
  
 

 Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję VIII sesję Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, która  odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2011 roku, (poniedziałek)  
o godzinie 1100 w sali  audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego  przy  al. Łukasza Cieplińskiego 4  w Rzeszowie.                                     

 
 

Porządek obrad przewiduje: 
 

1. Otwarcie sesji, 
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji,  
3. Debata na temat rolnictwa z uwzględnieniem założeń przyszłej Wspólnej Polityki 

Rolnej w związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej oraz 
dokonanie analizy wykorzystania środków z budżetu PROW w latach 2011-2013.   
Inf. Na temat obszaru Natura 2000. 

4. Debata na temat przygotowania Województwa Podkarpackiego w związku z objęciem 
przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej w pozostałych dziedzinach 
gospodarczych.   

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r.             
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Portu 
Lotniczego „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia dochodów 
gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej,  trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek 
wodnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leskiemu. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 

Podkarpackiego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2011 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego Podkarpackie 

Przewozy Regionalne sp. z o. o. 
13. Informacja o działalności Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz 

Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A wg stanu na koniec 2010 roku. 
14. Informacja nt. stanu wykorzystania funduszy europejskich na lata 2007-2013  

– stan na 30 marca 2011 r. 
15. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2010 roku. 
16. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za 2010 r. 
17. Informacja o stanie wdrażania Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na Podkarpaciu. 
18. Informacja z realizacji w 2010 roku „Wojewódzkiego Programu na rzecz 

Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania  
Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008 – 2020”. 

19. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego           
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2010”. 



20. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Rzeszowie, 
Tarnobrzegu, Przemyślu i Krośnie za 2010 r. 

21. Przedłożenie informacji Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności 
Zarządu Województwa Podkarpackiego (w okresie od 15 marca 2011 r. do 4 kwietnia 
2011 r. ) i wykonania uchwał Sejmiku. 

22. Interpelacje i zapytania radnych. 
23. Wnioski i oświadczenia radnych. 
24. Zamknięcie sesji. 

 

 
                                                                          Przewodnicząca Sejmiku 
                                                                    Województwa Podkarpackiego 
 
                                                                             Teresa Kubas - Hul 

 



           
UCHWAŁA NR 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia 

 

projekt 

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie 
powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i  Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
 

Na podstawie art. 400f ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 18 pkt 20 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1590 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Odwołuje się z dniem ………… Pana Dariusza Surmę, Zastępcę Dyrektora 
Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, ze składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 
§ 2 

 
Powołuje się z dniem …………..   Pana Marcina Ciźlę, Dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie, w skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 
§ 3 

 
W Uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 
2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
5) Marcin Ciźla - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

     Uzasadnienie. 

                                     
 
Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z dniem 1 stycznia 2010 r. stały się 
samorządowymi osobami prawnymi. Art. 400 e i 400f tej ustawy stanowi, że 
organami wojewódzkich funduszy są rady nadzorcze wojewódzkich funduszy 
i zarządy wojewódzkich funduszy, a w skład 7-osobowych rad nadzorczych 
powoływanych przez sejmiki województw wchodzą : 

1. regionalni dyrektorzy ochrony środowiska albo ich zastępcy, będący regionalnymi 
konserwatorami przyrody, albo wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska albo ich 
zastępcy; 
 
2. przewodniczący regionalnych rad ochrony przyrody albo ich zastępcy albo 
przewodniczący regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko 
albo ich zastępcy; 

3. przewodniczący komisji właściwych do spraw środowiska sejmików województw 
albo ich zastępcy; 

4. dyrektorzy albo wicedyrektorzy departamentów do spraw ochrony środowiska 
urzędów marszałkowskich; 

5. przedstawiciele organizacji ekologicznych zgłoszeni przez organizacje działające  
i posiadające struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący się 
poparciem największej liczby tych organizacji; 

6. przedstawiciele samorządów gospodarczych wybrani przez sejmiki województw 
spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze; 

7.przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw środowiska 
spośród pracowników Biura Narodowego funduszu lub urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw środowiska. 

W myśl art. 400f  ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) – członków rad nadzorczych 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powołują 
i odwołują sejmiki województw. 

W świetle wyżej przedstawionego stanu prawnego, niniejsza uchwała znajduje 
uzasadnienie.  

 



PRO J E K T 
 

UCHWAŁA Nr 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia                               2011 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów 

Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

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

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na podwyższenie wartości wkładów wniesionych przez 

Województwo Podkarpackie do kwoty 245 414 800,00 zł (słownie: dwieście 

czterdzieści pięć milionów czterysta czternaście tysięcy osiemset złotych) poprzez 

objęcie 134 500 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Portu 

Lotniczego „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez 

Województwo Podkarpackie o cenie nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) za 

udział, za kwotę 13 450 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt 

tysięcy złotych). 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



UZAS ADNIENIE 
 

Podjęcie uchwały związane jest z wykonaniem budżetu, w którym 

zaplanowano na rok 2011 kwotę 13 450 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów 

czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na wniesienie kapitałowe w postaci wkładu 

pieniężnego do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Dział 600, rozdział 60095).  

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2009 r. (K (2009) 3024) 

w sprawie notyfikowania pomocy publicznej N 570/2008 - Polska - Pomoc na 

inwestycje dla Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka, powyższe wniesienie 

kapitałowe zostało uznane za zgodne z Traktatem WE. 
 



PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR ......................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

W RZESZOWIE 
 

z dnia ....................................................... 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych 
przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe. 

 
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. 5 ust. 6 ustawy 
z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) i art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale nr L/963/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 
2010 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie 
oświatowe jednostki budżetowe wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1: 

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
„9) z wpływów ze świadczonych usług kserograficznych, 
poligraficznych, noclegowych, wyżywieniowych oraz związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe,”, 

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 
„14) z odpłatności uczestników za udział w organizowanych 
szkoleniach, kursach, konferencjach, warsztatach 
i współorganizowanych studiach podyplomowych,”, 

 
2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. 1. Upoważnia się dyrektorów jednostek, o których mowa w § 1 do 
dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków z nich finansowanych polegających na przenoszeniu 
wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału 
klasyfikacji budżetowej. 
2. Dyrektorzy jednostek w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany, 
zawiadamiają Zarząd Województwa Podkarpackiego o dokonanych 
zmianach.”. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE 
 

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie 
o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone 
w uchwale nr L/963/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 
2010 r.  

Obowiązująca uchwała przewiduje, iż wojewódzkie jednostki oświatowe 
budżetowe gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane m. in.  
z wpływów ze świadczonych usług. Celem niniejszej uchwały jest doprecyzowanie 
rodzaju usług, z których wpływy mogą być gromadzone przez wojewódzkie jednostki 
oświatowe na wyodrębnionym rachunku. Proponuje się, aby wojewódzkie jednostki 
oświatowe gromadziły na wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane z wpływów 
ze świadczonych usług kserograficznych, poligraficznych, noclegowych, 
wyżywieniowych oraz związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Kolejną zmianą jest rozszerzenie katalogu wpływów z odpłatności uczestników 
za udział w organizowanych przez wojewódzkie jednostki oświatowe formach 
dokształcania i doskonalenia zawodowego o warsztaty i współorganizowane studia 
podyplomowe.  

Ponadto w projekcie zawarto upoważnienie dla dyrektorów wojewódzkich 
jednostek oświatowych do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych 
na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych polegających na 
przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu 
i rozdziału klasyfikacji budżetowej. 

 



 
 

UCHWAŁA NR …… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w Rzeszowie 
z dnia …………… 2011 r. 

 
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej,  trybu postępowania                   

w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania  
dla spółek wodnych. 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 9, art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                   
o samorządzie województwa ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590                                           
z późn. zm.1), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne                                    
(tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.2), Uchwały Nr V/52/11 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu 
Województwa Podkarpackiego  na 2011 r. z późń. zm.3

 
, 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposób jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących 
zadania w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód                         
i urządzeń wodnych.  

2. Środki finansowe na udzielenie dotacji określonej w ust. 1 pochodzić będą                  
z budżetu Samorządu Województwa.  

3. Łączna kwota dotacji dla spółek wodnych ustalana będzie przez Sejmik 
Województwa Podkarpackiego na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej.  

4. Suma udzielonych dotacji w danym roku budżetowym nie może przekroczyć 
wielkości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie 
Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

5. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona będzie na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie                                  
lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na: 

a) konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami, 
b) konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami, 
c) konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami 

wymienionymi w lit. a  i lit. b. 
6. Dotacje na realizację zadań określonych w ust. 5, przyznawane są                       

na wniosek złożony przez spółkę wodną.  
 
 
 

- Projekt - 



§ 2 
 

1. Wysokość dotacji dla spółek wodnych na roboty finansowane ze składek 
członkowskich może być przyznana:  

a) do 75 % kosztów zadania w przypadku gdy spółka wodna w roku poprzedzającym 
rok budżetowy udokumentuje ściągalność składek członkowskich powyżej 75 % 
wartości uchwalonej w budżecie, 

b) do 50 % kosztów zadania w przypadku gdy spółka wodna w roku poprzedzającym 
rok budżetowy udokumentuje ściągalność składek członkowskich w przedziale              
50 % - 75 %  wartości uchwalonej w budżecie. 

2. Dotacja dla spółek wodnych działających krócej niż rok może być przyznana                
do wysokości nie przekraczającej 50% kosztów zadania. 

 
§ 3 

 
1. Nabór wniosków ogłaszany będzie corocznie na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.podkarpackie.eu . 
2. W danym roku budżetowym na jedno zadanie może być złożony tylko jeden 

wniosek.  
§ 4 

 
Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółek 
wodnych w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej podejmuje 
Zarząd Województwa Podkarpackiego, określając jej wysokość przy uwzględnieniu                      
§ 2. 

§ 5 
 

1. Udzielenie spółce wodnej dotacji celowej na realizację zadań określonych                   
w § 1 ust. 5 następuje na podstawie umowy zawartej z tą spółką. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności określać: 
a) szczegółowy opis i cel planowanego do realizacji zadania, na jaki dotacja została 

przyznana, 
b) termin i miejsce wykonania planowanego zadania, 
c) wysokość dotacji celowej udzielanej spółce wykonującej zadanie, termin i tryb jej 

płatności, 
d) termin wykorzystania dotacji, 
e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, 
f) tryb kontroli wykonania zadania. 
3. Spółka wodna otrzymująca dotację nie może wykorzystać otrzymanych środków 

na inny cel niż określony w umowie.  
 

§ 6 
 

1. Spółka wodna, która otrzymała dotację celową, o której mowa § 5 ust. 1 dokonuje 
jej rozliczenia, przedkładając rozliczenie końcowe dotacji, sporządzone wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

http://www.podkarpackie.eu/�


2. Dokumentacja rozliczeniowa z realizacji zadania, podpisana przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej oraz osobę 
odpowiedzialną za prowadzenie spraw finansowych spółki wodnej, winna być 
złożona w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania,               
nie później niż do dnia 14 października danego roku. O zachowaniu terminu 
decyduje data złożenia dokumentacji, a w przypadku przesłania pocztą – listem 
poleconym data stempla pocztowego. 

3. Spółka wodna jest zobowiązana do udokumentowania wykonanych prac,                        
także w inny sposób niż w ust. 1 i 2, o ile taka potrzeba wystąpi. 

 
§ 7 

 
1. Zarząd Województwa Podkarpackiego bądź osoba przez niego upoważniona 

może dokonać kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.  
2. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź po jego 

wykonaniu. 
3. Zakres kontroli obejmuje przede wszystkim: 

a) zgodność wykonania zadania z zawartą umową, 
b) udokumentowanie realizowanego zadania, 
c) sprawdzenie dokumentów potwierdzających przeznaczenie i wykorzystanie 

dotacji otrzymanej z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego. 
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. 

 
§ 8 

Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do 
rozwiązania umowy stanowi wynik kontroli wykonania umowy. 
 

§ 9 
 
Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyznania dotacji poprzez publikację 
naboru wniosków o przyznanie dotacji i uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w tej sprawie w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego 
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie. 
 

§ 10 
 
W sprawach dotyczących rozliczania udzielonych dotacji stosuje się przepisy ustawy               
z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157,              
poz. 1240 z późń. zm.) 

§ 11 
 

1. Wzór umowy określony został w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 
2. Wzór rozliczenia końcowego dotacji określony został w załączniku nr 2 do niniejszej 

Uchwały. 

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie�


3. Wzór sprawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji określony został                            
w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały. 
 

§ 12 
 
Wykonanie  uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  
 

§ 13 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,                 
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206, 
Nr 167, poz.1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875,  Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675.  
 
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, Nr 267, poz. 2255,  
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217,  Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493,                    
Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 147, poz. 1033, Nr 231, poz. 1704, z 2008 Nr 199,      
poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, 
poz. 620, Nr 44, poz. 253, Nr 182, poz. 1228. 
 
3 Zmiany Uchwały Nr V/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2011 r.                           
dokonane zostały w Uchwale Nr VI/76/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r., 
Uchwale Nr VII/89/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2011 r., Uchwale Nr VII/90/11 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2011 r.   



 
UZASADNIENIE 

 

Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego ( zgodnie z art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo w odne – Dz. U. z 2005 r . Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). K onieczne j est 

jednak ustalenie odgórnie zasad przyznania takiej formy pomocy, o czym mówi                    

art. 164 us t. 5c ustawy z dni a 18 l ipca 20 01 r . P rawo wodne – Dz. U . z 2005 r .                    

Nr 239, poz. 2019 z późn. zm. 

W budżecie Samorządu Województwa Podkarpackiego na  r ok 2011 

przewidziano pomoc finansową w formie dotacji dla spółek wodnych.                        

Celowość przydzielenia takiej pomocy wynika z bardzo dużych potrzeb w zakresie 

utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, które to nie mogą                     

być w dostatecznym stopniu realizowane ze środków jakimi dysponują spółki                     

wodne. Na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz  na finansowanie                 

lub do finansowanie i nwestycji zgodnie z uchwałą  V/52/11 Sejmiku W ojewództwa 

Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2011 r. przeznaczono kwotę 350 000,00 zł.  

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie przez Sejmik 

Województwa Podkarpackiego stosownej uchwały. 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr …………………. 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia  ………………………. 2011 r. 

 
 

 
UMOWA NR ......... 

 

 
 
Zawarta w dniu ...............................r. w ....................................................... pomiędzy 
Województwem Podkarpackim, zw anym dalej "Dotującym", r eprezentowanym 
przez: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………… 
 
2. ………………………………………………………………………………………………. 
 
a 
 
Spółką Wodną w ......................................................, zwaną  dalej  „Dotowanym”, 
reprezentowaną przez:……………………………………………………………………... 
 
1..................................................................................................................................... 
 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

§ 1 
 
Dotujący udziela Dotowanemu, na jego wniosek z dnia ...................dotacji do kwoty 
……………./słownie:………………………………………………/ na do finansowanie 
zadania: ……………………………………………………………………… realizowanego                
w zakresie zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, zgodnie                     
z Uchwałą Nr…………. Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
……………….. w sprawie podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego przeznaczonych na dotację dla spółek wodnych na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych or az na f inansowanie l ub dofinansowanie 
inwestycji w ……… r. 
 

§ 2 
 
1. Planowany koszt zadania, o którym mowa w § 1 wynosi ……………….zł  

/ słownie:…………………………………………………………………………………./ 
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2. Ustala się termin wykonania zadania:  
a)  rozpoczęcie od dnia …………………………………………………………………. 
b) zakończenie do dnia ………………….................................................................. 

3. Przebieg realizacji zadania określa harmonogram rzeczowo – finansowy 
stanowiący załącznik do niniejszej umowy zgodny z harmonogramem zawartym 
we wniosku o dotację. 
 

§ 3 
 
1. Kwota dot acji z ostanie pr zelana n a r achunek Dotowanego w banku  

…………………………................. nr konta  …………………………………………… 
2. Strony ustalają, że przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo w terminie                          

do 30 dni od daty złożenia wniosku o przekazanie dotacji. Wniosek o przekazanie 
dotacji może być złożony po zrealizowaniu zadania, nie później niż                              
do 31 października ……….  roku. 

3. Rozliczenie powinno zawierać:  
a) sprawozdanie z wykorzystania dotacji; 
b) kopie faktur, rachunków lub równoważnych dowodów księgowych 

potwierdzających dokonanie zakupu materiału bądź usług obcych, w tym 
zlecenia lub umów o dzieło, jak też innych dokumentów księgowych 
potwierdzających poniesione koszty związane z realizacją zadania – 
wystawionych w terminie obowiązania umowy; 

c) protokół odbioru wykonanych robót; 
d) kosztorys powykonawczy wykonanych r obót, a  w  przypadku f inansowania 

zadania z różnych źródeł należy wykazać zakres rzeczowo – finansowy 
zrealizowany ze środków otrzymanych z budżetu Samorządu Województwa 
Podkarpackiego; 

e)  oświadczenie, że wnioskodawca nie zawierał innych umów na 
dofinansowanie zrealizowanego zadania w części dofinansowanej pr zez 
dotującego, w przypadku finansowania zadania z różnych źródeł 
oświadczenie, że zakres rzeczowy sfinansowany ze środków otrzymanych                
z innych źródeł nie pokrywa się z zakresem rzeczowym sfinansowanym                
ze środków otrzymanych z budżetu Samorządu Województwa 
Podkarpackiego w formie dotacji; 

f)    rozliczenie końcowe dotacji. 
4. Dokumenty stanowiące rozliczenie dotacji, podpisane przez osoby upoważnione 

do składania woli w imieniu spółki wodnej oraz osobę odpowiedzialną                           
za prowadzenie spraw finansowych spółki wodnej, winny być przedłożone                   
do …………………………………….. w ni eprzekraczalnym t erminie 1 5 dni                       
od przekazania dotacji, nie później niż do 15 grudnia ……… roku. O zachowaniu 
terminu decyduje data złożenia dokumentów do ……………………………………, 
a w przypadku przesłania pocztą – listem poleconym data stempla pocztowego. 
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5. W kosztorysach należy stosować normy i stawki (r – g, m – g, narzuty) przyjęte                   
do rozliczeń robót wykonywanych na rzecz spółek wodnych uchwalone                         
na walnym zgromadzeniu w ……..  roku.  

 
 

§ 4 
 
Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania przyznanych środków 
finansowych zgodnie z celem na jaki uzyskał i na warunkach określonych 
niniejszą umową. 
 

§ 5 
 
Umowa dotacji może zostać rozwiązana w przypadku:  

1) wykorzystania dotacji (lub jej części) niezgodnie z przeznaczeniem; 
2) nie przystąpienia do wykonania lub nie zakończenia realizacji zadania,                      

na które dotacja została przyznana w terminie określonym w § 2 ust. 2 
umowy; 

3) nie przedłożenia pełnego rozliczenia zadania zgodnie z  § 3 ust. 2 – 5. 
 
 

§ 6 
 

Dotujący ma pr awo ko ntrolowania sp osobu w ykorzystania udz ielonej dot acji. 
Dotowany zapewni Dotującemu wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji 
zadania, na które udzielono dotacji, w każdej jego fazie. W ramach kontroli, o której 
mowa, upoważnione przez Dotującego osoby mogą badać dokumenty i inne nośniki 
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 
wykorzystania dotacji oraz żądać w tym celu udzielenia ustnie lub na piśmie 
wyjaśnień. 
 

§ 7 
 

Dotowany oświadcza, że znane mu są obowiązki wynikające z przepisów prawa,  
w szczególności ustawy o finansach publicznych.  
 
 

§ 8 
 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych. 
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§ 9 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 10 

 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,                          
z których każdy stanowi dowód jej zawarcia, po dwa egzemplarze dla każdej                       
ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 

Dotowany:        Dotujący: 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr …………………….. 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego                                          
w Rzeszowie z dnia ……………….. 2011 r. 

(pieczęć Spółki Wodnej)  
 
 
 

ROZLICZENIE KOŃCOWE DOTACJI UDZIELONEJ ZGODNIE Z UMOWĄ Nr ............................................................………………………… 
Na  dofinansowanie zadania  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Harmonogram  rzeczowo – finansowy  wykonanych robót : 

 

Lp. 

Nazwa obiektu 
Zakres  wykonanych 

robót, lokalizacja  
(miejscowość, 

gmina) 

 
Zakres rzeczowy 

 

 
 
 
 

Termin 
realizacji 

(rozpoczęcie- 
zakończenie) 

Charakterystyka obiektu Poniesione nakłady finansowe w zł 

 
 
Jednostk
a  miary 

 

 
 

Ilość Powierzchnia 
zmeliorowana 

-w tym 
drenowanie 

(ha) 

Długość 
rowów 
(mb) 

 

Uchwalona  
stawka dla 

danego 
obiektu 

na …….. r 
(zł/ha) 

 

Ściągalnoś
ć składek 
z …….. r. 

(%) 
 

Całkowity 
koszt  

zadania 

 
 
 

Środki 
własne 

 
 

 
Środki 

z 
otrzymanej 

dotacji 

 
 
 

Inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Źródła finansowania zadania: 
a/   środki własne ..................................................................................................................................................................zł 

b/  dotacje samorządu gminy ................................................................................................................................................zł 

c/  dotacje samorządu powiatowego .....................................................................................................................................zł 

d/  dotacja z budżetu Wojewody Podkarpackiego  ……………………………………………………..…………………………zł 

e/  inne (kredyty, pożyczki) ....................................................................................................................................................zł 

f/ środki z dotacji z budżetu Województwa……………………………………..……………………………….……………….zł 
 

Sporządził:………………………………….. 
      (Nazwisko i imię, tel. kontaktowy) 
 

Podpisy: 
1.Osób uprawnionych do składania oświadczeń 
   woli w imieniu Spółki Wodnej 
2.Osoby odpowiedzialnej za prowadzenie  
   spraw finansowych  
 
1.………………………………………………………. 

  ……………………………………………………….. 

2……………………………………………………….. 

  ……………………………………………………….. 
 



  

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr  ………………………. 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia ………………2011 r. 
 

(pieczęć spółki wodnej) 
 

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI 
 
przez Województwo Podkarpackie, reprezentowane przez ................................ 
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
dla ........................................................................................... reprezentowanej 
przez ................................................................................................................... 
na podstawie umowy zawartej w dniu .................................................................  
 

1. Opis zrealizowanego zadania 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 

2. Data rozpoczęcia robót............................................................................. 
3. Data zakończenia i odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru.............. 

............................................................................................................................. 
4. Osiągnięty cel............................................................................................ 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
5. Wartość całkowita zadania ....................................................................... 
6. Kwota przyznanej dotacji .......................................................................... 
7. Kwota wkładu własnego spółki wodnej ..................................................... 
8. Kwota wykorzystanej dotacji ..................................................................... 
9. Kwota niewykorzystanej dotacji ................................................................ 
10. Inne źródła finansowania ................................................................. 

........................................................................................................................... 
Podpisy: 
1.Osób uprawnionych do składania oświadczeń 
   woli w imieniu Spółki Wodnej 
2.Osoby odpowiedzialnej za prowadzenie  
   spraw finansowych  
 1.…………………………………………….. 
  …………………………………………….... 

.....................................................                    2……………………………………………… 
      ( miejscowość, data )                                   ………………………………………………. 



      Projekt   
 
 Uchwała  Nr...................... 

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

  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leskiemu. 

 
Na pods tawie ar t. 8  a i  art. 18 pkt . 20 ust awy z dni a 5 c zerwca 1998 r .  
o samorządzie województwa (Dz. U .  z 2001 r . N r 142, poz. 1590 z późn. zm.) 
oraz ar t. 216 ust . 2 p kt. 5  i  art. 220 ustawy z  dnia 27 si erpnia 200 9 r .  
o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego   
      uchwala, co następuje: 

 
§  1 

Udziela się Powiatowi Leskiemu pomocy f inansowej w k wocie 4.500 zł  

(słownie: cztery tysiące pięćset złotych) z przeznaczeniem na zakup z estawu 

ratownictwa m edycznego P SP R -1 dl a Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Bezmiechowej. 

 
§  2 

 
Szczegółowe zasady przekazania pomocy finansowej oraz rozliczenia środków 

określi zawarta umowa. 

 
§  3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
    

§  4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Leskiemu. 
 

Starosta P owiatu Leskiego pismem z  dni a 10.03.2011 r. zwrócił się  

z prośbą o zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla Specjalistycznej 

Grupy R atownictwa Wodno-Nurkowego działającej w strukturze Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bezmiechowej, gm. Lesko, pow. leski. 

Specjalistyczna G rupa R atownictwa Wodno-Nurkowego powstała  

w 2009r . Strażacy uzyskali uprawnienia nurkowe oraz patent stermotorzysty. 

Dzięki temu członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bezmiechowej mogą 

prowadzić działania ratownicze zarówno na, jak i pod wodą.  M a to  i stotne 

znaczenie ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom. 

Na terenie powiatu leskiego znajduje się znaczna część Zalewu Solińskiego i cały 

Zalew Myczkowski. Nad tym akwenem odpoczywają nie tylko mieszkańcy powiatu 

leskiego, al e także województwa i całego kraju. Wymogiem niezbędnym do 

wprowadzenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego do działań 

ratowniczych jest posiadanie zestawu ratownictwa medycznego.  

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym 

nad tym akwenem nie tylko mieszkańcom powiatu leskiego, ale także 

województwa i całego kraju udzielenie wnioskowane pomocy wydaje się 

uzasadnione. 

 

 



- projekt - 
UCHWAŁA Nr ……/ …… / 11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia ………………..2011r. 

 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego 

 

Na podst awie ar t. 18 pkt  20 us tawy z dnia 5 cz erwca 1998r . o  samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 
1 ustawy z dni a 27 si erpnia 20 09 r . o finansach pu blicznych ( Dz. U . N r 157,  poz . 
1240, z późn. zm.)  
 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011 r . w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Województwa Podkarpackiego dodaje się  przedsięwzięcie, finansowane 

ze środków własnych Województwa Podkarpackiego pn. „Utrzymanie urządzeń  

i melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych”.  

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania w ieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wojewódzki 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na l ata 2007-

2013”, finansowanego ze środków własnych Województwa Podkarpackiego, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku W ojewództwa 

Podkarpackiego w  R zeszowie z  dni a 31  st ycznia 2011 r. w  sp rawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana związana 

jest z niewykonaniem wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

zaplanowanych na 2010r. finansowanych z dochodów za wydawanie zezwoleń na 

hurtową sprzedaż alkoholu. 



2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa  

w u st. 1 , o kwotę 106.409,-zł, finansowane z  Budżetu Województwa 

Podkarpackiego. 

3. Zwiększa się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie, o kt órym m owa  

w ust . 1 w  r oku 201 1 o łączną kwotę 106.409,-zł, finansowanych z budżetu 

Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

1. Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o  kt órym 

mowa w art. 226 ust . 4  pkt  1 l it. a ustawy o finansach publicznych, określonego  

w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w R zeszowie z dni a 31 st ycznia 2011 r. w sp rawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego pod nazwą  „Likwidacja barier 

rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz 

połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”, w kwocie 661.683,-zł; 
2. Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia 

finansowanego ze środków własnych Samorządu Województwa P odkarpackiego 

oraz innych środków, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 

Sejmiku Województwa P odkarpackiego w  R zeszowie z  dni a 31 s tycznia 2011 r.  

w sp rawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej W ojewództwa 

Podkarpackiego pod nazwą  „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”, w kwocie 2.556,-zł. 
 

§ 4 

1. Zwiększa się upoważnienie  Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ar t. 226  

ust. 4   pkt 1  lit. a ustawy o f inansach publ icznych, okr eślonych  

załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 S ejmiku Województwa P odkarpackiego  

w R zeszowie z dni a 31 st ycznia 2011 r. w sp rawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego,  ogółem o kwotę 661.683,-zł, 
w tym: 

1) w 2012r. o kwotę 451.625,-zł; 
2) w 2013r. o kwotę 210.058,-zł. 



2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, finansowanych ze środków 

własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz innych środków, 

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku W ojewództwa 

Podkarpackiego w  R zeszowie z  dni a 31  st ycznia 2011 r. w  sp rawie uch walenia 

wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego,  w 2012r. ogółem 

o kwotę  2.556,-zł. 
 

§ 5 

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa P odkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych W ojewództwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć, o których mowa w ar t. 226 u st. 4  pkt 1 lit. a  ustawy o f inansach 

publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 S ejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 st ycznia 2011r. w sp rawie 

uchwalenia w ieloletniej pr ognozy finansowej W ojewództwa Podkarpackiego, 

ogółem o kwotę 661.683,-zł, w tym: 

1) w 2012r. o kwotę 451.625,-zł; 
2) w 2013r. o kwotę 210.058,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa P odkarpackiego d o 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć, finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa 

Podkarpackiego oraz innych środków, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały 

Nr V/53/11 S ejmiku Województwa P odkarpackiego w  Rzeszowie z dnia 31 

stycznia 20 11r. w  sp rawie uch walenia w ieloletniej pr ognozy f inansowej 

Województwa Podkarpackiego w 2012r. o kwotę 2.556,-zł. 
 

§ 6  

W związku ze zmianami zawartymi w § 1 i  § 2 oraz zmianami w budżecie na 2011r. 

wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Nr 28/482/11 z dnia 1 marca 2011r., 

Zarządu Województwa Nr 29/517/11 z dnia 8 marca 2011r., Zarządu Województwa 

Nr 33/ 615/11 z  dni a 22 marca 20 11r., Sejmiku Województwa P odkarpackiego  

Nr VII/89/11 z dnia 25 marca 2011 r. w dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 i Nr 2 do 



uchwały Nr V/53/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Załącznik Nr 1 i Nr 2 otrzymuje 

brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian 

w wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego 
 

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podst awie w niosków D yrektorów 

Departamentów Urzędu dotyczących: 

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. 

„Utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych” 

realizowanego w  latach 201 1-2015, finansowane go ze środków własnych 

Województwa Podkarpackiego. Wydatki ogółem wyniosą 336.937,-zł w tym:  

w 2011r . 65.000,-zł, w  2012r. 65.000,-zł, 201 3r. 66.950,-zł, 20 14r. 68.959,-zł,  
2015r. 71.028,-zł. 

2. Dokonania zwiększenia limitu wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć 

stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla zadania 

„Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

lata 2007-2013” o kwotę 106.409,-zł na 2011r. Zmiana w budżecie w tym zakresie 

została dokonana uchwałą Nr VII/89/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Podkarpackiego na 2011r. 

3. Ustalenia limitów zaciąganych zobowiązań dla zadań: 

a) „Likwidacja bar ier r ozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”,  

w kwocie 661.683,-zł; 
b) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowych”, w kwocie 2.556,-zł. 
 Ustalone limity stanowić będą podstawę do aneksowania umów  

z wykonawcami zadań w związku ze zmianą stawki podatku VAT. 

Wraz z ustaleniem limitów zobowiązań dla nowych zadań dokonuje się zmiany 

upoważnień dla Zarządu Województwa. 

Ponadto dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Podkarpackiego (załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2) w związku ze zmianami w budżecie 

dokonanymi uchwałami:  Zarządu Województwa Nr 28/482/11 z dnia 1 marca 2011r., 

Zarządu Województwa Nr 29/517/11 z dnia 8 marca 2011r., Zarządu Województwa  



Nr 33/ 615/11 z  dni a 22 marca 20 11r., Sejmiku W ojewództwa Podkarpackiego  

Nr V II/89/11 z  dni a 25 ma rca 2011r. or az z mianami w  wykazie przedsięwzięć na 

zadanie pn. „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na l ata 20 07-2013” i dodaniem nowego przedsięwzięcia pn. 

„Utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych”. 



Strona 1 z 4

Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Dochody ogółem, z tego: 1 112 671 316 1 084 505 481 902 120 912 640 683 569 591 319 372 563 387 789 567 480 707 570 733 482 579 149 313 587 552 196 596 300 401 605 221 570 614 319 163 623 596 706 633 057 801
a dochody bieżące 640 559 122 622 600 962 632 572 515 579 592 321 567 163 337 558 387 789 566 480 707 569 733 482 578 149 313 586 552 196 595 300 401 604 221 570 613 319 163 622 596 706 632 057 801
b dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku) 450 112 194 456 904 519 266 548 397 56 091 248 19 156 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c ze sprzedaży majątku 22 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i 
pożyczek oraz wyemitowanych papierów 
wartościowych), w tym: 545 171 788 507 735 675 459 718 767 428 099 609 429 704 567 413 435 128 421 795 591 433 449 413 444 677 098 448 592 520 459 571 320 471 754 444 481 830 357 495 361 700 509 429 863

a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149 997 029 152 996 970 156 056 909 159 178 047 162 361 608 165 608 840 168 921 017 172 299 437 175 745 426 179 260 335 182 845 541 186 502 452 190 232 501 194 037 151 197 917 894
b związane z funkcjonowaniem organów JST 15 927 837 16 405 672 16 897 842 17 404 778 17 926 921 18 464 728 19 018 670 19 589 230 20 176 907 20 782 215 21 405 681 22 047 851 22 709 287 23 390 566 24 092 283
c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 8 798 172 9 745 657 11 375 698 9 818 445 9 028 007 7 561 980 4 960 034 4 956 214 4 519 898 4 305 543 4 089 403 3 355 668 141 950 0 0

d   gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu 
  z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (bez 
gwarancji i poręczeń) 172 053 227 143 999 260 84 348 984 43 995 981 35 804 120 10 108 660 9 865 341 9 994 428 9 797 628 1 724 663 364 940 364 940 364 940 364 940 364 940

3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez 
obsługi długu) (1-2) 567 499 528 576 769 806 442 402 146 212 583 960 161 614 805 149 952 661 145 685 116 137 284 068 134 472 214 138 959 676 136 729 081 133 467 126 132 488 806 128 235 006 123 627 938

4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 
zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 25 566 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 
zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu 
budżetu roku bieżącego 23 066 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 750 000 750 000 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 593 816 249 577 519 806 442 402 146 213 583 960 162 614 805 149 952 661 145 685 116 137 284 068 134 472 214 138 959 676 136 729 081 133 467 126 132 488 806 128 235 006 123 627 938
7 Spłata i obsługa długu, z tego: 20 515 800 35 504 718 49 240 622 47 695 121 55 942 321 62 117 705 57 623 304 45 096 100 43 164 300 41 231 500 39 335 700 37 366 900 23 434 100 22 303 300 21 172 500

a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 
papierów wartościowych 8 575 000 16 281 718 26 568 622 26 568 621 36 568 621 44 846 905 42 846 904 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000 20 560 000 20 560 000 20 560 000

b wydatki bieżące na obsługę długu 11 940 800 19 223 000 22 672 000 21 126 500 19 373 700 17 270 800 14 776 400 12 536 100 10 604 300 8 671 500 6 775 700 4 806 900 2 874 100 1 743 300 612 500

8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie 
pożyczki) 2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 570 800 449 542 015 088 393 161 524 165 888 839 106 672 484 87 834 956 88 061 812 92 187 968 91 307 914 97 728 176 97 393 381 96 100 226 109 054 706 105 931 706 102 455 438
10 Wydatki majątkowe, w tym: 678 227 316 628 449 612 393 161 524 165 888 839 106 672 484 87 834 956 88 061 812 92 187 968 91 307 914 97 728 176 97 393 381 96 100 226 109 054 706 105 931 706 102 455 438
a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 429 430 830 587 478 682 349 401 305 78 464 643 39 769 535 0 0 2 978 622 2 978 622 0 0 0 0 0 0

11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 107 426 867 86 434 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Kwota długu, w tym: 331 726 867 401 879 673 375 311 051 348 742 430 312 173 809 267 326 904 224 480 000 191 920 000 159 360 000 126 800 000 94 240 000 61 680 000 41 120 000 20 560 000 0

a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 
170 ust. 3 sufp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 
ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym 
podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 29 313 972 45 250 375 60 616 320 57 513 566 64 970 328 69 679 685 62 583 338 50 052 314 47 684 198 45 537 043 43 425 103 40 722 568 23 576 050 22 303 300 21 172 500

a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 
ufp 17,18% 12,08% 10,76% 11,91% 15,80% 19,64% 21,83% 22,48% 22,83% 22,10% 21,81% 21,79% 21,74% 21,38% 20,88%

16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po 
uwzględnieniu art. 244 ufp

Zgodny z art. 243 
ufp 

Zgodny z art. 243 
ufp 

Zgodny z art. 243 
ufp 

Zgodny z art. 243 
ufp 

Zgodny z art. 243 
ufp 

Zgodny z art. 243 
ufp 

Zgodny z art. 243 
ufp 

Zgodny z art. 243 
ufp

Zgodny z art. 243 
ufp

Zgodny z art. 243 
ufp

Zgodny z art. 243 
ufp

Zgodny z art. 243 
ufp

Zgodny z art. 243 
ufp

Zgodny z art. 243 
ufp

Zgodny z art. 243 
ufp

17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 
ogółem - max 15% z art. 169 sufp 2,6% 4,2% 6,7% 9,0% 11,0% 12,4% 11,0% 8,8% 8,2% 7,8% 7,3% 6,7% 3,8% 3,6% 3,3%

18 Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z 
art. 170 sufp 29,8% 37,1% 41,6% 54,4% 52,8% 47,4% 39,6% 33,6% 27,5% 21,6% 15,8% 10,2% 6,7% 3,3% 0,0%

19 Wydatki bieżące razem (2+7b) 557 112 588 526 958 675 482 390 767 449 226 109 449 078 267 430 705 928 436 571 991 445 985 513 455 281 398 457 264 020 466 347 020 476 561 344 484 704 457 497 105 000 510 042 363
20 Wydatki ogółem (10+19) 1 235 339 904 1 155 408 287 875 552 290 615 114 948 555 750 751 518 540 884 524 633 803 538 173 482 546 589 313 554 992 196 563 740 401 572 661 570 593 759 163 603 036 706 612 497 801
21 Wynik budżetu (1-20) -122 668 588 -70 902 806 26 568 622 25 568 621 35 568 621 44 846 905 42 846 904 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000 20 560 000 20 560 000 20 560 000
22 Przychody budżetu 133 743 588 87 184 524 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Rozchody budżetu (7a+8) 11 075 000 16 281 718 26 568 622 26 568 621 36 568 621 44 846 905 42 846 904 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000 20 560 000 20 560 000 20 560 000

Załącznik Nr 1
Uchwały Nr …../……./……

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2011 - 2025



Strona 1 z 12

Lp
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2 236 098 331 601 484 057 731 477 942 433 750 290 122 460 624 75 573 655 10 108 660 9 865 341 12 973 050 12 776 250 1 724 663 364 940 364 940 364 940 364 940 364 940 169 954 877
632 956 554 172 053 227 143 999 260 84 348 985 43 995 981 35 804 120 10 108 660 9 865 341 9 994 428 9 797 628 1 724 663 364 940 364 940 364 940 364 940 364 940

1 603 141 777 429 430 830 587 478 682 349 401 305 78 464 643 39 769 535 0 0 2 978 622 2 978 622 0 0 0 0 0 0

1 490 052 771 381 936 508 568 975 605 337 490 225 53 414 563 14 667 008 9 130 735 8 887 416 11 645 059 11 448 259 396 672 164 940 164 940 164 940 164 940 164 940 151 952 321
195 248 864 63 804 797 44 536 006 25 215 283 6 932 497 10 173 697 9 130 735 8 887 416 8 666 437 8 469 637 396 672 164 940 164 940 164 940 164 940 164 940

1 294 803 907 318 131 711 524 439 599 312 274 942 46 482 066 4 493 311 0 0 2 978 622 2 978 622 0 0 0 0 0 0

1
Ochrona przed powodzią 

aglomeracji Rzeszów

 Ochrona przeciwpowodziowa 
aglomeracji Rzeszów Program 

Operacyjny Infratsruktura i 
Środowisko 2007 - 2013 

41 577 916 5 200 000 31 789 892 3 541 208 0

41 577 916 5 200 000 31 789 892 3 541 208
24 190 309 2 876 000 19 543 705 1 770 604
17 387 607 2 324 000 12 246 187 1 770 604

2

Ochrona przed powodzią w zlewni 
Wisłoki, w tym budowa zbiorników 
retencyjnych Kąty-Myscowa oraz 

Dukla

 Ochrona przeciwpowodziowa 
terenów położonych w zlewni 

rzeki Wisłoki Program 
Operacyjny Infratsruktura i 

Środowisko 2007 - 2013

63 315 051 17 217 000 14 455 108 9 051 734 44 772 4 021 903

63 315 051 17 217 000 14 455 108 9 051 734 44 772
28 579 301 9 570 000 7 902 295 6 749 234 44 772
34 735 750 7 647 000 6 552 813 2 302 500

3

Zaprojektowanie i budowa 
lewostronnego obwałowania rzeki 

Wisłoki w km 53+800-55+600 w 
miejscowościach: Zawierzbie, 

Żyraków, na terenie gminy Żyraków, 
województwo podkarpackie

 Zapewnienie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego na 

odcinku 53+800-55+600 rzeki 
Wisłoki w miejscowościach 

Zawierzbie oraz Żyraków 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego 

2007 – 2013

10 381 584 150 000 4 605 547 5 579 487 10 185 034

10 381 584 150 000 4 605 547 5 579 487
8 784 779 0 3 914 715 4 870 064
1 596 805 150 000 690 832 709 423

4

Zaprojektowanie i budowa suchego 
zbiornika przeciwpowodziowego 

(polderu przepływowego) pn. 
"Kańczuga" na rzece Mleczka 
Kańczudzka na terenie gminy 

Jawornik Polski oraz miasta i gminy 
Kańczuga

Zapewnienie ochrony 
przeciwpowodziowej 

miejscowościom położonym 
poniżej planowanego zbiornika 
suchego wzdłuż rzeki Mleczki 

Kańczudzkiej 
a następnie rzeki Mleczki 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego 

2007 – 2013

40 243 718 600 000 12 046 017 27 495 724 39 541 741

40 243 718 600 000 12 046 017 27 495 724
33 610 480 0 10 239 115 23 371 365

6 633 238 600 000 1 806 902 4 124 359

5
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

Priorytety VI-IX 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje 

dla beneficjentów programu
81 775 788 41 042 094 24 766 467 10 956 154 5 011 073 0

81 010 258 40 723 962 24 450 411 10 824 812 5 011 073
2 584 213 1 020 935 691 280 871 998

45 602 18 016 12 198 15 388
78 380 443 39 685 011 23 746 933 9 937 426 5 011 073

765 530 318 132 316 056 131 342
765 530 318 132 316 056 131 342

Załącznik Nr 2 
do projektu Uchwały Nr ……/……./..…                                                            

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia …………………2011r. 

Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia

Jednostka 
odpowiedzialna lub 

koordynująca
Okres 

realizacji

Klasyfikacja 
Dział - 

Rozdział

Łączne nakłady 
finansowe 
(ujęte w 

Limity wydatków w poszczególnych latach

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

limit zobowiązań

1) programy, projekty lub zadania (razem)
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

Podkarpaci Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 

Wodnych 

2006 - 
2014

010 - 01008
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

Podkarpaci Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 

Wodnych 
Departament 

Rolnictwa i 
Środowiska

2008 - 
2014

010 - 01008
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

Podkarpaci Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 

Wodnych 
Departament 

Rolnictwa i 
Środowiska

2009 - 
2013

010 - 01078

 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

Podkarpaci Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 

Wodnych 
Departament 

Rolnictwa i 
Środowiska

2010 - 
2013

010 - 01078

 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

Wojewódzki Urząd 
Pracy 

2011 - 
2014

150 - 15011     
150 - 15013      
150 - 15095        
801 - 80146     
801 - 80195            
852 - 85218     
852 - 85219       
852 - 85295       
853 - 85395  
854 -85415      
854 -85495     

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

 - wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa
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Centrum Obsługi Inwestorów i 
Eksporterów w Wojew. 

Podkarpackim, Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 

6.2 Rozwój sieci centrów obsługi 
inwestorów i eksporterów oraz 

powstanie nowych terenów 
inwestycyjnych 

Utworzenie Centrum Obsługi 
Inwestorów i Eksporterów w 

Województwie Podkarpackim
2 709 589 269 000 284 732 284 732 284 732 284 733 231 732 231 732 231 732 231 732 231 732 0

2 709 589 269 000 284 732 284 732 284 732 284 733 231 732 231 732 231 732 231 732 231 732
1 197 278 228 650 242 022 242 022 242 022 121 012 0 0 0 0 0
1 301 026 0 0 0 0 142 366 231 732 231 732 231 732 231 732 231 732

211 285 40 350 42 710 42 710 42 710 21 355 0 0 0 0 0

7

Zakup pojazdów szynowych na 
potrzeby regionalnych kolejowych 
przewozów osób w województwie 

podkarpackim.

Poprawa dostępności i jakości 
podróżowania.

79 996 620 18 328 060 55 568 560 50 688 560

79 996 620 18 328 060 55 568 560
51 658 120 11 837 574 35 882 056

4 000 000 2 938 490 1 000 000
24 338 500 3 551 996 18 686 504

8

Przygotowanie i realizacja budowy 
łacznika drogi woj. Nr 835 Lublin - 
gr. Woj. - Przeworsk - Kańczuga  - 
Dynów - Grabownica Starzeńska 

Cele "Infrastruktura techniczna i 
informatyczna"  Poprawa 

dostępności i jakości 
infrastruktury transportowej

39 000 000 1 000 000 38 000 000 0

39 000 000 1 000 000 38 000 000
33 150 000 850 000 32 300 000

5 850 000 150 000 5 700 000

9

Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbięcin 
- Zaklików - Stalowa Wola odc. 

Granica Województwa - Stalowa 
Wola

 Cele "Infrastruktura techniczna i 
informatyczna"  Poprawa 

dostępności i jakości 
infrastruktury transportowe

24 480 000 6 826 600 6 826 600 10 826 800 17 653 400

24 480 000 6 826 600 6 826 600 10 826 800
20 808 000 5 802 610 5 802 610 9 202 780

3 672 000 1 023 990 1 023 990 1 624 020

10

Rozbudowa dr. woj. Nr 858 
Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - 

Szczebrzeszyn odc. Zarzecze - 
Granica Województwa 

 Cele "Infrastruktura techniczna i 
informatyczna"  Poprawa 

dostępności i jakości 
infrastruktury transportowej

35 000 000 5 600 000 15 800 000 13 400 000 29 200 000

35 000 000 5 600 000 15 800 000 13 400 000
29 580 000 4 760 000 13 430 000 11 390 000

5 420 000 840 000 2 370 000 2 010 000

11

Rozbudowa dr. woj. Nr 985 
Nagnajów - Baranów Sandomierski - 

Mielec - Dębica na odc. Mielec - 
Dębica etap II

Cele "Infrastruktura techniczna i 
informatyczna"  Poprawa 

dostępności i jakości 
infrastruktury transportowej

12 000 000 11 000 000 1 000 000 0

12 000 000 11 000 000 1 000 000
10 200 000 9 350 000 850 000

1 800 000 1 650 000 150 000

12

Rozbudowa dr. woj. Nr 877 Naklik - 
Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - 

Szklary odc. Granica Województwa - 
Leżajsk 

Cele "Infrastruktura techniczna i 
informatyczna"  Poprawa 

dostępności i jakości 
infrastruktury transportowej

34 207 600 6 398 000 16 400 000 11 409 600 0

34 207 600 6 398 000 16 400 000 11 409 600
29 076 460 5 438 300 13 940 000 9 698 160

5 131 140 959 700 2 460 000 1 711 440

13
Rozbudowa dr. woj. Nr  880 

Jarosław - Pruchnik 

Cele "Infrastruktura techniczna i 
informatyczna"  Poprawa 

dostępności i jakości 
infrastruktury transportowej

23 060 000 7 800 000 7 800 000 7 460 000 0

23 060 000 7 800 000 7 800 000 7 460 000
19 601 000 6 630 000 6 630 000 6 341 000

3 459 000 1 170 000 1 170 000 1 119 000

Urząd Marszalkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament Dróg i 

Transportu

2009 - 
2012

600 - 60001 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Inne, w tym Fundusz Kolejowy

Departament 
Promocji, Turystyki i 

Sportu 

2010 - 
2020

500 - 50005

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

 - wydatki majątkowe

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2011 - 
2013

600 - 60013
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2011 - 
2012

600 - 60013
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2011 - 
2012

600 - 60013
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2011 - 
2013

600 - 60013
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2011 - 
2013

600 - 60013
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2011 - 
2013

600 - 60013
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
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Budowa drogi dojazdowej do 
przejścia granicznego oraz 

przebudowa dr. woj. Nr 866 
Dachnów - Lubaczów - Krowica 

Hołodowska - Gr. Państwa na odc. 
Lubaczów - Budomierz

Cele "Infrastruktura techniczna i 
informatyczna"  Poprawa 

dostępności i jakości 
infrastruktury transportowej

65 000 000 40 500 000 14 500 000 0

65 000 000 40 500 000 14 500 000
55 250 000 34 425 000 12 325 000

9 750 000 6 075 000 2 175 000

15

 Rozbudowa dr. woj. Nr 892 Zagórz - 
Komańcza i dr. woj. Nr 897 Tylawa - 

Komańcza - Radoszyce - Cisna - 
Ustrzyki Górne - Wołosate Gr. 

Państwa odc. Komańcza - 
Radoszyce 

Cele "Infrastruktura techniczna i 
informatyczna"  Poprawa 

dostępności i jakości 
infrastruktury transportowej

82 500 000 27 500 000 55 000 000 0

82 500 000 27 500 000 55 000 000
70 125 000 23 375 000 46 750 000
12 375 000 4 125 000 8 250 000

16
Rozbudowa dr. woj. Nr  885 

Przemyśl - Hermanowice Granica 
Państwa

 Stworzenie dogodnych 
powiązań komunikacyjnych 

województw Polski Wschodniej
7 690 000 0 0 700 000 3 000 000 3 990 000 0

7 690 000 0 0 700 000 3 000 000 3 990 000
6 536 500 595 000 2 550 000 3 391 500
1 153 500 105 000 450 000 598 500

17

Likwidacja barier rozwojowych - 
most na Wiśle z rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 764 oraz 
połączeniem z drogą wojewódzką 

Nr 875 

Stworzenie dogodnych powiązań 
komunikacyjnych województw 

Polski Wschodniej
272 945 275 84 211 992 124 226 080 60 917 302 661 683

272 945 275 84 211 992 124 226 080 60 917 302
143 422 396 43 732 888 65 166 052 32 612 076
129 522 879 40 479 104 59 060 028 28 305 226

18
Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej - Województwo 

Podkarpackie 

Zbudowanie w województwie 
podkarpackim nowoczesnej 

infrastruktury publicznej 
bazującej na technologiach 

informatycznych

344 535 650 3 922 400 97 616 604 152 134 395 42 296 647 8 977 383 8 734 063 8 490 744 11 248 387 11 051 587 0

42 544 920 0 0 0 0 8 977 383 8 734 063 8 490 744 8 269 765 8 072 965
42 544 920 8 977 383 8 734 063 8 490 744 8 269 765 8 072 965

301 990 730 3 922 400 97 616 604 152 134 395 42 296 647 0 0 0 2 978 622 2 978 622
207 255 317 2 991 524 68 208 562 106 192 269 29 862 962

70 352 434 578 932 21 383 505 33 448 918 8 920 395 2 978 622 2 978 622
24 382 979 351 944 8 024 537 12 493 208 3 513 290

19
PSeAP - Podkarpacki System e-

Administracji Publicznej 

Uruchomienie w skali 
województwa jednorodnego 

systemu obiegu dokumentów i 
zarządzania sprawami oraz 

zdalnych usług

92 644 141 45 900 314 6 811 264 22 600 32 600 32 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 0

913 800 0 0 22 600 32 600 32 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600
913 800 22 600 32 600 32 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600 82 600

91 730 341 45 900 314 6 811 264
90 902 331 45 411 931 6 724 045

828 010 488 383 87 219

20
Podkarpacki System Informacji 

Medycznej” "PSIM" 

Uruchomienie w skali 
województwa spójnego systemu 

wspierającego zarządzanie i 
funkcjonowanie opieki 

zdrowotnej w placówkach służby 
zdrowia

58 787 133 35 034 025 16 351 723 6 254 355 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 0

988 080 0 0 0 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340
988 080 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340 82 340

57 799 053 35 034 025 16 351 723 6 254 355
48 994 086 29 778 921 13 898 964 5 316 201

8 804 967 5 255 104 2 452 759 938 154

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2011 - 
2012

600 - 60013

 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2010 - 
2012

600 - 60013

 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2009 - 
2013

600 - 60013
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2013 - 
2015

600 - 60013
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament 

Społeczeństwa 
Informacyjnego

2009 - 
2025

720 - 72095
 - wydatki bieżące, z tego

Budżet Woj. Podkarpackiego
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament 

Społeczeństwa 
Informacyjnego

2010 - 
2019

720 - 72095 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

 - wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament 

Społeczeństwa 
Informacyjnego

2009 - 
2025

720 - 72095
 - wydatki bieżące, z tego

Budżet Woj. Podkarpackiego
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
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Projekt systemowy pt. 
„Wzmocnienie instytucjonalnego 
systemu wdrażania Regionalnej 

Strategii Innowacji w latach 2007-
2013 w województwie 

podkarpackim” 

Wzmocnienie instytucjonalnego 
systemu wdrażania Regionalnej 

Strategii Innowacji w latach 2007-
2013 w województwie

19 990 722 6 981 320 5 107 068 5 107 069 0

19 990 722 6 981 320 5 107 068 5 107 069
16 992 114 5 934 122 4 341 008 4 341 009

1 499 304 523 599 383 030 383 030
1 499 304 523 599 383 030 383 030

22
System Informacji o Funduszach 

Europejskich- Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna 

Realizacja zadania polegająca na 
prowadzeniu Głównego Punktu 
Informacyjnego przy Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego oraz 

koordynacja, promocja, 
monitoring, kontrola oraz ocena 

działanlości sieci Lokalnych 
Punktów Informacyjnych -

Program Operacyjny Pomoc 
Techniczna

6 430 382 974 798 984 714 992 623 1 021 762 542 871 0

6 255 382 954 798 954 714 967 623 991 762 542 871
5 317 075 811 578 811 507 822 480 842 998 461 440

938 307 143 220 143 207 145 143 148 764 81 431
175 000 20 000 30 000 25 000 30 000
148 750 17 000 25 500 21 250 25 500

26 250 3 000 4 500 3 750 4 500

23
Obserwatorium Integracji 

Społęcznej - umowa nr CRZL/WRP 
II/1.16/1/10 do 2013 roku 

Stworzenie szans na lapsze 
planowanie polityk i strategii 
rozwiązywania problemów 

alkoholowych

948 664 288 664 312 800 347 200 0

948 664 288 664 312 800 347 200
806 364 245 364 265 880 295 120
142 300 43 300 46 920 52 080

24

Projekt "Karpacka Marka" 
realizowany w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska-
Białoruś-Ukraina 2007-2013 

prognoza dotyczy tylko 
Województwa Podkarpackiego jako 

partnera programu 

Promocja Województwa 
Podkarpackiego

313 933 228 456 85 477 0

313 933 228 456 85 477
282 539 205 610 76 929

31 394 22 846 8 548

25

Projekt pt. "Strategia doganiania 
dla województw Polski 

Wschodniej", realizowany w 
ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-
2013, priorytet I: Nowoczesna 

Gospodarka, Działanie 1.4 
Promocja i Współpraca, komponent 

Współpraca, obszar "Tworzenie 
polityki rozwoju regionalnego"

Celem projektu jest zbudowanie 
trwałej platformy kooperacji 

między regionami Polski 
Wschodniej nakierowanej na 

zbliżenie się na poziomie rozwoju 
do regionów o wyższym 

poziomie rozwoju społeczno-
gospodarczego UE poprzez 

wypracowanie strategii 
doganiania dla województw: 
podkarpackiego, lubelskiego, 

świętokrzyskiego, podlaskiego, i 
warmińsko-mazurskiego

1 392 000 57 200 877 200 457 600

0
1 392 000 57 200 877 200 457 600
1 252 800 51 480 789 480 411 840

139 200 5 720 87 720 45 760

Departament Rozwoju 
Regionalnego

2011 - 
2013

750-75095

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

 - wydatki majątkowe, z tego

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament Rozwoju 
Regionalnego Oddział 

Wdrażania 
Regionalnej Strategii 

Innowacji

2008 - 
2013

730 - 73095
 - wydatki bieżące, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

 - wydatki majątkowe

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Podkarpackiego- 
Departament Rozwoju 
Regionalnego- Oddział 

informacji o 
Funduszach 
Europejskich

2009 - 
2015

750 - 75018

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

 - wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

Urząd Marszalkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament 

Promocji, Turystyki i 
Sportu 

2011 - 
2012

750 - 75075

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

 - wydatki majątkowe

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 

Rzeszowie, ul. 
Hetmańska 120

2011 - 
2013

750 - 75071
 - wydatki bieżące, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

 - wydatki majątkowe
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Projekt pt. "Kluczowe wyzwania dla 
województw Polski Wschodniej w 

przyszłym okresie programowania - 
analizy rozwoju sytuacji, plany 
adaptacji i stworzenie systemu 

stałej współpracy", realizowany w 
ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Poslki Wschodniej 2007-

2013, prirytet I: Nowoczesna 
Gospodarka, Działanie 1.4 

Promocja i Współpraca, komponent 
Współpraca, obszar "Tworzenie 
polityki rozwoju regionalnego"

Zwiększenie potencjału 
rozwojowego województw Polski 

Wschodniej i intensyfikacja 
wspołpracy interregionalnej 

województw na tym obszarze 

511 000 49 000 462 000

0
507 000 45 000 462 000
456 300 40 500 415 800

50 700 4 500 46 200
4 000 4 000
3 600 3 600

400 400

27

Projekt pn. Modernizacja oferty 
kształcenia zawodowego w 
powiązaniu z potrzebami 

lokalnego/regionalnego rynku pracy 
w ramach priorytetu IX Projekty 

innowacyjne POKL. (85% EFS + 15% 
BP)  Projekt nie przewiduje wkładu 

własnego. 

Modernizacja oferty kształcenia 
zawodowego w powiązaniu z 

potrzebami 
lokalnego/regionalnego rynku 

pracy

8 121 208 3 998 862 3 228 074 0

6 608 208 3 750 862 2 028 074
5 616 671 3 188 233 1 723 557

991 537 562 629 304 517
1 513 000 248 000 1 200 000
1 286 050 210 800 1 020 000

226 950 37 200 180 000

28

Projekt pn.Podkarpacki fundusz 
stypendialny dla doktorantów 

realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VIII Regionalne kadry 
gospodarki działanie 8.2 - Transfer 

wiedzy , poddziałanie 8.2.2 - 
Regionalne Strategie Innowacji. 

Wsparcie doktorantów z 
województwa podkarpackiego

17 495 338 6 377 026 5 455 752 3 045 524 0

17 478 138 6 377 026 5 455 752 3 045 524
14 856 417 5 420 472 4 637 390 2 588 696

1 310 861 478 277 409 181 228 414
1 310 860 478 277 409 181 228 414

17 200
14 620

1 290
1 290

29
Szwajcarsko Polski Program 

Współpracy 

Zmniejszenie różnic społeczno - 
gospodarczych istniejących 

pomiędzy Polską a wyżej 
rozwiniętymi państwami UE oraz 

różnic na terytorium Polski 
pomiędzy ośrodkami miejskimi a 

regionami słabo rozwiniętymi 
pod względem strukturalnym

13 902 593 481 697 6 065 493 4 957 685 1 640 637 757 081 0

4 491 304 128 509 1 969 345 1 609 690 529 990 253 770
3 986 801 109 233 1 751 017 1 434 855 475 991 215 705

504 503 19 276 218 328 174 835 53 999 38 065
9 411 289 353 188 4 096 148 3 347 995 1 110 647 503 311
9 357 786 300 210 4 095 623 3 347 995 1 110 647 503 311

53 503 52 978 525

Budżet Woj. Podkarpackiego
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Departament Rozwoju 
Regionalnego

2011 - 
2012

750-75095

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej

 - wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Województwo 
Podkarpackie/ Urząd 

Marszałkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament Edukacji 

i Kultury - Oddział 
edukacji

2010 - 
2012

801 - 80130

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

 - wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

Budżet Państwa

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 

Rzeszowie, ul. 
Hetmańska 120

2011 - 
2015

852 - 85295

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

 - wydatki majątkowe, z tego
Budżet UE: Szwajcaria
Budżet Woj. Podkarpackiego

Województwo 
Podkarpackie/ Urząd 

Marszałkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament Edukacji 

i Kultury - Oddział 
edukacji

2009 - 
2013

803 - 80309
 - wydatki bieżące, z tego

Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
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30

Szkolenie i specjalistyczne 
doradztwo dla kadr instytucji 

pomocy społecznej działających na 
terenie województwa 

podkarpackiego powiązane z 
potrzebami oraz specyfiką 

realizowanych zadań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2007-2013 WND-PO KL.07.01.03-18-

001/09

Szkolenie i specjalistyczne 
doradztwo dla kadr instytucji 

pomocy społecznej działających 
na terenie województwa 

podkarpackiego

9 096 866 4 000 000 2 548 433 2 548 433 0

9 096 866 4 000 000 2 548 433 2 548 433
7 732 336 3 400 000 2 166 168 2 166 168
1 364 530 600 000 382 265 382 265

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 

Rzeszowie, ul. 
Hetmańska 120

2011 - 
2013

853 - 85395

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

 - wydatki majątkowe

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe



Strona 7 z 12

746 045 560 219 547 549 162 502 337 96 260 065 69 046 061 60 906 647 977 925 977 925 1 327 991 1 327 991 1 327 991 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 18 002 556
437 707 690 108 248 430 99 463 254 59 133 702 37 063 484 25 630 423 977 925 977 925 1 327 991 1 327 991 1 327 991 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
308 337 870 111 299 119 63 039 083 37 126 363 31 982 577 35 276 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Utrzymanie urządzeń i melioracji 

wodnych podstawowych i 
szczegółowych

Zabezpieczenie ludności, mienia i 
gospodarki przed negatywnymi 
skutkami powodzi i zapewnienie 

trwałości projektu

336 937 65 000 65 000 66 950 68 959 71 028 0

336 937 65 000 65 000 66 950 68 959 71 028
336 937 65 000 65 000 66 950 68 959 71 028

2

Pomoc techniczna realizowana w 
ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  na lata 2007 - 
2013. 

Departament Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich realizuje 

zadania własne w ramach trzech 
schematów Pomocy technicznej 

PROW 2007 - 2013.  Celem realizacji 
PT jest wsparcie systemu 

zarządzania, promowania i 
informowania o PROW. 

Zabezpieczenie środków na ten cel 
jest warunkiem niezbędnym do 

realizacji przez Departament PROW 
niezbędnych działań związanych z 

wdrażaniem PROW 2007-2013. 
Zadania Departamentu w tym 
zakresie są wynikiem realizacji 

obowiązków Samorządu 
Województwa Podkarpackiego 

zapisanych w ustawie z dnia 7 marca 
2007 roku o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich (Dz.U. nr 64 poz 
427 z późn. zm.) oraz wynikają z 
umowy nr 11/BZD-UM09/2009 

zawartej w dniu 29 stycznia 2009r. 
pomierzy SW i ARiMR.

37 302 500 5 166 000 5 346 000 5 713 000 5 754 000 5 754 000 0

36 978 250 5 135 000 5 258 000 5 698 000 5 739 000 5 739 000
8 352 000 336 000 360 000 410 000 1 290 000 5 739 000

28 626 250 4 799 000 4 898 000 5 288 000 4 449 000
324 250 31 000 88 000 15 000 15 000 15 000

66 000 6 000 16 000 3 000 3 000 15 000
258 250 25 000 72 000 12 000 12 000

3

Pomoc techniczna realizowana w 
ramach Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013" 

Oddział wdrażania PO RYBY 2007-
2013 Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
realizuje zadania własne w ramach 

trzech schematów Pomocy 
technicznej PO RYBY 2007 - 2013.  
Celem realizacji PT jest wsparcie 

systemu zarządzania, promowania i 
informowania o PO RYBY 2007 - 

2013. Zabezpieczenie środków na 
ten cel jest warunkiem niezbędnym 
do realizacji przez Oddział  PO RYBY  
niezbędnych działań związanych z 
wdrażaniem PO RYBY 2007 - 2013. 
Zadania Oddziału w tym zakresie są 

wynikiem realizacji obowiązków 
Samorządu Województwa 

Podkarpackiego zapisanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dn. 29 września 
2009r  w sprzwie warunków i 
sposobu wykonywania zadań 
instytucji zarządzającej przez 

samorząd województwa

3 116 000 475 000 570 000 625 000 685 000 360 000 0

3 020 000 465 000 540 000 610 000 670 000 350 000
3 020 000 465 000 540 000 610 000 670 000 350 000

96 000 10 000 30 000 15 000 15 000 10 000
96 000 10 000 30 000 15 000 15 000 10 000

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

Departament 
Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
Oddział wdrażania

2009 - 
2015

050 - 05011

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Państwa

 - wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa

Departament 
Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
Oddział wdrażania

2010 - 
2015

010 - 01041

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

 - wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

 - wydatki majątkowe

Departament 
Rolnictwa i 
Środowiska 

Podkarpacki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w 
Rzeszowie

2011 - 
2015

010 - 01008
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4
RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ 

VII

RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I 
÷ VII  - dotacje dla beneficjentów 

programu
91 767 953 50 985 000 20 064 829 13 469 013 5 646 921 1 602 190 0

7 489 267 2 636 977 2 209 917 1 913 921 542 165 186 287
7 489 267 2 636 977 2 209 917 1 913 921 542 165 186 287

84 278 686 48 348 023 17 854 912 11 555 092 5 104 756 1 415 903
84 278 686 48 348 023 17 854 912 11 555 092 5 104 756 1 415 903

5
Zakup, zakup i modernizacja 

pojazdów szynowych 

Zakup, zakup i modernizacja 
pojazdów szynowych na 

potrzeby regionalnych oraz 
międzywojewódzkich kolejowych 

przewozów pasażerskich - 
poprawa dostępności i jakości 

podróżowania

69 411 500 12 617 250 9 117 250 11 649 050 13 543 750 13 531 250 0

69 411 500 12 617 250 9 117 250 11 649 050 13 543 750 13 531 250
43 750 000 7 293 750 7 293 750 7 293 750 7 293 750 7 281 250
25 661 500 5 323 500 1 823 500 4 355 300 6 250 000 6 250 000

6
Rekompensata z tytułu 

wykonywania regionalnych 
kolejowych przewozów osób 

Rekompensata z tytułu 
wykonywania regionalnych 

kolejowych przewozów osób
115 013 615 38 509 090 38 504 525 0

 - wydatki bieżące, z tego 115 013 615 38 509 090 38 504 525
Budżet Woj. Podkarpackiego 115 013 615 38 509 090 38 504 525
 - wydatki majątkowe

7
Remonty cząstkowe nawierzchni 

dóg wojewódzkich 
Remonty cząstkowe nawierzchni 

dóg wojewódzkich 
26 013 295 6 496 681 6 704 902 7 035 146 0

26 013 295 6 496 681 6 704 902 7 035 146
26 013 295 6 496 681 6 704 902 7 035 146

8

Przygotowanie i realizacja budowy  
północnej obwodnicy miasta 

Sokołowa Małopolskiego, celem 
dodatkowego skomunikowania z 

drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – 
Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – 

Leżajsk 

Cele "Infrastruktura techniczna i 
informatyczna"  Poprawa 

dostępności i jakości 
infrastruktury transportowej

48 000 000 0 8 000 000 7 000 000 13 000 000 20 000 000 0

48 000 000 0 8 000 000 7 000 000 13 000 000 20 000 000
40 000 000 0 0 7 000 000 13 000 000 20 000 000

8 000 000 0 8 000 000

9

Opracowanie dokumentacji 
projektowych i uzyskanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowych 

opracowanie dokumentacji 
projektowych i uzyskanie decyzji 

o zewoleniu na realizację 
inwestycji drogowych 

1 573 200 393 200 980 000 2 556

1 573 200 393 200 980 000
1 073 200 93 200 980 000

500 000 300 000

10
Zimowe utrzymanie dróg Zimowe 

utrzymanie dróg
Zimowe utrzymanie dróg Zimowe 

utrzymanie dróg
34 223 809 12 136 907 9 703 849 6 812 414 0

34 223 809 12 136 907 9 703 849 6 812 414
34 223 809 12 136 907 9 703 849 6 812 414

11
Projekty pomocy technicznej - RPO 

WP 
Zapewnienie prawidłowej obsługi 

wdrażania RPO WP
124 210 223 25 000 000 14 304 071 14 304 071 14 304 071 14 304 071 0

118 148 939 20 155 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
118 148 939 20 155 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

6 061 284 4 845 000 304 071 304 071 304 071 304 071
6 061 284 4 845 000 304 071 304 071 304 071 304 071

 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Państwa
Inne, w tym Fundusz Kolejowy

Departament 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
Departament 

Wdrażania Projektów 
Infrastrukturalnych 

Regionalnego 
Programu 

Operacyjnego

2011 - 
2015

150 - 15011  
400 - 40001  
400 - 40003  
400 - 40095  
600 - 60053  
851 - 85115

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Państwa

 - wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa

Urząd Marszalkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament Dróg i 

Transportu

2010 - 
2012

600 - 60001

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2010 - 
2013

600 - 60013

Urząd Marszalkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament Dróg i 

Transportu

2010 - 
2015

600 - 60001

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

 - wydatki majątkowe

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2012 - 
2015

600 - 60013

 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Woj. Podkarpackiego
Inne źródła

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2010 - 
2013

600 - 60013 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

 - wydatki majątkowe

Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie 
Departament Dróg i 

Transportu

2010 - 
2012

600 - 60013
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Woj. Podkarpackiego
Inne, w tym dotacja UG Brzozów

Urząd Marszalkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament Rozwoju 
Regionalnego Oddział 
naboru projektów w 

zakresie  VIII osi 
priorytetowej RPO

2010 - 
2015

750 - 75018

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Państwa

 - wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa
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12

Promocja Województwa 
Podkarpackiego przy wykorzystaniu 

działalności przewoźników 
lotniczych, jako platformy 
nowoczesnego systemu  

przekazywania informacji o regionie 

Promocja Województwa 
Podkarpackiego 

24 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 18 000 000

24 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
24 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

13

Objęcie akcji zwykłych imiennych 
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Rzeszowie 

przez Województwo Podkarpackie 

Rozwój konkurencyjnej 
gospodarki opartej na wiedzy 
oraz poprawa atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa 

podkarpackiego w oparciu o idee 
innowacyjności poprzez 

wzmocnienie i wykorzystanie 
regionalnego potencjału 

naukowo-badawczego oraz 
infrastrukturalnego

14 302 800 8 548 800 3 881 000 1 873 000 0

14 302 800 8 548 800 3 881 000 1 873 000
14 302 800 8 548 800 3 881 000 1 873 000

14
Wydatki Regionalnego Punktu 

Kontaktowego EWT ** 

Wspołpraca transgraniczna: 
Polska-Ukraina-Białoruś oraz 
Polska-Republika Słowacka

76 500 20 000 20 000 20 000 0

76 500 20 000 20 000 20 000
76 500 20 000 20 000 20 000

15
Progam wspierania edukacji 

uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić 
talentu" - stypendia. 

Wspieranie edukacji młodzieży z 
województwa podkarpackiego

3 046 680 170 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0

3 046 680 170 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
3 046 680 170 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

16

Rozbudowa i modernizacja 
Wojewódzkiego Szpitala 

Podkarpackiego im. Jana Pawła II w 
Krośnie" 

Dostosowanie budynków do o 
przepisów w tym Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia
44 282 300 22 000 000 13 532 300 0

44 282 300 22 000 000 13 532 300
44 282 300 22 000 000 13 532 300

17

Modernizacja i rozbudowa 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w 
Rzeszowie 

Spełnienie wymogów 
ratownictwa medycznego

15 466 400 9 096 617 3 740 350 0

15 466 400 9 096 617 3 740 350
15 466 400 9 096 617 3 740 350

18

Modernizacja i doposażenie 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w 

Rzeszowie na potrzeby 
funkcjonowania centrum 

urazowego

 Zrealizowanie wymogów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 10.11.2006r.
1 686 450 615 300 861 000 210 150 0

1 686 450 615 300 861 000 210 150
1 686 450 615 300 861 000 210 150

19
Modernizacja Wojewódzkiego 

Szpitala im. Św. Ojca Pio w 
Przemyślu 

Zrealizowanie wymogów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 10.11.2006r.
3 200 000 1 188 929 1 000 000 0

3 200 000 1 188 929 1 000 000
3 200 000 1 188 929 1 000 000

Urząd Marszalkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament 

Promocji, Turystyki i 
Sportu 

2011 - 
2014

750 - 75075

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

 - wydatki majątkowe

Urząd Marszalkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament Rozwoju 
Regionalnego Oddział 

europejskiej 
współpracy 
terytorialnej

2010 - 
2013

750 - 75095

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

 - wydatki majątkowe

Urząd Marszalkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament Rozwoju 

Regionalnego

2010 - 
2013

750 - 75095

 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Woj. Podkarpackiego

Wojewódzki Szpital 
Podkarpacki im. Jana 

Pawła II w Krośnie

2006 - 
2012

851 - 85111
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Woj. Podkarpackiego

Urząd Marszalkowski 
Województwa 

Podkarpackiego 
Departament Edukacji 

i Kultury - Oddział 
edukacji

2008 - 
2025

801 - 80195

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

 - wydatki majątkowe

Szpital Wojewódzki Nr 
2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzeszowie

2010 - 
2013

851 - 85111

 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Woj. Podkarpackiego

Szpital Wojewódzki Nr 
2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzeszowie

2007 - 
2012

851 - 85111
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Woj. Podkarpackiego

Wojewódzki Szpital 
im. Św. Ojca Pio w 

Przemyślu

2008 - 
2012

851 - 85111
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Woj. Podkarpackiego
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20
Modernizacja i rozbudowa Budynku 

Nr 3 

Dostosowanie pomieszczeń i 
urządzeń szpitala do wymagań 

Rozp. Min. Zdrowia z 10.11.2006
13 250 000 3 300 000 2 150 200 0

13 250 000 3 300 000 2 150 200
13 250 000 3 300 000 2 150 200

21
Wojewódzki Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2007-2013 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
na terenie województwa 

podkarpackiego
2 575 109 1 135 109 370 000 1 070 000 0

2 575 109 1 135 109 370 000 1 070 000
2 575 109 1 135 109 370 000 1 070 000

22
Wojewódzki Program Pomocy 

Społecznej 
Łagodzenie skutków ubóstwa 3 400 000 400 000 700 000 700 000 800 000 800 000 0

3 400 000 400 000 700 000 700 000 800 000 800 000
3 400 000 400 000 700 000 700 000 800 000 800 000

23

Wojewódzki Program Na Rzecz 
Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i 
Przeciwdz. Ich Wykluczeniu Społ. Na 

lata 2008-2020 

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych

7 647 248 320 000 536 500 536 500 536 500 777 925 777 925 777 925 1 127 991 1 127 991 1 127 991 0

7 647 248 320 000 536 500 536 500 536 500 777 925 777 925 777 925 1 127 991 1 127 991 1 127 991
7 647 248 320 000 536 500 536 500 536 500 777 925 777 925 777 925 1 127 991 1 127 991 1 127 991

24
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 

Pomoc Techniczna 
Zapewnienie prawidłowej obsługi 

wdrażania POKL
55 738 041 14 603 666 14 650 561 14 470 771 8 506 860 3 506 183 0

55 738 041 14 603 666 14 650 561 14 470 771 8 506 860 3 506 183
15 738 318 1 941 150 1 948 184 1 921 216 6 421 585 3 506 183
39 999 723 12 662 516 12 702 377 12 549 555 2 085 275

25
Muzeum Polaków ratujących Żydów 
na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów 

w Markowej 

Muzeum Polaków ratujących 
Żydów na Podkarpaciu im. 

Rodziny Ulmów w Markowej
6 405 000 305 000 1 500 000 4 505 000 0

6 405 000 305 000 1 500 000 4 505 000
6 405 000 305 000 1 500 000 4 505 000

Specjalistyczny 
Psychiatryczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej im. 

prof.. Antoniego 
Kępińskiego w 

Jarosławiu

2007 - 
2012

851 - 85120
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Woj. Podkarpackiego

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 

Rzeszowie, ul. 
Hetmańska 120

2011 - 
2015

852 - 85217 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

 - wydatki majątkowe

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 

Rzeszowie, ul. 
Hetmańska 120

2011 - 
2013

851 - 85154
 - wydatki bieżące, z tego

Budżet Woj. Podkarpackiego
 - wydatki majątkowe

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

2011 - 
2015

853 - 85332 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

 - wydatki majątkowe

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 

Rzeszowie, ul. 
Hetmańska 120

2011 - 
2020

853 - 85311

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

 - wydatki majątkowe

Muzeum-Zamek w 
Łańcucie 

Departament Edukacji 
i Kultury - Oddział

2010 - 
2013

921 - 92118
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe, z tego

Budżet Woj. Podkarpackiego
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 229 279 9 544 274 9 745 657 11 375 698 9 818 445 9 028 007 7 561 980 4 960 034 4 956 214 4 519 898 4 305 543 4 089 403 3 355 668 141 950 0 0 0
100 229 279 9 544 274 9 745 657 11 375 698 9 818 445 9 028 007 7 561 980 4 960 034 4 956 214 4 519 898 4 305 543 4 089 403 3 355 668 141 950 0 0 0

1

Poręczenie kredytu 
długoterminowego zaciągniętego 

przez  Wojewódzki Szpital 
Podkarpacki im.  Jana Pawła II w 

Krośnie  w Dexia Kommunalkredit 
Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. 
zgodnie z Uchwałą Nr XII/191/07 

Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 1 

października 2007 r. 

Poręczenie kredytu 
długoterminowego w kwocie 
25.000.000 zł (36.773.446 zł 

36 773 446 3 106 604 3 551 030 3 155 672 3 040 185 2 924 847 2 578 840 2 703 629 2 799 640 2 463 154 2 347 832 2 232 320 1 598 416 0

36 773 446 3 106 604 3 551 030 3 155 672 3 040 185 2 924 847 2 578 840 2 703 629 2 799 640 2 463 154 2 347 832 2 232 320 1 598 416
36 773 446 3 106 604 3 551 030 3 155 672 3 040 185 2 924 847 2 578 840 2 703 629 2 799 640 2 463 154 2 347 832 2 232 320 1 598 416

2

Poręczenie kredytu 
długoterminowego zaciągniętego 
przez Szpital  Wojewódzki Nr 2 im. 
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
w Dexia Kommunalkredit Bank S.A. 
z siedzibą w Warszawie zgodnie z 
Uchwałą Nr 101/1681/08 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z 

dnia 19 marca 2008 r. 

Poręczenie kredytu 
długoterminowego w kwocie 
8.000.000 zł (9.755.170 zł z 

odsetkami).

9 755 170 1 869 677 1 773 001 1 676 125 405 907 0

9 755 170 1 869 677 1 773 001 1 676 125 405 907
9 755 170 1 869 677 1 773 001 1 676 125 405 907

3

Poręczenie kredytu 
długoterminowego zaciągniętego 
przez Wojewódzki Szpital im. Św. 
Ojca Pio w Przemyślu  w Nordea 

Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni 
zgodnie z Uchwałą Nr 105/1822/08 

Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 16 kwietnia 

2008 r. 

Poręczenie kredytu 
długoterminowego w kwocie 
25.000.000 zł (35.924.535 zł z 

odsetkami) 

35 924 535 2 855 388 2 758 543 2 655 727 2 555 896 2 456 066 2 358 127 2 256 405 2 156 574 2 056 744 1 957 711 1 857 083 1 757 252 141 950 0

35 924 535 2 855 388 2 758 543 2 655 727 2 555 896 2 456 066 2 358 127 2 256 405 2 156 574 2 056 744 1 957 711 1 857 083 1 757 252 141 950
35 924 535 2 855 388 2 758 543 2 655 727 2 555 896 2 456 066 2 358 127 2 256 405 2 156 574 2 056 744 1 957 711 1 857 083 1 757 252 141 950

4

Poręczenie kredytu 
długoterminowego zaciągniętego 

przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z 
Zamoyskich Tarnowskiej w 

Tarnobrzegu  w Nordea Bank Polska 
S.A. z siedzibą w Gdyni zgodnie z 

Uchwałą Nr 309/6322/10 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z 

dnia 31 sierpnia 2010 r. 

Poręczenie kredytu 
długoterminowego w kwocie 
3.000.000 zł (3.232.525 zł z 

odsetkami). 

3 232 525 1 121 429 1 068 658 766 530 0

3 232 525 1 121 429 1 068 658 766 530
3 232 525 1 121 429 1 068 658 766 530

5

Poręczenie kredytu 
długoterminowego zaciągniętego 
przez Szpital  Wojewódzki Nr 2 im. 
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
w Bank Polska Kasa Opieki S.A. z 
siedzibą w Warszawie zgodnie z 

Uchwałą Nr 309/6323/10 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z 

dnia 31 sierpnia 2010 r. 

Poręczenie kredytu 
długoterminowego w kwocie 
12.000.000 zł (14.543.603 zł z 

odsetkami).

14 543 603 591 176 594 425 3 121 644 3 816 457 3 647 094 2 625 013 0

14 543 603 591 176 594 425 3 121 644 3 816 457 3 647 094 2 625 013
14 543 603 591 176 594 425 3 121 644 3 816 457 3 647 094 2 625 013

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)
 - wydatki bieżące

Wojewódzki Szpital 
Podkarpacki im. Jana 

Pawła II w Krośni

2007 - 
2022

757 - 75704

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

Budżet Woj. Podkarpackiego

Szpital  Wojewódzki 
Nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzeszowie 

2008 - 
2014

757 - 75704

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

Wojewódzki Szpital 
im. Św. Ojca Pio w 

Przemyślu

2008 - 
2023

757 - 75704

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

Wojewódzki Szpital 
im. Zofii z Zamoyskich 

Tarnowskiej w 
Tarnobrzegu

2010 - 
2013

757 - 75704

 - wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

Szpital  Wojewódzki 
Nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzeszowie 

2010 - 
2016

757 - 75704

 - wydatki bieżące, z tego
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922 534 885 237 361 358 368 648 242 221 477 998 33 593 881 3 894 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne źródła

 - wydatki bieżące
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne źródła

 - wydatki majątkowe
Budżet Unii Europejskiej

Przedsięwzięcia ogółem
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne źródła
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Objaśnienie do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 Województwa Podkarpackiego na lata 2011-2025  

 

Dochody i wydatki budżetu województwa na lata 2011-2025 oszacowano w oparciu 

o analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu województwa w latach 

poprzednich oraz o dostępne dane makroekonomiczne budżetu państwa. 

Wg wytycznych Ministerstwa Finansów do sporządzenia WPF przez jednostki 

samorządu terytorialnego: 

− dynamika wzrostu PKB w latach 2010-2014 wynosić będzie od 103% do 104%, 

− indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI od 102% do 102,5%,  

− w  latach 2015-2030 wzrost PKB wynosić będzie od 103,4% do 103%, 

− indeksu CPI od 102,5% do 102,3%. 

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto ostrożne założenie wzrostu dochodów 

na poziomie 2% w stosunku rok do roku dla podstawowych źródeł dochodów i 3% dla 

wydatków bieżących. 

