiektów, modernizacji 10
kotłowni węglowych na opalane gazem, 5 instalacji solarnych. Łączna moc odnawialnych źródeł ciepła
wyniosła ponad 310,56 kW, a kotłowni gazowych 210 kW.
Realizacja tych wszystkich zadań pozwoliła na ograniczenie w 2010 r. emisji do atmosfery pyłu
o 8,1 Mg/rok, CO o 21,6 Mg/rok, CO2 o 896,2 Mg/rok, SO2 o 5,9 Mg/rok i NOx o 0,8 Mg/rok, jak
również na oszczędność zużycia energii w wysokości 8 859,37 GJ/rok. Z umów zawartych w 2010 r.
uzyskany zostanie efekt ekologiczny także w 2011 r. w postaci redukcji: pyłu o 5,3 Mg/rok, CO
o 4,6 Mg/rok, CO2 o 368,4 Mg/rok, SO2 o 1,27 Mg/rok i NOx o 0,55 Mg/rok.
Ochrona przyrody: W dziedzinie ochrony przyrody w 2010 r. zawarto 26 umów dotacji na kwotę
732,52 tys. zł. Z zawartych umów wypłacono (łącznie z wypłatami z umów z lat poprzednich) kwotę
842,2 tys. zł. Udzielone dofinansowanie stanowi 1,8% całości wypłaconej pomocy finansowej.
Realizacja przedsięwzięć w tej dziedzinie polegała m.in. na przeprowadzeniu prac
pielęgnacyjnych w 4 parkach wiejskich i zabytkowych, pielęgnacji 1 039 drzew (w tym pomnikowych)
w zabytkowych drzewostanach, zarybieniu - poprzez Okręgowe Związki Wędkarskie - wód otwartych
województwa podkarpackiego oraz zakupie 30 szt. koszy lęgowych dla sów uszatych. Kontynuowany
był program reintrodukcji kuropatwy (w 2010 r. zwiększono populację tych ptaków o 950 osobników,
a o kolejne 420 szt. planowane jest zwiększenie w roku 2011), rozpoczęto pogram reintrodukcji zajęcy
szaraków (zwiększono populację tych zwierząt o 100 szt.).
Edukacja ekologiczna: W 2010 r. Fundusz podobnie jak w latach poprzednich wspierał
finansowo pojawiające się w tym zakresie inicjatywy. Wyboru niektórych rodzajów zadań do
dofinansowania (produkcję filmów i wydanie albumów propagujących walory przyrodnicze
województwa podkarpackiego) dokonano w drodze konkursu. W tej dziedzinie w 2010 r. zawarto 53
umowy dotacyjne na kwotę 906,7 tys. zł. Ogółem wypłacono 1 001,7 tys. zł. (łącznie z wypłatami
z umów z lat poprzednich). Pomoc w tej dziedzinie stanowiła 2,1% całości udzielonej pomocy.
Główne kierunki dofinansowania w 2010 r. to – podobnie jak w latach poprzednich - wsparcie
organizowanych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną, konkursów i olimpiad oraz
rozwoju szeroko rozumianej bazy edukacyjnej. Ponadto Fundusz dofinansował wydawanie publikacji
o charakterze ekologicznym, organizowanie seminariów i konferencji oraz zakup czasopism
i publikacji o charakterze ekologicznym.
Pozostałe zadania: Zawarto 59 umów dotacyjnych o wartości 2 320,48 tys. zł, zaś wypłacone
środki wyniosły 2 291,2 tys. zł, co stanowi o 4,9% całości udzielonej w 2010 r. pomocy. Ponadto
Fundusz przyznał 4 nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska w łącznej wysokości
40 tys. zł. Nagrody otrzymały: Gmina Trzebownisko, Gmina Kolbuszowa, Gmina Miejska Jasło oraz
Powiat Ropczycko-Sędziszowski.
W zakresie monitoringu, środki Funduszu przeznaczone zostały m.in. na funkcjonowanie
Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń, wykonanie pomiarów i badań stanu środowiska w sieci
regionalnej województwa podkarpackiego oraz wydanie raportu o stanie środowiska.
W ramach zapobiegania i likwidacji poważnych awarii oraz ich skutków, dofinansowano zakup
lub zabudowę 25 samochodów pożarniczych, w tym 3 ciężkich oraz zakup 47 pomp szlamowych do
likwidacji skutków powodzi i podtopień.
W związku z wystąpieniem w 2010 r. na terenie województwa podkarpackiego powodzi, Fundusz
przeznaczył też środki na zadania związane z usuwaniem jej skutków, doposażenie wojewódzkich
magazynów przeciwpowodziowych, zakup: przenośnej składanej zapory przeciwpowodziowej, pomp
wysokiego ciśnienia, agregatów prądotwórczych, motopomp pływających oraz wywóz odpadów po
powodzi. Jednocześnie Fundusz podjął działania w kierunku pozyskania środków z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu pilotażowego
9.8 „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”. Wnioskowana dotacja
w wysokości 13,3 mln zł przeznaczona zostanie na 11 zadań związanych z usuwaniem skutków
powodzi.
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16.3. UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH UMOWY
KONSORCJUM Z BANKIEM OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Od 2005 r. funkcjonuje podpisana pomiędzy WFOŚiGW w Rzeszowie i Bankiem Ochrony
Środowiska umowa o współfinansowaniu niektórych przedsięwzięć o charakterze ekologicznym.
Podmioty gospodarcze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby
fizyczne korzystały z preferencyjnych kredytów m.in. na termomodernizację obiektów, modernizację
źródeł ciepła i usuwanie azbestu.
W wyniku realizacji tego porozumienia, w 2010 r. zawarto 119 umów na łączną kwotę
1 277,4 tys. zł, a wartość wypłaconej pomocy (łącznie ze zobowiązaniami z 2009 r.) wyniosła
1 168,1 tys. zł. Zrealizowano 33 kotłownie gazowe o łącznej mocy 797,7 kW i 4 kotłownie na biomasę
o łącznej mocy 85 kW. Zlikwidowano 10 pieców węglowych o łącznej mocy 217 kW. Wykonano
termoizolację ścian w 46 budynkach, stropów w 6 budynkach oraz wymieniono stolarkę okienną w 32
budynkach. Usunięto również azbest w ilości 7,65 Mg z 1 obiektu. Wykonano 30 instalacji grzewczych
z wykorzystaniem kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 131,46 m². Dzięki wykorzystaniu
energii odnawialnej, zredukowano emisję do atmosfery: CO2 o 277,9 Mg/rok, CO o 2,4 Mg/rok,
SO2 o 0,9 Mg/rok, NO2 0,14 Mg/rok i pyłu o 1,2 Mg/rok. Wykonano również 1 przydomową
oczyszczalnię ścieków o przepustowości 2,7 m³/dobę.

16.4. ROLA FUNDUSZU WE WDRAŻANIU PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Rok 2010, to czwarty rok realizacji perspektywy finansowej 2007-2013, w której z Funduszu
Spójności współfinansowane były między innymi projekty realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Na mocy porozumienia zawartego 25 czerwca
2007 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Funduszowi powierzone zostały obowiązki Instytucji Wdrażającej
przy realizacji projektów z terenu województwa podkarpackiego o wartości poniżej 25 mln euro,
wdrażanych w ramach dwóch osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
tj. osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa oraz osi priorytetowej II Gospodarka Odpadami
i Ochrona Powierzchni Ziemi. Wybór zadań do dofinansowania odbywał się w drodze konkursów
ogłaszanych przez Ministerstwo Środowiska.
W roku 2010 Fundusz realizował umowy o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z 3 beneficjentami,
tj. Wodociągami Dębickimi Sp. z o.o. w Dębicy, Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Ropczycach oraz Gminą Kuryłówka. Łączna wartość przyznanego dofinansowania dla tych
projektów wynosi ponad 38 mln zł. Ponadto zakończono oceny wniosków zgłoszonych w ramach VI
naboru z 2009 r. Trzy projekty z terenu województwa podkarpackiego uzyskały pozytywne oceny
i znalazły się na liście rankingowej. Dla projektu zgłoszonego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2010 r.,
Instytucja Pośrednicząca wydała decyzję o dofinansowaniu, a Fundusz podpisał stosowną umowę.
Kwota dofinansowania zadania wynosi ponad 5 mln zł. Pozostałe dwa projekty znajdujące się na liście
rezerwowej pod koniec roku poddane zostały ocenie ostatecznej, a ich ewentualne dofinansowanie
możliwe będzie dopiero w 2011 r. Na ryc. 16.4.1. przedstawiono strukturę rozchodów WFOŚiGW
w Rzeszowie w 2010 r., zaś na ryc. 16.4.2. strukturę przychodów WFOŚiGW w Rzeszowie w 2010 r.
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2,1%
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4,1%

15,3%
57,1%
Ochrona wód
Gospodarka wodna
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Ochrona atmosfery
Ochrona przyrody
Edukacja ekologiczna
Inne
Nagrody
Linia kredytowa BOŚ

Ryc. 16.4.1. Struktura rozchodów WFOŚiGW w Rzeszowie, w 2010 r. [45]

63,5%

1,5%

5,6%
2,3%
0,01% 0,1%

27,0%

Wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Wpłaty z tytułu kar
Zyski z posiadanych udziałów i akcji (dywidenda)
Odsetki od lokat, bonów i operacji finansowych
Odsetki od pożyczek
Inne przychody
Wpłaty z tytułu zwrotu pożyczek

Ryc. 16.4.2. Struktura przychodów WFOŚiGW w Rzeszowie, w 2010 r. [45]

188

188

wróć

Raport o stanie środowiska w 2010 r.

SPIS RYCIN
Ryc. 1.1.1.
Ryc. 1.1.2.
Ryc. 1.1.3.
Ryc. 1.1.4.
Ryc. 1.2.1.
Ryc. 1.2.2.
Ryc. 1.2.3.
Ryc. 1.2.4.
Ryc. 1.2.5.
Ryc. 1.2.6.
Ryc. 1.2.7.
Ryc. 1.2.8.
Ryc. 1.2.9.
Ryc. 1.2.10.
Ryc. 1.2.11.
Ryc. 1.2.12.
Ryc. 1.2.13.
Ryc. 1.2.14.
Ryc. 1.2.15.
Ryc. 1.2.16.
Ryc. 1.2.17.
Ryc. 1.2.18.
Ryc. 1.2.19.
Ryc. 1.2.20.
Ryc. 1.2.21.
Ryc. 1.3.1.
Ryc. 1.4.1.
Ryc. 1.4.2.
Ryc. 1.4.3.
Ryc. 1.4.4.
Ryc. 1.5.1.1.
Ryc. 1.5.1.2.
Ryc. 1.5.1.3.

Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w Polsce
w latach 2009-2010.
Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w Polsce w latach 20092010.
Mapa rozkładu emisji zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) w powiatach województwa
podkarpackiego w 2010 r.
Mapa rozkładu emisji zanieczyszczeń pyłowych w powiatach województwa podkarpackiego
w 2010 r.
Mapa rozkładu stacji monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w 2010 r.
Średnioroczne stężenia dwutlenku siarki w województwie podkarpackim w 2010 r.
Średnioroczne stężenia dwutlenku azotu na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r.
Porównanie stężeń benzenu na stanowiskach pomiarowych w województwie podkarpackim w
2010 r. w rozbiciu na sezony.
Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2010 r.
Przekroczenia dobowe pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2010 r.
Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM2.5 na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2010 r.
Procentowy udział frakcji pyłowych w stężeniu średniorocznym na poszczególnych stanowiskach
pomiarowych w województwie podkarpackim w 2010 r.
Zmienność dobowych stężeń pyłu PM10 w zależności od prędkości wiatru na stacji przy
ul. Mickiewicza w Przemyślu w 2010 r.
Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i dobowej temperatury powietrza na
stacji przy ul. Mickiewicza w Przemyślu w 2010 r.
Stężenia średnioroczne As w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r.
Stężenia średnioroczne Cd w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r.
Stężenia średnioroczne Ni w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r.
Stężenia średnioroczne Pb w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r.
Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2010 r.
Sezonowe stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2010 r.
Poziomy średniorocznych stężeń WWA w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2010 r.
Procentowy udział WWA w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r.
Mapa rozkładu końcowej klasyfikacji stref w ocenie jakości powietrza w województwie
podkarpackim za rok 2010.
Stężenia średnioroczne formaldehydu na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r.
Stężenia średnioroczne wybranych węglowodorów na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2010 r.
Średnie stężenie włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym w powiatach województwa
podkarpackiego.
Miesięczne sumy opadów na stacji w Lesku w latach 2009-2010.
Stężenia wybranych zanieczyszczeń w miesięcznych próbach opadów na stacji w Lesku
w latach 2009-2010.
Mapy rozkładu rocznych ładunków jednostkowych wybranych zanieczyszczeń wniesionych
przez opady atmosferyczne w województwie podkarpackim w 2010 r.
Mapy rozkładu rocznych ładunków jednostkowych wybranych metali wniesionych przez opady
atmosferyczne w województwie podkarpackim w 2010 r.
Mapa rozkładu wartości percentyla 90,4 ze stężeń 24- godzinnych pyłu zawieszonego PM10 dla
Rzeszowa.
Mapa rozkładu wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 dla Rzeszowa.
Udział poszczególnych źródeł emisji w imisji pyłu PM10 w Rzeszowie (na terenie całego miasta
i w obszarze przekroczeń) w 2008 r.
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Ryc. 3.1.1.
Ryc. 3.1.2.
Ryc. 3.4.1.