1. Założenia w zakresie dochodów: 

1) Dochody budżetu z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, dochodów 

zrealizowanych przez jednostki budżetowe, wpływów z tytułu udziałów 

w podatku dochodowym  od osób prawnych oraz osób fizycznych 

zaplanowano w oparciu o wielkości przyjęte w projekcie budżetu Województwa 

na 2011r. przyjmując stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku 

w wysokości 2%. 

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i wydatki z nimi 

związane wykonywane corocznie przez Samorząd Województwa zaplanowano 

na poziomie dotacji przyznanych na 2011 rok przyjmując stały wzrost na lata 

2012 i następne 2% rocznie. 

3) Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań oraz wpływy 

środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych na zadania bieżące 

i inwestycyjne wieloletnie zaplanowano zgodnie z danymi ujętymi w wykazie 

przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały o WPF. 
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4) Wpływy ze sprzedaży mienia zaplanowano w oparciu o przewidywane 

sprzedaże mienia w kolejnych latach. Na dochody z tego tytułu składać się 

będą wpływy ze sprzedaży działek okołolotniskowych położonych w Jasionce 

w strefie S1 i S2 oraz innych zbędnych nieruchomości. 

2. Założenia w zakresie wydatków: 

1) Wysokość wydatków bieżących  związanych z obsługą zadłużenia oraz 

udzielonymi poręczeniami kredytów zaciągniętych przez szpitale ustalono 

w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz przewidywane koszty 

przyszłych kredytów i pożyczek. Przyjęto oprocentowanie kredytów i pożyczek 

na poziomie 5% rocznie. 

2) Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o stan 

zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały budżetowej 

na 2011r. zakładając stały wzrost wynagrodzeń w wysokości 2% rocznie 

w stosunku rok do roku.  

3) Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia ustalono zgodnie z danymi 

zawartymi w wykazie przedsięwzięć. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik 

do uchwały o WPF i został opracowany w oparciu o Wieloletni Program 

Inwestycyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2015 oraz uchwał 

Sejmiku o przystąpieniu do realizacji wieloletnich zadań bieżących. 

4) Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych 

z realizacją zadań wykonywanych corocznie wynika z wysokości dotacji 

przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu.  

5) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek budżetowych i działalność 

bieżącą Województwa Podkarpackiego zostały oszacowane w oparciu 

o wysokość wydatków ze środków własnych samorządu ponoszonych w latach 

poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na 2011r. 

Założono stały wzrost w latach 2013-2025 w wysokości 3% w stosunku rok do 

roku. 

6) Pozostałe wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Samorządu 

Województwa zostały ustalone w kwotach maksymalnie możliwych. Oznaczają 

maksymalne możliwości inwestowania w stosunku do dopuszczalnych 

przyjętych limitów zadłużenia. Wysokość wydatków uzależniona będzie od 

wysokości dochodów własnych osiąganych w danym roku oraz potrzeb 

w zakresie wydatków bieżących. 
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3. Założenia w zakresie przychodów i rozchodów 

1) Przychody budżetu z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono 

w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczki, natomiast przychody z tytułu 

kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie deficytu oraz spłatę 

kredytów z lat ubiegłych w kwotach zapewniających finansowanie 

planowanych wydatków i rozchodów. 

2) Rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów 

i pożyczek przyjęto w oparciu o umowy zawarte z bankami oraz planowane 

spłaty przyszłych kredytów i pożyczek. 
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– projekt – 

UCHWAŁA NR  … / … / 11 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia  ……..  2011 r. 
 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r. 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ 
oraz Uchwały Nr V/52/11 Sejmiku W ojewództwa Podkarpackiego z dni a 31 st ycznia 
2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.  
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zmniejsza się plan dochodów

1) dochodów bieżących o kwotę 1.148.727,-zł, 

 budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. 

o kwotę 4.934.915,- zł, z tego: 

2) dochodów majątkowych o kwotę 3.786.188,-zł. 
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów: 

1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych  

i centralnych organów administracji rządowej z tytułu dotacji celowej z budżetu 

państwa na realizację projektu pn . „ System I nformacji o Funduszach 

Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna o kwotę 

20.000,-zł (dochody majątkowe), 

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 4.914.915,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 z tytułu 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów 

własnych w ramach Regionalnego P rogramu O peracyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2007 – 2013 o kwotę 3.766.188,-zł (dochody majątkowe),  

b) w r ozdziale 758 62 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę  

1.148.727,-zł (dochody bieżące), w tym z tytułu: 
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- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów 

własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 

1.086.837,-zł, 
- dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 61.890,-zł. 
3. Zwiększa się plan dochodów

1) dochodów bieżących o kwotę 4.999.924,-zł, 

 budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. 

o kwotę 12.108.016,- zł, z tego: 

2) dochodów majątkowych o kwotę 7.108.092,-zł. 
4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów: 

1) w dz iale 150 – Przetwórstwo przemysłowe  w r ozdziale 15011 – Rozwój 

przedsiębiorczości o kwotę 10.173,-zł, w tym z tytułu: 

- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów 

projektów r ealizowanych w  ramach Regionalnego P rogramu O peracyjnego 

Województwa P odkarpackiego na l ata 2007 – 2013 dotyczących dochodów 

majątkowych o kwotę 8.966,-zł (dochody majątkowe), 

- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z  przeznaczeniem, pobranych 

nienależnie lub w  n admiernej wysokości przez beneficjentów projektów 

realizowanych w  r amach Regionalnego P rogramu O peracyjnego 

Województwa P odkarpackiego n a l ata 20 07 – 2013 o kwotę 1.207,-zł 
(dochody bieżące), 

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 8.559.032,-zł, z tego: 

a) w r ozdziale 60013  – Drogi publ iczne w ojewódzkie o kwotę 4.359.032,-zł,  
w tym z tytułu:  

- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji 

drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  

o kwotę 4.137.278,-zł (dochody majątkowe), 

- wpływu środków pieniężnych niewykorzystanych na r achunku dochodów 

własnych jednostek budżetowych o kwotę 221.754,-zł (dochody bieżące), 

b) w  r ozdziale 6007 8 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu dotacji 

celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

własnych samorządu województwa o kwotę 4.200.000,-zł (dochody bieżące), 
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3) w d ziale 7 10 –  Działalność usługowa w rozdziale 71003 – Biura pl anowania 

przestrzennego z tytułu wpływu środków pieniężnych niewykorzystanych na 

rachunku dochodów własnych j ednostek budżetowych o kwotę 13.011,-zł 
(dochody bieżące), 

4) w d ziale 7 30 – Nauka w  r ozdziale 73 095 – Pozostała działalność o kwotę  

1.564,-zł (dochody bieżące), w tym z tytułu: 

a) wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu 

systemowego pn.  „ Wzmocnienie instytucjonalnego sytemu wdrażania 

Regionalnej S trategii I nnowacji w l atach 2007 – 2013 w  w ojewództwie 

podkarpackim” realizowanego w r amach Programu O peracyjnego Kapitał 

Ludzki o kwotę 1.516,-zł, 
b) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych 

nienależnie lub w  nad miernej wysokości przez partnera projektu 

systemowego pn.  „ Wzmocnienie instytucjonalnego sytemu wdrażania 

Regionalnej S trategii I nnowacji w l atach 2007 – 2013 w  w ojewództwie 

podkarpackim” realizowanego w r amach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki o kwotę 48,-zł, 
5) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych  

i centralnych organów administracji rządowej z tytułu dotacji celowej z budżetu 

państwa na realizację projektu pn. „ System I nformacji o  Funduszach 

Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna o kwotę 

20.000,-zł (dochody bieżące), 

6) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 822.165,-zł, z tego: 

a) 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 na l ata 2007 – 2013 o kwotę 383.888,-zł (dochody 

majątkowe), 

b) w r ozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę  

438.277,-zł, w tym z tytułu: 
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- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów 

własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 

267.009,-zł (dochody bieżące), 

- dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 171.268,-zł  
(w tym: dochody bieżące – 152.927,-zł, dochody majątkowe – 18.341,-zł), 

7) w d ziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 – Dokształcanie  

i doskonalenie nauczycieli o kwotę 111.120,-zł, w tym z tytułu: 

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. 

„Krok w pr zedsiębiorczość – innowacyjny projekt kształtowania podstaw 

przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności 

komputerowych w  sz kole ponadgimnazjalnej” w r amach P rogramu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 11.900,-zł (dochody bieżące), 

b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Krok  

w przedsiębiorczość – innowacyjny projekt kształtowania podstaw 

przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności 

komputerowych w  sz kole ponadgimnazjalnej” w  ra mach P rogramu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2.100,-zł (dochody bieżące), 

c) wpływu kary za nieterminowe i wadliwe wykonanie przedmiotu umowy 

dotyczącego realizacji z adania inwestycyjnego pr zez P odkarpackie C entrum 

Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie  o kwotę 26.056,-zł (dochody bieżące), 

d) wpływu środków pieniężnych niewykorzystanych na r achunku dochodów 

własnych jednostek budżetowych o kwotę 64.942,-zł (dochody bieżące), 

e) wpływu ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 6.122,-zł (dochody 

majątkowe). 

8) w d ziale 851 – Ochrona zdrowia w r ozdziale 8511 1 – Szpitale ogólne z tytułu 

wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów 

majątkowych o kwotę 2.440.197,-zł (dochody majątkowe), 

9) w  dzi ale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 17.454,-zł (dochody bieżące), w tym 

z tytułu: 
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a)  wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez  Regionalne 

Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w r amach Pomocy 

Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 17.106,-zł, 
b) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Regionalne Ośrodki 

Europejskiego Funduszu Społecznego w r amach Pomocy T echnicznej 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 348,-zł, 
10) w dziale 921 – Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego z t ytułu wpływów ze 

zwrotów dot acji w ykorzystanych ni ezgodnie z  pr zeznaczeniem, po branych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych  

o kwotę 113.300,-zł (dochody majątkowe), z tego:  

a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 

16.014,-zł, 
b) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 40.440,-zł, 
c) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 56.846,-zł. 

 

5. Zmniejsza się plan wydatków

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.720.022,-zł, z tego: 

 budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.  

o kwotę 16.626.850,-zł, z tego: 

a) w r ozdziale 01041 – Program R ozwoju O bszarów Wiejskich 20 07 – 2013  

o kwotę 22,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące                                    22,- zł, 
w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych               22,-zł 
ab)  wydatki majątkowe                        - 

b) w r ozdziale 010 42 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 

3.720.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące                                   3.720.000,- zł, 
w tym wydatki jednostek budżetowych                              3.720.000,- zł,     
z tego na:                        

−  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                - 

−  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    3.720.000,- zł, 
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bb)  wydatki majątkowe                    - 
2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 98.833,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 43.549,-zł, w tym: 

aa)  wydatki bieżące                                                43.549,- zł 
w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych              43.549,- zł     
ab) wydatki majątkowe       -  

b) w rozdziale 15095 – Pozostała działalność o kwotę 55.284,-zł, w tym: 

ba)  wydatki bieżące                                                55.284,- zł 
w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                55.284,- zł     
bb) wydatki majątkowe       -  

3) w d ziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publ iczne 

wojewódzkie o kwotę 7.883.698,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                                        10.454,- zł, 
w tym wydatki jednostek budżetowych                                   10.454,- zł,     
z tego na:                        

−  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 - 

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          10.454,-zł 
b) wydatki majątkowe        7.873.244,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 7.873.244,-zł 
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych    7.873.244,-zł 
4) w dz iale 700 – Gospodarka m ieszkaniowa w  r ozdziale 70005  – Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami o kwotę 12.540,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                                        12.540,- zł, 
w tym wydatki jednostek budżetowych                                   12.540,- zł,     
z tego na:                        

−  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 - 

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          12.540,-zł 
b) wydatki majątkowe         - 

5) w dzi ale 730 – Nauka w  r ozdziale 7309 5 – Pozostała działalność o kwotę  

244.536,-zł, w tym: 
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a)  wydatki bieżące                                                 244.536,- zł 
w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                      244.536,- zł     
b) wydatki majątkowe        -  

6) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 170.000,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie  o kwotę 20.000,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące                               - 
ab)  wydatki majątkowe             20.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne         20.000,- zł 
 z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych        20.000,-zł 
b) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 

150.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące                                   150.000,- zł, 
w tym wydatki jednostek budżetowych                                 150.000,- zł,     
z tego na:                        

−  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                - 

−  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       150.000,- zł, 
bb)  wydatki majątkowe                      - 

7) w d ziale 75 7 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia  

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego o kwotę 731.033,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                                                                     731.033,- zł 
w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                731.033,- zł 

b) wydatki majątkowe       - 

8) w dz iale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 – Dokształcanie  

i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.766.188,-zł,w tym: 

a) wydatki bieżące                                                                             -  

b) wydatki majątkowe       3.766.188,- zł 
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne    3.766.188,- zł  
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych        3.766.188,-zł 
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6. Zwiększa się plan wydatków

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.760.022,-zł, z tego: 

 budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. 

 o kwotę 30.356.821,- zł, z tego:  

a) w r ozdziale 01041 - Program R ozwoju O bszarów Wiejskich 2 007 – 2013  

o kwotę 22,-zł, w tym: 

aa)  wydatki bieżące                                    22,- zł, 
w tym wydatki na programy finansowane 

 z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                      22,-zł 
ab)  wydatki majątkowe                        - 

b) w r ozdziale 0104 2 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 

3.720.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące                                   2.212.080,- zł, 
w tym dotacje na zadania bieżące                                    2.212.080,- zł, 

bb)  wydatki majątkowe               1.507.920,-zł 
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                           1.507.920,-zł 
 z tego na programy finansowane z udziałem  

 środków UE   i źródeł zagranicznych     - 
c) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000,-zł, w tym: 

ca) wydatki bieżące                                        40.000,- zł, 
w tym wydatki jednostek budżetowych                                  40.000,- zł,     
z tego na:                        

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                - 

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  40.000,- zł, 
cb)  wydatki majątkowe                      - 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 427.416,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 10.173,- zł, w tym: 

aa)  wydatki bieżące                                            1.207,- zł 
w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                     1.207,- zł     
ab) wydatki majątkowe        8.966,-zł  

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 8.966,-zł 
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych            8.966,-zł 
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b) w rozdziale 15095 – Pozostała działalność o kwotę 417.243,-zł, w tym: 
ba)  wydatki bieżące                                                   417.243- zł 

w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                  417.243,- zł     
bb) wydatki majątkowe          -  

3) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 21.481.858,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 

1.582.720,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące         - 

ab) wydatki majątkowe       1.582.720,-zł 
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                               1.582.720,-zł 
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

b) w r ozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 

2.737,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące                                        2.737,- zł, 
w tym wydatki jednostek budżetowych                                2.737,- zł,     
z tego na:                        

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                - 

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2.737,- zł, 
bb)  wydatki majątkowe       - 

c) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 15.685.947,-zł,  
w tym: 

ca) wydatki bieżące                      221.754,-zł, 
w tym wydatki jednostek budżetowych                              221.754,- zł,     
z tego na:                        

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                - 

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  221.754,- zł, 
cb) wydatki majątkowe                     15.464.193,- zł                   

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                           15.464.193,- zł 
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych                    11.074.193,-zł 
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d) w r ozdziale 600 78 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 
4.210.454,-zl, w tym: 

da) wydatki bieżące                      4.210.454,-zł, 
w tym wydatki jednostek budżetowych                              4.210.454,- zł,     
z tego na:                        

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                - 

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  4.210.454,- zł, 
db) wydatki majątkowe        - 

4) w d ziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w  r ozdziale 7000 5 – Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami o kwotę 12.540,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                                              - 

b)  wydatki majątkowe                       12.540,-zł 
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                12.540,-zł 
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych          - 

5) w dz iale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71003 – Biura pl anowania 

przestrzennego o kwotę 13.011,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                                       13.011,- zł, 
w tym wydatki jednostek budżetowych                                     13.011,- zł,     
z tego na:                        

−  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 - 

−  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    13.011,- zł, 
b)  wydatki majątkowe        - 

6) w dz iale 730 – Nauka w  r ozdziale 73095  – Pozostała działalność o kwotę 

262.164,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                                             1.564,- zł, 
w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                    1.564,-zł 
b) wydatki majątkowe                  260.600,-zł   

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                              260.600,-zł 
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych    260.600,-zł 
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7) w d ziale 750 – Administracja pu bliczna w r ozdziale 7501 8 – Urzędy 

marszałkowskie o kwotę 20.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                                             20.000,- zł, 
w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                    20.000,-zł 
b)  wydatki majątkowe                   -          

8) w dzi ale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.500,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące             - 

b) wydatki majątkowe        4.500,-zł 
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                             4.500,- zł  
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych           - 

9) w dzi ale 801 – Oświata i wychowanie w r ozdziale 801 46 – Dokształcanie  

i doskonalenie nauczycieli o kwotę 664.203,- zł, z tego: 

a)  wydatki bieżące                                             664.203,- zł, 
      w tym: 

aa) wydatki jednostek budżetowych                                      97.120,- zł,     
z tego na:                        

−  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         - 

−  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    97.120,-zł 
ab) wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                567.083,- zł,     
b) wydatki majątkowe            - 

10 ) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe o kwotę 150.531,-zł,  z tego: 

a) w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów o kwotę 

531,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące                                                    - 
ab) wydatki majątkowe      531,-zł  

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                             531,- zł  
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych    531,-zł 
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b) w rozdziale 80395 – Pozostała działalność o kwotę 150.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące                               150.000,- zł, 
w tym dotacje na zadania bieżące                                150.000,-zł 

bb)  wydatki majątkowe      - 
11) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 

3.166.730,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                                           1.245.113,- zł, 
w tym dotacje na zadania bieżące                                         1.245.113,-zł 

b)  wydatki majątkowe                  1.921.617,-zł 
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne       1.921.617,- zł  
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych    - 

12) w dzi ale 852 – Pomoc społeczna w r ozdziale 852 95 – Pozostała działalność  

o kwotę 78.430,- zł, w tym: 

a)  wydatki bieżące                                              78.430,-zł 
w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                          78.430,-zł      
b) wydatki majątkowe                -  

13)  w d ziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 17.454,- zł, w tym 
a)  wydatki bieżące                                              17.454,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                      17.454,-zł     
b) wydatki majątkowe        -  

14) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 – Pomoc 

materialna dla uczniów o kwotę 179.038,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                                              179.038,-zł 
w tym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych                          179.038,-zł      
b) wydatki majątkowe        - 

15) w dz iale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych o kwotę 5.624,-zł, w tym: 
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a) wydatki bieżące                                             5.624,- zł, 
      w tym wydatki jednostek budżetowych                                      5.624,-zł,     

z tego na:                        

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        5.624,-zł 

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     - 

b) wydatki majątkowe        - 

16) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 113.300,-zł, 
z tego: 

a) w r ozdziale 921 08 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę  

15.000,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące        15.000,-zł 
      w tym dotacje na zadania bieżące     15.000,-zł 
ab) wydatki majątkowe        - 

b) w r ozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 

58.300,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące         - 

bb) wydatki majątkowe       58.300,-zł 
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne              58.300,- zł  
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

c) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 40.000,-zł, w tym: 

ca) wydatki bieżące        40.000,- zł 
w tym dotacje na zadania bieżące    40.000,-zł 

cb)  wydatki majątkowe                                                -                           
       

§ 2 

1. Dotacje określone w: 

1) § 1 ust . 6 pkt  1 lit . b  stanowią dotacje ce lowe dla g min na zadania z z akresu 

ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych realizowane n a 

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w k wocie  

2.212.080,-zł, 
2)  § 1 ust . 6  pkt 10 lit. b stanowią dotacje podmiotowe dla jednostek sektora 

finansów publicznych w kwocie 150.000,-zł, w tym dla: 
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a) Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie  w kwocie 75.000,-zł, 

b) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu w kwocie 75.000,-zł, 

3) § 1 ust . 6 pkt 11 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  

w Rzeszowie w kwocie 1.245.113,-zł, 
4) § 1 us t. 6  pkt  16 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora 

finansów publ icznych – Filharmonii P odkarpackiej i m. A . M alawskiego  

w Rzeszowie w kwocie  15.000,-zł, 
5) § 1 ust . 6 pkt  16 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora 

finansów publicznych – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na realizację 

zadania pn. „Dwór ze Święcan – rekonstrukcja i  ko nserwacja X IX – wiecznej 

neogotyckiej polichromii w  ka plicy dworskiej na t erenie M uzeum B udownictwa 

Ludowego w Sanoku” w kwocie 40.000,-zł. 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych określone w: 

1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit.a stanowią wydatki na realizację zadań w ramach Pomocy 

Technicznej PROW 2007 – 2013 w kwocie 22,-zł, 
2) § 1 ust . 5  pkt 2 lit. a i  ust. 6 pk t 12 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów  

z sektora i spoza sektora finansów publicznych na współfinansowanie projektów 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

3) § 1 ust . 5 pkt 2 lit. b i ust. 6 pkt 2 lit. b stanowią wydatki na realizację projektu 

własnego pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy”  w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

4) § 1 ust . 5  pkt  5  stanowią wydatki na realizację projektu systemowego pn. 

„Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii 

Innowacji w  l atach 2007-2013 w  w ojewództwie podka rpackim” w r amach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 244.536,-zł, 
5) § 1 ust. 6  pkt  1 l it. a stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części 

dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości wraz z odse tkami na realizację zadań w ramach 

Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 w kwocie 22,-zł, 
6) § 1 ust. 6  pkt 2 lit. a stanowią zwrot do  Ministerstwa R ozwoju R egionalnego 

odsetek od dot acji wykorzystanych ni ezgodnie z  pr zeznaczeniem, pobranych 
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nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektów w r amach 

Regionalnego P rogramu O peracyjnego Województwa P odkarpackiego na l ata 

2007 – 2013 w kwocie 1.207,-zł, 
7) § 1 ust. 6  pkt 6 stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części 

dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości wraz z ods etkami na realizację projektu pn . 

„Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii 

Innowacji w  l atach 2007-2013 w  w ojewództwie podka rpackim” w r amach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.564,-zł, 
8) § 1 us t. 6 pkt  7 stanowią wydatki na realizację projektu pn. „System Informacji  

o F unduszach E uropejskich” w  r amach P rogramu O peracyjnego P omoc 

Techniczna w kwocie 20.000,-zł, 
9) § 1 ust. 6 pkt 9 w kwocie 567.083,-zł stanowią wydatki na realizację: 

a) projektu systemowego pn . „ Podkarpackie szkolenie i nformatyczno - 

metodyczne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w kwocie  553.083,-zł, 
b) projektu pn. „Krok w przedsiębiorczość – innowacyjny projekt kształtowania 

podstaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych  

i u miejętności komputerowych w szkole ponadgimnazjalnej” w r amach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 14.000,-zł, 
10)§ 1 ust. 6 pkt 13 stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części 

dotacji wykorzystanych ni ezgodnie z  pr zeznaczeniem, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Regionalny Ośrodek EFS 

na realizację działań w ramach  Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w kwocie 17.454,-zł, 
11) § 1  ust . 6 pkt 14   stanowią wydatki na realizację projektu pn. „ P rogram 

stypendialny dl a ucz niów sz czególnie uz dolnionych z  t erenu województwa 

podkarpackiego w  r oku sz kolnym 201 0/2011” w r amach P rogramu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 179.038,-zł. 
 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

1) § 1 ust. 6  pkt 1 lit. b w kwocie 1.497.920,-zł stanowią dotacje celowe na zadania 

z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych realizowane 
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na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,  
w tym dla: 

a) gmin w kwocie 1.474.720,-zł, 

b) powiatów w kwocie 23.200,-zł, 

2) § 1 ust. 6  pkt 3 lit. c w kwocie 15.464.193,-zł stanowią: 

a) wydatki na zadanie pn. „Budowa chodników i zatok w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl- Dubiecko - Bachórz" w kwocie 4.390.000,-zł, 
b) wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych opisane w § 2 ust. 4 pkt. 5 w kwocie 11.074.193,-zł, 
3) § 1 ust. 6  pkt 8 stanowią wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Leskiego  

z pr zeznaczeniem na z akup z estawu r atownictwa m edycznego PSP R -1 dl a 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bezmiechowej w kwocie 4.500,-zł, 
4) § 1 ust . 6  pkt  11 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych w kwocie 1.921.617,-zł, w tym dla: 

a) Wojewódzkiego S zpitala im. Z ofii z  Z amoyskich T arnowskiej  

w Tarnobrzegu na realizację zadania pn. „Rozbudowa i  m odernizacja 

Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu" w kwocie 1.200.000,-zł, 
b) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na  

realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do świadczeń 

oferowanych przez Szpital Wojewódzki Nr 2 w  Rzeszowie poprzez zakup 

wyposażenia oraz prace modernizacyjne" w kwocie 721.617,-zł, 
5) § 1 us t. 6  pkt  16 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Wojewódzkiego D omu K ultury w Rzeszowie na z akup 

instrumentów muzycznych dla Orkiestry Szałamaistek w kwocie 58.300,-zł. 
 

4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych określone w: 

1) § 1 ust. 5  pkt 3 stanowią wydatki na realizację inwestycji w kwocie 7.873.244,-zł, 
w tym: 

a) w r amach P rogramu Operacyjnego R ozwój P olski Wschodniej na l ata 

2007 - 2013 zadania pn. „ Przebudowa drogi w ojewódzkiej N r 875 na 

odcinku Mielec - Kolbuszowa łącznie z budową  obwodnicy Kolbuszowej" 

w kwocie 4.223.244,-zł, 
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b) w r amach R egionalnego P rogramu O peracyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 3.650.000,-zł, w tym: 

- zadania pn. „Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej 

Nr 871 N agnajów - Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa W ola" w kw ocie 

1.700.000,-zł, 

- zadania pn. „ Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz 

przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica 

Hołodowska - Gr. Państwa na odc. Lubaczów - Budomierz" w k wocie 

1.950.000,-zł, 

2) § 1 ust . 5  pk t 6  lit. a  stanowią wydatki na realizację projektu pn. „System 

Informacji o F unduszach E uropejskich" w  r amach P rogramu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna w kwocie 20.000,-zł, 
3) § 1 ust . 5  pk t 8  stanowią wydatki na realizację projektu pn. „Platforma 

Edukacyjna P odkarpacia” w  r amach Regionalnego Programu O peracyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 3.766.188,-zł, 
4) § 1 ust . 6  pkt 2 lit. a stanowią zwrot do  Ministerstwa R ozwoju R egionalnego 

części dotacji wykorzystanych ni ezgodnie z  pr zeznaczeniem, p obranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektów w r amach 

Regionalnego P rogramu O peracyjnego Województwa P odkarpackiego na l ata 

2007 – 2013 w kwocie 8.966,-zł, 
5) § 1 ust . 6 pkt  3  lit. c w k wocie 11.074.193,-zł stanowią wydatki na realizację 

inwestycji, w tym: 

a) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 

2013 zadania pn.  „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec - 

Kolbuszowa łącznie z budową  obwodnicy Kolbuszowej" w k wocie  

6.972.559,-zł, 

b) w r amach R egionalnego P rogramu O peracyjnego Województwa 

Podkarpackiego n a l ata 2007 – 2013 z adania p n. „ Modernizacja dr óg 

wojewódzkich - ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - 

Kolbuszowa - Sokołów Młp. - Leżajsk" w kwocie 4.101.634,-zł, 

6) § 1 ust. 6 pkt 6 w kwocie 260.600,-zł stanowią: 

a) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego 

sytemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013  
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w województwie podk arpackim” w  r amach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki w kwocie 244.536,-zł, 

b) zwrot do  M inisterstwa Finansów części dotacji wykorzystanych ni ezgodnie  

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na 

realizację projektu własnego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego sytemu 

wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w l atach 200 7 – 2013  

w województwie podk arpackim” w  r amach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki w kwocie 16.064,-zł, 

7) § 1 ust. 6  pkt  10  lit. a  stanowią zwrot do M inisterstwa Finansów części dotacji 

wykorzystanych ni ezgodnie z  pr zeznaczeniem, p obranych nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. "Podkarpacki fundusz 

stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

w kwocie 531,-zł. 
5. Wydatki bieżące określone w § 1 ust. 6 pkt 15 stanowią wydatki na wynagrodzenia 

dla obsługi administracyjnej systemu opłaty produktowej oraz składki od nich 

naliczane w kwocie 5.624,-zł. 
§ 3 

Z uwzględnieniem postanowień § 1 dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących  

ujętych w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe  

poprzez posz erzenie zakresu prac remontowych w budynku Medycznej Szkoły 

Policealnej w Łańcucie o usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz awarii kotłowni 

centralnego ogrzewania. 

 

§ 4 

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2011 r. o kwotę 

6.556.870,- zł. 
2. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

województwa o kwotę 6.556.870,-zł, w tym z tytułu: 

1) kredytu długoterminowego o kwotę 2.819.019-zł, 
2) 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  

o kwotę 3.737.851,- zł. 
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3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2  pkt 1 w § 952 – 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 

4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 w §  950 – 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań zaciąganych z kredytów długoterminowych na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa o kwotę 2.819.019,- zł. 
 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 



Dział Rozdział Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/ Źródło Uwagi

150 15011 10 173
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez 
beneficjenta RPO WP wraz z odsetkami

4 137 278

zwiększenie planu dochodów z tytułu płatności pochodzących 
z budżetu środków europejskich na realizację projektów 
własnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej

221 754
zwiększenie planu dochodów PZDW w Rzeszowie z tytułu 
środków pochodzących z likwidacji rachunku dochodów 
własnych

60078 4 200 000 ustalenie planu dochodów z dotacji z budżetu państwa z 
przeznaczeniem na remonty dróg wojewódzkich 

710 71003 13 011
zwiększenie planu dochodów Podkarpackiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu środków 
pochodzących z likwidacji rachunku dochodów własnych

730 73095 1 564

zwrot części dotacji wraz z odsetkami przez partnera projektu 
systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego sytemu 
wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 
2013 w województwie podkarpackim” w ramach PO KL

750 75001 20 000 20 000

zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej przeznaczonej 
na realizację projektu pn. "System Informacji o Funduszach 
Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna, w tym:
-zmniejszenie planu dotacji majątkowej,
- zwiększenie planu dotacji bieżącej 

383 888

 zwiększenie planu dochodów z tytułu płatności 
pochodzących z budżetu środków europejskich na realizację 
projektów własnych w ramach RPO WP  - na inwestycje 
drogowe

3 766 188

 zmniejszenie planu dochodów z tytułu płatności 
pochodzących z budżetu środków europejskich na realizację 
projektu własnego pn. "Platforma Edukacyjna Podkarpacia" w 
ramach RPO WP 

1 086 837

zmniejszenie planu dochodów z tytułu  płatności 
pochodzących z budżetu środków europejskich na realizację 
projektów własnych w ramach PO KL, w tym:
- "Program sytpendilany dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych z terenu wojeództwa podkarpackiego w roku 
szkolnym 2010/2011" w kwocie 20.230,-zł,
- "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w 
kwocie 361.361,-zł,
- „Wzmocnienie instytucjonalnego sytemu wdrażania 
Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w 
województwie podkarpackim” w kwocie 705.246,-zł

finansowanie z 
wolnych środków po 
rozliczeniu środków 
UE z 2010 r.

43 549 zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na 
współfinansowanie projektów w ramach PO KL

18 341 18 341

zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu dotacji celowej na 
współfinansowanie projektów w ramach PO KL, w tym:
- zmniejszenie dotacji bieżącej,
- zwiekszenie dotacji majątkowej

267 009

zwiększenie planu dochodów z tytułu  płatności 
pochodzących z budżetu środków europejskich na realizację 
projektu własnego pn. "Podkarpackie Obserwatorium Rynku 
Pracy" w ramach PO KL

dochody na wydatki - 
dział 150 rozdział 
15095 - 267.009,-zł

DOCHODY

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

75861

600
60013

75862

758



758 75862 152 927 zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na 
współfinansowanie projektów w ramach PO KL

równocześnie 
zwiększenie 
wydatków, w tym: 
- w dziale 150 w 
rozdziale 15095 - 
50.327,-zł,
- w dziale 852 w 
rozdziale 85295 - 
78.430,-zł,
- w dziale 854 w 
rozdziale 85415 - 
24.170,-zł

14 000

zwiększenie planu dochodów na realizację projektu PCEN 
pn. "Krok w przedsiębiorczość - innowacyjny projekt 
kształtowania podstaw przedsiębiorczych, rozwijania 
kompetencji matematycznych i umiejętności komputerowych 
w szkole ponadgimnazjalnej" w ramach PO KL, w tym z 
tytułu:
- płatności pochodzących z budżetu środków europejskich na 
realizację projektów własnych o kwotę 11.900,-zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie 
projektu o kwotę 2.100,-zł

26 056

zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu kary za wadliwe 
i  nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dotyczącej 
"Termomodernizacji bazy noclegowej ośrodka 
Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Czudcu"

71 064

zwiększenie planu dochodów Podkarpackiego Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie z tytułu środków 
pochodzących z likwidacji rachunku dochodów własnych oraz 
z wpływu ze sprzedaży składników majątkowych

851 85111 2 440 197
ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części dotacji 
pobranej w nadmiernej wysokości przez Szpital Wojewódzki 
Nr 2 w Rzeszowie 

853 85332 17 454

zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z 
odsetkami przez Regionalne Ośrodki EFS realizujące 
zadania w ramach PT PO KL 

92109 16 014 zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości  przez 
Centrum Kulturalne w Przemyślu

92114 40 440 zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez 
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

92118 56 846

zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez 
Muzea:
- Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 49.014,-zł,
- Okręgowe w Rzeszowie - 2.765,-zł,
- Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - 2.906,-zł,
- Budownictwa Ludowego w Sanoku - 2.161,-zł

4 934 915 12 108 016

Dział Rozdział Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/ Przeznaczenie Uwagi

01041 22 22

przeniesienie w planie wydatków bieżących Urzędu 
Marszałkowskiego:
- zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług,
- ustalenie planu wydatków na zwrot do Wojewody 
Podkarpackiego części dotacji wraz z odsetkami na realizację  
zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013

01042 3 720 000 3 720 000

przeniesienia w planie wydatków na ochronę, rekultywację i 
poprawę jakości gruntów rolnych, w tym:
- zmniejszenie wydatków bieżących, 
- ustalenie planu dotacji bieżących dla gmin w kwocie 
2.212.080,-zł,
- ustalenie planu dotacji majątkowych dla gmin i powiatów w 
kwocie 1.497.920,-zł,
- zwiększenie wydatków na zakup sprzętu informatycznego 
do obsługi związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych o kwotę 10.000,-zł

7 173 101

010

WYDATKI

Suma

80146

Ogółem plan 
dochodów

801

921



01095 40 000

ustalenie planu wydatków bieżących na szacowanie szkód w 
uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta. 
Zadanie powierzone do realizacji Podkarpackiemu Ośrodkowi 
Doradztwa Rolnego w Boguchwale

43 549
zmniejszenie planu dotacji celowej na współfinansowanie 
projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach PO 
KL

10 173 zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji 
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjenta RPO WP

55 284

417 243

60001 1 582 720
zwiększenie planu wydatków majątkowych ujętych w planie 
finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na 
zakup dwuczłonowego autobusu szynowego

finansowanie z 
wolnych środków  po 
rozliczeniu Funduszu 
Kolejowego z 2010 r.

60003 2 737

ustalenie planu wydatków bieżących Urzędu 
Marszałkowskiego z przeznaczeniem na opłatę kosztów 
apelacji dotyczącej postępowania sądowego przeciwko 
przewoźnikowi autobusowemu

60013 4 223 244 6 972 559

1. Zmiany w planie wydatków na realizację zadania pn. 
"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku 
Mielec - Kolbuszowa łącznie z budową  obwodnicy 
Kolbuszowej" realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, polegające na:
- zmianie klasyfikacji budżetowej wydatków ze środków 
własnych- 2.539.094,-zł,
- zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 
1.684.150,-zł,
- zwiększeniu wydatków z UE o kwotę 4.433.465,-zł

finansowanie z:
- dochodów 
4.137.278,-zł,
- wolnych środków po 
rozliczeniu środków 
UE z 2010 r. - 
296.187,-zł 

60013 1 700 000

2. zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania 
"Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Grębów - 
Stalowa Wola" realizowanego w ramach RPO WP (w tym 
środki UE - 1.445.000,-zł, środki własne  - 255.000,-zł)

60013 1 950 000

3. zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania 
"Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego 
oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - 
Lubaczów - Krowica Hołodowska - Gr. Państwa na odc. 
Lubaczów - Budomierz" realizowanego w ramach RPO 
WP (w tym środki UE - 1.657.500,-zł, środki własne 292.500,-
zł)

60013 4 101 634

4. zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. 
"Modernizacja dróg wojewódzkich - ul. Wolności w 
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - 
Sokołów Młp. - Leżajsk"  w ramach RPO WP (środki UE - 
3.486.388,-zł, środki budżetu województwa - 615.246,-zł)

60013 4 390 000
5. ustalenie planu wydatków na realizację zadania pn. 
"Budowa chodników i zatok w ciągu dr. wojew. Nr 884 
Przemyśl- Dubiecko - Bachórz"

60013 221 754 6. zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem 
na remonty chodników w ciągu dróg wojewódzkich

finansowanie z 
dochodów 

15011

przeniesienia w planie wydatków zaplanowanych na 
realizację projektu własnego WUP pn. "Podkarpackie 
Obserwatorium Rynku Pracy" w ramach PO KL

finansowanie z:
- dochodów - 
317.336,-zł,
- wolnych środków po 
rozliczeniu  środków 
UE z 2010 r.- 44.623,-
zł

150

600

15095



60013 10 454

60078 4 210 454 finansowanie z 
dochodów 

700 70005 12 540 12 540

przeniesienie w planie wydatków bieżących Urzędu 
Marszałkowskiego polegające na:
- zmniejszeniu planu wydatków bieżących,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych z 
przeznaczeniem na  nabycie prawa użytkowania wieczystego 
działki położonej w Rzeszowie dla Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie

710 71003 13 011
zwiększenie planu wydatków bieżących Podkarpackiego 
Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z 
przeznaczeniem na koszty utrzymania budynku biurowego

finansowanie z  
dochodów 

1 564

zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji  
wraz z odsetkami zwróconej przez partnera projektu pn. 
„Wzmocnienie instytucjonalnego sytemu wdrażania 
Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w 
województwie podkarpackim” w ramach PO KL 

finansowanie z 
dochodów

244 536 244 536

zmiana klasyfikacji wydatków zaplanowanych na realizację 
projektu własnego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego 
sytemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 
2007 – 2013 w województwie podkarpackim” w ramach PO 
KL 

16 064

zwrot do MF części płatności pochodzących z budżetu 
środków europejskich niewykorzystanych w roku 2010 na 
realizację projektu własnego pn. „Wzmocnienie 
instytucjonalnego sytemu wdrażania Regionalnej Strategii 
Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie 
podkarpackim” w ramach PO KL

finansowanie z 
wolnych środków po 
rozliczeniu  środków 
UE z 2010 r.

75018 20 000 20 000

zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych w planie 
finansowym Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na 
realizację projektu pn. "System Informacji o Funduszach 
Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna, w tym:
-zmniejszenie wydatków majątkowych,
- zwiększenie planu wydatków bieżących 

75075 150 000

zmiana klasyfikacji wydatków bieżacych przeznaczonych na 
zadanie pn. "Organizacja Podkarpackich Juwenaliów 
Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego" - przenisienie do rozdziału 80395 na dotacje 
podmiotowe

754 75412 4 500

ustalenie planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu 
Leskiego z przeznaczeniem na zakup zestawu ratownictwa 
medycznego PSP R-1 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Bezmiechowej

757 75704 731 033 zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie 
spłaty kredytów poręczonych szpitalom

73095730

7. zmiany polegające na:
- zmniejszeniu wydatków bieżących zaplanowanych na usługi 
remontowe,
- zwiększenie planu wydatków na remonty dróg 
wojewódzkich, w tym:
1)remont drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w m. 
Zgórsko,
2) remont drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w m. 
Dąbrówki,
3) remont drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut 
w m. Czarna 

750

600



3 766 188
zmniejszenie planu wydatków PCEN w Rzeszowie 
zaplanowanych na realizacje projektu własnego pn. 
"Platforma Edukacyjna Podkarpacia" w ramach RPO WP

553 083

zwiększenie planu wydatków PCEN w Rzeszowie z 
przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. 
"Podkarpackie szkolenie informatyczno - metodyczne" w 
ramach PO KL

finansowanie z 
wolnych środków po 
rozliczeniu  środków 
UE z 2010 r.

14 000

zwiększenie planu wydatków PCEN w Rzeszowie z 
przeznaczeniem na realizację projektu pn."Krok w 
przedsiębiorczość - innowacyjny projekt kształtowania 
podstaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji 
matematycznych i umiejętności komputerowych w szkole 
ponadgimnazjalnej" w ramach PO KL

finansowanie z 
dochodów

97 120
zwiększenie planu wydatków PCEN w Rzeszowie z 
przeznaczeniem na koszty funkcjonowania jednostki tj. zakup 
energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody

finansowanie z 
dochodów

80309 531

zwrot do MF części płatności pochodzących z budżetu 
środków europejskich niewykorzystanych w roku 2010 na 
realizację projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla 
doktorantów" w ramach PO KL

finansowanie z 
wolnych środków po 
rozliczeniu  środków 
UE z 2010 r.

80395 150 000

zmiana klasyfikacji wydatków na organizację Podkarpackich 
Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. Zwiększenie dotacji 
podmiotowych dla:
- Politechniki Rzeszowieskiej w kwocie 75.000,-zł,
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu w 
kwocie 75.000,-zł.
Przenieseinie z rozdziału 75075

85111 1 921 617

zwiększenie planu dotacji celowych dla:
1)Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu na realizację 
zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego 
Szpitala w Tarnobrzegu" o kwotę 1.200.000,-zł,
2) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi w 
Rzeszowie na realizacje zadania pn. "Zwiększenie 
dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital 
Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia 
oraz prace modernizacyjne" o kwotę 721.617,-zł 

85111 1 245 113

zwiększenie dotacji podmiotowej dla Szpitala Wojewódzkiego 
Nr 2 im. Świ. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z 
przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych Oddziału 
Chirurgii Ogólnej w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. 
Lwowskiej 60

852 85295 78 430
zwiększenie planu dotacji celowej na współfinansowanie 
projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach PO 
KL

finansowanie z 
dochodów 75862

853 85332 17 454
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji  
wraz z odsetkami zwróconej przez Regionalny Ośrodek EFS 
realizujący zadania w ramach PT PO KL

854 85415 179 038

zwiększenie planu wydatków na realizację projektu własnego 
pn. "Program stypendialny dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych z terenu wojeództwa podkarpackiego w roku 
szkolnym 2010/2011" ramach PO KL

finansowanie z:
- wolnych środków po 
rozliczeniu środków 
UE z 2010 r.- 
152.182,-zł,
- dochody - 24.170,-zł 
/75862/

900 90020 5 624 zwiększenie wydatków na obsługę administracyjną systemu 
opłat produktowych

finansowanie z 
wolnych środków

80146

803

851

801



92108 15 000

zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii 
Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie z 
przeznaczeniem na udział muzyków w dorocznym festynie w 
ogrodach rezydencji Konsula Generalnego w Hamburgu

92109 58 300

zwiększenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. 
"Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry 
Szałamaistek"

92118 40 000

zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku na realizację zadania pn. "Dwór ze 
Święcan - rekonstrukcja i konserwacja XIX - wiecznej 
neogotyckiej polichromii w kaplicy dworskiej na terenie 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku"

16 626 850 30 356 821

13 729 971

Suma

Ogółem plan 
wydatków

1. Na skutek powyższych zmian nastąpi zwiększenie deficytu budżetu o kwotę  6.556.870,-zł, 
w tym na skutek:
- rozliczenia środków UE, Funduszu Kolejowego oraz opłaty produktowej na koniec 2010 r.-
3.737.851,-zł,
- zmian na zadaniach drogowych - 2.773.596,-zł,
- pozostałych zwiększeń wydatków nie mających pokrycia w dochodach - 45.423,-zł.

2. Źródłem finansowania zwiększonego deficytu będą zwiększone przychody z:
a) kredytu długoterminowego o kwotę 2.819.019,-zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządy terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 3.737.851,-zł.

3. Ponadto zmiany obejmują zmianę zakresu rzeczowego zadania ujętego w budżecie   w dziale 

801 w rozdziale 80130  w planie wydatków bieżących. Zakres prac remontowych w budynku 

Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie polegających na  cyklinowaniu podłóg i malowaniu ścian 

poszerza sie o usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz awarii kotłowni centralnego ogrzewania.

921



UCHWAŁA Nr  35 / 661 / 11 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 30 marca 2011 r. 

 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego Podkarpackie 
Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)  i § 29 ust. 1 pkt 3  
i u st. 3  Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały  
Nr X /103/99 S ejmiku Województwa P odkarpackiego w  R zeszowie z  dni a  
29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego 
(Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999r. Nr 28, poz. 1247, z 2002r. Nr 54 poz.1101, z 2008r. Nr 
55, poz. 1449), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Negatywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego Podkarpackie Przewozy 
Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Uchwałę przekazuje się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



 
 

 
 

UCHWAŁA NR ..... 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ................... 2011 r. 
w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego 

Podkarpackie Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 154 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 
z późn. zm.) 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Tworzy się spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością Podkarpackie 

Przewozy Regionalne. 
2. Województwo Podkarpackie deklaruje wniesienie do spółki, o której mowa w ust. 1: 
 

1) 1. 000 000,- zł (jeden milion złotych) 
2) ......... 
3) .......... 

 
3. Przedmiotem działania spółki będzie: 
 

1) gospodarowanie z akupionym pr zez Województwo P odkarpackie  t aborem 
kolejowym; 

2) gospodarowanie nieruchomościami związanymi z funkcjonowaniem kolei 
podkarpackich; 

3) prowadzenie inwestycji mających na celu poprawę połączeń kolejowych w tym 
połączenia Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka ze stacją Rzeszów Główny; 

4) samodzielne prowadzenie przewozów regionalnych; 
5) zarządzanie infrastrukturą kolejową 

 
§ 2 

 
Uchyla się uchwałę Nr XLV/535/05 S ejmiku Województwa P odkarpackiego z dni a 
13 października 2005 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego z ograniczoną 
odpowiedzialnością „Koleje Podkarpackie”. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 





Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
Departament Rozwoju Regionalnego 

Oddział strategii rozwoju, gospodarki przestrzennej  
i analiz regionalnych  

 
 
 

Informacja o działalności: 
 

- Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

- Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

wg stanu na koniec 2010 roku. 

 

 

 

 

 

Materiał na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 

18 kwietnia 2011 r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rzeszów, marzec 2011 

 
 

 



 2 

Spis treści: 
 
I. Działalność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ujęciu 

rzeczowym i  f inansowym za o kres o d 1  s tycznia 2 010 r . d o 3 1 grudn ia  
2010 r. ………………………………………………………………………………………….…………….str. 3 

 
I.1. Ogólne informacje o Spółce………………………………………………… ……………………….……………3 
I.2. Informacja ogólna o działalności RARR S.A. w 2010r…....................................... 4 
I.3. Projekty realizowane………………………………………………………………………..………………………. 6 
I.4. Parki Technologiczne..................................................................................  27 
I.5. Szkolenie pracowników RARR S.A..................................................................36 
I.6. Współpraca z samorządami i innymi podmiotami.............................................37 
I.7. Fundusz Pożyczkowy ……….………………………………………………………………………………….…..39 
I.8. Działalność konsultingowa…………………………………………………………………..…………….......40 
I.9.Projektowanie budowlane…………………………………………………………..……………..………… …..40 
I.10.Inne zadania planowane na 2011r……………………………..…………………………………………. 42 

 
 
 
II. Działalność Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ujęciu 

rzeczowym i f inansowym z a o kres od 1  s tycznia 2010 r . d o 3 1 g rudnia  
2010 r. ……………………………………..………………………………..………………….……. str. 43  

 
II.1. Informacja ogólna o działalności TARR S.A. w 2010 r. ………………..…………..………… 43 
II. 2. Informacja finansowa za 2010 r. ……………………………………….……………..……………….. 44 

 
 
 
Załączniki: 
1. Informacja finansowa RARR S.A. za 2010 r. (bilans i rachunek zysków i strat), 
2. Informacja finansowa TARR za 2010 r. (rachunek zysków i strat), 
3. Plany Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dotyczące 

realizacji zadań w 2011 r. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

I. DZIAŁALNOŚĆ RZESZOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO 
S.A. W UJĘCIU RZECZOWYM I FINANSOWYM ZA OKRES                                 
OD 1 STYCZNIA 2010r. DO 31 GRUDNIA 2010r. 

 
 

 
 
I.1. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE 
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Rzeszowie,  
przy ul. Szopena 51 zawiązana została aktem notarialnym 31 maja 1993 r. w formie 
spółki akcyjnej.  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S .A. j est zarejestrowana w re jestrze 
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008207, posiada numer statystyczny REGON 
690260330, jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer rejestracji 
podatkowej NIP 8130010538. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 691 000,00 zł  i dzieli się na 8.691 akcji 
imiennych o wartości nominalnej 1 000, 00 zł. Kapitał jest opłacony w całości. Głównym 
akcjonariuszem jest Województwo Podkarpackie, które posiadało na dzień 31.12.2010 r. 
8 188 a kcji , co  st anowi 94,22 % w kapitale zakładowym Spółki. 
Spółka nie posiada akcji własnych. 

Organami Spółki są:  
- Walne Zgromadzenie , 
- Rada Nadzorcza ,  
- Zarząd. 
 
W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. działalnością Spółki kierował trzyosobowy 
Zarząd Spółki w składzie: 
 
Waldemar Pijar   Prezes Zarządu 
Janusz Ramski  Wiceprezes Zarządu 
Waldemar Burzyński  Wiceprezes Zarządu 
 
W 2010 r. odbyło się ogółem 59 posiedzeń Zarządu RARR S.A. 
Zarząd Spółki podjął 166 uchwał. 
 
Nadzór nad działalnością Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. sprawuje Rada 
Nadzorcza.  
Od dnia 1.01.2010 r. do dnia 28.06.2010 r. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór  
w następującym składzie: 
 
Krzysztof Staszewski  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Grzegorz Wysocki   Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Tadeusz Samołyk   Sekretarz Rady Nadzorczej 
Tadeusz Nowakowski  Członek Rady Nadzorczej 
Jerzy Rzepka   Członek Rady Nadzorczej 
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Natomiast w okresie od 29.06.2010 r. do 31.12.2010 r. Rada Nadzorcza sprawowała 
nadzór w składzie: 
 
Krzysztof Staszewski  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Grzegorz Wysocki   Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Tadeusz Samołyk   Sekretarz Rady Nadzorczej 
Tadeusz Nowakowski  Członek Rady Nadzorczej 
Wojciech Trzaska   Członek Rady Nadzorczej 
 
W 2010 r. odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej . Rada Nadzorcza podjęła 26 uchwał, 
w t ym min. uchwały w sprawie zatwierdzenia materiałów na Zwyczajne                                  
i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RARR S.A., czy też wyboru instytucji powołanej  
do zbadania sprawozdania finansowego.  
 
W 2010 r. odbyły się 2 Walne Zgromadzenia Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
S.A.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 28.06.2010 r.: rozpatrzyło sprawozdanie                 
z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009, rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie 
Zarządu z działalności Spółki za 2009 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 
2009. Ponadto dokonało podziału zysku za 2009 r., udzieliło absolutorium członkom 
organów Spółki, oraz podjęło uchwałę w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej 
w związku z wygaśnięciem mandatów z uwagi na upływ kadencji. 
Nadzwyczajne Wa lne Zgromadzenie R ARR S. A. w dniu 19.11.2010 r. wyraziło zgodę  
na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „E” z wyłączeniem 
prawa p oboru d otychczasowych a kcjonariuszy z k woty 8 .691.000,00 zł do k woty 
13.379.000,00 zł, dokonało zmian w Statucie Spółki oraz p rzyznało nagrodę roczną  
dla członków Zarządu RARR S.A. 

Zatrudnienie w  R zeszowskiej A gencji R ozwoju R egionalnego S .A. n a k oniec 2 010 r. 
wynosiło 156 osób. Średnia wieku pracowników Spółki zatrudnionych na 31.12.2010 r. 
wynosiła 36,7 lat, a średni staż pracy w Spółce 5,03 lat. Wykształcenie wyższe posiada 
82,7 % ogółu zatrudnionych, średnie 11,5 %, zawodowe 5,8 %, a podstawowe 0 %. 
 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osiągnięte w 2010 roku wyniosło 3.643,70 zł.  
 

I.2. Informacja ogólna o działalności RARR S.A. w 2010 r. 
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wiodącą instytucją w Polsce 
inicjującą działania przedsiębiorcze i wspierającą samorządy w skutecznym 
wykorzystaniu środków unijnych. Dzięki utworzeniu Podkarpackiego Parku Naukowo – 
Technologicznego RARR S.A. jest także jedną z głównych instytucji generujących nowe 
miejsca pracy.  

 
Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny jest najważniejszą inwestycją realizowaną 
przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A 
Obszar Parku to 123 ha położone w strefie Jasionka i Rogoźnica. Większość gruntów na 
terenie Strefy w Rogoźnicy została już zagospodarowana przez przedsiębiorców , którzy 
zlokalizowali tam swoje inwestycje. Na terenie Strefy w Jasione działalność rozpoczęły 3 
firmy, a  k olejne planują rozpoczęcie realizacji inwestycji. Zainteresowani są również 
kolejni przedsiębiorcy min. z branży lotniczej. Ponadto wyrażono zgodę dla inwestora z 
branży hotelowej. Hotel, którego lokalizacja jest przewidziana naprzeciw nowego portu 
lotniczego będzie wyposażony w kilkanaście sal konferencyjnych. Docelowo ma 
obsługiwać przedsiębiorców działających na terenie Parku. W 2010 roku RARR S.A. 
ogłosił przetarg na Inkubator Technologiczny o  p owierzchni 5 200 m². Planowane są 
również przetargi na laboratoria technologiczne dla Politechniki Rzeszowskiej i 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inwestycje te realizowane są z udziałem środków z budżetu 
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Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” oraz z 
udziałem partnera, Samorządu Województwa Podkarpackiego.  
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od kwietnia 2008 roku pełni rolę 
Regionalnej Instytucji Finansującej. Realizuje zadania zlecone przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości związane z wdrażaniem działań w ramach Programu 
Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Według niezależnych badań PARP-u RARR S.A. 
jest jedną z najefektywniej działających Regionalnych Instytucji Finansujących w Polsce. 
Na tę ocenę złożyły się bardzo wysokie noty uzyskane od podkarpackich przedsiębiorców. 
Przekazane pieniądze stanowią ogromne wsparcie dla rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości, a także plasują nasz region w ścisłej krajowej czołówce pod względem 
ilości wykorzystanych środków z programów Unii Europejskiej.  

W grudniu 2009 r. na mocy umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. otrzymała pomoc finansową w formie 
bezzwrotnego w sparcia na powiększenie wyodrębnionego księgowo Funduszu 
Pożyczkowego dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw Województwa Podkarpackiego. W ten 
sposób RARR S.A. przejęła na własny rachunek i odpowiedzialność Fundusz Pożyczkowy 
dla Mikro i Małych przedsiębiorstw Województwa Podkarpackiego, którym wcześniej, 
przez 11 lat zarządzała w imieniu PARP. Od początku jego istnienia do końca grudnia 
2010 roku Fundusz udzielił 341 pożyczek na łączną kwotę 21 218 000 zł.  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego jest postrzegana jako solidny partner  
w biznesie. Dotacje przekazane w ramach programu „Masz marzenia – bądź 
przedsiębiorcą” przyczyniły się do utworzenia 106 nowych podmiotów gospodarczych. 
Łącznie wartość podpisanych umów z Beneficjentami Ostatecznymi wyniosła 5 048 287 
zł. W ramach tej kwoty: - 106 o sób otrzymało dotacje inwestycyjną w wysokości  
do 4 0 tys. zł, 103 osoby otrzymało podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane  
w wysokości 1 126 zł, a  31 osób otrzymało przedłużone wsparcie pomostowe  
w wysokości 1 126 zł. W 2010 roku przeprowadzono I etap konkursu do programu „Być 
albo nie być przedsiębiorcą”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne 
zawodowo założyły 63 firmy. Spółka zrealizowała programy pozwalające na zdobycie 
nowych umiejętności. W projekcie „Zawód Sanitariusz - nowa szansa na siebie” 60 osób 
uzyskało możliwość przekwalifikowania zawodowego i ponownego zafunkcjonowania  
na rynku pracy. Stworzono także warunki do rozwoju organizacji trzeciego sektora.  
W ra mach p rojektu „Inkubatory Trzeciego S ektora ( ITS) – lepsze cz asy d la N GO”,  
a także „2+2=5. Razem możemy więcej w ekonomii społecznej” do współpracy zostały 
włączone również koła gospodyń wiejskich. Każda osoba działająca w stowarzyszeniach 
mogła przyjść i skorzystać z pomieszczeń, sprzętu, a także pomocy przewidzianej  
w ramach obu programów. Projekt „Europejski Urzędnik – szkolenia dla pracowników 
gmin i powiatów Podkarpacia” stworzył możliwości na podniesienie kwalifikacji 
urzędnikom administracji publicznej.  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z jej dynamicznym 
rozwojem zmieniła swoje wnętrza. Wszystkie pomieszczenia zostały wyremontowane. 
Przygotowano dokumentację na pełną modernizację. Powstanie sala audytoryjno  
– konferencyjna na 150 osób i kolejna na 50 miejsc, która będzie służyć przedsiębiorcom  
do s potkań z klientami. Bryła budynku otrzyma inny, nowoczesny kształt. Zostanie  
on rozbudowany od strony mostu Zamkowego, zmianie ulegnie elewacja. Na 18 arowej, 
nowej działce planowana jest budowa parkingu. Środki na rozbudowę RARR S.A. będą 
pochodziły z RPO WP Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu. 

Sukcesy R zeszowskiej Agencji R ozwoju Regionalnego S. A. zostały zauważone  
i docenione, czego dowodem jest otrzymanie wielu nagród i wyróżnień. W 2009 roku 
RARR S. A. została uhonorowana Podkarpacką Nagrodę Gospodarczą w k ategorii 
wydarzenie rok u za P odkarpacki Pa rk Na ukowo - Technologiczny. Następnie została 
odznaczona Laurem Studentów 2009 i tytułem „Promotor kultury Studenckiej”. W 
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konkursie „DOM 2009” – Kryształową Cegłą za najlepszą inwestycję budowlaną po obu 
stronach wschodniej granicy. W 2010 roku tytułem - Firma przyjazna studentom. 
Uwieńczeniem działalności w 2010 roku było przyznanie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S .A. s tatuetki L idera Re gionu 2 010 w  k ategorii – kreator roz woju 
regionalnego. 

W minionym rok u ,  p rzy z atrudnieniu 156 os ób ,  RARR S.A. realizowała  
25 dużych projektów, RIF, Fundusz Pożyczkowy i lokalny punkt konsultacyjny. Prowadziła 
obsługę petentów, oferowała współpracę przedsiębiorcom i samorządom przy sięganiu  
po unijne pieniądze. Ponadto prowadziła negocjacje z inwestorami  
i obsługiwała Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny.  

 

Zakończyła się również faza wstępna przygotowania dla Starostwa Powiatu 
Rzeszowskiego dokumentacji projektowej mającej na celu uzyskanie wszystkich pozwoleń 
na uzbrojenie kolejnych 60 ha gruntów położonych na terenie dzielnicy Rzeszów - 
Dworzysko. Planowane jest zakończenie przygotowania dokumentacji we wrześniu 2011 
roku. Po uzbrojeniu tych terenów rozpoczną się poszukiwania inwestorów i wprowadzenie 
kolejnych firm.  

 
 
I.3. PROJEKTY REALIZOWANE 

 
Komórka: Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji 

1. Enterprise Europe Network – bieżące funkcjonowanie projektu (doradztwo 
proinnowacyjne dla MSP). 

 
Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji jako członek 
Europejskiej sieci EEN (Enterprise Europe Network) posiada dostęp do bazy danych 
technologicznych. W bazie EEN na bieżąco zamieszczane są informacje na temat ofert 
technologicznych i zapotrzebowań pochodzących z firm i instytucji B&R z całej Europy.  
 
Główne zadania sieci EEN: 
1. Wsparcie firm w identyfikacji potencjalnych partnerów handlowych oraz rozwijanie  
zagranicznych kontaktów dla MSP. 
2. Pomoc dla MSP w rozwoju nowych produktów, docieraniu do nowych rynków  
i przekazywania informacji w ramach Unii Europejskiej. 
3. Doradztwo dla przedsiębiorstw z zakresu prawa własności intelektualnej, standardów  
i prawodawstwa. 
4. Sieć stanowić będzie dwukierunkową ścieżkę komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami,  
a d ecydentami Unii Europejskiej, służyć będzie przekazywaniu doświadczeń i potrzeb 
MSP.  
 
 
Podstawowe kierunki świadczonych usług w ramach sieci EEN: 
- usługi w zakresie informowania, współpracy i umiędzynarodowienia działań 
przedsiębiorstw, 
- usługi w zakresie innowacji, transferu technologii oraz transferu wiedzy, 
- zachęcanie do uczestnictwa MSP w 7 Programie Ramowym UE. 
 
Wsparcie technologiczne w ramach sieci EEN: 
Doradztwo w zakresie transferu technologii, innowacji, know-how pomiędzy partnerami 
technologicznymi (MSP oraz sektora B+R): 
- transfer technologii pomiędzy przedsiębiorstwami, 
- transfer wyników badań ze sfery B+R do MSP. 
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Pomoc w działaniach prowadzących do Transferu Technologii: 
 
 - identyfikacja potrzeb i ofert technologicznych MSP, 
- poszukiwanie dostawców i odbiorców technologii poprzez sieć, 
- doprowadzenie do kontaktów pomiędzy partnerami technologicznymi, 
- pomoc w negocjacjach. 

 
Promocja wyników badań naukowych jednostek badawczo-rozwojowych: 
- identyfikacja wyników badań o odpowiednim potencjale rynkowym, 
- promocja poprzez sieć do MSP, 
- doprowadzanie do kontaktów pomiędzy sferą B+R a MSP. 
 

2. Działania 5.2. POIG – „Świadczenie nowych proinnowacyjnych usług 
doradczych z zakresu własności intelektualnej” – doradztwo dla MSP  
z zakresu własności intelektualnej, procedur patentowych, kontaktów  
z rzecznikami patentowymi  

 
W ramach projektu dla przedsiębiorców we współpracy z rzecznikiem patentowym 
opracowano sześć ekspertyz dotyczących czystości patentowej. Dokumentacja konieczna 
jest do złożenia przez przedsiębiorstwa wniosków o uzyskanie patentu krajowego  
i międzynarodowego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie 
obsługiwane przedsiębiorstwa złożyły wnioski o uzyskanie patentu krajowego  
i międzynarodowego. 
 

3. Działania 5.2. POIG – projekt systemowy "Rozwój usług doradczych  
o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej 
Sieci Innowacji (KSI)" 

 
Od czerwca realizowany jest projekt systemowy PARP. W ramach projektu świadczone są 
usługi doradcze proinnowacyjne: audyt te chnologiczny, p roces t ransferu t echnologii.  
W o kresie od stycznia d o g rudnia p rzeprowadzono 5  a udytów t echnologicznych  
w firmach. Celem finalnym audytów technologicznych jest zakup rozwiązań 
technologicznych. W analizowanym okresie w ramach działania przeprowadzono  
3 transfery technologii. 
 

4. Realizacja projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego 
systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 
w województwie podkarpackim” 

 
Zadanie nr 3 Regionalne Centrum Transferu Innowacji i Sieć Punktów 
Kontaktowych:  
Opracowano koncepcję funkcjonowania R egionalnego C entrum T ransferu Innowacji  
oraz sieci sześciu Punktów Kontaktowych. Dokonano analizy społecznej, ekonomicznej  
oraz gospodarczej zarówno wszystkich powiatów województwa podkarpackiego oraz 
samego województwa podkarpackiego. System wyłaniania Punktów Kontaktowych został 
konsultowany przez Biuro Obsługi Prawnej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
S.A. Określono, że Punkty Kontaktowe zostaną wybrane w drodze przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Regionalne Centrum 
Transferu Innowacji będzie pełniło rolę koordynatora sieci Punktów Kontaktowych  
i prowadzone będzie przez RARR S.A. Punkty Kontaktowe zajmować się będą usługami 
doradczymi proinnowacyjnymi oraz animowaniem inicjatyw innowacyjnych wśród 
przedsiębiorców województwa podkarpackiego. Zorganizowano przetarg na wyłonienie  
6 Pu nktów K ontaktowych. W wyniku zorganizowanego przetargu wybrano instytucję, 
która realizować będzie PK w Rzeszowie. W trakcie procedury przetargowej nie wpłynęły 
oferty na prowadzenie PK w miastach: Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, 
Mielec.  
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5. Realizacja zadania nr 7 Rozwój systemu komunikowania się i wymiany 
informacji: 

Opracowano koncepcję funkcjonowania systemu komunikowania się pomiędzy 
Regionalnym C entrum T ransferu I nnowacji, P unktami K ontaktowymi o raz 
przedsiębiorstwami województwa podkarpackiego. Stworzona zostanie  wewnętrzna 
platforma i nformatyczna , na której będzie możliwa szybka wymiana informacji  
w systemie on-line. System będzie stworzony i wdrożony przez Urząd Marszałkowski.  
 
 

 
Komórka: Centrum Ekonomii Społecznej 

1. "2+2=5. Razem możemy więcej w ekonomii społecznej"   
 

Projekt re alizowany był przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A                      
w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska - współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej”. 

 
Wartość projektu: 2 393801,80 zł 

Czas realizacji projektu: projekt realizowany był w okresie od 01 kwietnia 2009 r.  
do 31 grudnia 2010 r.  

Lider projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 

Partner projektu: Fundacja Akademia Obywatelska 

Cel główny projektu: utworzenie i upowszechnienie modelu instytucjonalnego systemu 
wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej. Projekt realizowany był na terenie 
województwa podkarpackiego. 

 

Cel projektu został osiągnięty poprzez : promocję i informowanie o podmiotach ekonomii 
społecznej, promowanie tworzenia partnerstw w celu wypracowania modeli 
wspierania ekonomii społecznej, podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników 
instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i podmiotów ekonomii społecznej  
w zakresie budowania partnerstw oraz tworzenia miejsko-gminnych i  powiatowych 
programów działania na rzecz ekonomii społecznej. 

 Projekt miał na celu wypracowanie modelowych rozwiązań na poziomie gmin i powiatów, 
sprzyjających powstawaniu i efektywnemu funkcjonowaniu inicjatyw z zakresu 
przedsiębiorczości społecznej. Działania były ukierunkowane na integrację, 
zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w ekonomię 
społeczną, zmierzającą do wykorzystania ich potencjału oraz nawiązania pomiędzy 
nimi efektywnego dialogu i współpracy. 

 

Grupą docelową , do której skierowany był projekt to instytucje działające na terenie 
województwa p odkarpackiego: i nstytucje rynku p racy, p omocy i integracji 
społecznej tj. Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Urzędy 
Pracy, podmioty ekonomii społecznej z  t erenu w ojewództwa p odkarpackiego, 
instytucje pozarządowe - NGO w tym zwłaszcza działające w obszarze usług 
socjalnych, integracji i pomocy społecznej np: Spółdzielnie Socjalne, Zakłady 
Aktywności Zawodowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Centra Integracji 
Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, spółdzielnie 
pracy, inne instytucje pracujące na co dzień z grupami społecznymi wymagającymi 
wsparcia, 
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Zrealizowane działania:  

Akcja p romocyjna p rojektu (  k onferencje), akcja i nformacyjna utworzenie s trony 
internetowej www.2plus2to5.pl promującej ideę ekonomii społecznej, zamieszczenie 
artykułów prasowych w lokalnej prasie, kwartalne audycje radiowe poświęcone 
problemom ekonomii społecznej, 

Publikacje : „Podręcznik zakładania i rejestracji spółdzielni socjalnych”, „Podręcznik  
dla lokalnych animatorów i liderów”, „Album Dobrych Praktyk”, 

Powstanie Punktów Informacyjnych Ekonomii Społecznej (PIES):Rzeszów, Stalowa Wola, 
Lubaczów, Krosno – gdzie można uzyskać wszelką informację na temat zakładania  
i funkcjonowania podmiotów ES. 

Organizacja paneli dyskusyjnych odbywających się co kwartał w różnych miejscowościach 
z udziałem ekspertów w zakresie ES, polityków, kadry akademickiej oraz szefów 
instytucji rynku pracy i pomocy społecznej. Tematyka p aneli: a naliza szans  
i zagrożeń dla rozwoju spółdzielczości socjalnej na Podkarpaciu.  

Stworzenie miejsko-gminnych oraz powiatowych programów działania na rzecz ES,  
w ramach których zakłada się utworzenie: 6 lokalnych (gminnych) partnerstw,  
3 regionalnych (powiatowych) partnerstw. 

Zakładane rezultaty został osiągnięte.   
 
 

2. Inkubatory Trzeciego Sektora (ITS) – lepsze czasy dla NGO 
  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją Akademia 
Obywatelska realizowała projekt Inkubatory Trzeciego Sektora (ITS) – lepsze czasy dla 
NGO, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2. 
„Wsparcie ekonomii społecznej”)  

 
Wartość projektu :  2 487 414,71 zł 

Czas realizacji projektu: 1 kwiecień 2009 r. - 31 grudnia 2010 roku. 

Lider projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 

Partner projektu: Fundacja Akademia Obywatelska 

Cel główny projektu: rozwój Ekonomii Społecznej p oprzez w sparcie organizacji 
pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego 

Cele szczegółowe: 

zwiększenie skuteczności działania organizacji pozarządowych z terenu województwa 
podkarpackiego, zwiększenie kompetencji osób pracujących w organizacjach 
pozarządowych lub z nimi współpracujących poprzez dostarczenie wiedzy  
w zakresie prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, ułatwienie funkcjonowania 
organizacji pozarządowych poprzez bezpłatny dostęp do infrastruktury biurowej, 
usług doradczo – szkoleniowych oraz e liminowanie b arier ( organizacyjnych, 
prawnych, psychologicznych) na jakie napotykają osoby pracujące w organizacjach 
pozarządowych lub z nimi współpracujące. 

 

Grupy docelowe : NGO ( organizacje  pozarządowe z województwa podkarpackiego)  

 
Projekt zakładał :   

Podniesienie kompetencji poprzez korzystanie:  

- z bezpłatnych usług doradczych w zakresie: prawa i księgowości, zarządzania  
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i marketingu oraz tworzenia partnerstwa;  

- udziału w cyklicznych, comiesięcznych szkoleniach specjalistycznych, m.in. z  zakresu: 
zarządzania zasobami ludzkimi, przygotowania wniosku, doskonalenia umiejętności 
interpersonalnych, budowania partnerstwa, zarządzania finansami, pozyskiwania 
funduszy na działalność organizacji, podstaw zarządzania projektami, prowadzenia 
działalności gospodarczej;  

- możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu biurowego (faksu, telefonu, komputera, 
drukarki, ksero), sali konferencyjnej, biblioteczki oraz internetu;  

- możliwość bezpłatnego umieszczenia strony internetowej organizacji na serwerze 
Inkubatora;  

- 10-miesięczną opiekę mentora polegającą na pomocy organizacji w ustaleniu ścieżki 
rozwoju, planowaniu strategicznym, określeniu profili szkoleń dla pracowników  
i wolontariuszy, wskazaniu źródeł finansowania działalności czy skonsultowaniu 
pomysłu na projekt;  

- możliwości tworzenia partnerskich, innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekonomii 
społecznej;  

- udział w 7-dniowej wyjazdowej „Szkole Liderów”- zakończonej certyfikatem. 
 
Zakładane rezultaty zostały osiągnięte.   
 

3. „Zawód sanitariusz-nowa szansa na siebie”.  

 
Projekt „Zawód sanitariusz-nowa szansa na siebie” realizowany był w partnerstwie  
z Fundacją Akademia Obywatelska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu  
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa  
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 
Wartość projektu: 1 503 302,47 zł 

Czas realizacji projektu: 01 październik 2009r. – 31 grudnia 2010 roku. 

Lider projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 

Partner projektu: Fundacja Akademia Obywatelska 

Cel główny projektu: reintegracja społeczno-zawodowa 60 osób powyżej 50 roku życia 
zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.  

Cele szczegółowe projektu:  

- nabycie nowych umiejętności teoretycznych i praktycznych przez 60 osób w zawodzie 
sanitariusza sz pitalnego i  sa nitariusza-opiekuna o sób s tarszych, d ostosowanego  
do różnych typów instytucji środowiskowych i szpitali,  

- nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,  

- poprawa społecznego funkcjonowania grupy objętej wsparciem.  
 

Grupy docelowe : projekt skierowany był do osób powyżej 50 roku życia, które  
są długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy) lub pozostają bez pracy  
i  korzystają ze świadczeń pomocy społecznej 

Projekt „Zawód sanitariusz-nowa szansa na siebie” zakładał 132 h szkoleń teoretycznych 
(ok. 17 dni) i 176 h szkoleń praktycznych (ok. 19 dni). Szkolenia miały na celu uzyskanie  
przez uczestników projektu odpowiedniej wiedzy i umiejętności tak , aby beneficjenci 
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mogli świadczyć usługi w charakterze sanitariusza - opiekuna osoby starszej  
lub sanitariusza szpitalnego.   
Korzyści dla osób uczestniczących w projekcie: 

- cykl bezpłatnych szkoleń teoretycznych i praktycznych,  

- półroczny staż,  

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,  

- wyżywienie dla uczestników szkoleń,  

- zdobycie k walifikacji w  z akresie w ykonywania z awodu s anitariusza, o piekuna o sób 
starszych oraz niepełnosprawnych,  

- nowe perspektywy na rynku pracy,  

- stypendium stażowe.  
 
 

4. „Europejski Urzędnik – szkolenia dla pracowników gmin i powiatów 
Podkarpacia” 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Poddziałanie 5.2.1. 
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej). 
 
Wartość projektu :   667 945,00 zł  

Czas trwania projektu: 01 września  2009r.– 31 październik 2011 roku. 

Cel główny projektu: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników 
urzędów gmin i starostw powiatowych, co wpłynie na zwiększenie możliwości 
rozwojowych regionów Polski, poprzez przygotowanie kadry samorządowej do pełnienia 
właściwych jej funkcji. 
 
 

 
Komórka: Centrum Organizacyjno – Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej 

1. „Współpraca inspiruje do rozwoju – zostań specjalistą ds. współpracy 
międzynarodowej” 
 

Budżet projektu: 318 69,00 zł 

Poziom dofinansowania:100% 

Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas realizacji projektu: 01 grudnia 2009r. – 28 luty 2011 roku. 

Cel projektu: Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących w administracji 
publicznej oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych do potrzeb regionalnej 
gospodarki woj. podkarpackiego. 
 
Grupa docelowa: 
Szkolenia skierowane były do pracowników administracji publicznej oraz podległych jej 
jednostek organizacyjnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy  
o dzieło, zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko – wiejskie i miasta do 25 tys. osób                    
z województwa podkarpackiego. 
Wsparcie w ramach projektu obejmowało: szkolenia z zakresu technik negocjacji, 
autoprezentacji i wystąpień publicznych, różnic międzykulturowych, zarządzania 
projektami, funduszy unijnych i źródeł finansowania , współpracy międzynarodowej,                
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a także 72 h języka angielskiego kończące się międzynarodowym egzaminem 
certyfikującym. 
 
 

2. „PODKARPACKA NAUKA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” 
 
Budżet projektu: 1 136 694,00 zł 

Poziom dofinansowania:100% 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.2 „Rozwój 

kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”. 

Czas realizacji projektu: 01 września 2010 r. – 30 września 2012 roku. 

Cel projektu: Podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników sektora 
B+R z woj. podkarpackiego w zakresie sprawnego zarządzania badaniami naukowymi  
i p racami r ozwojowymi o raz w zrost komercjalizacji r ezultatów p rac b adawczych p od 
kątem zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy sektorem B+R i przedsiębiorstwami. 
Grupa docelowa: 
- pracownicy jednostek naukowych (w rozumieniu art.2 pkt 9 ustawy o zasadach 
finansowania nauki) z wyłączeniem przedsiębiorców posiadających status centrów 
badawczo-rozwojowych, 
- pracownicy podmiotów działających na rzecz nauki (w rozumieniu art.2 pkt 11 ustawy             
o zasadach finansowania nauki), 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, 
spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.  
Zakres wsparcia: 
- Działania informacyjno-promocyjne i upowszechniające: utworzenie i utrzymanie strony 
WWW projektu, ogłoszenia prasowe i artykuły sponsorowane, plakaty, ulotki, broszury, 
kwartalniki, 4 konferencje, organizacja 2 edycji targów dotyczących badań naukowych 
i prac badawczych, udział w 4 renomowanych targach organizowanych na terenie Polski. 
-Szkolenia i wizyty studyjne: 
 Komercjalizacja wyników badań naukowych, 
 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, 
 Zarządzanie projektami badawczymi, 
 Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, 
 Promocja i marketing badań naukowych, 
 Uzupełniającym wsparciem dla wybranych uczestników będą wizyty studyjne. 

-Stworzenie katalogu ofert technologicznych dla przedsiębiorstw. 
 
 
 

3.  „Chroń swoją wiedzę” 
 

Budżet projektu: 1 482 700,00 zł 

Poziom dofinansowania:100% 

Źródło finansowania: PO IG, oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.4 
‘Zarządzanie własnością intelektualną.” 
 
Czas realizacji projektu: 01 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2012 roku. 

Cel projektu: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej 
poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej, w tym zwiększenie 
świadomości i wiedzy przedsiębiorstw na temat ochrony własności intelektualnej oraz ich 
aktywności w patentowaniu i ochronie własności intelektualnej.  
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Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy z sektora MSP (w tym właściciele firm, osoby 
zarządzające i pracownicy przedsiębiorstw), mający siedzibę na terenie jednego 
z 5 województw Polski Wschodniej: 

- województwo podkarpackie, 
- województwo świętokrzyskie, 
- województwo lubelskie, 
- województwo podlaskie, 
- województwo warmińsko-mazurskie. 

 
4. „DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI” 

 
Budżet projektu: 1 709 234,00 zł 

Poziom dofinansowania:100% 

Czas realizacji projektu: 01 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2011 roku. 

Cel projektu: rozpoznanie p rzez u czestników s woich p otrzeb i  p roblemów n a ry nku 
pracy, dobór w oparciu o nie odpowiednich form wsparcia, które zwiększą ich szansę  
na rynku pracy.  
 
Grupa docelowa: 
- wiek powyżej 45 roku życia,   
- pozostawanie bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w PUP jako osoby 
bezrobotne lub poszukujące pracy), 
- zameldowanie na obszarze jednego z następujących powiatów województwa 
podkarpackiego: rzeszowski grodzki i ziemski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, 
strzyżowski, kolbuszowski. 
Formy Wsparcia: 
-Szkolenia: 

• z języka angielskiego, 
• komputerowe, 
• według potrzeb, 
• z zakresu aktywizacji zawodowej. 

-Poradnictwo zawodowe. 
-3 miesięczne płatne staże zawodowe. 
-Indywidualne Plany Działania. 
 

5. FOCUS, Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy 
 
Budżet projektu: 1 709 234,00 zł 

Poziom dofinansowania:100% 

Źródło finansowania: Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas realizacji projektu: 01 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2011 roku. 

Cel projektu: rozpoznanie p rzez u czestników s woich p otrzeb i  p roblemów n a ry nku 
pracy, dobór w oparciu o nie odpowiednich form wsparcia, które zwiększą ich szansę  
na rynku pracy.  
Grupa docelowa - wsparcie w ramach projektu skierowane jest do: 

- osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy), 
- osób niepełnosprawnych. 

W ramach projektu oferujemy ścieżkę aktywizacji zawodowej, obejmującą: 
- Szkolenia: 

- z języka angielskiego, 
- komputerowe, 
- zawodowe według potrzeb (np. obsługa wózków widłowych, księgowość, obsługa 

kas fiskalnych, bukieciarstwo), 
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- z zakresu aktywizacji zawodowej i  nabywania społecznych kompetencji kluczowych 
(rozwijające umiejętności: poszukiwania pracy, autoprezentacji, p racy w  g rupie, 
radzenia sobie ze stresem itp.), 

- 3  miesięczne płatne staże zawodowe, 
- Indywidualne Plany Działania, 
- Poradnictwo zawodowe, 
- Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne itp.), 

 
 

6. „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych 
Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego” 

 
Budżet projektu: 84 790,00 Eur  

Poziom dofinansowania: 85% 

Źródło finansowania: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska  

- Republika Słowacka 2007-2013 

 
Czas realizacji projektu: 01 grudnia 2009r. – 31 stycznia 2011 roku. 

Cel projektu: Projekt jest odpowiedzią na niską jakość strategicznej współpracy  
w zakresie rozwoju regionalnego pomiędzy podmiotami z obu obszarów. Celem projektu 
jest zmiana tego stanu rzeczy poprzez utworzenie sieci rozwoju regionalnego Euroregionu 
Karpackiego  na obszarze obu regionów. 
Cele szczegółowe:  
- analiza poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego Kraju Preszowskiego                             
i Województwa Podkarpackiego. Określenie wspólnych pól rozwojowych, analiza                     
i integracja potencjałów  instytucjonalnych w zakresie rozwoju Regionalnego (Analiza), 
- identyfikacja  transgranicznych procesów rozwojowych wpływających na aktywizację, 
systematyzację i poprawę jakości współpracy transgranicznej na pograniczu Polski  
i Słowacji oddziałującej na rozwój obszaru wsparcia, 
- integracja i mobilizacja zasobów instytucjonalnych oraz rezerw kadrowych związanych 
ze zidentyfikowanymi  procesami rozwojowymi, 
- tworzenie sieci współpracy. 
 
 

7. Program wsparcia dla kontynuacji pracy zawodowej  pracowników firmy 
ZELMER S.A. 
 
 

Budżet projektu: 1 910 763,37 zł 

Poziom dofinansowania:100% 

Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas realizacji projektu: 01 listopad 2009 r. – 30 czerwiec 2011 roku. 

Cel projektu: zaadaptowanie się do nowej sytuacji życiowej i k ontynuacja k ariery 
zawodowej zwalnianych pracowników firmy ZELMER S.A. 
Wsparcie w ramach projektu: 
- indywidualne doradztwo zawodowe;  
- szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji zawodowych i społecznych;  
- szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu; 
- szkolenia s pecjalistyczne ( fakturowanie i obsługa magazynu; sprzedawca                    
i obsługa kas fiskalnych; opieka n ad o sobami starszymi, dziećmi                                    
i niepełnosprawnymi; mała gastronomia; operator wózków jezdniowych; obsługa 
obrabiarek sterowanych numerycznie);  
- półroczne płatne staże; 
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- pośrednictwo pracy; 
- wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej:  

- szkolenie „Jak założyć firmę”, 
- dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
- indywidualne doradztwo biznesowe, 
- wsparcie pomostowe.  

 
 

8. Projekt „Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej” 
 
Budżet projektu: 975 850,00 zł 

Poziom dofinansowania: 100% 

Źródło finansowania: PO IG, oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.4 
Zarządzanie własnością intelektualną. 
 
Czas realizacji projektu: 01.04.2009 r. - 30.06.2010 r. 