Mapa rozkładu wartości percentyla 90,4 ze stężeń 24- godzinnych pyłu zawieszonego PM10 dla
powiatu jasielskiego.
Mapa rozkładu wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 dla powiatu
jasielskiego.
Udział poszczególnych źródeł emisji w imisji pyłu PM10 na terenie strefy jasielskiej i w obszarze
przekroczeń w 2008 r.
Struktura źródeł emisji pyłu w Przemyślu.
Stężenia średnioroczne PM10 w Przemyślu przy Placu Dominikańskim w latach 2003-2009.
Liczba przekroczeń dobowych PM10 w Przemyślu przy Pl. Dominikańskim w latach 2003-2009.
Smog nad Przemyślem w dniu 26 listopada 2010 r.
Mapa rozkładu ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze województwa
podkarpackiego w podziale na jednolite części wód powierzchniowych, wg stanu na 31 grudnia
2010 r.
Rzeka San, źródło wody pitnej dla miasta Przemyśla (w tle), 2008 r.
Wielkości poboru wody w gospodarce komunalnej w wybranych powiatach województwa
podkarpackiego w latach 2006-2010.
Wielkości poboru wody w przemyśle w wybranych powiatach województwa podkarpackiego
w latach 2006-2010 (z wyłączeniem poboru na cele chłodnicze w 2010 r.).
Emisja ładunków BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego do wód powierzchniowych
w województwie podkarpackim w latach 2006-2009.
Ilości ścieków komunalnych odprowadzonych do wód powierzchniowych z głównych aglomeracji
województwa podkarpackiego w latach 2006-2010 r.
Wylot kolektora ścieków do potoku Rów w miejscowości Mielec, 2008 r.
Mapa rozkładu oczyszczalni ścieków istniejących oraz projektowanych w aglomeracjach
o RLM ≥ 2000, na obszarze województwa podkarpackiego, wg stanu na 31 grudnia 2010 r.
Wielkość emisji oczyszczonych ścieków przemysłowych w województwie podkarpackim w latach
2006-2010.
Ilości oczyszczonych ścieków przemysłowych, odprowadzonych z głównych ośrodków
przemysłowych województwa podkarpackiego w latach 2006-2010.
Rozmieszczenie zakładów przemysłowych wyposażonych w oczyszczalnie ścieków
i odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód powierzchniowych własnym systemem
kanalizacji w układzie jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze województwa
podkarpackiego, wg stanu na 31 grudnia 2010 r.
Rzeka Solinka w m. Bukowiec – typ12, potok fliszowy.
Rzeka Babulówka w m. Suchorzów – typ 17, potok nizinny piaszczysty.
Rzeka Tanew w m. Wólka Tanewska – typ19, rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta.
Rzeka Wisła w m. Nagnajów – typ 21, wielka rzeka nizinna.
Mapa rozkładu typów jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze województwa
podkarpackiego.
Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych wg RDW.
Okrzemki zaobserwowane w rzece Babulówka, 2009 r.
Segregacja makrofitów na stanowisku badawczym przez WIOŚ w Rzeszowie, 2010 r.
Pobór próbek do badań biologicznych z rzeki Barcówki przez WIOŚ w Rzeszowie, 2010 r.
Klasyfikacja elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz stanu ekologicznego jednolitych
części wód rzecznych w województwie podkarpackim w 2010 r.
Mapa rozkładu klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych w województwie podkarpackim w 2010 r.
Mapa rozkładu wyników oceny eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych
w województwie podkarpackim za lata 2008-2010.
Mapa rozkładu jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia w województwie podkarpackim w 2010 r.
Stężenia średnioroczne siarczanów w rzece Szkło w latach 2000-2010.
Kąpielisko zorganizowane „Przybyłów” w Gorzycach, 2010 r.
Kąpielisko prowizoryczne „Zalew Machów” w Tarnobrzegu, 2010 r.
Mapa rozkładu kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych oraz miejsca zwyczajowo
wykorzystywanych do kąpieli, funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego
w 2010 r.
Zależność pomiędzy przyrostem długości sieci kanalizacyjnej i ilością oczyszczanych ścieków
komunalnych w województwie podkarpackim w latach 2006-2009.
Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w województwie podkarpackim w latach
2006-2009.
Nowa oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Pułanki, gmina Frysztak, 2010 r.
Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Stubno, gmina Stubno,
2011 r.
Zabytkowa studnia na rynku w Kolbuszowej, 2011 r.
Stacja uzdatniania wody podziemnej w Sieniawie, gm. Sieniawa 2011 r.
Ogólna klasyfikacja wód podziemnych województwa podkarpackiego w 2010 r.
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Mapa rozkładu jakości wód podziemnych oraz oceny w punktach pomiarowych sieci monitoringu
diagnostycznego na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r.
Powierzchnia przebadana użytków rolnych w powiatach województwa podkarpackiego w latach
2009-2010.
Stopień zakwaszenia gleb w powiatach województwa podkarpackiego w latach 2009-2010.
Potrzeby wapnowania gleb w powiatach województwa podkarpackiego w latach 2009-2010.
Zasobność gleb w przyswajalny fosfor w powiatach województwa podkarpackiego w latach
2009-2010.
Zasobność gleb w przyswajalny potas w powiatach województwa podkarpackiego w latach
2009-2010.
Zasobność gleb w przyswajalny magnez w powiatach województwa podkarpackiego w latach
2009-2010.
Zawartość N- min w glebie w powiatach województwa podkarpackiego w latach 2009-2010 r.
(wiosna).
Zawartość N-min w glebie w powiatach województwa podkarpackiego w latach 2009-2010 r.
(jesień).
Gleby użytkowane rolniczo w powiecie rzeszowskim, 2009 r.
Struktura gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej w województwie podkarpackim
w 2009 r.
Zmiany ilości zarejestrowanych pojazdów w województwie podkarpackim w latach 2007-2009
(przy założeniu, że wartość wskaźnika w 2007 r. równa jest 100%).
Ilość zarejestrowanych pojazdów w województwie podkarpackim w 2009 r. w podziale na
regiony.
Mapa rozkładu sieci punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu przemysłowego w województwie
podkarpackim w 2010 r.
Mapa rozkładu punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego i wartości
wyznaczanych wskaźników (LAeqD, LAeqN, LDWN, LN) w województwie podkarpackim w 2010 r.
Hałas komunikacyjny i natężenie ruchu w Przemyślu w 2010 r.
Hałas komunikacyjny i natężenie ruchu w Krośnie w 2010 r.
Pomiar hałasu drogowego w Krośnie, ul. Lwowska, 2010 r.
Hałas komunikacyjny i natężenie ruchu w Strzyżowie w 2010 r.
Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LAeqD) w klasach w województwie
podkarpackim w latach 2008-2010.
Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LAeqN) w klasach w województwie
podkarpackim w latach 2008-2010.
Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LDWN) w klasach w województwie
podkarpackim w latach 2008-2010.
Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LN) w klasach w województwie podkarpackim
w latach 2008-2010.
Linia wysokiego napięcia w rejonie osiedla Przybyszówka w Rzeszowie, 2006 r.
Stacja bazowa cyfrowej telefonii komórkowej w Oleszycach przy ul. Zielonej, 2006 r.
Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m] w trzech
kategoriach obszarów w województwie podkarpackim w 2010 r.
Stacja bazowa cyfrowej telefonii komórkowej w Lubaczowie przy ul. Jasnej, 2006 r.
Mapa rozkładu punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych
w województwie podkarpackim w 2010 r. oraz wyniki badań poziomów pól
elektromagnetycznych przeprowadzonych w środowisku w 2010 r.
Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych w Polsce w 2010 r.
Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych w powiatach województwa podkarpackiego
w 2010 r.
Gospodarka odpadami przemysłowymi na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r.
Dominujące ilości odpadów przemysłowych w podziale na grupy odpadów wytworzone
w województwie podkarpackim w 2010 r.
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w powiatach województwa podkarpackiego w 2010 r.
na tle liczby ludności.
Ilości wytworzonych i wyselekcjonowanych odpadów komunalnych w powiatach województwa
podkarpackiego w 2010 r.
Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie w województwie podkarpackim
w 2010 r.
Linia sortownicza Sortowni Odpadów MPGK Sp. z o.o. Rzeszów, 2009 r.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, 2009 r.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sigiełkach, 2009 r.
Sieć piezometrów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Przemyślu,
2010 r.
Mapa rozkładu składowisk odpadów komunalnych na terenie województwa podkarpackiego
w 2010 r.
Długowłóknisty azbest chryzotylowy.
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Azbest amozytowy (grupa azbestów amfibolowych).
Mapa rozkładu wyrobów zawierających azbest w powiatach województwa podkarpackiego
w 2009 r.
Struktura chemiczna PCB.
Bieszczady, 2009 r.
Udział wybranych form ochrony przyrody w powierzchni obszarów prawnie chronionych
w województwie podkarpackim w 2009 r.
Barwinek pospolity.
Żaba rzekotka zielona.
Mapa rozkładu współczesnych form ochrony przyrody i miejsc naturalnej emisji węglowodorów
w XIX w. i obecnie.
Kopanka nr 2 w Warze ropno-gazowa, 2009 r.
Szkic sytuacyjny miejsc poboru próbek gleby w miejscowości Głębokie gm. Rymanów, 2004 r.
Szkic sytuacyjny miejsc poboru próbek gleby w miejscowości Stańkowa gm. Ustrzyki Dolne,
2005 r.
Szkic sytuacyjny miejsc poboru próbek gleby w miejscowości Targowiska gm. Miejsce
Piastowe, 2007 r.
Mapa rozkładu lesistości Polski, wg województw [%] w 2009 r.
Mapa rozkładu lesistości w Lasach Państwowych pod zarządem RDLP w Krośnie w 2010 r.
Mapa rozkładu odnowień i zalesień w Lasach Państwowych pod zarządem RDLP w Krośnie
w 2010 r.
Podtopione uprawy leśne, 2010 r.
Przerwany wał w Koćmierzowie, maj 2010 r.
Wody powodziowe na obszarze wsi Sokolniki, 2010 r.
Mapa rozkładu terenów województwa podkarpackiego dotkniętych skutkami powodzi w maju
i w czerwcu 2010 r. (stan na 07 czerwca 2010 r.).
Mapa rozkładu zasięgu wód powodziowych w rejonie Tarnobrzega w dniu 19 maja 2010 r.
Wody powodziowe na obszarze miast Tarnobrzeg i Sandomierz, maj 2010 r.
Mapa rozkładu obiektów objętych działaniami kontrolnymi WIOŚ w Rzeszowie w związku
z powodzią na obszarze województwa podkarpackiego w 2010 r. (stan na 1 lipca 2010 r.).
Zalana oczyszczalnia ścieków w Tarnobrzegu, os. Zakrzów, czerwiec 2010 r.
Ilość zakładów pozostających w ewidencji WIOŚ Rzeszów oraz objętych kontrolami
w województwie podkarpackim w latach 2009-2010.
Zdarzenie o znamionach poważnej awarii w miejscowości Łańcut, 2010 r.
Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w województwie podkarpackim, 2010 r.
Wspólna akcja kontrolna służb zaangażowanych w kontrolę transgranicznego przemieszczania
odpadów, 2010 r.
Ilość kontroli ze stwierdzonymi naruszeniami w województwie podkarpackim w 2010 r.
z podziałem na kategorie.
Certyfikat Akredytacji Laboratorium WIOŚ.
Procentowy udział próbek pobranych w ramach poszczególnych obszarów działalności
Laboratorium.
Procentowy udział pobranych próbek według ich rodzaju.
Procentowy udział analiz wykonana w ramach poszczególnych obszarów działalności
Laboratorium.
Procentowy udział analiz wykonana dla poszczególnych komponentów.
Analizator rtęci PSA 10.035 Millenium Merlin 1631.
Chromatograf cieczowy DIONEX.
Przykładowe strony tytułowe raportów tematycznych o stanie środowiska w województwie
podkarpackim opracowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w 2010 r.
Narada strefowa Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska Polski południowej
i wschodniej z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, 2010 r.
Konferencja „Powódź 2010 – działania na rzecz bezpieczeństwa społeczno-ekologicznego
w województwie podkarpackim”, 2010 r.
Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Potok Rów w przekroju pomiarowo-kontrolnym m. Zarównie, 2010 r.
Rzeka Babulówka w przekroju pomiarowo- kontrolnym m. Zachwiejów, 2010 r.
Pobornik pyłu PM10 na budynku SSE „EURO-PARK” w Mielcu, 2009 r.
Otoczenie stanowiska pomiarowego jakości powietrza na Osiedlu Cyranka w Mielcu, 2011 r.
Mapa rozkładu punktów pomiarowych monitoringu jakości wód powierzchniowych w rejonie
Jasła, 2008 r.
Sprzęt pomiarowy na stacji monitoringu przy ul. Floriańskiej w Jaśle- pobornik pyłu PM10,
2007 r.
Lokalizacja próbnika pomiaru jakości powietrza przy ul. Niegłowickiej w Jaśle, 2007 r.
Wspólny polsko– ukraiński pobór prób na Zbiorniku Jaworowskim, 2010 r.
Struktura rozchodów WFOŚiGW w Rzeszowie, w 2010 r.
Struktura przychodów WFOŚiGW w Rzeszowie, w 2010 r.
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Porównanie wyników pomiarów i wyników obliczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10.
Porównanie wyników pomiarów i wyników obliczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10.
Charakterystyka głównych aglomeracji województwa podkarpackiego oraz ilości ścieków
oczyszczonych w aglomeracjach w 2010 r.
Typy wód powierzchniowych w województwie podkarpackim.
Typologia jednolitych części wód powierzchniowych (jcw) w województwie podkarpackim
w układzie zlewniowym.
Przeznaczenie użytkowe jednolitych części wód powierzchniowych (jcw) w województwie
podkarpackim.
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych (jcw) w województwie podkarpackim w 2010 r.
Zestawienie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych (jcw) w 2010 r. w układzie zlewniowym.
Ocena eutrofizacji wód w jednolitych częściach (jcw) wód rzecznych w województwie
podkarpackim w latach 2008-2010.
Ocena eutrofizacji wód w zbiornikach zaporowych w województwie podkarpackim w latach
2008-2010.
Zestawienie wyników oceny eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych (jcw)
w województwie podkarpackim za lata 2008-2010 w układzie zlewniowym.
Ocena jakości wód powierzchniowych województwa podkarpackiego wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2010 r.
Jakość wód powierzchniowych będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
w województwie podkarpackim w 2010 r.
Jakość wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli w województwie
podkarpackim w sezonie 2010 r.
Zestawienie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz punktów pomiarowych sieci
monitoringu diagnostycznego wód podziemnych na terenie województwa podkarpackiego.
Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) na
terenie województwa podkarpackiego w 2007 r.
Wyniki badań jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci monitoringu wód
podziemnych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r.
Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego
wód podziemnych oraz klasyfikacja wód w województwie podkarpackim w 2010 r.
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski (WRPP) według województw.
Zakwaszenie, potrzeby wapnowania, zasobność w fosfor, potas i magnez gleb użytków
rolnych województwa podkarpackiego w latach 2009-2010.
Średnie zawartości N-min w kg/ha na użytkach rolnych województwa podkarpackiego
w latach 2009-2010.
Zasobność gleb w mikroelementy w województwie podkarpackim w latach 2009-2010.
Kontrole przestrzegania wybranych dyrektyw na terenie województwa podkarpackiego
w latach 2008-2010.
Hałas komunikacyjny w Przemyślu w 2010 r. – równoważny poziom dźwięku.
Hałas komunikacyjny w Przemyślu w 2010 r. – długookresowy średni poziom dźwięku.
Hałas komunikacyjny w Krośnie w 2010 r. – równoważny poziom dźwięku.
Hałas komunikacyjny w Krośnie w 2010 r. – długookresowy średni poziom dźwięku.
Hałas komunikacyjny w Strzyżowie w 2010 r. – równoważny poziom dźwięku.
Hałas komunikacyjny w Strzyżowie w 2010 r. – długookresowy średni poziom dźwięku.
Rozkład przekroczeń hałasu komunikacyjnego w klasach w województwie podkarpackim
w 2010 r. – równoważny poziom dźwięku.
Rozkład przekroczeń hałasu komunikacyjnego w klasach w województwie podkarpackim
w 2010 r. – długookresowy średni poziom dźwięku.
Grubość pojedynczych kryształów azbestu względem innych włókien organicznych
i nieorganicznych.
Profil sondowań geologiczno-inżynierskich kopanki ropy naftowej w Iwoniczu Zdroju.
Profil sondowań geologiczno-inżynierskich kopanki ropy naftowej w Iwoniczu Zdroju.
Profil sondowań geologiczno-inżynierskich kopanki ropy naftowej w Iwoniczu Zdroju.
Profil sondowań geologiczno-inżynierskich kopanki nr 2 w Warze.
Zalesienia gruntów porolnych na terenach nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie w latach 2004-2010 r.
Wykonane plany zalesienia w latach 2004-2010.
Szkody wyrządzone przez powódź w powiatach województwa podkarpackiego w 2010 r.
(wg stanu na 7 czerwca 2010 r.).
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Straty spowodowane przez powódź w 2010 r. w infrastrukturze drogowej województwa
podkarpackiego - najbardziej poszkodowane powiaty (wg stanu na 28 stycznia 2011 r.).
Budynki uszkodzone i zniszczone przez osuwiska na obszarze województwa podkarpackiego
w 2010 r. (wg stanu na 20 września 2010 r.).
Wykaz zdarzeń o znamionach poważnych awarii, które wystąpiły w województwie
podkarpackim w 2010 r.
Ilość kontroli w zakresie wyrobów, przeprowadzonych w województwie podkarpackim
w 2010 r.
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AKTY PRAWNE
107. Decyzja Komisji z 17.7.2000 r. w sprawie wdrożenia europejskiego rejestru emisji zanieczyszczeń (EPER) zgodnie
z art. 15 dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
(IPPC).
108. Decyzja nr 2455/2001/WE z 20.11.2001 r. ustanawiająca wykaz priorytetowych substancji w dziedzinie polityki
wodnej oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE.
109. Dyrektywa 1999/31/WE Rady z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów
(Dz. Urz. UE L182/1 z 16.7.1999).
110. Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia
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wycofanych z eksploatacji (Dz. U. L 269 z 21.10.2000).
112. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna)
(Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000).
113. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności
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(Dz. Urz. UE L. 102/15 z 11.4.2006).
115. Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością
wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64/37 z 04.03.2006).
116. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę
informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.4.2007).
117. Dyrektywa 76/160/EWG Rady z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach
(Dz. Urz. UE L 31 z 05.02.1976).
118. Dyrektywa 86/278/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby,
w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz. Urz. UE L 181/6 z 4.7.1986).
119. Dyrektywa 91/271/EWG Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
(Dz. Urz. UE L 135 z 30.05.1991).
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120. Dyrektywa 91/676/EWG Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dyrektywa Azotanowa) (Dz. Urz. UE L 375 z 31.12.1991).
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zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 257 z 10.10.1996).
124. Dyrektywa 96/82/WE Rady z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii
związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. U. L 10 z 14.1.1997).
125. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/We z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.6.2008).
126. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity: Dz.U.2007.90.607 ze zm.).
127. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638 ze zm.).
128. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(tekst jednolity: Dz.U.2009.152.1222 ze zm.).
129. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz.U.2007.75.493 ze zm.).
130. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U.2006.122.851 ze zm.).
131. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U.2009.151.1220 ze zm.).
132. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.2005.239.2019 ze zm.).
133. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz.U.2007.44.287 ze zm.).
134. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2005.25.202 ze zm.).
135. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007.89.590 ze zm.).
136. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2010.185.1243 ze zm.).
137. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.2008.25.150 ze zm.).
138. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717 ze zm.).
139. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2005.167.1399 ze zm.).
140. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2011.12.59 ze zm.).
141. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U.2007.124.859 ze zm.).
142. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2005.180.1495 ze zm.).
143. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U.2004.121.1266 ze zm.).
144. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.2008.199.1227 ze zm.).
145. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U.2010.138.935 ze zm.).
146. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U.2005.228.1947 ze zm.)
147. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity: Dz.U.2006.123.858 ze zm.)
148. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U.2001.73.764 ze zm.).
149. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2001.142.1591).
150. Rozporządzenie 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.7.2006).
151. Rozporządzenie 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 oraz sprostowanie
w Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007).
152. Rozporządzenie 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji
zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 244 z 29.9.2000).
153. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005.263.2202).
154. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu przejść
granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów (Dz.U.2008.123.800).
155. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
(Dz.U.2007.221.1645).
156. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
(Dz.U.2010.137.924).
157. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2009.81.685).
158. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów
substancji w powietrzu (Dz.U.2009.5.16).
159. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części
wód powierzchniowych (Dz.U.2008.162.1008).
160. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U.2009.122.1018).
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Listopad 2011
Informacja nt. realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na grudniowe
posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013" został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej,
którymi są:
- racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
- podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego
i przetwórstwa ryb,
- poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.
Obszar zależny od rybactwa musi być:
- mniejszy od NUTS III
- spójny pod względem geograficznym, gospodarczym i społecznym
- liczba ludności musi zawierać się między 10 000, a 100 000 osób
- na obszarze, historycznie prowadzona była tradycyjna działalność w sektorze rybackim
- musi być spełnione jedno z poniższych kryteriów:
1. niskie zagęszczenie ludności, lub
2. rybołówstwo jest ważną gałęzią gospodarki, ale podupada, lub
3. małe społeczności rybackie stanowią istotny odsetek populacji.