Cel projektu: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej 
poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej, w tym zwiększenie 
świadomości i wiedzy przedsiębiorstw na temat ochrony własności intelektualnej oraz ich 
aktywności w patentowaniu i ochronie własności intelektualnej. 
Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy z sektora MSP (w tym właściciele firm, osoby 
zarządzające i pracownicy przedsiębiorstw), mający siedzibę na terenie jednego 
z 5 województw Polski Wschodniej: 

- województwo podkarpackie, 
- województwo świętokrzyskie, 
- województwo lubelskie, 
- województwo podlaskie, 
- województwo warmińsko-mazurskie. 

 
 

 
Komórka: Biuro Terenowe w Przeworsku 

 Realizacja projektów: 

 
1. Projekt „PROJECT MANAGER SZANSĄ NA NOWĄ JAKOŚĆ PRACY 

SAMORZĄDÓW POŁUDNIOWO- WSCHODNIEJ POLSKI”. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet V „Dobre 
rządzenie”; Działanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.  
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Zasięg terytorialny projektu: woj.: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie  
i lubelskie. 

Budżet projektu: 2 203 402,07 zł  

Czas realizacji projektu: 03 listopad 2008r. – 30 kwietnia 2010 roku. 

Cel projektu: podniesie kompetencji i umiejętności kadry zarządzającej administracji 
terytorialnej w zakresie zarządzania projektami i podniesie efektywności administracji 
samorządowej na terenie objętym realizacją projektu. 
Zdobycie p rzez u czestników k ompleksowej w iedzy w  z akresie p rofesjonalnego 
zarządzania projektem potwierdzone międzynarodowym certyfikatem IPMA. 
 
Grupa docelowa: projekt skierowany był do pracowników Jednostek Samorządu 
Terytorialnego (J ST) z  województw południowo – wschodniej P olski (p odkarpackiego, 
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małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego). W szkoleniu brali udział wyłącznie 
pracownicy urzędów gmin oraz starostw powiatowych – pełniący funkcje kierownicze 
bądź zajmujący się realizacją projektów UE; posiadający wykształcenie wyższe bądź 
wyższe niepełne.  
 
Działania:  
- Zarządzanie projektem – monitoring, ewaluacja, sprawozdawczość, wnioski  
o płatność, organizacja szkoleń. 
 
Wskaźniki rezultatów założonych w projekcie: 

- udział w szkoleniach 240 BO,  
- przeprowadzenie 2400 godzin szkoleń,  
- uznanie przez co najmniej 95% BO wysokiej przydatności przeprowadzonych 
szkoleń,  
- zaliczenie egzaminu IPMA przez co najmniej 90% BO,  
- podniesienie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 95% BO,  
- awans zawodowy/zmiana stanowiska pracy/podwyżka przez co najmniej 10% BO 
projektu,  
- podjęcie zmian organizacyjnych przez co najmniej 10% JST uczestniczących  
w projekcie,  
- kontynuowanie edukacji/szkoleń przez co najmniej 10% BO projektu.  

 

Kontrola projektu: kontrola merytoryczna i finansowa z całości realizowanego projektu 
„Project Manager szansą na nową jakość pracy samorządów południowo – wschodniej 
Polski”. Kontrola obejmowała okres od listopada 2008 r. do kwietnia 2010 r.  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych uznano, że projekt współfinansowany 
z EFS prowadzony jest poprawnie. Nie stwierdzono uchybień formalnych ani błędów  
w udostępnionych dokumentach. Dokumentacja projektu prowadzona systematycznie  
w sposób prawidłowy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonych 
rozliczeniach. K sięgowość projektu prowadzona w sposób prawidłowy. Dokumentacja 
personelu sporządzona prawidłowo. Zbadana dokumentacja uczestników projektu 
kompletna, potwierdza kwalifikowalność uczestników projektu. Zadania merytoryczne 
(promocja i  re krutacja ora z szkolenia) zrealizowane terminowo. Postępowania  
o udzielenia zamówienie publicznego przeprowadzone prawidłowo. Zespól kontrolny 
stwierdził również, iż beneficjent przestrzega zasady konkurencyjności oraz , że właściwie 
informował uczestników i opinie publiczną o projekcie i źródłach jego finansowania.   
 
W ma ju 2 010 r. złożono ostatni 4 wniosek o płatność i sprawozdanie merytoryczne 
końcowe z realizacji projektu. Wniosek został rozliczony i formalne zakończony.  
 
 
 

2. Projekt „POSZERZĄJĄC HORYZONTY – TRANSGRANICZNA PROMOCJA 
TURYSTYKI PODKARPACIA I KRAJU PRESZOWSKIEGO”.  

 
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-
2013. Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). 
 

Budżet projektu:  48 906,04 Eur 

Czas realizacji projektu:  wrzesień 2010r. – czerwiec 2011 roku. 
Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu + 10% budżet 
państwa + 5% wkład własny.   
 
Cele projektu: 
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- promowanie W ojewództwa P odkarpackiego i  K raju P reszowskiego j ako m iejsca 
atrakcyjnego dla turystów,   
- zwiększenie liczby turystów ze Słowacji na terenie Województwa Podkarpackiego 
oraz zwiększenie liczby turystów polskich na terenie Kraju Preszowskiego,  
- zapoznanie przedsiębiorców słowackich z ofertami polskich firm z branży 
turystycznej i odwrotnie, 
- możliwości podjęcia współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi firmami, 
instytucjami oraz   organizacjami z branży turystycznej,  

 
Grupa docelowa: 
Bezpośrednimi beneficjentami projektu są polscy i słowaccy przedsiębiorcy z branży 
turystycznej oraz przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się turystyką  
z sąsiadujących terenów Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego. Szerszym 
oddziaływaniem projektu objęci będą również mieszkańcy Województwa Podkarpackiego i 
Kraju P reszowskiego, którzy będą uczestniczyć w targach turystycznych jako 
odwiedzający.  
 
Działania zrealizowane w roku 2010: 
- spotkanie z partnerem i omówienie szczegółowych działań odnośnie projektu,  
- dokonanie zakupów niezbędnych do realizacji projektu (komputer, biurko i regał  
do biura), 
- aktualizacja strony internetowej Centrum Współpracy Transgranicznej. 
 
PROJEKTY ZŁOŻONE 
 

1. Projekt „KARPACKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO - BUDOWA 
WSPÓLNYCH POLSKO-SŁOWACKICH STRUKTUR DLA WSPÓLNEGO 
ROZWOJU OBSZARU POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO”.  

 
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka  
2007-2013. Priorytet: 2 oś priorytetowa: Rozwój społeczno – gospodarczy 
Temat osi priorytetowej: projekty sieciowe 
 
Budżet całkowity: 326 970,00 Euro 
Finansowanie: 85% środki Unii Europejskiej, 15% wkład własny. 
 
 
Okres realizacji projektu: styczeń. 2011 r. – czerwiec. 2012 roku. 
 
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 
Partner PL: RARR S.A.  
Partner Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku 
            Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem 
 
 

2. Projekt „WSPÓLNA STRATEGIA – MOŻLIWOŚCIĄ ROZWOJU POGRANICZA 
POLSKO – SŁOWACKIEGO”. 

 
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka  
2007-2013. Priorytet: III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). 
Finansowanie: 85% środki Unii Europejskiej, 10% budżet państwa, 5% wkład własny. 
 
Budżet całkowity: 58 800 Euro 
Wnioskodawca: RARR SA 
Partner: Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku 
Planowany termin realizacji projektu: lipiec 2011 r. – czerwiec 2012 roku. 
Projekt w trakcie oceny merytorycznej. 
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Komórka: Biuro Terenowe w Krośnie 

Biuro Terenowe RARR w Krośnie zajmowało się: 
- udzielaniem informacji o działalności Spółki, a w szczególności o realizowanych 
projektach, dostępnych usługach i w zakresie działania komórek organizacyjnych Spółki. 
- współpracą z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i samorządowymi  
z terenu Euroregionu Karpackiego, 
- gromadzeniem i udostępnianiem informacji o środkach pomocowych dla MŚP  
oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w krajach wchodzących w skład 
Euroregionu Karpackiego, 
- współpracą z innymi komórkami organizacyjnymi, w tym prowadzenie naborów  
do projektów realizowanych przez Spółkę 

 

 
Komórka: Centrum Obsługi Inwestora 

 
1. Realizacja projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI, w którym 

partnerem wiodącym jest PAIiIZ. 

Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,  
Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Promocja i współpraca. 
 
Budżet projektu: 3 055 288,99 zł. 
 
Czas trwania projektu: październik 2010 r. – październik 2015 roku. 

Główny cel projektu: stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski 
Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki. 
W ramach projektu planowane są działania prowadzące do stworzenia systemu 
profesjonalnej obsługi inwestora. Celem działań będzie odpowiednie przygotowanie kadr 
oraz doposażenie stanowisk pracy. 
Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Województwo Lubelskie, 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Województw Podlaskie, Miasto 
Białystok, Województwo Świętokrzyskie, Miasto Kielce, Warmińsko-Mazurska A gencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. 

Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2010 r.. Dotychczas odbyły się 2 spotkania 
organizacyjne w PAIiIZ oraz warsztaty z zakresu obsługi inwestora zorganizowane  
przez Województwo Świętokrzyskie i RARR S.A.. Tematyka warsztatów obejmowała: 
istotne zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, budowanie skutecznych 
relacji z inwestorem, savoir - vivre w kontaktach urzędnika z inwestorem. 
 

2. Zadania w ramach projektu indywidualnego PAIiIZ Program promocji 
gospodarczej Polski Wschodniej, w ramach którego COI zajmuje się 
realizacją zadań na zlecenie Województwa Podkarpackiego. 

- uczestnictwo w targach Berlin Air Show (targi lotnicze) w ramach wspólnego stoiska 
Polski Wschodniej, 
- uczestnictwo w targach nieruchomości inwestycyjnych MIPIM w Cannes w ramach 
wspólnego stoiska Polski Wschodniej, 
- uczestnictwo w targach nieruchomości inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium  
w ramach wspólnego stoiska Polski Wschodniej, 
- opiniowanie i analiza dokumentów przesyłanych przez PAIiIZ m.in. Strategii 
komunikacji marketingowej PPGPW na lata 2009-2015, raportu gospodarczego o Polsce 
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Wschodniej, dokumentacji dotyczącej naborów na misje dla przedsiębiorców i JST 
organizowanych w ramach projektu, 
- pomoc w rekrutacji przedsiębiorców do uczestnictwa w targach, 
- uczestnictwo w spotkaniach grupy roboczej w PARP w Warszawie w trakcie których 
omawiane są: regulaminy wyboru uczestników targów i misji, kryteria wyboru 
przedsiębiorców, kwestie związane z przekazaniem przez PAIiIZ do regionów kompetencji 
w zakresie zadań dotyczących województw, 
- współorganizacja z PAIiIZ konferencji promocyjnej projektu w Rzeszowie, która odbyła 
się w październiku 2010 r. 

3. Realizacja projektu „MITKE” - Zarządzanie zasobami przemysłowymi  
w erze wiedzy.  

Projekt f inansowany z „Priorytetu 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy” 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu INTERREG IVC. 
 
Budżet projektu: 84 150 Euro 

Czas trwania projektu: listopad 2008 r. – wrzesień 2011 roku. 

Główny cel projektu: wymiana dobrych p raktyk, w z akresie tworzenia, re witalizacji  
i gospodarowania obszarami przemysłowymi w Europie. 
W skład programu MITKE wchodzi 11 partnerów w tym 6 agencji rozwoju regionalnego,  
4 s ieci b iznesowe i  j edno c entrum b adawcze. P artnerstwo re prezentuje 1 0 re gionów  
z siedmiu krajów UE.  

W 2010 r. zrealizowano następujące zadania: 
- przygotowywano artykuły promujące projekt do prasy lokalnej, broszur wydawanych 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,  
- zaprezentowano projekt podczas "Aviation Valley Expo Day/B2B meetings", 
- kompleksowo przygotowano wizytę konsorcjum MITKE w Polsce i ją skoordynowano 
(wizyta studialna, warsztaty tematyczne, seminarium, komitet sterujący). Wizyta odbyła 
się w czerwcu 2010 r. i uczestniczyło w niej 11 partnerów z 7 krajów UE, 
- wykonano przygotowanie do transferu dobrych praktyk - „fast date process” podczas 
wizyty we Włoszech,  
- utworzono i przeprowadzono pierwsze spotkanie Regionalnego Komitetu 
Strategicznego, 
- opracowano bazy instytucji, ekspertów, organizacji w regionie, mających wpływ  
na kształtowanie analizowanych obszarów przemysłowych, 
- przygotowano i przeprowadzono badanie ankietowe, wśród podkarpackich 
przedsiębiorstw, które dotyczyło funkcjonowania w obrębie obszarów przemysłowych, 
- przygotowano portfolio PPNT AEROPOLIS,  
- zidentyfikowano i przeanalizowano 3 dobre praktyki według wytycznych partnera 
wiodącego. 

 

4. Realizacja projektu EEN-Enterprise Europe Network South Poland 

 
Budżet ogólny projektu: 438 215 Euro 

Czas trwania projektu: styczeń 2008 r. – grudzień 2010 roku. 

Główne zadania sieci EEN: Wsparcie f irm w  i dentyfikacji p otencjalnych p artnerów 
handlowych oraz rozwijanie  zagranicznych kontaktów dla MŚP, pomoc dla MŚP  
w rozwoju nowych produktów, docieraniu do nowych rynków i przekazywania informacji 
w ramach Unii Europejskiej. 
Konsorcjum Polski południowej składa się z 9 partnerów, którymi są: Rzeszowska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Politechnika Krakowska, Izba Przemysłowo-
Handlowa w Krakowie, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., 
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Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Świętokrzyskie C entrum Innowacji  
i Transferu Technologii Sp. z o.o., Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach, 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców “Dolina Lotnicza”, Stowarzyszenie Promocji 
Przedsiębiorczości. 

W 2010 roku zrealizowano m.in. następujące działania: p rzeprowadzono a udyty 
technologiczne i pośredniczono w transferach technologii, realizowano usługi 
informacyjne z zakresu zewnętrznego finansowania innowacji, prowadzono całość 
dokumentacji finansowej do projektu. Obecnie trwają przygotowania do audytu 
finansowego. Złożono wniosek o płatność za rok 2009 do PARP. 
 
Certyfikacja Centrum Obsługi Inwestora przez PAIiIZ 

Personel COI działa według standardów określonych przez PAIiIZ i ma zapewnioną stałą 
pomoc merytoryczną jej pracowników. W celu zapewnienia wysokich standardów obsługi 
w ciągu ostatniego półrocza 2010 r. PAIiIZ przeprowadziła proces certyfikacji, który miał 
na celu sprawdzenie przygotowania Regionalnych Partnerów do pozyskiwania i obsługi 
inwestorów zagranicznych. 
W efekcie 1 4 Regionalnych C OI, w tym również COI funkcjonujące przy RARR S.A., 
otrzymało pozytywną ocenę Komisji Certyfikacyjnej i otrzymało tytuł Certyfikowanych 
Partnerów PAIiIZ, a także możliwość korzystania z logotypu Invest in Poland z użyciem 
nazwy województwa. 

 
Certyfikat nadawany jest na 3 lata. Po upływie tego okresu certyfikat może być 
przedłużony pod warunkiem przeprowadzenia ponownego procesu certyfikacji.  
W dniu 4 listopada 2010 r. w Centrum Szkoleniowo-Prasowym Polskiej Agencji Informacji 
i I nwestycji Z agranicznych w  W arszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów 
Regionalnym Centrom Obsługi Inwestora. 
 
 
Zadania różne – zrealizowane w 2010 roku:  

- zrealizowano misję przyjazdową 20 przedsiębiorców z branży lotniczej: Wielka Brytania 
West Midlands,  
- przeprowadzono kolejną edycję konkursu „Grunt na medal” we współpracy z PAIiIZ  
- przygotowano ofertę dla Województwa Podkarpackiego na organizację wizyty  
10 dziennikarzy polskich w województwie podkarpackim, 
- zorganizowano wraz z Doliną Lotniczą spotkanie B2B francuskich firm branży lotniczej  
z firmami z Podkarpacia, 
- przeprowadzono prezentację o rynku pracy dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
-przeprowadzono prezentację nt. oferty inwestycyjnej województwa  
w Preinkubatorze Akademickim dla 20 studentów Uniwersytetu w Monachium,  
- zorganizowano 3 spotkania Rady PPNT, 
- zorganizowano spotkanie z firmą Lufthansa Technik, której przedstawiono możliwości 
inwestycyjne regionu, 
- COI włączyło się w przygotowanie projektu dotyczącego rozbudowy RARR S.A.,  
- 9 września odbyła się współorganizowana przez COI wizyta studyjna w PPNT , w której 
uczestniczyło 25 przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów z Ukrainy, 
- wykonywano b ieżące tłumaczenia, głównie polsko-angielskie na potrzeby COI i  innych 
komórek RARR S.A.,  
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- uczestniczono w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego oraz w konsultacjach społecznych p rzy t worzeniu S trategii M arki 
Województwa Podkarpackiego,  
- przeprowadzono na prośbę Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka badanie ankietowe 
wśród biur turystycznych województwa podkarpackiego (próbka: 50) z zakresu 
korzystania turystów z przelotów czarterowych i pasażerskich. Ankieta ma postać 
zarówno wywiadów bezpośrednich jak i wywiadów telefonicznych oraz wysyłki mailowej, 
- przygotowano dla WPHI w Rzymie sprawozdanie nt. inwestycji włoskich - sporządzono 
listę podmiotów włoskich wraz z podaniem branży oraz wielkości inwestycji, 
- wspierano starania gmin o realizację projektów inwestycyjnych w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Przykładem jest Dom Zdrojowy w Polańczyku , dla którego 
przygotowano dwujęzyczną ofertę . W 2011 roku  podjęte zostaną działania wspierające 
kontakt gminy Polańczyk z inwestorami.  

Obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych:   

Działalność Centrum Obsługi Inwestora obejmuje m.in. obsługę inwestorów krajowych  
i zagranicznych, którzy zainteresowani są inwestowaniem w Województwie Podkarpackim 
oraz samym PPN-T AEROPOLIS. COI prowadzi procedurę naboru oraz cały proces 
inwestycyjny inwestorów zagranicznych i  polskich, chcących zainwestować w Parku oraz 
Województwie Podkarpackim. Każde zapytanie inwestora traktowane jest jako odrębny 
projekt inwestycyjny. Centrum Obsługi Inwestora zajmuje się również koordynacją 
posiedzeń Rady Podkarpackiego Parku Naukowo–Technologicznego i zbiera dane  
o dostępnych gruntach oraz nieruchomościach inwestycyjnych w województwie 
podkarpackim . Na tej podstawie rozbudowuje oraz aktualizuje bazy danych ofert 
inwestycyjnych.  
Pracownicy COI współpracują z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 
Współpraca opiera się w głównej mierze na wspólnym realizowaniu projektów 
inwestycyjnych. Zadaniami COI jako oddziałów terenowych jest kompletne 
przygotowanie ofert inwestycyjnych oraz bezpośrednie kontakty z samorządami  
i właścicielami gruntów. W ramach współpracy niezbędne jest przygotowanie spotkań 
informacyjnych z inwestorami, znajomość konkretnych działek i lokalnych uwarunkowań. 
Ponadto w ramach współpracy przekazywane są raporty, a także liczne ankiety będące 
źródłem opracowań jak: ankieta dotycząca atrakcyjności inwestycyjnej Województwa 
Podkarpackiego, badanie rynku pracy. 
 
 
Zbieranie danych i informacji o dostępnych gruntach oraz nieruchomościach 
inwestycyjnych w województwie podkarpackim i rozbudowywanie  
oraz aktualizowanie bazy danych ofert inwestycyjnych: 

Baza danych ofert inwestycyjnych województwa podkarpackiego, prowadzona przez 
Centrum Obsługi Inwestora, była w bieżącym okresie sprawozdawczym aktualizowana  
i uzupełniana. W raportowanym okresie pozyskano 21 nowych ofert inwestycyjnych.  
Część ofert inwestycyjnych została pozyskana w ramach kolejnej edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Grunt na medal”, który powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Informacji  
i Inwestycji Zagranicznych. Konkurs jest organizowany od 2005 roku wspólnie  
z Urzędami Marszałkowskimi oraz Centrami Obsługi Inwestora. W chwili ob ecnej 
zakończyły się wszystkie etapy oceny konkursu, którego zwycięzcą zostało Miasto 
Rzeszów i działka przy ul. Ciepłowniczej. 
 
 

 

Komórka: Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości   

Prace Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 roku, koncentrowały się  
na wykonywaniu zadań Regionalnej Instytucji Finansującej.  
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RARR S.A. jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i pełni 
rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) przy wdrażaniu na Podkarpaciu programów 
dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki.  

W czerwcu 2008 roku, po pozytywnej ocenie Komisji Konkursowej PARP, Zarząd RARR 
S.A. podpisał umowę ramową na pełnienie roli RIF na terenie województwa 
podkarpackiego. W ramach podpisanej umowy RARR S.A. zobowiązana jest realizować 
zadania zlecane przez PARP, dotyczące obsługi niektórych działań w ramach PO IG, tj.:    

 

1. Działanie 1.4 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe.    

Zakres prac w ramach działania: działania informacyjno-promocyjne, przyjmowanie 
wniosków o d ofinansowanie, o cena formalna w niosków o  d ofinansowanie, p odpisanie 
umowy z  wn ioskodawcą, nadzorowanie realizacji umowy o dofinansowanie, 
monitorowania realizacji projektu, rozliczenia projektu i wypłaty dofinansowania, 
archiwizacja dokumentów. 

W 2010 roku przyjęto i oceniono formalnie 23 wnioski. Ocena merytoryczna wykonywana 
jest przez PARP.  

W ramach  Działania 1.4 – 4.1 PO IG realizowanych jest 12 umów na kwotę dotacji 66,9  
mln. PLN.   

 

2. Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie 
wzornictwa przemysłowego”  

Zakres zadań: kontrola projektów. 

W 2010 roku Zespól Kontrolujący RARR S.A. przeprowadził 12 kontroli projektów. 

   

3. Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”  

Zakres prac: działania i nformacyjno-promocyjne, p rzyjmowanie w niosków                               
o dofinansowanie, ocena formalna wniosków o dofinansowanie, podpisanie umowy                  
z wnioskodawcą, nadzorowanie realizacji umowy o dofinansowanie, monitorowania 
realizacji projektu, rozliczenia projektu i wypłaty dofinansowania, archiwizacja 
dokumentów. 

W 2010 roku z powodu wyczerpania alokacji na Działanie nie przeprowadzano już 
żadnych naborów wniosków.  

W ramach  Działania 4.4 PO IG realizowanych jest 31 umów na kwotę dotacji 492 mln. 
PLN.   

4. Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”  

Zakres prac: działania informacyjno-promocyjne, powołanie Komisji Konkursowych  
do oceny wniosków w ramach poszczególnych Działań, przyjmowanie w niosków  
o d ofinansowanie, o cena f ormalnej w niosków o  d ofinansowanie, o cena m erytoryczna 
wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów z wnioskodawcami, wprowadzanie 
zmian d o um ów z  B eneficjentami, n adzorowanie r ealizacji umowy o  d ofinansowanie 
projektu, wypłata wsparcia, rozwiązanie umowy, kontrola projektów, archiwizacja 
dokumentów, sprawozdawczość. 

W 2010 roku, w trakcie II rundy przyjęto łącznie 151 wniosków.  Wnioski zostały 
ocenione formalnie i merytorycznie przez pracowników RIF. 

W ramach  Działania 6.1 PO IG realizowane są 104 umowy na kwotę dotacji 3,5 mln PLN. 

http://www.rarr.rzeszow.pl/pl/231/�
http://www.rarr.rzeszow.pl/pl/230/�
http://www.rarr.rzeszow.pl/pl/230/�
http://www.rarr.rzeszow.pl/pl/231/�
http://www.rarr.rzeszow.pl/pl/232/�
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5. Działanie 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki 
elektronicznej” 

Zakres prac: działania informacyjno-promocyjne, powołanie Komisji Konkursowych  
do oceny wniosków w ramach poszczególnych Działań, przyjmowanie wniosków  
o dofinansowanie, o cena f ormalna wniosków o  d ofinansowanie, o cena m erytoryczna 
wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów z wnioskodawcami, wprowadzanie 
zmian d o um ów z  B eneficjentami, n adzorowanie r ealizacji umowy o  d ofinansowanie 
projektu, wypłata wsparcia, rozwiązanie umowy, kontrola projektów, archiwizacja 
dokumentów, sprawozdawczość. W 2010 roku przyjęto i oceniono formalnie  
i merytorycznie 66 wniosków.  

W ramach  Działania 8.1 PO IG realizowane są 43 umowy na kwotę dotacji 18,7 mln. 
PLN.   

 

6. Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”  

Zakres prac analogiczny jak w działaniu 8.1. 

W 2010 roku przyjęto 106 wniosków. Ocena formalna i merytoryczna wykonywana jest    
w 2011 roku.  

W ramach  Działania 8.2 PO IG realizowanych jest 69 umów na kwotę dotacji 18,8 mln. 
PLN.   

 

Instytucja Wdrażająca Działania 2.5 i 3.4 ZPORR 

W 2010 roku kontynuowano również zadania Instytucji Wdrażającej Działania 2.5 i 3.4 
ZPORR, którą RARR S.A. pełni od 12 października 2004 roku. Prace koncentrowały się na 
porządkowaniu dokumentacji projektowej przed przekazaniem jej do archiwum  
oraz badaniu trwałości wybranych projektów. 

W ramach działania 2.5 ZPORR wysłano 14 ankiet do beneficjentów, którzy zakończyli 
realizacje projektów w 2008 roku. Wszyscy beneficjenci zwrócili prawidłowo wypełnione 
ankiety. Przeprowadzono 3 wizyty monitorujące następujące projekty: 

- „Własna  firma kluczem do sukcesu”– Z/2.18/II/2.5/86/06/U/26/06 Przeworskie 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych,  – Przeworsk, 

- „Wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą”  
– Z/2.18/II/2.5/82/06/U/20/06  St owarzyszenie P orozumienie S amorządowe  
– Sędziszów Małopolski, - „Mikroprzedsiębiorstwo Twoją szansą” 
– Z/2.18/II/2.5/81/06/U/18/06 - Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego – Sielec  
1 A, Sędziszów Małopolski. 

  

W ramach działania 3.4 ZPORR wysłano 73 ankiety do beneficjentów, którzy zakończyli 
realizacje p rojektów w 2 008 r oku. P o a nalizie a nkiet p rzeprowadzono 1 0 wizyt 
monitorujących u mikroprzedsiębiorców, na miejscu realizacji projektów.  

 

3. Projekt „MASZ MARZENIA – BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCĄ”.  
 
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VI „Rynek p racy otwarty  
dla w szystkich”; Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  
i samozatrudnienia”. 

http://www.rarr.rzeszow.pl/pl/233/�
http://www.rarr.rzeszow.pl/pl/233/�
http://www.rarr.rzeszow.pl/pl/234/�
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Instytucja pośrednicząca: WUP Rzeszów. 

Zasięg terytorialny projektu: województwo podkarpackie. 

Budżet projektu: 6 072 277,95 zł 

Czas realizacji projektu: 01 kwietnia 2009 r.- 31 grudnia 2010 roku. 

Cele projektu: Projekt zakładał przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej  do 40 000 PLN oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1 126 
zł, a także wsparcie szkoleniowo - doradcze w zakresie zakładania działalności 
gospodarczej, rachunkowości, marketingu, prawa pracy i spraw kadrowych. 
 
Cele szczegółowe: 

- nabycie umiejętności przygotowujących do utworzenia i prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej, 
- poprawa umiejętności zarządzania środkami finansowymi, 
- zyskanie przez beneficjentów projektu wiedzy praktycznej i doświadczenia 
zawodowego, 
- powrót na rynek pracy, 
- wspieranie indywidualnych inicjatyw samozatrudnienia, budowanie podstaw 
kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości, 
- wsparcie merytoryczne, szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności 
gospodarczej i w początkowym okresie jej prowadzenia, dostosowane  
do indywidualnych potrzeb, 
- ułatwienie funkcjonowania firmy na rynku. 

 
Grupa docelowa: 
Projekt był adresowany do osób zameldowanych na terenie województwa 
podkarpackiego, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu 
nie prowadziły działalności gospodarczej. 
Beneficjentami projektu były osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność 
gospodarczą, które spełniały przynajmniej jedno z 5 kryteriów:  

- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, 
- kobiety, 
- osoby młode w przedziale wiekowym 18 – 34 lat,  
- długotrwale bezrobotni – pozostający w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy przez 
okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,  
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – osoby z wykształceniem średnim 
ogólnym, zasadniczym zawodowym lub niższym. 

 
Działania: 

1. Zarządzanie projektem  
- doposażenie biur projektu w komputery, koordynacja prac zespołu 
projektowego. 

2. Promocja projektu  
- przygotowanie materiałów (plakat, ulotka, roll-up), uruchomienie i aktualizacja 
strony internetowej projektu, ogłoszenia w mediach. 

3. Rekrutacja projektu. Do udziału w projekcie zgłosiło się 833 osoby. 
4. Organizacja szkoleń, konsultacji i doradztwa specjalistycznego 

- zapewnienie odpowiedniej kadry szkoleniowców, zaplecza, materiałów 
dydaktycznych oraz harmonogramów doradztwa. 

5. Szkolenia i konsultacje podstawowe 
- wydzielenie  grup szkoleniowych - szkolenia p rowadzone przez pracowników 
RARR S.A., dla każdego beneficjenta po 2 godziny doradztwa podstawowego.  

     6.  Szkolenia i doradztwo specjalistyczne 
- szkolenia dla uczestników, którzy założą działalność gospodarczą. 

7.  Przyznanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców 
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- udzielenie dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego jak również 
przedłużonego wsparcia pomostowego. 
 

Osiągnięte wskaźniki rezultatów 
- osoby, które otrzymały certyfikat z zakresu szkolenia podstawowego – 132, 
- osoby, które skorzystały z doradztwa związanego z tworzeniem biznes planu - 132, 
- liczba powstałych mikroprzedsiębiorstw – 106, 
- przyznane wsparcie pomostowe – 103, 
- przyznane przedłużone wsparcie pomostowe – 31, 
- osoby, które otrzymały certyfikat z zakresu szkolenia specjalistycznego  
i skorzystały z doradztwa specjalistycznego – 106, 
- liczba utworzonych miejsc pracy (samozatrudnienie) – 106. 

 
W ramach projektu zorganizowane zostały:  
 
1. 40 - godzinne szkolenie podstawowe dla 132 osób, które obejmowało następujące 
zagadnienia: 
- podstawy prawne zakładania działalności gospodarczej – 6 godzin, 
- prawo pracy w małej firmie – 6 godzin, 
- elementy marketingu – 4 godziny, 
- przygotowanie biznes planu w teorii i praktyce – 16 godzin, 
- elementy księgowości w małej firmie – 8 godzin. 
 
2. Szkolenia specjalistyczne (w miesiącach: marzec, kwiecień i czerwiec 2010r.), które 
obejmowały zagadnienia związane z bezpiecznym zawieraniem umów, księgowaniem 
wydatków z dotacji i rozliczaniem dotacji. 
 
3. Szkolenia specjalistyczne (w miesiącach: październik i listopad 2010r.) w zakresie BHP 
dla pracodawców.  
 
4. Szkolenia specjalistyczne ( w grudniu 2010r.) w zakresie źródeł finansowania 
działalności gospodarczej.  
 
W ramach projektu udzielono:  
- wsparcia  w formie jednorazowej dotacji na kwotę 3 993 649,84 PLN dla 106 osób. 
- wsparcia pomostowego na kwotę 695 868 PNL dla 103 osób. 
- przedłużonego wsparcia pomostowego na kwotę 209 436 PLN dla 31 osób. 
- doradztwo podstawowe -  264 godz. 
- doradztwo specjalistyczne - 507 godz. 
-  kontrole –106. 
 
W ramach projektu złożonych zostało 7 wniosków o płatność na łączną kwotę: 
5 872 113,68 zł.  
 
W ramach projektu wydany został biuletyn podsumowujący projekt oraz zorganizowana 
została konferencja zamykająca projekt w dniu 16.12.2010r. 
 
 

4. Projekt „BYĆ ALBO NIE BYĆ…PRZEDSIEBIORCĄ”. 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 
VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”; Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. 
 
Instytucja pośrednicząca: WUP Rzeszów. 

Zasięg terytorialny projektu – województwo podkarpackie. 
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Budżet projektu:  7 672 372,10 zł  

Czas realizacji projektu: od 01 maj 2010r. do  31 grudnia 2012 roku. 

Cele projektu: 

Projekt zakłada przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej  
do 40 000 PLN oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1 300 zł, a także wsparcie 
szkoleniowo - doradcze w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rachunkowości, 
marketingu, prawa pracy i spraw kadrowych. 
Głównym celem p rojektu j est d oprowadzenie d o u tworzenia 1 20 n owych 
mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego z przewagą liczebną 
(60%) kobiet oraz przekazanie im wsparcia finansowego, niezbędnego na początku 
funkcjonowania oraz promowanie postaw przedsiębiorczych i ideę samozatrudnienia. 
 
Cele szczegółowe: 

- nabycie umiejętności przygotowujących do utworzenia i prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej, 
- poprawa umiejętności zarządzania środkami finansowymi, 
- zyskanie przez beneficjentów projektu wiedzy praktycznej i doświadczenia 
zawodowego, 
- powrót na rynek pracy, 
- wspieranie indywidualnych inicjatyw samozatrudnienia, budowanie podstaw 
kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości, 
- wsparcie merytoryczne, szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności 
gospodarczej i w początkowym okresie jej prowadzenia, dostosowane  
do indywidualnych potrzeb, 
- ułatwienie funkcjonowania firmy na rynku. 

 
Grupa docelowa: 
To osoby zameldowane na terenie województwa podkarpackiego, które w okresie 
ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności 
gospodarczej. 
Beneficjentami projektu są osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność 
gospodarczą, które spełniają co najmniej jedno z kryteriów:  

- osoby bezrobotne, 
- osoby nieaktywne zawodowo, 
- rolnicy, 
-   osoby pracujące w oparciu o  umowę zlecenie lub o dzieło. 

 
Projekt r ealizowany j est w  B iurze w  R zeszowie – w s iedzibie R ARR S.A. i P unktach 
informacyjno - promocyjnych w Biurach Terenowych RARR S.A. w Przeworsku  
i w Krośnie.  
 
Wskaźniki rezultatów założone w projekcie 

- osoby, które otrzymają certyfikat z zakresu szkolenia podstawowego – 150, 
- osoby, które skorzystają z doradztwa związanego z tworzeniem biznes planu - 150, 
- liczba powstałych mikroprzedsiębiorstw – 120, 
- przyznane wsparcie pomostowe – 120, 
- przyznane przedłużone wsparcie pomostowe – 32, 
- osoby, które otrzymają certyfikat z zakresu szkolenia specjalistycznego i skorzystają 
z doradztwa specjalistycznego – 100, 
- liczba utworzonych miejsc pracy (samozatrudnienie) – 120. 
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I.4. PARKI TECHNOLOGICZNE 
 
 
Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym  
(PPN-T) w ramach, którego działa Preinkubator Akademicki PPN-T, w 2010 roku 
zrealizowało następujące zadania: 
 
I. W ramach Zarządzania PPN - T: 
 

1. Zawarto następujące umowy zarówno z dostawcami, jak i odbiorcami 
mediów: 
a) Umowa na dostawę wody pitnej i wprowadzenie ścieków komunalnych  

do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych zawarta z firmą: 
- OPTeam S.A., 
- D.A. GLASS Doros Teodora, 
- PLASTSYSTEM Rzeszów Sp. z o.o., 
- POLIMARKY M. Kyc Sp. J Sp. K.,  
- oraz umowa na dostawę wody do celów budowy zakładu: 
- EKO-HYBRES S p. z  o.o. – zawarta z Przedsiębiorstwem Budowlanym 
PROFBUD Sp. z o.o., 
- VAC AE RO K ALISZ Sp.  z  o .o. – zawarta z firmą BAUDZIEDZIC  
Sp. z o.o. Sp. K. 

 
b) Umowa dzierżawy i świadczenia usług eksploatacji sieci gazowej  

w m. Rogoźnica (Strefa S2) zawarta z Karpacką Spółką Gazownictwa  
Sp. z o.o. w Tarnowie  

c) Umowy sprzedaży sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na terenie 
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego : 

- Strefa S1 w m. Jasionka i Tajęcina – gm. Trzebownisko, 
- Strefa S2 w m. Rogoźnica i Wola Cicha – gm. Głogów Małopolski. 
- W/w umowy zawarte zostały z Karpacką Spółką Gazownictwa  
Sp. z o.o. w Tarnowie. 

 
d) Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zawarte z  PGE Dystrybucja S.A. 

dla obiektów:  
- przepompowni ścieków w Rzeszowie ul. Żywiczna, 
- sieci kanalizacji sanitarnej w  Rzeszowie, ul. Orna. 

e) Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji zawarte              
z PGE Obrót S.A. dla obiektów: 

- przepompowni ścieków P1 w  Rogoźnicy, 
- sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie ul. Orna , 
- przepompowni ścieków w Rzeszowi ul. Żywiczna, 
- przepompowni ścieków w Rzeszowie ul. Żywiczna. 
- przepompowni ścieków i hydroforni na terenie Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego w  Zaczerniu. 

f) Umowa kupna-sprzedaży linii kablowej SN 15 kV od linii napowietrznej SN 
Staromieście-Widełka do stacji RG SN 15 na terenie Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego Strefa S2 – Rogoźnica z PGE Dystrybucja S.A. 

 
 

2. Na bieżąco wydawano warunki techniczne przyłączenia do sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, kanalizacji deszczowej  
oraz warunki techniczne zjazdów z dróg wewnętrznych; opinie  
oraz uzgodnienia projektów dla inwestorów z terenu PPNT: 

 
a) Warunki techniczne przyłączenia - Strefa S1 (Jasionka): 
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- „ZELNAR” Zakład Narzędziowy Sp. z o.o. - warunki t echniczne 
zabezpieczenia rurociągu wody zimnej PE 160 oraz zabezpieczenia rurociągu 
sanitarnego tłocznego Kst 180. 
- PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. - warunki techniczne przyłączenia 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - budowa GPZ Jasionka 

 
b) Warunki na przyłączenia - Strefa S2 (Rogoźnica): 

- „LEDOLUX” Sp. z o.o - warunki techniczne na przyłączenie do sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zjazdu na działkę 
inwestora, 
- „Best Construction” Sp. z o.o. - warunki techniczne przykrycia rowów 
oraz wjazdów na działkę, 
- „LEO-MINOR” - warunki techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacji 
deszczowej, 
- „Yanko” Sp. z o.o. - warunki techniczne na przyłączenie do sieci 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej; warunki 
techniczne dla dwóch zjazdów publicznych oraz na przełożenie hydrantu 
p.poż. na działce inwestora, 
- Offset-Druk” – warunki t echniczne odprowadzenia w ód opadowo 
roztopowych, 
- D.A. Glass Doros Teodora - warunki techniczne na zmianę lokalizacji 
hydrantów naziemnych, 
- „Systemy Informatyczne SET(H)” sp. z o.o. - warunki techniczne 
przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej, przekroczenia drogi dojazdowej w/w sieciami, warunki 
przekroczenia row ów m elioracyjnych p rojektowanymi s ieciami w odno-
kanalizacyjnymi, wydanie warunków zjazdu z drogi dojazdowej; warunki 
na wykonanie wjazdu na działkę, 
- „Ferma Kresek” Sp. z o.o.  (inwestor - „Zelmer Pro” Sp. z o.o. ) - 
warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
oraz sieci wodociągowej, warunki techniczne dla dwóch zjazdów na działkę 
inwestora oraz na zmianę lokalizacji hydrantów naziemnych, 
- „EkoHybres” Sp. z o.o.  – warunki techniczne na wykonanie wjazdu 
tymczasowego (na czas budowy) na działkę inwestora, 
- „Polkemic II” Sp. z o.o. – warunki techniczne na lokalizację zjazdu 
publicznego na działkę inwestora; warunki techniczne przyłączenia do sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, 
- „Karent” – warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz dla zjazdu na działkę  
dla inwestycji -  stacja GPZ Głogów Młp, 
- „Ferma Kresek” Sp. z o.o. (inwestor - „Panattoni Western Poland 
Management” Sp. z o.o.) – warunki techniczne przyłączenia do sieci 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej, 
- „Ferma Kresek” Sp. z o.o. (inwestor - „Como Development 1”  
Sp. z o.o.) – warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, sieci 
wodociągowej; warunki techniczne na zabezpieczenie i przebudowę sieci 
gazowej (zgoda na wydanie warunków przez Karpacką Spółkę 
Gazownictwa sp. z o.o.). 
- Przepisanie warunków technicznych udzielonych inwestorom „Panattoni 
Western Poland Management” Sp. z o.o. oraz „Zelmer Pro”  
Sp. z o.o. na rzecz inwestora „Como Development 1” Sp. z o.o. 
- Gmina Głogów Małopolski - warunki techniczne na przykrycie rowu 
zlokalizowanego przy drodze nr ewid. 588/11 w Woli Cichej na terenie 
PPNT S-2 Rogoźnica z przeznaczeniem na parkingi do obsługi firmy 
„Zelmer”. 
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c) Opinie na temat: 
- projektu technicznego przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej dla inwestora „VAC AERO” Kalisz Sp. z o.o., 
- dostosowania rzędnych studzienek do istniejącego terenu dla wykonawcy 
„Resbud” S.A. – inwestor  „OPTeam” S.A. 

 
d) Uzgodnienia: 

- dokumentacji technicznej pn. Projekt wykonawczy - zewnętrzne przyłącza 
sanitarne dla inwestycji „Hala produkcyjna z budynkiem biurowym Tajęcina 
gm. Trzebownisko” - inwestor „VAC AERO” Kalisz Sp. z o.o., 
- projektowanej trasy linii kablowej 110kV pomiędzy proj. GPZ 
Głogów Młp. a proj. GPZ Jasionka, 
- dokumentacji p rojektowej w  z akresie p rojektowanego obniżenia sieci 
wodociągowej kanalizacji sanitarnej tłocznej dla inwestora „ZELNAR” 
Zakład Narzędziowy” Sp. z o.o., 
- dokumentacji projektowej w zakresie projektowanego przyłącza 
kanalizacji deszczowej d la zadania pn. „Rozbudowa Zaplecza 
Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka”, 
- trasy projektowanych linii kablowych 110kV, linii kablowych 15kV 
oraz kabla światłowodowego, 
- projektu technicznego sieci i przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej                            
i deszczowej d la p rojektowanego budynku produkcyjnego d la f irmy „P.H. 
ELMAT” Sp. z o.o., 
- projektu wykonawczego przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej  
i d eszczowej d la p rojektowanego Zakładu Produkcyjnego Systemów 
Oświetleniowych, 
- projektu b udowlanego bu dynku pr odukcyjnego w  p rzedmiocie branży 
drogowej dla firmy „EkoHybres” Sp. z o.o., 
- projektu budowlanego przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
dla inwestycji pn. „Budowa inkubatora technologiczno-badawczego 
laboratorium branży budowlano drogowej” dla firmy „Best Construction” 
Sp. z o.o. 
- projektu wykonawczego przyłącza kanalizacji deszczowej  
do projektowanej hali produkcyjno-Magazynowej Zakładu 
Poligraficznego „Offset – Druk”, 
- projektu budowlanego w zakresie wjazdów oraz przykrycia rowów 
melioracyjnych dla inwestycji pn. „Budowa Inkubatora Techniczno-
Badawczego” dla firmy „Best Construction” Sp. z o.o., 
- trasy p rojektowanego k abla S N – budowa przyłącza kablowego 15kV  
do Zakładu Produkcji Systemów Oświetleniowych „Ledolux”, 
- dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy wodno-kanalizacyjnych                      
w zakresie zjazdu publicznego w związku z budową stacji 
elektroenergetycznej 110/15kV d la f irmy p rojektowej „Karent” – inwestor 
PGE Dystrybucja S.A, 
- projektu budowlanego zjazdu publicznego dla inwestora „Polkemic”, 
- trasy p rojektowanego kabla SN dla inwestora „Zakład Poligraficzny 
OFFSET DRUK”, 
- projektu zagospodarowania terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, przyłącza wodociągowego; projektu budowlany przyłączy 
wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej; dokumentacji 
projektowej w zakresie zjazdu publicznego i przepustu (firmy projektowa 
„ProAr” Sp. z o . o .) d la inwestora Systemy Informatyczne SET(H)  
Sp. z o.o., 
- projektów dwóch zjazdów dla inwestora „Como Development 1” 
 Sp. z o.o., 
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- projektu budowlanego w zakresie dwóch zjazdów publicznych  
oraz przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej  
dla inwestora „YANKO Sp. z o.o.”. 

 
 

3. Prowadzono obsługę Strefy S1 i S2 PPNT  polegającą na: 
 
-  odczytach wodomierzy w firmach funkcjonujących na Strefach, 
- utrzymaniu Parku w okresie letnim (koszenie - obkaszanie pasa drogowego – rowy 
przydrożne skarpy i przeciwskarpy, obkaszanie 4 stacji trafo, 2 rozdzielni głównych  
i 8 przepompowni ścieków, koszenie terenów wolnych ( nie s przedanych i nwestorom, 
koszenie 3 zbiorników retencyjnych) oraz zimowym – odśnieżanie posypywanie piaskiem 
i solą (podpisanie umowy na odśnieżanie strefy S1 i S2), 
- kontroli s tanu t echnicznego i nfrastruktury na s trefach oraz stanu jakości dróg  
po odśnieżaniu, 
- bieżących przeglądach infrastruktury: drogi, znaki drogowe, obiekty kubaturowe  
na Strefach S1 i S2 – stacje trafo, nieużytkowane obiekty wojskowe; oraz przepompowni 
ścieków, 
- usuwaniu us terek – pięciokrotne awarie systemu automatyki w przepompowniach; 
montaż licznika i przepięcie zasilania na strefie S2 Rogoźnica pompownia P1; naprawa 
skrzynki i montaż licznika oraz zabezpieczenia przedlicznikowego po dokonanej kradzieży 
strefa S1 pompownia P4, 
- uczestniczeniu w pracach naprawczych i koordynowaniu awarii spowodowanych przez 
wykonawców podczas realizacji własnych inwestycji – na si eciach p arkowych  
– uszkodzenia infrastruktury podziemnej, 
- naprawie i umocnieniu skarpy zbiornika retencyjnego Z1 strefa S-2 Rogoźnica, 
- kontrolowaniu Stref pod względem systemu komunikacyjnego – znaki drogowe, w tym 
zmiana organizacji ruchu na terenie Strefy S1 na wniosek inwestorów, naprawa znaków, 
umieszczanie dodatkowych tabliczek, 
- porządkowaniu i zabezpieczaniu obszarów Strefy nie będących własnością inwestorów 
(likwidacja dzikich wysypisk śmieci, oznakowanie i wykonanie szlabanów 
zabezpieczających przed wjazdem osób postronnych na obszarze stref), 
- uczestniczeniu w odbiorach przyłączy indywidualnych odbiorców – inwestorów  
na Strefie S1 i S2,  
- uczestnictwu przedstawicieli Centrum Zarządzania PPN-T w spotkaniach                        
z inwestorami planującymi ulokowanie swojej działalności na terenie PPN-T, współpraca  
z Centrum Obsługi Inwestora w zakresie obsługi przedsiębiorców zainteresowanych 
działalnością w Parku, 
- informowaniu potencjalnych inwestorów odnośnie warunków technicznych, możliwości 
zaopatrzenia w  m edia, w arunków realizacji inwestycji z godnie z  m iejscowym p lanem 
zagospodarowania przestrzennego dotyczącego strefy S1 i S2, 
- kontroli zgodności wykonywanych przyłączy w terenie z warunkami pozwolenia  
na budowę, 
- udzielaniu informacji projektantom i potencjalnym inwestorom odnośnie warunków 
technicznych, możliwości zaopatrzenia w media, warunków realizacji inwestycji, 
- uczestnictwu w czynnościach podejmowanych przez Policję oraz ubezpieczyciela,  
a związanych z kradzieżami oraz aktami wandalizmu na Strefach.  
 

4. Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego. 

W Preinkubatorze Akademickim P PNT  na 31.12.2010 r . f unkcjonowało 11 firm,  
1 stowarzyszenie i 2 laboratoria. 
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FIRMY: 
- FPHU ANDREW Andrzej Ślęczkowski zajmuje się seryjną produkcją systemu 

oświetlania hybrydowego z unikalnym systemem sterowania źródłem światła LED. 

-Studio Fotografii BLACKFOX wykonuje usługi w zakresie fotografii reklamowej, 
studyjnej, reportażowej oraz ślubnej. 

- UNIVERSE-IBS Sp. z o.o. kreuje różnego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe. 
Oferta firmy kierowana jest do osób, które dostrzegają szansę rynkową oraz mają 
związaną z tym koncepcję biznesu.  

- Firma Toton Show Tomasz Zając i Firma Toton Show Monika Wawszczyk 
zajmują się obsługa imprez masowych pod względem profesjonalnego oświetlenia, 
nagłośnienia oraz konstrukcji scenicznych. 

- Firma PILC dr inż. Józef Grzybowski realizuje zadania głównie dla przemysłu 
lotniczego, z dziedziny awioniki, opracowując m.in. serię rejestratorów do zastosowań 
lotniczych. 

- Firma SYMPLEKS zajmuje się pracami projektowymi oraz badawczymi z zakresu 
nowoczesnych systemów oświetlenia.  

- ERG Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem oraz opracowywaniem nowoczesnych 
rozwiązań pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.  

- SOLVEO Software Solutions zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem 
oprogramowania nowej generacji. Produkty SOLVEO Software Solutions  
są skierowane do firm budujących nową lub rozwijających istniejącą architekturę IT. 

- EXSPERT ECO USŁUGI SZKOLENIOWO - EKSPERCKIE EMILIA WALIŁKO -  
firma opiera swe funkcjonowanie o kadry uczelni wyższych (forma związku                     
z uczelnią: spin–out). 

- In4POLAND Sp. z o.o. - celem działalności firmy jest produkcja oraz dostarczanie 
innowacyjnych  podzespołów do produkcji systemów produkcji energii odnawialnej. 

STOWARZYSZENIA: 

Stowarzyszenie Młodzi’ 89 powstało z inicjatywy grupy młodych osób. Celem 
działalności Stowarzyszenia jest wypełnienie luki, pomiędzy systemem szkolnictwa 
wyższego, a rynkiem pracy poprzez specjalistyczne programy szkoleń i procesy adaptacji 
na rynku pracy młodych osób będących w trakcie bądź po zakończeniu edukacji.   

 

LABORATORIA: 

1. Laboratorium Certyfikacji Urządzeń Awioniki PRz jest jedyną tego rodzaju 
jednostką w Polsce. Powstało w celu realizacji zadań zwłaszcza na rzecz małych  
i średnich firm branży lotniczej, które opierają swoją działalność na wysokich 
technologiach. Laboratorium prowadzi działalność badawczą w obszarze high-tech. 

2. Laboratorium Badań Lotniczych Samolotów Bezzałogowych. 

W 2010 roku swoją działalność w Preinkubatorze Akademickim PPNT 
zakończyło 6 przedsiębiorstw: 
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- PROFERIS (firma informatyczna), 
- Firma Usługowa MARTIKA Jadwiga Pączek (biuro rachunkowe), 
- Studiografic Renata Masłyk (producent i dystrybutor unikalnych zaproszeń ślubnych) 
- Consultant Jakub Stefański (firma szkoleniowa) 
- HONQ Poland s.c. (drukarnia oferująca usługi druku cyfrowego  i wielkoformatowego) 
- PRODUO Przemysław Mazur (biuro inżynierskie zajmujące się szeroko pojętą inżynierią 
mechaniczną) 
- Stowarzyszenie Klub Młodych Przedsiębiorczych; 
 
W 2010 roku swoją działalność w Preinkubatorze Akademickim PPNT 
rozpoczęło 5 przedsiębiorstw: 
 
- Studio Fotografii BLACKFOX Aneta Kocaj, 
- PRODUO Przemysław Mazur, 
- FPHU ANDREW Andrzej Ślęczkowski, 
- EXPERT ECO – Usługi Szkoleniowo-Eksperckie – Emilia Waliłko, 
- In4Poland Sp. z o.o. 
- Laboratorium Certyfikacji Urządzeń Awioniki. 
- Stowarzyszenie Młodzi ’89. 
 
Obecnie wszystkie pomieszczenia w budynku Preinkubatora Akademickiego są zajęte 
przez najemców. 
 
Inicjatywy realizowane przez Preinkubator Akademicki PPNT w 2010 r. : 
 

1. Konkurs JUNIOR INNOWACJI PODKARPACIA 
 
Od styczniu 2010 r. kontynuowano rozpoczęte w październiku 2009 r. prace nad 
realizacją kolejnej edycji „JUNIORA INNOWACJI PODKARPACIA” (kontynuacja 
Konkursu na najbardziej innowacyjną koncepcję funkcjonowania firmy), 
skierowanego do studentów, absolwentów i młodych pracowników naukowych naszego 
Regionu.  
 
Głównym c elem k onkursu r ealizowanego w  2  e tapach j est s tymulowanie 
przedsiębiorczości akademickiej na Podkarpaciu poprzez zachęcenie młodych ludzi  
do zgłoszenia swoich innowacyjnych pomysłów na biznes. 
 
Konkurs prowadzony był w dwóch etapach: 

- I etap nadsyłanie zgłoszeń pomysłu na biznes, 
- II etap szkolenie laureatów I etapu pod kątem przygotowania biznes planu, który 
jest podstawą oceny zgłoszonego pomysłu. 

W lutym, w  ramach III edycji Konkursu do RARR S.A. wpłynęło łącznie 6 biznesplanów, 
które następnie zostały przekazane do oceny Komisji Konkursowej, która wyłoniła  
3 laureatów: 

- I miejsce i tytuł Juniora Innowacji Podkarpacia uzyskała Karolina LEŚNIAK,  
(za pomysł pn. „koszuleNamiare.com”), 
- II miejsce zajęła Agnieszka JĘDRUSIK (za projekt pn. „Wdrażanie z integrowanych 
systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP”), 
- III miejsce zajęła Monika SZUBERTOWICZ (za pomysł pn. „Centrum zabaw  
dla dzieci”). 
 

 
2. Targi Pracy i Innowacji: 

 
Rozpoczęte w roku 2007 Targi Innowacji są kontynuowane jako Targi Pracy  
i Innowacji organizowane wspólnie z Politechniką Rzeszowską. Od lipca do października 
2010 roku trwały prace związane z  przygotowaniem w/w Targów. Polegały one m.in. na: 
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- opracowaniu harmonogramu organizacji Targów Pracy i Innowacji, 
- skonstruowaniu budżetu Targów, 
- przygotowaniu listy instytucji i osób uczestniczących w Targach,  
- zaproszeniu wystawców, głównie przedsiębiorców działających w PPNT, 

Targi Pracy i Innowacji odbyły się w październiku 2010 roku. Swoją ofertę 
zaprezentowało 31 wystawców. W imprezie licznie uczestniczyli studenci. 
Targi odwiedzili przedstawiciele mediów i prasy. Podczas Targów nakręcony został 
materiał przez lokalną telewizję, na podstawie którego powstał program z cyklu 
„Innowacyjne Podkarpacie”. Ponadto w dniu Targów, w „Aktualnościach” (telewizja 
regionalna) wyemitowana została informacja o Targach Pracy i Innowacji 2010. 
 
Zadaniem, k tóre realizuje Pr einkubator A kademicki PPN -T j est świadczenie usług 
informacyjnych. W 2010 roku udzielono łącznie 40 usług informacyjnych z zakresu: 
- rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, możliwości ulokowania firmy  
w Preinkubatorze Akademickim PPNT (przedstawienie of erty Preinkubatora  
w tym zakresie), 
- aspektów finansowych rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej 
uwzględniających sytuację materialną przyszłego przedsiębiorcy i charakter planowanej 
działalności, 
- możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Strukturalnych UE dla rozwoju 
przedsiębiorczości, 
- konstrukcji biznes planu, 
- doradztwa z zakresu finansów i kwestii prawnych; 
- instrumentów finansowych wspierających innowacyjne przedsięwzięcia. 
 
 
II. Projekt pn. „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego 
(PPNT) – II etap” (PO RPW I.3) lata 2007 - 2013 
 
Aktualnie r ealizowany j est Pr ojekt p n. „R ozbudowa Po dkarpackiego Pa rku Na ukowo-
Technologicznego (PPNT) – II etap” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie 
Innowacji. 
Wartość projektu:  82,26 mln zł (brutto) 
Koszty kwalifikowane: 68,00 mln zł (netto) 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 53,70 mln zł 
Czas realizacji projektu: lipiec 2008 r. – grudzień 2013 roku. 
 

Zakres Projektu obejmuje: 

a) Uzbrojenie 51 ha powierzchni na terenie Gminy Trzebownisko w miejscowości 
Jasionka  oraz Gminy Głogów Młp. w miejscowości Rudna Mała – Strefa S1 – 3 wraz  
z magistralą wodno – kanalizacyjną 

b) Utworzenie 4 Laboratoriów i Inkubatora Technologicznego: 

- Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Obsługi PPNT, w którym  miejsce znajdzie 
ok. 30 podmiotów do prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Promowane będzie wykorzystanie wysokich technologii z dziedziny 
lotnictwa, informatyki oraz branży motoryzacyjnej. Budynek ten będzie mieścił się na 
terenie działki uzbrojonej w ramach projektu „Utworzenie Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego (PPNT)- etap I” i zlokalizowanej w miejscowości Tajęcina, 
gmina Trzebownisko. 

- Laboratorium Biotechnologii zlokalizowane będzie na terenie Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, z czterema pracowniami : 
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• Roślinnych Kultur In Vitro  
• Biotyzacji Roślin i Allelopatii 
• Markerów Molekularnych 
• Chromatografii 

- Obiekt Laboratorium badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej, który będzie 
usytuowany  w Rzeszowie z trzema laboratoriami badawczo – rozwojowymi: 

• Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa, 
• Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce, 
• Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych  

i Alternatywnych Odnawialnych Źródeł Energii. 

Ponadto dwa wyżej wymienione obiekty laboratoryjne zostaną wyposażone  
w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą. 

Harmonogram realizacji inwestycji

- W kwietniu 2010 roku uzyskano pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie 
(złożonego 30.12.2009 roku) w/w projektu,  

: 

- 30.06.2010 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała umowę 
z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w/w projektu. 

- 24.06.2010 r. podpisano umowę pomiędzy RARR S.A a Skanska  
S.A. – Wykonawcą dla zadania polegającego na budowie wodociągu 
ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości 
Jasionka Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie. Wartość zadania  
- 4 477 250, zł (netto). Termin zakończenia prac zgodnie z umową był 
wyznaczony na 24.11.2010 r. Jednak ze względu na niesprzyjającą sytuację 
pogodową - obfite o pady de szczu - czterokrotnie d okonano z awieszenia rob ót 
(udokumentowane wpisami do dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora 
nadzoru) pozwoliło to wykonawcy na przesunięcie zakończenia terminu robót  
o 28 dni, tj. na 22.12.2010 r.  

- 02.08.2010 roku podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 
– pomiędzy RARR S.A. a konsorcjum firm: SESCO Szymon Ćwik, Kultres Piotr 
Gawlik oraz Biuro Projektów RGS Grzegorz Szal. Wartość kontraktu 75 000 zł 
(netto). Kontrakt zakończono i rozliczono 31.12.2010 r.  

- w IV kwartale 2010 r. otrzymano z PARP II zaliczki na łączną kwotę 
5 456 653,69 zł oraz I refundacje w kwocie 768 252,49 zł  

- 14.09.2010 r. podpisano umowę na roboty budowlane dla zadania: Uzbrojenie 
terenu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego, Strefa S1-3 
Jasionka, pomiędzy RARR S.A a Skanska S.A. jako Wykonawca. Okres realizacji - 
12 miesięcy, Wartość zadania – 10 933 716,19  zł (netto). 

- 06.09.2010r podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru  
dla w/w zadania pomiędzy RARR S.A. a Firma Tebodin SAP – projekt Sp. z  o.o.. 
Okres realizacji  - 13 miesięcy od daty podpisania umowy. Wartość kontraktu  
198 000,00 zł (netto) w ramach w/w kontraktu, 
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- dokonano wycinki lasu i oczyszczenia terenu z niewybuchów, zakupiono część 
materiałów, wykonano odcinek drogi dojazdowej do terenu Strefy S1-3, 

- 3 gr udnia 2 010 r oku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszono 
przetarg nieograniczony na w/w zadanie: wartość zgodna z kosztorysem 
inwestorskim  21 701 120,01 zł (netto) dot. prac budowlanych. 

- Planowany jest również do ogłoszenia przetarg na nadzór inwestorski –  kwota 
zaplanowana na sfinansowanie to - 350 394,26 zł (netto) 

- zakończono prace na projektami wykonawczymi i kosztorysem inwestorskim 
oraz rozpoczęto przygotowanie specyfikacji dla Laboratorium Badawczego  
dla Politechniki Rzeszowskiej (w tym 3 laboratoria), 

- trwają prace nad wykonaniem p rojektów w ykonawczych Laboratorium 
Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 
III. Projekt pn. „Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej 
z utworzeniem Parku Naukowo-Technologicznego w miejscowościach: 
Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy” (PO RWO I.3) 
 
Rzeszowska A gencja Ro zwoju Re gionalnego S .A. j est p artnerem w  P rojekcie 
realizowanym przez Powiat Rzeszowski.  
 
29 grudnia 2009 r. podpisano umowę partnerską o podjęciu współpracy pomiędzy 
Powiatem Rzeszowskim, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 
 
Celem partnerstwa jest ścisła współpraca przy realizacji wyżej wymienionego Projektu. 
RARR S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 
 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przekazała liderowi Projektu: 
 

a. szczegółową „Koncepcję zagospodarowania przestrzennego terenu 
Parku Naukowo-Technologicznego” oraz „Wstępne studium 
wykonalności” dla w/w projektu. (30.07.2010), 

b. skorygowaną „Koncepcję Uzbrojenia terenu Parku Naukowo-
Technologicznego w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin  
i Pogwizdów Nowy” (29.09.2010), 

c. podpisany Aneks nr 1 z dnia 30.09.2010 do Umowy partnerskiej  
o podjęciu współpracy przy realizacji w/w projektu. (13.10.2010), 

d. poprawione „Wstępne studium wykonalności” dla w/w projektu  
(28 grudzień 2010). 

 
Ponadto w związku z realizacją zadania jakim jest budowa kanalizacji deszczowej 
realizowana w ramach projektu sporządzono projekt umowy wejścia w teren oraz trwają 
negocjacje z właścicielami działek. 
Ponadto trwają prace projektowe infrastruktury. 
 
 
IV. Projekt „Fabryka Innowacji” 
Projekt r ealizowany w  ra mach Programu Op eracyjnego Innowacyjna Go spodarka, 
Priorytet 3:Kapitał dla Innowacji. Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej.  
 
Budżet projektu: 19 905 952,80 zł (w tym 655 700,00 zł budżet RARR S.A.) 
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Czas realizacji:  lipiec 2009 r. - czerwiec 2012 roku.  

Cel główny projektu to zwiększenie liczby przedsiębiorstw w 5 regionach Polski: 
Warmia i Mazury, Podkarpackie, Pomorskie, Śląsk, Polska Centralna, działających  
w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Polega on na inkubowaniu najlepszych projektów 
opartych na innowacyjnym pomyśle (poprzez udzielenie kompleksowej pomocy 
przyszłym przedsiębiorcą) składanych przez potencjalnych przedsiębiorców  
oraz n a i nwestowaniu w nowo utworzone przedsiębiorstwo, gdy po okresie inkubacji 
zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego 
przedsiębiorstwa. 
Projekt „Fabryka Innowacji” realizowany jest w partnerstwie.  
Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne jest wnioskodawcą, a zarazem liderem 
projektu, natomiast p artnerami w projekcie są: Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w  O lsztynie., Polsko-Japońska 
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie., Politechnika Warszawska. 
 
Działania realizowane w 2010 r.: 
- prowadzenie regionalnej kampanii informacyjno-promocyjnej projektu, 
- konsultacje telefoniczne oraz indywidualne spotkania z pomysłodawcami  
- identyfikacja i selekcja zgłoszonych pomysłów z regionu Podkarpacia 
- konsultacje z Pomysłodawcami, którzy zgłosili wcześniej swój pomysł  
- przygotowanie Pomysłodawcy do wejścia kapitałowego – utworzenia spółki prawa 
handlowego w wyniku pomyślnie zakończonego etapu preinkubacji. 
 
 
I.5. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW RARR S.A. 
 
Zestawienie ilości osób z poszczególnych komórek organizacyjnych RARR S.A.  
w Rzeszowie biorących udział w szkoleniach w 2010 roku 
 
Lp. Nazwa komórki organizacyjnej RARR S.A. 

w Rzeszowie 
Liczba 
szkoleń 

Liczba osób 
uczestniczących 
w szkoleniu 

1 Zarząd 7 3 
2 Centrum Finansów i Księgowości 7 5 
3 Centrum Projektowe „MIASTOPROJEKT” CPM 10 12 
4 Centrum Organizacyjno – Szkoleniowe 

Współpracy Międzynarodowej CSW 
29 17 

5 Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości CRP 20 44 
6 Centrum Obsługi Inwestora COI 6 7 
7 Centrum Administracyjne CAD 5 4 
8 Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji CTI 8 6 
9 Biura Terenowe  0 0 
10 Centrum Zarządzania PPNT CZP 12 16 
11 Biuro Obsługi Prawnej 4 6 
12 Centrum Ekonomii Społecznej CES 3 4 
13 Centrum Współpracy Gospodarczej 4 12 
 Razem 115 136 
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I.6. WSPÓŁPRACA  Z  SAMORZĄDAMI I INNYMI PODMIOTAMI  
 

 

Realizowane usługi w okresie 2008, 2009 i 2010. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zestawienie sprzedaży w poszczególnych kwartałach 2008, 2009 i 2010.  

Kwartał > 
I kwartał 

2008 
II kwartał 

2008 
III kwartał 

2008 
IV kwartał 

2008 
SUMA 

Wartość (netto) 33 195,08 182 240,00 49 000,00 312 212,17 576 647,25 

Kwartał > 
I kwartał 

2009 
II kwartał 

2009 
III kwartał 

2009 
IV kwartał 

2009 
SUMA 

Wartość (netto) 74 725,00 74 511,65 92 756,64 158 121,40 400 144,69 

Kwartał > I kwartał 
2010 

II kwartał 
2010 

III kwartał 
2010 

IV kwartał 
2010 

SUMA 

Wartość (netto) 104 584,43 122 883,40 141 600,00 161 625,00 530 692,83 
 

Działania, w ramach których składane były projekty w 2010 roku : 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego: 

1) Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna 
2) Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A 
3) Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat A 
4) Działanie 2.1 Infrastruktura Komunikacyjna Schemat B 
5) Działanie 2.1 Infrastruktura Komunikacyjna Schemat C 

Rodzaj usługi Ilość 
wykonanych 
zleceń 2008 

Ilość 
wykonanych 
zleceń 2009 

Ilość 
wykonanych 
zleceń 2010 

przygotowanie 
wniosków 16 31 

27 

Opracowanie studium 
wykonalności 

13 21 33 

biznes plany 13 18 1 
Konsultacje 3 1 0 

rozliczanie projektów 
w ramach działania 

1.1.B RPO WP 
0 2 

5 

opracowanie 
strategicznej oceny 
oddziaływania na 

środowisko 

0 2 

0 

Plan rewitalizacji 1 1 2 
opłata abonamentowa 
za usługi doradcze dla 

Gmin 
26 16 

11 

strategie 6 0 1 
audyty 0 0 7 
inne 8 3 13 
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6) Działanie 7.1 Rewitalizacja miast  
7) Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  
8) Oś III Społeczeństwo informacyjne 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

1) Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 
3) Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego 

Program Rozwoju Polski Wschodniej: 

1) Działanie 1.3 Wspieranie innowacyjności  

DZIALANIA STAŁE: 

Działania administracyjne :  

a) rozmowy z potencjalnymi klientami,  
b) wstępne doradztwo dla potencjalnych klientów,  
c) odpowiedzi na zapytania ofertowe,   
d) zawieranie umów, wystawianie protokołów odbioru, wystawianie faktur, monitoring 

płatności.   
e) prowadzenie procesu realizacji usługi doradczej zgodnie z procedurą ISO  
f) bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej do zakładki CWG. 

Działania marketingowe : 

I KWARTAŁ  

a) opracowanie materiałów na stronę internetową do zakładki CWG, 
b) umieszenie informacji na temat usług komercyjnych RARR S.A. na bezpłatnych  

i płatnych portalach informacyjnych, 
c) prowadzenie bieżących czynności administracyjnych : ofertowanie, opracowywanie 

umów, wystawianie faktur. 

II KWARTAŁ  

a) umieszczenie ogłoszenia w gazecie Nowiny o naborze wniosków w ramach działania 
312 PROW , 

b) opracowanie materiałów na stronę internetową do zakładki CWG, 
c) skierowane d o g min dotyczące oferty na opracowanie studium wykonalności  

w ramach działania 2.2 RPO WP 
d) skierowane d o P owiatowych Zespołów Doradców dotyczące współpracy  

przy pozyskaniu potencjalnych klientów do działania 311 i 312 PROW  
e) skierowane do banków dot. naboru wniosków w ramach działania 312 PROW 
f) skierowane do gmin i powiatów dot. oferty na opracowanie studium wykonalności  

w ramach działania 2.1 RPO WP 

III KWARTAŁ. 

a) skierowane do przedsiębiorstw dot. działania 1.1. b. RPO WP, oferta dotycząca 
rozliczenia projektów  

b) skierowane do gmin dot. naboru wniosków w ramach działania 7.1, 7.2, 7.3 RPO WP 
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c) skierowane do przedsiębiorstw dotyczących alternatywnych źródeł finansowania 
inwestycji 

IV kwartał  

a) skierowane do biur rachunkowych dotycząca propozycji współpracy w obszarze usług 
doradczych kierowanych do przedsiębiorstw rozwijających swoją działalność 

b) skierowane do zakładów gospodarki komunalnej dotycząca propozycji współpracy  
w obszarze pozyskania środków w ramach działania 1.4 RPO WP 

c) skierowane do miast, gmin i powiatów dotycząca propozycji współpracy w obszarze 
opracowania strategii rozwoju lokalnego 

d) skierowane do miast, gmin i powiatów dotycząca propozycji współpracy w obszarze 
pozyskania środków w ramach działania 1.4 RPO WP 

 
I.7. FUNDUSZ POŻYCZKOWY 
 
 
 W strukturach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. od 12 lat funkcjonuje 
Fundusz Pożyczkowy dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw Województwa Podkarpackiego. 
Początkowo RARR S.A. zarządzał środkami Funduszu w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  23 grudnia 2009 r. doszło do podpisania  umowy, na mocy której 
RARR S.A. przejął te środki na  własny rachunek w formie bezzwrotnego wsparcia. 
Aktualna wartość kapitału Funduszu Pożyczkowego to blisko 3,5 mln zł.  
W ciągu 12 lat funkcjonowania Fundusz Pożyczkowy RARR S.A. wpisał się  
na stałe w lokalny rynek gospodarczy, przyczyniając się do wsparcia rozwoju małych  
i średnich firm województwa podkarpackiego. Od początku jego istnienia do końca 2010 
roku Fundusz udzielił 341 pożyczek na łączną kwotę 21 218 000 zł. Z informacji 
zebranych od przedsiębiorców wynika, że środki z udzielonych pożyczek pozwoliły  
na umocnienie ich pozycji ekonomicznej i technologicznej, a ponadto wspomogły 
utworzenie 493 nowych miejsc pracy.  
Maksymalna wielkość pożyczki  udzielanej przez Fundusz Pożyczkowy to 120 000 zł, 
okres spłaty 36 miesięcy, istnieje możliwość wprowadzenia karencji w spłacie przez 
pierwsze 6 miesięcy obowiązywania umowy. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki mogą być 
m.in. zastaw, hipoteka na nieruchomościach niemieszkalnych, przewłaszczenie 
wartościowych maszyn lub urządzeń, blokada na lokacie bankowej, poręczenie 
Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, poręczenie osób fizycznych  
lub prawnych, gwarancja bankowa.  
 
Działania Funduszu Pożyczkowego w 2010 roku: 

- Udzielono 21 pożyczek na łączną kwotę 1 987 000 zł. 
- Średnia wielkość udzielonych pożyczek wynosiła 95 000 zł.  
- 11 pożyczek przeznaczono na cele  inwestycyjne, 7 na cele obrotowe,  
3 inwestycyjno-obrotowe,  
- Najwięcej, bo 5 pożyczkobiorców miało siedzibę na terenie Rzeszowa. Pozostali 
rozlokowani byli na terenie całego województwa podkarpackiego tj. Jarosławia, 
Nowosielec, Czudca, Sędziszowa, Strachociny, Chmielnika, Nozdrzca, Woli 
Rafałowskiej, Odrzykonia, Tarnowca, Wiązownicy, Zaczernia, Tryńczy, Krosna, 
Przemyśla.  
- Wśród branż najwięcej było przedsiębiorstw naprawy i handlu pojazdami 
mechanicznymi, produkcji konstrukcji stalowych i obróbki metali, 
gastronomicznych (p o 2 ),  a  p onadto  i nformatycznych (1 ), h andlowych (1 ), 
produkcji z niczy (1 ), profilaktyki d ietetycznej (1 ), r eklamowych (1 ), 
transportowych (1), produkcji spożywczej (1), szycia odzieży (1), sprzedaży paliw 
(1), produkcji wyrobów z drewna (1), wydawniczych (1), drukarskich (1), 
wynajmu nieruchomości (1), usług elektrycznych (1).  
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I.8. DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA 
 

LOKALNY PUNKT KONSULTACYJNY KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG. 
 
Na mocy umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,  Rzeszowska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi Lokalny Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu 
Usług, w ramach którego świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców 
oraz osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej. Projekt Lokalnego 
Punktu Konsultacyjnego realizowany jest w ramach Poddziałania 2.2.1. Programu Kapitał 
Ludzki w okresie  wrzesień 2008r – wrzesień 2011r., a jego wartość to 666 000 zł.  
Zakres bezpłatnych usług informacyjnych udzielanych przez Lokalny Punkt Konsultacyjny 
RARR S.A. obejmuje następujące pakiety: 

- Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym jej 
podejmowania, wykonywania, rezygnacji. 
- Możliwości uzyskania wsparcia ze środków publicznych na realizację projektów  
w o kresie u nijnego p rogramowania 2 007-2013, w  ty m c harakterystyka 
poszczególnych źródeł finansowania, możliwości uzyskania wsparcia na realizację 
projektów, instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych programów  
  i działań, terminy ogłaszania konkursów i składania wniosków. 
- Możliwości i zasady korzystania z usług specjalistycznych np. szkoleń, doradztwa, 
transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń. 
- Innych istotnych dla rozwoju firmy informacji np. danych teleadresowych instytucji 
zrzeszających przedsiębiorstwa o kreślonej branży, instytucji dysponujących bazami 
danych o dłużnikach i potwierdzających wiarygodność partnerów gospodarczych.  
- Bezpłatne usługi świadczone przez Lokalny Punkt Konsultacyjne RARR S.A. dostępne 
są w kilku formach: 
- Bezpośrednio w siedzibie Punktu w Rzeszowie przy ul. Szopena 51. 
- Bezpośrednio w miejscu pełnienia dyżurów (w pierwsza i trzecią sobotę każdego 
miesiąca dyżury takie pełnione są w Rzeszowie, w drugą i czwartą w Strzyżowie). 
- Telefonicznie. 
- Drogą elektroniczną. 

W roku 2 010 Lokalny Punkt Konsultacyjny RARR S.A. wyświadczył 598  bezpłatnych 
usług dla klientów, w tym 572 bezpośrednich, 18 elektronicznych, 8 telefonicznych.   
 
 
I.9. PROJEKTOWANIE BUDOWLANE 
 
Opracowania z zakresu dokumentacji projektowej 

1. Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – II etap   

1.1. Opracowanie projektu wykonawczego, przedmiarów robót,  kosztorysu 
inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wodociągu 
ciśnieniowego  tranzytowego(długość  5760m)  wraz z pompownią wody oraz 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (długość 7271 m)  wraz z pompowniami 
ścieków w miejscowości Jasionka Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie. 
Udział w  przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

1.2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzbrojenie terenu strefy 
S1-3 o pow. 51 ha  w: 

− sieć wodociągową – 2 437 mb 
− sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 2 856 mb 
− sieć kanalizacji sanitarnej tocznej – 199 mb 
− sieć kanalizacji deszczowej – 2 743 mb 
− sieć gazu ziemnego 3 883 mb 
− zbiorniki retencyjne 
− linie kablowe SN 15 kV i nN 
− drogę W – W4 długości 2 237,39 
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Udział w przeprowadzeniu przetargu  na roboty budowlane  i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego   

1.3. Budynek I nkubatora  T echnologicznego – kubatura 35  436,96 m 3, całkowita 
powierzchnia użytkowa netto 5 326,59 m2 -  wraz z uzbrojeniem i urządzeniem 
terenu. 
Opracowanie projektu  wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysu 
inwestorskie o raz  s pecyfikacji technicznych  w ykonania i o dbioru r obót 
budowlanych , udział w przygotowaniu p rzetargu  n a r oboty b udowlane o raz 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

1.4. Opracowanie projektu wykonawczego  Laboratorium Badawczego  dla Politechniki 
Rzeszowskiej  wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu  - Projekt wykonawczy, 
przedmiary robót , kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania  
i o dbioru r obót b udowlanych. O biekt o  k ubaturze 5  049,25 m 2, p owierzchni 
całkowitej 1 061,00 m2.   

1.5. Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego - Projekt 
wykonawczy  zawansowany w 80%.  

2. Budowa infrastruktury drogowej na terenie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej. 
Opracowanie k oncepcji, d anych d o karty i nformacyjnej d o u zyskania d ecyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, projekt 
budowlany, projekt wykonawczy, p rzedmiary robót, kosztorysy i nwestorskie, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
3. Rozbudowa i modernizacja budynku RARR S.A. w Rzeszowie. 

Opracowanie koncepcji, projektu  budowlanego, projekt wykonawczy zaawansowany 
w 90%. 
Opracowanie projektu budowlanego budowy  parkingu. 

4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą: 
„Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie 
Placówki Opiekuńczo Wychowawczej ul. Budziwojska w Rzeszowie.    

5. Opracowanie oferty inwestycyjne Centrum Uzdrowiskowo-Turystyczne w Polańczyku. 
 

II. Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem 
Parku Naukowo-Technologicznego w miejscowości Przybyszówka, Miłocin  
i Pogwizdów Nowy;  

a. Opracowanie Koncepcji wstępnej uzbrojenia terenu Parku Naukowo-
Technologicznego w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów 
Nowy oraz kolejnych uszczegółowień w miarę uzyskiwania warunków 
technicznych od poszczególnych dystrybutorów mediów  

b. Ustalenie t rasy p rzebiegu k analizacji deszczowej o raz s ieci g azowej  
oraz prowadzenie negocjacji z właścicielami działek w celu uzyskania zgody 
na prowadzenie uzbrojenia terenu. 

III. Wykonanie map do celów projektowych dla: 
a. terenu połączenia stref S1 – S1-3 wodociągiem i kanalizacją 
b. terenu pod lokalizację  Inkubatora 
c. pod regulację rowu C-0-2 
d. terenu wokół budynku RARR i pod lokalizację parkingu 
e. pod niwelację rowu Dworzysko-Czarna  

IV. Udział w Zarządzaniu PPNT ,  przygotowywanie  lub opiniowanie  warunków 
technicznych  wydawanych  przez RARR S.A. na podłączenie się do istniejącego 
uzbrojenia,  przez Inwestorów lokujących się na terenie Parku. 
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V. Przetargi na prace projektowe 
Przygotowanie ofert przetargowych na prace projektowe: 

− Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych  Rzeszów – Dworzysko I etap  

− Dokumentacja budowlano-wykonawcza dla V etapu zadanie A 10 – budynki 
mieszkaniowo-usługowe Słoneczny Stok w Rzeszowie – 10 budynków 
mieszkalnych 

− Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie 

− Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego w zakresie: 

- Odprowadzenia w ód opadowych z  t erenu P PNT J asionka ora z z  t erenów 
Gminy Trzebownisko – Regulacja rowu C-0-2 
- Budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej łączącej strefy S1 – S1-3 
Przetarg wygrany, podpisana umowa, opracowano dwie koncepcje: 
Odprowadzenia w ód o padowych z  te renu P PNT o raz B udowy si eci 
kanalizacyjnej i wodociągowej łączącej strefy. 
 

 
I.10 INNE ZADANIA PLANOWANE NA ROK 2011 
 
 
- Realizacja i rozliczanie bieżących projektów, usług. 

- Kontynuacja opracowania strategii rozwoju powiatów, gmin i miast oraz planów 

rewitalizacji.  

- Aplikacja i realizacja projektów do programów unijnych transgranicznych. 

- Występowanie w roli partnera w projektach innych organizacji i instytucji.  

- Aplikacja i realizacja projektów w ramach Programów Operacyjnych. 

- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez wpłaty gotówkowe oraz wniesienie 

aportu. 

- Wykonywanie prac zleconych przez RARR S.A. dla Biura Terenowego w Krośnie                   

i Biura Terenowego w Przeworsku. 
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II. Syntetyczna informacja o działalności Tarnobrzeskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A., w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 
grudnia 2010 r. 

 
 
II.1 Informacja ogólna o działalności TARR S.A. w 2010r. 
 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu  
(TARR S.A.) w roku 2010 jako instytucja otoczenia biznesu podejmowała szereg działań 
mających na celu uzyskanie wsparcia finansowego dla inicjowanych przez siebie 
projektów oraz pomoc samorządom i przedsiębiorcom funkcjonującym na obszarze 
działalności Agencji. 

TARR S.A. przygotowała, opracowała oraz realizowała między innymi następujące 
szkolenia, projekty i działania: 
1. Kontynuowano prace związane z rozwojem Tarnobrzeskiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości.  
2. Kontynuowano świadczenie usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego. 
3. Zarząd Spółki prowadził działania inicjujące współpracę z podobnymi ośrodkami  

w regionie (głównie Agencjami Rozwoju Regionalnego).  
4. Kontynuowana była współpraca z władzami samorządowymi Miasta Tarnobrzeg  

w zakresie projektu pn. „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny”  
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. TARR S.A. występował 
jako Inwestor Zastępczy w  ww. projekcie. 

5. Zrealizowano do września 2010 r. projekt pn. ”Własne przedsiębiorstwo – szansa na 
sukces i niezależność” w ramach PO KL, Priorytet VI. „Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich”, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  
i samozatrudnienia. W projekcie uczestniczyło 68 osób które skorzystały ze szkolenia 
wstępnego dotyczącego działalności gospodarczej. 67 osób skorzystało z doradztwa 
podstawowego przed zarejestrowaniem działalności. 52 osoby otrzymało wsparcie 
finansowe do 40 tys. zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe 
wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy. Z grupy 52 beneficjentów  
17 skorzystało ze wsparcia pomostowego rozszerzonego do 12 miesięcy. Wsparcia 
pomostowe pokrywały wielkość składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 
beneficjentów projektu. Wielkość budżetu projektu 2.852.000 zł. 