Pierwszy nabór wniosków na wybór Stowarzyszenia do realizacji Lokalnych Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich trwał od 30 października 2009r. do 28 lutego 2010r.
W związku z przedłużającym się procesem legislacyjnym dotyczącym rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna
odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy
rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa
dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużył termin składania wniosków na wybór
stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach
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Programu

Operacyjnego

„Zrównoważony

rozwój

sektora

rybołówstwa

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” do dnia 31 marca 2010 r.
Wysokość dostępnych środków w ramach pierwszego naboru wyniosła 798 692 720 zł.
Z terenu województwa podkarpackiego aplikowały 3 stowarzyszenia ubiegające się
o status Lokalnych Grup Rybackich – LGR Roztocze, LGR Starzawa, LGR Puszczy
Sandomierskiej. LGR Roztocze i LGR Puszczy Sandomierskiej nie zostały wybrane ze
względu na braki formalne. LGR Starzawa podczas oceny merytorycznej otrzymała zbyt
małą ilość punktów. W pierwszym naborze zostało wybranych 26 Lokalnych Grup Rybackich
z terenu Polski.
Lokalna Grupa Rybacka (LGR) – jest specjalnym podmiotem (partnerstwo
publiczno-społeczno-gospodarcze),

który

opracowuje

Lokalną

Strategię

Obszarów

Rybackich. LGR po wybraniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posiada osobowość
prawną.
Drugi nabór wniosków o wybór Lokalnych Grup Rybackich do realizacji Lokalnych
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich trwał od 16 grudnia 2011r. do 16 lutego 2011r.
Wysokość dostępnych środków w ramach drugiego naboru wyniosła 441 134 887 zł.
Wnioski na wybór LGR do realizacji LSROR w ramach II konkursu złożyły 34
Stowarzyszenia. Wnioski opiewały na łączną kwotę 691 072 075 zł. Weryfikacja formalna
i merytoryczna złożonych wniosków przeprowadzona była przez Zespół Ministra Rolnictwa
I rozwoju Wsi do spraw opiniowana wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR, w skład
którego wchodzili oprócz przedstawicieli MRiRW również przedstawiciele samorządów
województw.

Pan Marek Sawicki – Minister Rolnictwa I rozwoju Wsi w dniu 29 lipca 2011

roku dokonał wyboru 22 najlepszych LGR. Suma środków finansowych zakontraktowana dla
wybranych w ramach II konkursu stowarzyszeń wyniosła 439 576 301 zł.

Z terenu

województwa podkarpackiego aplikowały 3 stowarzyszenia ubiegające się o status
Lokalnych Grup Rybackich – LGR Roztocze, LGR Starzawa, LGR Puszczy Sandomierskiej.
LGR Roztocze nie została wybrana ze względu na brak środków.
Przedstawiciele LGR Starzawa i LGR Puszczy Sandomierskiej podpisali 4 sierpnia
2011 roku

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy ramowe na realizację

przygotowanych przez siebie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
LGR Starzawa skupia dziewięć gmin: Stubno, Medyka, Przemyśl, Krasiczyn,
Krzywcza, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Solina i Cisna, budżet LGR Starzawa to kwota
12 965 769,38 zł. Cele ogólne grupy to: wzrost jakości życia mieszkańców w środowisku ich
zamieszkania, zachowane tradycje lokalne i tożsamość społeczności lokalnych, poprawa
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poziomu życia mieszkańców poprzez rozwój sfery techniczno-przestrzennej, wysoka
skuteczność LGR w realizacji celów statutowych, rozwinięta przedsiębiorczość i aktywność
gospodarcza mieszkańców obszaru LGR.
Z kolei LGR Puszczy Sandomierskiej to obszar gmin: Nowa Dęba, Baranów
Sandomierski, Bojanów, Grębów i Dzikowiec z budżetem opiewającym na kwotę
11 326 044,21 zł. Cele ogólne grupy to: poprawa atrakcyjności do zamieszkiwania oraz
zapewnienie lepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze
wdrażania LSROR, wsparcie procesów restrukturyzacji i reorientacji gospodarczej
i zawodowej firm i osób mających pracę związaną z sektorem rybackim, zwiększenie
wartości produktów sektora rybackiego, wsparcie działań służących ochronie środowiska
i dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGR Puszczy Sandomierskiej, wzmocnienie
działalności

LGR

Puszczy

Sandomierskiej,

rozwój

współpracy

międzyregionalnej

i międzynarodowej LGR.
W myśl Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” obszary tych gmin m.in. ze względu na
prowadzoną na ich terenie gospodarkę rybacką tworzą obszary zależne od rybactwa.
Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) ma przyczynić się do
osiągnięcia celów założonych przez poszczególne LGR. Realizacja strategii odbywać się
będzie poprzez wykorzystanie przez beneficjentów Osi IV PO RYBY środków finansowych
zagwarantowanych w umowach ramowych.
Na dzień dzisiejszy na terenie 16 województw

funkcjonuje 48 Lokalnych Grup

Rybackich.
Beneficjentami osi 4 PO RYBY 2007-2013 są:
1. rybacy
2. sektor publiczny
3. stowarzyszenia
4. osoby fizyczne

3

wróć
Oś 4 – zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, obejmie następujące
środki:
1) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być
realizowane operacje w zakresie:
a)

wzmocnienia

konkurencyjności

obszarów

zależnych

głównie

od

rybactwa

(m.in. rewitalizacja miejscowości – chodniki, parkingi, place, ścieżki rowerowe;
adaptacja miejsc, w których świadczone będą usługi dostępu do Internetu)
b) restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej, w szczególności przez
propagowanie ekoturystyki, pod warunkiem że działania te nie powodują
zwiększenia nakładu połowowego (m.in. budowa,

przebudowa, rozbiórka lub

wyposażenie obiektów, w których ma być prowadzona działalność gospodarcza)
c)

działania

w

zakresie

dywersyfikacji

poprzez

propagowanie

zróżnicowanego

zatrudnienia rybaków w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
sektorem rybactwa (m.in. udział w kursach, szkoleniach, studiach , stażach i innych
formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych)
d) podnoszenia wartości produktów rybactwa (m.in.

tworzenie i rozwój systemów

sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, prowadzenie handlu detalicznego,
naprawy i konserwacji komputerów)
e) wspierania infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej oraz usług na rzecz małych
społeczności rybackich (m.in. prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej –
naprawa

pojazdów

samochodowych,

wykonywanie

robót

budowlanych

wykończeniowych)
f) ochrony środowiska w obszarach zależnych głównie od rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjności, regeneracji i rozwoju osad oraz wiosek przybrzeżnych, gdzie
prowadzi się działalność należącą do sektora rybactwa, a także ochronę i poprawę
dziedzictwa

przyrodniczego

oraz

architektonicznego

(m.in.

rekultywacja

i renaturyzacja zbiorników wodnych, renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie
kąpielisk)
g) przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia

w

wyniku

klęski

żywiołowej

lub

przemysłowej

(m.in.

ochrona

przeciwpowodziowa, zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi
formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000)
h) nabywania umiejętności i ułatwianiu opracowania oraz realizacji lokalnej strategii
rozwoju

(m.in.

administrowanie

LGR,

działania

informacyjne

dotyczące

przygotowania lub realizacji LSROR lub działalności LGR, szkolenia pracowników
LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR)
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2) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach
którego mogą być realizowane operacje w zakresie:
a)

promowania

współpracy

międzyregionalnej

i

międzynarodowej

pomiędzy

poszczególnymi grupami w obszarach zależnych głównie od rybactwa, przede
wszystkim w drodze tworzenia sieci i rozpowszechniania wzorców postępowania
(m.in. organizacja szkoleń, spotkań, konferencji mających na celu nawiązanie
współpracy, wymianę doświadczeń, prowadzenie działań mających na celu promocję
i rozwój obszarów zależnych od rybactwa)
Środki na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od
rybactwa realizowane są na danym terytorium przez grupy lokalne (Lokalne Grupy
Rybackie).
Rola samorządu województwa
Samorząd województwa na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 29 września 2009r., jako Instytucja Pośrednicząca rozpowszechnia informacje
o programie operacyjnym, o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi
priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Po dokonaniu
przez Komitet wyboru operacji, przyjmuje i rejestruje wnioski o dofinansowanie oraz wnioski
o

płatność,

przeprowadza

ocenę

tych

wniosków,

zawiera

i

rejestruje

umowy

o dofinansowanie, informuje o odmowie przyznania pomocy, przeprowadza kontrole,
przeciwdziała występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji, przekazuje te
informacje Instytucji Zarządzającej. Przekazuje do Agencji pisemne informacje o pomocy
pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowuje
i przekazuje do Agencji plan wydatków na rok bieżąc i następny w zakresie osi 4,
przechowuje dokumentację w sprawie realizacji środków. Wszelkie informacje o programie
operacyjnym samorząd województwa podaje do publicznej wiadomości.
Dotychczasowy przebieg realizacji
W dniu 29 sierpnia 2011 roku zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie
w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji
operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu
umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2011. W dniach 24 i 26 października
2011 roku zostały podpisane umowy o dofinansowanie związane z realizacją w/w wniosków,
pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a Stowarzyszeniem LGR „Starzawa”
oraz LGR „Puszczy Sandomierskiej”. Po pozytywnej ocenie wniosków, procedura została
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zakończona. Dokonano zlecenia płatności w zakresie zaliczki na realizację w/w
projektów/wniosków.
14 października

2011 roku zostały złożone dwa wnioski przez LGR „Starzawa”

i LGR „Puszczy Sandomierskiej” o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu
lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na
rok 2012 oraz dwa wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz
współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na 2012 rok.