6. Od października 2010 r. rozpoczęto realizację projektu pn.”Od pomysłu do sukcesu” 
w ramach PO KL, Priorytet VI. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia z terminem j ego 
realizacji do października 2012 r. W projekcie uczestniczy 66 osób, które skorzystają 
ze szkolenia wstępnego dotyczącego działalności gospodarczej. 66 osób skorzysta 
również z doradztwa podstawowego przed zarejestrowaniem działalności. Przewiduje 
się, iż minimum 50 osób otrzyma wsparcie finansowe do 40 tys. zł. na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe przez okres  
6 miesięcy (w tym 9 osób skorzysta ze wsparcia pomostowego rozszerzonego do  
12 miesięcy). Wsparcia pomostowe pokrywać będą wielkość składek ubezpieczenia 
społecznego i zdrowotnego beneficjentów projektu. Planuje się również 
przeprowadzenie dwóch konferencji po 50 osób każda. Wielkość budżetu projektu 
wynosi 3.410.946,33 zł. 

7. Realizowano projekt na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Tarnobrzegu na obszarze nr 29. Zespół projektowy objął działaniem: 
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• 58 organizacji pozarządowych, 
• 54 szkoły, 
• 70 podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach PO KL 

wywodzących się z gmin w iejskich, w iejsko-miejskich i m iast do 2 5 t ys. 
mieszkańców 

• 40 podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki z EFS z obszaru działania 
ROEFS w  tym z gmin, z których składanych jest najmniejsza liczba wniosków 
aplikacyjnych. 
Ponadto zrealizowano 50 szkoleń (w których uczestniczyło 626 osób) oraz  

669 g odzin d oradztwa (w  ty m d oradztwa s pecjalistycznego). B eneficjenci, k tórzy 
skorzystali z usług Ośrodka złożyli 31 wniosków projektowych. Utworzono  
6 partnerstw na rzecz rozwoju. Budżet projektu ROEFS wyniósł 516.000,00 zł. 
Projekt jest również realizowany w 2011 roku. 

8. Prowadzono doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii 
Europejskiej na rozwój firm, między innymi poprzez organizowanie spotkań przy 
współudziale Urzędu Marszałkowskiego dotyczących z asad k orzystania z  R PO WP 
Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, bezpośrednie dotacje 
inwestycyjne oraz dla przedstawicieli służby zdrowia w zakresie korzystania  
z PO KL, PO Infrastruktura i Środowisko oraz RPO WP. 

9. Kontynuowano świadczenia usług doradczych i informacyjnych w ramach własnej 
działalności Punktu Konsultacyjnego. 

10. Zorganizowano szkolenia komercyjne dla średniej kadry zarządzającej tarnobrzeskich 
przedsiębiorstw w tematach: „Doskonalenie zarządzania czasem i komunikacji  
w zespole pracowniczym”. 

11. Pozyskiwano środki poprzez odpłatne udostępnianie sali konferencyjnej na szkolenia. 
 
II. 2 Informacja finansowa za 2010 r. 
 

Aktualnie Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest w trakcie badania 
sprawozdania finansowego za 2010 rok. Przedstawiane w niniejszej informacji dane mają 
charakter ostateczny. Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje: bilans, rachunek zysków 
i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację 
dodatkową. 

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. zamyka się po stronie aktywów  
i pasywów sumą 3.595.690,90 zł. Aktywa trwałe, na które składają się wartości 
niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe stanowią wartość 335.793,41 zł. 
Aktywa obrotowe stanowią wartość 3.259.897,49 zł i są to należności krótkoterminowe, 
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz środki pieniężne w kwocie 8.751,08 zł. 
Znaczną kwotę stanowią należności w skład których wchodzi należność z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 3.226.571,72 zł z tytułu realizacji w latach kolejnych 
projektu 6.2 „Od pomysłu do sukcesu” PO KL. Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2010 r. 
stanowił wartość 259.660,64 zł. Kapitał podstawowy na ten dzień wyniósł 837.500,00 zł, 
w ilości 1675 akcji o wartości nominalnej 500 zł każda. Funduszy Spółka nie posiada. 

Zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 78.178,71 zł dotyczą zobowiązań  
z tytułu dostaw i usług oraz rozliczeń z tytułu podatku od osób fizycznych oraz podatku 
VAT, kredytu krótkoterminowego w kwocie 55.360,88 zł. Rozliczenia międzyokresowe  
o wartości 3.257.851,55 zł, dotyczą otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych, 
które są odpisywane zgodnie ze stawkami amortyzacji oraz umowy z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Rzeszowie z tytułu realizacji w latach 2011–2012 projektu 6.2 „Od 
pomysłu do sukcesu” PO KL. 
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Wartość przychodów ogółem wyniosła 3.114.368,60 zł, w tym przychody ze 
sprzedaży 246.084,15 zł, przychody operacyjne 2.868.197,89 zł, przychody finansowe 
86,56 zł. Przychody korygowane są przez zmianę stanu produktu o kwotę 2.051.126,81 
zł. 
 
Koszty działalności wyniosły 1.126.503,55 zł  z czego: 
 
− koszty amortyzacji – 35.972,46 zł 
− zużycie materiałów i energii – 76.939,04 zł 
− usługi obce – 125 254,60 zł 
− wynagrodzenia brutto – 668.867,48 zł 
− świadczenia na rzecz pracowników – 93.596,33 zł 
− podatki i opłaty – 25.742,32 zł 
− pozostałe – 100.131,32 zł 
 

Rachunek z ysków i  strat z a o kres 1  s tycznia 2 010 r . do  3 1 grudnia 20 10 r . 
zamknął się stratą w wysokości 84.238,75 zł.  

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 11 osób oraz 3 stażystów.  
Sytuacja majątkowa i finansowa Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

S.A w roku 2010 nie wskazuje na zagrożenie kontynuowania działalności w 2011 roku. 
Zarząd Agencji w 2011 roku będzie kontynuował prace rozpoczęte w latach poprzednich 
oraz podejmował będzie takie działania, które zapewnią funkcjonowanie Spółki w sposób 
zapewniający zarówno wypełnienie zadań statutowych, jak i na osiągnięciu wyniku 
finansowego pozwalającego odbudować fundusze spółki. 

W 2011 roku Zarząd planuje przychody na poziomie 3.565.075,00 zł. Kwotę tę 
stanowić będą przychody za: prowadzenia RO EFS – 415.656,00 zł., realizację projektów 
pn. „Od pomysłu do sukcesu” – 2.923.285,00 zł., prowadzenie Inkubatora 
Przedsiębiorczości – 127.520,00- zł., organizowanie szkoleń – 50.000,00 zł.,  zlecenia na 
rzecz szkół, ośrodków pomocy społecznej i samorządów – 35.000,00 zł. W analogicznym 
okresie planowane koszty wyniosą 3.557.234,00 zł. Będą one związane z realizacją wyżej 
przedstawionych zamierzeń. Jak wynika z analizy, kosztów i przychodów, wynik za 2011 
rok winien ukształtować się na poziomie nieznacznego zysku. Funkcjonowanie Agencji 
z możliwością dalszej dywersyfikacji działań w kolejnych latach doprowadzi do 
odbudowania kapitałów spółki.  
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Centrum Ekonomii Społecznej 

 

Projekty realizowane  

1.Projekt „Europejski Urzędnik – szkolenia d la p racowników gmin i  p owiatów 

Podkarpacia”,  1.08.2010 – 31.10.2011.  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.2.1. 

Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.  

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników 

urzędów gmin i starostw powiatowych, co wpłynie na zwiększenie możliwości 

rozwojowych Podkarpacia, poprzez przygotowanie kadry samorządowej do pełnienia 

właściwych jej funkcji.  

 

2.Projekt „Akademia Funduszy Europejskich dla administracji publicznej”, 

1.01.2011 – 31.12.2011.  

Celem nadrzędnym Projektu jest podniesienie i dostosowanie kompetencji i umiejętności, 

osób pracujących w administracji publicznej oraz podległym jej jednostkom 

organizacyjnym zamieszkujących woj. podkarpackie, do potrzeb regionalnej gospodarki. 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry 

gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych  i doradztwo 

dla przedsiębiorstw. 

3.Projekt „Podkarpackie spółdzielnie socjalne”, 01.03.2011- 31.12.2013,   

Poddziałanie nr 7.2.2, Działanie 7.2., Priorytet nr VII PO KL  

 

Projekty złożone:  

1.Fundusz Grantowy dla Przedsiębiorstw Społecznych Polski Wschodniej, w okresie od 

2011-05-01 do 2012-12-31, Instytucja, do której wniosek założono: MINISTERSTWO 

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.  

 

2.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty.   

Stowarzyszenie Euroregion. 

Wnioskodawca :  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
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Tytuł projektu „Pakt na rzecz Polsko – Słowackiego modelu ekonomii społecznej” 

Priorytet : Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) , 

 

Planowana działalność szkoleniowa CES w 2011 r. :

 

  

Oferty dla  PUP, MOPS, GOPS. Wstępne uzgodnienia, co do tematyki, miejsca i czasu 

przeprowadzenia w/w szkoleń. 

- szkolenia dedykowane dla beneficjentów z zakresu tworzenia  i funkcjonowania 

spółdzielni socjalnych,  

 

 

Planowana działalność projektowa:  

1. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Instytucja 

pośrednicząca WUP Rzeszów, - Czas przygotowania wniosku marzec/ kwiecień 2011r.: 

wsparcie d la osób p rawnych wymienionych w art. 4  ust. 2  pkt. 2  i  3  ustawy z  dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych , zakładających spółdzielnie socjalne.  

2. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 

finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych 

– ( projekt partnerski z PUP Leżajsk, Przeworsk, inne).  

 

Inkubator Organizacji Pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej – działania 

zlecone przez UM zgodne z zapisem w Programie Współpracy Województwa 

Podkarpackiego z Organizacjami Pozarządowymi.   

 

 

Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji 

Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji: realizacja usług 

doradczych o charakterze proinnowacyjnym.  

Grupą docelową działalności CTTIiI są małe i średnie przedsiębiorstwa, aktywne na polu 

innowacyjności i transferu technologii, które poszukują informacji i usług w tym zakresie. 

W szczególności klientami CTTIiI są: 

• przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, które wprowadzają lub planują 

wprowadzenie innowacyjnych technologii czy metod pracy, 

• właściciele innowacyjnych technologii, które możemy promować w Europie, 

• przedsiębiorstwa, które natknęły się na określony problem technologiczny, który 

można rozwiązać przy współpracy z Centrum, 
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• przedsiębiorstwa, które chcą nawiązać kontakty międzynarodowe, dla których 

kontakt z Centrum traktowany będzie jako sposób oddziaływania na szerszy 

rynek, w tym także na konkurencyjne rynki zagraniczne, 

• uczelnie oraz instytucje badawczo-rozwojowe z terenu Podkarpacia, które mogą 

oferować za pośrednictwem CTTIiI swoje usługi oraz wypracowane technologie. 

 

Główny nacisk kładziony jest na efekty badań stosowanych, które są wdrażane  

w przemyśle. Na bazie kontaktów z tymi instytucjami, C TTIiI t worzy sieć ekspertów 

zewnętrznych z różnych dziedzin. W wypadku zgłoszenia problemu technologicznego 

przez przedsiębiorcę, za pośrednictwem CTTIiI tworzony jest zespół roboczy ekspertów z 

odpowiednich dziedzin, którego zadaniem jest pomoc w opracowaniu konkretnego 

rozwiązania technologicznego, zgłoszenia patentowego dla klienta. 

 

Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji realizuje obecnie trzy projekty 

świadczące doradztwo dla przedsiębiorców z zakresu podnoszenia ich innowacyjności:  

1. Enterprise Europe Network, 

2. Działanie 5.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: projekt systemowy 

PARP „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych 

przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)”, 

3. Działanie 8.2.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki: projekt systemowy 

„Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii 

Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim”. 

 

Sieć Enterprise Europe Network – projekt realizowany wspólnie z Centrum Obsługi 

Inwestora. Projekt finansowany jest w 100 %. Komisja Europejska zapewnia 

współfinansowanie do wysokości: 60 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 40% 

kosztów dofinansowane jest ze środków Budżetu Państwa – Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

 

Realizacja projektu podzielona jest na dwa etapy 

Od 01 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2010 roku – I etap realizacji (2 lata i 9 miesięcy) – 

etap zakończony.  

Od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 roku – II etap realizacji (2 lata).  

 

Informacje o projekcie 

Od 1 kwietnia 2008 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest członkiem 

sieci Enterprise Europe Network, która jest obecnie największą europejską siecią 
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instytucji wspierających rozwój technologiczny przedsiębiorstw. Sieć powstała na bazie 

połączenia dwóch funkcjonujących międzynarodowych sieci: 

- IRC (Innovation Relay Centre) świadczących doradztwo z zakresu pozyskiwania  

oraz wdrożeń innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach. 

- EIC (Euro Info Center) świadczącej pomoc przedsiębiorcom z zakresu pozyskiwania 

zewnętrznych funduszy na rozwój działalności oraz stanowiącej platformę informacyjną 

pomiędzy Komisją Europejską a Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami - MSP. 

Główne zadania sieci 

Sieć wspiera firmy w identyfikacji potencjalnych partnerów handlowych oraz rozwijaniu 

zagranicznych k ontaktów dla MSP. Świadczy pomoc dla MSP w rozwoju nowych 

produktów, d ocieraniu do no wych r ynków i  p rzekazywaniu informacji w  r amach U nii 

Europejskiej. Umożliwia profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorstw z zakresu prawa 

własności intelektualnej, standardów i prawodawstwa Unii Europejskiej. Usługi dla MSP w 

ramach sieci są świadczone bezpłatnie. Sieć ośrodków EEN świadczy takie same usługi 

we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

   

Plany ośrodka EEN na kolejny etap: 

W kolejnym etapie (01.01.2011 – 31.12.2012) ośrodek EEN realizować będzie podobne 

działania jakie były realizowane w poprzednim etapie. 

Planowane jest: 

1. Zrealizowanie ośmiu międzynarodowych transferów technologii. 

2. Wykonanie 30 audytów technologicznych. 

3. Spotkania i wizyty z 70 przedsiębiorstwami w zakresie świadczenia usług 

proinnowacyjnych. 

4. Organizacja regionalnych konferencji dla MSP z uczestnictwem 120-tu 

przedsiębiorstw. 

5. Doradztwo z zakresu własności intelektualnej dla 10 przedsiębiorstw 

umożliwiające zgłoszenie patentu, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego do 

Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Doradztwo z zakresu finansowania w ramach środków z Unii Europejskiej, Budżetu 

Państwa oraz alternatywnego finansowania innowacji dla 10 przedsiębiorstw. 

7. Doradztwo z  z akresu p rocesów p odnoszenia i nnowacyjności przedsiębiorstw 

(opiniowanie technologiczne) dla 10 przedsiębiorstw. 

8. Organizacja misji i spotkań kooperacyjnych dla przedsiębiorstw m.in. na targach: 

Paris Air Show 2011, Berlin Air Show 2012, Targi Enex 2011 i 2012. 

9. Organizacja dwóch edycji konkursu na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa  

w regionie: Innowator Podkarpacia 2011 i 2012.  
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10. Publikacja „ Success stories” z  p rojektu w  t rakcie re alizacji I I etapu p rojektu 

(świadczone usługi proinnowacyjne, które wpłynęły na rozwój przedsiębiorstw, 

którym świadczone jest doradztwo). 

11. Uczestnictwo w spotkaniach Grupy Sektorowej: Space and Aerospace – 

organizacje wspólnych spotkań kooperacyjnych dla przedsiębiorstw z branży 

lotniczej. 

 

 

5.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka projekt systemowy "Rozwój 

usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki 

Krajowej S ieci I nnowacji ( KSI)" (projekt w 100% finansowany ze środków 

zewnętrznych: UE, Budżet Państwa). Projekt realizowany: 01.06.2009 – 30.09.2011 

 

 

Informacje o projekcie: 

Krajowa Sieć Innowacji (KSI) to grupa usługodawców świadczących usługi doradcze  

o charakterze proinnowacyjnym, zgodnie z określonym i badanym standardem. Standard 

ten określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w 

sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zgodnie z nową 

strategią rozwoju Krajowego Systemu Usług, KSI ma świadczyć usługi w 

zidentyfikowanym obszarze luki rynkowej w zakresie innowacji. W chwili obecnej usługi 

te obejmują: 

• przeprowadzenie audytu technologicznego, 

• obsługę procesu transferu technologii. 

  

Bezpłatne usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU dają gwarancję 

korzystania z profesjonalnego doradztwa, realizowanego zgodnie ze standardem 

określonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z 

doświadczonymi ośrodkami KSI. 

 

Krajowa Sieć Innowacji KSU skupia ponad 40 organizacji specjalizujących się w 

transferze technologii, wspieraniu rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości, 

doradztwie proinnowacyjnym , a także w doradztwie w zakresie pozyskiwania 

publicznego wsparcia na innowacje i na wdrażanie nowych technologii. W skład KSI 

wchodzą różnorodne podmioty, których bogate doświadczenie we współpracy  z 

przedsiębiorcami z różnych branż, czyni z KSI atrakcyjnego partnera dla przedsiębiorcy 

nowoczesnego, poszukującego przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność. Wśród 

ośrodków KSI znajdują się m.in. uczelniane centra transferu technologii, samodzielne 
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instytuty badawcze, agencje rozwoju regionalnego, Ośrodki Innowacji Naczelnej 

Organizacji Technicznej, parki przemysłowo-technologiczne, akademickie Inkubatory 

przedsiębiorczości i inne. Poza bezpłatnymi usługami audytu technologicznego i transferu 

technologii, ośrodki KSI specjalizują się jeszcze w innych usługach proinnowacyjnych, tj. 

np.: 

• ochrona praw własności intelektualnej, 

• identyfikacja najnowszych technologii, 

• ocena nowości i wycena technologii, 

• pomoc w wyborze technologii, 

• pomoc w pozyskaniu finansowania zakupu i wdrożenia nowej technologii, 

• ocena możliwości komercjalizacji technologii, 

• pomoc w tworzeniu firm typu spin-off, 

• doradztwo w zakresie strategii konkurowania przez innowacyjność. 

 

 

8.2.2 POKL „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej 

Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”  

(projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych: UE , Budżet Państwa, Budżet 

Samorządu Województwa Podkarpackiego).  

Projekt realizowany: 25.05.2009 – 31.12.2013 

 

Informacje o projekcie 

Zadanie n r 3  R egionalne C entrum T ransferu Innowacji i Sieć Punktów 

Kontaktowych: W ramach zadania opracowano koncepcję funkcjonowania Regionalnego 

Centrum Transferu Innowacji oraz sieci sześciu Punktów Kontaktowych. Dokonano 

analizy społecznej, ekonomicznej oraz gospodarczej zarówno wszystkich powiatów 

województwa podkarpackiego oraz samego województwa podkarpackiego. Punkty 

Kontaktowe zostaną wybrane w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych. Regionalne Centrum Transferu Innowacji będzie pełniło 

rolę koordynatora sieci Punktów kontaktowych i prowadzone będzie przez RARR S.A. 

Punkty Kontaktowe zajmować się będą usługami doradczymi proinnowacyjnymi oraz 

animowaniem inicjatyw innowacyjnych wśród przedsiębiorców województwa 

podkarpackiego. W najbliższym czasie rozstrzygnięty zostanie przetarg na 

funkcjonowanie Punktów Kontaktowych w sześciu miastach województwa 

podkarpackiego: Rz eszów (dokonano już wyboru), Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, 

Stalowa Wola, Mielec. Regionalne Centrum Transferu Innowacji funkcjonuje w RARR S.A. 

od 01.07.2010 roku, świadczy usługi doradcze proinnowacyjne dla MSP. 
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Realizacja z adania nr 7  Rozwój systemu komunikowania się i wymiany 

informacji 

Opracowano koncepcję funkcjonowania systemu komunikowania się pomiędzy 

Regionalnym C entrum T ransferu Innowacji, P unktami Kontaktowymi o raz 

przedsiębiorstwami województwa podkarpackiego. W ramach zadania stworzona zostanie  

wewnętrzna platforma informatyczna , na której będzie możliwa szybka wymiana 

informacji w systemie on-line. System będzie stworzony i wdrożony przez Urząd 

Marszałkowski. Obecnie RARR S.A. aktualizuje stronę internetową 

www.rsi.podkarpackie.pl . 

 

Realizacja zadania nr 14 Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – Analiza 

infrastruktury wsparcia innowacji  

W ramach zadania przygotowywana jest analiza instytucji wsparcia. Badaniu poddane 

zostaną Instytucje Otoczenia Biznesu mające siedzibę oraz świadczące swoje usługi na 

terenie województwa podkarpackiego. Szczegółowa analiza obecnej sytuacji Instytucji 

Otoczenia Biznesu pozwoli na dokładne określenie, między innymi: zakresu działalności, 

charakteru świadczonych usług i poziomu dopasowania do potrzeb panujących obecnie na 

rynku oraz potencjału i kierunków rozwoju Instytucji. Analiza pozwoli wskazać główne 

bariery występujące w kontaktach z przedsiębiorstwami, a także w relacjach z innymi 

Instytucjami Otoczenia Biznesu. Ponadto przyczyni się do wskazania najlepszych 

kierunków rozwoju na kolejne lata, tak aby podnieść poziom innowacyjności 

świadczonych usług i tym samym zapewnić wzrost konkurencyjności całego województwa 

podkarpackiego. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych sporządzony zostanie 

Raport z  dotychczasowej działalności Instytucji Otoczenia Biznesu, a wnioski w nim 

zawarte będą miały znaczący wpływ na kształt Regionalnej Strategii Innowacji 

przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na lata 2013-

2020. 

 

 

Projekty w przygotowaniu CTI: 

Po zakończeniu realizacji projektu (30.09.2011r.) 5.2 Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka projekt systemowy "Rozwój usług doradczych o charakterze 

proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)" planowane 

jest złożenie kolejnego wniosku na dofinansowanie działań: usługi doradcze 

proinnowacyjne. Złożenie wniosku będzie zależne od decyzji Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości o wznowieniu naboru. Plany przyszłego naboru na bieżąco 

konsultowane są w trakcie spotkań Rady Krajowej Sieci Innowacji. 

 

http://www.rsi.podkarpackie.pl/�
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Sprawy obecnie realizowane w ramach działań Centrum Transferu Technologii, 

Innowacji i Informatyzacji:  

 

Obecnie przedmiotem analizy jest inicjatywa klastrowa: „Zielona Kuźnia” dotycząca  

złożenia wniosku i realizacji projektu ,,Informatyczny system gromadzenia i przesyłu 

informacji wspierający powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw” w ramach  Działania 

5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Program 

Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. 

W trakcie przeprowadzonej przez eksperta z zakresu finansów, analizy ekonomiczno - 

finansowej projektu zostały przedstawione zagrożenia oraz informacje, które w znaczący 

sposób zmieniają pierwotnie zakładane warunki uczestnictwa podmiotów Klastra 

w realizowanym projekcie.  

Kolejny termin naboru wniosków planowany jest na wrzesień . Wskaże on kierunek, czy 

procedura i warunki konkursu zostaną obniżone i pozwolą na uniknięcie zagrożeń w 

trakcie realizacji projektu. 

 

 

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości  
Regionalna Instytucja Finansująca  

 

 Od czerwca 2008 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego jest 

regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy wdrażaniu na 

Podkarpaciu programów dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Działania wdrażane przy udziale 

Regionalnych Instytucji  Finansujących:   

 

• Działanie 1.4 – 4.1 PO IG - Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe 

oraz wdrożenie wyników tych prac, 

• Działanie 4.4 PO IG - Nowe i nwestycje o wysokim potencjale 

innowacyjnym, 

• Działanie 8.1 PO IG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie 

gospodarki elektronicznej, 

• Działanie 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu 

B2B, 

• Działanie 6.1 PO IG  Paszport do eksportu. 

 

http://www.rarr.rzeszow.pl/pl/231/�
http://www.rarr.rzeszow.pl/pl/231/�
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W 2011 roku planuje się przeprowadzenie łącznie 7 konkursów do działań 

obsługiwanych przez RIF. Po jednym konkursie zaplanowano dla działań 1.4 i 8.1 i dwa 

dla działania 8.2. Dla działania 6.1 PO IG planowane są łącznie trzy konkursy (nabory).  

 

Instytucja Wdrążająca ZPORR   

 

W 2011 roku kontynuowane są dalej zadania Instytucji Wdrażającej Działania 2.5 i 3.4 

ZPORR, którą RARR pełnił od 12 października 2004 roku. Prace koncentrują się na 

porządkowaniu dokumentacji projektowej przed przekazaniem jej do archiwum oraz 

badaniu trwałości wybranych projektów. 

 
PROJEKT „BYĆ ALBO NIE BYĆ … PRZEDSIĘBIORCĄ”, okres realizacji Projektu:   

01.05.2010 – 31.12.2012.  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” 

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

Celem wsparcia realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL jest promowanie postaw 

kreatywnych i przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań i inicjatyw służących 

tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości i samozatrudnienia,  

a także upowszechnianie najbardziej efektywnych i innowacyjnych rozwiązań w postaci 

dobrych praktyk. Drugi i zarazem ostatni  nabór dla chętnych rozpocząć własną 

działalność gospodarczą planowany jest w I kwartale 2011 roku. W ramach pierwszej 

edycji projektu działalność gospodarczą rozpoczęło 60 nowych mikroprzedsiębiorców. 

 
 

 

CENTRUM  PROJEKTOWE  MIASTOPROJEKT 

1. Zarządzanie PPNT – projekt realizowany przez Centrum Zarządzania Parkiem.  

 

 W ramach zarządzania PPNT projektanci przygotowują i opiniują warunki 

techniczne wydawane przez RARR S.A. na podłączenie się do istniejącego uzbrojenia 

przez Inwestorów lokujących  się na terenie Strefy S1 oraz S2 Rogoźnica, a po 

zakończeniu realizacji strefy S-1 – 3 dla przyszłych Inwestor na tym terenie.  Pełnią 

nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji. Uzgadniają 

dokumentację techniczną Inwestorów na istniejących strefach.  

 

2. „Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej  

z u tworzeniem P arku Naukowo-Technologicznego w miejscowościach: 

Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy” – temat  prowadzony przez CZP.  
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W ramach powyższego zadania przez Centrum Projektowe „Miastoprojekt”  w 2011 roku 

wykona :   

- niezbędne mapy do celów projektowych ,  

- uzgodni trasy odprowadzenia kanalizacji deszczowej z PNT „Dworzysko” i przebiegi sieci 

gazowych ,  

- przygotuje projekty budowlane i wykonawcze sieci wodociągowej i kanalizacji 

deszczowej , dróg zbiorczych i lokalnych,  

- wykona przedmiary robót, kosztorysy  inwestorskie, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla powyższego zadania,  

- przygotuje dla zbiornika retencyjnego projekt budowlany, projekt wykonawczy , 

przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.  

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla Podkarpackiego Parku Naukowo 

Technologicznego 

Projekt realizowany w ramach wygranego przetargu przez CPM. Termin zakończenia - 

30.09.2011.  

Zadanie nr 1 – Odprowadzenie wód opadowych z terenu PPNT  Jasionka oraz terenów 

gminy Trzebownisko – regulacja rowu C-O-2. 

Zadanie nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i wodociągowej łączącej strefy 

S1 – S1-3. 

Do wykonania w br. pozostało: 

- Przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację inwestycji – zadanie 1 i 2 oraz decyzji o warunkach realizacji – 

zadanie nr 1,  

- Wykonanie mapy do celów projektowych,  

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obu zadań. Zakres 

projektowy do zrealizowania głównie przez projektantów branży sanitarnej przy 

współudziale branży drogowej i elektrycznej (Projekt budowlany, projekt wykonawczy, 

przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiOR).  

 
 

 
Centrum Zarządzania PPNT  

 
1. Tytuł projektu: Rozbudowa P odkarpackiego Parku N aukowo-

Technologicznego    (PPNT)  II etap 
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Projekt realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-

2013: Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Działanie I.3. Wspieranie Innowacji. 

PARP.  

30 czerwca 2010 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Polską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w/w projektu. 

Okres re alizacji p rojektu: 1 .07.2008 - 31.12.2013 (w tym okres przygotowania                                           

1.07.2008 – 30.06.2010)  

 

Przedmiotem projektu jest: 

- kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu o pow. 51 ha, w ramach 

Strefy S1-3, 

- utworzenie 4 laboratoriów badawczo-rozwojowych dla dwóch uczelni: Uniwersytetu 

Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, ) budowa dwóch obiektów i zakup 

wyposażenia do 4 laboratoriów) 

- utworzenie Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT.(budowa 

obiektu i częściowe wyposażenie). 

 

2. Zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym 

 

11 sierpnia 2004 r. pomiędzy RARR S.A., a Województwem Podkarpackim zawarto 

umowę w sprawie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo -Technologicznym. 

W ramach zarządzania PPNT RARR S.A. zobowiązana jest do: 

- wykonywania zadań związanych z utrzymaniem terenu PPNT - Strefa S1 i S2 oraz 

obiektu Preinkubatora Akademickiego PPNT, 

- utrzymania terenu i całej infrastruktury, obsługa inwestorów pod względem wydawania 

warunków i opiniowania projektów, promocja Parku, obsługa budynku Preinkubatora i 

najemców. 

 

3. Tytuł projektu: Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej   

z utworzeniem P arku N aukowo – Technologicznego w 

miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy. 

 

Projekt przygotowywany do realizacji w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym , 

które jest Liderem projektu, natomiast  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

jest partnerem w projekcie. Projekt umieszczony jest na liście indykatywnej. 

Złożenie wniosku o dofinansowanie i pozytywna ocena PARP dopuszcza projekt do 

realizacji. 

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013: 
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Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie Innowacji, PARP 

Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 30.09.2011 r. 

Planowany termin realizacji projektu: 1.01.2010 – 30.06.2015  

(w tym okres przygotowania: 1.01.2010 - 30.09.2011) 

 

29 grudnia 2009 r. podpisano umowę partnerską o podjęciu współpracy pomiędzy 

Powiatem Rzeszowskim, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Celem 

partnerstwa jest ścisła współpraca przy realizacji w/w projektu.  

RARR S .A. o dpowiedzialna j est z a p rzygotowanie wniosku o  d ofinansowanie p rojektu 

wraz z kompletem dokumentów (studium wykonalności, decyzje środowiskowe, decyzje 

lokalizacji celu publicznego, pozwolenia na budowę), ponadto ewidencjonowanie 

wszystkich działań, księgowanie i prowadzenie sprawozdawczości na rzecz PARP. 

 

Przedmiotem projektu jest: 

 przygotowanie terenów do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem  Parku 

Naukowo-Technologicznego w miejscowościach Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy 

poprzez  kompleksowe uzbrojenie ok. 80 ha terenu tj. wykonanie dróg wewnętrznych, 

uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, gazowe, sanitarne, wodociągowe oraz kanalizację 

sanitarną i deszczową. 

 

4. Tytuł projektu: Fabryka Innowacji 

 

Projekt opracowany ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 

2013: Oś priorytetowa III Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1. Inicjowanie działalności 

innowacyjnej, PARP.  

Nazwa Wnioskodawcy (Lider): Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne 

Partnerzy:  RARR S.A., Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Politechnika Warszawska, 

Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie.  

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 7 sierpnia 2009 r. podpisała z liderem 

projektu - Fundacją Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne umowę partnerską w c elu 

wspólnej realizacji projektu. 

W ramach RARR S.A. projekt realizuje sekcja Preinkubatora Akademickiego PPNT. 

Okres realizacji projektu: 1.07.2009 – 30.06.2012 

 

Projekt został przygotowany z myślą o osobach ze środowisk naukowych i akademickich 

posiadających innowacyjny pomysł, który może przekształcić się komercyjne 
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przedsięwzięcie. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw 

działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. 

 

5. Tytuł projektu: „Wdrożenie nowych usług szkoleniowo – doradczych dla MŚP 

poprzez przebudowę i modernizację budynku przy ul. Szopena 51” 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 

Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 .  

Okres realizacji:  

rozpoczęcie: 14.04.2011 

zakończenie rzeczowe realizacji: 15.10.2012 

zakończenie finansowe realizacji: 30.10.2012 

 
 

 
Centrum Obsługi Inwestora  

 

Projekty realizowane.  

„Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” 

Czas trwania projektu: 10.2010 - 07.2015,  

Finansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I: 

Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Promocja i współpraca,  

Główny cel projektu: stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej 

dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki. W ramach 

projektu planowane są działania prowadzące do stworzenia systemu profesjonalnej 

obsługi inwestora,  

Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Polska Agencja Informacji  

i Inwestycji Zagranicznych S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego, Miasto Białystok, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 

Urząd Miasta Kielce, Warmińsko-Mazurska Agencja Ro zwoju Re gionalnego S .A. w  

Olsztynie. 

 

„MITKE” - Zarządzanie zasobami przemysłowymi w erze wiedzy  

Czas trwania projektu: 11.2008 – 09.2011 

Finansowany z „Priorytetu 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy” 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu INTERREG IVC. 
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Główny cel projektu: wymiana dobrych praktyk, w zakresie tworzenia, rewitalizacji i 

gospodarowania obszarami przemysłowymi w Europie. 

W skład programu MITKE wchodzi 11 partnerów w tym 6 agencji rozwoju regionalnego, 4 

sieci b iznesowe i  jedno c entrum b adawcze. Partnerstwo re prezentuje 1 0 re gionów z  

siedmiu krajów UE.  

 

Pozaprojektowe źródło finansowania komórki

 

 – corocznie p odpisywana u mowa, 

która reguluje zakres finansowy wsparcia Centrum Obsługi Inwestora działającego przy 

Agencji przez Województwo, zgodnie z zapisami Trójstronnej Umowy Partnerskiej z dnia 

15 września 2004 r. zawartej pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji 

Zagranicznych, Województwem oraz Agencją.  

 

Projekty planowane.  

1. Projekt w  ra mach programu INTERREG IV C  (na etapie k onsultacji z partnerami. 

Projekt celuje w opracowanie modelu polityki regionalnej wsparcia rozwoju sektora MŚP 

na o bszarach w iejskich. Partner wiodący: PATTO TERRITORIALE MAGNA GRAECIA – 

Campania /Włochy) 

 
2. Planowany do złożenia w drugim półroczu 2011 roku projekt pod nazwą : ,,Współpraca 

transgraniczna - drogą do rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw 

Euroregionu Karpackiego’’. Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – 

Republika Słowacka 2007-2013. Projekt został napisany , wymaga drobnych korekt oraz 

aktualizacji i odnowienia rozmów z Partnerem ze Słowacji.  

 

3. Planowany do złożenia projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska 

– Baiałoruś – Ukraina 2 007-2013. Nazwa p rojektu: , ,Polsko-Ukraińska Platforma 

Logistyczna’’. Projekt jest wstępnie opracowany, w chwili obecnej na etapie poszukiwania 

Partnera. 

 

 

Działania możliwe do realizacji przez Centrum Obsługi Inwestora w ramach   

Budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2011: 

a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

- organizacja i koordynacja imprez o zasięgu lokalnym i regionalnym 

w ramach tego punktu COI może realizować: 

- promocja projektu 
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b) Promocja eksportu  

Projekt ,,Porozumienie ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa 

Podkarpackiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)’’.  

w ramach tego punktu COI może realizować: 

Okres realizacji projektu: do maja 2015 roku 

Okres trwałości projektu: do grudnia 2020 roku  

 

Wszystkie działania związane z realizacją projektu muszą być zachowane przez okres 

trwałości projektu tj. do grudnia 2020 roku, a środki na finansowanie projektu będą 

przekazywane z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa do maja 2015 roku. 

COIE będą świadczyć przedsiębiorcom bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w 

zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granice kraju, zwane 

dalej usługami pro-eksport oraz w obszarze przyciągania do Polski inwestorów 

zagranicznych, zwane dalej usługami pro-biz. 

Zakres projektu: 

1. w obszarze usługi pro-eksport: wszyscy przedsiębiorcy – organizacje zrzeszające 

przedsiębiorców, mające siedzibę na terenie RP,  przypadku osób fizycznych , 

posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP  

Ostateczną grupę docelową projektu stanowią:  

2. w obszarze usługi pro - biz : wszyscy inwestorzy zagraniczni, zainteresowani 

prowadzeniem działalności w Polsce  

c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego   

- opracowanie planu promocji Województwa Podkarpackiego 

w ramach tego punktu COI może realizować: 

     - organizacja i koordynacja misji gospodarczych krajowych i zagranicznych 
 

 

Centrum Organizacyjno-Szkoleniowe i Współpracy 

Międzynarodowej 

 

 

Projekty obecnie realizowane 

1. Projekt „PODKARPACKA NAUKA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” 

Cel: Podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników sektora B+R z woj. 

podkarpackiego w  z akresie s prawnego zarządzania badaniami naukowymi i pracami 

rozwojowymi oraz wzrost komercjalizacji rezultatów prac badawczych pod kątem 

zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy sektorem B+R i przedsiębiorstwami. 
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Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.2 „Rozwój 

kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” 

Czas realizacji: 01.09.2010 - 30.09.2012 

Instytucja Organizująca Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

2. Projekt „Współpraca inspiruje do rozwoju – zostań specjalistą ds. współpracy 

międzynarodowej” 

Cel: Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących w administracji publicznej 

oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych do potrzeb regionalnej gospodarki woj. 

podkarpackiego. 

Czas realizacji: 01.12.2009 - 28.02.2011 

Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

 

3.  Projekt „Chroń swoją wiedzę” 

Cel: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej poprzez 

upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej, w tym zwiększenie 

świadomości i wiedzy przedsiębiorstw na temat ochrony własności intelektualnej oraz ich 

aktywności w patentowaniu i ochronie własności intelektualnej.  

Źródło finansowania: PO IG, oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.4 

Zarządzanie własnością intelektualną 

Czas realizacji: 01.07.2010 - 30.06.2012 

Instytucja Organizująca Konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

4. Projekt „DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI” 

CEL: rozpoznanie przez uczestników swoich potrzeb i problemów na rynku pracy, dobór w 

oparciu o nie odpowiednich form wsparcia, które zwiększą ich szansę na rynku pracy.  

Źródło finansowania: Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2011 

Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

 

5. Projekt „FOCUS, Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy” 

CEL: rozpoznanie przez uczestników swoich potrzeb i problemów na rynku pracy, dobór w 

oparciu o nie odpowiednich form wsparcia, które zwiększą ich szansę na rynku pracy.  

Źródło finansowania: Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2011 

Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
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6. Projekt „Program wsparcia dla kontynuacji pracy zawodowej  pracowników 

firmy ZELMER S.A.” 

Cel: zaadaptowanie się do nowej sytuacji życiowej i kontynuacja kariery zawodowej 

zwalnianych pracowników firmy ZELMER. 

Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas realizacji: 01.11.2009 - 30.06.2011 

Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

 

 

II. Projekty złożone:  

1. Projekt „Nauka i doświadczenie dla biznesu” 

Etap oceny: projekt wygrany – etap negocjacji  

Cel: Poprawa warunków rozwoju biznesu i kooperacji przedsiębiorców z sektora MSP z 

obszaru 3 regionów objętych projektem w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia realizacji 

projektu, przyczyniająca się do rozwoju społeczno-gospodarczego P odregionu 

krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu lwowskiego na Ukrainie oraz obwodu 

grodzieńskiego na Białorusi poprzez realizację wspólnej inicjatywy instytucji 

wspierających MSP. 

Partnerzy: Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie, Zachodnie Regionalne Centrum 

Rozwoju Innowacyjnego z Ukrainy oraz Uniwersytet Państwowy imienia Janki Kupały w 

Grodnie z Białorusi 

Źródło finansowania: Program Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 

Czas realizacji: prawdopodobnie od 01.07.2011 (czas trwania projektu: 18 miesięcy) 

Instytucja Organizująca Konkurs: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

 

2. Projekt „MENADŻER SZKOLEŃ – zarządzanie szkoleniami i rozwojem 

pracowników” 

Etap oceny: projekt wygrany – etap podpisywania umowy  

Cel: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 120 dorosłych osób 

pracujących w administracji publicznej i podległych jej jednostkom organizacyjnym oraz 

Instytucjach Otoczenia Biznesu zamieszkujących w woj. podkarpackim do potrzeb 

regionalnej gospodarki 

Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas realizacji: 01.01.2012 - 31.12.2012 

Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

 

3. Projekt „AKTYWNI KREATYWNIE” 

Etap oceny: projekt wygrany – etap negocjacji   
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Cel: Zwiększenie do VI.2013r. potencjału edukacyjno-zawodowego 288 uczniów ZSTW w 

Trzcianie najbardziej potrzebujących wsparcia poprzez możliwość ich uczestnictwa w 

Kompleksowym Programie Rozwojowym obejmującym bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i 

pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe, służące podniesieniu zdolności uczniów 

do przyszłego zatrudnienia. 

Partnerzy: Powiat Rzeszowski – Zespół Szkół w Trzcianie 

Źródło finansowania: Działanie 9.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas realizacji: 01.09.2011 - 30.06.2013 

Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

 

4. Projekt „NOWE PERSPEKTYWY - kompleksowe wsparcie odchodzących z 

rolnictwa” 

Etap oceny: projekt po pozytywnej ocenie formalnej  - przed oceną merytoryczną 

Cel: Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 180 osób 

odchodzących z rolnictwa będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej w wybranych 

powiatach woj.podkarpackiego do XII 2013 r. poprzez udział w kompleksowej ścieżce 

przekwalifikowania zawodowego. 

Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas realizacji: 01.01.2012 - 31.12.2013 

Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

 

5. Projekt „ZMIANY NA LEPSZE” 

Etap oceny: projekt po pozytywnej ocenie formalnej  - przed oceną merytoryczną 

Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością 

rolniczą dla 68 osób odchodzących z rolnictwa z powiatu rzeszowskiego ziemskiego do 

31-XII-2012 r. 

Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas realizacji: 01.01.2012 - 31.12.2012 

Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

 

6. Projekt „OCEAN MOŻLIWOŚCI – współpraca nauki i biznesu” 

Etap oceny: projekt po pozytywnej ocenie formalnej  - przed oceną merytoryczną 

Cel: Podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników szkół wyższych, 

instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz jednostek tworzących konsorcja 

naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców) do 31.10.2013r. w zakresie sprawnego 

zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz wzrost komercjalizacji 

rezultatów prac badawczych pod kątem zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy 

sektorem B+R i przedsiębiorstwami. 
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Źródło finansowania: Działanie 4.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas realizacji: 01.01.2012 - 31.10.2013 

Instytucja Organizująca Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

7. Projekt „AKADEMICKA STREFA BIZNESU” 

Etap oceny: projekt po pozytywnej ocenie formalnej  - przed oceną merytoryczną 

Cel: Upowszechnienie idei przedsiębiorczości akademickiej na Podkarpaciu poprzez 

aktywizację i podniesienie świadomości i kompetencji 240 uczestników projektu w 

zakresie przedsiębiorczości typu spin-off i spin-out do 30.06.2013r. 

Źródło finansowania: Poddziałanie 8.2.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas realizacji: 01.09.2011 - 30.06.2013 

Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

 

8. Projekt „KOMPLEKSOWA ŚCIEŻKA TWORZENIA INNOWACYJNYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW” 

Etap oceny: projekt przed oceną formalną 

Cel: Zaoferowanie kompleksowych form wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia 

własnej firmy oraz pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności dla 120 osób 

zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia, w 

tym w szczególności: studentów i absolwentów uczelni wyższych i absolwentów szkół 

zawodowych z  woj. podkarpackiego  i świętokrzyskiego 

Partnerzy: G mina K ielce-Kielecki Park t echnologiczny, S towarzyszenie n a rzecz 

Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY, Stowarzyszenie Organizatorów 

Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 

Źródło finansowania: Poddziałanie 2.2.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas realizacji: 01.06.2011 - 31.07.2012    

Instytucja Organizująca Konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

9. Projekt „Sustainable Mobility and Tourism in Sensitive Areas of Alps and the 

Carpathians” 

Etap oceny: projekt przed oceną formalną,  

Źródło finansowania: South East Europe Transnational Cooperation Programme,  

Czas realizacji: 01.07.2012 - 30.06.2014,  

Instytucja Organizująca Konkurs: SEE Joint Technical Sekretariat.  

 

 

III. Wykaz projektów planowanych do złożenia 

Informacja o projektach już ogłoszonych: 
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1. Projekt w ramach działania 9.3 POKL 

Źródło finansowania: Poddziałanie 9.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poziom 

dofinansowania:100%. Cel: Promocja idei formalnego kształcenia ustawicznego oraz 

informacji na temat możliwości jakie formalne kształcenie ustawiczne oferuje wśród osób 

dorosłych z terenu woj. podkarpackiego w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy, 

przy współpracy  z pracodawcami. Działania: ogłoszenia, materiały promocyjno-

informacyjne, konferencje, seminaria, organizacja targów. Czas realizacji: 01.09.2011 - 

31.08.2012.  Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 

Termin złożenia: do 24.03.2011 r. 

 

2. Interreg IV C 

 

1. DIFASS- Development o f I nterregional F inancial  A ssistance and o f non 

Grants Instruments to SME’s 

Lider projektu : H.Zeiser- Colsultant&Engineers , Berlin  

Projekt dotyczy wymiany dobrych praktyk pomiędzy partnerami  w zakresie 

finansowych i pozafinansowych instrumentów wsparcia dla sektora małych i 

średnich przedsiębiorstw. 

 

2. IRIS-  Integrated  Risk Strategies    

Lider projektu: FLA- Fondazione Lombardia per l’Ambiente – Włochy 

 

Projekt dotyczy wymiany dobrych praktyk i stworzenia ram dla sprawnego 

zarządzania ryzykiem w regionie i niwelowania źródeł zagrożeń zarówno 

środowiskowych jak i innych. 

 

3. BSSE-  Business Support for Social Enterprises  

Lider projektu: West Sussex County Council, Chichester, Wielka Brytania 

Projekt dotyczy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz przeprowadzenia 

szeregu badań i analiz dotyczących jednostek trzeciego sektora 

 

4. Screen&Turism  

Lider pr ojektu:  P eaceful F ish P roductions L TD., W imbledon, L ondyn, 

Wielka Brytania we współpracy z  Pro-Malaga  Hiszpania 

 

Projekt badawczy, dotyczy badań martektingowych i strategii product placement, 

która łączy sektor filmowy z promocją turystyki w regionach 
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3. Baltic Sea Region Programme 2007-2013  

  

1. BioNutCut – Realising t he P otential o f B iogas T echnologies in Cu tting 

Down the Nutrient Loads in the Baltic Sea Region  

Lider: Jyvaskyla Innovation Ltd. Finlandia  

 

Projekt dotyczy zrównoważonej produkcji energii odnawialnych oraz zwiększenia 

produkcji substratów do produkcji biogazu. Umożliwienie wymiany doświadczeń i 

podjęcie współpracy pomiędzy potencjalnymi i już istniejącymi inwestorami w 

sektorze produkcji substratów i biogazu.  

Centrum O rganizacyjno-Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej będzie składać 

projekty w zależności od ogłoszonych konkursów.  

 

 

Centrum Współpracy Gospodarczej  

Prace w toku oraz planowane działania : 

 

1.Wykonanie zleceń w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (2 zlecenia – 

kontynuacja, 2 zlecenia - nowe) 

2.Wstępna koncepcja projektu miękkiego w ramach działania 8.1  Szkolenia z o tematyce 

finansowej i zarządczej. 

3.Prowadzenie usługi rozliczenia projektu (6 projektów) 

4.Prace nad inicjowaniem i planowaniem wdrożenia nowych usług RARR SA.   

 

 

Planowane projekty: 

8.1 Program Operacyjny  Kapitał Ludzki 

Tematyka: Controling finansowy oraz zarządzanie MSP z wykorzystaniem 

międzynarodowych standardów i metodyk w zarządzaniu   

Od I kwartału 2012 do II kwartału 2013.  

8.1 Program Operacyjny  Kapitał Ludzki  „ Wdrożenie PPP w jst” udział jako partner z IPPP  

Od II kwartału 2012 do III kwartału 2013.  

 

 
Biuro Terenowe w Przeworsku 

 

Projekty w trakcie realizacji: 
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1. „POSZERZĄJĄC HORYZONTY – TRANSGRANICZNA P ROMOCJA TU RYSTYKI 

PODKARPACIA I KRAJU PRESZOWSKIEGO”.  

Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika 

Słowacka 2007-2013.  

Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). 

Termin realizacji –  wrzesień 2010 – czerwiec 2011. 

Partner – Słowacki Euroregion Karpacki.  

 

Główne działania: 

• akcja i nformacyjno – promocyjna p rojektu, zostanie w ydany p lakat p rojektu, 

zostaną też zamieszczone ogłoszenia w prasie lokalnej o realizowanym projekcie 

oraz o działaniach jakie będą realizowane w ramach projektu.  

• organizacja udziału w targach turystycznych w Rzeszowie i konferencji 

tematycznej podczas targów. Zostanie utworzona baza przedsiębiorców i instytucji 

branży turystycznej, które mogłyby być zainteresowane udziałem w targach. 

Wnioskodawca stworzy bazę polskich wystawców, natomiast Partner bazę 

wystawców słowackich. Po zakończeniu targów na stronie internetowej zostaną 

zamieszczone oferty turystyczne wystawców. 

• wydanie folderu zawierającego oferty turystyczne przedsiębiorców i organizacji 

turystycznych z Podkarpacia i Kraju roszowskiego, zostaną przetłumaczone z 

języka polskiego na słowacki i słowackiego na polski oferty gospodarcze 

wystawców w celu zamieszczenia na stronie internetowej. 

• aktualizacja strony internetowej Centrum Współpracy Transgranicznej, 

zamieszczanie na niej ofert turystycznych wystawców polskich i słowackich.   

 

 

 

Projekty wygrane: 

1. „KARPACKA AG ENCJA R OZWOJU R EGIONALNEGO – BUDOWA W SPÓLNYCH 

POLSKO-SŁOWACKICH STRUKTUR DLA WSPÓLNEGO ROZWOJU OBSZARU 

POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO”.  

Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 

Słowacka 2007-2013 

Priorytet: 2 oś priorytetowa: Rozwój społeczno – gospodarczy 

Temat osi priorytetowej: projekty sieciowe 

Okres realizacji projektu: marzec. 2011r. – sierpień. 2012r. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 
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Partner PL: RARR S.A.  

Partner SK: Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku , Agencja Rozwoju Regionalnego 

w Humennem 

Działania:  

- powołanie Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego – instytucji, która będzie 

koordynowała działania Sieci Rozwoju Regionalnego utworzonej w ramach projektu 

„Analiza-Integracja-Sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i 

Kraju Proszowskiego”, 

- spotkania zespołu eksperckiego i spotkania seminaryjne, 

- opracowanie dwóch dokumentów: „Polsko-Słowackiej Karpackiej strategii współpracy” i 

„Koncepcji zagospodarowania przestrzennego pogranicza Polsko-Słowackiego”. Powyższe 

dokumenty zostaną także przetłumaczone na język słowacki i angielski i wydane w formie 

publikacji. 

 

 

Projekty złożone: 

1. „WSPÓLNA STRATEGIA – MOŻLIWOŚCIĄ ROZWOJU POGRANICZA POLSKO – 

SŁOWACKIEGO” 

Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 

Słowacka 2007-2013 

Priorytet: III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) 

Planowany termin realizacji projektu: Projekt będzie trwał 12 miesięcy (od lipca 2011 do 

czerwca 2012) 

Projekt w trakcie oceny merytorycznej 

Działania w ramach projektu zostały podzielone na dwa sześciomiesięczne etapy. 

Pierwszy etap rozpocznie się od spotkania wnioskodawcy z partnerem. Następnie 

zostanie powołany zespół ekspercki. W ramach pierwszego etapu będą odbywały się 

spotkania zespołu eksperckiego podczas, których zostaną przeanalizowane dokumenty 

dotyczące rozwoju Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowkiego. Zostanie także 

zlecony audyt potencjału turystyki na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Pierwszy 

etap zakończy się spotkaniem zespołu eksperckiego, który dokona analizy audytu. 

Działania w drugim etapie skupione będą na opracowaniu, przetłumaczeniu na język 

słowacki oraz wydaniu „Strategii rozwoju turystyki Województwa Podkarpackiego i Kraju 

Preszowskiego”.  

 

 

 

 



 25 

 

Projekty planowane do złożenia w 2011r. 

1) W IV kw. 2011 r. planuje się złożenie projektu na poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja 

zarządzania w administracji samorządowej” w ramach działania 5.2 Wzmocnienie 

potencjału administracji samorządowej POKL. Instytucja pośredniczącą jest MSWiA. 

 

Projekt będzie skierowany do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z kilku 

województw Polski. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST 

z tematyki zarządzania projektami.   

Okres realizacji: 01.01.2012 – 30.06.2013 r.  

 

2) W momencie ogłoszenia naborów planowane jest również złożenie wniosków do 

programów: 

- Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 

2007-2013, 2 oś priorytetowa temat 3 projekty sieciowe; 

- Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 

2007-2013, 3 oś priorytetowa, Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty); 

- Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej 

Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. 

 

 

 

Centrum Finansów i Księgowości 

Do zadań komórki należy: 

1. Obsługa finansowo – księgowa i płacowa wszystkich komórek RARR oraz 

realizowanych projektów przez wszystkie komórki. 

2. Obsługa Funduszu Pożyczkowego dla małych przedsiębiorstw. 

3. Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą. 

 

Lokalny Punkt Konsultacyjny  

 

 Projekt realizowany w  o kresie 1. 09.2008-30.09.2011. P o w /w okresie nastąpi 

kontynuacja lub jego przedłużenie. 

 

Zakres bezpłatnych usług informacyjnych udzielanych przez Lokalny Punkt Konsultacyjny 

RARR S.A. obejmuje następujące pakiety: 
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• Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym jej 

podejmowania, wykonywania, rezygnacji. 

• Możliwości uzyskania wsparcia ze środków publicznych na realizację projektów w 

okresie unijnego programowania 2007-2013, w tym charakterystyka 

poszczególnych źródeł finansowania, możliwości uzyskania wsparcia na realizację 

projektów, instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych programów i 

działań, terminy ogłaszania konkursów i składania wniosków. 

• Możliwości i zasady korzystania z usług specjalistycznych np. szkoleń, doradztwa, 

transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń. 

• Innych i stotnych d la r ozwoju f irmy i nformacji n p. d anych te leadresowych 

instytucji zrzeszających przedsiębiorstwa o kreślonej branży, instytucji 

dysponujących bazami danych o dłużnikach i potwierdzających wiarygodność 

partnerów gospodarczych.  

 

W 2011 roku planowany jest przez PARP nowy konkurs na prowadzenie Punktu 

Konsultacyjnego (wrzesień 2011) lub przedłużenie obecnej umowy , a nowy konkurs w 

2012 roku. Szczegóły nie są jeszcze znane. 

 

Fundusz Pożyczkowy 

 

W strukturach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. od 12 lat funkcjonuje 

Fundusz Pożyczkowy dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw Województwa Podkarpackiego. 

Początkowo RARR S.A. zarządzał środkami Funduszu w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  23 grudnia 2009r. doszło do podpisania  umowy, na mocy której 

RARR S. A. p rzejął te środki na  własny rachunek w formie bezzwrotnego wsparcia. 

Aktualna wartość kapitału Funduszu Pożyczkowego to blisko 3,5 mln zł.  



 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Departament Rozwoju Regionalnego 
Oddział inwestycji regionalnych 

 

 
 
 
 
 

Informacja 
nt. stanu wykorzystania funduszy europejskich 

na lata 2007-2013 
– stan na 30 marca 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rzeszów, marzec 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 na 

koniec I kwartału 2011 r. w zakresie: 

• programów regionalnych - Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, regionalny komponent Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007- 2013,  

• programów międzyregionalnych - 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 Transgranicznej: 

• 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  2010 roku  

w przedmiotowym materiale przedstawiono postęp w realizacji programów na terenie 

województwa podkarpackiego, a także zaprezentowano Województwo Podkarpackie na tle 

innych regionów w kraju. 
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1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013 (RPO WP) 

 
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 dniu 22 lutego 2011r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 26/392/11 
zdecydował o wyborze do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych 
Województwa Podkarpackiego na lata  2007-2013 16 projektów polegających na usuwaniu 
skutków powodzi na terenie gmin Jasło, Tarnobrzeg, Gorzyce i Ropczyce. Wszystkie 
wybrane przedsięwzięcia zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Obecnie Wykaz zawiera 75 projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 1 215,82 mln 
PLN. 
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Tabela 1. Liczba i wartość dofinansowania z EFRR projektów kluczowych wg osi priorytetowych RPO 
WP  

Oś priorytetowa 

Projekty kluczowe 

Liczba 
Wartość 

dofinansowania 
z EFRR  

(w mln PLN) 

% alokacji 
na lata 

2007-2013 

1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 16 400,081 35% 

2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 21 385,765 28% 

3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 24 187,633 70% 

4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie 
zagrożeniom 2 49,266 7% 

5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 8 112,628 24% 

6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 3 55,816 38% 

7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 1 24,633 8% 

8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 0 - - 

Razem 75 1 215,822 27% 

  

ZWP zawarł 36 pre-umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów 
kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR  
w wysokości 1 124 mln PLN.  

Dotychczas podpisano 20 umów o dofinansowanie projektów kluczowych  
w ramach RPO WP na kwotę dofinansowania 800,46 mln PLN. 

Nabory wniosków 

Od początku wdrażania RPO WP ogłoszono łącznie 48 naborów wniosków. Do dnia 30 
marca 2011r. zakończono 47 naborów wniosków w trybie konkursowym  
i trybie systemowym. 

Tabela 2. Harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w okresie: marzec 2011 r. - grudzień 
2012r. w ramach RPO WP 

Lp. Oś priorytetowa/działanie Data naborów  

I oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

1 Działanie 1.2: Instytucje otoczenia biznesu wrzesień 2012 

2 Działanie 1.3: Regionalny system innowacji 

wrzesień 2011  
(projekty z zakresu infrastruktury 

B+R) 

maj 2012 (projekty badawcze) 

3 Działanie 1.4: Promocja gospodarcza i aktywizacja 
inwestycyjna regionu, schemat A: Projekty inwestycyjne marzec 2012 
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Lp. Oś priorytetowa/działanie Data naborów  

4 
Działanie 1.4: Promocja gospodarcza i aktywizacja 
inwestycyjna regionu, schemat B: Projekty 
pozainwestycyjne 

31.01.2011 – 31.03.2011 

II oś priorytetowa Infrastruktura techniczna 

5 Działanie 2.1: Infrastruktura komunikacyjna, schemat F – 
Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka wrzesień 2011 S 

IV oś priorytetowa Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

6 Działanie 4.1: Infrastruktura ochrony środowiska, 
schemat B: Zaopatrzenie w wodę maj  2011 S 

8 Działanie 4.3: Zachowanie oraz ochrona różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej lipiec 2011 S 

V oś priorytetowa Infrastruktura publiczna 

9 Działanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna, schemat B: 
System oświaty wrzesień 2011 S ∗ 

VII oś priorytetowa Spójność wewnątrzegionalna 

10 Działanie 7.1: Rewitalizacja miast  sierpień 2011 S ∗∗ 

11 Działanie 7.2: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  sierpień 2011 S ∗∗ 

12 Działanie 7.3: Aktywizacja obszarów 
zmarginalizowanych gospodarczo sierpień 2011 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 

∗∗ przeprowadzenie naboru uzależnione jest od wyników 1 naboru, ze względu na przewidywaną dużą liczbę wniosków w stosunku do istniejących 

możliwości finansowych. 

W ramach zrealizowanych naborów do dnia 30 marca 2011r. złożono 3 116 wniosków  
z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 5 303,07 mln PLN. W Krajowym 
Systemie Informatycznym (KSI SIMIK 07-13) zarejestrowano 2 366 wniosków poprawnych 
pod względem formalnym z dofinansowaniem 5 469,49 mln PLN.  

Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził do realizacji 1 529 projektów na kwotę 
dofinansowania z EFRR w wysokości 4 027,4 mln PLN. Podpisano 1 339 umów/decyzji na 
łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 3 341,47 mln PLN, co stanowi 74,05 % 
alokacji EFRR na realizację RPO WP (wg kursu EBC z 25 lutego 2011r., 1 EUR = 3.9709 
PLN).  

Poniższa tabela prezentuje dane dot. zawartych umów/wydanych decyzji w ramach RPO WP 
w podziale na osie priorytetowe/działania. 
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Tabela 3. Liczba zawartych umów/wydanych decyzji stan na dzień 30 marca 2011r. 

Oś priorytetowa/działanie Liczba 
umów/decyzji 

Całkowita 
wartość projektu 

w PLN 

Wartość 
dofinansowania  
z EFRR w PLN 

I oś priorytetowa 
Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka 

568 1 429 802 012,73 716 596 321,87 

1.1 Działanie: Wsparcie 
kapitałowe przedsiębiorczości 

482 1 136 384 925,14 482 076 625,95 

1.2 Działanie: Instytucje 
otoczenia biznesu 7 16 325 267,42 6 407 668,63 

1.3 Działanie: Regionalny 
system innowacji 2 216 216 874,17 183 070 335,26 

1.4 Działanie: Promocja 
gospodarcza i aktywizacja 
inwestycyjna regionu 

77      60 874 946,00 45 041 692,03 

II oś priorytetowa 
Infrastruktura techniczna 317 1 960 684 156,75 1 250 439 583,76 

2.1 Działanie: Infrastruktura 
komunikacyjna 206 1 708 964 787,93 1 099 072 909,80 

2.2 Działanie: Infrastruktura 
energetyczna 111 251 719 368,82 151 366 673,96 

III oś priorytetowa: 
Społeczeństwo informacyjne 19 235 486 998,54 197 374 509,80 

IV oś priorytetowa Ochrona 
środowiska i zapobieganie 
zagrożeniom 

174 824 750 429,18 528 312 551,71 

4.1 Działanie: Infrastruktura 
ochrony środowiska 77 536 041 798,44 300 267 884,53 

4.2 Działanie: Infrastruktura 
przeciwpowodziowa  
i racjonalna gospodarka 
zasobami wodnymi 

17 152 391 444,43 118 499 402,07 

4.3 Działanie: Zachowanie oraz 
ochrona różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej 

8 3 071 091,14 2 268 758,35 

4.4 Działanie: Zwalczanie i 
zapobieganie zagrożeniom 72 133 246 095,17 107 276 506,76 

V oś priorytetowa 
Infrastruktura publiczna 161 786 040 770,25 433 250 743,98 

5.1 Działanie: Infrastruktura 54 274 183 397,60 171 134 649,08 
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Oś priorytetowa/działanie Liczba 
umów/decyzji 

Całkowita 
wartość projektu 

w PLN 

Wartość 
dofinansowania  
z EFRR w PLN 

edukacyjna 

5.2 Działanie: Infrastruktura 
ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej 

62 288 161 179,49 163 674 089,37 

5.3 Działanie: Infrastruktura 
sportowa i rekreacyjna 45 223 696 193,16     98 442 005,53 

VI oś priorytetowa Turystyka i 
kultura 52 188 992 048,49 126 782 926,97 

7 Oś priorytetowa: Spójność 
wewnątrzregionalna 1 29 000 242,44 24 632 577,08 

7.1 Działanie: Rewitalizacja 
miast 1 29 000 242,44 24 632 577,08 

VIII oś priorytetowa Pomoc 
techniczna 47 64 643 097,46 64 083 944,56 

8.1 Działanie: Wsparcie procesu 
zarządzania i wdrażania 35 57 309 796,06 56 753 329,60 

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

12 7 333 301,40 7 330 614,96 

Razem: 1 339 5 519 399 755,84 3 341 473 159,73 
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Mapa 1. P rojekty w  r amach R PO W P w g mi ejsca r ealizacji – na po dstawie p odpisanych umów  na 
dzień  30 marca 2011r. (zestawienie nie uwzględnia projektów w zakresie wsparcia przedsiębiorczości 
i pomocy technicznej). 
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jasielski
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 krośnieński

 leski Wartość projektów w mln PLN:

25.88 251.88 478.47

Dofinansowanie UE w mln PLN:

21.32 167.32 313.86

 
 

 
Ponadto w ramach RPO WP dofinansowane są 34 projekty o charakterze regionalnym 
realizowane na terenie wielu powiatów: o wartości ogółem 661 mln PLN w tym 
dofinansowanie z EFRR 455 mln PLN. 
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Wykres 2.  Postęp realizacji RPO WP – podpisane umowy/ wydane decyzje. 
 

 
 
Wykres 3. Postęp realizacji RPO WP – wartość wydatków kwalifikowanych z EFRR  w deklaracjach 
zatwierdzonych przez IC. 

 
 
Do dnia 30 marca 2011r. w ramach RPO WP zostało przedstawionych do certyfikacji 
Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji 1 807,42 mln PLN wydatków kwalifikowanych – 
podstawa certyfikacji, w tym 1 284,8 mln PLN z EFRR. W ramach Poświadczenia  
i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do 
Komisji Europejskiej zadeklarowanych zostało 1 807,42 mln PLN wydatków 
kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 1 533,45 mln PLN, tj. 461,74 mln euro.  

Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 369,14 mln euro. 
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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 2010 r. Z tych środków będzie realizowanych 16 projektów w trybie 
indywidualnym na terenie gmin Jasło, Tarnobrzeg, Gorzyce i Ropczyce w ramach osi 
priorytetowej II Infrastruktura t echniczna (7 930 030 euro) oraz osi priorytetowej V 
Infrastruktura publiczna (1 912 849 euro). 
1. Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
2. Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła  

– ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły,  
3. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu,  
4. Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg,  
5. Odbudowa obi ektów i nfrastruktury sportowej zalanych w  w yniku pow odzi  

w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg,  
6. Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi  
7. Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi,  
8. Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi,  
9. Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle,  
10. Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu,  
11. Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześń zniszczonych        

          w wyniku powodzi w 2010 r.,  
12. Remont i odtworzenie dróg gminnych w miejscowościach Sokolniki, Trześń, Orliska, 

Zalesie Gorzyckie, Wrzawy, Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r.,  
13. Odbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Małej,  
14. Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach,  
15. Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych:  

Nr 107510R  P ietrzejowa – Witkowice – ul. S zkolna w  k m 0+ 425,0  
oraz Nr 107539R Chechły – Chechły – ul. Strażacka w km 0+471,0,  

16. Odbudowa mostu na ulicy 3-go Maja w Ropczycach.  

Powyższe środki z krajowej rezerwy wykonania oraz z dostosowania technicznego 
Zarząd Województwa Podkarpackiego  planuje przeznaczyć na zwiększenie alokacji  
w osiach priorytetowych: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, II Infrastruktura 
techniczna, V Infrastruktura publiczna oraz VI Turystyka i kultura. 

 

 

 

 

Stan realizacji RPO WP na tle kraju na podstawie danych MRR – na dzień  
28 lutego 2011r. 
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Wykres 4.  

 
 
 
 
Wykres 5. 
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Wykres 6. 

 
 
 
Wykres 7. 
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Efekty wdrażania RPO WP na Podkarpaciu  
 
W ramach podpisanych umów beneficjenci deklarują utworzenie 3704 miejsc pracy. 
 
Wykres 8  Miejsca pracy 

 
 
W ramach osi priorytetowej I RPO WP wsparcie ze środków UE uzyskało 473 projekty 
podmiotów gospodarczych. Dofinansowane przedsięwzięcia dot. udostępnienia blisko 1 tys. 
nowych produktów przez wsparte przedsiębiorstwa Ponadto dofinansowano 7 funduszy 
pożyczkowych i poręczeniowych kwotą środków UE w wysokości 53,3 mln PLN.  
 
Wykres 9 Nowe produkty udostępnione przez wsparte przedsiębiorstwa  

 
 
Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowy ponad 870 km dróg gminnych i 
powiatowych oraz budowy blisko 77 km nowych dróg. 
 
Wykres 10 Przebudowane drogi lokalne 

 
Wykres 11 Nowe drogi lokalne 
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Umowami objęto przedsięwzięcia wybudowania/ zmodernizowania blisko 250 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 12 Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej 

 
 
Umowami objęto przedsięwzięcia dot. wybudowania blisko 1549 km sieci kanalizacji 
sanitarnej, z której skorzysta ponad 65,5 tys. osób, wybudowania 10 oczyszczalni ścieków. 
 
Wykres 13 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

 
 
Umowami objęto przedsięwzięcia zakupu 156 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt 
do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.  
 
Wykres 14 wozy pożarnicze 

 
 
Umowami objęto 54 przedsięwzięcia dot. wybudowania lub przebudowania obiektów 
infrastruktury szkół. Już ponad 18,1 tys. uczniów i studentów korzysta z infrastruktury 
wspartej w wyniku realizacji projektów, co stanowi ponad 4% ogólnej liczby uczniów i 
studentów w województwie podkarpackim. Realizowanych jest 45 projektów na kwotę blisko 
100 mln PLN z UE  w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 
 
W zakresie kultury i turystyki realizowanych jest w ramach RPO WP  52 projekty na kwotę 
128,4 mln PLN z EFRR.  
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2. Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013  
 

Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu samorządu województwa podkarpackiego pełni 
funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.  
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: 

• 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.  

Ponadto realizowany jest Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie 
właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Na lata 2007-2013 naszemu województwu została przyznana do wykorzystania kwota  
w wysokości 432 312 702 EURO, co w przeliczeniu wg bieżącego kursu Inforeuro dla 
miesiąca marca daje 1 716 670 508,37 PLN. 
Projekty w ramach PO KL są realizowane w dwóch podstawowych trybach: 
1. systemowym – to projekty o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym realizowane 

przez ściśle określonych beneficjentów, którzy są wymienieni w Szczegółowym Opisie 
Priorytetów PO KL; 

2. konkursowym – projekty, o dofinansowanie, których mogą się ubiegać wszystkie 
podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 
W ramach komponentu regionalnego PO KL na Podkarpaciu podpisanych zostało 1 394 
umowy na łączną kwotę 1 166 212 284 PLN.  
 
Tabela 4. Wzrost wielkości zakontraktowanych środków w poszczególnych latach programowania w 
podziale na Priorytety 

Priorytet 
Kwota wykorzystana/przewidziana do wykorzystania (PLN)  

2007-2008* 2007-2009* 2007-2010* 2011** 2007-2013*** 
Priorytet VI 147 462 092 346 479 708 545 732 243 111 500 000 545 556 952 
Priorytet VII 25 949 521 88 602 702 159 311 753 82 435 755 375 376 725 
Priorytet VIII 32 249 994 109 744 602 184 431 167 46 788 759 383 975 756 
Priorytet IX 48 724 518 158 654 258 227 277 204 121 300 000 411 761 075  

Ogółem 254 386 125 703 481 270 1 116 752 367 362 024 514 1 716 670 508 
* Rzeczywista wartość zakontraktowanych środków wg sprawozdań rocznych. 
** Kwoty podano wg Planów Działania (narastająco).  
*** Kwoty wyliczono wg kursu Inforeuro na marzec 2010 – 3,9709 PLN. 
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Wykres 15 Alokacja na lata 2007-2010 a stopień zakontraktowania środków  
(stan na 21.03.2011) 

 
 

Zaobserwować można fakt przekroczenia wielkości alokacji przewidzianej na lata 
2007-2010 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.  Przyczyną takiego stanu 
jest m. in. fakt, iż IP wdrożyła działania przewidziane w ramach Pakietu ant ykryzysowego, 
w wyniku których w 2009 r. nastąpiło zwiększenie wartości umów podpisanych w ramach 
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  

W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach wartość 
środków zakontraktowanych jest wyższa niż alokacja z uwagi na fakt, iż w ramach konkursu 
ogłoszonego w Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia 
edukacji pr zedszkolnej przyjęte zostały do dofinansowania wszystkie wnioski, które zostały 
pozytywnie zweryfikowane na ocenie merytorycznej. Kwota dofinansowania na jaką opiewały 
wnioski przekroczyła kwotę przewidzianą na konkurs w Planie działania i w dokumentacji 
konkursowej, jednakże założeniem IP było wesprzeć wszystkie ośrodki wychowania 
przedszkolnego, dla których poprawnie złożono wnioski i tym samym odpowiedzieć na 
zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze naszego regionu.  

Ponadto, przekroczenie alokacji spowodowane jest także różnicą wartości kursu EURO 
w stosunku do PLN na przestrzeni okresu programowania. Wahania te przyczyniają się do 
rozbieżności pomiędzy wartością planowaną do zakontraktowania przeliczaną po kursie 
aktualnym podczas procesu planowania, a rzeczywistym poziomem zakontraktowanych 
środków. 

Nabory wniosków  
 
W odpowiedzi na 65 konkursów ogłoszonych w latach 2007-2010, dla których zakończona 
została ocena formalna złożonych zostało 7 874 wniosków o dofinansowanie, z czego 
6 017 wniosków pochodziło od beneficjentów posiadających siedzibę na terenie 
województwa podkarpackiego. Wnioski składane były również przez podmioty mające 
siedzibę poza terytorium naszego kraju i tak z terenu Austrii wpłynął 1 wniosek 
o dofinansowanie natomiast z terenu Wielkiej Brytanii wpłynęło aż 7 wniosków. Łączna 
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wartość złożonych wniosków o dofinansowanie to blisko 5 mld zł, kwota ta ponad dwukrotnie 
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 2007 2008 2009 2010 2011 

Priorytet VI 1 6 5 3 0 
Priorytet VII 0 4 4 5 1 
Priorytet VIII 1 6 9 7 0 
Priorytet IX 1 6 8 4 3 
Razem 3 22 26 19 4 
Łącznie 74  

 
 
 
Mapa 2 Procentową wielkość pozytywnie zweryfikowanych wniosków na ocenie merytorycznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niżański 
25% 

Stalowowolski 
26% 

Tarnobrzeski 
24% 

Leski 
20% 

Brzozowski 
28% 

          
 
 

Sanocki 
19% 

Przemyski 
16% 

Jarosławski 
25% 

Łańcucki 
32% 

Przeworski 
48% 

Leżajski 
34% 

Mielecki 
27% 

Ropczycko – 
Sędziszowski 

31% 
Dębicki 

24% 

Strzyżowski 
32% 

Jasielski 
30% 

Krośnieński 
26% 

Bieszczadzki 
45% 

Kolbuszowsk
i 

24% Lubaczowski 
20% 

Rzeszowski 
26% 



19 
 

Tabela 6  Informacje dotyczące ilości oraz wartości umów podpisanych, w podziale na poszczególne 
Działania i Podziałania 

Priorytet Działanie Poddziałanie Liczba umów 
Wartość 

podpisanych 
umów (PLN) 

Priorytet VI 

Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 107 81 180 033 
Poddziałanie 6.1.2 42 24 611 696 
Poddziałanie 6.1.3 21 336 055 579 

Działanie 6.2 - 19 102 257 569 
Działanie 6.3 - 35 1 627 366 

Ogółem 224 545 732 243 

Priorytet VII 

Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 136 56 867 133 
Poddziałanie 7.1.2 24 19 340 684 
Poddziałanie 7.1.3 1 7 017 609 

Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 68 65 430 046 
Poddziałanie 7.2.2 5 9 071 442  

Działanie 7.3 - 37 1 722 214 
Ogółem 271 159 449 128 

Priorytet VIII 

Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 193 161 512 756 
Poddziałanie 8.1.2 20 19 969 398 
Poddziałanie 8.1.3 2 1 063 596 
Poddziałanie 8.1.4 2 4 363 890 

Działanie 8.2 Poddziałanie 8.2.1 2 853 770 
Poddziałanie 8.2.2 2 39 990 723 

Ogółem 221 227 754 133 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 229 71 800 066 
Poddziałanie 9.1.2 230 85 757 798 
Poddziałanie 9.1.3 4 15 296 167 

Działanie 9.2 - 70 31 609 054  
Działanie 9.3 - 10 3 553 088 
Działanie 9.4 - 31 12 292 848 
Działanie 9.5 - 104 12 967 759 

Ogółem 678 233 276 780 
 
Ogółem podpisanych zostało 1 394 umowy na łączną kwotę 1 166 212 284 PLN. 

Największy udział procentowy w ilości podpisanych umów ma Priorytet IX – 49%, 
w następnej kolejności Priorytet VII – 19%, Priorytet VI – 16% oraz Priorytet VIII – 16%. 

W odniesieniu do wartości podpisanych umów, największy udział w kwocie ogólnej ma 
Priorytet VI – 47%, kolejne miejsca zajmują: Priorytet VIII – 20%, Priorytet IX – 20% oraz 
Priorytet VII – 14%. 
Kwoty wydatków uznanych za kwalifikowane z wniosków o płatność (wg stanu na 
28.02.2011). 
Łączna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 760 335 559 PLN. Największy udział w 
ogólnej wartości wydatków zatwierdzonych ma Priorytet VI, co wynika m. in. ze 
wspomnianego już zwiększenia wartości umów podpisywanych w ramach wdrożenia Pakietu 
antykryzysowego.  
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Wykres 16. Kwoty wydatków kwalifikowanych rozliczonych wnioskami o płatność w podziale na 
Priorytety 

 
 
 Kwota wydatków rozliczonych wnioskami o płatność stanowi ogółem 67%  
w odniesieniu do wartości podpisanych umów.  W poszczególnych Priorytetach stopień 
rozliczenia wydatków kształtuje się na następującym poziomie: 

• Priorytet VI – 85%, 
• Priorytet VII – 77%, 
• Priorytet VIII – 36%, 
• Priorytet IX – 49%. 

 
 
Łącznie do zakontraktowania pozostaje jeszcze 813 440 976 PLN. Pamiętać jednak należy, 
że wartość ta, ze względu na wahania kursu euro w stosunku do PLN ulega zmianie i jest 
każdorazowo przeliczana przed zakontraktowaniem środków w oparciu o zaktualizowane 
dane. 
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Wykres 1 7 Wielkość środków pozostających do zakontraktowania w ramach komponentu 
regionalnego PO KL wynikających z przeliczenia algorytmu wg stanu na dzień 28.02.1011 
powiększone o wielkość środków uzyskanych z Krajowej Rezerwy Wykonania. 
 

 
 

 
Wartość wydatków certyfikowanych do KE wg stanu na 22 marca 2011 r. wyniosła 

665 129 083,87 PLN, co stanowi obecnie 95,02% 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 400 009 809,43 PLN  następnie Priorytet 
VII – 96 266 012,37 PLN. W ramach Priorytetu IX wartość wydatków certyfikowanych do KE 
wyniosła 91 909 762,80 PLN a w ramach Priorytetu VIII – 55 286 080,38 PLN. W ramach 
Priorytetu X certyfikowana została kwota  21 657 418,89 PLN. 

 
Pozycja Podkarpacia na tle kraju (wg stanu na 28.02.2011)  

 
Województwo podkarpackie jest jednym z najaktywniejszych województw w kraju pod 

względem wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013, przez większą część 
zeszłego roku – od lutego do października – 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 28 lutego 2011 roku województwo 
podkarpackie zajmuje:  

• siódme miejsce w kraju pod względem podpisanych umów – 1 362 , 
• drugie miejsce pod względem stopnia wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 

2007-2013 – 66,3%, 
• piąte miejsce pod względem wartości wydatków uznanych za kwalifikowalne 

w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność – ponad 740 mln zł, 
•  czwarte miejsce pod względem stopnia wykorzystania alokacji w procesie płatności 

– 41,8%. 
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Wykres 18 Podpisane umowy i wnioski o płatność w stosunku do całości środków przyznanych dla 
poszczególnych województw na realizację Priorytetów VI – IX (%) 
 

 
 
Efekty wdrażania PO KL na Podkarpaciu (wg stanu na 31.12.2010) 
 

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 
przestawiamy efekty dofinansowania projektów realizowanych w ramach poszczególnych 
Priorytetów. 
 

• Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
 
1) 53 534 osoby wzięły udział w realizowanych projektach, w tym m. in.: 

− 50 741 osób bezrobotnych, 
− 925 osób niepełnosprawnych, 
− 30 382 osoby z terenów wiejskich, 

2) 15 027 osób zostało objętych Indywidualnym Planem Działania, 
3) 310 pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia wzięło udział w szkoleniach 

z obszaru regionalnego rynku pracy, 
4) 7 367 osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym m. in.: 

− 84 osoby niepełnosprawne, 
− 1 882 osoby długotrwale bezrobotne, 
− 4 213 osób z terenów wiejskich, 
− 358 osób w wieku 50-64 lat, 

5) zrealizowano 35 projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych. 
 

• Priorytet VII Promocja integracji społecznej 
 
1) 20 135 osób wzięło udział w realizowanych projektach, w tym m. in.: 

− 9 591 osób bezrobotnych, 
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− 2 821 osób niepełnosprawnych, 
− 11 985 osób z terenów wiejskich, 

2) 9 029 klientów instytucji pomocy społecznej zostało objętych kontraktami 
socjalnymi, 

3) 1 660 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymało wsparcie w ramach 
Priorytetu, 

4) 4 instytucje wspierające ekonomię społeczną otrzymały wsparcie w ramach 
Priorytetu, 

5) zrealizowano 34 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, Rajskie, Wysoka, Kąkolówka, Nowa 

Sarzyna), 
− Centrum Aktywności Zawodowej (Jasło), 
− 2 świetlice terapeutyczne (Stalowa Wola, Nisko). 

 
• Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

 
1) 18 813 osób zatrudnionych wzięło udział w realizowanych projektach, w tym m. in.: 

− 268 osób samozatrudnionych, 
− 1 928 osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, 
− 3 265 osób zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach, 
− 3 274 osoby zatrudnione w średnich przedsiębiorstwach, 
− 5 658 osób zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach, 
− 89 osób niepełnosprawnych, 

2) 13 294 osoby zakończyły udział w projektach szkoleniowych, 
3) 646 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych, 
4) 80 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) 38 554 osoby wzięły udział w realizowanych projektach, w tym m. in.: 

− 2 135 osób bezrobotnych, 
− 29 077 osób uczących się lub kształcących, 
− 177 osób niepełnosprawnych, 
− 84 osoby należące do mniejszości narodowych  i etnicznych, 
− 27 404 osoby z terenów wiejskich, 

2) 362 ośrodki wychowania przedszkolnego uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu, 
3) 11 732 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej 

na obszarach wiejskich, 
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4) 876 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakończyło udział w stażach 
i praktykach, 

5) 478 szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 
ogólne) zrealizowało projekty rozwojowe, 

6) 54 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyły programy rozwojowe, 
7) 642 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym, 
8) podpisano 84 umowy na realizację projektów wspierających oddolne inicjatywy 

edukacyjne, w ramach których 79 gmin zrealizowało inicjatywy oddolne. 
 

Wykres 19. Relacja wartości podpisanych umów do ilości uczestników projektów  
wg stanu na 31 grudnia 2010 rok 
 

 
Średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu łącznie z kosztami zarządzania 
oraz kosztami pośrednimi (tzw. administracyjnymi), a także dotacjami na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej (w wys. do 40 tys. zł) kształtował się na poziomie 8 522 PLN. 
Należy jednak pamiętać, że umowy z projektodawcami zawierane są niejednokrotnie na kilka 
lat - w związku z czym wysokość średnich  kosztów związanych z realizacją projektów 
ulegać będzie zmianom 
 
Informacje nt. realizacji projektów systemowych 
 

1. 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 podkarpackie Powiatowe Urzędy Pracy. Realizacja projektów 
rozpoczęła się 1 stycznia 2008 r. i potrwa do 31.12.2013 r.  
 