Wnioski są aktualnie

weryfikowane i sprawdzane przez pracowników Urzędu.
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INFORMACJA

z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego
w okresie od 14 listopada 2011 r. do 5 grudnia 2011 r.
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego
obradował na 5 posiedzeniach.
W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął
następujące uchwały:
1. Uchwały o tematyce organizacyjnej, w tym m.in. w sprawie:
– wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do dokonania czynności
prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego,
– upoważnienia do reprezentowania Województwa Podkarpackiego,
– upoważnienia dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
– uruchomienia kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna w Medycznej
Szkole Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle,
– zawarcia aneksu do porozumienia z Wojewodą Podkarpackim z dnia 14 lutego 2011r.
dotyczącego przekazywania środków z budżetu państwa,
– złożenia wniosku o dofinansowanie zadania,
– powołania Zespołu Koordynującego ds. opracowania Wojewódzkiego Programu
Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego,
– przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi
włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2012 w województwie podkarpackim,
– wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy obiektu fizjograficznego „Jezioro
Machowskie” położonego w mieście Tarnobrzeg,
– oświadczenia
dotyczącego
dotacji
udzielonej Wojewódzkiemu
Zespołowi
Specjalistycznemu w Rzeszowie,
– rozwiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
– udzielenia pełnomocnictwa,
– ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół
gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla
uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku
szkolnym 2011/2012”,
– ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla doktorantów w ramach
projektu pn.”Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
– upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu
systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
– zmiany uchwały w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do prawidłowej
realizacji projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”,
– wystąpienia o wydanie opinii dotyczącej powołania dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
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– wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa,
– ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań
publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2012 roku,
– powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
– rozwiązania umowy przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w wysokości 102.310 zł,
– wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi
konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana
Pawła II w Krośnie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji,
– powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
– wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań
finansowych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa,
– powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie,
– pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
– zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr II/9/10 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa
Podkarpackiego,
– zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr II/10/10 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
– zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr II/12/10 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu
osobowego
Komisji
Gospodarki
i
Infrastruktury
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego,
– zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr II/11/10 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku
Województwa Podkarpackiego,
– zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr II/14/10 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku
Województwa Podkarpackiego,
– zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr II/8/10 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego
– przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok
2011”,
– przyjęcia autopoprawek do projektu Programu współpracy Województwa
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012,
– przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze województwa podkarpackiego,
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– przyjęcia „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016”,
– wyrażenia opinii o projekcie aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Dukla,
– rozwiązania umowy przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Zespołu
Specjalistycznego w Rzeszowie,
– oświadczenia dotyczącego kwoty dotacji udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi im.
Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
– zmiany wzorów Aneksów do Istotnych Postanowień Umów Partnerskich związanych
z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.
2. Uchwały dotyczące promocji województwa, w tym m.in. w sprawie:
– organizacji misji gospodarczej do Kazachstanu,
– przeprowadzenia
kampanii
informacyjno
–
promocyjnych
Województwa
Podkarpackiego podczas imprez sportowych,
– zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego /4 uchwały/,
– przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego,
– wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego,
– realizacji Planu Działania na lata 2010-2011 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /3 uchwały/,
– zlecenia produkcji i emisji materiałów reporterskich oraz spotów reklamowych.
3. Uchwały z zakresu rozwoju regionalnego, w tym m.in. w sprawie:
– rozpatrzenia protestu /5 uchwał/,
– przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP,
– przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na rok 2012,
– zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji /6 uchwał/,
– zmiany uchwały nr 157 / 2882 / 08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie decyzji
o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego wpisanego do Indykatywnego
wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013,
– wyrażenia zgody na zmianę umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego
projektu kluczowego pn. „Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich
w ramach Kampusu technicznego PWSZ w Krośnie” z dnia 12 września 2011 r.
zawartej z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie,
– przyjęcia projektu zmiany Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–
2013,
– zatwierdzenia dokumentu „Prawa i Obowiązki Województwa Podkarpackiego/Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki,
– zatwierdzenia zmian w dokumencie „Prawa i Obowiązki Województwa
Podkarpackiego/Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
– zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu
systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011 realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
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– przyjęcia wzoru umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013,
– zmiany Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
– przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013,
– warunków zawarcia umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – osi priorytetowej 3
Społeczeństwo informacyjne oraz osi priorytetowej 7 Spójność wewnątrzregionalna,
działania: 7.1Rewitalizacja miast, 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 7.3
Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo,
– warunków podjęcia decyzji o realizacji projektów własnych i zawarcia umów
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 – osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska
i zapobieganie zagrożeniom, działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa
i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi,
– wyrażenia zgody na zmianę umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego
projektu kluczowego pn. „Rozbudowa Collegium Securitatis podstawą lepszego
kształcenia” z dnia 16 września 2011 r. zawartej z Wyższą Szkołą Prawa
i Administracji Przemyśl-Rzeszów,
– wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie
projektu /3 uchwały/,
– zatwierdzenia
kwartalnego
zestawienia
nieprawidłowości
niepodlegających
raportowaniu do Komisji Europejskiej,
– zmiany uchwały Nr 304/6118/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
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.
4. Uchwały o tematyce majątkowej, w tym m.in. w sprawie:
– nabycia udziału w nieruchomości położonej w obrębie 202 m. Przemyśla,
– oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w obrębie 202 m.
Przemyśla,
– zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości,
– ustanowienia służebności gruntowej,
– wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie na przyjęcie darowizny,
– wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego,
– wyrażenia zgody na wejście w teren działki będącej własnością Województwa
Podkarpackiego.
5. Uchwały o tematyce finansowej, w tym m.in. w sprawie:
– przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2012 rok,
– przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego,
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– przyznania nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży „Nie zagubić talentu”,
– przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu,
– udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2011 roku,
– zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
– udzielenia dotacji w 2011 roku ze środków PFRON będących w dyspozycji
Województwa Podkarpackiego na realizację zadań zlecanych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom
pozarządowym,
– zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji podmiotowej w wysokości 30 000 zł. dla
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
– zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2011 rok,
– zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na
2011 r. /2 uchwały/,
– zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu
Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2012 rok,
– zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu
Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2012 rok,
– zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu
Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2012 rok,
– zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu
Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2012 rok,
– zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu
Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2012 rok,
– zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu
Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2012 rok,
– zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu
Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2012 rok,
– zabezpieczenia środków finansowych,
– przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
– przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
– przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego,
– zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r. /2 uchwały/,
– zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2011 r.,
– zmiany planów finansowych dochodów i wydatków budżetu Województwa
Podkarpackiego na 2011 r.,
– planu finansowego dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą Nr XV/255/11
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
– upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2012-2014.
Treść podjętych
Podkarpackiego:

uchwał

znajduje

się

na

stronie

internetowej

Województwa
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www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/zarzad/uchwaly
Ponadto Zarząd Województwa przyjął 13 projektów uchwał Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku.
W omawianym okresie sprawozdawczym przedmiotem obrad Zarządu Województwa
były również następujące tematy:
1. Informacja o zleceniach płatności ze środków europejskich przekazanych do Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz beneficjentów
w miesiącu październiku 2011 r. w ramach RPO WP.
2. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa
Krajowego (BGK) oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu październiku
2011 r.
3. Informacje o zwrotach środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów,
dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.
4. Informacja nt. realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w 2011
roku.
5. Informacja o stanie realizacji budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. (stan
na koniec października 2011 r.).
6. Informacja nt. stanu wykorzystania funduszy europejskich na lata 2007-2013.
7. Informacja o realizacji w 2010 r. zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych w aglomeracjach wyznaczonych na terenie województwa
podkarpackiego.
8. Informacja na temat stanu środowiska w województwie podkarpackim w 2010 r.
9. Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 2 do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2011 –
2025.
10. Zapoznanie się z aktualną sytuacją ekonomiczną „EKO-TOP” Sp. z o.o.
11. Zapoznanie
się
z
koncepcją
architektoniczną
Centrum
KongresowoWystawienniczego Województwa Podkarpackiego
12. Informacja pn. Ramy systemu zarządzania projektem Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej – Województwo Podkarpackie.
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, 5 grudnia 2011 r.
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Informacja o realizacji uchwał
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
podjętych na XV sesji w dniu 28 listopada 2011 r.