2. Priorytet VII Promocja Integracji społecznej 
W ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji projekty systemowe 
mogą realizować następujące podmioty: 
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• 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  upow szechnianie 
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 – 136 z datą zakończenia 31.12.2013 r., 
• Poddziałanie 7.1.2 – 24 z datą zakończenia 31.12.2013 r., 
• Poddziałanie 7.1.3 – 1 z datą zakończenia 31.12.2013 r. 

 
3. 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, 

• 8.2.2 Regionalne s trategie i nnowacji – po jednym projekcie realizuje Departament 
Rozwoju Regionalnego oraz Departament Edukacji i Kultury w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.  

 
4. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

W Priorytecie IX projekty systemowe realizowane są na podstawie uchwały Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dl a 
uczniów s zczególnie u zdolnionych przez Departament Edukacji i Kultury w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. 
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. 
Do realizacji wszedł 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. 
Po zmianie SzOP PO KL z 1 czerwca 2010 r., projekty systemowe organów prowadzących 
szkół podstawowych (Indywidualizacja nauc zania i  w ychowania dl a d zieci kl as 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 br. złożeniem 39 wniosków aplikacyjnych (wnioski złożyło ok. 
22% spośród uprawnionych do aplikowania organów prowadzących szkół podstawowych – 
tak publicznych, jak i niepublicznych). Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę 
formalną (ewentualnie po uzupełnieniach), obecnie rozpoczął się proces podpisywania 
umów o dofinansowanie projektu (podpisano dotychczas 6 umów), pozostałe podlegają 
ocenie merytorycznej. Jeden z Wnioskodawców zrezygnował z realizacji projektu. 
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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: 
1. Działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy (66% 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. 

2. 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.  

3. Działania na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej (15% 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. 
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Tabela 7. Harmonogram ogłaszania konkursów w 2001 roku 
 

  Rok 
Kwartał 

2011 

  I – konkursy 
ogłoszone II III 

Priorytet VI Projekty Innowacyjne   X 

Działanie 7.2  
Poddziałanie 7.2.1    X 2 
Poddziałanie 7.2.2 X    

Działanie 7.3  X   X 
Projekty Innowacyjne  X   
Projekty współpracy 
ponadnarodowej  X   

Działanie 8.1  
Poddziałanie 8.1.1 X X  
Poddziałanie 8.1.2 X 2   

Projekty Innowacyjne  X  
Projekty współpracy 
ponadnarodowej   X 

Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 X   
Działanie 9.2   X   
Działanie 9.3    X  X  
Działanie 9.4     X 2  
Działanie 9.5      X  
Projekty współpracy 
ponadnarodowej  X 2   
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3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007  - 2013 (PO RPW) 
 

W ramach PO RPW zakłada się realizację 23 projektów o wartości całkowitej  
2 742 486 994,95 PLN. W chwili obecnej realizowanych jest  20 projektów o łącznej 
wartości 2 183 056 994,95 PLN w tym 2 projekty wspólne z innymi województwami wartości  
294 542 732,00 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 – 123 618 000,00 PLN, 

• Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie - Rozbudowa 
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap –  82 261 187,14  
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. 
 

Tabela 8. Liczba projektów wdrażanych w województwie podk arpackim w ramach P rogramu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

Oś priorytetowa/działanie Liczba 
projektów 

Całkowita wartość 
projektów w PLN 

Wnioskowana 
kwota wsparcia 

w PLN 

Oś priorytetowa I Nowoczesna 
gospodarka 

15  982 008 608,65  732 446 510,10  
Działanie I.1 Infrastruktura uczelni 7  434 541 138,93  374 935 306,00  
Działanie I.3 Wspieranie innowacji 8  547 467 469,72  357 511 204,10  
Oś priorytetowa II Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego 

1  250 000 000  215 500 000  
Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa 
Polski Wschodniej 

1  250 000 000  215 500 000 
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 

5  1 161 205 654,30  602 926 761,00  
Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa 5  1 161 205 654,30 602 926 761,00 
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 

Suma 23   
Wartość wszystkich projektów 2 742 486 994,95  1 845 626 082,10  

Wartość realizowanych projektów 2 183 056 994,95  1 442 871 082,10  
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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 -  7 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. 
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 – 1 projekt 
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• Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy WSK "PZL-
Rzeszów" S.A. - WSK "PZL-Rzeszów" S.A. 

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 - Województwo Podkarpackie 

• 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 
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Wykres 21 Wartośc całkowita projektów w rozbicu na poszczególne osie 
priorytetowe
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Mapa 3:  Realizacja projektów na terenie woj. podkarpackiego w ramach PO RPW  
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4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (PO IG) 
 
W ramach PO IG realizowanych jest 336 projektów o wartości całkowitej 2 135 418 640,23 
PLN.  
 
Przykładowe projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach PO IG : 
 

• 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, 
• Ośrodek Wypoczynkowy Arłamów S.A. - Wschodnioeuropejskie centrum 

kongresowowosportowe Arłamów - 60 000 000,00  PLN. 
 
Tabela 9. Liczba projektów wdrażanych w województwie podkarpackim w r amach P rogramu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Oś priorytetowa/działanie 
Liczba 

projektów Całkowita wartość 
projektów w PLN 

Wnioskowana 
kwota 

wsparcia 
w PLN 

Oś priorytetowa 1. Badania i 
rozwój nowoczesnych 
technologii 

19 122 795 310,26 84 213 343,46 

Oś priorytetowa 2. 
Infrastruktura sfery B+R 

1 38 000 000,00 36 355 409,84 

Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla 
innowacji 

1 774 700,00 270 000,00 

Oś priorytetowa 4. - Inwestycje 
w innowacyjne przedsięwzięcia 

77  1 788 200 177,93 648 613 571,26 

Oś priorytetowa 5 Dyfuzja 
innowacji 

10 21 051424,72 17 688 381,68  

Oś priorytetowa 6. Polska 
gospodarka na rynku 
międzynarodowym 

106  95 587 319,59 27 675 507,27 

Oś priorytetowa 8. - 
Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększanie innowacyjności 
gospodarki 

122 69 009 707,73 42 015 483,95  

Suma 336  2 135 418 640,23 856 831 697,46 
Wartość wszystkich projektów 2 135 418 640,23 856 831 697,46 
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Mapa 4 Realizacja projektów na terenie woj. podkarpackiego w ramach PO IG 
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Wykres 25 Wartośc całkowita projektów w rozbicu na poszczególne 
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5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (PO IiŚ) 
 
W ramach PO IiŚ przewiduje się realizację 60 projektów o wartości całkowitej  
21 031 054 066,50 PLN. Obecnie podpisanych jest 49 umów na wartości 
9 692 604 066,50 PLN. 
 
Przykładowe projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach w ramach PO IiŚ  należą: 

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

• Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp z o.o. - Port Lotniczy Rzeszów - Budowa 
nowego terminalu pasażerskiego - 171 540 000,00  

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

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

Oś priorytetowa/działanie 
Liczba 

projektów 
Całkowita wartość 

projektu w PLN 

Wnioskowana kwota 
wsparcia 

w PLN 

I. Gospodarka wodno-ściekowa 6  375 024 047,16 182 799 425,61 

III. Zarządzanie zasobami i 
przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska 

2  131 730 000,00 65 870 000,00 

IV. Przedsięwzięcia dostosowujące 
przedsiębiorstwa do wymogów 
ochrony środowiska 

10  43 054 921,54 10 427 241,48 

V. Ochrona przyrody i kształtowanie 
postaw ekologicznych 

9  11 427 014,03 9 208 989,53 

VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 6  10 026 302 512,02 4 447 181 036,49 

VII. Transport przyjazny środowisku 2  8 238 000 000,00 5 354 700 000,00 

VIII. Bezpieczeństwo transportu i 
krajowe sieci transportowe 

3  623 270 000,00 301 170 000,00 

IX. Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność 
energetyczna 

4 391 361 642,96 54 079 905,83 

X. Bezpieczeństwo energetyczne, w 
tym dywersyfikacja źródeł energii 

3  983 370 000,00 235 000 000,00 

XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe 2  55 725 850,73 38 251 818,40 

XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i 
poprawa efektywności systemu 
ochrony zdrowia 

11  64 578 206,75 45 718 553,22 

XIII. Infrastruktura szkolnictwa 
wyższego 

2  87 209 871,31 86 280 000 

Suma 60  21 031 054 066,50 10 830 686 970,56 
Wartość realizowanych projektów 9 692 604 066,50 3 846 346 970,56 
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Wykres 26 Liczba projektów w poszczególnych osiach priorytetowych*
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* wraz z projektami znajdującymi się na liście projektów kluczowych 
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Mapa 5 Realizacja projektów na terenie woj. podkarpackiego w ramach PO IiŚ 
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6. Program  Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 
Słowacka 2007 – 2013 

 
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). Do dnia 31 stycznia 2011 r. 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). 
 
Tabela 11  Liczba zawartych umów na realizację projektów przez podmioty z województwa 
podkarpackiego – wg stanu na dzień 31 stycznia 2011 r. 

Oś priorytetowa / temat Liczba umów Wartość dofinansowania  
z EFRR w € 

Oś priorytetowa I Rozwój 
infrastruktury transgranicznej 2 4 298 764,36 

Temat  
1.1 Infrastruktura komunikacyjna i 
transportowa 

2 4 298 764,36 

Temat 1.2 Infrastruktura ochrony 
środowiska   

Oś priorytetowa II Rozwój społeczno-
gospodarczy 8 7 268 125,67 

Temat 2.1 Rozwój współpracy 
transgranicznej w zakresie turystyki 2 2 929 765,13 

Temat 2.2 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 4 3 861 661,84 

Temat 2.3 Projekty sieciowe 2 476 698,70 
Razem 10  11 566 890,10 

 
Liczba zawartych umów na realizację mikroprojektów wg stanu na dzień 31 stycznia 2011 r. 
Oś priorytetowa III Wsparcie inicjatyw 
lokalnych  - Mikroprojekty  43 1 653 748,20 

 
Liczba wszystkich umów na realizację projektów i mikroprojektów w ramach PWT 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 
Osie priorytetowe I, II i III 53 13 220 638,30 
    
           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 
wnioskodawców z terenu województwa podkarpackiego o łącznej wartości dofinansowania 
3,7 mln euro. Wspólny Sekretariat Techniczny gromadzi obecnie dokumenty niezbędne do 
podpisania umów z beneficjentami.  

 
Do końca 2010 roku została zakończona realizacja rzeczowa trzech projektów 

złożonych przez wnioskodawców z terenu województwa podkarpackiego w trakcie  
I naboru wniosków: 
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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: 

• 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”. 
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7. Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina   
2007-2013 

 
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. Obecnie trwają prace zmierzające do podpisania umów  
z beneficjentami.  

W dniach 17-18 stycznia 2011 r. w Kijowie odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego 
powołanego do opracowania nowego pakietu aplikacyjnego do II naboru wniosków, który 
planowany jest na maj br. Szacowana alokacja na najbliższy nabór wyniesie ok. 90 mln euro. 
Po zakończeniu naboru, planuje się ogłoszenie kolejnego naboru, dotyczącego wyłącznie 
działania 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych, tzw. mikroprojekty. 

 

 
 
8. 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 5 515,02  3 341,47  1339  

PO RPW 2 742,5  1 845,6  23  

PO IG 2 135,4 856,8 336  

PO IiŚ  21 031,05 10 830,7 60 

PO KL 1 166,2 967,8 1394 

Suma 32 590,17 17 842,37 3152 
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Podsumowanie stanu wykorzystania funduszy europejskich w latach 2000 -  2006 
 
Tabela 13 Szacunkowa liczba projektów i wartość programów realizowanych w latach 2000 – 2006 
 

Program  Liczba 
projektów  

Wartość 
projektów  

Wartość 
dofinansowania 
UE  

Fundusz Spójności  6  517 037 757  366 707 396  
INTERREG  62  73 546 018  51 738 273  
EQUAL  4  38 322 565  28 741 923  
ZPORR  940  1 381 600 000  838 600 348  
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich  

1550  390 888 825  177 325 632  

SPO Rozwój zasobów ludzkich  175  184 835 159  131 793 242  
SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb  19  6 320 595,00  2 212 208,25  
SPO Transport  5  98 728 601,83  67 739 350,46  
SPO Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw  739  707 164 430  251 673 221  

Norweski Mechanizm Finansowy EOG  27  24 888 524  18 421 630  
RAZEM  3527  3 398 443 951  1 934 953 224  
 
Tabela 14 Szacunkowa wartość programów realizowanych w latach 2000 – 2006 
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Wstęp 
 
 
 
 
 
 

Celem tego opracowania j est poka zanie o gólnych z jawisk i tendencji związanych 

z bezrobociem w województwie podkarpackim w 2010 roku, które mogą być wykorzystane 

przy określaniu zadań łagodzących jego negatywne skutki, a t akże działań podejmowanych 

przez urzędy pracy oraz współpartnerów  na rzecz promocji zatrudnienia. 
 

Do opr acowania w ykorzystano da ne s tatystyczne pr zygotowane na  pods tawie 

sprawozdawczości o rynku pracy tj: 
 
- MPiPS-01 – sprawozdanie miesięczne o rynku pracy wraz z załącznikami, 

- MPiPS-02 -  sprawozdanie miesięczne o dochodach i wydatkach z Funduszu Pracy. 

 

 

W cel u  uzupełnienia danych oraz  pełniejszego przedstawienia  zagadnień 

związanych z bezrobociem i rynkiem pr acy wykorzystano r ównież Biuletyny S tatystyczne 

Województwa Podkarpackiego, roczniki statystyczne jak też inne dostępne publikacje Urzędu 

Statystycznego w Rzeszowie oraz Głównego Urzędu Statystycznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

1. Wybrane czynniki warunkujące wielkość bezrobocia w województwie 
podkarpackim 

 
 
Na  sytuację  na rynku pracy w  województwie  podkarpackim mają  wpływ między innymi: 
 

• zmiany demograficzne,  

• pozycja regionu na gospodarczej mapie kraju, 

• struktura gospodarki i zatrudnienia w województwie. 
 
 

1.1. Sytuacja demograficzna 
 

Na koniec 2009 roku liczba ludności w województwie wynosiła 2 101 732 (o 2,2 tys. 

więcej niż przed rokiem). Podobnie j ak w  latach wcześniejszych ludność w naszym  

województwie obejmowała 5,5 % populacji całego kraju. Średnia gęstość zaludnienia 

wynosiła 118 osób na kilometr kwadratowy (w kraju 122 osoby). Wskaźnik ten wykazywał 

zróżnicowanie przestrzenne w województwie tj. od najwyższego w Rzeszowie 1 771  

i  Przemyślu 1 517 osób/km2 (w  2008 roku o dpowiednio: 1 864 i 1 5 19 osób/km2) do 

najniższego w  powiatach: bieszczadzkim (19) i leskim (32) osoby/km2 (w roku 2008 również 

19 i  32 os oby/km2). Pod względem liczby ludności województwo podkarpackie zajęło 9 

miejsce w kraju (w 2008 roku również 9). Bardziej zaludniony podregion tarnobrzeski skupiał 

29,2% ogółu populacji województwa. 

W okr esie 200 9 r. liczba ludności w województwie zwiększyła się o 2 237 os ób 

(w 2008 r. zwiększyła się o 2  157 osób). W kraju natomiast liczba ludności zwiększyła się 

o 31,4 tys. (w 2008 r. wzrosła o 20,2 tys.). Ludność Podkarpacia cechuje nadal dosyć wysoki 

poziom przyrostu  naturalnego. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa w 2009 

roku wskaźnik ten wyniósł 1,8 i znacznie odbiegał od krajowego wynoszącego 0,9. 

W porównaniu do 200 8 roku uległ zmniejszeniu o 0,15 (ogółem) w tym w miastach nie 

zmienił się i wynosił podobnie jak w 2008 roku 2,01, a na wsi  ukształtował się na poziomie 

1,6  tj. w porównaniu do 2008 r. zmniejszył się o 0,24.  

W 2009 roku nadal utrzymywał się w naszym województwie najniższy wskaźnik urbanizacji. 

W 47 miastach Podkarpacia zamieszkiwało 41,1% ludności (w 2008 r. w 46 miastach 40,9%). 

Dla Polski wskaźnik urbanizacji w 2009 roku wynosił 61%, a w 2008 roku 61,1%. 
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Również struktura ludności według płci od kilku lat nie uległa większym zmianom. 

W ogólnej liczbie ludności nieznacznie przeważały kobiety, które stanowiły 51,1% 

mieszkańców. W 2009 r. współczynnik feminizacji osiągnął w województwie wartość 105 

(w kraju 107). Oznacza to, że na 100 mężczyzn przypadało statystycznie prawie 105 kobiet 

(w miastach 109, a  na wsi 101). 

Podkarpacie j est województwem s tosunkowo młodym, o czym świadczy niższa niż 

w kraju mediana wieku mieszkańców. Należy jednak zauważyć, iż analizowany wskaźnik 

posiada tendencję wzrostową. I t ak  w 2002 r . dla ludności ogółem wynosił on 33,6 lat,   

w  2007 już 35,4, a w  2008 – 35,8 lat. W 2009 roku mediana osiągnęła wartość 36,1 lat1 co 

oznacza, że wiek ten osiągnęła połowa ludności województwa. W 2009 r. mediana w grupie 

kobiet wyniosła 37,8 lat, a mężczyzn 34,5 lat (w 2008 r. wynosiła dla kobiet 37,5 i mężczyzn 

34,2)2. W Polsce w 2009 r. wiek ten był wyższy i wynosił 37,7 lat ( przy czym dla mężczyzn 

35,9 i  39,8 lat dla  kobiet)3. W 2008 roku – 37,5 lat (35,6 mężczyźni oraz 39,6 lat kobiety) 4, 

a w 2007 roku 37 lat (dla mężczyzn 35, a kobiet 39,1) .  Podobnie jak rok wcześniej 

mieszkańcy miast w 2009 r. byli w  naszym w ojewództwie średnio o 2  lata s tarsi od 

mieszkańców na wsi 5

W ostatnich latach obserwuje się  w  województwie zmiany świadczące o stopniowym 

starzeniu się społeczeństwa. W og ólnej lic zbie l udności następuje zmniejszanie się udziału 

dzieci i młodzieży do 17 lat  tj. osób w wieku przedprodukcyjnym i jednocześnie następuje 

wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym ( tj. mężczyźni 65 lat i więcej oraz kobiety 60 

lat i powyżej). 

. 

Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym obniżył się z 21% w  2008 roku do 

20,4% w 2009 r. Jednocześnie wzrósł nieco udział osób w wieku poprodukcyjnym z  15,5% 

w  2008 r. do 15,7% w 2009 r. Zwiększył się także udział ludności w wieku produkcyjnym  

z  63,5% w roku 2008 do 63,8%  w 2009 r. 

Tendencje zmian w strukturze ludności według wieku w naszym województwie  

przedstawia poniższa tabela. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2009 roku. Rzeszów maj 2010 r. Urząd Statystyczny 
w Rzeszowie, Rzeszów 2010 r. 
2 Ibid. 
3 Rocznik demograficzny 2010 r. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010 r.  
4 Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000 – 2009  notka informacyjna, materiał na konferencję prasową 
w dniu 28 stycznia 2010 rok, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2010 r. 
5 Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2009 roku. Rzeszów maj 2010 r. Urząd Statystyczny 
w Rzeszowie, Rzeszów 2010 r. 
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Tabela 1. Struktura ludności według wieku w województwie podkarpackim (w %) 

 

Wiek 1995 2000 2008 2009 
wzrost /  spadek 
2009 do 1995 r. 

przedprodukcyjny 30,5 27,5 21 20,4 -10,1 
produkcyjny 56,2 58,2 63,5 63,8 +7,7 
poprodukcyjny 13,3 14,3 15,5 15,7 +2,4 
     ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 --- 

    Źr ód ło :  Głó wn y U r ząd  S t a t ys t yc zn y  w Wa rs za wi e ,  Ban k  d an ych  lok a ln ych  
                h t t p : / /www.s t a t . g ov .p l  zak ład k a  BD L,  Wars zawa  2 0 1 0  r .  o ra z  R oc zn i k  S t a t ys t yc zn y  

Woj ewód zt wa  P od k a rp ack i eg o  2 0 0 4 .  
 

Na 100  os ób w  w ieku p rodukcyjnym w  200 9 roku przypadało w województwie 57 

osób w w ieku ni eprodukcyjnym ( tj.  przed-  i popr odukcyjnym), a w  200 8 r. – 58 osób. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego w 2009 r. dla miast wynosił 51, a dla wsi 61 osób. 

Obok pr zyrostu na turalnego kolejnym czynnikiem kształtującym liczbę ludności są 

migracje ludności. Od kilku l at odnotowujemy w na szym w ojewództwie uj emne s aldo 

migracji. W wyniku t ego zjawiska zmniejsza się liczba ludności. W 2007 r . z  t ego powodu 

liczba ludności zmniejszyła się o 3 153 osoby, a w 2008 roku o 2 311. W 2009 r oku liczba 

ludności zmalała o 1  875 co w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców wyniosło –0,9 osób  

(w kraju wskaźnik ten posiadał również wartość ujemną i wynosił  –0,03). Oznacza to, że 

liczba os ób w ymeldowanych z  pobytu stałego w ciągu roku przekroczyła liczbę osób 

zameldowanych na pobyt stały w tym samym okresie.  W konsekwencji w 2009 roku l iczba 

mieszkańców województwa w wyniku migracji zmniejszyła się o 1 3 82 kobi ety i 493 

mężczyzn. Z miast ubyły 2 773 osoby  (3,2 na 1000 mieszkańców), natomiast liczba ludności 

na wsi zwiększyła się o 898 osób (0,7 na 1000 ludności ).6

 

 

 
 

1.2. Wybrane wskaźniki opisujące poziom rozwoju gospodarczego 
 
 
 

Poziom rozwoju gospodarczego opisuje się między innymi syntetycznymi 

wskaźnikami aktywności gospodarczej takimi jak: wartość produktu krajowego brutto 

(PKB)7 oraz wartość dodana brutto (WDB).8

 

 

                                                 
6 Ibid. 
7 Produkt krajowy brutto (PKB) przedstawia końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Równa się sumie 
wartości dodanej brutto wytworzonej przez wszystkie krajowe jednostki instytucjonalne powiększonej o podatki od p roduktów 
i pomniejszoną o dotację do produktów. PKB jest liczony w cenach rynkowych (definicja Rocznik Statystyczny Województwa 
Podkarpackiego 2010, Rzeszów 2010 s. 368). 
8 Wartość dodana brutto (WDB) mierzy wartość nowo wytworzoną w wyniku działalności produkcyjnej krajowych jednostek 
instytucjonalnych. Stanowi różnicę między produkcją globalną, a zużyciem pośrednim i jest wyrażona w cenach bazowych. 

http://www.stat.gov.pl/�
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W w ojewództwie podka rpackim w 200 9 r. mieszkało ok. 5,5 % ludności Polski  

( od kilku lat na tym samym poziomie) 9, a produkt krajowy brutto wytworzony na terenie 

województwa w 2008 r oku obejmował jedynie 3,8 % całego produktu wytworzonego  

w Polsce, co stanowiło 11 miejsce w kraju 10

Wykres 1.  Produkt krajowy brutto według województw w 2008 roku. 

. 

 

 
                  

Ź ród ło :  Produkt krajowy brutto rachunki regionalne w 2008 roku. US w Katowicach 2010.  
 
 

W przeliczeniu na jednego mieszkańca, produkt krajowy brutto w województwie 

podkarpackim był  znacznie niższy jak w innych regionach (16 miejsce w  kraju). W 200 8  

roku stanowił  on  69 %  produktu przypadającego na jednego mieszkańca Polski. 
Tabela 2.   Produkt Krajowy Brutto w województwie podkarpackim 

w  2000 i 2008 r. 
 

 
Wyszczególnienie 

 
2000 2008 

Ogółem (mln  zł) 28 514 48 450 
Polska = 100 3,8 3,8 
Lokata 11 11 
na 1 mieszkańca (zł) 13 574 23 101 
Polska = 100 69,8 69,0 
Lokata 15 16 

                                            Źr ód ło :  Produkt krajowy brutto rachunki regionalne   w 2008 roku. 
                                                                              Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2010 r. 

                                                 
9 Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2009 roku. Rzeszów maj 2010 r. Urząd Statystyczny 
w Rzeszowie, Rzeszów 2010 r. 
10 Produkt krajowy brutto rachunki regionalne w 2008 roku. Główny Urząd Statystyczny  oraz Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 
2010 r. 
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W 2008 r. wartość produktu krajowego brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

(w cenach bieżących) w województwie podkarpackim wyniosła 23 101 zł 11

Natomiast wartość dodana brutto na jednego pracującego wyniosła dla województwa 

podkarpackiego 5 6 637 zł (w k raju  78 778 zł) tj. ok. 72% średniej kr ajowej, c o stanowiło 

podobnie jak w  r oku poprzednim 15 miejsce wśród województw 

. 

12. Struktura wartości 

dodanej br utto ogółem przedstawiana j est również według  rodzajów działalności 

gospodarczej. W 200 8 r. w województwie podka rpackim w  s trukturze t ej dominowała 

działalność usługowa 63,3% 13, (w kraju  65,3% ). Na nieco wyższym poziomie od średniej  

krajowej odnotowano udział przemysłu (województwo – 26,7 % , P olska – 23,9%) oraz 

budownictwa ( województwo 7,1 %, kraj 7,0 %).  Na niższym  natomiast udział  rolnictwa, 

łowiectwa, leśnictwa i rybactwa (województwo 2,9 %, Polska  3,7 %)14

Oceniając regionalny poziom rozwoju gospodarczego uwzględnia się także wielkość 

stopy bezrobocia. Wskaźnik ten  w województwie podkarpackim w porównaniu do i nnych 

województw w kr aju j est s tosunkowo wysoki (sortując ten wskaźnik od najniższego do 

najwyższego,  na koniec 2010 roku  osiągnęliśmy 13 pozycję w k raju t j. 15,8%

. 

15

Dla pełniejszego opisu poziomu rozwoju gospodarczego województwa należy 

uwzględniać również wskaźniki opisujące materialne oraz cywilizacyjne warunki życia 

mieszkańców  tj.  poziom i jakość życia.  Podejście do tych zjawisk zależy w dużej mierze od 

wskaźników przyjętych do analizy. Opisujemy głównie wskaźniki publikowane przez GUS  

(np. dochody ludności, sytuacja mieszkaniowa, sieć handlowa, edukacja i kształcenie, dostęp 

do kul tury, o chrona z drowia, t ransport i  komunikacja). Większości z nich plasuje 

województwo podkarpackie na  stosunkowo niskich pozycjach. 

).  Warto 

wspomnieć, że nie jest to wskaźnik, który wyczerpująco charakteryzuje sytuację na rynku 

pracy. W naszym województwie występuje większe niż w innych regionach kraju bezrobocie 

ukryte, które dotyczy głównie terenów wiejskich oraz  słabo  zurbanizowanych. 

Dotyczy to w szczególności niskich dochodów mieszkańców, kt óre nie t ylko że 

w rezultacie powodują obniżenie poziomu życia, ale i przede wszystkim osłabiają 

stymulującą rolę popytu  w regionie, który stanowi   istotny czynnik jego rozwoju. 
 

 

                                                 
11 Produkt krajowy brutto rachunki regionalne w 2008 roku. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie oraz Urząd Statystyczny 
w Katowicach, Katowice 2010 r. 
12 Ibid. 
13 Do działalności usługowej zaliczamy: handel i naprawy, hotele i restauracje, transport, gospodarkę magazynową i łączność oraz 
pośrednictwo finansowe, obsługę nieruchomości i firm a także pozostałą działalność usługową. Jako odrębne sektory rozpatrywano: 
przemysł, budownictwo oraz rolnictwo. 
14 Produkt krajowy brutto rachunki regionalne w 2008 r. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2010. 
15 Najniższą stopę bezrobocia w kraju odnotowano w województwie wielkopolskim   tj.  9,2%. 
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Tabela 3. Wybrane wskaźniki materialnych i cywilizacyjnych warunków życia 

                        w województwie podkarpackim. Dane za 2009 rok. 
 

Grupy 
Wskaźników 

Lp. Wskaźniki Polska Województwo Lokata  

Dochody 
1 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto ogółem (zł) w gospodarce narodowej 

3 101,74 2 617,50 15 

2 
Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto 
z pozarolniczego systemu ubezpieczeń (zł) 

1 542,63 1 266,60 16 

Zasoby 
mieszkaniowe 

3 Mieszkania na 1 000 ludności 4,2 2,6 12 

4 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 
na 1 osobę (m2) 

24,6 23,1 14 

Wyposażenie 
gospodarstw 
domowych16

5 

 

 
w telefon komórkowy 

86,5 83,1 12 

6 
 
w urządzenie do odbioru telewizji satelitarnej lub 
kablowej 

60,3 58,3 10 

7 
 
w komputer osobisty z dostępem do Internetu 

53,4 50,4 10 

 
Sieć 

handlowa 
 

8 
 
Liczba mieszkańców na 1 sklep 

103 101 7 

9 
 
Sprzedaż detaliczna towarów w mln  zł. 

371 980 806,40 9 888 132,70 9 

10 Sprzedaż detaliczna w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
(zł) 15 275 8 897 13 

 
Edukacja 

i kształcenie17

 
 

11 
 
Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności 

493 356 15 

12 
 
Słuchacze studiów podyplomowych 

192 429 4 970 12 

13 
 
Słuchacze studiów doktoranckich 

34 266 348 13 

Dostępność 
kultury 

14 
Liczba ludności na 1 miejsce na widowni 
w  stałych salach w teatrach i instytucjach 
muzycznych 

541,18 1 416,26 16 

15 
 
Liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych 
 

153,79 202,01 11 

16 
Czytelnicy  bibliotek publicznych 
na 1 000 ludności 

172 173 7 

Ochrona 
zdrowia 

17 
Liczba ludności na 1 łóżko 
w szpitalach ogólnych 

209 216 9 

18 Liczba ludności na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej 1 648 1 445 4 

Transport 
i komunikacja 

19 Samochody osobowe zarejestrowane  na 1 000 
ludności 432,2  381,0 15 

20 
Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 
100 km2 w km 

85,8 82,2 10 

21 
Linie kolejowe eksploatowane normalnotorowe 
na 100 km2  (w km) 

6,5 5,4 11 

Źród ło :  Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Bank Danych lokalnych  http://www.stat.gov.pl.  oraz Rocznik Statystyczny 
                  Województw, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010 r. 
 
 

                                                 
16  Niektóre przedmioty trwałego użytkowania w % ogółu gospodarstw domowych. Źródło: Rocznik Statystyczny Województw, Główny 
Urząd Statystyczny w Warszawie, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010, s. 321. 
17   Źródło:  Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Bank Danych Lokalnych, Warszawa 2011 r. 

http://www.stat.gov.pl/�
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1.3. Stan rozwoju przedsiębiorczości 
 
 

Rozwój przedsiębiorczości wpływa na wzrost nowych miejsc pr acy, a w  i ch  

tworzeniu  ważną rolę odgrywają  małe i średnie firmy. Według stanu na koniec 2009 roku 

w województwie podk arpackim w   rejestrze R EGON 18 zarejestrowanych było 145 tys. 

podmiotów gospodarczych ( bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne 

w rolnictwie) tj. o ok. 0,5%  więcej niż rok wcześniej  oraz  o 12,9% więcej niż w 2000 roku. 

Firmy z P odkarpacia s tanowiły ok. 3, 9% ogółu podmiotów z arejestrowanych w Polsce19. 

Przeważająca ich liczba tj. 95,8% ( 138,9 t ys.) należała do s ektora p rywatnego, a  4,2% 

(6,1 tys.) do publicznego. Wśród podmiotów zaliczanych do sektora prywatnego 80,8%  

(112,2 tys.) stanowiły osoby f izyczne prowadzące działalność gospodarczą – 

głównie:  handlową (34,1%), usługową w zakresie obsługi nieruchomości i firm (12,3%)  oraz  

budowlaną (13,8%), a także związaną z przetwórstwem przemysłowym (10,2%). Podobnie 

jak w latach ubiegłych prawie  ¾   osób fizycznych prowadzących działalność  gospodarczą 

stanowiły podmioty jednoosobowe.20

 

 W rejestrze  REGON  wpisanych było 9 360 spółek 

cywilnych, 7 004 spółki handlowe,   5 371 stowarzyszeń i or ganizacji społecznych, 2  160 

wspólnot mieszkaniowych, 7 30 spółdzielni oraz 2 37 fundacji. W  końcu 2009 r.  

w województwie funkcjonowały 3 przedsiębiorstwa państwowe tj. o 2 mniej niż w roku 

poprzednim oraz o  56 mniej niż w 2000 roku. 

Podmioty według liczby zatrudnionych.  W w ojewództwie podka rpackim 

przeważają przedsiębiorstwa małe, które dostarczają produkty głównie na rynek regionalny. 

Pod koni ec 2009 roku według danych REGON,  94,4%  zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych zatrudniało 9 i  mniej pracowników,  4,6% stanowiły podmioty zatrudniające 

od 10 do 49 os ób oraz 0,8% zatrudniało od 50 do 249 pracowników. Podmioty duże 

zatrudniające   250 i więcej osób  stanowiły tylko ok. 0,1% z ogółu firm.21

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
18 REGON – Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki  narodowej. 
19 Bank Danych Lokalnych,  http://www.stat.gov.pl , Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2010 r. 
20 Źródło: „Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w województwie podkarpackim. Stan na koniec 2009 roku, Urząd 
Statystyczny w Rzeszowie, opracowania sygnalne, Rzeszów luty 2010 r. 
21 „Podmioty g ospodarki n arodowej wpisane d o r ejestru R EGON w  województwie p odkarpackim. S tan na koniec 2 009 r . o pracowanie 
sygnalne”, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów luty 2010 r. 

http://www.stat.gov.pl/�
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Tabela 4. Struktura  podmiotów gospodarczych wg liczby zatrudnionych 
                            w województwie podkarpackim według stanu  na  koniec 2009 r. 
 

Ogółem 

 
Podmioty o liczbie pracujących 

 

9 i mniej 10-49 50-249 250 i więcej 

100,0% 94,4 4,6 0,8 0,1 
                                      Źródło: „Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w województwie podkarpackim. 
                                                           Stan na koniec 2009 r. opracowanie sygnalne”, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów luty 2010 r. 
 
 
 

Wykres 2.   Struktura podmiotów gospodarczych według liczby zatrudnionych 
Stan na 31.12.2009 r. 

 
 
 

 
Najwięcej  bo 34,9 % ogółu pracujących na Podkarpaciu  zatrudnionych było 

w   podmiotach najmniejszych zatrudniających do 9  pracowników. W podm iotach 

zatrudniających 250 osób i więcej pracowało  22,9 %, w  firmach  zatrudniającymi od 10 do 

49 pracowników 22,1%, a  zatrudniających od 50 do 249 osób – 20,1% ogólnej lic zby 

pracujących w  województwie. 
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Tabela 5. Struktura pracujących w podmiotach  zarejestrowanych w rejestrze  REGON 
                        w województwie podkarpackim  według stanu na koniec grudnia 2009 r. 
 

Ogółem 

 
podmioty o liczbie pracujących 

 

9 i mniej 10-49 50-249 250 i więcej 

100,0 % 34,9 22,1 20,1 22,9 
                                               Źródło: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w województwie podkarpackim. 
                                                       Stan na koniec 2009 roku, luty 2010 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010 r. 
 

 
Wykres 3. Struktura pracujących w podmiotach wpisanych do rejestru REGON 

                         w województwie podkarpackim  według stanu na koniec grudnia 2009 r. 
 

      
Źródło: „Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w województwie podkarpackim. Stan na koniec 2009 r. 

                          opracowanie sygnalne”, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów luty 2010 r. 

 
 

 

 

Podmioty według sektorów or az rodzaju działalności gospodarczej. Na koni ec 

2009 r. w województwie podkarpackim odnotowano zbliżoną  do kraju strukturę podmiotów 

gospodarki na rodowej według kluczowych s ektorów gospodarczych. Najwięcej podmiotów 

zarejestrowanych na Podkarpaciu działało w usługach tj. 75,8%, w kraju 76,1%. W przemyśle 

i  budownictwie odpow iednio: w  w ojewództwie 21,9% , w  kr aju 21,5% . N atomiast 

w rolnictwie działało podobnie jak w kraju  2,3% ogółu  podmiotów.  
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Wykres 4.  Podmioty gospodarcze  wg kluczowych sektorów gospodarki w 2009 r. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Według Polskiej K lasyfikacji Działalności większość podmiotów zarejestrowanych  

w  województwie podka rpackim na koni ec 20 09 r. zakwalifikowanych było do sekcji:  

„Handel i  na prawy”  4 4 429 podmiotów ( tj. 30,6% ogółu)  oraz  „ Budownictwo”  1 7 275 

podmiotów ( 11,9%). Podmioty należące do sekcji „ Przetwórstwo przemysłowe” stanowiły 

9,5% (13 843),  a do sekcji „Działalność profesjonalna, naukowa i  techniczna” 7,4%  (10 798  

ogółu podmiotów gospodarczych ). 
 

   Tabela 6.      Podmioty gospodarcze według sekcji PKD. Stan na 31.12.2009 r. 
 

Lp Sekcje według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności  

  Woj. podkarpackie                        Polska 
liczba 

podmiotów % liczba 
podmiotów % 

1 (A)  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 3 352 2,3% 87 932 2,3% 
2 (B)  Górnictwo i wydobywanie 140 0,1% 2 930 0,1% 
3 (C)  Przetwórstwo przemysłowe 13 843 9,5% 343 623 9,2% 

4 
(D)  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
       elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
       wodę i powietrze do układów 
       klimatyzacyjnych 

104 0,1% 3 698 0,1% 

5 
(E)  Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
       i odpadami oraz działalność związana 
       z rekultywacją 

369 0,3% 10 741 0,3% 

6 (F)  Budownictwo 17 275 11,9% 444 223 11,9% 

7 
(G) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
       pojazdów samochodowych, włączając 
       motocykle 

44 429 30,6% 1 073 154 28,7% 

8 (H)  Transport i gospodarka magazynowa 10 414 7,2% 262 967 7,0% 

9 ( i )  Działalność związana z zakwaterowaniem 
        i usługami gastronomicznymi 4 082 2,8% 118 499 3,2% 

10 (J)   Informacja i komunikacja 2 614 1,8% 84 188 2,2% 

11 (K)  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4 555 3,1% 130 622 3,5% 

12 (L)  Działalność związana z obsługą rynku 
       Nieruchomości 3 543 2,4% 185 064 4,9% 

13 (M)  Działalność profesjonalna, naukowa 
        i techniczna 10 798 7,4% 311 681 8,3% 

14 (N)  Działalność w zakresie usług 
       administrowania i działalność wspierająca 2 200 1,5% 86 760 2,3% 

15 (O)  Administracja publiczna i obrona narodowa; 
       obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 1 917 1,3% 26 896 0,7% 
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16 (P)  Edukacja 5 467 3,8% 109 512 2,9% 

17 (Q)  Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 7 039 4,9% 173 844 4,6% 

18 (R)  Działalność związana z kulturą, rozrywką 
       i rekreacją 3169 2,2% 64767 1,7% 

19 (S)  Pozostała działalność usługowa 9687 6,7% 221412 5,9% 

20 
(T)  Gospodarstwa domowe zatrudniające 
       pracowników; gospodarstwa domowe 
       produkujące wyroby i świadczące usługi 
       na własne potrzeby 

0 0,0% 31 0,0% 

21 (U)  Organizacje i zespoły eksterytorialne 2 0,001% 129 0,003% 

22 
 
Ogółem 
 

144 999 100,0% 3 742 673 100,0% 

   Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Bank Danych Lokalnych http://www.stat.gov.pl zakładka BDL, Warszawa 2010 r. 
 

 

 

Przestrzenne zróżnicowanie podmiotów gos podarczych. Najwięcej firm działa na 

obszarach o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z odpow iednimi rynkami zbytu dl a 

oferowanych towarów lub usług, dostępności wykwalifikowanej kadry, a także tam gdzie jest 

niski koszt i  brak barier w korzystaniu z wyspecjalizowanych usług oraz dostęp do środków 

finansowych. Takie kor zystne warunki dla r ozwoju działalności gospodarczej występują 

najczęściej na obszarach o  wysokim stopniu urbanizacji.  

Na koniec 2009 r. najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze 

REGON odnotowano w:  Rzeszowie (19 923) oraz powiecie rzeszowskim (9 886), mieleckim 

(9 129) i stalowowolskim (8 394). Najmniej  natomiast na terenie powiatów: bieszczadzkiego 

(2 047), l eskiego ( 2 509) i  l ubaczowskiego ( 2 867). W s tosunku do s tanu z  końca 2008 r. 

odnotowano wzrost ogółem o 736 podmiotów gospodarczych.  Przy c zym największy  

odnotowano w : Rzeszowie (w zrost o 552 jednostek), powiecie przeworskim ( o 169) , 

dębickim (o 158), jasielskim ( o 119), jarosławskim (o 114) or az strzyżowskim (o 109). 

Natomiast największy spadek liczby podmiotów gospodarczych nastąpił w Tarnobrzegu 

(spadek o 266 podmiotów), stalowowolskim (o 207) i łańcuckim (o 188). 22

Jako wskaźnik przedsiębiorczości dla celów porównawczych liczbę przedsiębiorstw   

odnosi się również  do  liczby ludności zamieszkującej  na danym obszarze. 

 

W poniższej tabeli przedstawione zostały  dane  dotyczące ogólnej  liczby 

zarejestrowanych na koniec 2009 r. podmiotów gospodarczych w poszczególnych powiatach 

oraz przypadających  na 10 tys. mieszkańców. 

 

 

 
                                                 
22   Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl zakładka BDR, Główny  Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2009 r. – dane 
za 2008 r . oraz  Bank Danych Lokalnych http://www.stat.gov.pl , zakładka BDL, Główny  Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 
2010 r. – dane za 2009 r. 

http://www.stat.gov.pl/�
http://www.stat.gov.pl/�
http://www.stat.gov.pl/�
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  Tabela 7.       Podmioty gospodarcze w powiatach województwa podkarpackiego. 
Dane wg stanu na koniec 2009 r. 

 

Wyszczególnienie 
 Liczba podmiotów 

gospodarczych 
wg  REGON 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

na 10 tys. ludności 
ogółem 144 999 690 
bieszczadzki 2 047 930 
brzozowski 3 454 529 
dębicki 8 040 603 
jarosławski 8 078 664 
jasielski 7 270 634 
kolbuszowski 3 044 495 
krośnieński 6 795 613 
leski 2 509 943 
leżajski 3 748 542 
lubaczowski 2 867 505 
łańcucki 5 018 640 
mielecki 9 129 681 
niżański 3 690 551 
przemyski 3 517 494 
przeworski 3 985 507 
ropczycko-sędziszowski 4 212 587 
rzeszowski 9 886 609 
sanocki 6 571 693 
stalowowolski 8 394 779 
strzyżowski 3 101 501 
tarnobrzeski 3 183 595 
Krosno 5 278 1 110 
Przemyśl 6 299 949 
Rzeszów 19 925 1 145 
Tarnobrzeg 4 959 1 003 

                              Źródło: Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl 

 

 

Uwzględniając wskaźnik, jakim jest liczba podmiotów przypadających na 10 tys. 

ludności, należy stwierdzić, iż najkorzystniejszą sytuację w tym zakresie  odnotowano  

w miastach na prawach powiatu tj. Rzeszowie (1 145), Krośnie (1 110), Tarnobrzegu (1 003) 

i  Przemyślu (949),  a tak że w  powiatach: leskim (943) i  bieszczadzkim (930). Natomiast 

najmniej korzystną w przypadku powiatów: przemyskiego (494), kolbuszowskiego (495), 

strzyżowskiego (501), lubaczowskiego (505) i przeworskiego (507). 

Porównując  liczbę podmiotów gospodarki narodowej przypadającej na 10 tys. 

ludności z wielkością tego wskaźnika w kraju podkreślić należy, iż pomimo corocznego 

wzrostu liczby podmiotów gospodarczych województwo nasze zajmuje 16 miejsce (w Polsce 

http://www.stat.gov.pl/�
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przypada średnio 981 podmiotów na 10 tys. ludności, natomiast w  naszym województwie 

690).23

 

 

1.4.  Aktywność zawodowa i struktura zatrudnienia 
 

Aktywność zawodowa. Liczba ludności aktywnej zawodowo w województwie 

podkarpackim w IV kwartale 2009 roku wynosiła 980 tys. Aktywność zawodowa  ludności 

zróżnicowana była zarówno pod względem płci, wieku i wykształcenia jak też w pr zekroju 

terytorialnym (  miasto– wieś).  

W okresie IV kwartału 2009 r. współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 55,9%.  

Był wyższy w populacji mężczyzn (63,6 %)  niż kobiet  (48,6%), mieszkańców wsi (57,8%) 

niż miast (53,1%), os ób w  w ieku 35 -44 l at (87,5%) oraz 25  – 34  lat ( 83,4%) niż 

w pozostałych kategoriach wiekowych.  W grupie  45 - 54 lat wyniósł on 77,9%,  15 - 24 lat  

28,6%, a w grupie 55 lat i więcej – 26,3%. Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej 

odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym tj.   80,1%. Wysokiemu 

współczynnikowi aktywności zawodowej w tej grupie towarzyszył równie wysoki wskaźnik 

zatrudnienia24, kt óry  w ynosił 73,3%.25

Tabela 8. Współczynnik aktywności zawodowej w województwie podkarpackim 
według płci i miejsca z amieszkania. Dane na  k oniec I V kwartału 
każdego roku. 

  Najniższy współczynnik aktywności zawodowej  

( 2 3,3%) oraz wskaźnik zatrudnienia (20,3%) odnotowano natomiast wśród osób 

posiadających najniższe kwalifikacje tj. wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, niepełne 

podstawowe oraz bez wykształcenia szkolnego.  ( szczegółowe dane o wskaźniku 

zatrudnienia znajdują się aneksie statystycznym tabl.21). 

 

Wyszczególnienie 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
 

2009 
 

woj. 
podkarpackie 55,9 54,9 54,1 53,8 55,5 55,8 55,9 

Miasta 54,3 52,0 52,5 52,4 51,8 52,0 53,1 
Wieś 57,0 56,8 55,2 54,8 58,0 58,6 57,8 
Mężczyźni 61,7 62,1 59,4 61,3 62,4 62,7 63,6 
Kobiety 50,8 48,3 49,3 46,9 48,7 49,4 48,6 

   Źr ód ło : Roczniki statystyczne województwa podkarpackiego z lat  2002-2008 oraz Aktywność ekonomiczna ludności 
                       w województwie podkarpackim IV kwartał 2009 roku, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów marzec 2010 r. 
 
 
 

                                                 
23 Źródło: Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl 
24 Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako udział pracujących w liczbie ludności (w wieku 15 lat i więcej) ogółem oraz danej grupy. 
25 Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim IV kwartał 2009 roku, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 
marzec 2010 r. 

http://www.stat.gov.pl/�
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Pracujący.  W 2009 roku na terenie województwa podkarpackiego pracowały ogółem 

667 253 osoby, co stanowiło 5% pracujących w Polsce. Z ogólnej liczby pracujących   

w s ektorze pr ywatnym zatrudnionych  500 750, a w s ektorze p ublicznym 166 503 osoby.  

W og ólnej grupie pracujących kobiety stanowiły 46,2% (308 056).26  W rolnictwie 27

 Poza t ym w naszym województwie utrzymuje się niska efektywność produkcji 

w rolnictwie. Na ten  stan  wp ływa rozdrobnienie g ospodarstw oraz i ch pr zeludnienie – co 

wiąże się  z  występowaniem na  dość dużą skalę  zjawiska bezrobocia ukr ytego na w si. 

Przeciętna powierzchnia gospodarstwa indywidualnego o powierzchni powyżej 1 ha użytków 

rolnych w  w ojewództwie podka rpackim w 20 09 r . wynosiła 4,4 ha, przy czym dla kraju 9 

ha.

 

pracowały ogółem 158 942 osoby (23,8%), w przemyśle i budownictwie 184 689 osób 

(27,6%). W usługach natomiast pracowały łącznie 323 622 osoby tj. 48,5% (w tym w handlu 

i na prawach, t ransporcie, ga stronomii or az i nformacji 137 313 tj. 20,6% ), w  działalności 

finansowej i  ubezpieczeniach oraz w obsłudze rynku nieruchomości 15 413 osób tj. 2,3%. 

Pozostałe usługi to 170 896 tj. 25,6% ogółu pracujących. Podkreślić należy, że w porównaniu 

do innych województw poziom zatrudnienia w usługach jest nadal relatywnie  niski. 

28

Do niekorzystnych zjawisk należy zaliczyć również zbyt małą liczbę  podmiotów 

gospodarczych w branżach  o wysokim nasyceniu nowoczesną techniką, co ma także wpływ 

na poziom emigracji z  naszego regionu wysokokwalifikowanych kadr (  w t ym  młodzieży).  

W 2009 roku nakłady na działalność badawczo-rozwojową  (B+R) w cenach bieżących 

wyniosły w województwie ogółem 189 mln  zł, a na 1 mieszkańca 90 zł, w kraju natomiast  

ogółem 9 070 mln zł, a na 1 mieszkańca 238 zł.

 (tj. nadal 15 miejsce wśród województw).  

29

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
26 Źródło: Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych http://www.stat.gov.pl zakładka BDL oraz R ocznik Statystyczny W oj. 
Podkarpackiego 2010 s. 42-43.  Publikacja GUS „Pracujący w gospodarce narodowej w 2009 r.”, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010 r. 
27 Do sektora rolniczego zaliczamy również leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 
28 Rocznik S tatystyczny Województw 2 010 s . 58 -59, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Zakład W ydawnictw S tatystycznych, 
Warszawa 2010 r. Publikacja elektroniczna niepełna zamieszczona na stronie GUS http://www.stat.gov.pl. 
29Źródło:  Rocznik Statystyczny Województw 2010 s. 52. Publikacja elektroniczna  zamieszczona na stronie GUS http://www.stat.gov.pl. 
 
  

http://www.stat.gov.pl/�
http://www.stat.gov.pl/�
http://www.stat.gov.pl/�
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2. Bezrobotni na rynku pracy 
 
 
 
 
 

Na koniec 2010 roku w województwie podkarpackim było zarejestrowanych 142 263  

bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2009 r. ( 141 944 ) liczba tych osób 

wzrosła ogółem o 319. Podkreślić jednak należy, że w związku z sezonowością zjawiska 

bezrobocia  w  poszczególnych miesiącach występowały zmiany liczby bezrobotnych.  

W styczniu i lutym wzrosła liczba bezrobotnych, a od marca do września systematycznie 

zmniejszała się, aby ponownie zwiększać się w ostatnim kwartale 2010 roku. 

W  2010 r oku w por ównaniu z  grudniem r oku popr zedniego w   przypadku 12  

powiatów i 1 miasta na prawach powiatu nastąpił wzrost, a w 9 powiatach oraz  3 miastach na 

prawach pow iatów s padek l iczby be zrobotnych. Największy wzrost odnotowano między 

innymi w przypadku: Rzeszowa (o 810 osób), powiatu rzeszowskiego (394), krośnieńskiego 

(249), przeworskiego (198), strzyżowskiego (195), przemyskiego (171), sanockiego (142)  

i leskiego (139). Natomiast największy spadek wystąpił w powiatach: tarnobrzeskim (o 562 

bezrobotnych), stalowowolskim (389), mieleckim (382), Tarnobrzegu (165), kolbuszowskim 

(163) i niżańskim (126).  W poniższej  tabeli  przedstawione zostały stany bezrobotnych we 

wszystkich powiatach naszego województwa. 

 
 Tabela 9.  Liczba  bezrobotnych  według powiatów   

 

POWIAT 

Liczba bezrobotnych 
 

wzrost / 
 spadek  

 stan na  koniec 
grudnia 
2009 r. 

stan na koniec 
grudnia 
2010 r. 

bieszczadzki 2 096 2 060 -36 
brzozowski 6 697 6 640 -57 
dębicki 6 919 6 889 -30 
jarosławski 9 515 9 505 -10 
jasielski 9 620 9 540 -80 
kolbuszowski 4 129 3 966 -163 
krośnieński 6 367 6 616 249 
leski 2 595 2 734 139 
leżajski 5 320 5 211 -109 
lubaczowski 4 521 4 554 33 
łańcucki 5 160 5 237 77 
mielecki 8 833 8 451 -382 
niżański 5 684 5 558 -126 
przemyski 5 564 5 735 171 
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przeworski 6 154 6 352 198 
ropczycko - sędziszowski 5 105 5 034 -71 
rzeszowski 7 839 8 233 394 
sanocki 5 252 5 394 142 
stalowowolski 7 085 6 696 -389 
strzyżowski 5 763 5 958 195 
tarnobrzeski 3 727 3 165 -562 
Krosno 2 230 2 305 75 
Przemyśl 5 397 5 413 16 
Rzeszów 7 389 8 199 810 
Tarnobrzeg 2 983 2 818 -165 
województwo 141 944 142 263 319 

               Źródło: sprawozdania o rynku pracy MPiPS – 01 ( grudzień 2009 i 2010 ) . 
 

 

Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2010  roku wynosiła w na szym w ojewództwie 

15,8% (w kraju 12,3%). Natomiast na koniec 2009 r. 15,9%, a w kraju  12,1% ( po korekcie 

GUS). Rozpiętość między najwyższą, a najniższą stopą bezrobocia w grudniu 20 10 roku 

wyniosła 18,3 pkt. proc. (natomiast w grudniu 2 009 roku 18,5 pkt. proc). Najwyższą stopę 

bezrobocia odnotowano w powiatach: leskim (25,9%), bieszczadzkim (25,1%), brzozowskim 

(24%), niżańskim (23,7%)  i strzyżowskim (22,6%). Najniższą natomiast w:  Krośnie (7,6%), 

Rzeszowie ( 7,9%) oraz w pow iatach: dębickim (12,4%) oraz mieleckim i rzeszowskim (po 

13,5%). Stopę bezrobocia  wyższą od średniej w województwie  odnotowano w  16 powiatach 

( szczegółowe dane dla poszczególnych powiatów zawiera tabl. 2 aneksu statystycznego).  

 

Analizując  „napływ” i  „odpływ” 30

• kobiety stanowiły 46,3% (80 784 kobiet), 

 osób be zrobotnych zarejestrowanych  

w powiatowych urzędach  pracy  należy stwierdzić, iż  w okresie 12 miesięcy 2010 r. 

zarejestrowało się ogółem 174 505 bezrobotnych (w 2009 r. 181 331 osób). Tradycyjnie były 

to głównie osoby powracające do ewidencji po raz kolejny, czyli już wcześniej  rejestrowane 

jako bezrobotne. Po raz kolejny  zarejestrowało się  136 970 osób (78,5%)  natomiast po raz 

pierwszy 37 535  ( 21,5%). Powtórne rejestracje dotyczyły głównie osób, kt óre po okresie 

krótkotrwałego zatrudnienia (w tym także subsydiowanego ze środków Funduszu Pracy) 

powracały do ewidencji urzędów pracy, gdyż pracodawcy nie zapewniali im stałych miejsc 

zatrudnienia. Wśród ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (174 505): 

• zamieszkali na wsi  60,4% (105 385 osób), 

• poprzednio pracujący 68,6% (119 627 osób), 

                                                 
30 „Napływ” obejmuje liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym okresie w urzędach pracy, a „odpływ” stanowi liczba osób 
wyłączonych z ewidencji powiatowych urzędów pracy w tym samym okresie. 
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• bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 

16,1%  ( 28 035 osób ), 

• zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 1,6%  (2 786 osób), 

• cudzoziemcy  0,1% tj. 194 bezrobotnych. 

Najwięcej bezrobotnych zarejestrowało się w następujących powiatach: 

• m. Rzeszowie  (11 538 osób), 

• rzeszowskim  (11 179), 

• mieleckim (10 735), 

• jasielskim (10 435), 

• dębickim  (10 387), 

• jarosławskim (9 401). 

Natomiast najmniej bezrobotnych zarejestrowało się w powiatach: 
 

• bieszczadzkim (2 338 osób), 

• leskim  (2 943), 

• m. Krośnie  (3 289), 

• m. Tarnobrzegu (3 583), 

• tarnobrzeskim (3 753). 
 

Drugim elementem obrazującym dynamikę bezrobotnych jest liczba osób, które tracą 

status bezrobotnego. W 2010 r. z ewidencji urzędów pracy wyrejestrowano ogółem 174 186 

bezrobotnych (w  2009 roku 154 954) z  tego 41,2%  ( 71 738 osób) z tytułu podjęcia pracy 

(w 2009 r.  39,8%  tj. 61 734 osoby). Z ogólnej lic zbie wyłączeń z tytułu podjęcia pracy 

18 508 osób tj. 25,8% uzyskało zatrudnienie w ramach miejsc pr acy s ubsydiowanej  

głównie z  Funduszu Pracy  (w  2009 r.  13 314 osób  tj. 21,6%).  

Największą liczbę wyrejestrowanych z ew idencji  bezrobotnych odnotowano 

w następujących powiatach: 

• mieleckim (11 117 osób), 

• rzeszowskim (10 785), 

• m. Rzeszowie (10 728), 

• jasielskim (10 515), 

• dębickim (10 417). 

Najmniej w powiatach: 
 

• bieszczadzkim  (2 374 osoby), 



 21 

• leskim   (2 804), 

• m. Krośnie (3 214), 

• m. Tarnobrzegu  (3 748), 

• tarnobrzeskim  (4 315). 
 

Częstym powodem wyrejestrowania z ew idencji było niepotwierdzenie przez 

bezrobotnych ustawowego obowiązku gotowości do podjęcia pracy. Z t ego pow odu 

wyłączono 48 802 osoby  tj. 28% ogólnej liczby wyrejestrowanych (w 2009 r. 29,9%). 

W okresie 2010 r.  „napływ”  bezrobotnych był wyższy od „odpływu” ogółem o 319 osób.  

Występujące na rynku pracy trudności łagodzone były w pe wnym s topniu przez 

działania powiatowych urzędów pracy w  ramach tzw.  aktywnych f orm promocji 

zatrudnienia.  Do prac i nterwencyjnych skierowano 4 064 bezrobotnych (w 2009 r.  3 793). 

Przy r obotach publ icznych z atrudniono 4 745 osób (w 2009 r. 2 644), na szkolenia zostało 

skierowanych 10 177 bezrobotnych (w 2009 r. 10 256),  na staż 19 769 (w 2009 r. 16 520), na 

przygotowanie z awodowe dorosłych 85 osób (w 200 9 r.  505) oraz  do prac społecznie 

użytecznych 2 255 bezrobotnych (w 2009 r.  1 999). Refundacje kosztów zatrudnienia osoby 

bezrobotnej otrzymało 5 102 pracodawców (w 2009 r.  3 417), a dotacje na  ur uchomienie  

własnej działalności gospodarczej  4 377 bezrobotnych (w 2009 r.  3 276). 
 
 
2.1.      Bezrobotni z prawem do zasiłku 
 
 

Z ogólnej liczby zarejestrowanych na koniec grudnia 2010 roku bezrobotnych  20 569 

osób posiadało prawo do pobierania zasiłku. Uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych 

stanowili 14,5% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do stanu z  końca grudnia 2009 

liczba zasiłkobiorców zmniejszyła się o 4 427 osób. 
 
                         

 Tabela 10.  Udział bezrobotnych  uprawnionych do pobierania zasiłku 
                                       w ogólnej liczbie bezrobotnych. 
 

 
POWIAT 

liczba 
bezrobotnych 
wg stanu na 

31. 12. 2010 r. 

liczba 
bezrobotnych 

zasiłkobiorców 
wg stanu na 

31. 12. 2010 r. 

%  
zasiłkobiorców 

w ogólnej liczbie 
bezrobotnych 

bieszczadzki 2 060 302 14,7 
brzozowski 6 640 1 339 20,2 
dębicki 6 889 945 13,7 
jarosławski 9 505 1 379 14,5 
jasielski 9 540 1 661 17,4 
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kolbuszowski 3 966 383 9,7 
krośnieński 6 616 1 385 20,9 
leski 2 734 524 19,2 
leżajski 5 211 852 16,4 
lubaczowski 4 554 924 20,3 
łańcucki 5 237 654 12,5 
mielecki 8 451 903 10,7 
niżański 5 558 933 16,8 
przemyski 5 735 928 16,2 
przeworski 6 352 466 7,3 
ropczycko - sędziszowski 5 034 607 12,1 
rzeszowski 8 233 1 078 13,1 
sanocki 5 394 653 12,1 
stalowowolski 6 696 814 12,2 
strzyżowski 5 958 987 16,6 
tarnobrzeski 3 165 416 13,1 
Krosno 2 305 303 13,1 
Przemyśl 5 413 757 14,0 
Rzeszów 8 199 1 040 12,7 
Tarnobrzeg 2 818 336 11,9 

Województwo  142 263 20 569 14,5 
                     Źródło: Obliczenia  własne na podstawie sprawozdań statystycznych MPiPS-01. 

 
 

Najwyższy udział zasiłkobiorców w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych 

odnotowano w następujących powiatach: 
 

• krośnieńskim (20,9%), 

• lubaczowskim  (20,3%), 

• brzozowskim (20,2%), 

• leskim  (19,2%), 

• jasielskim (17,4%), 

• niżańskim  (16,8%). 
 

Najniższy natomiast w  powiatach: 

• przeworskim  (7,3%), 

• kolbuszowskim (9,7%), 

• mieleckim (10,7%), 

• m. Tarnobrzegu   (11,9%), 

• ropczycko – sędziszowskim   i  sanockim  (po 12,1%), 

• stalowowolskim  (12,2%). 
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2.2.      Bezrobotni zamieszkali  na wsi 
 
 

Na koni ec grudnia 20 10 roku spośród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 88 651 

osób mieszkało na terenach wiejskich, co stanowiło 62,3%.  Natomiast kobiety zamieszkałe  

na wsi (45 380 osób) stanowiły 51,2% ogółu bezrobotnych z terenów wiejskich. 

W porównaniu z e s tanem z  końca 2009 roku liczba bezrobotnych zamieszkałych na 

wsi zmniejszyła się o 94 osoby.  
 

Tabela 11. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi  w ogólnej liczbie bezrobotnych. 
 

 
POWIAT 

liczba 
bezrobotnych 
wg stanu na 
31. 12. 2010 

liczba 
bezrobotnych 
zamieszkałych 

na wsi 
wg stanu na 
31. 12. 2010 

% 
udział 

zamieszkałych 
na wsi w ogólnej 

liczbie 
bezrobotnych 

bieszczadzki 2 060 1 249 60,6 
brzozowski 6 640 6 027 90,8 
dębicki 6 889 4 051 58,8 
jarosławskim 9 505 6 015 63,3 
jasielski 9 540 6 544 68,6 
kolbuszowski 3 966 3 442 86,8 
krośnieński 6 616 5 946 89,9 
leski 2 734 2 228 81,5 
leżajski 5 211 3 813 73,2 
lubaczowski 4 554 2 935 64,4 
łańcucki 5 237 4 155 79,3 
mielecki 8 451 4 403 52,1 
niżański 5 558 3 604 64,8 
przemyski 5 735 5 735 100,0 
przeworski 6 352 4 581 72,1 
ropczycko - sędziszowski 5 034 3 634 72,2 
rzeszowski 8 233 6 945 84,4 
sanocki 5 394 2 870 53,2 
stalowowolski 6 696 2 796 41,8 
strzyżowski 5 958 5 212 87,5 
tarnobrzeski 3 165 2 466 77,9 
Krosno 2 305 --- --- 
Przemyśl 5 413 --- --- 
Rzeszów 8 199 --- --- 
Tarnobrzeg 2 818 --- --- 
województwo 142 263 88 651 62,3% 

                      Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS– 01. 
 

 
Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi odnotowano w następujących 

powiatach: 
• przemyskim  (100,0%), 

• brzozowskim  (90,8%), 
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• krośnieńskim  (89,9%), 

• strzyżowskim  (87,5%), 

• kolbuszowskim  (86,8%). 

 
Najniższy zaś w powiatach: 

• stalowowolskim  (41,8%), 

• mieleckim  (52,1%), 

• sanockim  (53,2%), 

• dębickim  (58,8%), 

• bieszczadzkim  (60,6%). 
 

Wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi 14,7%   (na koni ec  2009 r. – 18,1%) 

posiadało prawo do zasiłku dl a be zrobotnych, a  11,8% ( na koni ec  2009 r. – 12%) 

gospodarstwo rolne, którego powierzchnia nie przekraczała 2 ha przeliczeniowych. 

Bezrobotni zamieszkali na wsi to przede wszystkim osoby młode w wieku do 34 lat 

(57,3% ogółu bezrobotnych z terenów wiejskich), posiadające głównie wykształcenie 

zasadnicze z awodowe o raz g imnazjalne i poniżej (57,2%), a także posiadające niewielkie 

doświadczenie zawodowe: 36,5% spośród nich posiadało staż pracy ma ksymalnie do 5 lat, 

a 28,8% dotychczas w ogóle nie pracowało. Osoby te również stosunkowo długo pozostawały 

w ewidencji urzędów pracy, 37,5% bezrobotnych zamieszkałych na wsi pozostawało bez 

pracy powyżej 12 miesięcy z tego 19,1% powyżej 24 miesięcy. 
 
 
Tabela 12. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi, uprawnionych do pobierania zasiłku 

                         w ogólnej liczbie bezrobotnych zamieszkałych na wsi. 
 
 

 
POWIAT 

liczba 
bezrobotnych 
zamieszkałych 

na wsi 
wg stanu na 
31. 12. 2010 

liczba 
zasiłkobiorców 
zamieszkałych 

na wsi 
wg stanu na 
31. 12. 2010 

 
% 

w ogólnej liczbie 
bezrobotnych 
zamieszkałych 

na wsi 
 

bieszczadzki 1 249 145 11,6 
brzozowski 6 027 1 194 19,8 
dębicki 4 051 547 13,5 
jarosławski 6 015 862 14,3 
jasielski 6 544 1 113 17,0 
kolbuszowski 3 442 319 9,3 
krośnieński 5 946 1 266 21,3 
leski 2 228 449 20,2 
leżajski 3 813 600 15,7 
lubaczowski 2 935 537 18,3 
łańcucki 4 155 520 12,5 
mielecki 4 403 450 10,2 
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niżański 3 604 622 17,3 
przemyski 5 735 928 16,2 
przeworski 4 581 315 6,9 
ropczycko - sędziszowski 3 634 397 10,9 
rzeszowski 6 945 935 13,5 
sanocki 2 870 338 11,8 
stalowowolski 2 796 328 11,7 
strzyżowski 5 212 837 16,1 
tarnobrzeski 2 466 337 13,7 
Krosno --- --- --- 
Przemyśl --- --- --- 
Rzeszów --- --- --- 
Tarnobrzeg --- --- --- 
województwo 88 651 13 039 14,7 

                        Źródło: Dane  na podstawie sprawozdania o rynku pracy MPiPS– 01. 
 
 
 

2.3.      Bezrobotni wg płci 
 
 

Na koni ec 2010 r.  bezrobotne kobiety stanowiły 51,6% (tj. 73 359) ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych  (w  2009 r.  50,1%). W porównaniu do stanu z końca grudnia 

2009 ich liczba uległa zwiększeniu o 2 201. Mężczyźni stanowili natomiast 48,4% ogółu 

zarejestrowanych tj. 68 904 osób (w 2009 roku  49,9%). 
 
             Tabela 13. Udział bezrobotnych kobiet  w ogólnej liczbie bezrobotnych. 

 

 
POWIAT 

liczba 
bezrobotnych 
wg stanu na 

31. 12. 2010 r. 

 
liczba 

bezrobotnych 
kobiet 

wg stanu na 
31. 12. 2010 r. 

 

%  kobiet 
w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 

bieszczadzki 2 060 1 079 52,4 
brzozowski 6 640 3 675 55,3 
dębicki 6 889 3 868 56,1 
jarosławski 9 505 4 693 49,4 
jasielski 9 540 5 095 53,4 
kolbuszowski 3 966 1 939 48,9 
krośnieński 6 616 3 538 53,5 
leski 2 734 1 315 48,1 
leżajski 5 211 2 610 50,1 
lubaczowski 4 554 2 100 46,1 
łańcucki 5 237 2 478 47,3 
mielecki 8 451 4 666 55,2 
niżański 5 558 2 740 49,3 
przemyski 5 735 2 792 48,7 
przeworski 6 352 3 228 50,8 
ropczycko - sędziszowski 5 034 2 657 52,8 
rzeszowski 8 233 4 099 49,8 
sanocki 5 394 2 835 52,6 
stalowowolski 6 696 3 359 50,2 
strzyżowski 5 958 2 950 49,5 
tarnobrzeski 3 165 1 803 57,0 
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Krosno 2 305 1 234 53,5 
Przemyśl 5 413 2 800 51,7 
Rzeszów 8 199 4 276 52,2 
Tarnobrzeg 2 818 1 530 54,3 
województwo 142 263 73 359 51,6 

                     Źródło: Dane na podstawie sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01. 
 

Najwyższy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano w następujących 

powiatach: 

• tarnobrzeskim (57%), 

• dębickim   (56,1%), 

• brzozowskim   (55,3%), 

• mieleckim   (55,2%), 

• m. Tarnobrzegu  (54,3%). 

• m. Krośnie   (53,5%), 
 

Najniższy natomiast w powiatach: 

• lubaczowskim  (46,1%), 

• łańcuckim  (47,3%), 

• leskim  (48,1%), 

• przemyskim   (48,7%), 

• kolbuszowskim  (48,9%). 

 
Tradycyjnie już sytuacja kobiet na rynku pracy jest bardziej niekorzystna aniżeli 

mężczyzn. Bezrobotne kobiety stanowią z reguły ponad połowę ogólnej liczby bezrobotnych. 

Najczęściej są to osoby młode w wieku od 18 do 34 l at (57,8% ogółu bezrobotnych kobiet) 

stosunkowo długo pozostające bez pracy ( 41,5% ogółu zarejestrowanych kobiet pozostaje 

w ewidencji urzędów pracy powyżej 12 miesięcy z tego 22,7% dłużej niż 2 lata). Trudności 

tych nie eliminuje wyższy poziom wykształcenia bezrobotnych kobiet. Wykształcenie wyższe 

posiadało 15,4% bezrobotnych kobi et i  7,7% bezrobotnych mężczyzn. Policealne i średnie 

zawodowe 2 8,4% kobi et i  22% mężczyzn, a średnie ogólnokształcące 13,3% kobi et i  7,2% 

mężczyzn. Bezrobotni mężczyźni przeważali natomiast wśród osób posiadających niższy 

poziom wykształcenia. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 36,2% bezrobotnych 

mężczyzn i 25,8% kobiet, a gimnazjalne i poniżej 26,9% zarejestrowanych mężczyzn i 17,1% 

kobiet. 
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2.4.      Bezrobotni według wieku 
 
 

Najliczniejszą grupę  bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (30,9%). 

Natomiast drugą, co do liczebności osoby w wieku od 18 do 24 l at  (24,5%). Łącznie 

stanowili oni  55,4% o gólnej l iczby z arejestrowanych bezrobotnych. Wśród bezrobotnych 

kobiet, osoby w wieku 25 do 34 l at stanowiły 33,8%, a w wieku 18 do 24 lat 24% (łącznie 

57,8%). Bezrobocie os ób młodych nie posiadających z reguły doświadczenia zawodowego 

jest zjawiskiem niepożądanym. Często pierwszym doświadczeniem zawodowym osób 

młodych po ukończeniu szkoły jest rejestracja w powiatowym urzędzie pracy. Stąd też bardzo 

ważnym zadaniem urzędów pracy są działania na rzecz promocji zatrudnienia oraz 

przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia w tej grupie osób. 
 

              Tabela 14.                       Bezrobotni według wieku. 
 

Wiek 
w latach 

bezrobotni ogółem 
 stan na  

 31. 12. 2010 r. 

% bezrobotnych 
ogółem  

w tym: 
kobiety 

% 
kobiet  

18-24 34 837 24,5% 17 613 24,0% 
25-34 43 916 30,9% 24 800 33,8% 
35-44 27 860 19,6% 15 510 21,1% 
45-54 25 959 18,2% 12 689 17,3% 
55-59 8 029 5,6% 2 747 3,7% 
60-64 1 662 1,2% --- --- 

ogółem 142 263 100,0% 73 359 100,0% 
                      Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS – 01 – zal.1. 
 
 
 

2.5.      Bezrobotni według poziomu wykształcenia 
 
 

W grupie osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 

najliczniejszy udział stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze z awodowe 

(30,9%) oraz policealne i średnie zawodowe (25,3%). Wykształcenie g imnazjalne i niższe 

posiadało 21,8% ogółu bezrobotnych. Natomiast najmniej, tj. 11,7% ogółu bezrobotnych 

legitymowało się wykształceniem wyższym. Podkreślić jednak należy, iż już od kilku lat 

odnotowujemy wzrost t ej grupy bezrobotnych (na koni ec 200 4 roku stanowili oni 5,5%, 

w 2005 r. (6,2%), w 2006 r. (6,9%), w 2007 r. (7,8%), w 2008 r. (9,2%) i w 2009 (10,2%). 

Osoby posiadające ni skie kw alifikacje z awodowe (wykształcenie gimnazjalne i poniżej oraz  

zasadnicze  zawodowe)  stanowiły łącznie 52,7% ogółu bezrobotnych. Osoby t e również 

pozostają  długo  w rejestrach powiatowych urzędów pracy i  stanowiły ponad 60% w grupie 

bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. 
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     Tabela 15.                              Bezrobotni wg wykształcenia 
 

poziomy 
wykształcenia 

bezrobotni ogółem 
stan na 

31. 12. 2010 

% w bezrobotnych 
ogółem 

w tym: 
kobiety 

% 
kobiet 

Wyższe 16 608 11,7% 11 271 15,4% 
policealne i średnie zawodowe 35 979 25,3% 20 815 28,4% 
średnie ogólnokształcące 14 737 10,4% 9 774 13,3% 
zasadnicze zawodowe 43 892 30,9% 18 961 25,8% 
gimnazjalne i poniżej 31 047 21,8% 12 538 17,1% 
Ogółem 142 263 100,0% 73 359 100,0% 

             Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS– 01 – zal.1. 
 
 
 
 
2.6.   Bezrobotni według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
 
 
 

Na koniec 2010 r. populacja bezrobotnych, którzy pracowali przed zarejestrowaniem 

się w urzędach pracy wynosiła 104 148 osób, tj. ok. 73,2% ogółu zarejestrowanych. 

W porównaniu do stanu z końca 2009 r. (103 457) ich liczba wzrosła o  691. 

Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących: 

• 78 422 osoby (75,3%) pracowały wcześniej w zakładach sektora prywatnego, 

• 18 999 osób (18,2%) w zakładach sektora publicznego, 

•  6 727 osób (6,5%) w zakładach o niezidentyfikowanym   rodzaju działalności 

      ( brak dokładnych danych na temat miejsca pracy w dokumentach przedłożonych 

        do rejestracji w powiatowych urzędach pracy). 
 

   Tabela 16.  Bezrobotni poprzednio pracujący według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
 
                       

Wyszczególnienie 
Bezrobotni poprzednio 

pracujący wg stanu 
na 31. 12. 2010 r. 

w tym: 
 ze zwolnień  

z przyczyn dot. 
zakładu pracy 

Oferty pracy 
zgłoszone 
w 2010 r. 

 
Ogółem 
 
w tym wybrane sekcje: 

104 148 3 645 57 154 

 
Przetwórstwo przemysłowe 
 

26 680 1 980 6 952 

 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 
 

20 481 552 10 830 

 
Budownictwo 
 

11 606 164 5 348 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 6 951 43 9 873 
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Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi 
 

3 684 69 1 950 

 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
 

3 143 55 545 

 
Transport i gospodarka magazynowa 
 

2 910 181 2 107 

 
Edukacja 
 

2 621 42 3 565 

 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
 

2 524 85 3 079 

 
Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 
 

2 445 37 2 103 

 
Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 
 

2 352 47 3 037 

 
Działalność związana z kulturą rozrywką 
i rekreacją 
 

1 382 29 1 755 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01.zał.2. 
*  Według sprawozdań  MPiPS-01 w  2010 r. zgłoszono do powiatowych  urzędów  pracy  57 481 ofert pracy.  Liczba ofert pracy  podana 
w powyższym zestawieniu została pomniejszona o oferty, z realizacji których zrezygnowali  pracodawcy. 
 
 

Najwięcej bezrobotnych pracowało poprzednio w zakładach pracy należących do 

sekcji: przetwórstwo przemysłowe (25,6%), h andel i  na prawy ( 19,7%), budow nictwo 

(11,1%), a dministracja publ iczna ( 6,7%), działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi ( 3,5%), rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ( 3%), 

transport i  gospodarka m agazynowa (2,8%), a także  edukacja (2,5%), opi eka z drowotna 

i pomoc społeczna (2,4%), działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca (2,3%)  oraz  działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (2,3%). 

Najmniej natomiast w zakładach pracy zaliczonych do sekcji: wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  (0,2%) ogółu bezrobotnych poprzednio 

pracujących. 
 

2.7.      Bezrobotni według zawodów 
 
 

Na koni ec 20 10 roku największą liczbę bezrobotnych odnotowano w następujących 

grupach zawodów i specjalnościach (w 1 cyfrowych kodów zawodów) 31

 

 : 

                                                 
31 Udział procentowy obliczono w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych posiadających określony zawód. 
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• robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  – 35 664  osoby  (25,1%) ogółu bezrobotnych  

posiadających  zawód, 

• technicy i inny średni personel – 20 891  (14,7%), 

• pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 20 464   (14,4%), 

• specjaliści – 13  970  (9,8%), 

• pracownicy przy pracach prostych – 9 118 (6,4%). 

Znaczną grupę  bo 27 483 osoby  stanowili bezrobotni zarejestrowani bez określonego 

zawodu, co stanowiło 19,3%   populacji bezrobotnych ogółem.  

Natomiast na jmniej be zrobotnych było zarejestrowanych w następujących grupach 

zawodów: 

• siły zbrojne” –  41  osób  (0,03%)  ogółu bezrobotnych  posiadających zawód, 

• parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy – 339  (0,2%), 

• rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 2 639  (1,9%), 

• pracownicy biurowi – 4 487  (3,2%), 

• operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 7 167  (5%). 
 

            Tabela 17.                      Bezrobotni według grup zawodów. 
 

 
Grupy zawodów 

 
kody 
zaw. 

stan na 
31.12. 
2010 

Rozkład 
procentowy* 

Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 1 339 0,2 
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i 
dyrektorzy generalni 11 48 14,2 

Kierownicy ds. zarządzania i handlu 12 111 32,7 
Kierownicy ds. produkcji i usług 13 106 31,3 
Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych 
branżach usługowych 14 74 21,8 

Specjaliści 2 13 970 9,8 
Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych 
i technicznych 21 2 127 15,2 

Specjaliści ds. zdrowia 22 734 5,3 
Specjaliści nauczania i wychowania 23 2 642 18,9 
Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania 24 4 660 33,4 
Specjaliści ds. technologii informacyjno – 
komunikacyjnych 25 401 2,9 

Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych 
i kultury 26 3 406 24,4 

Technicy i inny średni personel 3 20 891 14,7 
Średni personel nauk fizycznych, chemicznych 
i technicznych 31 10 709 51,3 

Średni personel ds. zdrowia 32 3 148 15,1 
Średni personel ds. biznesu i administracji 33 5 468 26,2 
Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, 
kultury i pokrewny 34 863 4,1 

Technicy informatycy 35 703 3,4 
Pracownicy biurowi 4 4 487 3,2 

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 41 1 681 37,5 
Pracownicy obsługi klienta 42 883 19,7 
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Pracownicy ds. finansowo-statystycznych i ewidencji 
materiałowej 43 1 672 37,3 

Pozostali pracownicy obsługi biura 44 251 5,6 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 5 20 464 14,4 

Pracownicy usług osobistych 51 9 005 44,0 
Sprzedawcy i pokrewni 52 10 402 50,8 
Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 53 526 2,6 
Pracownicy usług ochrony 54 531 2,6 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 6 2 639 1,9 
Rolnicy produkcji towarowej 61 1 986 75,3 
Leśnicy i rybacy 62 534 20,2 
Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 63 119 4,5 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 7 35 664 25,1 
Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem 
elektryków) 71 8 244 23,1 

Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn 
i urządzeń i pokrewni 72 12 331 34,6 

Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 73 2 011 5,6 
Elektrycy i elektronicy 74 2 337 6,6 
Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce 
drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 75 10 741 30,1 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 8 7 167 5,0 
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych 
i przetwórczych 81 3 425 47,8 

Monterzy 82 742 10,4 
Kierowcy i operatorzy pojazdów 83 3 000 41,9 

Pracownicy przy pracach prostych 9 9 118 6,4 
Pomoce domowe i sprzątaczki 91 1 961 21,5 
Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie 
I rybołówstwie 92 220 2,4 

Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, 
budownictwie i transporcie 93 5 124 56,2 

Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 94 476 5,2 
Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na 
ulicach 95 11 0,1 

Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach 
prostych 96 1 326 14,5 

Siły zbrojne 0 41 0,03 
Oficerowie sił zbrojnych 01 3 7,3 
Podoficerowie sił zbrojnych 02 0 0,0 
Żołnierze szeregowi 03 38 92,7 

Bez zawodu 00 27 483 19,3 
Razem posiadający zawód --- 114 780 80,7 
Ogółem bezrobotni 99 142 263 100,0 
Źródło: Sprawozdanie  MPiPS-01.zał..3. 
* W grupach jednocyfrowych  odsetek obliczono w stos. do ogólnej liczby bezrobotnych. Natomiast wartości procentowe dla grup 
dwucyfrowych wyliczone zostały w ramach danej podgrupy. 

 

 

   W porównaniu do stanu z końca grudnia 2009 r. wzrost liczby be zrobotnych 

odnotowano w przypadku 6 grup zawodów (wg 1 -cyfrowego kodu ) , natomiast spadek w 5  

grupach zawodów. Zwiększenie  liczby bezrobotnych  dotyczyło następujących grup: 
 

• pracownicy usług osobistych i sprzedawcy  –  wzrost o 4 759 bezrobotnych. 

• specjaliści – 667, 

• pracownicy biurowi – 658, 

• operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 59, 
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• parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy – 39, 

• siły zbrojne – 34. 
 

Natomiast spadek liczby bezrobotnych odnotowano w następujących grupach: 

• robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy –  spadek o 2 228 osób, 

• technicy i inny średni personel – 2 227, 

• pracownicy przy pracach prostych – 442, 

• rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 152. 

 

O  848 osób zmniejszyła się także liczba bezrobotnych bez zawodu.  
 

 

Tabela 18.         Zmiany liczby bezrobotnych  według grup zawodowych. 

 
Grupy zawodów 

 
kody 
zaw. 

Bezrobotni 
ogółem: Wzrost lub 

spadek 
 do 2009 r. 

2009 r. 2010 r. 

Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 1 300 339 39 
Specjaliści 2 13 303 13 970 667 
Technicy i inny średni personel 3 23 118 20 891 -2 227 
Pracownicy biurowi 4 3 829 4 487 658 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 5 15 705 20 464 4 759 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 6 2 791 2 639 -152 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 7 37 892 35 664 -2 228 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 8 7 108 7 167 59 
Pracownicy przy pracach prostych 9 9 560 9 118 -442 
Siły zbrojne 0 7 41 34 
Bez zawodu 00 28 331 27 483 -848 
Razem 99 141 944 142 263 319 
• Klasyfikacja zawodów i specjalności  uległa w II  półroczu 2010r. zmianie, stąd też w celu  porównania 

                 prezentowane w powyższej tabeli  dane liczbowe zostały  ujęte tylko według jednocyfrowych kodów zawodu. 
 
 
 
2.8.      Bezrobotni według stażu pracy  
 
 

W końcu grudnia 2010 r. wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 26,8% ni e 

posiadało jeszcze dotychczas żadnego udokumentowanego stażu zawodowego. Krótki staż 

pracy tj. do 5 lat posiadało łącznie 36,6% ogółu bezrobotnych. 

Natomiast w grupie bezrobotnych kobiet brakiem stażu pracy legitymowało się 29,9%, 

a stażem do 5 lat 37,1%. Tak więc osoby bez doświadczenia zawodowego i posiadające krótki 

staż pracy stanowiły  63,4%  ogółu bezrobotnych. Jeszcze w większym stopniu sytuacja ta 

dotyczyła  kobiet, kt óre stanowiły  67%  ogółu swojej kategorii bezrobotnych. Brak 

doświadczenia zawodowego wpływa dodatkowo negatywnie na podjęcie zatrudnienia, gdyż 
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pracodawcy coraz częściej wymagają od potencjalnych pracowników doświadczenia  

w zawodzie oraz dodatkowych umiejętności. 
 
        Tabela 19.                           Bezrobotni według stażu pracy 

 

staż pracy 
w latach 

bezrobotni ogółem 
stan na 

31. 12. 2010 

% bezrobotnych 
ogółem 

w tym: 
kobiety 

% 
kobiet 

do 1 20 908 14,7% 11 866 16,2% 
od 1-5 31 173 21,9% 15 299 20,9% 
od 5-10 17 757 12,5% 8 969 12,2% 
od 10-20 19 591 13,8% 10 049 13,7% 
od 20-30 11 736 8,2% 4 471 6,1% 
30 i więcej 2 983 2,1% 799 1,1% 
bez stażu pracy 38 115 26,8% 21 906 29,9% 
Ogółem 142 263 100,0% 73 359 100,0% 

                Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS – 01 – zał..1. 
 
 
 
2.9.       Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 
 
 

Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy stanowili łącznie na koni ec 

grudnia  2010 roku 37,4% ogółu bezrobotnych (z tego 18,9% pozostawało bez pracy powyżej 

24 m -cy). N atomiast w grupie be zrobotnych kobi et 41,5% oczekiwało na uz yskanie 

zatrudnienia ponad rok (z tego 22,7% powyżej 24 m-cy).  

              Tabela 20.          Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 
 

czas 
pozostawania 

bez pracy 
w miesiącach 

Bezrobotni  ogółem 
stan na 

31. 12. 2010 

% bezrobotnych 
ogółem 

w   tym: 
kobiety 

% 
kobiet 

do 1 13 455 9,5% 5 076 6,9% 
od 1 do 3 28 260 19,9% 13 313 18,1% 
od 3 do 6 23 438 16,5% 12 338 16,8% 
od 6 do 12 23 916 16,8% 12 146 16,6% 
od 12 do 24 26 250 18,5% 13 798 18,8% 
powyżej 24 26 944 18,9% 16 688 22,7% 
Ogółem 142 263 100,0% 73 359 100,0% 

            Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS– 01 – zał..1. 
 
 

Bezrobocie, w szczególności długotrwałe związane jest z przechodzeniem osób nim 

dotkniętych  do sfery dezaktywacji zawodowej, a także wywołuje związane z tym różnorodne 

negatywne zjawiska społeczne. 

Jest to sytuacja tym bardziej niekorzystna, że w tej kategorii bezrobotnych znajduje się 

znaczna grupa osób młodych w wieku do 34 lat (42,2%) pozostających bez pracy w ewidencji 

urzędów pracy ponad 12 miesięcy oraz osoby posiadające niski poziom wykształcenia 
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(prawie 61% bezrobotnych pow yżej 12 miesięcy stanowią osoby legitymujące się 

wykształceniem zasadniczym  zawodowym oraz  gimnazjalnym i  poniżej). Długotrwale 

bezrobotni  dość często w ogóle nie posiadają doświadczenia zawodowego lub legitymują się 

stosunkowo krótkim stażem pracy tj. do 5 l at (prawie 60% z nich to bezrobotni bez stażu 

pracy l ub z  doświadczeniem bardzo krótkiego stażu). Wśród bezrobotnych długo 

pozostających bez pracy znaczny jest również udział osób starszych. W grupie bezrobotnych 

w wieku od 45 do 54 lat osoby pozostające bez pracy ponad 12 miesięcy stanowiły 49,7%,  

w grupie 35 – 44 lat 45%. Natomiast w grupie wiekowej od 18 do 24 lat 20,6%, a od 25 do 34 

lat 34,8%. 
 
 
 
2.10. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
 
 
 

Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na 

koniec grudnia 2010 r. odnotowano również: 
 

• 34 837  bezrobotnych do 25 roku życia tj.  24,5%  (w 2009 r. 25,3%) ogólnej liczby 

bezrobotnych, 

• 3 272  osoby bezrobotne, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia tj.  

2,3%   (w 2009 r. 2,1%), 

• 77 259 długotrwale  bezrobotnych  tj. 54,3%  (w 2009 r. ok. 49%), 

• 15 759  kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka tj. 21,5%   

(w 2009 r. ok.  22,3%)32

• 22 855  bezrobotnych powyżej 50 roku życia tj.  16,1% (w 2009 r. ok. 15% ), 

, 

• 28 708  bezrobotnych bez kw alifikacji z awodowych t j. 20,2% (w 200 9 r. 

20,4%), 

• 46 42 0  bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego t j. ok. 32, 6%  (w 200 9 r. 

32,7%), 

• 74 939  bezrobotnych bez wykształcenia średniego tj.  52,7%   (w 2009 r. 54%), 

• 6 782   bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18  roku 

życia tj. ok. 4,8%  (w 2009 r. 4,7%), 

                                                 
32 Odsetki  w przypadku grupy bezrobotnych kobiet obliczono w stosunku do ogółu bezrobotnych kobiet. Pozostałe  udziały dotyczące 
bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zostały wykazane w stosunku do liczby bezrobotnych ogółem. 
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• 1 409   bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli 

zatrudnienia tj. ok. 1%  (w 2009 r. 0,9%), 

• 5 217  bezrobotnych  niepełnosprawnych tj. ok. 3,7%  (w 2009 r.  ok. 3,6%), 

• 85 bezrobotnych po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego tj.0,04 % ( w 2009 r . 

brak danych). 

 
3.     Pozostałe grupy osób ujmowane w statystykach urzędów pracy 
 
 

W ewidencji powiatowych urzędów pracy naszego województwa na koniec grudnia 

2010 r. odnotowano również: 

• 2 820   poszukujących pracy, w t ym 1 311  niepełnosprawnych i nie pozostających  

      w zatrudnieniu  (na koniec 2009 analogicznie  2 882 i 1 403,    

• 1 cudzoziemiec z krajów Unii Europejskiej z prawem do zasiłku (2009 r.  80). 

• 3 645 bezrobotnych poprzednio pracujących, zwolnionych z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy tj.  2,6% (w 2009 r. 3,4%), 

• 10 522 osoby bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki tj. 7,4% 

(w 2009 r. 7,5%). 

 
4.  Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej 
 
 
 

W os tatnich latach na r ynku pracy na szego w ojewództwa następował wzrost lic zby 

wolnych m iejsc pr acy i akt ywizacji z awodowej ( ofert pracy)33

                                                 
33 Oferta pracy czyli wolne miejsce pracy i aktywizacji zawodowej oznacza zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co 
najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (tj. wykonywanie określonej pracy lub usługi w wyniku zawarcia 
przez strony określonej umowy cywilnoprawnej) dla uzyskania fachowej pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika. Wolne miejsce 
pracy lub aktywizacji zawodowej (oferta pracy) jest to również miejsce aktywizacji zawodowej zgłoszone przez osoby zainteresowane do 
PUP i przyjęte do realizacji (staż, przygotowanie zawodowe osób dorosłych, prace społecznie użyteczne). Źródło definicji: Ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 r. „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” Dz. U. Nr 99 poz. 1001, z późniejszymi zmianami. 

. Jedynie w  2009 r oku  

w związku z negatywnymi skutkami sytuacji kryzysowej odnotowano spadek o  3 783 oferty 

pracy w po równaniu do roku wcześniejszego. W okresie 2010 r oku pracodawcy zgłosili do 

powiatowych urzędów pracy łącznie 57 481 wolnych miejsc p racy i mie jsc a ktywizacji 

zawodowej, z których 35 663 (62%) było ofertami  pracy s ubsydiowanej ( w 2009 r. oferty 

pracy subsydiowanej stanowiły 61,3%). Spośród ogólnej liczby ofert pracy zgłoszonych  

w  2010 roku 17 552  tj. 30,5% pochodziło z sektora publicznego, 1  559  ( ok. 2, 7%) 

skierowanych było do osób, którym nie upłynął okres 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, 

a 1 745  (ok. 3%)  adresowanych było do osób niepełnosprawnych.  
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Wykres 5.  Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej (oferty pracy) 

                                    zgłoszone do PUP w latach 2004-2010. 
 

 
 

Źródło: Sprawozdanie  MPiPS-01. 
 

      

       Tabela 21.            Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej według powiatów. 

 
POWIAT 

liczba 
ofert pracy 

zgłoszonych 
w okresie 

2009 

liczba 
wolnych miejsc 
pracy i miejsc 

aktywizacji 
zawodowej 
w 2010 roku 

w tym: 
Wzrost / 
spadek 

w 
porównaniu 
do 2009 r. 

liczba ofert 
zatrudnienia 

lub innej pracy 
zarobkowej 

miejsca 
aktywizacji 
zawodowej 

1 2 3 4 5 6 
bieszczadzki 626 740 394 346 114 
brzozowski 1 489 1 843 1 023 820 354 
dębicki 1 927 3 041 2 351 690 1 114 
jarosławski 2 100 3 581 2 204 1 377 1 481 
jasielski 2 244 2 498 1 329 1 169 254 
kolbuszowski 744 1 128 764 364 384 
krośnieński 1 261 1 669 1 183 486 408 
leski 621 734 342 392 113 
leżajski 1 490 1 577 683 894 87 
lubaczowski 1 562 1 582 850 732 20 
łańcucki 1 247 1 626 1 002 624 379 
mielecki 3 435 4 540 3 002 1 538 1 105 
niżański 1 453 1 759 914 845 306 
przemyski 1 119 999 652 347 -120 
przeworski 1 982 2 664 808 1 856 682 
ropczycko-sędziszowski 1 863 2 054 958 1 096 191 
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rzeszowski 3 323 4 135 2 645 1 490 812 
sanocki 1 694 1 714 1 136 578 20 
stalowowolski 1 685 2 035 1 098 937 350 
strzyżowski 1 241 1 541 592 949 300 
tarnobrzeski 1 079 1 398 894 504 319 
Krosno 2 101 1 801 1 208 593 -300 
Przemyśl 2 110 2 156 1 325 831 46 
Rzeszów 7 322 8 833 7 145 1 688 1 511 
Tarnobrzeg 1 545 1 833 1 033 800 288 
województwo 47 263 57 481 35 535 21 946 10 218 
 Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań o rynku pracy  MPiPS– 01 za  lata  2009 -2010. 

 

Pomimo wzrostu liczby zgłaszanych do urzędów pracy ofert, potrzeby w tym zakresie 

nadal nie są w pełni zaspokojone. Wpływa na to również  znaczne zróżnicowanie liczby ofert 

zgłaszanych w poszczególnych powiatach. W 2010 r oku w zrost m iejsc z atrudnienia 

odnotowano w 23 powiatowych urzędach pracy, a jedynie w 2 niewielki spadek. Największy 

wzrost lic zby mie jsc pr acy i  miejsc a ktywizacji z awodowej odnotowano w : Rzeszowie 

(wzrost o 1 511), powiecie  jarosławskim (1 481),  dębickim (1 114), mieleckim  

(1 105),  rzeszowskim (812), przeworskim (682) i   krośnieńskim (408). Spadek odnotowano 

w: Krośnie (spadek o 300 wolnych miejsc pr acy i akt ywizacji z awodowej) oraz pow iecie 

przemyskim (120). 

Najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłosili pracodawcy 
z powiatów: 
 

• m. Rzeszowa – 8 833 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, 

• powiatu mieleckiego – 4 540, 

• rzeszowskiego –  4 135, 

• jarosławskiego – 3 581.  
 

Najmniej zaś z powiatów: 
 

• leskiego – 734 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, 

• bieszczadzkiego – 740, 

• przemyskiego – 999, 

• kolbuszowskiego – 1 128. 
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                    Tabela 22.           Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej 

                                                subsydiowane z Funduszu Pracy. 

 

 
POWIAT 

liczba 
wolnych 

miejsc pracy i 
aktywizacji 
zawodowej 

zgłoszonych 
w okresie 
2010 roku. 

 
w tym: 

subsydiowane 
z funduszu 

pracy. 

%  udział 
subsydiowanych 

miejsc pracy 
i aktywizacji 
zawodowej 
w ogółem. 

bieszczadzki 740 536 72,4 
brzozowski 1 843 1 666 90,4 
dębicki 3 041 1 872 61,6 
jarosławski 3 581 2 424 67,7 
jasielski 2 498 1 881 75,3 
kolbuszowski 1 128 587 52,0 
krośnieński 1 669 960 57,5 
leski 734 558 76,0 
leżajski 1 577 1 260 79,9 
lubaczowski 1 582 1 367 86,4 
łańcucki 1 626 1 175 72,3 
mielecki 4 540 2 546 56,1 
niżański 1 759 1 504 85,5 
przemyski 999 871 87,2 
przeworski 2 664 2 367 88,9 
ropczycko-sędziszowski 2 054 1 556 75,8 
rzeszowski 4 135 1 877 45,4 
sanocki 1 714 1 176 68,6 
stalowowolski 2 035 1 713 84,2 
strzyżowski 1 541 1 288 83,6 
tarnobrzeski 1 398 940 67,2 
Krosno 1 801 917 50,9 
Przemyśl 2 156 1 664 77,2 
Rzeszów 8 833 1 837 20,8 
Tarnobrzeg 1 833 1 121 61,2 
województwo 57 481 35 663 62,0 

                              Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań o rynku pracy MPiPS– 01. 
 
 

Subsydiowane  głównie z F unduszu P racy  miejsca pr acy i  akt ywizacji z awodowej 

łagodziły trudną sytuację na rynku pracy w poszczególnych pow iatach. W  2010 r oku 

największy ich udział w ogólnej lic zbie wolnych mie jsc pracy i aktywizacji z awodowej 

odnotowano w powiatach: 

• brzozowskim – 90,4%, 

• przeworskim – 88,9%, 

• przemyskim – 87,2%, 

• lubaczowskim – 86,4%. 
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       Najniższy  zaś w  powiatach: 
 

• m. Rzeszowie – 20,8%, 

• rzeszowskim – 45,4%, 

• m. Krośnie – 50,9%, 

• kolbuszowskim –  52% 
 
 

W województwie podkarpackim w 2010 roku na jedno wolne miejsce pracy i miejsce 

aktywizacji zawodowej przypadało średnio 29 os ób be zrobotnych (w 2009  r. – 33 

bezrobotnych). Przy c zym w  17 powiatach liczba ta była wyższa lub równa średniej  

w województwie, a w 8 niższa. Sytuacja w  t ym z akresie była najkorzystniejsza  

w: m. Rzeszowie gdzie na 1 miejsce zatrudnienia przypadało 11 bezrobotnych, m. Krośnie 

(15), T arnobrzegu ( 18), pow iecie m ieleckim i  r zeszowskim ( po 23)  oraz pr zeworskim, 

dębickim i tarnobrzeskim (po 27). Natomiast najmniej korzystna w powiatach:  przemyskim 

(67), krośnieńskim (47), jasielskim (45), strzyżowskim (43)  oraz   brzozowskim (42). 
 
            Tabela 23.          Średnia liczba bezrobotnych przypadających na 1 wolne 
                                        miejsce pracy i aktywizacji zawodowej w okresie 2010 r. 
 

 
POWIAT 

średnia 
liczba 

bezrobotnych 
(w m-cu) 

średnia liczba 
wolnych miejsc 

pracy 
i aktywizacji 
zawodowej 

(w m-cu) 

średnia liczba 
bezrobotnych 

przypadających 
na jedno 

wolne miejsce 
pracy i aktywizacji 

zawodowej 
(w m-cu) 

bieszczadzki 1 937 62 31 
brzozowski 6 412 154 42 
dębicki 6 858 253 27 
jarosławski 9 494 298 32 
jasielski 9 274 208 45 
kolbuszowski 3 893 94 41 
krośnieński 6 484 139 47 
leski 2 459 61 40 
leżajski 5 132 131 39 
lubaczowski 4 365 132 33 
łańcucki 5 093 136 38 
mielecki 8 516 378 23 
niżański 5 393 147 37 
przemyski 5 540 83 67 
przeworski 5 976 222 27 
ropczycko - sędziszowski 5 028 171 29 
rzeszowski 7 872 345 23 
sanocki 5 258 143 37 
stalowowolski 6 927 170 41 
strzyżowski 5 495 128 43 
tarnobrzeski 3 196 117 27 
Krosno 2 266 150 15 
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Przemyśl 5 501 180 31 
Rzeszów 7 939 736 11 
Tarnobrzeg 2 819 153 18 
województwo 139 128 4 790 29 

                       Źródło: Wyliczenia własne na podstawie sprawozdań  MPiPS– 01. 
 

 

Analizując natomiast zgłoszone w okresie 2 010 r oku wolne mie jsca pr acy  

i a ktywizacji z awodowej według  Polskiej Klasyfikacji Działalności  należy podkreślić, że 

największą ich liczbę zgłosili pracodawcy z następujących sekcji: 

• handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 

i motocykli – 10 830 (tj. 18,9 % ogółu zgłoszonych ofert pracy), 

• administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne –  

9 873  (17,3%), 

• przetwórstwo przemysłowe  –  6 952  (12,2%),  

• budownictwo  –  5 348  (9,4%), 

• edukacja  –  3 565 (6,2%). 
 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej adresowane były najczęściej do 

osób bezrobotnych  z następujących grup zawodów: 

• pracownicy usług osobistych i sprzedawcy  – 12 483 (  tj. 21,8% ogółu zgłoszonych 

ofert), 

• pracownicy przy pracach prostych – 10 628  (18,6%), 

• pracownicy biurowi  –  8 448 (14,8%), 

• robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 8 305  (14,5%). 

• technicy i inny średni personel  –  8 105  (14,2%), 
 

 

           Tabela 24.     Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej wg grup zawodów. 

 

Grupy zawodów 
(za klasyfikacją zawodów 

i specjalności). 
kody 
zaw. 

I półrocze 
2010 r. 

II półrocze 
2010 r. 

 ogółem  
w 2010 

roku 

 % 
 do ogółu 

zgłoszonych 
w 2010 roku 

Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 1 203 221 424 0,7 
Specjaliści 2 2 008 2 169 4 177 7,3 
Technicy i inny średni personel 3 4 935 3 170 8 105 14,2 
Pracownicy biurowi 4 4 883 3 565 8 448 14,8 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 5 5 340 7 143 12 483 21,8 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 6 220 59 279 0,5 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 7 3 505 4 800 8 305 14,5 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 8 1 937 2 340 4 277 7,5 
Pracownicy przy pracach prostych 9 7 763 2 865 10 628 18,6 
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Siły zbrojne 0 0 0 0 --- 
Bez zawodu 00 17 11 28 0,05 
Razem 99 30 811 26 343 57 154 100,0 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 zał.3. Według sprawozdań MPiPS-01 w okresie 2010 r. zgłoszono łącznie 57 481 ofert pracy. 
Natomiast liczba ofert pracy podana w powyższym zestawieniu  (tj. 5 7 154) została pomniejszona o oferty z realizacji których 
pracodawcy zrezygnowali. 
 

W porównaniu do 2009 roku największy wzrost liczby ofert pracy odnotowano 

w następujących grupach zawodów: 

• pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – wzrost o 3  481 w olnych m iejsc 

pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, 

• robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 2 355, 

• operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 1 412, 

• pracownicy biurowi – 791. 
 

Najniższy  natomiast odnotowano w następujących grupach zawodów: 
 

• rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – wzrost o 29 wolnych miejsc pr acy lub 

aktywizacji zawodowej, 

• parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy – 98, 

• specjaliści – 590, 

• technicy i inny średni personel –  595. 
 
 

Tabela 25.   Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej według grup zawodów  
                  zgłoszone w latach 2009-2010. 

Grupy zawodów 
 

kody 
zaw. 

wolne miejsca pracy i 
aktywizacji zawodowej 
zgłoszone w okresie: 

wzrost lub 
spadek 

 w 
porównaniu 
do 2009 r. 2009 r. 2010 r. 

Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 1 326 424 98 
Specjaliści 2 3 587 4 177 590 
Technicy i inny średni personel 3 7 510 8 105 595 
Pracownicy biurowi 4 7 657 8 448 791 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 5 9 002 12 483 3 481 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 6 250 279 29 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 7 5 950 8 305 2 355 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 8 2 865 4 277 1 412 
Pracownicy przy pracach prostych 9 9 952 10 628 676 
Siły zbrojne 0 0 0 0 
Bez zawodu 00 76 28 -48 
Razem 99 47 175 57 154 9 979 

             Źródło: Sprawozdania  MPiPS-01 zał.3. 
 
 

Z analizy zgłoszonych przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy wolnych 

miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wynika, iż podobnie jak w latach ubiegłych 
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pracodawcy za pośrednictwem urzędów pracy częściej poszukiwali pracowników do prac, 

które nie wymagają posiadania zbyt specjalistycznych umiejętności  czy wysokiego poziomu 

wykształcenia. Urzędy pracy zajmują się głównie bezrobotnymi i poszukującymi pracy 

posiadającymi stosunkowo niskie kwalifikacje zawodowe. Stąd też z  uwagi na dużą podaż 

bezrobotnych m ogących pracować na stanowiskach robotniczych jest to nadal najbardziej 

dogodny sposób pozyskania pracowników. 

 

 

5. Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne formy promocji zatrudnienia 
 
 
 
 

W 20 10 r. środki z Funduszu Pracy na ak tywne formy p romocji z atrudnienia 

i przeciwdziałania bezrobociu przekazywane były bezpośrednio samorządom powiatowym 

według określonego algorytmu. Na działania w tym zakresie  wydatkowano z Funduszu Pracy 

łącznie 392,9 mln. zł.  (w  2009  280,7 mln. zł). 
 

Z tej kwoty: 

• 154,8 mln. zł. (tj. 39,4% ogółu wydatków na aktywne formy) przeznaczono na 

stypendia,  

• 79,1 mln. zł. (tj. 20,1%) środków na podjęcie przez bezrobotnych działalności 

gospodarczej, 

• 75,1 mln. zł. (tj. 19,1%) środków w ramach refundacji pracodawcom kosztów 

zatrudnienia osoby bezrobotnej, 

• 35,1 mln. zł.  (tj. 8,9%) na roboty publiczne, 

• 22,6 mln. zł. (tj. 5,8%) na prace interwencyjne, 

• 17,8 mln. zł. (tj. 4,5%) na szkolenia, 

            oraz 

• 8,4  mln. zł. (tj. 2,1%)  na  pozostałe aktywne formy. 
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            Wykres 6. Struktura wydatków z Funduszu  Pracy w 2010 r.  (w mln. zł). 
 
 

 
                       Źródło: Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy MPiPS– 02. 

 
 
 
6. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników 
 
 
 
 

Podkreślić należy, że okresie 2010 r. zgłoszenia przez pr acodawców zamiaru 

dokonania zwolnień  z  przyczyn niedotyczących  pracowników były na znacznie niższym 

poziomie niż w  roku poprzednim.  Zamiar zwolnienia z tych przyczyn zgłosiły ogółem 22 

zakłady planujące zwolnienie 1 412 osób ( w 2009 roku 55 zakładów  9 176 pracowników). 

Natomiast wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w  2010 r. 

otrzymało 1 120 osób (z tego 791 pracowników z 15 zakładów sektora publicznego oraz  329 

pracowników  z  21  zakładów sektora prywatnego). Ponadto na koniec grudnia 2010 roku na 

dalsze wypowiedzenia oczekiwało jeszcze łącznie 240  pracowników z  4 zakładów pracy (tj. 

po 2 z sektora publicznego  i prywatnego). Dla porównania w okresie 2009 r. wypowiedzenia 

umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników otrzymało  6 570 osób (z tego 1 458  

pracowników z  8 zakładów sektora publicznego oraz 5 112 pracowników  z  41 zakładów 

sektora prywatnego) . W końcu grudnia 2009 r. na dalsze wypowiedzenia oczekiwało jeszcze 
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łącznie 4 105 pracowników z 10 zakładów pracy (1 z sektora publicznego i 9 z  sektora 

prywatnego) 34

Osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników stanowiły ok. 2,5% ogółu 

bezrobotnych zarejestrowanych w województwie podkarpackim na koniec grudnia 2010 roku. 

(2009 r. – ok. 3,5%). N atomiast z   łącznej liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych  

w  2010 roku  2 786 osób tj. ok. 1,6%  przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy zwolnionych 

było z powyższych przyczyn (w 2009 r. 3,2%). 

. 

 
            Tabela 26.         Zgłoszenia zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników 

w poszczególnych powiatach w  2010 roku. 
 

 
POWIAT 

ogółem 
pracowników 

pracowników  
z zakładów 
 z sektora 

publicznego 

pracowników 
z zakładów 
 z sektora 

 prywatnego 

bieszczadzki 0 0 0 
brzozowski 2 2 0 
dębicki 40 20 20 
jarosławski 480 461 19 
jasielski 0 0 0 
kolbuszowski 1 0 1 
krośnieński 0 0 0 
leski 0 0 0 
leżajski 0 0 0 
lubaczowski 0 0 0 
łańcucki 0 0 0 
mielecki 0 0 0 
niżański 0 0 0 
przemyski 23 23 0 
przeworski 0 0 0 
ropczycko - sędziszowski 8 8 0 
rzeszowski 84 84 0 
sanocki 26 2 24 
stalowowolski 492 280 212 
strzyżowski 1 1 0 
tarnobrzeski 0 0 0 
Krosno 92 0 92 
Przemyśl 83 83 0 
Rzeszów 80 0 80 
Tarnobrzeg 0 0 0 
województwo 1 412 964 448 

              Źródło: Sprawozdania  MPiPS-01. 
 

 
            
 
 

                                                 
34   Źródło: Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 za 2009 rok. Dane dotyczą kumulatywnych zwolnień w roku, ujętych w drugiej części 
działu trzeciego sprawozdania. 
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 Wykres 7. Osoby zgłoszone  oraz  zwolnione  z przyczyn  niedotyczących  
pracowników w województwie podkarpackim w latach 2009 – 2010. 

 

 
Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01. 
 
 
 
 
 

PODSUMOWANIE 
 
 

W  2010 roku w porównaniu do stanu z końca 2009 r. w województwie podkarpackim 

zanotowano wzrost liczby bezrobotnych o 319 osób oraz  spadek o 0,1% stopy bezrobocia (po 

korekcie przez GUS danych o wysokości stopy bezrobocia za grudzień 2009 roku).  

 

Specyfika struktury bezrobocia w 2010 roku: 

 

•  Wyższy udział kobiet niż mężczyzn w ogólnej l iczbie bezrobotnych (51,6% w roku 

2010 podczas g dy w  20 09 r oku  50,1% ). Bezrobotne kobi ety t o nadal najczęściej 

młode osoby w wieku od 18 do 34 lat (57,8% ogółu bezrobotnych kobiet). Częściej 

niż mężczyźni posiadają wyższy poziom wykształcenia, a  pomimo to przeważają 

wśród ogółu osób długotrwale bezrobotnych. Według stanu na ko niec 20 10 r. 

bezrobotne  kobiety stanowiły prawie 56  % długotrwale bezrobotnych. 
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• Utrzymujący się od dłuższego czasu wysoki poziom bezrobotnych zamieszkałych na 

terenach wiejskich. Bezrobotni zamieszkali na  wsi stanowili 62,3 % ogółu 

bezrobotnych. Są to głównie osoby młode do 34 lat  tj. 57,3% ogółu be zrobotnych 

zam. na wsi, posiadające  niskie kwalifikacje zawodowe tj. wykształcenie zasadnicze 

zawodowe oraz gimnazjalne i poniżej (tj. 57,2% ). Bezrobotni z terenów wiejskich ze 

względu na większe trudności w podjęciu zatrudnienia w pobliżu miejsca 

zamieszkania posiadają również krótki staż zawodowy (36,5% posiada staż do 5 lat,  

a 28,8% przed rejestracją w urzędzie pracy w o góle jeszcze nie pracowało).  Ponad 

37% z nich pozostaje bez pracy przez okres powyżej 12 miesięcy. 

• Znaczna gr upa zarejestrowanych osób bezrobotnych długo oczekiwała na podjęcie 

pracy. Osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 54,3 % ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych. 

• Ponad połowa  tj. 52,7% bezrobotnych posiadała również niski poziom wykształcenia: 

zasadnicze z awodowe – 30,9% or az g imnazjalne i   poniżej – 21,8% ogółu 

bezrobotnych. Wykształcenie wyższe posiadało  tylko 11,7% zarejestrowanych. 

• Osoby młode, tj. w w ieku od 18 do 34  l at stanowiły 55,4% ogółu bezrobotnych  

(z t ego  24,5% w wi eku od 18 do 24 lat). Podkreślić również należy, iż bezrobotni  

w wieku mobilnym (do 44 lat)  stanowią  aż  ¾ ogólnej ich liczby. 

• 26,8 %  bezrobotnych  przed zarejestrowaniem  jeszcze nie p racowało, a  36,6%    

posiadało krótki staż pracy tj. do 5 l at  co w  pr zypadku s tawianych pr zez 

pracodawców wymagań związanych z posiadaniem doświadczenia zawodowego  

dodatkowo utrudniało im podjęcie zatrudnienia. 

 

W okresie 2010 roku n a r ynku p racy w ojewództwa p odkarpackiego z anotowano 

również: 

 

• większą liczbę zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy bezrobotnych 

(174 505) niż wyrejestrowanych (174 186), co wpłynęło na wzrost liczby 

bezrobotnych ( o 319  os ób ) . Z  powodu po djęcia pracy wyłączono 71 738  

bezrobotnych tj. 41,2% ogółu wyrejestrowanych, 

• utrzymujący się od dłuższego czasu wysoki napływ do urzędów pracy osób już 

wcześniej bezrobotnych czyli rejestrujących się po raz kolejny. Osoby  te  stanowiły  

78,5% ogólnej liczby zarejestrowanych w 2010 r. bezrobotnych, 
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• utrzymującą się na dosyć wysokim poziomie liczbę bezrobotnych, którzy nie 

potwierdzali w urzędach pracy swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia. Stanowili 

oni 2 8% (  tj. 48 802 os oby) ogółu wyrejestrowanych w ciągu roku kalendarzowego 

bezrobotnych (w  2009 r. 29,9%), 

• spadek  udziału bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku (z 17,6% na koniec 

2009 r. do 14,5% na koniec grudnia 2010), 

• znacznie niższy jak w roku poprzednim poziom zwalniania pracowników z przyczyn 

dotyczących pracodawcy (w 2010 r. wypowiedzenia umów o pracę otrzymało łącznie 

1 120  pracowników z 36 zakładów, a w  2009 r. 6 570  pracowników z  49 zakładów, 

• wyższą niż w  ubiegłym roku,  ale nadal niewystarczającą w s tosunku do realnych 

potrzeb l iczbę zgłaszanych do powiatowych urzędów pr acy wolnych miejsc pr acy  

i miejsc aktywizacji zawodowej, a także utrzymujący się od dłuższego czasu wysoki 

udział subsydiowanych głównie z Funduszu Pracy wolnych miejsc pracy.  W 2010 r. 

liczba zgłoszonych wolnych miejsc pr acy i aktywizacji z awodowej (57 481)  była 

o 10 218  wyższa od zgłoszonych w 2009 r. (47 263). Natomiast odsetek ofert pr acy 

subsydiowanej w ogólnej liczbie zgłoszonych ofert  wynosił 62% (w  2009 roku 

61,3%), 

• utrzymujące się  duże zainteresowanie bezrobotnych dotacjami na uruchomienie 

własnej działalności gospodarczej, a także  pracodawców zatrudniających 

bezrobotnych w ramach refundacji kosztów na wyposażenie i doposażenie stanowisk 

pracy.  W 2010 r. przydzielono dotacje 4 377 bezrobotnym oraz 5 102 pracodawcom, 

a w 2009 r. odpowiednio:  3 276  i   3 417. 
 

Uwarunkowania te oraz s pecyfika s truktury bezrobotnych w z nacznym s topniu 

wpływały na sytuację na rynku pracy w  naszym województwie, chociaż podkreślić należy, że 

skuteczność promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu wiąże się bezpośrednio  

z rozwojem gospodarczym województwa oraz aktywnością partnerów rynku pracy. Stąd też 

ważnym je st pode jmowanie i kont ynuowanie wszelkich działań w tym zakresie przez 

wszystkich partnerów działających na rynku pr acy. W  c elu promocji z atrudnienia oraz 

łagodzenia negatywnych skutków be zrobocia samorząd województwa podejmował  

i kontynuował wiele  kompleksowych działań mających na celu z jednej s trony pozyskanie 

dodatkowych środków, a z drugiej promocję regionalnej nauki oraz nowoczesnej produkcji. 

W działaniach  Wojewódzkiego Urzędu Pracy środki  pochodziły głównie z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 
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Kapitał Ludzki.  Kontynuowane działania związane z realizacją poszczególnych priorytetów 

PO KL wynikały z zadań wynikających  z pełnienia przez WUP funkcji instytucji 

pośredniczącej w województwie podkarpackim i dotyczyły  następujących obszarów: 

• rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

• promocja integracji społecznej, 

• regionalne kadry gospodarki, 

• rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

W samym tylko obszarze rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Priorytetu VI PO KL 

uczestniczyły ogółem 53 534 osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,  

z których 50 741 stanowiły osoby bezrobotne (z tego 15 871 długotrwale bezrobotne ).  

Według danych na koniec grudnia 2010 roku w ramach PO KL podpisanych zostało 

1 319 umów z beneficjentami na realizację projektów na łączną kwotę 1 090 053 503 zł. 

W ramach komponentu regionalnego województwo podkarpackie uplasowało się na 

siódmej pozycji w kraju pod względem liczby podpisanych umów, na trzeciej poz ycji pod 

względem procentowego wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w  odni esieniu do  

zakontraktowanych um ów ( 63,6%) or az na  czwartej poz ycji ( 38,6%) w  odni esieniu do  

zatwierdzonych wniosków o płatność. Czwarta pozycja w skali kraju pozwoliła na uzyskanie 

dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania w ramach budżetu 

środków europejskich. Łącznie ze współfinansowaniem z budżetu Państwa Podkarpacie 

otrzyma doda tkowo  po nad 49 m ln euro, co w  pr zeliczeniu w g a ktualnego kur su wynosi 

prawie 200 mln PLN. Dodatkowe środki zostaną wykorzystane przede wszystkim na 

działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy, realizowanej m.in. poprzez wspieranie 

rozwoju przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia. W ramach uzyskanych środków 

planowane jest także udzielanie wsparcia na zakładanie oraz początkową fazę 

funkcjonowania nowych ośrodków wychowania przedszkolnego, zwłaszcza na terenach 

wiejskich. Ponadto, przewiduje się  pomoc na rzecz rozwoju aktywnej polityki integracyjnej 

w z akresie z apewnienia zatrudnienia możliwie największej liczbie osób zagrożonych 

ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym w regionie. 
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aneks 
statystyczny 
  Załącznik - Aneks statystyczny.xls 



TABLICA 20. WYDATKI ZREALIZOWANE Z FUNDUSZU PRACY W  2010 R.

w mln. zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
    2010 r.

Ogółem 615,6
z tego:
 - zasiłki dla bezrobotnych 197,6
 - aktywne formy promocji zatrudnienia 392,9
-  inne 25,1

w %
100,0%

z tego:
 - zasiłki dla bezrobotnych 32,1%
 - aktywne formy promocji zatrudnienia 63,8%
-  inne 4,1%

Dane łącznie ze składką ZUS i zaliczką na podatek dochodowy.

Ogółem
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Jak co roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przygotował opracowanie 

o podejmowanych działaniach na rzecz promocji z atrudnienia, zapobiegania n egatywnym 

skutkom bezrobocia, w tym szczególnie marginalizacji osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy. Zostały w ni m zawarte realizowane w  20 10 roku zadania wynikające z ustawy 

o promocji zatrudnienia, ze szczególnym podkreśleniem inicjatyw ze sfery aktywnej polityki 

rynku pr acy or az wdrażania Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki wykorzystującego środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Opisane zostały 

również sposoby realizacji tych zadań, ich wyniki, jak też formy pomocy, której udzielamy 

zarówno projektodawcom, jak też osobom i instytucjom mającym kontakt z naszym urzędem 

w ramach szeroko pojętej współpracy. 

Dziękując wszystkim naszym partnerom, wyrażamy nadzieję na dalsze 

konstruktywne współdziałanie. 

 

  

 

Dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie 
Jacek Posłuszny 
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WSTĘP 

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje zadania wynikające z ustawy 

o promocji z atrudnienia i  i nstytucjach rynku pr acy, jak też obowiązki wynikające 

z dokumentów rządowych i  uchwał samorządu województwa popr zez i nspirowanie or az 

koordynację realizacji wojewódzkich i  lokalnych pr ogramów, mających na celu promocję 

zatrudnienia oraz łagodzenie negatywnych s kutków be zrobocia. Ponadto wspiera realizację 

w województwie podka rpackim pr ogramów z   Funduszu Pracy oraz wdraża programy 

finansowane z  Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym głównie realizuje Komponent 

Regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań 

samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy, realizowanych przez Wojewódzki 

Urząd Pracy, będący jednostką organizacyjną samorządu województwa, należy 

w szczególności: 

• określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów 

ludzkich w odniesieniu do kr ajowej pol ityki r ynku pr acy, pr zez pr zygotowanie 

i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia, 

• podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków 

i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz z atrudnienia, na  

działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i akt ywizacji 

bezrobotnych, 

• opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie 

monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, 

• współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej 

polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, 

• programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 
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• inicjowanie i r ealizowanie pr zedsięwzięć, mających na celu rozwiązanie lub 

złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników, 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 

• realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw 

Europejskiego O bszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz 

obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na  pods tawie 

umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, 

• realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników 

między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, państwami Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego nienależącymi do Unii Europejskiej oraz państwami 

niebędącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogącymi 

korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te 

państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, w szczególności 

wspieranie i realizacja zadań sieci EURES, 

• realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, 

wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień 

zawartych z partnerami zagranicznymi, 

• organizowanie, koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego 

i informacji zawodowej, a także ich rozwijanie na terenie województwa, 

• współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w z akresie 

organizacji szkoleń oraz przygotowania zawodowego dorosłych i staży, 

• współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi 

w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. 

 

Działania realizowane p rzez Wojewódzki Urząd Pracy w R zeszowie w   2010 roku 

przedstawione zostały w niniejszym opracowaniu. 
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ROZDZIAŁ 1.  
 

WDRAŻANIE KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL, DLA 
KTÓREGO WUP W RZESZOWIE PEŁNI ROLĘ INSTYTUCJI 

POŚREDNICZĄCEJ 
 

 

Umowa dotacji celowej 

W za kresie procedur dotyczących rozliczania środków finansowych w dniu 22 

stycznia 2010  r. została podpisana Umowa dot acji celowej w r amach PO K L dla 

województwa podk arpackiego na 2010 r. nr PK/POKL/DC/2010/1, pomiędzy Ministrem 

Rozwoju R egionalnego, reprezentowanym przez P anią Elżbietę Bieńkowską oraz 

Samorządem Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym pr zez P ana J acka 

Posłusznego, działającego na podstawie Uchwały nr 245/4723/09 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2009 r. 

Na pods tawie w/w Umowy, Instytucja Zarządzająca zobowiązała się do przekazania 

Instytucji Pośredniczącej dotacji celowej na 2010 rok w łącznej wysokości 53 687 100 PLN. 

Wskazane środki zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Priorytetów VI-IX 

oraz na Priorytet X Pomoc Techniczna. 

13 grudnia 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy przesłał  do IZ Informację nt. 

aktualnego zapotrzebowania na środki dotacji celowej na 2011 r. Informacja t a w  pos taci 

Harmonogramu dotacji celowej na realizację PO KL dla województwa podkarpackiego 

stanowi załącznik do Umowy dot acji celowej w  r amach PO K L dla w ojewództwa 

podkarpackiego na 2011 r., która podpisana została 30 grudnia 2010 r. 

Budżet środków europejskich 

Minister Rozwoju Regionalnego, jako dysponent środków w komponencie 

regionalnym P O KL upoważnił Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie do wydawania zgody na dokonywanie płatności przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego na podstawie wystawionych zleceń płatności na 2010 r. na mocy: 

• upoważnień nr DZF-IV-82250-6-(PK-ZW-1)-JO/10 i DZF-IV-82250-6-(PK-WUP-1)-

JO/10 z dnia 11 stycznia 2010 r.; 

• upoważnień nr DZF-IX-82250-6-(PK-ZW-2)-JŚ/10 i DZF-IX-82250-6-(PK-WUP-2)-

JŚ/10 z dnia 5 maja 2010 r.; 
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• upoważnień nr DZF-IX-82250-6-(PK-ZW-3)-MMaj/10 i DZF-IX-82250-6-(PK-WUP-

3)-MMaj/10 z dnia 13 października 2010 r.; 

• upoważnień nr DZF-IX-82250-6-(PK-ZW-4)-JŚ/10 i DZF-IX-82250-6-(PK-WUP-4)-

JŚ/10 z dnia 26 listopada 2010 r.; 

• upoważnień nr DZF-IX-82250-6-(PK-ZW-5)-MMaj/10 i DZF-IX-82250-6-(PK-WUP-

5)-MMaj/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. 

Dnia 23 grudnia 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Zarząd 

Województwa Podkarpackiego otrzymał również upoważnienia Ministra Rozwoju 

Regionalnego nr  D ZF-IX-82250-172-(PK-ZW-1)-JŚ/10 i DZF-IX-82250-172-(PK-WUP-1)-

JŚ/10 do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń 

płatności budżetu środków europejskich na 2011 r.  

Zatwierdzone dokumenty 

W 20 10 roku WUP opracował aktualizację Instrukcji w ykonawczych pr ocesów 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 -2013. Zaktualizowane Instrukcje zostały 

zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 22 kwietnia 2010 r. 

Plany Działania 

Zgodnie z  w ymogami Zasad dok onywania w yboru pr ojektów w  r amach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, WUP przygotował Plany Działania na 2011 rok, które zostały 

poddane konsultacjom społecznym. 

Plany Działania otrzymały pozytywną rekomendację Podkomitetu Monitorującego PO 

KL województwa podkarpackiego podczas posiedzenia w dniu 8 listopada 2010 r. Następnie 

Plany Działania zostały przesłane do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą – 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  

W dniu 30 grudnia 2010 r. Instytucja Zarządzająca działając na podstawie 

rekomendacji Komitetu dokonała końcowego zatwierdzenia Planów Działania województwa 

podkarpackiego na rok 2011 dla Priorytetów VII-IX oraz Priorytetu VI z wyłączeniem części  

D i E, które zostały zaakceptowane w styczniu 2011 roku i przedłożone do zatwierdzenia. 

Podkomitet Monitorujący PO KL 

W 2010  roku odbyły się dwa posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL 

Województwa Podkarpackiego: 
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1. 

Najważniejsze punkty obrad to: 

Pierwsze posiedzenie PKM PO KL odbyło się w dniu 17 maja 2010 r.  

• przedstawienie sprawozdania rocznego z realizacji PO KL za 2009 r., 

• prezentacja rekomendacji płynących z ba dania ew aluacyjnego Analiza 

aktywności projektodawców w  w ojewództwie podkarpackim w  zakresie działań 

skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w r amach P riorytetu 

VII P O K L, w t ym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, 

PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS, przeprowadzonego w 2009 r., 

• powołanie Regionalnej S ieci T ematycznej W ojewództwa P odkarpackiego 

i ustalenie składu instytucjonalnego RST. 

Podjęte zostały uchwały: w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania 

ewaluacyjnego „Analiza … ”, w sprawie zatwierdzenia składu instytucjonalnego 

Regionalnej S ieci T ematycznej w W ojewództwie P odkarpackim or az w  s prawie 

zatwierdzenia z miany w  R egulaminie PKM P O K L W ojewództwa P odkarpackiego 

przyjętego w dniu 16 listopada 2007 roku. 

W trybie obiegowym podjęta została uchwała w sprawie składu osobowego 

Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim. 

2. 

Najważniejsze punkty obrad to: 

Drugie posiedzenie PKM PO KL odbyło się w dniu 8 listopada 2010 r. 

• przedstawienie projektów Planów działania na 2011 r. poszczególnych 

Priorytetów komponentu regionalnego PO KL, 

• przedstawienie Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych na 2011 r., 

• przedstawienie sprawozdań okresowych z realizacji komponentu regionalnego 

PO KL, 

• przedstawienie zmienionego składu Regionalnej Sieci Tematycznej 

w Województwie Podkarpackim. 

Podjęte zostały uchwały: w sprawie pozytywnej rekomendacji Planów Działania 

na 2011 rok w ramach PO KL oraz w sprawie zaopiniowania Rocznego Planu Działań 

Ewaluacyjnych WUP w Rzeszowie na 2011 r. 

Regionalna Sieć Tematyczna 

W wyniku podjętych przez PKM uchwał dotyczących składu instytucjonalnego 

i osobowego od dnia 17 września 2010 r. w województwie podkarpackim działa Regionalna 
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Sieć Tematyczna. Pierwsze spotkanie Sieci odbyło się 14 października 2010 r., przyjęto 

wówczas Regulamin Funkcjonowania Sieci oraz powołano Przewodniczącego w osobie Pani 

Grażyny Dytko – Wicedyrektora ds . E FS W UP w  Rzeszowie or az Wiceprzewodniczącego 

w osobie Pani Ewy Tabisz. Sekretariat RST województwa podkarpackiego funkcjonuje przy 

Wydziale Koordynacji PO KL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

Do zadań Sieci należeć będzie głównie opiniowanie strategii wdrażania oraz walidacja 

produktów projektów innowacyjnych, r ealizowanych w  komponencie r egionalnym. Ponadto 

członkowie Sieci będą mieli za zadanie udzielać wsparcia merytorycznego beneficjentom 

wdrażającym projekty innowacyjne, wymieniać się doświadczeniami i niwelować 

pojawiające się problemy. 

Pomoc Techniczna 

W czerwcu 2008 roku WUP podpisał Umowę o dofinansowanie Rocznych Planów 

Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL, na podstawie której Instytucja Zarządzająca 

przyznała WUP dofinansowanie na realizację RPD PT PO KL w latach 2007-2010 w kwocie 

24 684 104 PLN. WUP zobowiązał się do wdrażania Działania w latach 2007-2010 pr zez 

opracowanie i realizację RPD PT PO KL oraz do wniesienia wkładu własnego w kwocie 

4 356 018 PLN. W październiku 2008 roku został podpisany pierwszy aneks do w/w umowy 

na podstawie którego Instytucja Zarządzająca przyznała WUP dodatkowo środki na realizację 

zadań i funkcjonowanie Regionalnych Ośrodków EFS w latach 2008-2010 w łącznej kwocie 

4 988 000 PLN. Drugi aneks do w/w umowy został zawarty 4 lutego 2009 r. i doprecyzował 

zapisy umowy. Trzeci aneks do w/w umowy został zawarty 21 czerwca 2010 r. i miał on na 

celu doprecyzowanie zapisów umowy pod kątem nowej ustawy o finansach publicznych, jak 

również uszczegółowienia poszczególnych paragrafów. 

Roczny Plan Działań PT na 2010 r. został zatwierdzony 2 listopada 2009 r. Pierwsza 

zmiana w  R PD P T, dokonana za zgodą Instytucji Zarządzającej została zatwierdzona 

22 stycznia 2010 r. Kolejna zmiana RPD została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą 

w dniu 16 grudnia 2010 r. 

W 20 10 r. opracowany został Roczny Plan Działań PT na 2011 r., kt óry Instytucja 

Zarządzająca zatwierdziła 9 grudnia 2010 roku. 

Regionalne Ośrodki EFS 

Od początku 2010 roku na terenie Województwa Podkarpackiego kontynuowały 

działalność 4 Regionalne Ośrodki EFS, z którymi została podpisana umowa ramowa w 2009 

roku tj. Towarzystwo ALTUM, prowadzące RO EFS w Rzeszowie, Tarnobrzeska A gencja 
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Rozwoju R egionalnego S. A . p rowadząca RO EFS w Tarnobrzegu, Przemyska A gencja 

Rozwoju R egionalnego S. A . p rowadząca RO EFS w Przemyślu oraz Podkarpacka Izba 

Gospodarcza w Krośnie prowadząca RO EFS w Krośnie. 

Wszystkie Ośrodki realizowały swoje działania związane ze szkoleniami, animacją, 

doradztwem i informacją w oparciu o przygotowane i zatwierdzone przez WUP w Rzeszowie 

Oferty na 2010 rok (w dniu 30.12.2009 r. zostały podpisane aneksy dołączające zatwierdzone 

Oferty Ośrodków do umów ramowych). 

W wyniku weryfikacji Regionalnych Ośrodków EFS przez Krajowy Ośrodek EFS, 

Ośrodek w Przemyślu nie otrzymał certyfikatu pozwalającego na dalsze realizowanie zadań 

przez RO EFS. W związku z tym IP w dniu 23 sierpnia 2010 roku rozwiązała umowę 

z Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego, prowadzącą RO EFS Przemyśl. Wsparcie dla 

klientów z  obszaru subregionu przemyskiego zostało powierzone pozostałym 3 Ośrodkom 

z Rzeszowa, Tarnobrzegu i Krosna (na podstawie aneksu z dnia 13.09.2010 r.). 

W listopadzie 2010 r. WUP w Rzeszowie ogłosił konkurs na wybór instytucji 

prowadzącej RO EFS w Przemyślu. W odpowiedzi na konkurs zastała złożona jedna oferta 

Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która została odrzucona przed dokonaniem 

oceny formalnej. Ponowny nabór przeprowadzony zostanie początkiem roku 2011. 

W dniu 29 grudnia 2010 roku podpisano aneks przedłużający działalność Ośrodka 

w Rzeszowie do końca 2011 roku, który jednocześnie zawierał zatwierdzoną Ofertę RO EFS 

Rzeszów na rok 2011. Aneksy z Ośrodkami z Krosna i Tarnobrzegu, przedłużające ich 

działalność na kolejne lata, zostały podpisane w styczniu 2011 roku (załącznikiem do 

aneksów są m. in. Oferty tych Ośrodków na 2011 rok). 

 

Ewaluacja 

W pierwszym półroczu 2010 r. zamieszczony został na stronie internetowej WUP 

raport z  badania e waluacyjnego dot yczący integracji społecznej, wraz ze streszczeniem 

w języku polskim i angielskim. Rekomendacje z  badania zostały zaprezentowane i przyjęte 

przez Podkomitet Monitorujący. W drugim półroczu 2010, PKM P O K L p rzedstawiona 

została również informacja na temat stanu wdrażania rekomendacji z zakończonych do tej 

pory badań zleconych przez WUP. 

W okresie od 23 września do 21 grudnia 2010 roku zostało przeprowadzone kolejne 

badanie ew aluacyjne p t. „Analiza pr ojektów s zkoleniowych r ealizowanych w  r amach 

komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)”. 
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Zakres badania obejmował: 

Cel główny: uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat głównych kierunków wsparcia 

oferowanych w projektach szkoleniowych wyłonionych do dofinansowania w Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Rzeszowie do końca 2009 r. w zakresie następujących Działań/Poddziałań 

PO KL: 6.1.1, 6.3, 7.2.1, 7.3, 8.1.1, 9.5. 

Cele szczegółowe badania: 

• Określenie kierunków i przestrzennego zróżnicowania wykorzystania środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów szkoleniowych 

w odniesieniu do b adanych P riorytetów, skupiających poszczególne grupy do celowe 

PO KL w województwie podkarpackim oraz analiza przyczyn tego zjawiska. 

• Zidentyfikowanie obs zarów/grup doc elowych pomijanych/ niedoreprezentowanych 

w projektach szkoleniowych w ramach badanych Działań/ Poddziałań komponentu 

regionalnego PO KL oraz wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy. 

• Analiza stopnia dopasowania szkoleń proponowanych w projektach zatwierdzonych 

do realizacji w województwie podkarpackim do potrzeb regionalnego rynku pracy. 

• Zidentyfikowanie t ypów pr ojektów s zkoleniowych (tematyki szkoleń, form szkoleń 

itp.) na jbardziej i  na jmniej e fektywnych w  odni esieniu do pos zczególnych grup 

odbiorców skupionych w badanych Priorytetach komponentu regionalnego PO KL. 

• Sformułowanie zaleceń, mających służyć bardziej precyzyjnemu ukierunkowaniu 

wsparcia s zkoleniowego w  ba danych P riorytetach/ Działaniach/ Poddziałaniach 

komponentu regionalnego PO KL w celu powiązania tematyki szkoleń finansowanych 

z EFS z potrzebami regionalnego rynku pracy. 

W województwie działa stworzona przez WUP Regionalna Grupa Sterująca 

Ewaluacją. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa jej spotkania – oba w dr ugim 

półroczu 2010 r. 

Działania w zakresie Informacji i Promocji 

Spotkania szkolenia, warsztaty, konferencje 

Po każdym ogłoszonym konkursie WUP or ganizował spotkania informacyjne dla 

beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki z EFS w ramach PO KL. W trakcie 

spotkań, w formie prezentacji przedstawiane były informacje dotyczące ogłoszonego 

konkursu, omawiana była dokumentacja konkursowa oraz przedstawiane z asady oc eny 

wniosków o dofinansowanie. 
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16 lutego 2010 r. oraz 28 grudnia 2010 r. zorganizowane zostały spotkania 

informacyjne, które dotyczyły projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy 

(Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności 

zawodowej osób bezrobotnych). 

Ponadto zorganizowane zostały 4 spotkania informacyjne w trakcie których 

przekazane zostały informacje o projektach systemowych z zakresu indywidualizacji 

nauczania, które można realizować w ramach Poddziałania 9.1.2. 

W 2010 r. WUP zorganizował 22 spotkania informacyjne dla 847 osób. 

28 września 2010 r. zorganizowana została Konferencja pt. „Indywidualizacja procesu 

nauczania i  wychowania uc zniów kl as I - III szkół podstawowych w województwie 

podkarpackim”, w której udział wzięło 140 osób. 

W 2010 r. WUP zorganizował 4 szkolenia dotyczące zasad prawidłowego 

przygotowania Wniosku o płatność. W szkoleniach brali udział beneficjenci realizujący 

projekty w ramach Priorytetów  VI, VII i IX wdrażanych przez WUP. W szkoleniach udział 

wzięło 202 osoby. 

Dni otwarte 

W dni ach 11 -12 maja 2010 r. WUP zorganizował „Dni otwarte”, które odbyły się 

w siedzibie WUP oraz w oddziałach zamiejscowych – Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu. Na 

potencjalnych pr ojektodawców, b eneficjentów realizujących projekty oraz osoby 

zainteresowane programem Kapitał Ludzki czekali pracownicy WUP oraz Regionalnych 

Ośrodków EFS. Wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informację nt. możliwości 

realizowania projektów w ramach PO KL oraz aktualnie realizowanych szkoleniach. 

WUP zapraszał wszystkich chętnych do udziału w „Dniach Otwartych” poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia w trzech gazetach regionalnych i dwóch rozgłośniach radiowych, 

a także poprzez umieszczenie w budynkach WUP plakatów informacyjnych o planowanym 

przedsięwzięciu. 

Konkurs plastyczny 

• w okr esie 6.09 .2010 – 17.12 2010 r. WUP zorganizował i rozstrzygnął konkurs 

plastyczny pt . „ Człowiek – najlepsza i nwestycja”, skierowany do uczniów szkół 

podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. 
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Celem k onkursu było zachęcenie nauczycieli szkół podstawowych do 

przeprowadzania lekcji, pogawędek z zakresu tematyki unijnej a przez nie zapoznanie 

uczniów z rolą, jaką odgrywa PO KL w życiu codziennym mieszkańców Podkarpacia. 

Udział w innych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych 

WUP angażował się również w innego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze 

promocyjnym: 

• w dniu 5 lutego 2010 r. Dyrektor WUP uczestniczył w konferencji zorganizowanej 

przez Ministra Edukacji Narodowej Katarzynę Hall, pt. „Kierunki zmian w kształceniu 

zawodowym oraz kształceniu uczniów z e s pecjalnymi pot rzebami e dukacyjnymi 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, 

• pracownicy W UP w  dni ach 9 -10 l utego 2010 r . uc zestniczyli w  V Podkarpackich 

Targach Edukacyjnych. Przedsięwzięcie skierowane było głównie do uczniów, którzy 

zakończyli w tym roku szkołę, studentów oraz nauczycieli, 

• w dniu 28 sierpnia 2010 r. przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego odbyła się impreza masowa pt. „Pożegnanie wakacji z Funduszami 

Europejskimi”, w której udział wzięli m. in. pracownicy WUP, 

• w dni ach 1 -2 października 2010 r. pracownicy WUP wzięli udział w III Forum 

Funduszy Europejskich w Warszawie. Na stoisku wystawienniczym WUP pracownicy 

udzielali informacji nt. wdrażania PO KL na Podkarpaciu, 

• w dniu 7 października 2010 r. pracownicy WUP wzięli udział w IV 

Międzynarodowych Targach Pracy w Rzeszowie. 

 

Telewizja 

W T VP O /Rzeszów r ealizowany był cykl programów poświęconych Programowi 

Operacyjnemu Kapitał Ludzki, pt. Inwestycje w człowieka - sukces Podkarpacia. 

Wyprodukowano i wyemitowano następujące felietony: 

• felieton dotyczący realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy 

społecznej w województwie podkarpackim w ramach Priorytetu VII Promocja 

integracji społecznej, 

• 2 części felietonu mającego na celu zachęcenie zarówno szkół podstawowych, jak i ich 

organów prowadzących do realizacji projektu systemowego, mającego na celu 

indywidualizację nauczania w szkołach podstawowych, 
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• felieton mający na celu promowanie spółdzielczości socjalnej, 

• felieton, w ramach którego promowany był rozwój szkolnictwa zawodowego, 

• felieton dotyczący współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL. 

Wszystkie wyprodukowane felietony zostały nagrane na płyty DVD i są dostępne 

w Punkcie Informacyjnym P O KL oraz są rozdawane uczestnikom spotkań informacyjnych 

oraz imprez masowych. Łączna ilość nagranych płyt: 1 350 szt. 

Publikacje 

1. WUP wydał pięć nowych tytułów ulotek: 

• Projekty s ystemowe indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych 

w ramach Poddziałania 9.1.2, 

• Kontrola projektów w ramach PO KL, 

• Oddolne inicjatywy lokalne na terenach wiejskich wpisujące się w PO KL, 

• Równość płci w Unii Europejskiej, 

• PO KL upowszechnia model „uczenia się przez całe życie”. 

Łączny nakład: 22 000 egzemplarzy. 

2. Dla dzieci została przygotowana i wydana kolorowanka pt. „Łamigłówki Małych 

Europejczyków”, nakład: 10 000 egzemplarzy. 

• Ponadto WUP uaktualnił i opublikował 7 tytułów ulotek dotyczących PO KL 

w łącznym nakładzie 14 000 egzemplarzy. 

• Opracowany został Poradnik dla projektodawców aplikujących o środki w 2010 r. 

w województwie podk arpackim – Projekty s ystemowe i ndywidualizacji nauc zania 

w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL, który następnie na płycie CD (300 szt.) 

udostępniony został wszystkim zainteresowanym wnioskodawcom. 

• Przygotowane i w ydrukowane zostały Dobre pr aktyki P O K L na Podkarpaciu, 

w których zaprezentowane zostały projekty realizowane z pożytkiem dla lokalnej 

społeczności. Nakład – 1 500 egzemplarzy. 

• W 2010 roku wydane zostały cztery numery Biuletynu WUP w Rzeszowie w ogólnym 

nakładzie 12 000 egzemplarzy. 

Kampania informacyjno-promocyjna 

W 2010 roku WUP ogłosił 19 konkursów. Dla wszystkich opublikowane zostały 

informacje o naborze wniosków w gazetach codziennych oraz na stronie internetowej. 
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W rozgłośniach radiowych wyemitowano 14 spotów informujących o ogłoszonych 

konkursach w ramach PO KL. 

Od maja 2010 r. w 5 miastach Podkarpacia (Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg, Stalowa 

Wola, Jasło) jeździły autobusy komunikacji miejskiej, oklejone reklamą promującą PO KL. 

Kampania ta trwała do końca października 2010 r. w Jaśle, do końca listopada 2010 r. 

w Rzeszowie, a  w pozostałych miastach do 15 grudnia 2010 r. Jej głównym celem było 

utrwalenie w świadomości społeczeństwa istnienia PO KL oraz EFS. 

Działania podejmowane przez WUP w ramach PO KL oraz stan wdrażania Programu 

przedstawiany był ogółowi społeczeństwa województwa podkarpackiego poprzez artykuły 

sponsorowane publikowane w gazetach regionalnych. 

Strona i nternetowa www.pokl.wup-rzeszow.pl, prowadzona pr zez W UP, jest na  

bieżąco aktualizowana. W 2010 r. stronę odwiedziło 1 221 333 osób. 

Strona została zmodyfikowana, dodane zostały nowe zakładki w menu głównym, tj.: 

Regionalna Sieć Tematyczna, Projekty badawcze, Indywidualizacja nauczania w klasach I-III, 

których celem jest informowanie, upowszechnianie i promowanie PO KL. 

Ponadto na stronie został zamieszczony baner odliczający dni do Prezydencji Polski 

w UE. 

W 2010 roku WUP dokonał zakupu materiałów promocyjnych, tzw. gadżetów. 

 
1.1 Realizacja zadań w ramach Priorytetu VI PO KL 

„Rynek pracy otwarty dla wszystkich” 
 

W 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca 

odpowiedzialna za wdrażanie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki inicjował konkursy na Działania i Poddziałania przewidziane w ramach Planu 

Działania na 2010 r. dla Priorytetu VI POKL, zapewniając tym samym wielokierunkowe 

wsparcie dla grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na regionalnym 

rynku pr acy. Rok ten był czwartym rokiem wdrażania Priorytetu VI POKL Rynek pr acy 

otwarty dla wszystkich w województwie podkarpackim i jednocześnie był to rok przełomowy 

w kontekście kontraktacji alokacji przyznanej dla województwa podkarpackiego w ramach 

tego Priorytetu w  o becnej pe rspektywie finansowej. W  r amach P riorytetu V I 

zakontraktowano całość środków  z całego obecnego okresu programowania  przeznaczoną na 

http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/�
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realizację Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym 

rynku pr acy, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie po wiatowych i wojewódzkich urzędów pracy 

w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie oraz 

Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Do 

zakontraktowanie pozostają wyłącznie środki w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na  

rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich oraz środki 

Funduszu Pracy na realizację projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy 

w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 

aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Dodatkowe możliwości stworzą środki stanowiące 

oszczędności z zakończonych projektów, a także dodatkowe środki pozyskane przez 

województwo w ramach tzw. Rezerwy wykonania, które są przyznawane jedynie regionom, 

które w największym stopniu wykorzystały alokację na lata 2007-2013. 

W okr esie s prawozdawczym dokon ywano z arówno oceny wniosków złożonych 

w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2009 r., jak i ogłaszano nowe konkursy. Dokonano 

również naboru wniosków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 

– Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych. 

W 2010 r. kontynuowano procedurę oceny i kontraktowania projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych w 2009 r. Łącznie z konkursów z 2009 r. 

w 2010 r. podpisano 43 umowy na kwotę 72 324 952,05 P LN, w  t ym 29 w  r amach 

Poddziałania 6.1.1 na kwotę  27 196 262,64 PLN, 5 w  ramach Poddziałania 6.1.2 na kwotę 

5 963 399,80 PLN, 9 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia na kwotę 39 165 289,61 PLN. 

 

Szczegółowy obraz procesu naboru wniosków i kontraktowania w 2010 r. 

z konkursów ogłoszonych w 2009 r. obrazuje poniższe zestawienie. 
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Stan procesu naboru wniosków w konkursach ogłoszonych w 2009 r. i kontynuowanych 
 w  2010 r. na dzień 31 grudnia 2010 r. 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Wartość 
złożonych 

wniosków w zł 

Liczba wniosków 
pozytywnie 

zweryfikowanych 
na ocenie 
formalnej 

Liczba wniosków 
pozytywnie 

zweryfikowanych 
na ocenie 

merytorycznej 

Liczba 
podpis
anych 
umów 

Wartość 
podpisanych 
umów w zł 

Uwagi* 

Konkurs zamknięty nr 8/POKL/6.1.1/2009 

167 162 172 477,60 140 30 30 25 799 108,40      3 umowy 
podpisano  

w I półroczu 
2010 r;. 27 umów 

podpisano w 
2009 r. 

Konkurs zamknięty nr 10/POKL/6.1.2./2009 

21 18 146 000,00 21 21 21 18 129 502,80 5 umów podpisano 
w I półroczu 
2010 r.; a 16 
podpisano w 

2009 r. 

Konkurs zamknięty nr 11/POKL/6.2./2009 

45 
(w tym 1 
wniosek 

został 
wycofany) 

169 349 354,71 
(166 220 102,71 

bez 
uwzględnienia 

wniosku 
wycofanego) 

37 9 9 39 165 289,61 Wartość umów 
o dofinansowani

e, 
nieuwzględniają
ca późniejszych 

aneksów 
zmniejszających 
wartość projektu 

Konkurs zamknięty nr 12/POKL/6.1.1/2009 

200 196 840 250,27 158 41 
(do 

dofinansowania 
przyjęto tylko 26 

projektów  z 
powodu 

wyczerpania 
środków 

przewidzianych 
do 

zakontraktowan
ia) 

26 25 629 260,70 Wszystkie 
umowy 

podpisano w 
I półroczu 

2010 r. 

 
 

W 2010 r. w ramach Priorytetu VI ogłoszono 3 konkur sy, w  t ym 1 w  r amach 

Działania 6.3, 1 –  w ramach Poddziałania 6.1.1 dot. wyodrębnionych projektów współpracy 

ponadnarodowej, 1 w ramach Priorytetu VI dot. projektów innowacyjnych testujących. 

Ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs n r  

13/POKL/6.3/2010 została dokonana w okresie sprawozdawczym. Do końca 2010 r. zostały 

również podpisane wszystkie umowy z Beneficjentami, których projekty pozytywnie przeszły 
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ocenę merytoryczną i wyrazili oni wolę podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Jeden 

z Beneficjentów, pomimo przyjęcia wniosku do dofinansowania, zrezygnował z realizacji 

projektu i nie podpisał umowy z WUP. W ramach pozostałych dwóch konkursów zarówno 

nabór wniosków, jak i ich ocena zostanie przeprowadzona w następnym okresie 

sprawozdawczym. 

Szczegółowy obraz procesu naboru wniosków i kontraktowania w ramach konkursów 

ogłoszonych w 2010 r. przedstawiają poniższe zestawienia. 

 

Konkursy ogłoszone w 2010r. 
 

Rodzaj i numer konkursu Data naboru wniosków 
Alokacja na konkurs 

(PLN) 
Konkurs zamknięty nr 
13/POKL/6.3/2010 

30.04.2010 – 15.06.2010 1 500 000,00 

Konkurs zamknięty nr 
14/POKL/VI/IN/.2010 

10.01.2011 – 28.02.2011 3 000 000,00 

Konkurs zamknięty nr 
15/POKL/6.1.1/PWP/2010 

10.01.2011 – 28.02.2011 3 000 000,00 

 
Stan procesu naboru wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w 2010r. 
 

Liczb
a 

złożo-
nych 
wnios
-ków 

Wartość 
złożonych 
wniosków 

(PLN) 

Liczba 
wniosków 

pozytywnie 
zweryfikowa

-nych na 
ocenie 

formalnej 

Liczba 
wniosków 

pozytywnie 
zweryfikowa-

nych na 
ocenie 

merytoryczne
j 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wartość 
podpisanych 

umów 
(PLN) 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 
Konkurs zamknięty nr 13/POKL/6.3/2010 

75 
 

3 618 241,08 63 13 12 569 291,89 Jeden z 
beneficjentów 
zrezygnował z 

podpisania 
umowy o 

dofinansowanie 
realizacji 
projektu. 

Konkurs zamknięty nr 14/POKL/VI/IN/.2010 
      Termin 

składania 
wniosków o 

dofinansowanie 
realizacji 
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projektów został 
ustalony na 
okres od 10 

stycznia 2011 do 
28 lutego 2011r. 

Konkurs zamknięty nr 15/POKL/6.1.1/PWP/2010 
      Termin 

składania 
wniosków o 

dofinansowanie 
realizacji 

projektów został 
ustalony na 
okres od 10 

stycznia 2011 do 
28 lutego 2011r. 

 

 

Zawarte umowy 

Łącznie od początku obecnego okresu programowania do 31 grudnia 2010 r. w ramach 

Priorytetu VI POKL zawarto 224 umowy na kwotę 545 732 242,98 PLN. 

 
Umowy zawarte w ramach Priorytetu VI w 2010 r. oraz od początku okresu programowania 
przedstawia poniższe zestawienie: 

Priorytet/Działanie/ 
Poddziałanie 

Zawarte umowy 

Liczba 

Wartość ogółem w tym krajowy 
wkład publiczny 

w 
bieżącym 
okresie 

sprawozda
wczym 

od początku 
realizacji 
Priorytetu 

1 2 3 4 
Poddziałanie 6.1.1 29 107 81 180 032,90 81 180 032,90 
Poddziałanie 6.1.2 5 42 24 611 695,98 24 611 695,98 
Poddziałanie 6.1.3* 0 21 336 055 579,40 325 920 731,19 
Ogółem Działanie 6.1 34 170 441 847 308,28 431 712 460,07 
Działanie 6.2 9 19 102 257 569,16 102 257 569,16 
Działanie 6.3 12 35 1 627 365,54 1 627 365,54 
Ogółem Priorytet VI 55 224 545 732 242,98  535 597 394,77       
*Poddziałanie finansowane z Funduszu Pracy, corocznie zawierane są aneksy do umów 
ramowych 
 
 
 



20 
 

Zatwierdzone wnioski o płatność 

W okresie sprawozdawczym trwał proces rozliczania i monitorowania realizacji 

projektów – na podstawie wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów. 

W 2010 r. w ramach Priorytetu VI rozliczono następującą ilość wniosków 

Beneficjenta o płatność: 

 

Lp. Działanie/Poddziałanie 

Liczba 
rozliczonych 

wniosków  
o płatność 

Wartość środków rozliczonych 
(wydatków uznanych za 

kwalifikowalne) w zł 

1. 
Poddziałanie 6.1.1 
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy 

178 18 604 701,45 

2. 

Poddziałanie 6.1.2 
Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w 
realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych w regionie 

85 4 032 150,28 

3. 
Poddziałanie 6.1.3 
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie 
poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 

102 140 103 610,65 

4. 
Działanie 6.2 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

59 35 626 191,08 

5. 
Działanie 6.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu 
aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 

9 198 446,30 

 RAZEM 433 198 565 099,76 
 

Poniżej przedstawiony jest opis stanu realizacji konkursów i  na borów w niosków 

o dofinansowanie r ealizacji pr ojektów w  2010 r. w g pos zczególnych Poddziałań/Działań 

w Priorytecie VI POKL. 

 

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym 

rynku pracy 

Z konkursów rozstrzygniętych w 2009 r. w ramach Poddziałania 6.1.1 w okresie 

sprawozdawczym podpisano 29 umów na kwotę 27 196 262,64 PLN. W 2010 roku w ramach 

tego Poddziałania ogłoszony został jeden konkurs zamknięty nr 15/POKL/6.1.1/PWP/2010 na 

realizację wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej z terminem naboru 

wniosków 10.01.2011 r. - 28.02.2011 r. oraz alokacją 3 000 000,00 PLN. Ponadto, z uwagi na 

fakt, że zgodnie z przyjętymi zasadami wdrażania projektów innowacyjnych, konkursy na ich 

realizację ogłaszane są w ramach całego Priorytetu, natomiast budżet przyporządkowany jest 
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do Działania lub Poddziałania, w województwie podkarpackim przyjęto rozwiązanie, że 

wnioski na realizację projektów innowacyjnych składane będą w ramach Poddziałania 6.1.1. 

Stąd drugi konkurs zamknięty ogłoszony w 2010 r. nr 14/POKL/VI/IN/2010 dotyczy 

realizacji projektów innowacyjnych testujących z terminem naboru wniosków 10.01.2011 r. – 

28.02.2011 r. Alokacja na konkurs wynosi 3 000 000,00 PLN. Informacja z przebiegu naboru 

i oceny wniosków w ramach tych konkursów zostanie przedstawiona w następnym okresie 

sprawozdawczym. 

W roku 2010 w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL zatwierdzono 178  w niosków 

o płatność na kwotę 18 604 701,45 PLN. 

 

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy 

w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 

Ostatni konkurs w ramach Poddziałania 6.1.2 w obecnym okr esie pr ogramowania 

został ogłoszony i rozstrzygnięty w roku 2009. Do końca 2009r. zostało podpisanych 16 

umów na łączną kwotę 12 166 103,00 P LN ( w tym kw ota dof inansowania: 10  341 182,55 

PLN), natomiast pozostałe 5 umów na kwotę 5 963 399,80 ( w t ym kw ota dof inansowania: 

5 068 881,58) zostało podpisane w 2010 r. 

W roku 2010 w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL zatwierdzono 85 wniosków 

o płatność na kwotę 4 032 150,28 PLN. 

 

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 

aktywności zawodowej osób bezrobotnych 

W ramach Poddziałania 6.1.3 realizowane są projekty systemowe Powiatowych 

Urzędów Pracy. Projekty te realizowane są przez wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy 

województwa podkarpackiego (21-PUP). Realizacja tych projektów rozpoczęła się w 2008 r. 

a umowy zostały zawarte do 2013 r. Powiatowe Urzędy Pracy co roku składają wnioski 

o dofinansowanie realizacji projektów na dany rok budżetowy. Wnioski te są oceniane pod 

względem formalnym i merytorycznym, a w razie błędów mogą być poprawiane na wet 

kilkakrotnie na podstawie uwag Instytucji Pośredniczącej. Poprawiona i zaakceptowana 

wersja wniosku zostaje przyjęta do realizacji i stanowi załącznik do aneksu do umowy 

ramowej. Kwotę dofinansowania projektów stanowią środki Funduszu Pracy będące w danym 

roku w dyspozycji samorządu województwa podkarpackiego. 

W ramach Poddziałania 6.1.3 w dniu 9 marca 2010 r. zakończono przyjmowanie na 

2010 r. wniosków Powiatowych Urzędów Pracy w ramach projektów systemowych. Na 



22 
 

dofinansowanie projektów w ramach tego Poddziałania w roku 2010 samorząd województwa 

przeznaczył wszystkie środki Funduszu Pracy będące w jego dyspozycji, tj. 123 812 800,00 

PLN. Złożono 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 123 812 800,00 PLN (całkowita 

wartość projektów wraz ze środkami prywatnymi to 127 936 850,00 PLN; wartość projektów 

bez środków prywatnych to 124 632 450,00 PLN). Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie 

ocenę formalną i merytoryczną. W dniu 12.04.2010 r. podpisane zostały aneksy do umów 

ramowych na wymienioną powyżej kwotę. 

W okresie sprawozdawczym zostało zatwierdzone 102 wnioski o płatność na kwotę 

140 103 610,65 PLN. 

Wszystkie wydatki w ramach Poddziałania 6.1.3 finansowane są z Funduszu Pracy 

i są realizowane poza budżetem województwa. 

 

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

W roku 2010 zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na 

konkurs nr 11/POKL/6.2/2009, w ramach którego nabór zakończył się w październiku 2009 r. 

W t rakcie oc eny m erytorycznej poz ytywnie o ceniono 9 w niosków. P odpisano um owy z e 

wszystkimi Beneficjentami na łączną kwotę 39 165 289,61 PLN. 

W roku 2010 zatwierdzono 59 wniosków o płatność na kwotę 35 626 191,08 PLN. 

 

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 

zawodowej na obszarach wiejskich. 

W roku 2010 został ogłoszony konkurs nr 13/POKL/6.3/2010, z terminem naboru 

wniosków 30.04.2010 – 15.06.2010r., założona alokacja wyniosła 1 500 000,00 P LN. N a 

konkurs wpłynęło 75 wniosków na łączną kwotę 3 618 241,08 PLN, do oceny merytorycznej 

zostały skierowane 63 wnioski, z których 13 zostało rekomendowane do dofinansowania. 

Podpisano um owy z  12 beneficjentami na łączną kwotę 569 291,89 PLN. Jeden 

z Beneficjentów zrezygnował z podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 

W roku 2010 zatwierdzono 9 wniosków o płatność na kwotę 198 446,30 PLN. 

 

Realizacja projektów w ramach Priorytetu VI POKL w województwie podkarpackim 

przyniosła wymierne korzyści szczególnie osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji 

na rynku pracy. W projektach tych od początku realizacji Priorytetu rozpoczęło udział 53 534 

osoby ( 30 945 kobi et i  22  589 mężczyzn), z których 8 195 os ób ( 5 004 kobi ety i  3  191 

mężczyzn) kontynuuje udział w projektach w następnym okresie sprawozdawczym. Z osób, 
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które rozpoczęły udział w projektach, 50 741 osób (29 303 kobiety i 21 438 mężczyzn), to są 

osoby bezrobotne (z t ego ponad 31%, t j. 15  871 osób to są osoby długotrwale bezrobotne), 

a 1 491 osób (894 kobiety i 597 mężczyzn), to są osoby  nieaktywne zawodowo. Jak widać 

z przedstawionych danych kobiety wykazują znacznie większą aktywność w korzystaniu ze 

wsparcia oferowanego przez projektodawców aniżeli mężczyźni. 

Bardzo istotnym efektem realizowanych projektów jest rozpoczęcie działalności 

gospodarczej pr zez 7  367 osób. W odniesieniu do formy wsparcia, jaką jest udzielenie 

pomocy finansowej, szkoleniowej i doradczej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

zdecydowanie więcej mężczyzn aniżeli kobiet podjęło działalność na własny rachunek (2 373 

kobiety; 4  994 mężczyzn). Wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą uzyskało 6 180 bezrobotnych (w tym: 1 888 kobiet i 4 292 mężczyzn) w ramach 

Poddziałania 6.1.3 oraz 1 187 osób (w tym: 485 kobiet i 702 mężczyzn) w ramach Działania 

6.2 POKL. 

 
 

1.2 Realizacja zadań w ramach Priorytetu VII PO KL 
„Promocja integracji społecznej” 

 

Wydział Rozwoju Integracji Społecznej WUP w Rzeszowie, jak wynika z Regulaminu 

Organizacyjnego, realizuje działania związane z obsługą wdrażania VII Priorytetu Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

W tym zakresie prowadzony jest nabór i ocena wniosków aplikacyjnych (składanych 

tak w  t rybie konku rsowym, j ak i  s ystemowym – dla typów Wnioskodawców wynikających 

z dokumentów programowych lub zatwierdzonego Planu Działania), jak również pilotowana 

jest realizacja projektów wyłonionych do dofinansowania (monitorowanie merytorycznej 

i finansowej realizacji umów o dofinansowanie i założeń projektów, reakcja na proponowane 

zmiany itp.) oraz prowadzi się proces rozliczania dotacji (weryfikacja formalna 

i merytoryczna wniosków Beneficjentów o płatność, wraz ze sprawozdaniem rzeczowym 

z realizowanych działań). W ramach obsługi realizacji projektów, poza Wydziałem 

realizowane są wyłącznie płatności dotacji dla Beneficjentów Priorytetu (wykonuje Wydział 

Budżetu i Finansów WUP w Rzeszowie) oraz kontrole na miejscu realizacji projektów 

(wykonuje Wydział Kontroli EFS WUP w Rzeszowie). 
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W roku 2010 zadania wydziału wynikały (jak każdego roku) z Planu Działania na 

dany rok kalendarzowy. Zgodnie z procedurą wynikającą z Zasad dok onywania w yboru 

projektów w  r amach P O K L, został on zaakceptowany przez Podkomitet Monitorujący 

PO KL Województwa Podkarpackiego (złożony z przedstawicieli instytucji publ icznych 

i niepublicznych związanych z obszarami wsparcia komponentu regionalnego PO KL), 

a następnie zatwierdzony przez Komitet Monitorujący PO KL oraz Instytucję Zarządzającą 

Programu – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie kontynuowane były 

postępowania ogłoszone w roku 2009 (na podstawie Planu Działania 2009), które nie 

zakończyły się do dnia 31 grudnia 2009 r. 

Projekty systemowe 

W r amach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój 

i upowszechnienie ak tywnej i ntegracji realizowane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej, 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projekty 

systemowe polegające na dofinansowaniu zadań publicznych określonych w odrębnych 

przepisach (art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy). 

Podpisane umowy 

W trakcie 2010 r. trwał proces kontraktowania środków w ramach naboru ogłoszonego 

w 2009 r., wynikających z zatwierdzonego Planu Działania PO KL na 2009 r. 

W ramach Poddziałania 7.1.1 w  2010 r . podpi sano 16 now ych um ów 

o dofinansowanie projektów, natomiast kwoty zakontraktowane na 2010 r. w ramach nowych 

umów oraz umów zawartych w latach ubiegłych wynoszą 25 057 300,04 P LN. 

W ramach Poddziałania 7.1.2 nie podpisano w 2010 roku żadnej nowej umowy, natomiast 

kwoty z akontraktowane w  r amach umów zawartych w latach ubiegłych wynoszą 

8 662 057,84 PLN. W ramach Poddziałania 7.1.3 kontynuowany jest projekt Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej, a kwota zakontraktowanych środków wynosi 3 241 832,52 

PLN. 
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Działanie/Poddziałanie 
Liczba podpisanych 

umów/wydanych 
decyzji 

Kwoty zakontraktowane w 2010  
roku (dofinansowanie) w zł 

7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej 

16 25 057 300,04 
(22 426 296,23) 

7.1.2 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie 

0 8 662 057,84  
 (7 752 541,78) 

7.1.3   
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji 
społecznej 

0 3 241 832,52 
 

 
 

Ponadto w 2010 r. podpisane zostały aneksy dotyczące umów o dofinansowanie 

projektów realizowanych w latach 2008-2009. W związku z tym, w ramach budżetu na 2010 

rok finansowanych jest 114 projektów w ramach Poddziałania 7.1.1, 24 projekty w ramach 

Poddziałania 7.1.2 oraz 1 projekt w ramach Poddziałania 7.1.3, na realizację których umowy 

zostały zawarte w latach 2008 – 2009. 

 
Działanie/Poddziałanie Liczba projektów kontynuowanych 

z poprzednich lat 
7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej 

114 

7.1.2 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie 

24 

7.1.3   
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 1 

 
 
 

Zatwierdzone wnioski o płatność 
Zgodnie z  Zasadami f inansowania P O K L trwał proces rozliczania i monitorowania 

realizacji pr ojektów – na pods tawie w niosków o  płatność składanych przez Beneficjentów. 