Wszystkie uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji organom
nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji Dziennika
Urzędowego Województwa Podkarpackiego.
1) Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów:
−

−

−

Nr XV/245/11 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Województwa Podkarpackiego za 2011 r. - Firma Zespół Biegłych
Rewidentów "BILANS" Spółka z o.o. w Przemyślu ul. Słowackiego 104, pismem z dnia
29 listopada 2011 r. została poinformowana o wyborze Spółki do badania sprawozdania
finansowego Województwa Podkarpackiego za 2010 r. Aktualnie umowa dotycząca
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za
rok 2011 jest w trakcie podpisywania przez strony,
Nr XV/255/11 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 rok o zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmianach planu dochodów
gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki
budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych zawiadomiono wg właściwości
dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych,
Nr XV/256/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa
Podkarpackiego - o zmianach w WPF zawiadomiono wg właściwości dyrektorów
departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych.
Ponadto na podstawie uzyskanego od Sejmiku upoważnienia Zarząd Województwa
Uchwałą Nr 96/2217/11 z dnia 29 listopada 2011r. przekazał upoważnienie do
zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją:
a) przedsięwzięć melioracyjnych Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,
b) przedsięwzięcia pn. „Projekt pn. Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek
oświatowych w województwie podkarpackim realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
Dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

2) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej:
−

Nr XV/261/11 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu – uchwałę przekazano Dyrektorowi podmiotu leczniczego do realizacji,
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−

Nr XV/262/11 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu– uchwałę przekazano Dyrektorowi
podmiotu leczniczego do realizacji.

3) Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu:
−
−

−

Nr XV/250/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2011” – uchwała została
przesłana do Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Nr XV/251/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/11 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu
terytorialnego na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” w 2011 roku- na
podstawie uchwały została podpisana umowa z Wójtem Gminy Nozdrzec o
dofinansowaniu budowy kompleksów sportowych w ramach realizacji programu „Moje
Boisko – Orlik 2012”,
Nr XV/259/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu
wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim - uchwała oczekuje na
opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, a
wprowadzone zmiany będą realizowane przy udzielaniu dotacji w 2012 roku.

4) Uchwała realizowana
Narodowego:
−

w

Departamencie

Kultury

i

Ochrony

Dziedzictwa

Nr XV/252/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego – uchwała
jest w trakcie realizacji. Na podstawie powyższej uchwały zostały sporządzone
umowy i aneksy na realizację zadań.

5) Uchwały realizowane w Gabinecie Marszałka:
−

−

−

Nr XV/244/11 w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły odznaki honorowej
Uchwały
„Zasłużony
dla
Województwa
Podkarpackiego”
oraz
zmiany
Nr XLVIII/894/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31
maja 2010 r. w sprawie powołania Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla
Województwa Podkarpackiego” - informacje o zmianie składu Kapituły przesłane
zostały do zainteresowanych,
Nr XV/246/11 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia o współpracy
pomiędzy Województwem Podkarpackim a Polsko-Ukraińską Izbą – uchwała
zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale przyszłego roku, po uzgodnieniu z
Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą dogodnego terminu podpisania Porozumienia
o współpracy,
Nr XV/257/11 w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2012 – niniejszą uchwałą przyjęto "Program Współpracy
Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
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prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012", uchwała jest w trakcie
realizacji.

6) Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa i Gospodarki Wodnej:
−

−

Nr XV/253/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Jasło w 2012 roku uchwała zostanie przekazana Panu Andrzejowi Czerneckiemu Burmistrzowi Miasta
Jasło po uchwaleniu budżetu Województwa na 2012 rok,
Nr XV/254/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gawłuszowice w 2012
roku - uchwała zostanie przekazana Panu Janowi Nowakowi Wójtowi Gminy
Gawłuszowice po uchwaleniu budżetu Województwa na 2012 rok.

7) Uchwała realizowana w Departamencie Rozwoju Regionalnego
−

Nr XV/249/11 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/983/10 z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko- uchwała jest w trakcie
realizacji. W dniu 7 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął
uchwałę w sprawie zawarcia aneksu do umowy z Gminą Trzebownisko. Obecnie trwa
procedura podpisywania aneksu przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz
Wójta Gminy Trzebownisko.

8) Uchwała realizowana w Departamencie Infrastruktury i Transportu:
−

Nr XV/258/11 w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie
pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – uchwałę przekazano do PZDW celem
realizacji.

9) Uchwała realizowana w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie:
−

Nr XV/260/11 w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie – niniejsza uchwała zatwierdzająca dodanie i przypisanie nowych
zadań samorządu województwa w zakresie polityki społecznej, wynikających ze
zmiany ustawy dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 149 poz. 887) pozostaje obecnie w realizacji.

10) Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:
−

Nr XV/234/11 w sprawie wstąpienia Pani Lidii Błądek na miejsce radnej, której wygasł
mandat.
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−
−
−

Nr XV/235/11 w sprawie wstąpienia Pana Tadeusza Majchrowicza na miejsce
radnego, któremu wygasł mandat.
Nr XV/236/11 w sprawie wstąpienia Pana Janusza Józefa Magonia na miejsce
radnego, któremu wygasł mandat.
Nr XV/237/11 w sprawie wstąpienia Pana Andrzeja Franciszka Buczka na miejsce
radnego, któremu wygasł mandat.

Uchwały zostały przekazane Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie oraz do
wiadomości do Departamentu Organizacyjnego i Departamentu Budżetu i Finansów
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
−

−

−

−

−

−

Nr XV/238/11 zmieniająca uchwałę Nr II/8/10 SWP z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.
Nr XV/239/11 zmieniająca uchwałę Nr II/9/10 SWP z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.
Nr XV/240/11 zmieniająca uchwałę Nr II/10/10 SWP z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.
Nr XV/241/11 zmieniająca uchwałę Nr II/11/10 SWP z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki
i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Nr XV/242/11 zmieniająca uchwałę Nr II/12/10 SWP z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.
Nr XV/243/11 zmieniająca uchwałę Nr II/14/10 SWP z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki
Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Uchwały zostały przekazane do wiadomości do Departamentu Organizacyjnego
i Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego.
−
−

Nr XV/247/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa
Podkarpackiego – uchwała została przekazana panu Stanisławowi Jurkiewiczowi,
Nr XV/248/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/10 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru delegatów do
Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej – uchwała
została przekazana Prezesowi Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej
Polskiej.
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