W 2010 r. rozliczono w ramach Działania 7.1 łącznie 671 wniosków o płatność na kwotę 

35 456 598,38 PLN. 

 

Działanie/Poddziałanie 
Liczba rozliczonych 

wniosków  
o płatność 

Wartość środków rozliczonych 
(wydatków uznanych za 

kwalifikowalne)w zł 
7.1.1 
 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej 

563 25 547 975,49 

7.1.2 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie 

103 8 043 038,17 

7.1.3   
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji 
społecznej 

5 1 865 584,72 
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Projekty konkursowe 

W WUP Rzeszów w ramach Priorytetu VII ogłaszane są konkursy w ramach 

Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (7.2.1 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 7.2.2 

Wsparcie ekonomii społecznej) o raz Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 

integracji. 

 

Ogłoszone konkursy 

Zgodnie z Planem Działania dla PO KL na 2010 r. oraz opartym o jego założenia 

planem finansowym, w 2010 r. przeprowadzono następującą ilość konkursów: 

Działanie/Poddziałanie Liczba ogłoszonych konkursów Alokacja na 
konkurs w zł 

7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

2 
(innowacyjne i ponadnarodowe) 

6 000 000,00 

7.2.2 
Wsparcie ekonomii społecznej 1 20 000 000,00 

7.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 2 4 000 000,00 

 
 

W dniu 11 października 2010 r. ogłoszono konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 

7.2.2, w którym Wnioskodawcy złożyli 53 wnioski o dofinansowanie. 46 wniosków przeszło 

pozytywnie ocenę formalną i na dzień 31 grudnia 2010 r. były one w trakcie oceny 

merytorycznej. Ponadto w ramach Działania 7.3 ogłoszone zostały dwa konkursy zamknięte. 

Pierwszy ko nkurs ogłoszony 31 marca 2010 r., na który złożono 138 wniosków 

o dofinansowanie zakończył się podpisaniem 16 umów o dofinansowanie. Natomiast 

w ramach drugiego konkursu, ogłoszonego 23 listopada 2010 r., na dzień 31 grudnia 2010 r. 

spośród 94 złożonych – 79 wniosków było w trakcie oceny merytorycznej. Ponadto w roku 

2010 w ramach Działania 7.2 ogłoszono również konkurs zamknięty dotyczący projektów 

innowacyjnych  oraz konkurs zamknięty dotyczących projektów współpracy ponadnarodowej. 

W ramach tych konkursów nie zakończył się jeszcze nabór wniosków. 
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Stan procesu naboru wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w 2010 r. na 

dzień 31 grudnia 2010 r. 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Wartość 
złożonych 

wniosków w zł 

Liczba wniosków 
pozytywnie 

zweryfikowanych 
na ocenie 
formalnej 

Liczba 
wniosków 

pozytywnie 
zweryfikowa-

nych na ocenie 
merytorycznej 

Liczba 
podpisa-

nych 
umów 

Wartość 
podpisa-

nych umów 
w zł 

Uwagi* 

1 2 3 4 5 6 7 
Konkurs zamknięty 9/POKL/7.3/2010 

138 6 708 547,17 105 21 16 765 305,06 

Z jednym 
projektodawc
ą odstąpiono 

od podpisania 
umowy z 
powodu 

niezgodnych 
informacji  

wskazanych 
we wniosku o 
dofinansowan

ie a 
przesłanymi 

załącznikami, 
drugi nie 

przystąpił do 
negocjacji 

Konkurs zamknięty 10/POKL/7.2.2/2010 

53 99 174 399,23 46 W trakcie oceny 0 0 

Na dzień 
31.12.2010 

trawa 
procedura 

oceny 
merytorycznej 

wniosków 
Konkurs zamknięty 11/POKL/VII/IN/2010 

W trakcie 
naboru 0 0 0 0 0 

Nabór 
wniosków  

10.01.2011 – 
26.02.2011 

Konkurs zamknięty 12/POKL/7.2.1/PWP/2010 

W trakcie 
naboru 0 0 0 0 0 

Nabór 
wniosków  

10.01.2011 – 
26.02.2011 

Konkurs zamknięty 13/POKL/7.3/2010 

94 4 532 921,05 79 W trakcie oceny 0 0 

Na dzień 
31.12.2010 

trawa 
procedura 

oceny 
merytorycznej 

wniosków 
 
 

Ponadto w 2010 r. trwał proces oceny wniosków o dofinansowanie dotyczących 

konkursów ogłoszonych w 2009 r. W ramach Działania 7.3, w odpowiedzi na konkurs 

wpłynęło 87 wniosków, jednakże na ocenie merytorycznej pozytywnie zweryfikowano 
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jedynie 3 wnioski i podpisane zostały 3 umowy. W ramach Poddziałania 7.2.1 złożono 186 

wniosków, z czego 34 uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, a w związku z wycofaniem 

się z podpisania umowy jednego z Wnioskodawców oraz niedopełnieniem wymaganych 

terminów przez drugiego Wnioskodawcę podpisano 32 umowy. W ramach Poddziałania 7.2.2 

żaden wniosek nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej, głównie z powodu niskiej 

wartości merytorycznej oraz braku założenia kompleksowości wsparcia opisanej w SzOP 

polegającej na zastosowaniu wszystkich wymienionych instrumentów w ramach jednej formy 

wsparcia. 

 

Stan procesu naboru wniosków w konkursach ogłoszonych w 2009 r. 

i kontynuowanych w  2010 r. na dzień 31 grudnia 2010 r. 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Wartość 
złożonych 

wniosków w zł 

Liczba wniosków 
pozytywnie 

zweryfikowanych 
na ocenie 
formalnej 

Liczba wniosków 
pozytywnie 

zweryfikowanych 
na ocenie 

merytorycznej 

Liczba 
podpis
anych 
umów 

Wartość 
podpisanych 
umów w zł 

Uwagi* 

1 2 3 4 5 6 7 
Konkurs zamknięty nr 6/POKL/7.3/2009 

87 4 255 584,05  68 3 3 147 974,80  
Konkurs zamknięty nr 7/POKL/7.2.1/2009 

186 179 403 604,79 143 34 32 36 237 353,03 

Jeden 
projektodawca 
wycofał się z 
podpisania 

umowy, natomiast 
drugi nie dopełnił 

wymaganych 
terminów zwiąż 
.z przesłaniem 

załączników do 
umowy 

Konkurs zamknięty nr 8/POKL/7.2.2/2009 

33 38 899 236,07 27 0 0 0 

W trakcie oceny 
merytorycznej 

żaden wniosek nie 
został wyłoniony 

do 
dofinansowania 

 
 

Podpisane umowy 

W trakcie 2010 r. trwał proces kontraktowania środków w ramach konkursów 

ogłoszonych w 2009 r. i 2010 r., wynikających z zatwierdzonego Planu Działania PO KL na 

2009 r. 
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W 2010 r. w ramach Poddziałania 7.2.1 podpi sano 32 um owy, na tomiast kw oty 

zakontraktowane t o 36  237 353,03 PLN. Ponadto w ramach Działania 7.3 podpisano 17 

umów, a kwoty zakontraktowane to 815 299,54 PLN.  

 

Działanie/Poddziałanie 
Liczba podpisanych 

umów/wydanych 
decyzji 

Kwoty zakontraktowane w 2010  
roku (dofinansowanie) w zł 

Poddziałanie 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

32 36 237 353,03 

Poddziałanie 7.2.2 
Wsparcie ekonomii społecznej 

0 0,00 

Działanie 7.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 

17 815 299,54 

 
 

W ramach budżetu na 2010 rok finansowana jest następująca liczba projektów, na 

realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008 - 2009: 

 

Działanie/Poddziałanie Liczba projektów kontynuowanych 
z poprzednich lat 

Poddziałanie 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

32 

Poddziałanie 7.2.2 
Wsparcie ekonomii społecznej 5 

Działanie 7.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 2 

 
 

Zatwierdzone wnioski o płatność 

Zgodnie z  Zasadami f inansowania P O K L trwał proces rozliczania i monitorowania 

realizacji pr ojektów – na pods tawie w niosków o  płatność składanych przez Beneficjentów. 

W 2010 r. rozliczono w ramach Działania 7.2 łącznie 263 wnioski o płatność na kwotę 

30 410 170,97 PLN oraz w ramach Działania 7.3 18 wniosków o płatność na kwotę 43 723,69 

PLN. 

Działanie/Poddziałanie 
Liczba rozliczonych 

wniosków  
o płatność 

Wartość środków rozliczonych 
(wydatków uznanych za 

kwalifikowalne)w zł 
Poddziałanie 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

240 26 047 049,15 

Poddziałanie 7.2.2 
Wsparcie ekonomii społecznej 23 4 363 121,82 

Działanie 7.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 18 443 723,69 
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1.3 Realizacja zadań w ramach Priorytetu VIII PO KL 
„Regionalne kadry gospodarki” 

 
 

Wydział Rozwoju Kadr Regionu WUP w Rzeszowie, jak wynika z Regulaminu 

Organizacyjnego, realizuje działania związane z obsługą wdrażania VIII Priorytetu Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w ramach Europejskiego F unduszu 

Społecznego. 

W ramach Wydziału prowadzona jest całość działań finansowanych z EFS 

związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości regionu w zakresie realizacji projektów 

„miękkich” (m.in.: szkolenia, doradztwo, badania, analizy, kampanie i nformacyjne, transfer 

wiedzy między sektorem nauki a biznesem). Wydział zajmuje się kompleksową obsługą 

wdrażania projektów realizowanych w Priorytecie VIII począwszy od przygotowywania 

planów działania na dany rok, przeprowadzaniem konkursów w oparciu o zaakceptowane 

plany działania, podpisywaniem umów na realizację projektów z wyłonionymi 

Beneficjentami, nadzorem nad realizacją projektów poprzez bieżący monitoring oraz 

rozliczanie wniosków o płatność, przygotowywaniem zewnętrznych sprawozdań finansowych 

i m erytorycznych z wdrażanych Działań. Poza Wydziałem realizowane są płatności dotacji 

dla Beneficjentów Priorytetu (wykonuje Wydział Budżetu i Finansów WUP w Rzeszowie) 

oraz kontrole na miejscu realizacji projektów (wykonuje Wydział Kontroli EFS WUP 

w Rzeszowie). 

Wdrażane Działania realizowane są zarówno w trybie projektów konkursowych jak 

i projektów systemowych. Dodatkowo niezależnie od standardowej procedury konkursowej 

w ramach Wydziału realizowane są konkursy w trybie przyśpieszonej procedury wyboru 

projektów tzw. „szybkiej ścieżki”, stanowiącej element wdrożonego pakietu działań 

antykryzysowych związanych z obecnym kryzysem gospodarczym.  

 

Projekty konkursowe 

W trakcie 2010 r. trwał proces kontraktowania środków w ramach konkursów 

ogłoszonych w 2009 r., w oparciu o Plan Działania na 2009 r. W 2010r. trwał zarówno proces 

oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych na te konkursy, jak również sam 

proces naboru wniosków na konkursy trwające na przełomie roku 2009 i 2010. 
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Stan pr ocesu n aboru w niosków w konkursach ogłoszonych w 2009 r. 

i kontynuowanych w 2010 r. na dzień 31 grudnia 2010 r.: 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Wartość 
złożonych 

wniosków w zł 

Liczba wniosków 
pozytywnie 

zweryfikowanych 
na ocenie 
formalnej 

Liczba wniosków 
pozytywnie 

zweryfikowanych 
na ocenie 

merytorycznej 

Liczba 
podpisanych 

umów 
 

Wartość 
podpisanych 
umów w zł 

 

Uwagi* 

Konkurs zamknięty nr 11/POKL/8.1.1/2009  

253 
(w tym 5 

wniosków 
wycofanych) 

207 339 636,82 
(204 795 438,98 

wartość bez 
wniosków 

wycofanych) 

177 22 21 14 724 741,67 

1 Beneficjent 
wycofał się 

z podpisania 
umowy 

Konkurs otwarty nr 12/POKL/8.1.2/2009 w trybie przyspieszonego wyboru projektów  

82 
(w tym 1 
wniosek 

wycofany) 

121 148 807,00 
(116 241 532,36 

wartość bez 
wniosku 

wycofanego) 

46 7 7 9 806 587,78 - 

Konkurs zamknięty nr 13/POKL/8/D.1.1/2009 na projekty innowacyjne  
4 10 313 196,00 2 0 0 0 - 

Konkurs zamknięty nr 14/POKL/8.1.1/2009  

288 
(w tym 1 
wniosek 

wycofany) 

244 306 970,72 
(243 718 877,20 

wartość bez 
wniosku 

wycofanego) 

201 48 48 36 069 229,02  - 

Konkurs otwarty nr 15/POKL/8.1.2/2009 w trybie przyspieszonego wyboru projektów  
52 65 664 710,28 15 3 3 2 770 642,40 - 

Konkurs zamknięty nr 16/POKL/8.1.2/2009  
17 10 652 734,80 6 0 0 0 - 

 
 

Konkursy ogłoszone w 2010r. 

Zgodnie z Planem Działania dla PO KL na 2010 r. oraz opartym o jego założenia 

planem finansowym, w 2010 r. przeprowadzono następującą ilość konkursów: 

Działanie/Poddziałanie Liczba ogłoszonych konkursów Alokacja na 
konkurs w zł 

Poddziałanie 8.1.1  
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 
dla przedsiębiorstw 

1 80 000 000,00 

Poddziałanie 8.1.2  
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w 
regionie 

4 67 500 000,00 

Poddziałanie 8.1.3  
Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz 
adaptacyjności 

1 5 021 752,60 

Poddziałanie 8.2.1  
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 1 28 694 878,93 
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Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs 19/POKL/8.1.1/2010 ogłoszony 

w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie r ozwoju k walifikacji z awodowych i  dor adztwo dl a 

przedsiębiorstw na który wpłynęło 460 wniosków o dofinansowanie. Ocena merytoryczna 

zakończyła się 05.11.2010 r. a dofinansowanie otrzymało 70 projektów dotyczących zarówno 

wsparcia szkoleniowego dla pracowników chcących we własnym zakresie podnieść 

kwalifikacje zawodowe, jak i projektów zakładających wsparcie szkoleniowe i doradcze dla 

przedsiębiorstw (projekty z pomocą publiczną dla przedsiębiorstw). Niewykorzystane środki 

z dostępnej alokacji zostaną przesunięte na konkursy planowane do ogłoszenia w 2011 r. 

W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i  modernizacyjnych 

w regionie ogłoszone zostały dwa konkursy w procedurze przyśpieszonego wyboru projektów 

tzw. „szybkiej ścieżki”. Niska jakość merytoryczna złożonych projektów nie pozwoliła 

wykorzystać znacznej części dostępnej w 2010 r. alokacji – planowane jest przesunięcie 

niewykorzystanych środków na konkursy ogłaszane w 2011 r. 

Dodatkowo w ramach tego Poddziałania ogłoszono konkurs na projekty 

z komponentem ponadnarodowym, jednakże nabór wniosków w ramach tego konkur su 

rozpoczął się dopiero w 2011 r. 

Ogłoszony został również kolejny konkurs w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie 

lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, które cieszyło się do tej pory nikłym 

zainteresowaniem. Dzięki intensywnej kampanii informacyjnej dotyczącej konkursu udało się 

podpisać umowy na realizację 2 projektów. Pozostała w ramach Poddziałania alokacja 

planowana jest do wykorzystania w ramach konkursu ogłaszanego w 2012 r. 

Podobne działania promocyjne związane z konkursem 21/POKL/8.2.1/2010 

w Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw spowodowały, 

że również ten konkurs cieszył się zdecydowanie większym zainteresowaniem niż jego 

poprzednie e dycje – ostateczne wyniki konkursu powinny zostać ogłoszone początkiem 

II kwartału 2011 r. 

 

 

 



33 
 

Stan procesu naboru wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w 2010 r. na 

dzień 31 grudnia 2010 r. 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Wartość 
złożonych 

wniosków w zł 

Liczba 
wniosków 

pozytywnie 
zweryfikowany

ch na ocenie 
formalnej 

Liczba 
wniosków 

pozytywnie 
zweryfikowany

ch na ocenie 
merytorycznej 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wartość 
podpisanych 
umów w zł 

Uwagi* 

Konkurs zamknięty  nr 17/POKL/8.1.3/2010  
7 5 392 776,10 4 2 2 1 063 596,00  

Konkurs otwarty nr 18/POKL/8.1.2/2010 w trybie przyspieszonego wyboru projektów  
96 

(w tym 1 
wniosek 

wycofany) 

136 084 241,88 
(135 274 541,88 

wartość bez 
wniosku 

wycofanego) 

44 0 0 0  

Konkurs zamknięty nr 19/POKL/8.1.1/2010  

460 415 146 823,71 338 70 0 0 

Na dzień 
31.12.2010r. 

trwała procedura 
podpisywania 

umów 
Konkurs otwarty nr 20/POKL/8.1.2/2010 w trybie przyspieszonego wyboru projektów  

92 161 067 249,15 41 2 0 0 

Na dzień 
31.12.2010r. 

trwała procedura 
oceny formalnej i 

merytorycznej 
złożonych 
wniosków. 

Konkurs zamknięty nr 21/POKL/8.2.1/2010  
39 29 450 074,39 0 0 0 0 Na dzień 

31.12.2010r. 
trwała ocena 

formalna 
wniosków. 
Planowane 

rozpoczęcie prac 
KOP to II 2011 r. 

Konkurs zamknięty nr 22/POKL/8.1.2/2010  

75 72 638 796,91 0 0 0 0 

Na dzień 
31.12.2010r. 
trwała ocena 

formalna 
wniosków. 
Planowane 

rozpoczęcie prac 
KOP to II 2011 r. 

Konkurs zamknięty nr 23/POKL/8.1.2/2010  

0 0 0 0 0 0 

Konkurs 
ogłoszony w 

grudniu 2010r. 
Planowany nabór 

wniosków 
rozpoczyna się w 

lutym 2011r. 
 
 



34 
 

Umowy podpisane w 2010r. 

W trakcie 2010 r. trwał proces kontraktowania środków w  r amach konkur sów 

ogłoszonych w 2009 r., wynikających z zatwierdzonego Planu Działania VIII Priorytetu 

PO KL na  2009  r . W  2010 r . podpi sano um owy o do finansowanie pr ojektów 

w Działaniu/Poddziałaniu: 

Działanie/Poddziałanie 
Liczba podpisanych 

umów/wydanych 
decyzji 

Kwoty zakontraktowane w  2010 
roku (dofinansowanie) w zł 

Poddziałanie 8.1.1 
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i 
doradztwo dla przedsiębiorstw 

56 44 128 928,26 

Poddziałanie 8.1.2 
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w 
regionie 

5 4 835 246,40 

Poddziałanie 8.1.3 
Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz 
adaptacyjności 

2 1 063 596,00 

Poddziałanie 8.1.4 
Przewidywanie zmiany gospodarczej 1 4 000 000,00 

Poddziałanie 8.2.1 
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 0 0,00 

Poddziałanie 8.2.2 
Regionalne strategie innowacji 1 20 000 000,00 

RAZEM 65 74 027 770,66 

 

W ramach budżetu na 2010 rok finansowana jest następująca liczba projektów, na 

realizację których umowy zostały zawarte jeszcze w latach 2008 - 2009: 

 
Działanie/Poddziałanie Liczba projektów kontynuowanych 

z poprzednich lat 
Poddziałanie 8.1.1 
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 58 

Poddziałanie 8.1.2 
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 12 

Poddziałanie 8.1.3 
Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 0 

Poddziałanie 8.1.4 
Przewidywanie zmiany gospodarczej 0 

Poddziałanie 8.2.1 
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 2 

Poddziałanie 8.2.2 
Regionalne strategie innowacji 2 

RAZEM 74 
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Projekty systemowe 

W r amach P riorytetu VIII Regionalne K adry G ospodarki, Poddziałania 8.1.4 

Przewidywanie z miany gospodarczej WUP Rzeszów realizował jeden projekt systemowy 

(projekt systemowy IP). 

Tytuł projektu: Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy 

Beneficjent/Projektodawca: Samorząd Województwa Podkarpackiego – Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie, Wydział Informacji Statystycznej i Analiz. 

Okres realizacji projektu: od 1.02.2010r. do 31.12.2013r. 

Wartość projektu: 4.000.000,00 PLN, w tym 60.000,00 PLN wkład JST. 

Ponadto w  r amach P riorytetu VIII Regionalne K adry G ospodarki, Działania 8.2 

Transfer wiedzy  realizowane są 2 projekty systemowe. 

1. Tytuł projektu: „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej 

Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”. 

Beneficjent/Projektodawca: Samorząd Województwa Podkarpackiego – Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego. 

Okres realizacji projektu: od 02.01.2008 do 31.12.2013 roku. 

Wartość projektu: 19.990.723,00 PLN 

 

2. Tytuł projektu: „Podkarpacki Fundusz Stypendialny dla doktorantów”. 

Beneficjent/Projektodawca: Samorząd Województwa Podkarpackiego – Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji i Kultury. 

Okres realizacji : 01.10.2009 – 31.12.2013. 

Wartość projektu: 18.500.000,00 PLN 

Zatwierdzone wnioski o płatność 

Zgodnie z  Zasadami f inansowania PO KL w ramach bieżącej pracy Wydziału trwał 

proces rozliczania i monitorowania realizacji projektów – na podstawie wniosków o płatność 

składanych przez Beneficjentów. 
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W 2010 r. łącznie rozliczono w ramach Działania/Poddziałania następującą ilość wniosków: 

Działanie/Poddziałanie 
Liczba rozliczonych 

wniosków  
o płatność 

Wartość środków rozliczonych 
(wydatków uznanych za 

kwalifikowalne)w zł 
Poddziałanie 8.1.1 382 38 553 468,70 
Poddziałanie 8.1.2 64 8 768 815,41 
Poddziałanie 8.1.3 - - 
Poddziałanie 8.2.1 8 638 207,24 
Poddziałanie 8.1.4 4 370 179,20 
Poddziałanie 8.2.2 10 3 113 004,79 
 

1. Projekty konkursowe 
 

W 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy wypłacił łącznie 55.581.137,36 PLN. 

Działanie/
Poddziałanie

Płatności ogółem w 2010 r. 
w PLN

Poddziałanie 8.1.1                   45 398 520, 78    

Poddziałanie 8.1.2                     9 561 322, 02    

Poddziałanie 8.1.3                         80 160, 00    

Poddziałanie 8.2.1                        541 134, 56    

Razem                   55 581 137, 36    
 

 

Kwota zwrotów środków wyniosła 3.754.334,55 PLN. 

niewykorzystanych 
środków z 2009 r.

niewykorzystanych 
środków 2010 r.

 dotacji celowej 
2010 r.

Poddziałanie 8.1.1                     3 101 283, 50              886 854, 40           1 586 458, 66              627 970, 44    

Poddziałanie 8.1.2                        644 930, 97              130 555, 54              425 523, 35               88 852, 08    

Poddziałanie 8.1.3                           1 315, 53                          -                            -                   1 315, 53    

Poddziałanie 8.2.1                           6 804, 55                          -                   6 804, 55                          -      

Razem                     3 754 334, 55           1 017 409, 94           2 018 786, 56              718 138, 05    

Kwota zwrotów  środków w 2010 r. PLN

Działanie/
Poddziałanie Ogółem

w tym zwrot:
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W roku 2010 r. złożono 480 wniosków o płatność. 

Działanie/
Poddziałanie

Złożone wnioski o płatność
Zatwierdzone 

wnioski o płatność

Kwoty wydatków 
zatwierdzone we 

wnioskach o 
płatność 

W tym wkład 
prywatny:

Poddziałanie 8.1.1 404 382      38 553 468, 70           5 072 658, 18    

Poddziałanie 8.1.2 69 64        8 768 815, 41              875 933, 54    

Poddziałanie 8.1.3                                    -                            -                            -                            -      

Poddziałanie 8.2.1 7 8           638 207, 24                          -      

Razem 480 454      47 960 491, 35           5 948 591, 72    
 

 
2. Projekty systemowe 

 
Poddziałanie 8.1.4 

W 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy wypłacił łącznie w ramach Poddziałania 8.1.4 

kwotę 575.784,81 PLN. 

Działanie/
Poddziałanie

Ogółem EFS Budżet państwa JST

Poddziałanie 8.1.4                          585 003,71               497 253,15                 78 531,66                   9 218,90    

Płatności ogółem w 2010 r.
(wypłacane na podstawie umowy o dofinansowanie i zatwierdzonych wniosków

 o płatność) w PLN

 

Kwota zwrotów niewykorzystanych środków wyniosła 9.698,48 PLN. 

Działanie/
Poddziałanie

Ogółem EFS Budżet państwa JST

Poddziałanie 8.1.4                              9 698,48                   1 550,40                   8 148,08                             -      

Kwota zwrotów niewykorzystanych środków w 2010 r.

 

 

Poddziałanie 8.2.2 

Ponadto w ramach Poddziałania 8.2.2 Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego oraz Departament Edukacji realizują projekty systemowe, na które w roku 

20109 otrzymały kwotę dotacji w wysokości 5.031.351,00 PLN. 
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Ogółem EFS Budżet państwa

Poddziałanie 8.2.2                     5 031 351, 00           4 623 403, 38              407 947, 62    

Działanie/ 
Poddziałanie

Płatności ogółem w 2010 r.

 

Kwota zwróconych środków w Poddziałaniu 8.2.2 wyniosła 95 576,75 P LN. 

Zwrócono również środki 2009 r. w kwocie 22 085,92 PLN. 

Ogółem EFS Budżet państwa

Poddziałanie 8.2.2                            95 576,75                             -                   95 576,75    

Działanie/ 
Poddziałanie

Kwota zwrotów środków w 2010 r.

 

W 2010 r. złożono 14 wniosków o płatność w ramach projektów systemowych, 

z czego zatwierdzono 2 wnioski, które wpłynęły w 2009 r. oraz 12, które wpłynęły w 2010 r. 

Działanie/
Poddziałanie

Złożone wnioski o płatność
Zatwierdzone 

wnioski o płatność

Kwoty wydatków 
zatwierdzone we 

wnioskach o 
płatność 

W tym JST:

Poddziałanie 8.1.4 4 4           340 179, 20                          -      

Poddziałanie 8.2.2 10 10        3 113 004, 79              233 473, 45    

Razem 14 14        3 453 183, 99              233 473, 45    
 

 
 

1.4 Realizacja zadań w ramach Priorytetu IX PO KL 
”Rozwój wykształcenia” i kompetencji w regionach 

 

Wydział Kształcenia i Kompetencji WUP w  R zeszowie, j ak w ynika z  R egulaminu 

Organizacyjnego, realizuje działania związane z obsługą wdrażania IX Priorytetu Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

W tym zakresie prowadzony jest nabór i ocena wniosków aplikacyjnych (składanych 

tak w  t rybie konku rsowym, j ak i  s ystemowym – dla typów Wnioskodawców wynikających 

z dokumentów programowych lub zatwierdzonego Planu Działania), jak również pilotowana 

jest realizacja projektów wyłonionych do dofinansowania ( monitorowanie m erytorycznej 

i finansowej realizacji umów o dofinansowanie i założeń projektów, reakcja na proponowane 
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zmiany itp.) oraz prowadzi się proces rozliczania dotacji (weryfikacja formalna 

i merytoryczna wniosków Beneficjentów o płatność, wraz ze sprawozdaniem rzeczowym 

z realizowanych działań). W ramach obsługi realizacji projektów, poza Wydziałem 

realizowane są wyłącznie płatności dotacji dla Beneficjentów Priorytetu (wykonuje Wydział 

Budżetu i Finansów WUP w Rzeszowie) oraz kontrole na  mie jscu realizacji pr ojektów 

(wykonuje Wydział Kontroli EFS WUP w Rzeszowie). 

W roku 2010 zadania wydziału wynikały (jak każdego roku) z Planu Działania na 

dany rok kalendarzowy. Zgodnie z procedurą wynikającą z Zasad dok onywania w yboru 

projektów w  ramach P O K L, został on zaakceptowany przez Podkomitet Monitorujący 

PO KL Województwa Podkarpackiego (złożony z przedstawicieli instytucji publicznych 

i niepublicznych związanych z obszarami wsparcia komponentu regionalnego PO KL), 

a następnie zatwierdzony przez Komitet Monitorujący PO KL oraz Instytucję Zarządzającą 

Programu – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie kontynuowane były 

postępowania ogłoszone w roku 20098 (na podstawie Planu Działania 2009), które nie 

zakończyły się do dnia 31 grudnia 2009 r. 

 

Ogłoszone konkursy i nabory wniosków systemowych 

 

Stan procesu naboru wniosków w konkursach ogłoszonych w 2009 r . 

i kontynuowanych w 2010 r. na dzień 31 grudnia 2010 r.: 

 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Wartość 
złożonych 

wniosków w zł 

Liczba wniosków 
pozytywnie 

zweryfikowanych 
na ocenie 
formalnej 

Liczba wniosków 
pozytywnie 

zweryfikowanych 
na ocenie 

merytorycznej 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wartość 
podpisanych 
umów w zł 

Uwagi* 

1 2 3 4 5 6 7 
Konkurs zamknięty nr 11/POKL/9.5/2009 

140 6 803 615,26 134 38 
 

38 1 832 718,07 W 2010 r. 
kontynuowano 
podpisywanie 

umów 
Konkurs zamknięty nr 12/POKL/9.6/2009 

2 11 152 660,00 1 0 0 0 Żaden z 
wniosków nie 

uzyskał 
dofinansowania 

Konkurs zamknięty nr 13/POKL/9.2/2009 
86 55 786 646,00 66 

(+1 po 
uwzględnionym 
proteście)=67 

25 25 12 807 057,04  
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Konkurs zamknięty nr 14/POKL/9.1.2/2009 
476 
(+1 
wniosek 
wycofany)
=477 

281 317 284,8
6 
+ 1  
wycofany= 
281 879 960,0
7 

407 
(+1 po uwzgl. 
proteście 
+1 po uwzgl. 
odwołaniu)=409 

47 
 

45  
(+1 
rezygnacja 
z 
podpisania 
umowy) 

18 056 458,20 Na koniec 
okresu 

sprawozdawcze
go nie została 

podpisana 
jeszcze 1 
umowa 

Konkurs zamknięty nr 15/POKL/9.4/2009 
75 
(+1 
wniosek 
wycofany)
=76 

46 901 778,77 
+1 wycofany= 
47 701 789,51 
 

49 
(+1 po 
uwzględnionym 
proteście)=50 

7 
 

6 ( +1 
rezygnacja 
z 
podpisania 
umowy) 

3 643 228,09  

 
 

Nabory wniosków we wszystkich ww. konkursach zakończone zostały w roku 2009, 

natomiast w roku 2010 kontynuowano jedynie ocenę formalną i merytoryczną oraz 

kontraktowanie środków. Projekty wyłonione w ten sposób do dofinansowania rozpoczęły 

swoją realizację w roku 2010.  

W roku 2010 nie realizowano żadnych procedur związanych z naborem wniosków 

systemowych z poprzedniego roku. 

Jednocześnie, w związku z realizacją Planu Działania 2011 WUP w Rzeszowie ogłosił 

w ramach Priorytetu IX PO KL 4 konkursy o dofinansowanie projektów oraz przeprowadził 2 

nabory wniosków systemowych: 

 
Ogłoszone konkursy: 
 

Działanie/Poddziałanie Liczba ogłoszonych konkursów Alokacja na konkurs w 
zł 

Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej 

0 0 

Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych 

0 0 

Działanie 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego 

2 
40 000 000,00 
25 000 000,00 

Działanie 9.3 
Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w 
formach szkolnych 

1 20 000 000,00 

Działanie 9.4 
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 0 0 

Działanie 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 1 6 300 000,00 
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Przeprowadzone nabory wniosków systemowych: 
 
 

Działanie/Poddziałanie Liczba naborów 
Alokacja na realizację 
projektów założona w 

PD 
Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych 
(projekty systemowe w zakresie indywidualizacji procesu 
nauczania dzieci w klasach I-III szkół podstawowych wg 
SzOP z 1 czerwca 2010 r.) 

1 42 874 904,00 

Poddziałanie 9.1.3 
Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 1 7 000 000,00 

 

W zależności od terminu ogłoszenia (termin w ujęciu kwartalnym podlegał 

zatwierdzeniu w ramach P D), w  2011 kont ynuowana j est oc ena merytoryczna i /lub 

kontraktowanie środków wyłonionych do dofinansowania w ww. konku rsach i  na borach. 

Szczegółowy stan procesu naboru wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w 2010 r. na 

dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia poniższa tabela: 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Wartość 
złożonych 

wniosków w zł 

Liczba wniosków 
pozytywnie 

zweryfikowanych 
na ocenie 
formalnej 

Liczba 
wniosków 

pozytywnie 
zweryfikowany

ch na ocenie 
merytorycznej 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wartość 
podpisanych 
umów w zł 

Uwagi* 

Konkurs zamknięty nr 16/POKL/9.2/2010 

78 (+3 
wnioski 

wycofane 
= 81) 

69 047 615,99 66 20 16 9 274 189,35 

Na dzień 31 
grudnia nie 
zakończono 

procesu 
podpisywania 

umów. 
Konkurs zamknięty nr 17/POKL/9.5/2010 

288 14 263 037,28 264 45 - - 

W dn. 31 
grudnia 2010 

r. 
opublikowano 

listę 
rankingową; 

kontynuowane 
są negocjacje 

oraz 
podpisywanie 

umów 
Konkurs zamknięty nr 18/POKL/9.3/2010 

51 (+1 
wniosek 

wycofany 
= 52) 

21 378 531,71 45 2 - - 

W dn. 17 
grudnia 2010 

r. 
opublikowano 

listę 
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rankingową, 
kontynuowane 
są negocjacje 

oraz 
podpisywanie 

umów 
Konkurs zamknięty 19/POKL/9.2/2010 

65 43 387 742,67 50 - - - 

22 grudnia 
zakończono 

ocenę 
formalną. W 

2011 r. 
rozpoczęła się 

ocena 
merytoryczna. 

 
 

Drugi konkurs w ramach Działania 9.2 (19/POKL9.2/2010) nie był przewidziany 

w PD 2010, jednak ze względu na niską realizację założeń Działania (kontraktacja – 

z uwzględnieniem wyników konkursu 16/POKL/9.2/2010 – na poziomie ok. 1/ 3 alokacji dla 

Działania) oraz niewspółmierne do potrzeb szkół i placówek oświatowych wyniki pierwszego 

konkursu – 20 projektów wyłonionych do dofinansowania (przy czym w 1 przypadku 

Beneficjent z rezygnował z realizacji projektu) – postępowanie zostało powtórzone, 

z zastosowaniem t ych samych k ryteriów oc eny, c o w  pi erwotnym konkursie. W yniki 

powtórzonego konkursu znane będą dopiero po zakończeniu oceny merytorycznej, która 

zgodnie z procedurą wydłużyła się do roku 2011. 

Stan pr ocesu nab oru wniosków w r amach naborów wniosków s ystemowych 

ogłoszonych w 2010 r. na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco: 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Wartość 
złożonych 

wniosków w zł 

Liczba wniosków 
pozytywnie 

zweryfikowanych 
na ocenie 
formalnej 

Liczba wniosków 
pozytywnie 

zweryfikowanych 
na ocenie 

merytorycznej 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wartość 
podpisanych 
umów w zł 

Uwagi* 

1 2 3 4 5 6 7 
Poddziałanie 9.1.2 

39 9 690 961,00 39 1 - - W 2011 r. 
kontynuowana 

jest ocena 
merytoryczna 

oraz procedura 
podpisywania 

umów 
Poddziałanie 9.1.3 

1 6 692 747,19 1 1 1 6 692 747,
19 
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Projekty systemowe w ramach Poddziałania 9.1.2 (środki przeznaczone na 

indywidualizowanie p rocesu nauczania w k lasach I-III szkół podstawowych, gdzie 

Beneficjentem systemowym są wszystkie – publiczne i  ni epubliczne – organy prowadzące 

szkół podstawowych w województwie) możliwe były do realizacji dopiero po zmianie 

Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, która nastąpiła 1 czerwca 2010 r. Poszczególne 

regiony mia ły dowolność w terminie przystąpienia do realizacji tego typu projektów 

i w większości przypadków przesunęły rozpoczęcie tego procesu na kolejny rok. 

W województwie podkarpackim nabór ogłoszony został we wrześniu 2010 r., dzięki czemu 

realizacja projektów możliwa była od II semestru roku szkolnego 2010/2011. 

 

Podpisane umowy 

 

W trakcie 2010 r. trwał proces kontraktowania środków w ramach konkursów 

i naborów wniosków systemowych ogłoszonych w 2009 i 2010 r. 

W 2010 r . p odpisano u mowy o d ofinansowanie p rojektów 

w Działaniu/Poddziałaniu: 

Lp. Działanie/Poddziałanie 
Liczba podpisanych 

umów/wydanych 
decyzji 

Kwoty zakontraktowane w 2010  
roku (dofinansowanie) w zł 

1. 
Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej 

2 618 077,32 

2. 

Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych 

54 25 583 791,20 

3. 
Poddziałanie 9.1.3 
Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych 

1 6 692 747,19 

4. 
Działanie 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego 

41 19 086 753,38 

5. 
Działanie 9.3 
Upowszechnienie formalnego kształcenia 
ustawicznego w formach szkolnych 

1 363 540,00 

6. Działanie 9.4 
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 

6 3 096 744,33 

7. 
Działanie 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich 

39 9 953 924,73 

 RAZEM 144 65 395 578,15 
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Zatwierdzone wnioski o płatność 

Zgodnie z  Zasadami f inansowania P O K L trwał proces rozliczania i monitorowania 

realizacji pr ojektów – na pods tawie w niosków o  płatność składanych przez Beneficjentów. 

Wnioski o  płatność zawierają tak finansowe, jak i rzeczowe sprawozdanie z realizacji 

projektu w  kolejnym okresie rozliczeniowym (podział okresu realizacji projektu w ynika 

z harmonogramu, przy czym okresy rozliczeniowe nie mogą być krótsze niż 1 miesiąc, ani 

dłuższe niż 3 miesiące) – w t ym r ozliczenie w szystkich w ydatków w  da nym okr esie 

rozliczeniowym, opis przebiegu realizacji projektu, poziom wskaźników osiągniętych na 

koniec okr esu i  m onitoring d anych os obowych uc zestników pr ojektu. Ich z atwierdzenie 

należy do obowiązków pracowników Wydziału – tzw. opi ekunów pr ojektów, pr zy kont roli 

kierownika wydziału (zasada „dwóch par oczu”), przy czym proces ten podlega zatwierdzeniu 

przez Dyrektora Urzędu. 

W 2010 r . r ozliczono w  r amach działalności Wydziału następującą ilość Wniosków 

Beneficjenta o płatność: 

Lp. Działanie/Poddziałanie 
Liczba rozliczonych 

wniosków  
o płatność 

Wartość środków rozliczonych 
(wydatków uznanych za 

kwalifikowalne) w zł 

1. 
Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej 

420 20 880 052,35 

2. 

Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych 

456 25 148 375,67 

3. 
Poddziałanie 9.1.3 
Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych 

6 6 429 933,73 

4. 
Działanie 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego 

62 3 010 957,47 

5. 
Działanie 9.3 
Upowszechnienie formalnego kształcenia 
ustawicznego w formach szkolnych 

25 1 181 652,79 

6. Działanie 9.4 
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 71 3 241 788,77 

7. 
Działanie 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich 

111 1 868 260,00 

 RAZEM 1151 61 761 020,78 

 

Na koniec 2010 r. rozliczonych zostało 76,36% środków przekazanych poprzednio 

Beneficjentom w  r amach kol ejnych t ransz dof inansowania (rozliczenie kum ulatywne od  

początku realizacji Programu). 
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Podsumowanie  stanu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w 2010 r. 

Podobnie j ak w  popr zednich l atach - w 2010 r . w ojewództwo podka rpackie  na dal 

utrzymywało się  w czołówce regionów, które w największym stopniu wydatkowały środki 

EFS. Pod względem procentowego wykorzystania alokacji P O K L na  l ata 2007 -2013 w  

odniesieniu do zakontraktowanych umów (63,6%) woj. podkarpackie uplasowało się na 

trzeciej pozycji, natomiast w odniesieniu do zatwierdzonych wniosków o płatność na 

czwartej pozycji ( 38,6%) w  kr aju. W  2010 r oku w  r amach r ealizacji kom ponentu 

regionalnego PO KL ogłoszonych zostało ogółem 70 konkursów, w wyniku  których 

złożonych zostało 7 874 wnioski o dofinansowanie. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku 

podpisanych zostało 1 319 umów z  beneficjentami na łączną kwotę 1 090 053 503 zł, co 

plasuje województwo na siódmej pozycji w kraju pod względem liczby podpisanych umów 

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach wniosków o płatność wyniosła 

688 623 751 zł, natomiast wartość wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej (KE) 

do końca 2010 r. wyniosła 568 556 133 zł, co stanowi 141% c elu ustalonego na  koni ec 

2010 r. Analiza celów szczegółowych przyjętych dla poszczególnych Priorytetów 

komponentu r egionalnego P O K L t akich m .in. j ak: r ozwój w ykwalifikowanej i  z dolnej do 

adaptacji siły roboczej, zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, zwiększenie zasięgu oddziaływania aktywnej polityki rynku 

pracy, zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych itd. pozwala (w oparciu o już 

uzyskane wskaźniki) pozytywnie ocenić oddziaływanie PO KL na sytuację społeczno-

gospodarczą w regionie. Wystarczy wymienić ponad 7 367 osób, które uzyskały z PO KL 

środki finansowe na prowadzenie własnej działalności gospodarczej – poszerzając tym 

samym liczbę podmiotów gospodarczych, które w przyszłości generować będą miejsca pracy, 

Ponad 53 tys. osób o niskich kwalifikacjach zawodowych miało możliwość uzupełnienia 

i podwyższenia tych kwalifikacji poprzez różnego rodzaju kursy zawodowe, a ponad 7 t ys. 

osób zagrożonych ubóstwem społecznym i zawodowym korzystało i nadal korzysta  

z wielokierunkowego wsparcia inicjowanego przez jednostki pomocy społecznej. Dzięki 

realizacji projektów na terenie naszego województwa powstały 2 Zakłady Aktywności 

Zawodowej, 2 Centra Integracji Społecznej, świetlice i kluby środowiskowe. Jednocześnie 

(w tym szczególnie na obszarach wiejskich) utworzono wiele nowych placówek wychowania 

przedszkolnego, których brak jest w regionie, a które dają możliwość wyrównywania szans 

edukacyjnych dla najmłodszych dzieci. Z wsparcia EFS skorzystało łącznie ponad 358 

ośrodków wychowania przedszkolnego. Efekty uzyskiwane w ramach realizacji projektów we 
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wszystkich Priorytetach komponentu regionalnego PO KL są przedmiotem stałego 

monitoringu i ewaluacji jednak po 3 latach realizacji PO KL już daje się zauważyć znaczące 

efekty. Dzięki dynamicznemu wdrażaniu i osiągniętym rezultatom woj. podkarpackie 

uzyskało ponad 42 mln euro dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy 

Wykonania w  ramach budżetu środków europejskich. Łącznie ze współfinansowaniem  

z budżetu Państwa Podkarpacie otrzyma ponad 49 mln euro, co w przeliczeniu wg aktualnego 

kursu wynosi ok. 200 mln PLN. Dodatkowe środki zostaną wykorzystane przede wszystkim 

na działania na  rzecz aktywnej pol ityki r ynku pracy, realizowanej m.in. poprzez wspieranie 

rozwoju przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia, skutkującego powstawaniem nowych 

podmiotów w regionie. W ramach uzyskanych środków planowane jest także udzielanie 

wsparcia na zakładanie oraz początkową fazę funkcjonowania nowych ośrodków wychowania 

przedszkolnego, zwłaszcza na terenach wiejskich województwa. Ponadto, przewiduje się 

także wspomożenie rozwoju aktywnej polityki integracyjnej w zakresie zapewnienia 

zatrudnienia m ożliwie największej liczbie osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem 

społecznym w regionie. 
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ROZDZIAŁ 2. 
 

REALIZACJA PLANU KONTROLI 
 

 
Zgodnie z zadaniami wynikającymi z zakresu działania Wydziału Kontroli EFS oraz 

założeniami Planu Kontroli na  r ok 2010, Wydział przeprowadzał kontrole projektów 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. 

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR 2004-2006 Wydział Kontroli 

EFS przeprowadził 9 kontroli trwałości wybranych projektów realizowanych w ramach 

Działań 2.1, 2.3 i 2.4, w celu potwierdzenia, że projekt jest rzeczywiście realizowany zgodnie 

z wnioskiem aplikacyjnym i umową oraz, że założony cel pr ojektu ni e uległ zmianie. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień wpływających na 

kwalifikowalność poniesionych wydatków. 

Kontrola r ealizacji pr ojektów systemowych oraz projektów wyłanianych w drodze 

konkursu (kontrole planowe, kontrole doraźne oraz wizyty monitorujące), w r amach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pr zeprowadzona została na próbie 

projektów. Zgodnie z  Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013, Wydział Kontroli EFS opracował, a następnie przedstawił, celem zatwierdzenia 

przez Instytucję Pośredniczącą, Roczny Plan Kontroli na 2010 r. wraz z Metodologią doboru 

próby projektów do kontroli. Zastosowanie metodologii pozwoliło oszacować poziom ryzyka, 

związanego z realizowanymi projektami. 

Kluczowymi czynnikami (obszarami), według których szacowano poziom ryzyka 

były: 

1. Doświadczenie beneficjenta – czynnik ten określał ryzyko w oparciu o okres 

funkcjonowania na rynku, gdzie największe ryzyko stanowiły jednostki działające na rynku 

do 6 miesięcy. 

2. Wielkość środków finansowych projektu – czynnik ten porównywał kwotę umowy do 

średniej kwoty podpisanych umów w ramach Działania/Poddziałania, gdzie im większy 

projekt tym większe ryzyko z nim związane. W przypadku niewielkiej różnicy w wartości 

podpisanych umów, czynnik ten nie był przedmiotem analizy. 
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3. Poprawność opracowania Wniosków o płatność – czynnik ten określał ryzyko 

w oparciu o  średnią liczbę korekt zatwierdzonych wniosków o płatność, gdzie im więcej 

korekt, tym większe ryzyko z tym związane. 

4. Liczba z mian w p rojekcie – czynnik ten określał ryzyko w oparciu o liczbę zmian 

w projekcie wynikających z inicjatywy Beneficjenta, gdzie im więcej zmian tym większe 

ryzyko z tym związane. 

5. Liczba punktów przyznania podczas procesu wyboru projektu p rzez Komisję Oceny 

Projektów – czynnik ten porównywał liczbę punktów do średniej liczby punktów wszystkich 

projektów w ramach Działania/Poddziałania, gdzie im mniejsza liczba uzyskanych punktów 

w procesie oceny wniosku tym większe ryzyko z nim związane. W przypadku niewielkiej 

rozpiętości punktów przyznanych podczas oceny wniosków, czynnik ten nie był przedmiotem 

analizy. 

6. Ustalenia dokona nych kont roli/audytów – czynnik ten opierał się o wyniki 

kontroli/audytów przeprowadzonych w przeszłości u Beneficjenta realizującego projekt, gdzie 

stwierdzone u Beneficjenta nieprawidłowości obarczały każdy następny, realizowany przez 

niego projekt ryzykiem. 

7. Liczba p odwykonawców projektu – gdzie im większa liczba podwykonawców 

projektu, tym wyższe ryzyko z tym związane. 

8. Szkolenia w projekcie – czynnik ten określał ryzyko w zależności od udziału szkoleń 

w projekcie, gdzie projekty opierające się głównie na szkoleniach obarczone były 

największym ryzykiem. 

9. Beneficjent projektu równocześnie realizuje projekty współfinansowane w ramach 

Programu R ozwoju O bszarów W iejskich ( PROW) – projekty, kt óre realizowane były 

równocześnie z projektami PROW obarczone były największym ryzykiem (podwójne 

finansowanie wydatków). 

W oparciu o powyższą metodologię oraz przyjęte czynniki ryzyka, przeanalizowano 

w dwóch etapach łącznie 663 umowy, tj. podpisane do końca listopada 2009 r. i do końca 

listopada 2010 r . W 2010 r. przeprowadzonych zostało 250 kontroli na miejscu, z czego 205 

przeprowadzono w  trybie kont roli pl anowych, 27 w trybie kontroli doraźnych oraz 18 

osobnych wizyt monitorujących. 

Kontrole na miejscu przeprowadzane były przez zespoły kontrolne składające się 

z co najmniej 2 osób (kierownik zespołu kontrolującego oraz członek/członkowie zespołu), 

będących pracownikami Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
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w Rzeszowie. Roczny Plan Kontroli na 2010 r. zakładał czas trwania czynności kontrolnych 

na miejscu od  1 do 3 dni. Niemniej jednak mógł on ulec wydłużeniu, w razie konieczności 

poszerzenia zakresu kontroli lub zwiększenia próby dokumentów podlegających kontroli. 

Głównymi czynnikami wpływającymi na wydłużenie czasu trwania kontroli mogły być: 

• stwierdzenie podczas kontroli na miejscu nieprawidłowości, nieścisłości lub innych 

czynników będących podstawą do poszerzenia zakresu kontroli dokumentacji powyżej 

zakładanej pierwotnej próby podlegającej kontroli, 

• czas potrzebny na przygotowanie oświadczeń, wyjaśnień przez Beneficjenta, 

• czas potrzebny IP na uzyskanie niezbędnych opinii prawnych lub interpretacji. 

Zakres kontroli na miejscu obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z jego 

założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu, w szczególności: 

• prawidłowość rozliczeń finansowych, 

• sposób rekrutacji uczestników projektu, 

• sposób poz yskiwania i  pr zechowywania or az pr zetwarzania da nych o uczestnikach 

projektu, 

• zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu 

rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu 

dostępną w siedzibie Beneficjenta, 

• poprawność udzielania zamówień publicznych, 

• poprawność udzielania pomocy publicznej, 

• sposób realizacji działań promocyjnych, 

• sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 

Kontrole doraźne w 2010 r. przeprowadzane były na wniosek i w zakresie wskazanym 

przez opiekunów projektów wydziałów merytorycznych. 

W przypadku wszystkich przeprowadzonych wizyt monitorujących, wykonany zakres 

wizyt pokrywał się z planowanym zakresem kontroli monitorujących przewidzianym 

w Rocznym Planie Kontroli. 

Dobór próby do kont roli na  miejscu dokumentacji dokon ywany w oparciu o  metody 

niestatystyczne, np. losowanie proste, dobór celowy. Podczas czynności kontrolnych na 

miejscu kontroli zostało poddanych sprawdzeniu: 

• kwalifikowalność minimum 10 % uczestników danego projektu, 
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• dokumentacja f inansowa (dokumentów źródłowych i dowodów zapłaty) na poziomie 

minimum 5  % dokum entów f inansowych wykazanych w  z atwierdzonym w niosku 

o płatność podlegającym kontroli, poziom ten dotyczył również wydatków 

poniesionych w ramach cross-financingu (o ile wystąpiły w kontrolowanym wniosku 

o płatność), 

• dokumentacja merytoryczna projektu dotycząca poszczególnych zadań związanych 

z realizacją projektu na próbie minimum 5 %. 

W przypadku kontroli przeprowadzonych w trybie doraźnym zakres kontroli 

obejmował konkretne zagadnienie zgłoszone przez opiekunów projektów. Głównymi 

problemami zgłaszanymi przez opiekunów do weryfikacji podczas kontroli doraźnych była: 

dokumentacja finansowa projektu, w tym problem wyodrębnienia ewidencji kosztów, proces 

rekrutacji uc zestników pr ojektu o raz jego zgodność ze złożonym wnioskiem 

o dofinansowanie, zgodność przebiegu rzeczowej realizacji projektu przedstawionej we 

wniosku o dofinansowanie ze stanem faktycznym. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli tak w trybie planowym jak i doraźnym 

w większości skontrolowanych projektów realizowane są one poprawnie lub z niewielkimi 

uchybieniami w   mniejszym lub większym stopniu wpływającymi na kwalifikowalność 

poniesionych wydatków. Ze względu na bardzo dużą różnorodność projektów, form wsparcia 

oraz jednostek realizujących projekty, obszary w których stwierdzono uchybienia są bardzo 

różne. W zasadzie każdy z obszarów stwarzał większe lub mniejsze problemy. 

Głównymi problemami napotkanymi w trakcie kontroli na miejscu (niezależnie od 

trybu kontroli) były: 

• realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem i założeniami wniosku 

o dofinansowanie, 

• niespełnienie kryteriów uczestnictwa w projektach przez Uczestników projektu, 

• zatrudnianie personelu projektu (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, zakresy 

czynności, karty czasu pracy), 

• obowiązek wyodrębnienia ewidencji kosztów ponoszonych w projekcie, mimo 

wyczerpującej informacji zamieszczonych w Zasadach finansowania – zazwyczaj 

Beneficjenci nie do końca zorientowani byli, na czym ma polegać prowadzenie 

wyodrębnionej ewidencji księgowej, 
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• w zakresie rozliczeń finansowych projektu, np. nieuzasadnione podjęcie gotówki 

z rachunku ba nkowego pr ojektu, ni ezapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 

oraz zaliczki na podatek dochodowy w pełnej wysokości, 

• brak wyodrębnienia kasy gotówkowej na potrzeby realizacji projektu, 

• brak pełnego opisu na części dokumentów księgowych, tj. na listach płac 

dokumentujących koszty pośrednie, itp., 

• brak zapłaty kwoty składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, związanej 

z realizowanym projektem, w pełnej wynikającej z deklaracji wysokości, 

• w z akresie e widencjonowania kos ztów i  wydatków ze środków publicznych, 

związanych z realizacją projektu systemowego wg klasyfikacji budżetowej, 

w podziale na  pa ragrafy pr zy z astosowaniu czwartej c yfry „ 7” (środki otrzymane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  PO KL) i „9 ” (śro d ki o trzymane 

z budżetu państwa w ramach krajowego współfinansowania), 

• metodologia wyliczenia kosztów pośrednich nie poparta stosownym potwierdzeniem 

w dokumentacji f inansowej j ednostki – nieadekwatna do s ytuacji i  s posobu 

finansowania jednostki kontrolowanej, 

• błędy w sposobie rozliczania kosztów pośrednich projektu, tj. wynagrodzeń zarządu, 

obsługi księgowej oraz pozostałego personelu obsługującego Beneficjenta, 

• rozbieżności między danymi zawartymi w e Wnioskach o płatność, a dokumentami 

źródłowymi potwierdzającymi poniesione wydatki, 

• sposób realizacji działań promocyjnych oraz wymaganego oznakowania, 

• rozbieżności w interpretacji obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień 

publicznych / Zasady konkurencyjności, 

• nieuwzględnienie w zarządzeniach wewnętrznych/procedurach obowiązku 

archiwizowania dokumentacji do 31.12.2020 r., 

• w zakresie naruszeń prawa pracy, naruszeń ustawy PZP, ustawy o Finansach 

Publicznych. 

W w yniku w eryfikacji z apisów I nformacji p okontrolnej, Beneficjenci zgłaszali 

również swoje uwagi, czy też wskazywali rozbieżności w stosunku do stanu faktycznego. 

Uwagi takie w każdym przypadku były przedmiotem analizy i w uzasadnionych przypadkach 

Informacja pokontrolna była poprawiana, a n astępnie ponownie przesyłana do Beneficjenta 

celem akceptacji i podpisania. 
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Stwierdzone podc zas kont roli na  m iejscu uc hybienia, o ile to było możliwe, 

Beneficjenci starali się uzupełniać na bieżąco lub niezwłocznie po otrzymaniu Informacji 

pokontrolnej. B ardzo często przesyłana była podpisana Informacja pokontrolna wraz 

z wyjaśnieniem lub informacją o wykonaniu czynności zmierzających do usunięcia 

stwierdzonych podczas kontroli uchybień. Na potwierdzenie tych informacji przedkładano 

(o ile było to konieczne) stosowne dokumenty potwierdzające ich wykonanie. 

W przypadku braku konieczności sformułowania zaleceń pokontrolnych lub na 

podstawie informacji przekazanych przez Beneficjenta wraz z Podpisaną Informacją 

pokontrolną, podejmowana była decyzja o zakończeniu czynności kontrolnych, bądź 

skierowaniu kontroli weryfikującej usunięcie uchybień. Na tę okoliczność sporządzana była 

stosowana notatka służbowa potwierdzona przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS oraz 

dodatkowo (w przypadku wystąpienia zaleceń pokontrolnych) zatwierdzana przez Dyrektora 

WUP. 
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ROZDZIAŁ 3. 
 

MONITORING RYNKU PRACY 
 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w okresie 

2010 roku realizował działania związane z monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym 

w szczególności poziomu bezrobocia rejestrowanego. Uzyskane informacje wykorzystywane 

były przez partnerów rynku pracy, do realizacji zadań własnych, a także dla potrzeb innych 

jednostek i  i nstytucji, pr zy sporządzaniu przez ni e różnorodnych opracowań i diagnoz, 

ułatwiających podejmowanie działań w zakresie promocji zatrudnienia oraz zapobiegania lub 

łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. 

Działania te realizowane były głównie poprzez : 

• opracowywanie bieżących informacji i analiz na  te mat poziom u bezrobocia 

rejestrowanego w województwie podkarpackim, 

• wieloaspektowe opisy zjawisk i tendencji na regionalnym rynku pracy, 

• analizy efektywności programów rynku pracy realizowanych przez powiatowe urzędy 

pracy, 

• monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, 

• inicjowanie  oraz współuczestnictwo w badaniach socjologicznych regionalnego rynku 

pracy, przede wszystkim popr zez realizację własnego projektu systemowego pt. 

„Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowanego ze środków EFS, 

• analizę danych liczbowych o rynku pracy pochodzących z baz da nych Głównego 

Urzędu Statystycznego oraz z innych opracowań statystycznych. 

 
3.1  Informacje i analizy o rynku pracy 

 
W 2010 roku opracowywane były okresowe analizy i informacje o sytuacji n a 

wojewódzkim r ynku pr acy. Warto t u w ymienić między innymi „Analizę sytuacji na rynku 

pracy województwa podk arpackiego w  200 9 roku”, „Analizę sytuacji bezrobotnych 

w województwie podk arpackim w  I półroczu 2010 roku”, a także informacje na temat stanu 

i struktury bezrobocia (sporządzane głównie w okresach miesięcznych, a także innych 

przedziałach czasowych). 
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Realizując zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia w zakresie badania 

efektywności programów lokalnych, opracowany został materiał pt. „Efektywność 

programów rynku pracy w województwie podkarpackim w 2009 r oku”. Sporządzone zostały 

również opracowania dotyczące działań prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie, w tym „Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 2009 

roku”, które w raz z  ana lizą sytuacji na rynku pracy było przedmiotem oceny Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. 

W przygotowanych materiałach przedstawiona została aktualna sytuacja i struktura 

bezrobotnych, tj. ich liczba, płeć, podział według wieku, wykształcenia, stażu pracy, czasu 

pozostawania bez pracy, miejsca zamieszkania, a także inne dane o rynku pracy. Analizowana 

była struktura zawodowa bezrobotnych, sekcje według Polskiej Klasyfikacji Działalności ich 

ostatniego miejsca pr acy, jak też struktura wolnych miejsc pr acy i miejsc a ktywizacji 

zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy. Przedstawiona 

była również informacja o   zamierzeniach zakładów pracy w zakresie zwolnień z przyczyn 

niedotyczących pracowników, a t akże informacja o formach i programach realizowanych 

przez urzędy pracy na rzecz promocji zatrudnienia oraz łagodzenia negatywnych skutków 

bezrobocia. 

Poza wymienionymi opracowaniami sporządzane były bieżące informacje dla potrzeb 

przedstawicieli władz i społecznych partnerów rynku pracy, a także jednostek i ins tytucji 

zainteresowanych aktualną sytuacją na rynku pracy naszego województwa. Opracowywane 

przez Wojewódzki Urząd Pracy materiały służyły również młodzieży uczącej się w szkołach 

ponadpodstawowych i  słuchaczom wyższych uczelni. Dla s tudentów U niwersytetu 

Rzeszowskiego zorganizowano pokazy multimedialne, informujące o sytuacji na rynku pracy 

,w tym osób posiadających wyższe wykształcenie. Przygotowane przez WUP opracowania 

były także wykorzystywane przez młodzież do przygotowania referatów i prac dyplomowych 

związanych z tematyką rynku pracy, bezrobocia i zatrudnienia. Podkreślić należy, że 

zainteresowanie w tym zakresie było duże. 

 
 

3.2 Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 
 
 

Zgodnie z  m etodologią prowadzenia monitoringu z awodów deficytowych 

i nadwyżkowych opracowaną przez M inisterstwo Pracy i P olityki Społecznej, Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie w 2010 r oku dwukrotnie opracował ranking zawodów 
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i specjalności, który stanowił zestawienie zarejestrowanych be zrobotnych w zawodach 

(wykonywanych l ub w yuczonych) z wolnymi miejscami pr acy i aktywizacji z awodowej 

zgłoszonymi do powiatowych urzędów pracy w naszym województwie. 

Wynikiem tych działań były następujące opracowania: s kładający się z 2 części 

„Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podk arpackim w  2009  

roku” oraz „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim 

w I półroczu 2010 roku”. 

W raportach tych przedstawiono stan i strukturę zawodową osób bezrobotnych o raz 

wolnych miejsc pr acy i m iejsc akt ywizacji zaw odowej, kt óre zostały zgłoszone przez 

pracodawców do powiatowych urzędów pracy. Ich analizy dokonano zgodnie z obowiązującą 

klasyfikacją zawodów i specjalności stosowaną w badaniach rynku pracy. W opracowaniu 

rocznym do rankingu włączono również dodatkowo strukturę osób pracujących, nowo 

utworzonych i wolnych miejsc pracy, a także absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz 

ich planowany „napływ” na rynek pracy w naszym województwie. 

W I półroczu 2010 r. (podobnie jak w latach poprzednich) najliczniejszą grupę 

bezrobotnych s tanowili robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (tj. 32,7 % ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych posiadających zawód). Zawody w r amach tej gr upy były 

związane głównie z wykształceniem zawodowym. Pomimo zgłoszenia, w porównaniu do 

innych g rup, r elatywnie z nacznej liczby wolnych mie jsc pracy i a ktywizacji z awodowej, tj. 

11,4 % ogółu zgłoszonych ofert, na 1 wolne miejsce pr acy l ub aktywizacji z awodowej 

przypadało średnio ponad 10 bezrobotnych. 

Technicy i inny średni personel to druga, co do wielkości grupa pod względem liczby 

zarejestrowanych be zrobotnych (20 % ogółu bezrobotnych posiadających zawód). Zawody 

przez nich posiadane związane są przede wszystkim z  wykształceniem średnim. Również 

w tej grupie pomimo zgłoszenia przez pracodawców stosunkowo dużej liczby wolnych miejsc 

pracy i aktywizacji zawodowej (16 % ogółu zgłoszonych ofert w zawodach) na 1 ofertę pracy 

przypadało średnio ok. 4 bezrobotnych. 

Największa liczba bezrobotnych przypadała jednak na jedno wolne miejsce pracy lub 

aktywizacji zawodowej w grupie zawodów rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – prawie 11 

osób. P omimo, iż grupa ta była jedną z  najmniej licznych (obejmowała ok. 2,3  % ogółu 

zarejestrowanych w z awodach), t o osoby bezrobotne posiadające zawody z aliczane do tej 

grupy długo pozostają w ewidencji urzędów pracy, gdyż możliwość uzyskania oferty 

w zawodach r olniczych i  pokrewnych jest niewielka. Zgłoszone w tej g rupie wolne mie jsca 

pracy i aktywizacji zawodowej stanowiły jedynie 0,7 %. 
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Wśród pozostałych grup zawodowych reprezentowanych przez osoby bezrobotne, 

niewielką szansę w pierwszej połowie roku na uzyskanie wolnego miejsca pracy lub miejsca 

aktywizacji z awodowej posiadali także specjaliści. O soby z  t ej grupy pos iadają głównie 

wykształcenie wyższe. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych posiadających zawód 

wynosił 11,6 %, a zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej stanowiły 

6,5 % ogólnej ich liczby. Na jedną ofertę pracy przypadało ok. 6 bezrobotnych. 

Nieco wyższą szansę uzyskania zatrudnienia w ana lizowanym ok resie pos iadali 

bezrobotni w grupach zawodów: 

• pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych 

posiadających zawód wyniósł 14,6 %, a zgłoszone wolne miejsca pr acy i mie jsca 

aktywizacji zawodowej stanowiły ok. 17,3 % o gólnej i ch l iczby. N a j edno w olne 

miejsce pracy lub miejsce aktywizacji zawodowej przypadały średnio 

3 zarejestrowane osoby, 

• operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń - stanowili ok. 6,1 % ogółu zarejestrowanych 

posiadających zawód. Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 

zawodowej dla tej grupy stanowiły 6,3 % ogółu zgłoszonych ofert, a na jedno wolne 

miejsce pracy i aktywizacji zawodowej  przypadało również 3  bezrobotnych. 

 

Najkorzystniejszą natomiast sytuację w zakresie szansy na uzyskanie zatrudnienia 

posiadali bezrobotni z grup zawodów: 

• pracownicy bi urowi. Grupa ta stanowiła ok. 3,7 % ogółu zarejestrowanych 

posiadających zawód, a zgłoszone wolne miejsca pracy i aktywizacji z awodowej 

15,9 % o gólnej i ch l iczby. Na j edno wolne m iejsce p racy oraz miejsce a ktywizacji 

zawodowej przypadała średnio  mniej niż 1 osoba bezrobotna, co oznacza, iż liczba 

wolnych m iejsc p racy i miejsc aktywizacji zawodowej przewyższała nieco liczbę 

zarejestrowanych w tej grupie zawodów bezrobotnych, 

• pracownicy pr zy pr acach pr ostych. S tanowili 8,6  % ogółu zarejestrowanych 

posiadających zawód. Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca akt ywizacji 

zawodowej stanowiły 25,2 % ofert. N a j edno w olne m iejsce p racy lub m iejsce 

aktywizacji z awodowej przypadała średnio 1 osoba bezrobotna. Zauważyć jednak 

należy, że w tej grupie zawodów znajdują się bezrobotni posiadający najniższe 

kwalifikacje zawodowe, którzy po krótkotrwałym zatrudnieniu powracają do 
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ewidencji urzędów pracy i częściej niż osoby z innych grup zawodowych narażone są 

na negatywne skutki bezrobocia długotrwałego, 

• przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy. Stanowili niewielką 

grupę (ok. 0,3 %) ogółu bezrobotnych. Wolne miejsca pracy i miejsca akt ywizacji 

zawodowej  zgłoszone dla tej grupy zawodów stanowiły 0,7 % ogólnej ich liczby. Na 

jedną ofertę pracy przypadały 2 osoby bezrobotne. Do tej grupy zawodów zaliczana 

jest głównie średnia i wyższa kadra menedżerów, a bezrobocie podobnie jak w grupie 

specjalistów, charakteryzuje się zazwyczaj krótkim okr esem poz ostawania b ez 

zatrudnienia. 

Według opracowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej metodologii 

obliczony z ostał również wskaźnik intensywności nadwyżki lub deficytu podaży 

pracowników w  poszczególnych zawodach. W yliczany jest on jako iloraz średniej liczby 

wolnych miejsc pr acy o raz miejsc akt ywizacji z awodowej zgłoszonych do urzędów pracy 

w danym zawodzie i średniej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w  tym za wodzie 

w analizowanym okresie. 

Przyjęto, że zawody o wskaźniku: 

• poniżej 0,9 to zawody nadwyżkowe, 

• 0,9 do 1,1 to zawody zrównoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy), 

• powyżej 1,1 to zawody deficytowe. 

 

Spośród 30 grup zawodów tzw. „dużych” (według 2-cyfrowego kodu klasyfikacji 

zawodów i specjalności), w których w pierwszym półroczu 2010 roku były zarejestrowane 

osoby be zrobotne – 6 grup t j. 20  % stanowiły zawody deficytowe, a 23 grupy tj. 76,7 % 

nadwyżkowe. Zawody zrównoważone stanowiły 3,3 % i dotyczyły tylko jednej grupy 

zawodowej tj. pracowników pozostałych specjalności. 

 

Deficytowe grupy zawodów to głównie: 

• pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach, 

• pracownicy obsługi biurowej, 

• nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy, 

• pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów, 

• kierownicy małych przedsiębiorstw. 
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Nadwyżkowe grupy zawodów to między innymi: 

• kierowcy i operatorzy pojazdów, 

• modelki, sprzedawcy i demonstratorzy, 

• specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia, 

• operatorzy i monterzy maszyn 

• specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 

• specjaliści szkolnictwa, 

• robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, 

• robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń, 

• średni personel techniczny, 

• rolnicy. 

 

Na koni ec grudnia 201 0 r oku ogólna liczba z arejestrowanych w w ojewództwie 

bezrobotnych wyniosła 142 263 osoby i była o 319 wyższa niż w 2009 roku. Był to jednak 

znacznie niższy poziom wzrostu liczby bezrobotnych niż w 2009 r., w którym to w wyniku 

wystąpienia symptomów kr yzysu  z anotowano wzrost  z arejestrowanych o 26  377 os ób. 

W 2010 roku zgłoszono 57 481 wolnych miejsc pr acy i  m iejsc akt ywizacji z awodowej, 

jednak pomimo wyższej niż 2009 roku liczby ofert będących w dyspozycji powiatowych 

urzędów pracy, szansa uzyskania wolnego miejsca pr acy była w stosunku do potrzeb nadal 

niezadowalająca. Podkreślić jednak należy, iż ruch kadrowy osób posiadających wysoki 

poziom kwalifikacji nadal odbywał się głównie poza pośrednictwem urzędów pracy. 

Pracodawcy poszukujący specjalistów wykorzystywali najczęściej inne możliwości ich 

pozyskania (tj. Internet, ogłoszenia w prasie fachowej itp.). Również osoby posiadające 

wysokie kw alifikacje z awodowe (w różnych dziedzinach) najczęściej przy pos zukiwaniu 

zatrudnienia nie korzystali z  pośrednictwa powiatowych urzędów pracy. Jednakże ci, którzy 

zdecydowali się na pomoc urzędów pracy, mieli zdecydowanie większe możliwości 

uzyskania odpow iedniego z atrudnienia i  z nacznie kr ócej poz ostawali w  r ejestrach 

bezrobotnych niż osoby z innych grup zawodowych. 

Urzędy pracy w dalszym ciągu pomagają głównie osobom posiadającym stosunkowo 

niskie l ub ni eaktualne kwalifikacje z awodowe. Pracodawcy również najczęściej poprzez 

urzędy pracy poszukują takich pracowników (najwięcej zgłaszanych ofert dot yczy pr ac 

prostych). Z uwagi na dużą podaż bezrobotnych mogących pracować na stanowiskach 

robotniczych (ponad 52,7 % zarejestrowanych na koniec grudnia 2010 roku bezrobotnych nie 
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posiadało wykształcenia średniego) był to nadal najbardziej dogodny sposób pozyskiwania 

pracowników do tego rodzaju prac. 

 

 W 2010 roku województwo podkarpackie na realizację programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

otrzymało z Funduszu Pracy kwotę  353 751,0 tys.  zł. W porównaniu z 2009 rokiem   był to 

bardzo znaczący wzrost, bo do naszego województwa  trafiło o 126 924,0 tys. zł  więcej 

środków Funduszu Pracy. Na podstawie decyzji Minister Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

26 lutego 2010 roku z p rzyznanej kwoty  65% czyli 229 938,2 zł przekazanych zostało  do 

samorządów powiatowych na aktywizację osób bezrobotnych.  Natomiast 35%  kwoty czyli 

123 812,8  tys. zł  będących  w dyspozycji Samorządu Województwa  zostało przeznaczonych 

na realizację przez powiatowe urzędy pracy projektów s ystemowych w r amach P rogramu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Projekty te wykorzystując instrumenty rynku pracy wspierały  

powstawanie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. 

 Realizując założenia rządowego „Programu aktywizacji zawodowej os ób 

bezrobotnych do 30 roku życia” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w kwietniu 

2010 roku  przeprowadzona została procedura oceny wniosków powiatowych urzędów pracy 

o środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację  działań aktywizujących 

skierowanych do bezrobotnych osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia. Zasadniczy 

element działań aktywizujących w tych wnioskach stanowiły staże  dla osób, które mają 

problemy z wejściem  na rynek pracy z powodu braku doświadczenia z awodowego.  

Kwota przyznana z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzjami z dnia 17 maja 

2010 roku to 18 132 ,1 tys.  zł.  

 W wyniku powodzi  która w maju i czerwcu 2010 roku dotknęła województwo 

podkarpackie zalaniu uległy znaczne obszary naszego województwa. Powstały duże  straty 

materialne  w   i nfrastrukturze dr ogowej o raz w i nfrastrukturze kr ytycznej na  t erenach 

objętych klęską powodzi: wodociągi, szkoły, przedszkola, remizy straży pożarnej.  Dlatego 

też Marszałek Województwa Podkarpackiego  wystąpił do Minister Pracy i Polityki 

Społecznej o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra na usuwanie skutków 

powodzi.  Samorządy powiatowe z powiatów brzozowskiego, dębickiego, kolbuszowskiego, 

łańcuckiego, sanockiego, przeworskiego, niżańskiego, r opczycko-sędziszowskiego, 

tarnobrzeskiego, rzeszowskiego, mieleckiego i strzyżowskiego otrzymały w dniu 16 czerwca 

2010 roku  z  Funduszu Pracy  kwotę  7 905,0 tys. złotych.  Zatrudnienie w formie robót  
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publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów dotkniętych powodzią)  przy 

usuwaniu skutków powodzi  znalazło 1 000 osób bezrobotnych.  Prace które wykonywali 

koncentrowały się na przywróceniu funkcjonowania infrastruktury publicznej na terenach 

popowodziowych.  W  d niu 24 c zerwca  2010 r oku  Minister Pracy i Polityki Społecznej 

podjęła decyzję o przeznaczeniu kolejnych środków z Funduszu Pracy na realizację 

programów związanych z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach których miały miejsce 

klęski żywiołowe. Powiatowe Urzędy Pracy w Dębicy, R opczycach, R zeszowie i  S anoku 

otrzymały na ten cel kwotę  2 535,2 tys. zł.  

 Ogółem  na różnego typu działania  aktywizujące osoby bezrobotne z rezerwy 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej,  powiatowe urzędy pracy z województwa 

podkarpackiego  pozyskały w 2010 roku  kwotę  40 770,0 tys. zł. Dzięki  temu  województwo 

na koniec 2010 roku pozyskało łącznie  394 521,0 tys. zł środków Funduszu Pracy na 

finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.  
 

 
3.3 Badania rynku pracy 

 
 

W 2010 r oku  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczął realizację projektu 

systemowego pt. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” w ramach Priorytetu VIII PO 

KL Poddziałanie 8.1.4  Przewidywanie zmiany gospodarczej. Projekt rozpoczął się 1 lutego 

2010 roku i realizowany będzie  do 31 grudnia 2013 r. Całkowita kwota środków w ramach 

projektu to 4 000 000,00 PLN (w tym kwota dofinansowania: 3 940 000,00 PLN oraz wkład 

własny JST: 60 000,00 PLN). 

 

Cele projektu 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat trendów 

rozwojowych i sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego. 

Utworzenie i  f unkcjonowanie P odkarpackiego O bserwatorium R ynku P racy m a 

umożliwić stworzenie platformy wymiany informacji i zacieśnienie współpracy pomiędzy 

instytucjami rynku pracy, pracodawcami, a szeroko rozumianą edukacją. Promocja założeń 

projektu i organizowane konferencje podsumowujące kolejne badania, przyczynią się do 



61 
 

szerszego upowszechnienia ich wyników oraz związanej z tym wymiany informacji. Dzięki 

realizacji badań w ramach projektu możliwe będzie poznanie potrzeb szkoleniowych zarówno 

pracodawców, jak również ich pracowników, co w przyszłości zaowocować ma lepszym 

dopasowaniem systemu kształcenia zawodowego i  of erty s zkoleniowej do pot rzeb 

dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Zadaniem PORP jest więc gromadzenie, 

analizowanie i upowszechnianie informacji. Bardzo istotne jest również rekomendowanie 

konkretnych rozwiązań, korzystnych dla regionalnego i lokalnego rynku pracy. Pracodawcom 

pomoże to w planowaniu rozwoju kadrowego przedsiębiorstw, a absolwentom szkół, osobom 

bezrobotnym i pracownikom ułatwi wyznaczanie kierunków ich rozwoju zawodowego. W ten 

sposób PORP wpływać będzie pośrednio na wzrost zatrudnienia na Podkarpaciu. 

 

Działania, rezultaty i produkty projektu 

 

Funkcjonowanie P odkarpackiego O bserwatorium R ynku P racy p ozwoli na  

gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o rynku pracy z różnych źródeł. 

W projekcie przeprowadzonych zostanie kilka badań o zróżnicowanej tematyce: 

• Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku (wywiady 

kwestionariuszowe na próbie ok. 1000 firm i 2000 pracowników tych firm oraz 90 IDI 

i 6 FGI). Badanie zaplanowano na przełomie roku 2010/2011. 

• Analiza trendów rozwojowych sektora usług nierynkowych w 2011 roku (wywiady 

kwestionariuszowe na próbie ok. 1000 firm i 2000 pracowników tych firm oraz 90 IDI 

i 6 FGI). Badanie zrealizowane będzie w roku 2011. 

• Pracodawcy Podkarpacia (wywiady kwestionariuszowe na próbie ok. 500 firm i 1000 

pracowników tych firm). Badanie to realizowane będzie co roku począwszy od 2011 r. 

Ostatnie badanie przeprowadzone zostanie w 2013 r. 

• Badanie trendów rozwojowych branży budowlanej w woj. podkarpackim w 2013 roku 

– analiza por ównawcza ( wywiady kw estionariuszowe na  pr óbie ok. 100  f irm i  600 

pracowników tych firm, 25 IDI i 2 FGI). Badanie to będzie kontynuacją badań 

przeprowadzonych w 2009 r., a także próbą uchwycenia zmian, które zaszły 

w ostatnich kilku latach. 

Oprócz ba dań, w ramach PORP będą opracowywane okresowe analizy sytuacji na 

regionalnym rynku pracy  zawierające głównie: 
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• aktualne da ne n a t emat z atrudnienia, be zrobocia w  r egionie or az a ktywnych f orm 

przeciwdziałania bezrobociu. 

• informacje n a te mat s truktury z awodowej os ób be zrobotnych, s truktury of ert p racy 

zgłaszanych do PUP oraz analizę zawodów pod kątem deficytu i nadwyżki na rynku 

pracy. 

• analizę efektywności form aktywizacji zawodowej oraz usług rynku pracy 

realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia. 

• wszystkie badania i analizy prowadzone w ramach PORP uwzględniać będą problem 

równości szans ze względu na płeć. Informacje zawarte w poszczególnych raportach 

i analizach prezentowane będą w podziale na kobiety i mężczyzn. 

Początkowy okres realizacji projektu wypełniły kwestie organizacyjne . Zarządzeniem 

Nr 14/10 z dnia 11.02.2010 r., Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie powołał 

Zespół ds. realizacji projektu systemowego, pn. P odkarpackie O bserwatorium R ynku P racy 

o numerze K SI P OKL.08.01.04-18-001/10, realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.4 

Programu O peracyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik do ww. Zarządzenia określa opisy 

stanowisk pracy wraz z zakresami odpowiedzialności poszczególnych członków Zespołu. 

Uchwałą nr 260/5082/10 z dnia 03.03.2010 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego 

zatwierdził do realizacji projekt systemowy pt. "Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy", 

przyjmując jednocześnie dokument „Prawa i  obowiązki Samorządu Województwa 

Podkarpackiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Wydziału Informacji 

Statystycznej i Analiz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczące realizacji 

projektu s ystemowego”. Powstało również szereg dokumentów, regulujących działania 

prowadzone w  r amach projektu, m .in. pr acownicy P ORP opr acowali „Plan zarządzania 

ryzykiem”, obejmujący identyfikację, klasyfikację, pomiar ryzyka, planowanie metod reakcji 

oraz m etod na dzoru i   kontroli wystąpienia ryzyka, „Plan P romocji P odkarpackiego 

Obserwatorium Rynku Pracy”, zawierający cele działań promocyjnych, definicję grup 

docelowych oraz specyfikację działań promocyjnych i  dobór  m ediów do pr omocji or az 

Założenia monitoringu PORP. 

Zrealizowano szereg zadań związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, m .in.: dokonano 

zakupów mebli i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, opracowano system 

wizualizacji PORP oraz projekty graficzne materiałów promocyjnych, dostarczono materiały 
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promocyjne, wybrano ekspertów wspierających zespół projektowy, wyłoniono wykonawcę 

badań pt. „Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku”. Badania 

zaplanowano na przełomie roku 2010 i 2011. Wykonawcą badań sektora usług rynkowych 

został Pentor Research International. W listopadzie 2010 r. rozpoczęła się realizacja badań. 

Zatwierdzono raport metodologiczny i narzędzia, przeprowadzono pilotaż i rozpoczęto 

badania właściwe. Badania zakończą się w 2011 r. 

W dniu 24.11.2010 r. w Centrum Konferencyjnym Hetman w Rzeszowie odbyło się 

seminarium „Kobiety w badaniach rynku pracy”, którego tematem były zagadnienia związane 

z udziałem kobiet w badaniach rynku pracy. Celem seminarium było upowszechnianie 

polityki równości płci w badaniach rynku pracy oraz wymiana doświadczeń i poglądów. 

Wśród podejmowanych podczas spotkania tematów znalazły się m.in. związane z realizacją 

zasady równości płci w projektach dofinansowanych z EFS, przeglądem badań 

uwzględniających sytuację kobiet na rynku pracy, rolą administracji publicznej w poszerzaniu 

wiedzy na  te mat s ytuacji k obiet, a także problemami metodologicznymi i organizacyjnymi 

w badaniach dotyczących kobiet. W seminarium udział wzięło 35 osób – m.in. 

przedstawicieli szkół wyższych i instytucji badawczych. 

Bardzo ważną częścią projektu badawczego jest promocja. Obok konferencji 

promujących wyniki realizowanych w projekcie badań, planowane jest utworzenie strony 

internetowej, na której znajdą się wszystkie informacje dotyczące wyników badań, które 

swoją problematyką dotykają zjawisk zachodzących na rynku pracy Podkarpacia. W 2010 r . 

przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę 

zaprojektowania wykonania i wdrożenia portalu internetowego dla potrzeb projektu PORP. 

Do podpi sania um owy z  Wykonawcą jednak nie doszło, ponieważ oferent nie był w stanie 

dotrzymać terminu realizacji zamówienia. Procedura wyboru Wykonawcy zostanie 

powtórzona w 2011 r. 

W roku 2010 pracownicy PORP wielokrotnie brali udział w spotkaniach 

zewnętrznych, promując powstanie Obserwatorium, m.in. w dniu 17.05.2010 r . podczas 

prezentacji pt. „Problemy rynku pracy województwa podkarpackiego” w trakcie seminarium 

„Outplacement jako metoda rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy”, 

organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych o raz Instytut 

Wspierania Rozwoju Oświaty w Baranowie Sandomierskim. Pracownicy PORP dołączyli też 

do uc zestników „Ogólnopolskiej sieci współpracy w ramach badań regionalnych rynków 
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pracy i ewaluacji PO KL”. Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 

Dwukrotnie (w dniach 21-23.04.2010 w Dźwirzynie oraz w dniach 01-03.09.2010 w Mielnie) 

pracownicy PORP uczestniczyli w spotkaniu członków projektu. W dni u 23.09.2010 r . 

kierownik projektu PORP wziął udział w panelu eksperckim i  d yskusyjnym w  r amach 

projektu Urzędu Statystycznego w Rzeszowie „ Stworzenie s pójnego s ystemu i nformacji 

i prognozowania z mian g ospodarczych w  województwie podkarpackim pozwalającego na 

podejmowanie opt ymalnych decyzji”. W dniu 26.10.2010 r. odbyła się również konferencja 

podsumowująca projekt badawczy „Trajektorie migracyjne w ojewództwa podka rpackiego” 

realizowany pr zez C entrum D oradztwa S trategicznego. Podczas kon ferencji pr acownik 

Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy zaprezentował założenia projektu. 

W r amach promocji pr ojektu w cz erwcowym numerze B iuletynu W ojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Rzeszowie zamieszczono artykuł pt. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku 

Pracy”. Artykuł zawiera informacje na temat genezy utworzenia PORP, celów i zadań, 

działań realizowanych w projekcie, tematyki prowadzonych badań i rezultatów pr ojektu. 

Zgodnie z założeniami „Planu promocji PORP”, do r egionalnych i  lokalnych m ediów 

przesłano również 3 notatki prasowe z informacją o działalności POPR, rozpoczęciu realizacji 

badań sektora usług rynkowych oraz seminarium „Kobiety w badaniach rynku pracy”. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zatwierdzone zostały cztery Wnioski o płatność na 

łączną kwotę 340 179,20 PLN: 

• Wniosek o płatność za okres 01.02.2010 – 30.04.2010 – zatwierdzony w  dni u 

25.05.2010 r., kwota rozliczona wnioskiem: 88 858,16 PLN, 

• Wniosek o płatność za okres 01.05.2010 – 31.05.2010 – zatwierdzony w  dni u 

14.06.2010 r., kwota rozliczona wnioskiem: 38 520,68 PLN, 

• Wniosek o płatność za okres 01.06.2010 – 31.08.2010 – zatwierdzony w  dni u 

05.10.2010 r., kwota rozliczona wnioskiem: 129 780,04 PLN, 

• Wniosek o płatność za okres 01.09.2010 – 31.10.2010 – zatwierdzony w  dni u 

23.11.2010 r., kwota rozliczona wnioskiem: 83 020,32 PLN, 

• Wniosek o płatność za okres 01.11.2010 – 31.12.2010 r. został złożony i zatwierdzony 

w styczniu 2011 r. 
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3.4 Nadzór nad sprawozdawczością o rynku pracy 
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w 2010 roku sprawował, po dobnie j ak 

w latach ubiegłych, merytoryczny nadzór nad obowiązującą sprawozdawczością GUS o rynku 

pracy. 

Na mocy art. 18 oraz art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

(Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439, z późn. Zm.), prowadzenie badań statystycznych rynku 

pracy w tym okresie regulowały następujące akty prawne: 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie programu 

badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz.14 

z późn. zmianami), 

• rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie 

określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich 

wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych 

w badaniach statystycznych us talonych w  programie badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 676 z późn. zmianami). 

 

W oparciu o w/w dokumenty powiatowe urzędy pracy przekazywały w 2010 roku do 

WUP w Rzeszowie: 

• sprawozdania miesięczne, tj. MPiPS-01 o r ynku pr acy o raz M PiPS-02 o w ydatkach 

z Funduszu Pracy, 

• sprawozdania kwartalne, tj. załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 dotyczące 

struktury bezrobotnych, 

• sprawozdania półroczne, tj. załączniki; 2, 3 do sprawozdania MPiPS- 01 oraz MPiPS-

07, dotyczące podziału bezrobotnych wg PKD, zawodów i specjalności oraz osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędach pracy, 

• sprawozdania roczne, tj. załączniki 4, 5, 6,  7 i  8 do s prawozdania M PiPS-01 or az 

sprawozdanie M PiPS-06. Dotyczyły one poradnictwa zawodowego, struktury 

bezrobotnych zamieszkałych na wsi, aktywnych programów rynku pracy, podziału 

bezrobotnych wg m iast i  g min, um ów z  a gencjami z atrudnienia i  programów 

specjalnych  oraz instytucjonalnej obsługi rynku pracy. 
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Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na bieżąco współpracował z powiatowymi 

urzędami pracy w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i terminowego przekazania 

ich do właściwych instytucji (tj. WUP, Urzędu Statystycznego w  Bydgoszczy o raz 

ministerstwa). Oprócz ścisłych bieżących kontaktów w tym zakresie przekazywane były 

w formie pi semnej przypomnienia i informacje o obowiązujących a ktach pr awnych, 

terminach oraz zasadach sporządzania sprawozdań GUS. Niezależnie od tego drogą 

elektroniczną przekazywano obowiązujące wzory i  wytyczne do prawidłowego ich 

sporządzenia. 

Poza nadzorem merytorycznym nad sprawozdawczością Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie w  ramach prowadzonej współpracy przekazywał powiatowym urzędom pracy 

zbiorcze opracowania, informacje, analizy i wyniki badań dotyczące rynku pracy naszego 

województwa. Materiały te udostępniane były zarówno w formie papierowej, jak i drogą 

elektroniczną. Dokonywano również wyjaśnień dotyczących interpretacji pr zepisów 

prawnych w t ym z akresie, a także innych informacji wynikających z bieżących potrzeb, 

w tym również zasad sporządzania poszczególnych meldunków oraz opracowania raportów 

z monitoringu zawodów „deficytowych” i „nadwyżkowych”. 

Utrzymywane były też bieżące kontakty w sprawach dotyczących wyjaśniania 

przyczyn niektórych zjawisk występujących na rynku pracy, a także sporządzania okresowych 

informacji, meldunków i analiz, które były przekazywane jednostkom nadrzędnym. 
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ROZDZIAŁ 4. 

 
POŚREDNICTWO PRACY W RAMACH SIECI EURES 

 
 

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na 

rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie 

międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jej 

celem jest również informowanie, doradztwo i wspomaganie osób, które chcą pracować 

w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników 

z innych krajów członkowskich. Działania związane z pośrednictwem pracy w ramach sieci 

EURES w woj ewództwie podkarpackim realizowane były w opa rciu o K rajowy P lan 

Działania EURES na lata 2010-2013 i  Wojewódzki Plan Działania EURES na lata 2010-

2013. 

Działania skierowane do pracowników służb zatrudnienia z powiatowych urzędów 

pracy obejmowały przeprowadzenie 2 szkoleń dla pośredników pracy realizujących zadania 

EURES w powiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego na temat standardów 

usług oraz obsługi klienta. Kadra EURES uczestniczyła w targach pracy organizowanych 

między innymi przez Uniwersytet Rzeszowski, Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku. 

Informacje na temat możliwości podejmowania pracy za granicą za pośrednictwem sieci 

EURES przekazywane były również za pośrednictwem dyżurów redakcyjnych 

w regionalnych mediach, artykułów prasowych i audycji radiowych. 

W okresie 2010 r. z różnych form usług oferowanych przez sieć EURES 

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie skorzystało 6 010 o sób be zrobotnych 

i poszukujących pracy. Spośród nich, 243 osoby zainteresowane były informacjami na temat 

m.in. warunków życia i pracy w krajach unijnych (zagadnienia związane z umowami o pracę, 

wynagrodzeniem, opoda tkowaniem, ube zpieczeniem, kos ztami ut rzymania), a  3  457 osób 

poszukiwaniem pracy za granicą. Przeprowadzono 113 rekrutacji dla pracodawców z krajów 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oferty pracy zgłaszane w ramach sieci EURES 

dotyczyły przede wszystkim zatrudnienia przez okres co najmniej 1 roku i obejmowały takie 

zawody, jak: animatorzy kul tury, lakiernicy samochodowi, mechanicy różnych specjalności, 

kierowcy, inżynierowie, pracownicy budow lani, pr acownicy w  r olnictwie i  og rodnictwie, 
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rzeźnicy, personel z branży hotelarsko gastronomicznej, spawacze, personel z branży 

turystycznej, stolarze/cieśle, sprzedawcy, farmaceuci, pielęgniarki. Spośród osób 

zainteresowanych pracą za granicą 706 osób złożyło podania o pracę, które zostały 

przekazane do pracodawców i doradców EURES. Szacuje się, że spośród osób korzystających 

z usług EURES i składających podania około 30 % podejmuje zatrudnienie. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie uczestniczył w organizacji IV 

Międzynarodowych Targów Pracy w Rzeszowie, które odbyły się w dniu 7 października 2010 

r. w Hali PODPROMIE w Rzeszowie. W czasie targów umożliwiono spotkanie z Doradcami 

sieci EURES z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Holandii, Słowenii, Austrii oraz 

pracodawcami polskimi i zagranicznymi, którzy przedstawili oferty pracy. Na targach odbyło 

się 6 prezentacji na temat warunków życia i pracy wygłoszonych przez zagranicznych 

Doradców E URES, na tomiast pol scy Doradcy E URES udz ielali i nformacji o a ktualnie 

prowadzonych naborach i usługach świadczonych w ramach sieci EURES. Szacuje się, że IV 

Międzynarodowe Targi Pracy w Rzeszowie odwiedziło 2 tysiące osób. 
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ROZDZIAŁ 5. 
 
KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

 
 

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawierają zasady, 

dzięki którym osoby pracujące po kolei lub równocześnie w kilku krajach Unii Europejskiej 

i Europejskiego O bszaru Gospodarczego, unikają negatywnych następstw podejmowania 

zatrudnienia w różnych państwach,  między innymi jednoczesnego podlegania różnym 

przepisom. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, obowiązująca w Unii 

Europejskiej opiera się na dwóch zasadach: eksportu świadczeń z tytułu bezrobocia oraz 

sumowania okresów zatrudnienia lub ubezpieczenia. W dniu 1 m aja 2010 r . weszła w życie 

reforma sytemu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a miejsce rozporządzeń 

1408/71 i 574/72 zajęły odpowiednio: 

• rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dni a 29  

kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – jako 

nowe rozporządzenie podstawowe, 

• rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego nr 987/2009 z dn ia 16 września 

2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – jako nowe rozporządzenie 

wykonawcze. 

W Szwajcarii oraz w krajach EOG (Islandia, Norwegia, Lichtenstein) będą 

obowiązywały dotychczasowe przepisy. 

Najistotniejsze zmiany, jakie zaszły w ramach nowych przepisów to m. in.: 

 

Sumowanie okresów zatrudnienia lub ubezpieczenia 

• Możliwość potwierdzenia okresu pracy za granicą wykonywanej na własny rachunek 

(samozatrudnienie), a t ym samym z aliczenie go do  okr esu ube zpieczenia, kt óry 

niezbędny jest do ustalenia świadczeń z tytułu bezrobocia. 

• Możliwość rejestracji osoby w 2 państwach jednocześnie – jako os oby bezrobotnej 

tam, gdzie pobiera zasiłek oraz jako poszukującego pracy, w kr aju ostatniego 

zatrudnienia. 

• Zastąpienie dotychczasowych formularzy z serii E 300, poniższymi dokumentami: 
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– PD U1 (odpowiednik formularza E 301), 

– PD U2 (odpowiednik formularza E 303), 

– PD U3 (informacja dla osoby o tym, że Wojewódzki Urząd Pracy poinformował 

odpowiednią instytucję właściwą o okolicznościach mających wpływ na prawo do 

świadczeń, np. o zgłoszonej chorobie). 

• Możliwość ubiegania się o formularz potwierdzający okresy 

zatrudnienia/ubezpieczenia pomiędzy instytucjami łącznikowymi za pomocą 

formularza SED. 

W 2010 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wpłynęło ogółem 140 

wniosków o w ydanie f ormularza E -301/U1, potwierdzającego okresy pracy w Polsce. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wystąpił 635 razy do Instytucji Łącznikowych na 

terenie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego o potwierdzenie 

zatrudnienia i ubezpieczenia za granicą na formularzu E-301/U002 dla mieszkańców 

Podkarpacia. Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w 2010 roku wpłynęło 1 811 

potwierdzeń zatrudnienia i ubezpieczenia za granicą na formularzach E-301/U002 n a 

podstawie których wydano decyzje o pr zyznaniu lub odmowie przyznania prawa do zasiłku 

dla bezrobotnych. 

Transfer świadczeń z tytułu bezrobocia do innego kraju UE 

Transfery zasiłków z/do UE są przeprowadzane bez uczestnictwa powiatowych 

urzędów pracy. Instytucja wypłacająca zasiłek transferowy może żądać za pośrednictwem 

wojewódzkich urzędów pracy od powiatowych urzędów pracy comiesięcznych raportów 

o bezrobotnym pobierającym świadczenie (czy jest nadal zarejestrowany jako poszukujący 

pracy, czy jest aktywizowany, czy miał propozycje pracy, itp.). 

Okres pobierania zasiłku transferowego w kraju poszukiwania zatrudnienia wynosi 

3 miesiące, lecz może zostać wydłużony maksymalnie do 6 miesięcy. Zasiłek transferowany 

wypłacany jest bezpośrednio przez instytucję właściwą na konto bezrobotnego. 

W 2010 r oku o  transfer z asiłku za granicę zwróciło się 6 osób b ezrobotnych. 

Jednocześnie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zgłosiły się 333 os oby, kt óre 

nabyły prawo do zasiłku transferowego przyznanego w celu wydania decyzji (w przypadku 

Islandii, Norwegii, i Lichtensteinu) oraz potwierdzenia zarejestrowania się w powiatowym 

urzędzie pracy za pośrednictwem formularza U 009. 
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5.1 Wniosek o wkład finansowy z Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji 

 

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wspólnie z Ministerstwem Rozwoju 

Regionalnego po przeprowadzonej analizie stanu i struktury zwolnień z przyczyn 

niedotyczących pracowników, opracował w kwietniu 2010 roku „Wniosek o wkład finansowy 

Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji”. Wniosek ten dotyczył działań 

aktywizujących skierowanych do osób zwolnionych z Huty Stalowa Wola S.A, Huty Stalowa 

Wola S.A Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. Zakładów M etalowe DEZAMET S .A. 

w Nowej Dębie. Wiosek ten został w dniu 27 kwietnia 2010 roku przesłany przez 

Ministerstwo R ozwoju R egionalnego do K omisji E uropejskiej. M inisterstwo R ozwoju 

Regionalnego, będące Instytucją Wdrażającą przy realizacji projektów w spółfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu D ostosowania do G lobalizacji, przygotowało porozumienie, na 

podstawie którego Samorząd Województwa Podkarpackiego będzie pełnił rolę Instytucji 

Pośredniczącej. Uchwałą Nr 309/6313/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., Zarząd Województwa 

Podkarpackiego wskazał Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie do pełnienia funkcji 

Instytucji Pośredniczącej w ramach projektu Nr EGF/2010/013, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. 

Wsparciem w ramach tego projektu są objęte osoby zwolnione z Huty Stalowa Wola 

S.A, Zakładu Zespołów Napędowych Sp. z o.o. oraz Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. 

w Nowej Dębie okresie od 1 czerwca 2009 roku do 28 lutego 2010 roku. Różnymi formami 

aktywizacji w formie usług i instrumentów rynku pracy może zostać objętych 200 osób 

zwolnionych z  t ych firm, a wydatki podlegające refundacji Europejskiego Funduszu 

Dostosowania do Globalizacji są ponoszone od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 

2011 r. Projekt ten jest bezpośrednio realizowany przez Powiatowe Urzędy Pracy w Stalowej 

Woli, Nisku i Tarnobrzegu, a kwota środków przeznaczonych na finansowanie działań 

aktywizacyjnych wynosi 2 793 991 PLN. 
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ROZDZIAŁ 6. 
 

ZADANIA PROWADZONE PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD 
PRACY W ZAKRESIE DZIAŁANIA AGENCJI ZATRUDNIENIA 

 
 

Agencjami zatrudnienia nazywane są agencje świadczące usługi w zakresie: 

• pośrednictwa pracy – udzielające pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego 

zatrudnienia l ub i nnej pr acy z arobkowej or az pr acodawcom w  poz yskaniu 

pracowników o pos zukiwanych kw alifikacjach zawodowych, pozyskujące 

i upowszechniające oferty pracy, udzielające pracodawcom informacji o kandydatach 

do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, informujące kandydatów do pracy 

oraz pr acodawców o aktualnej s ytuacji i  pr zewidywanych zmianach na l okalnym 

rynku pracy, inicjujące i organizujące kontakty osób poszukujących odpowiedniego 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami, kierujące osoby do pracy za 

granicą u pracodawców zagranicznych, 

• doradztwa p ersonalnego – prowadzące analizy zatrudnienia u pracodawców, 

określające kwalifikacje pracowników i ich predyspozycje oraz inne cechy niezbędne 

do wykonywania określonej pracy, wskazujące źródła i metody pozyskania 

kandydatów na określone stanowiska pracy, weryfikujące kandydatów pod względem 

oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, 

• poradnictwa zawodowego – udzielające pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu 

i miejsca zatrudnienia, udzielające informacji niezbędnych do podejmowania decyzji 

zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia 

i kształcenia, inicjujące, organizujące i prowadzące grupowe porady zawodowe, 

zajęcia aktywizujące w z akresie pom ocy w a ktywnym pos zukiwaniu pr acy, 

udzielające pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności 

poprzez udzielanie informacji i doradztwa w tym zakresie, 

• pracy tymczasowej – zatrudniające pracowników tymczasowych i kierujące tych 

pracowników oraz osoby niebędące pracownikami do wykonywania pracy 

tymczasowej na  rzecz i  pod ki erownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach 

określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 
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Jest to działalność gospodarcza regulowana w rozumieniu ustawy z dnia 2 l ipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), 

i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 

Certyfikat potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje 

zatrudnienia w ydaje W ojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z upoważnienia Marszałka 

Województwa, po złożeniu przez ubiegający się podmiot następujących dokumentów: 

wniosku, oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wniosku i spełnianiu warunków 

do prowadzenia agencji zatrudnienia oraz kopii potwierdzenia dokonania opłaty w wysokości 

200 PLN na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

W 2010 r oku w pisano do Krajowego Rejestru A gencji Zatrudnienia 25 now ych 

podmiotów. Dokonano także wykreśleń z rejestru 19 dotychczas działających agencji 

z powodu: wniosku po dmiotu, nieprowadzenia ag encji z atrudnienia, s twierdzonego na  

podstawie niewykazanej przez podmiot działalności w okresie rocznym, niezgodności danych 

w r ejestrze z e s tanem f aktycznym. W 2010 roku przeprowadzono również 5 kontroli 

prawidłowości działania agencji zatrudnienia na terenie województwa podkarpackiego. 
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ROZDZIAŁ 7. 
 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY 
 

 

Jednym z zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy, 

realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (WUP) zgodnie z art. 8 ust.1 pkt. 

14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – jest 

organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich 

i powiatowych urzędów pracy (PUP). Realizacja tego zadania oparta jest w głównej mierze na 

corocznym Planie Szkoleń, który jest opracowywany na podstawie analizy potrzeb 

szkoleniowych pracowników urzędów pracy. 

Pracownicy publicznych służb zatrudnienia realizując zadania określone w ustawie 

o promocji z atrudnienia i  i nstytucjach r ynku pracy, stoją wobec konieczności ciągłego 

uzupełniania wiedzy i umiejętności przydatnych w kontekście wprowadzania nowych 

instrumentów, metod i programów łagodzenia skutków bezrobocia przy wykorzystaniu 

programów współfinansowanych z Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS). 

Mając na względzie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (tj. wojewódzkiego i powiatowych urzędów 

pracy województwa po dkarpackiego), W UP w  R zeszowie zorganizował w 2010 roku 10 

wspólnych szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 103 pracowników WUP oraz 307 

pracowników PUP. Zakres tych szkoleń obejmował między innymi aktualny stan prawny w 

tematyce pom ocy publicznej, us tanawianiu i e gzekucji z abezpieczeń w umowach 

zawieranych przez urzędy pracy. Dotyczyły również sposobów i narzędzi aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Ponadto w 2010 r. w ramach 14 szkoleń „zamkniętych” organizowanych wyłącznie 

dla pracowników WUP, udział wzięło łącznie 465 osób z następujących dziedzin: 

• Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ( m.in. z  z akresu 

kwalifikowalności podatku VAT, umów cywilno-prawnych, pom ocy publ icznej, 

ewaluacji i monitoringu oraz rozliczania projektów w ramach PO KL). 

• Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (szkolenie z zakresu emisji głosu dla 

prowadzących zajęcia grupowe w ramach poradnictwa zawodowego). 

• Umiejętności interpersonalne (m.in. kurs języka migowego I stopnia). 



75 
 

• Organizacyjno – administracyjne i  B HP ( okresowe s zkolenie B HP dl a pr acodawcy, 

kierownictwa i pracowników). 

• Doskonalenie kompetencji komputerowych (obsługa arkusza kalkulacyjnego MS 

Excel 2007). 

Poza ww. szkoleniami „zamkniętymi” organizowanymi w 2010 roku, oferta szkoleń 

finansowanych przez WUP, uzupełniana była na bieżąco o oferty szkoleń tzw. otwartych 

(w ramach wolnego naboru) organizowanych przez uznane na rynku instytucje szkoleniowe, 

w kt órych i ndywidualnie l ub w  ki lku o sobowych g rupach uc zestniczyli pr acownicy W UP 

w łącznej liczbie 76 osób, z następujących dziedzin: 

• Rachunkowość finansów publicznych. 

• Fundusze i programy Unii Europejskiej. 

• Ubezpieczenia społeczne, podatki i sprawy pracownicze. 

• Organizacyjno – administracyjne. 

• Zamówienia publiczne. 

• Wdrożenie i obsługa systemów informatycznych. 

Oprócz szkoleń organizowanych i finansowanych przez WUP ze środków Funduszu 

Pracy lub współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Pomocy 

Technicznej PO KL) oraz środków budżetowych, pracownicy urzędu uczestniczyli w 2010 

roku w całym szeregu szkoleń organizowanych i finansowanych przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajową Instytucję Wspomagającą 

PO KL oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach tych 

wzięło udział łącznie 88 pracowników, a ich tematem było m.in. wdrażanie funduszy 

europejskich w  l atach 2007-2013, Public Relations, komunikacja społeczna w zakresie 

działań dotyczących EFS. Najczęściej celem udziału w wyżej wymienionych szkoleniach 

było pozyskanie dodatkowej wiedzy oraz wymiana doświadczeń pracowników 

odpowiedzialnych za właściwe wdrażanie działań wynikających z pełnienia przez WUP 

funkcji Instytucji Pośredniczącej w PO KL. 

Ponadto, w ramach podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych w 2010 roku naukę 

na studiach podyplomowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej podjęło 

24 pracowników urzędu na następujących kierunkach: 

• Zarządzanie i pozyskiwanie funduszy europejskich. 
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• Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych. 

• Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych). 

• Ochrona danych osobowych. 

• Społeczno-kulturowa tożsamość płci. 

• Informatyka w administracji publicznej. 

Tak częsty i liczny udział pracowników w różnego rodzaju formach podnoszenia 

kwalifikacji, wynika przede wszystkim z konieczności systematycznego uzupełniania wiedzy 

i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań stojących przed Publicznymi 

Służbami Zatrudnienia, a w szczególności odpowiedniego przygotowania pracowników do 

wdrażania PO KL oraz świadczenia profesjonalnych usług w zakresie poradnictwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy. Ponadto, mimo rokrocznie prowadzonej intensywnej 

działalności szkoleniowej, nadal występuje ciągła otwartość pracowników na zdobywanie 

coraz t o wyższego poziomu kwalifikacji. Udział w szkoleniach to również możliwość 

wymiany wzajemnych doświadczeń i sposób identyfikacji obszarów, które mogą zostać 

usprawnione w przyszłości. 

Informacja o poziomie wydatków na szkolenia oraz źródłach ich finansowania w 2010 r. 

 
 

 
 
 

Lp. Źródła finansowania szkoleń 
Kwota 

wydatków na 
szkolenia 

Udział procentowy 
kosztów do sumy 

wydatków 

1 Pomoc Techniczna PO KL 274 673,83zł. 55,5% 

2 Fundusz Pracy 183 908,10zł. 37,2% 

3 Środki budżetowe 35 975,04zł. 7,3% 

SUMA: 494 556,97zł. 100% 
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ROZDZIAŁ 8. 
 

DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW INFORMACJI 
I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ 

 

 

W 2010 roku, wzorem lat ubiegłych, Centra Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej województwa podkarpackiego realizowały zadania zgodnie z kompetencjami 

określonymi w Ustawie o pr omocji z atrudnienia i  i nstytucjach r ynku pracy, jak również 

inicjowały i angażowały się w różnego rodzaju przedsięwzięcia służące promocji poradnictwa 

zawodowego na lokalnym rynku pracy. 

W kontekście wyzwań dotyczących rozwoju zasobów ludzkich oraz idei kształcenia 

się przez całe życie, współczesne poradnictwo zawodowe zapewnia specjalistyczną pomoc 

oraz wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i problemowych ludzi wywodzących się 

z różnych grup społecznych i wiekowych, a także  znajdujących się na różnych etapach 

rozwoju zawodowego. Usługi doradców zawodowych gwarantują również rzetelne 

informacje o rynku pracy i rynku edukacji. 

Tak pojmowana pomoc na Podkarpaciu świadczona była w 2010 r. w pięciu Centrach 

Informacji i  P lanowania K ariery Zawodowej zlokalizowanych w Krośnie, Przemyślu, 

Rzeszowie, Stalowej Woli i Tarnobrzegu, prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy. 

Zatrudniani są tam doradcy zawodowi z wykształceniem wyższym magisterskim. Dwoje 

pracowników legitymuje się tytułem doktora psychologii. Wszyscy doradcy posiadają 

licencje nadane przez Wojewodę Podkarpackiego. Kadra ta jest permanentnie dokształcana. 

W 2010 r. priorytetowego znaczenia nadano w Centrach usługom wspierającym 

umiejętności efektywnego i świadomego zarządzania ścieżkami swojej eduka cji i  ka riery 

w obszarze aktywnego poruszania się po współczesnym rynku pracy. Stosowano więc różne 

formy pracy indywidualnej i grupowej wykorzystując znane techniki doradcze oraz dostępne 

narzędzia diagnostyczne, urządzenia multimedialne i specjalistyczną literaturę. 

W trakcie pracy doradczej wdrażano zarówno programy wsparcia jak również 

wyposażano klientów w odpowiednie kompetencje ułatwiające podejmowanie właściwych 

decyzji oraz umożliwiające rozwiązanie własnych problemów z awodowych. Zgodnie 

z zasadą dostępności i powszechności dbano o to, aby poradnictwem objąć wszystkich 

potrzebujących tego typu pomocy.  
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Podstawową, docelową kategorię stanowili klienci posiadający status osoby 

bezrobotnej. Klientami doradców byli również poszukujący pracy i pr acodawcy. P onadto 

usługami doradczo-informacyjnymi objęto młodzież wchodzącą  na rynek pracy oraz osoby 

pracujące, planujące zmianę swojej sytuacji zawodowej. Mając na uwadze potrzebę 

poszerzania dostępu  do usług doradztwa zawodowego, pomocą doradczą objęto także grupy 

ryzyka, tj. klientów korzystających z pomocy społecznej i osadzonych w zakładzie karnym. 

Centra ponadto szeroko współpracowały z różnymi i nstytucjami r ynku p racy, 

a w szczególności: z Ochotniczymi Hufcami Pracy, Uczelniami, Akademickimi Biurami 

Karier, Doradcami EURES itp.   

 

Wśród klientów CIiPKZ, podobnie jak w latach ubiegłych, można wyodrębnić dwie 

płaszczyzny potrzeb: 

1. pomocy s pecjalistycznej – ta kategoria klientów oczekuje pomocy w dużym 

wymiarze – nie potrafią bowiem oni podejmować decyzji i działać samodzielnie lub mają 

pewne społeczne, kulturalne czy ekonomiczne bariery do pokonania. Ci klienci dzięki 

wsparciu doradcy zdecydowanie lepiej funkcjonują i radzą sobie z problemami zawodowymi; 

2. pomocy ni especjalistycznej – to g rupa os ób, które generalnie radzą sobie 

z rozwiązywaniem problemów samodzielnie, ale potrzebują pomocy w określonych 

sytuacjach, np.  aby zacząć jakieś działanie (brakuje im bodźca lub motywacji) lub potrzebują 

rady gdy natrafią na poważniejsze przeszkody. 

Doradcy z awodowi w Centrach starali się kompetentnie odpowiedzieć na powyższe 

potrzeby i tak współdziałać z odwiedzającymi ich klientami aby ich pomoc była skuteczna 

w możliwie najszerszym zakresie.  

Wszystkie podkarpackie centra realizowały te same zadania stosując je dnolite dl a 

wszystkich pr ocedury i m etody. Działalność doradczą prowadzono głównie w formie 

stacjonarnej, ale miały miejsce również wyjazdowe formy pracy (np. w siedzibach instytucji 

współpracujących, udział w różnych przedsięwzięciach – targi, Ogólnopolski Tydzień Kariery 

itp.). Ogółem odnotowano na przestrzeni 2010 roku 23 099  klientów, kt órzy s korzystali 

z usług pięciu Centrów. 
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I. Poradnictwo indywidualne 

 

Indywidualne poradnictwo zawodowe jest złożonym, najczęściej wieloetapowym 

procesem, podc zas k tórego doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy wykorzystuje 

różne metody i techniki, które służą motywowaniu klienta do swobodnego wypowiadania się 

i aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego zawodowych problemów. 

Podstawową metodą pracy doradców zawodowych z  i ndywidualnymi k lientami j est 

rozmowa doradcza. W ramach rozmowy doradczej następuje nawiązanie kontaktu, omówienie 

sytuacji klienta, analiza przebiegu kariery szkolnej i zawodowej, zainteresowań i oczekiwań 

związanych z pracą, a także zebranie informacji o s tanie z drowia or az o  wszelkich 

ograniczeniach, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji zawodowej. Doradca zawodowy 

i klient wspólnie planują dalsze kroki postępowania i dokonują ustaleń, jakie działania klient 

powinien zrealizować po zakończeniu porady. 

Doradca zawodowy może posługiwać się dostępnymi narzędziami wspomagającymi 

rozwiązanie problemu doradczego. 

Podstawową metodą pracy z klientem, stosowaną przez doradców w Centrach, była 

pogłębiona rozmowa indywidualna, ukierunkowana na zdiagnozowanie problemu, a następnie 

poszukiwanie, optymalnych dla radzącego się, rozwiązań. Doradcy pracując wspólnie 

z klientem, wspierali go w ocenie jego potencjału osobistego i możliwości rozwoju. 

Uwzględniając indywidualne potrzeby oraz potencjał intelektualny i osobowościowy 

klientów, organizowali pomoc w taki sposób, aby wykształcić u nich umiejętności 

świadomego zarządzania własnym rozwojem zawodowym. 

Obserwacje z codziennej pracy doradców pokazują, że warunkiem powodzenia 

pomocy doradczej były działania ukierunkowane z jednej strony na wsparcie, wywoływanie 

pozytywnego na stawienia, r ozwój m otywacji, zaangażowania i inicjatywy 

w wykorzystywaniu różnych sposobów realizacji założonych przez klientów celów 

zawodowych. Z drugiej strony niezbędne okazało się wyposażanie klientów w odpowiednią 

wiedzę merytoryczną umożliwiającą podejmowanie trafnych decyzji zawodowych. 

Działalność doradcza w ramach porad i konsultacji indywidualnych ukierunkowana 

była przede wszystkim na następujące obszary: 
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• kompleksowe pr zygotowanie klientów do wejścia na rynek pracy, w tym 

zaplanowanie aktywności ukierunkowanej na zmiany umożliwiające dokonywanie 

trafnych wyborów i uzyskanie satysfakcjonującego zatrudnienia; 

• przeciwdziałanie bierności i nieporadności na rynku pracy oraz stymulowanie do  

samodzielnego działania (w tym przygotowanie do: efektywnego poszukiwania pracy, 

prowadzenia ne gocjacji w  r amach r ozmów kw alifikacyjnych, poprawnego 

opracowania dokumentów aplikacyjnych); 

• analizę aspiracji i potencjału oraz możliwości rozwoju zawodowego klientów (w tym 

określanie zainteresowań, dokonanie oceny doświadczeń życiowych i zawodowych, 

oraz zweryfikowanie mocnych i słabych stron); 

• motywowanie do pode jmowania now ych ról z awodowych or az w ykorzystania 

zasobów intelektualnych i osobowościowych zgodnie z zainteresowaniami. 

Duże zapotrzebowanie obserwowano w obszarze poradnictwa związanego z tematyką 

dotyczącą własnej aktywności gospodarczej. Klienci zagubieni w chaosie informacyjnym 

różnych środków przekazu, często poszukiwali pomocy i wskazówek dotyczących 

możliwości zakładania oraz prowadzenia przedsiębiorstwa, a także możliwości i źródeł 

wsparcia finansowego. 

Wśród klientów korzystających z poradnictwa indywidualnego można wyróżnić 

zarówno osoby wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy, jak również zmieniające swoją 

dotychczasową działalność zawodową. Poradami zawodowymi zainteresowani byli często 

ludzie młodzi, którzy oczekiwali pomocy w podjęciu decyzji zawodowej dotyczącej wyboru 

zawodu. Bardzo ważnym narzędziem wykorzystywanym przez doradców w  pr acy 

indywidualnej z tymi osobami były testy predyspozycji zawodowych oparte o Kwestionariusz 

Zainteresowań Zawodowych. 

Dużą trudność sprawiają klienci, których zmiany planów osobistych i zawodowych 

zostały wymuszone czynnikami niezależnymi od nich (np. l ikwidacja s tanowisk pr acy, 

zwolnienia). Znacząca grupa klientów posiadała także dużą przerwę w zatrudnieniu lub nigdy 

nie była aktywna zawodowo, nie posiadała kwalifikacji zawodowych lub posiadała 

kwalifikacje ni edostosowane do aktualnych pot rzeb r ynku pracy. Istotne znaczenie miały 

więc działania służące wykształceniu u nich zdolności adaptacyjnych do nowej sytuacji. 
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Niezmiennie największym wyzwaniem dla doradców są osoby bezradne, bierne, 

z dużymi oczekiwaniami. W takich przypadkach konieczne było pobudzenie aktywności 

i motywacji oraz działań zmierzających do zmiany sposobu myślenia. 

W okresie sprawozdawczym 1460 osób (K-909) skorzystało z usług indywidualnego 

poradnictwa zawodowego, z czego 561 stanowiły osoby bezrobotne. 

 

II. Badania testowe i poradnictwo psychologiczne 

 

W procesie poradnictwa zawodowego wykorzystywane są testy psychologiczne oraz 

testy do badania zainteresowań i uzdolnień ogólnych. Analiza własnych preferencji, 

zainteresowań, a także predyspozycji zawodowych, stwarza klientom możliwość dokonywania 

racjonalnych wyborów zawodowych i przygotowania realistycznych projektów dotyczących 

rozwoju kariery zawodowej. Klient który wyrazi zgodę na przeprowadzenie badań 

psychologicznych, ma także możliwość nieodpłatnego skorzystania z takich badań. 

Poradnictwo to w Centrach prowadzą doradcy zawodowi z wykształceniem 

psychologicznym, a zgłaszający się do nich klienci oczekiwali głównie pomocy 

w planowaniu ścieżki zawodowej z uwzględnieniem oceny ich cech osobowości, 

funkcjonowania w sytuacjach stresogennych jak i określenia predyspozycji zawodowych. 

Indywidualne por adnictwo ps ychologiczne zawierało również pomoc 

w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej jak i planowania kariery zawodowej 

poprzez pracę nad polepszeniem: 

• komunikacji interpersonalnej, 

• sposobu podejmowania właściwych decyzji, 

• umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych  – kontrola s tresu, zachowania 

asertywne, 

• określania celów zawodowych  oraz motywowania do ich osiągnięcia. 

Poradnictwo i ndywidualne j ak i  grupowe pr owadzone pr zez doradcę zawodowego 

z wykształceniem psychologicznym miało na celu m.in. ułatwić klientowi poznanie siebie – 

zrozumienie wewnętrznych zależności, które mogą wpłynąć na lepsze funkcjonowanie na 

rynku pracy. Cel ten może być osiągany poprzez: poznanie sposobu przezwyciężania 

trudności, czego efektem powinna być pozytywna zmiana, widoczna m.in. w prawidłowej 

samoocenie, dobrej znajomości siebie, pewności swoich mocnych stron itp. 
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W 2010 roku 603 osoby (K-417) skorzystały z badań testowych, z czego 144 to osoby 

bezrobotne. 

III. Poradnictwo grupowe 

 
Grupowe poradnictwo zawodowe jest metodą pracy z ludźmi, którzy jako członkowie 

grupy, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zbadania i zdefiniowania 

własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie or az r ozwijania 

umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej. 

W ramach poradnictwa grupowego doradcy zawodowi przeprowadzają zajęcia warsztatowe 

z zakresu s amopoznania, pode jmowania de cyzji z awodowych, pl anowania r ozwoju 

zawodowego. 

Część spośród klientów indywidualnych kontynuowała proces doradczy w ramach 

poradnictwa grupowego. Zajęcia grupowe prowadzone były z wykorzystaniem różnorodnych 

form i metod aktywizujących uczestników, minimalizowano tradycyjne sposoby 

przekazywania wiedzy na rzecz maksymalnego udziału członków grupy. Stosowano również 

sprzęt i akcesoria (np. kamera), które sprawiały, że zajęcia były ciekawsze np. prezentacje 

multimedialne, filmy szkoleniowo – instruktażowe, itp. 

Realizacja grupowych zajęć tematycznych pełniła dwie podstawowe funkcje: 

• edukacyjną polegającą na wyposażeniu uczestników w niezbędną wiedzę lub 

umiejętności pozwalające na poszukiwanie alternatywnych rozwiązań własnej sytuacji 

zawodowej; 

• społeczną kształtującą umiejętność bycia w grupie, oddziaływującą pozytywnie na 

motywację i zwiększenie wiary we własne siły oraz możliwości, służącą rozwojowi 

komunikacji interpersonalnej, itp. 

Tak ukierunkowane zajęcia grupowe zapewniają uczestnikom nie tylko wiedzę 

i umiejętności ułatwiające wprowadzenie satysfakcjonujących zmian w sferze zawodowej, ale 

bardzo często motywują i mobilizują do podwyższania swojej atrakcyjności na rynku pracy. 

W ofercie na 2010 rok tematyka zajęć koncentrowała się wokół następujących 

zagadnień: 

• rozwoju własnych kompetencji zawodowych i społecznych w odniesieniu do potrzeb 

wynikających z zapotrzebowania rynku pracy,  
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• umiejętności dokonywania autoprezentacji w dokumentach aplikacyjnych oraz 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz skutecznego poruszania się po współczesnym 

rynku pracy; 

• diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz doskonalenia kompetencji 

w z akresie efektywnej kom unikacji i nterpersonalnej i  a sertywnej pos tawy 

w poszukiwaniu zatrudnienia; 

• planowania k ariery i  pr acy w kr ajach U nii E uropejskiej po zyskiwanej z a 

pośrednictwem sieci EURES; 

• poszukiwania pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi (komputer, Internet). 

Tematyka warsztatów podyktowana była zapotrzebowaniem osób na różnych etapach 

rozwoju zawodowego oraz wywodzących się z różnych grup społecznych i wiekowych, a ich 

celem było udzielanie pomocy uczestnikom z podobnymi trudnościami i problemami. 

Poradnictwem grupowym objęto 999 osób (K-690) wśród, których możemy wyróżnić: 

• osoby bezrobotne (384) i poszukujące pracy odpowiadające na ogłoszenia 

/zaproszenia ukazujące się w lokalnych mediach i na tablicach ogłoszeń, informacje 

udzielanych przez pracowników PUP/, 

• osoby podnoszące kwalifikacje zawodowe w systemie z aocznym i  w ieczorowym 

w ośrodkach edukacyjno-szkoleniowych, 

• absolwentów  i studentów lokalnych szkół wyższych, 

• skazanych, odbywających karę w zakładzie karnym,  

• podopiecznych ośrodka pomocy społecznej, 

• osoby o różnym statusie i sytuacji zawodowej z terenów wiejskich. 

 

IV. Realizacja programów d oradczo-informacyjnych na rzecz młodzieży 

stojącej w obliczu wejścia na rynek pracy. 

Wzorem lat ubiegłych prowadzono działania wspierające szkolny system doradztwa 

zawodowego w celu właściwego przygotowania młodych ludzi do racjonalnych decyzji 

edukacyjno-zawodowych. To właśnie młodzież kończąc edukację w szkołach 

ponadgimnazjalnych, policealnych czy wyższych dokonuje bardzo ważnych wyborów, 

warunkujących dalszy rozwój ich kariery. Zadaniem doradców jest w tym momencie udzielić 
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im wsparcia uniemożliwiając tym samym nieprzemyślany start zawodowy. Te przesłanki 

skłaniają doradców do prowadzenia zajęć informacyjnych i warsztatowych. 

Celem pracy doradczej z ludźmi młodymi było ułatwienie im przejścia z edukacji na 

rynek pr acy popr zez r ozwijanie i  dos konalenie s amooceny, samodzielności i świadomości 

w planowaniu własnych działań. Równocześnie istotnym aspektem realizowanego programu 

było umożliwienie młodzieży bezpośredniego kontaktu z instytucją rynku pracy, wskazanie 

nowoczesnych s posobów z dobywania i nformacji z awodowej, w zbogacania w iedzy o r ynku 

pracy i możliwościach kształcenia zawodowego i doskonalenia posiadanych już kwalifikacji. 

Koncentrowanie się na kreowaniu postaw aktywnych oraz rozwijanie osobowości 

zawodowej owocuje przygotowaniem człowieka rozumiejącego otoczenie i otwartego na 

nowe doświadczenia. Przygotowanie młodego człowieka do udziału w procesie zmiany 

pomaga mu sprostać nowym sytuacjom. Młodzi ludzie doceniają rolę doradztwa zawodowego 

w procesie własnego rozwoju i często wracają po pomoc wraz ze zmianą swoich problemów 

czy sytuacji na rynku pracy. 

W 2010 roku z tą grupą klientów (4329 os ób, K -2542) realizowano por adnictwo 

indywidualne, zajęcia warsztatowe, zajęcia dydaktyczno informacyjne, badania testowe. 

Doradcy zawodowi z Centrów uczestniczyli także w różnych formach popularyzujących ideę 

świadomego planowania kariery zawodowej. 

 

V.  Działania w zakresie informacji zawodowej. 

Informacja zawodowa jest nieodłącznym elementem procesu doradczego, bowiem na 

każdym jego etapie następuje informowanie klienta mające na celu niwelowanie jego 

deficytów wiedzy niezbędnej do rozwiązywania problemów zawodowych. Doradcy zawodowi 

z Centrów świadczą więc usługi w zakresie udostępniania szeroko rozumianej informacji 

zawodowej, która wspomaga proces podejmowania decyzji zawodowych, a także umożliwia 

klientom dokładniejszą orientację w świecie pracy. Posiadane przez urzędy pracy zasoby 

informacji zawodowej są udostępniane przez doradców zawodowych klientom w formie 

indywidualnej jak również w czasie spotkań grupowych. 

Realizacja usług poradnictwa zawodowego była równolegle uzupełniana 

odpowiednimi działaniami informacyjnymi. Niezbędnym działaniem doradców w CI i PKZ 



85 
 

jest identyfikacja potrzeb i ciągłe dostosowywanie oferty informacyjnej placówki do 

wymagań różnych grup odbiorców. Jest to możliwe dzięki ciągłej aktualizacji i modernizacji 

zasobów informacyjnych ze wzmocnieniem odniesienia do zmian na szeroko pojętym rynku 

pracy i edukacji. 

W związku z powyższym działalność w zakresie informacji zawodowej realizowana 

jest dwutorowo i polega z jednej strony na: 

• ciągłej obserwacji rynku informacji, pozyskiwaniu nowych źródeł wiedzy możliwych 

do wykorzystania w ramach pracy informacyjno-doradczej; 

• systematycznym gromadzeniu materiałów i katalogowaniu zbiorów związanych ze 

światem pracy, edukacji, zatrudnienia, itp.; 

• uzupełnianiu tradycyjnych źródeł informacji poprzez opracowywanie informatorów 

stanowiących wyposażenie „Informatorium” CI i PKZ; 

• ekspozycji bieżących informacji o tematyce zawodowej ( w t ym of ert pr acy 

i szkoleniowych na  l okalnym r ynku p racy) w  m iejscach najbardziej w idocznych 

i dostępnych dla klientów (np. tablice i słupy ogłoszeniowe). 

z drugiej zaś strony dotyczy: 

• udzielania inf ormacji k lientom ind ywidualnym ( w tym i nformacja t elefoniczna) 

w odpowiedzi na ich zapotrzebowania; 

• prowadzenia grupowych zajęć informacyjno-edukacyjnych; 

• udostępniania multimedialnych zbiorów informacyjnych oraz zasobów biblioteczki 

specjalistycznej i filmoteki; 

• udostępniania stoisk komputerowych z łączami internetowymi, infokiosków oraz 

prasy. 

Materiały informacyjne zgromadzone w Centrum są równocześnie jednym 

z podstawowych narzędzi pracy doradców wykorzystywane zarówno w pracy indywidualnej 

z klientem jak i podczas spotkań grupowych oraz bogatym źródłem w iedzy dl a 

zainteresowanych. 

Doradca pomaga klientowi określić deficyty informacyjne, następnie wskazuje 

wiarygodne źródło wiedzy i podpowiada sposoby wykorzystania z ebranych informacji 

w procesie decyzyjnym. 
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Ciągłość działań w zakresie systematycznej aktualizacji zbiorów zapewnia bogactwo 

treści oraz różnorodność tematyczną materiałów. Niezbędne więc okazują się działania 

doradców ukierunkowane na poprawę jakości i przydatności materiałów informacyjnych 

o tematyce edukacyjno-zawodowej. 

W CIiPKZ szczególnie cenione są przez klientów: otwarty, swobodny i samodzielny 

dostęp do bazy informacyjnej, a w razie potrzeby możliwość skorzystania z pomocy, czy 

konsultacji z doradcą zawodowym. Potwierdza to duża ilość indywidualnych klientów 

korzystających z tej formy usług. 

Pozytywnie oceniane jest również zaspakajanie preferencji osób w zakresie 

wykorzystania zbiorów multimedialnych poprzez dostosowanie sposobu przekazu informacji 

do stylu i możliwości intelektualnych osoby zainteresowanej. Jest to działanie bardzo ważne 

ze względu na różnorodność poznawczą klientów. Dostarczanie wiedzy w sposób pasywny to 

za mało i sprawdza się u niewielkiej ilości osób, natomiast istotne jest motywowanie do 

aktywności w gromadzeniu informacji. 

W om awianym okr esie a ktualizowano pos iadane z biory i nformacyjne or az 

opracowano i upowszechniono niżej wymienione informatory na potrzeby klientów CIiPKZ: 

• Krajowe Standardy K walifikacji Z awodowych (zbiór z awodów op racowanych pr zez 

Departament Rynku Pracy MPIPS), 

• Informatory o szkołach wyższych i studiach policealnych, 

• Informatory o szkołach artystycznych w Polsce, 

• Informatory o studiach podyplomowych i MBA, 

• Informatory „Kariera”, 

• Przewodniki po zawodach, 

• Encyklopedię Małego Przedsiębiorcy, 

• informatory o kursach zawodowych i instytucjach prowadzących edukację dorosłych, 

• informatory o zawodach występujących w wybranych zakładach pracy regionu, 

• informatory dotyczące dokumentów aplikacyjnych, 

• informacje dotyczące szkoleń i kursów realizowanych w ramach POKL. 
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VI. Udzielanie informacji zawodowej grupowo 

Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzone były zajęcia informacyjne dla klientów 

centrum, które miały charakter zamkniętych programów. Uczestnikami zajęć w przeważającej 

ilości byli absolwenci szkół różnych typów, a także młodzież z ostatnich klas szkół ponad 

gimnazjalnych. To właśnie z myślą o takich klientach został opracowany i wdrożony program 

zajęć informacyjnych „Kształcenie– zawód – kariera”. 

Są to spotkania edukacyjno-informacyjne, kt órych celem j est pom oc uczestnikom 

w rozpoznaniu i określeniu własnych preferencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych 

oraz wytyczenie etapów dalszej edukacji. Zagadnienia  poruszane na zajęciach obejmowały: 

• informację o lokalnym rynku pracy, 

• informację o pomocy oferowanej bezrobotnym absolwentom przez powiatowe urzędy 

pracy, 

• informację o prawach i obowiązkach bezrobotnego, 

• metody i techniki poszukiwania pracy, 

• zawody deficytowe i nadwyżkowe, wskazanie źródeł informacji o zawodach, 

• determinanty wyboru zawodu, rodzaje zainteresowań oraz ich wpływ na preferencje 

zawodowe. 

Organizowane były również spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych 

poszukiwaniem zatrudnienia za granicą. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób 

pozyskiwać oferty pracy za granicą oraz jak bezpiecznie korzystać z usług prywatnych 

agencji pośrednictwa pracy. Ponadto zdobyli informacje dotyczące usług sieci EURES, 

zapoznali się z aktualnymi ofertami pracy dostępnymi w urzędzie oraz stronami 

internetowymi, gdzie udostępniane są oferty sieci Europejskich Służb Zatrudnienia. 

Uczestnicy spotkania zostali wyposażeni w materiały informacyjne, wzory CV w formacie 

europejskim, pr zydatne adresy stron internetowych. Z tej formy korzystało w 2010 r. 349 

osób (K-218). 

 

VII. Indywidualna Informacja Zawodowa 

Centra Informacji i  P lanowania K ariery Zawodowej na Podkarpaciu świadczyły 

w omawianym 2010 r oku również usługi w zakresie udostępniania szeroko r ozumianej 
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informacji zawodowej, która w spomaga proces podejmowania de cyzji z awodowej. K lienci 

indywidualni korzystali z informacji na temat: 

• zawodów, 

• rynku pracy, 

• możliwości szkolenia i kształcenia potrzebnych do podejmowania kolejnych decyzji 

edukacyjno-zawodowych związanych z poszukiwaniem pracy i planowaniem kariery 

zawodowej, 

• metod, form i technik pozyskiwania zatrudnienia. 

Przeważającą metodą była samoinformacja, która polegała na dostarczeniu przez 

doradcę zawodowego pakietu informacyjnego do samodzielnego zapoznawania się z nim 

przez klienta w celu uzupełnienia jego deficytu informacyjnego w zakresie interesujących go 

zagadnień dotyczących świata i rynku pracy. 

Ponadto w centrach możliwy jest dostęp do Internetu, a zatem i do stron internetowych 

związanych z pos zukiwaniem pracy. Każdy klient może liczyć na pomoc doradców 

zawodowych w obsłudze, sprawnym poruszaniu się i docieraniu do stron i portali z ofertami 

pracy, adresami biur i agencji pośredniczących w zatrudnieniu. Klienci Centrów mają 

nieskrępowane możliwości zakładania i obsługi własnych skrzynek internetowych, poprzez 

które nawiązują kontakty z pracodawcami, odpowiadają na ich oferty, wysyłają dokumenty 

aplikacyjne a także w wielu przypadkach wysyłają własne oferty podjęcia zatrudnienia. 

Klienci Centrów, na miejscu mogą korzystać z: 

• literatury specjalistycznej zawierającej m.in. poradniki z zakresu poszukiwania 

zatrudnienia, zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy 

kwalifikacyjnej z pracodawcą, 

• literatury dotyczącej rynku pr acy, s amopomocy, opi sów z awodów i tp. popr zez 

korzystanie z biblioteki CIiPKZ, 

• nieodpłatnego dostępu do łącza telefonicznego celem nawiązywania bezpośrednich 

kontaktów z pracodawcami. 

Łącznie z indywidualnej informacji zawodowej w 2010 roku w pięciu podkarpackich 

Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej skorzystało 15926 osób (K-8071). 
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VIII. Wybrane wyniki statystyczne 

 

Pracę doradców zawodowych w roku 2010 w poszczególnych Centrach Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej w województwie podkarpackim obrazują liczbowe wyniki 

statystyczne zawarte w załączonej poniżej tabeli: 

Ilość klientów korzystających z usług Centrów Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej województwa podkarpackiego w 2010 roku 

Centrum 
Ilość 

klientów 
ogółem 

w tym 

badania 
testowe* 

porad-
nictwo 
indywi-
dualne 

porad-
nictwo 

grupowe 

infor-
macja 

indywi-
dualna 

infor-
macja 

grupowa 

młodzież 
ucząca 

się 

Rzeszów 

7188 
(K 3798) 

471  
(K- 308)  
(B-34)  

231  
(K-144)  
(B- 0)  

3644  
 (K-1714)  

33 (K-28)  
 

2809  
(K-1604)  

435 
(K-289) 
(B-23) 

Krosno 

4905 
(K 2523) 

226 
(K-146)  
(B-18) 

190 
(K-123)  

B 0  

4442 
(K-2242)  

0 
 

47  
(K-12)  

11 
(K-8) 
(B-2) 

Przemyśl 

3483 
(K 2023)  

339 
(K-257)  
B-216  

383 
(K-323)  
(B-250)  

2221 
(K-1041) 

0 540 
(K-402)  

123 
(K-100) 
(B-115) 

Stalowa 
Wola 

3749 
(K 2155)  

308 
(K-136)  
(B-252)  

136 
(K-71)  
B 112  

2718 
(K-1623)  

0 
 

587 
(K-325)  

2 
(K-2) 
(B-1) 

Tarnobrzeg 

3774  
(K 1931)  

116  
(K-62)  
B-41  

59  
(K-29)  
(B-22)  

2937  
(K-1451)  

316  
(K-190)  

 

346  
(K-199)  

32 
(K-18) 
(B-3) 

Razem 
23099 

(K 
12430)  

1460 
(K-909  
B-561)  

999 
(K-690)  
(B-384)  

15962 
(K-8071) 

349 
(K-218)  

4329 
(K- 2542)  

603 
(K-417) 
(B-144) 

*nie sumuje się – badania robione były w ramach udzielanej porady 
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Program Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych 
należy m.in. uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji 
i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych 
miejsc pracy. 

Celem głównym Programu Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności 
społecznej. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie 
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu 
wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz 
wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.  
W ramach programu wsparciem objęte zostały następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, 
integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem 
zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji 
publicznej wszystkich szczebli oraz partnerskiego państwa, a także z promocją postaw 
zdrowotnych wśród osób pracujących i doskonaleniem zawodowym kadr medycznych.  

Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu samorządu województwa podkarpackiego pełni 
funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.  
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: 

• 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.  
Ponadto realizowany jest Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie 
właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na lata 2007-2013 naszemu województwu została przyznana do wykorzystania kwota 
w wysokości 432 312 702 EURO, co w przeliczeniu wg bieżącego kursu Inforeuro dla miesiąca 
marca daje 1 716 670 508,37 PLN. 

Projekty w ramach PO KL są realizowane w dwóch podstawowych trybach: 
1. systemowym – to projekty o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym realizowane 

przez ściśle określonych beneficjentów, którzy są wymienieni w Szczegółowym Opisie 
Priorytetów PO KL; 

2. konkursowym – projekty, o dofinansowanie, których mogą się ubiegać wszystkie 
podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 
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I. 

 

Wielkość środków wykorzystanych/przeznaczonych do wykorzystania 
w województwie podkarpackim (wg stanu na 21.03.2011) 

W ramach komponentu regionalnego PO KL na Podkarpaciu podpisanych zostało 1 394 
umowy na łączną kwotę 1 166 212 284 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. 

 
 

Priorytet 
Kwota wykorzystana/przewidziana do wykorzystania (PLN)  

2007-2008* 2007-2009* 2007-2010* 2011** 2007-2013*** 

Priorytet VI 147 462 092 346 479 708 545 732 243 111 500 000 545 556 952 

Priorytet VII 25 949 521 88 602 702 159 311 753 82 435 755 375 376 725 

Priorytet VIII 32 249 994 109 744 602 184 431 167 46 788 759 383 975 756 

Priorytet IX 48 724 518 158 654 258 227 277 204 121 300 000 411 761 075  

Ogółem 254 386 125 703 481 270 1 116 752 367 362 024 514 1 716 670 508 
* Rzeczywista wartość zakontraktowanych środków wg sprawozdań rocznych. 
** Kwoty podano wg Planów Działania (narastająco).  
*** Kwoty wyliczono wg kursu Inforeuro na marzec 2010 – 3,9709 PLN. 

 
Alokacja na lata 2007-2010 a stopień zakontraktowania środków  

(stan na 21.03.2011) 
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Powyższy wykres obrazuje stosunek wartości środków zakontraktowanych od początku 

okresu programowania w odniesieniu do wartości kwot przeznaczonych na ten cel. 
Zaobserwować można fakt przekroczenia wielkości alokacji przewidzianej na lata 2007-

2010 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.  Przyczyną takiego stanu jest 
m. in. fakt, iż IP wdrożyła działania przewidziane w ramach Pakietu antykryzysowego, 
w wyniku których w 2009 r. nastąpiło zwiększenie wartości umów podpisanych w ramach 
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  

W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach wartość 
środków zakontraktowanych jest wyższa niż alokacja z uwagi na fakt, iż w ramach konkursu 
ogłoszonego w Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej przyjęte zostały do dofinansowania wszystkie wnioski, które zostały 
pozytywnie zweryfikowane na ocenie merytorycznej. Kwota dofinansowania na jaką 
opiewały wnioski przekroczyła kwotę przewidzianą na konkurs w Planie działania 
i w dokumentacji konkursowej, jednakże założeniem IP było wesprzeć wszystkie ośrodki 
wychowania przedszkolnego, dla których poprawnie złożono wnioski i tym samym 
odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze naszego regionu.  

Ponadto, przekroczenie alokacji spowodowane jest także różnicą wartości kursu EURO 
w stosunku do PLN na przestrzeni okresu programowania. Wahania te przyczyniają się do 
rozbieżności pomiędzy wartością planowaną do zakontraktowania przeliczaną po kursie 
aktualnym podczas procesu planowania, a rzeczywistym poziomem zakontraktowanych 
środków. 

 
II. 

 

Nabory wniosków o dofinansowanie przeprowadzone w trybie konkursowym w latach 
2007-2011  

W odpowiedzi na 65 konkursów ogłoszonych w latach 2007-2010, dla których 
zakończona została ocena formalna złożonych zostało 7 874 wniosków o dofinansowanie, 
z czego 6 017 wniosków pochodziło od beneficjentów posiadających siedzibę na terenie 
województwa podkarpackiego. Wnioski składane były również przez podmioty mające 
siedzibę poza terytorium naszego kraju i tak z terenu Austrii wpłynął 1 wniosek 
o dofinansowanie natomiast z terenu Wielkiej Brytanii wpłynęło aż 7 wniosków. Łączna 
wartość złożonych wniosków o dofinansowanie to blisko 5 mld zł, kwota ta ponad 
dwukrotnie przekracza wartość alokacji, którą województwo podkarpackie otrzymało do 
wykorzystania w latach 2007-2013. 
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W poniższej tabeli przedstawione zostało tempo ogłaszania konkursów w latach 

2007-2011 w podziale na Priorytety. 
 

Lata 
Priorytet 

2007 2008 2009 2010 2011 

Priorytet VI 1 6 5 3 0 

Priorytet VII 0 4 4 5 1 

Priorytet VIII 1 6 9 7 0 

Priorytet IX 1 6 8 4 3 

Razem 3 22 26 19 4 

Łącznie 74  

 
Poniższa mapa przedstawia procentową wielkość pozytywnie zweryfikowanych 

wniosków na ocenie merytorycznej złożonych przez projektodawców mających siedzibę na 
terenie województwa podkarpackiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niżański 
25% 

Stalowowolski 
26% 

Tarnobrzeski 
24% 

Leski 
20% 

Brzozowski 
28% 

          
 
 

Sanocki 
19% 

Przemyski 
16% 

Jarosławski 
25% 

Łańcucki 
32% 

Przeworski 
48% 

Leżajski 
34% 

Mielecki 
27% 

Ropczycko – 
Sędziszowski 

31% 
Dębicki 

24% 

Strzyżowski 
32% 

Jasielski 
30% 

Krośnieński 
26% 

Bieszczadzki 
45% 

Kolbuszowski 
24% 

Lubaczowski 
20% 

Rzeszowski 
26% 
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III. 

 
Liczba zawartych umów w latach 2007-2010 (wg stanu na 21.03.2011) 

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

Priorytet Działanie Poddziałanie Liczba umów 
Wartość 

podpisanych 
umów (PLN) 

Priorytet VI 

Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 107 81 180 033 

Poddziałanie 6.1.2 42 24 611 696 

Poddziałanie 6.1.3 21 336 055 579 

Działanie 6.2 - 19 102 257 569 

Działanie 6.3 - 35 1 627 366 

Ogółem 224 545 732 243 

Priorytet VII 

Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 136 56 867 133 

Poddziałanie 7.1.2 24 19 340 684 

Poddziałanie 7.1.3 1 7 017 609 

Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 68 65 430 046 

Poddziałanie 7.2.2 5 9 071 442  

Działanie 7.3 - 37 1 722 214 

Ogółem 271 159 449 128 

Priorytet VIII 

Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 193 161 512 756 

Poddziałanie 8.1.2 20 19 969 398 

Poddziałanie 8.1.3 2 1 063 596 

Poddziałanie 8.1.4 2 4 363 890 

Działanie 8.2 Poddziałanie 8.2.1 2 853 770 

Poddziałanie 8.2.2 2 39 990 723 

Ogółem 221 227 754 133 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 229 71 800 066 

Poddziałanie 9.1.2 230 85 757 798 

Poddziałanie 9.1.3 4 15 296 167 

Działanie 9.2 - 70 31 609 054  

Działanie 9.3 - 10 3 553 088 

Działanie 9.4 - 31 12 292 848 

Działanie 9.5 - 104 12 967 759 

Ogółem 678 233 276 780 
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Ogółem podpisanych zostało 1 394 umowy na łączną kwotę 1 166 212 284 PLN. 

Największy udział procentowy w ilości podpisanych umów ma Priorytet IX – 49%, 
w następnej kolejności Priorytet VII – 19%, Priorytet VI – 16% oraz Priorytet VIII – 16%. 

W odniesieniu do wartości podpisanych umów, największy udział w kwocie ogólnej ma 
Priorytet VI – 47%, kolejne miejsca zajmują: Priorytet VIII – 20%, Priorytet IX – 20% oraz 
Priorytet VII – 14%. 
 
IV. 

 

Kwoty wydatków uznanych za kwalifikowane z wniosków o płatność (wg stanu na 
28.02.2011) 

Wykres przedstawia kwoty wydatków kwalifikowanych rozliczonych wnioskami 
o płatność w podziale na Priorytety od początku wdrażania PO KL. Łączna kwota wydatków 
kwalifikowanych wynosi 760 335 559 PLN. Największy udział w ogólnej wartości wydatków 
zatwierdzonych ma Priorytet VI, co wynika m. in. ze wspomnianego już zwiększenia wartości 
umów podpisywanych w ramach wdrożenia Pakietu antykryzysowego.  
 

 
 

 Kwota wydatków rozliczonych wnioskami o płatność stanowi ogółem 67%  
w odniesieniu do wartości podpisanych umów.  W poszczególnych Priorytetach stopień 
rozliczenia wydatków kształtuje się na następującym poziomie: 

• Priorytet VI – 85%, 
• Priorytet VII – 77%, 
• Priorytet VIII – 36%, 
• Priorytet IX – 49%. 
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V.  

 
Wielkość środków pozostających do zakontraktowania (wg stanu na 28.02.2011) 

 Ze względu na fakt, iż alokacja przyznana dla każdego województwa wyrażona jest 
w euro, natomiast kontraktacja odbywa się w PLN w celu określenia limitu środków 
dostępnych do zakontraktowania w ramach Programu stosuje się algorytm określony  
w Porozumieniu zawartym pomiędzy Instytucją Pośredniczącą  a Instytucją Zarządzającą, 
uwzględniający powstałe rozbieżności wynikające z różnicy kursu euro w stosunku do PLN.  
 Poniższy wykres przedstawia wielkość środków pozostających do zakontraktowania 
w ramach komponentu regionalnego PO KL wynikających z przeliczenia algorytmu wg stanu 
na dzień 28.02.1011 powiększone o wielkość środków uzyskanych z Krajowej Rezerwy 
Wykonania. Łącznie do zakontraktowania pozostaje jeszcze 813 440 976 PLN. Pamiętać 
jednak należy, że wartość ta, ze względu na wahania kursu euro w stosunku do PLN ulega 
zmianie i jest każdorazowo przeliczana przed zakontraktowaniem środków w oparciu  
o zaktualizowane dane. 
 

 
 

VI. 
 

Wielkość środków przekazanych do certyfikacji (wg stanu na 22.03.2011) 

Województwo Podkarpackie znajduje się w czołówce kraju także pod względem 
wykonania celów certyfikacji określonych przez Radę Ministrów. 

Według Informacji miesięcznej przygotowanej przez IZ na dzień 28 lutego 2011 r. 
województwo podkarpackie zajmuje czwartą pozycję w kraju pod względem wielkości 
poziomu wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w stosunku do alokacji – 31,6%. 

Wartość wydatków certyfikowanych do KE wg stanu na 22 marca 2011 r. wyniosła 
665 129 083,87 PLN, co stanowi obecnie 95,02% kumulatywnego celu założonego do 
osiągnięcia na koniec 2011 r.  
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Największy udział w realizacji przyjętego celu na koniec 2011 r. ma Priorytet VI, gdzie 
wartość wydatków certyfikowanych do KE wyniosła 400 009 809,43 PLN  następnie Priorytet 
VII – 96 266 012,37 PLN. W ramach Priorytetu IX wartość wydatków certyfikowanych do KE 
wyniosła 91 909 762,80 PLN a w ramach Priorytetu VIII – 55 286 080,38 PLN. W ramach 
Priorytetu X certyfikowana została kwota  21 657 418,89 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 22.03.2011 r., została osiągnięta na poziomie 68,23 %. 

 
VII. Pozycja Podkarpacia na tle kraju (wg stanu na 28.02.2011) 

 

– (Informacja miesięczna 

z realizacji PO KL opracowana przez IZ) 

Województwo podkarpackie jest jednym z najaktywniejszych województw w kraju 
pod względem wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013, przez większą część 
zeszłego roku – od lutego do października – 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 28 lutego 2011 roku województwo 
podkarpackie zajmuje:  

• siódme miejsce w kraju pod względem podpisanych umów – 1 362 , 
• drugie miejsce pod względem stopnia wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 

2007-2013 – 66,3%, 
• piąte miejsce pod względem wartości wydatków uznanych za kwalifikowalne 

w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność – ponad 740 mln zł, 
•  czwarte miejsce pod względem stopnia wykorzystania alokacji w procesie płatności – 

41,8%. 
 

Podpisane umowy i wnioski o płatność w stosunku do całości środków przyznanych dla 
poszczególnych województw na realizację Priorytetów VI – IX (%) 
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VIII. 

 
Efekty wdrażania PO KL na Podkarpaciu (wg stanu na 31.12.2010) 

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 
przestawiamy efekty dofinansowania projektów realizowanych w ramach poszczególnych 
Priorytetów. 
 

• Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
 
1) 53 534 osoby wzięły udział w realizowanych projektach, w tym m. in.: 

− 50 741 osób bezrobotnych, 
− 925 osób niepełnosprawnych, 
− 30 382 osoby z terenów wiejskich, 

2) 15 027 osób zostało objętych Indywidualnym Planem Działania, 
3) 310 pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia wzięło udział w szkoleniach 

z obszaru regionalnego rynku pracy, 
4) 7 367 osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym m. in.: 

− 84 osoby niepełnosprawne, 
− 1 882 osoby długotrwale bezrobotne, 
− 4 213 osób z terenów wiejskich, 
− 358 osób w wieku 50-64 lat, 

5) zrealizowano 35 projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych. 
 

• Priorytet VII Promocja integracji społecznej 
 
1) 20 135 osób wzięło udział w realizowanych projektach, w tym m. in.: 

− 9 591 osób bezrobotnych, 
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− 2 821 osób niepełnosprawnych, 
− 11 985 osób z terenów wiejskich, 

2) 9 029 klientów instytucji pomocy społecznej zostało objętych kontraktami socjalnymi, 
3) 1 660 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymało wsparcie w ramach 

Priorytetu, 
4) 4 instytucje wspierające ekonomię społeczną otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu, 
5) zrealizowano 34 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, Rajskie, Wysoka, Kąkolówka, Nowa 

Sarzyna), 
− Centrum Aktywności Zawodowej (Jasło), 
− 2 świetlice terapeutyczne (Stalowa Wola, Nisko). 

 

• Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 
 
1) 18 813 osób zatrudnionych wzięło udział w realizowanych projektach, w tym m. in.: 

− 268 osób samozatrudnionych, 
− 1 928 osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, 
− 3 265 osób zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach, 
− 3 274 osoby zatrudnione w średnich przedsiębiorstwach, 
− 5 658 osób zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach, 
− 89 osób niepełnosprawnych, 

2) 13 294 osoby zakończyły udział w projektach szkoleniowych, 
3) 646 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych, 
4) 80 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) 38 554 osoby wzięły udział w realizowanych projektach, w tym m. in.: 

− 2 135 osób bezrobotnych, 
− 29 077 osób uczących się lub kształcących, 
− 177 osób niepełnosprawnych, 
− 84 osoby należące do mniejszości narodowych  i etnicznych, 
− 27 404 osoby z terenów wiejskich, 

2) 362 ośrodki wychowania przedszkolnego uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu, 
3) 11 732 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na 

obszarach wiejskich, 
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4) 876 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakończyło udział w stażach 
i praktykach, 

5) 478 szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 
ogólne) zrealizowało projekty rozwojowe, 

6) 54 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyły programy rozwojowe, 
7) 642 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym, 
8) podpisano 84 umowy na realizację projektów wspierających oddolne inicjatywy 

edukacyjne, w ramach których 79 gmin zrealizowało inicjatywy oddolne. 
 

Poniższy wykres przedstawia relację wartości podpisanych umów do ilości 
uczestników projektów wg stanu na 31 grudnia 2010 roku. Średni koszt przypadający na 
jednego uczestnika projektu łącznie z kosztami zarządzania oraz kosztami pośrednimi (tzw. 
administracyjnymi), a także dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wys. do 
40 tys. zł) kształtował się na poziomie 8 522 PLN. Należy jednak pamiętać, że umowy z 
projektodawcami zawierane są niejednokrotnie na kilka lat - w związku z czym wysokość 
średnich  kosztów związanych z realizacją projektów ulegać będzie zmianom. 
 

 
 

IX. 
 

Informacje nt. realizacji projektów systemowych 

1. 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 podkarpackie Powiatowe Urzędy Pracy. Realizacja projektów 
rozpoczęła się 1 stycznia 2008 r. i potrwa do 31.12.2013 r.  
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2. 
 

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 – 136 z datą zakończenia 31.12.2013 r., 

• Poddziałanie 7.1.2 – 24 z datą zakończenia 31.12.2013 r., 

• Poddziałanie 7.1.3 – 1 z datą zakończenia 31.12.2013 r. 
 

3. 
 

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, 

• 8.2.2 Regionalne strategie innowacji – po jednym projekcie realizuje Departament 
Rozwoju Regionalnego oraz Departament Edukacji i Kultury w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.  

 
4. 

 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

W Priorytecie IX projekty systemowe realizowane są na podstawie uchwały Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych przez Departament Edukacji i Kultury w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego. 

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. 

Do realizacji wszedł 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 
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przypisane do żadnego z Działań, jednak ze względu na źródło finansowania – nadano mu 
numer WND w ramach Działania 9.5. 

Po zmianie SzOP PO KL z 1 czerwca 2010 r., projekty systemowe organów prowadzących 
szkół podstawowych (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 br. złożeniem 39 wniosków aplikacyjnych (wnioski złożyło ok. 
22% spośród uprawnionych do aplikowania organów prowadzących szkół podstawowych – 
tak publicznych, jak i niepublicznych). Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę 
formalną (ewentualnie po uzupełnieniach), obecnie rozpoczął się proces podpisywania 
umów o dofinansowanie projektu (podpisano dotychczas 6 umów), pozostałe podlegają 
ocenie merytorycznej. Jeden z Wnioskodawców zrezygnował z realizacji projektu. 

 

X. 
 

Działania informacyjno-promocyjne zrealizowane w 2010 roku 

1. Spotkania szkolenia, warsztaty, konferencje 
Po każdym ogłoszonym konkursie WUP organizował spotkania informacyjne dla 
beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki z EFS w ramach PO KL. W trakcie 
spotkań, w formie prezentacji przedstawiane były informacje dotyczące ogłoszonego 
konkursu, omawiana była dokumentacja konkursowa oraz przedstawiane zasady oceny 
wniosków o dofinansowanie. W 2010 r. WUP zorganizował 22 spotkania informacyjne dla 
847 osób. 

28 września 2010 r. zorganizowana została Konferencja pt. „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w województwie 
podkarpackim”, w której udział wzięło 140 osób. 

W 2010 r. WUP zorganizował 4 szkolenia dotyczące zasad prawidłowego 
przygotowania Wniosku o płatność. W szkoleniach brali udział beneficjenci realizujący 
projekty w ramach Priorytetów  VI, VII i IX wdrażanych przez WUP. W szkoleniach udział 
wzięło 202 osoby. 
 

2. Dni otwarte 
W dniach 11-12 maja 2010 r. WUP zorganizował „Dni otwarte”, które odbyły się 

w siedzibie WUP oraz w oddziałach zamiejscowych – Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu. Na 
potencjalnych projektodawców, beneficjentów realizujących projekty oraz osoby 
zainteresowane programem Kapitał Ludzki czekali pracownicy WUP oraz Regionalnych 
Ośrodków EFS. Wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informację nt. możliwości 
realizowania projektów w ramach PO KL oraz aktualnie realizowanych szkoleniach. 
 

3. Konkurs plastyczny 
W okresie 6.09.2010 – 17.12 2010 r. WUP zorganizował i rozstrzygnął konkurs 

plastyczny pt. „Człowiek – najlepsza inwestycja”, skierowany do uczniów szkół 



 

14 

 

podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Celem konkursu było zachęcenie 
nauczycieli szkół podstawowych do przeprowadzania lekcji, pogawędek z zakresu tematyki 
unijnej a przez nie zapoznanie uczniów z rolą, jaką odgrywa PO KL w życiu codziennym 
mieszkańców Podkarpacia. 
 

4. Udział w innych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych 
WUP angażował się również w innego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze 

promocyjnym dyrekcja lub pracownicy uczestniczyli w takich wydarzeniach jak: 

• konferencja zorganizowana przez Ministra Edukacji Narodowej Katarzynę Hall, pt. 
„Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, 

• V Podkarpackie Targi Edukacyjne, 

• impreza masowa pt. „Pożegnanie wakacji z Funduszami Europejskimi”,  

• III Forum Funduszy Europejskich w Warszawie, 

• IV Międzynarodowych Targi Pracy w Rzeszowie. 
 

5. Telewizja 
W TVP O/Rzeszów realizowany był cykl programów poświęconych Programowi 

Operacyjnemu Kapitał Ludzki, pt. „Inwestycje w człowieka - sukces Podkarpacia”. 
Wyprodukowano i wyemitowano 6 felietonów dotyczących: projektów systemowych 

realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, projektów systemowych - indywidualizacja 
nauczania w szkołach podstawowych, spółdzielczości socjalnej, rozwoju szkolnictwa 
zawodowego, współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL. 
 

6. Publikacje 
WUP prowadził również działalność wydawniczą, opublikowanych zostało  pięć 

nowych tytułów ulotek informacyjnych, kolorowanka dla dzieci, dobre praktyki oraz cztery 
numery biuletynu informacyjnego. Łączny nakład publikacji wyniósł 59 500 egzemplarzy. 

 

7. Kampania informacyjno-promocyjna 
W 2010 roku WUP ogłosił 19 konkursów. Dla wszystkich opublikowane zostały 

informacje o naborze wniosków w gazetach codziennych oraz na stronie internetowej. 
W rozgłośniach radiowych wyemitowano 14 spotów informujących o ogłoszonych 
konkursach w ramach PO KL. 

W 5 miastach Podkarpacia (Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Jasło) 
jeździły autobusy komunikacji miejskiej, oklejone reklamą promującą PO KL. Głównym celem 
kampanii było utrwalenie w świadomości społeczeństwa istnienia PO KL oraz EFS. 
 

XI. 
 

Regionalne Ośrodki EFS 

Regionalne Ośrodki EFS ułatwiają zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do 
informacji o możliwościach wykorzystania środków z EFS i fachowo wspierają potencjalnych 
projektodawców zarówno w procesie przygotowywania wniosku jak i w trakcie realizacji 
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projektu. Aktywizują lokalne społeczności, wspierają instytucje i organizacje w nawiązywaniu 
partnerstw, które wspierają rozwój regionu, pomagają diagnozować problemy na lokalnym 
i regionalnym rynku pracy oraz podejmować takie działania, które skutecznie przeciwdziałają 
tym problemom. 

Od 2009 roku na terenie Podkarpacia działały 4 Regionalne Ośrodki EFS tj. 
Towarzystwo ALTUM, prowadzące RO EFS w Rzeszowie, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S. A. prowadząca RO EFS w Tarnobrzegu, Przemyska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S. A. prowadząca RO EFS w Przemyślu oraz Podkarpacka Izba Gospodarcza 
w Krośnie prowadząca RO EFS w Krośnie. Jednakże w wyniku weryfikacji Regionalnych 
Ośrodków EFS przez Krajowy Ośrodek EFS, RO EFS w Przemyślu nie otrzymał certyfikatu 
pozwalającego na dalsze realizowanie zadań. W związku z tym IP w dniu 23 sierpnia 2010 
roku rozwiązała umowę z PARR, prowadzącą RO EFS w Przemyślu. Wsparcie dla klientów 
z obszaru subregionu przemyskiego zostało powierzone pozostałym 3 Ośrodkom z Rzeszowa, 
Tarnobrzegu i Krosna.  

Efektem działań RO EFS było (dane na dzień 31.12.2010): 
• przeprowadzenie 371 szkoleń, w ramach których przeszkolonych zostało 4 784 osoby, 
• przeprowadzenie 4 941,6 godzin doradztwa ogólnego oraz 716,5 godziny doradztwa 

specjalistycznego udzielonego 962 osobom, 
• powstanie 45 partnerstw (w formie umowy partnerskiej, zawierającej obowiązki 

stron odnośnie planowanego projektu, ze wskazaniem działania), 
• pomoc wnioskodawcom w opracowaniu 317 wniosków, które zostały złożone do 

WUP. 
 

XII. 
 

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: 
1. Działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy (66% 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. 

2. Działania na rzecz aktywnej polityki integracyjnej (15% dodatkowej alokacji): 
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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.  

3. Działania na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej (15% 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. 
 
 

 
XIII. 

 
Harmonogram ogłaszania konkursów w 2001 roku 

  Rok 
Kwartał 

2011 

  I – konkursy ogłoszone II III 

Priorytet VI Projekty Innowacyjne   X 

Działanie 7.2  
Poddziałanie 7.2.1    X 2 

Poddziałanie 7.2.2 X    

Działanie 7.3  X   X 

Projekty Innowacyjne  X   

Projekty współpracy ponadnarodowej  X   

Działanie 8.1  
Poddziałanie 8.1.1 X X  

Poddziałanie 8.1.2 X 2   

Projekty Innowacyjne  X  

Projekty współpracy ponadnarodowej   X 

Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 X   

Działanie 9.2   X   

Działanie 9.3    X  X  

Działanie 9.4     X 2  

Działanie 9.5      X  

Projekty współpracy ponadnarodowej  X 2   
 



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 

 

 
 

 
 

Informacja z realizacji w 2010 roku 

 

„Wojewódzkiego Programu Na Rzecz 
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I. INFORMACJA OGÓLNA O SYTUACJI OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH NA 

PODKARPACIU I DZIAŁANIACH SAMORZĄDÓW ORAZ PFRON  
W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ, SPOŁECZNEJ I LECZNICZEJ 
TYCH OSÓB 

 
1. Sytuacja osób niepełnosprawnych na Podkarpaciu.  

 

Narodowy S pis P owszechny z  2002r . wykazał, że liczba osób niepełnosprawnych prawnie  
i bi ologicznie w województwie podkarpackim wynosiła 316.146 osób, co  stanowiło 15% ludności 
województwa (średnia w kraju 14,35% ogółu ludności). Oznacza to, że co siódmy mieszkaniec 
województwa podkarpackiego był osobą niepełnosprawną. W pełnej zbiorowości osób 
niepełnosprawnych przeważały kobiety – 51,9% oraz mieszkający na wsi –63,0%. 
Osób niepełnosprawnych prawnie, tzn. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, było w 2002r. 
248.221 (11,8% mieszkańców województwa).  Wśród osób niepełnosprawnych z terenu 
województwa, najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu 
niepełnosprawności (40,0% osób niepełnosprawnych prawnie) oraz o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności (30,9%). 
Według informacji przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
który oszacował liczbę osób niepełnosprawnych na rok 2007 w Polsce i poszczególnych 
województwach, na Podkarpaciu liczba tych osób wynosiła 253.504. W liczbie tej 246 881 osób to 
osoby w wieku 15 lat i więcej, zaś 6 623 to dzieci i młodzież w wieku 0-14 lat. 
Według danych GUS z 2004r.  wiodącym schorzeniem dorosłych niepełnosprawnych na Podkarpaciu 
były schorzenia układu krążenia, następnie uszkodzenia i choroby narządu ruchu.  

Wykres 1. Liczba niepełnospraw nych w  pow iatach
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 Źródło: PFRON- podstawa do podziału środków PFRON dla samorządów wojewódzkich w 2007r 
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Niezadowalający jest poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych Podkarpacia.  
Wykształcenie jest ważnym czynnikiem, bowiem wpływa na samoocenę osoby niepełnosprawnej  
w zakresie jej pozycji w życiu społecznym. 
 
W województwie podkarpackim istnieje szereg placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, 
ich ilość od 2007r. nie zmieniła się. Według danych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie są to: 

1. specjalne ośrodki szkolno wychowawcze –18 jednostek, 
2. zespoły szkół specjalnych – 6 jednostek 
3. zespół placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych -1 jednostka, 
4. szkoła podstawowa specjalna – 1 jednostka 
5. zespół szkół przy szpitalu – 1 jednostka. 

 
Placówki te kształcą dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym, z dysfunkcja narządu słuchu, 
przewlekle chorych, z zaburzeniami w zachowaniu. 
Funkcjonują również przedszkola integracyjne. Dla przykładu w Rzeszowie są dwa takie przedszkola 
przy szkołach podstawowych. 
Niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych może wynikać m.in. z utrudnionego dostępu do 
szkół i uczelni wyższych, z powodu barier w komunikowaniu się tych osób z resztą społeczności, 
barier psychologicznych jakie mają same osoby niepełnosprawne, z brakiem wyposażenia  
w odpow iedni sprzęt rehabilitacyjny, z brakiem odpowiednich pomocy dydaktycznych. Często 
efektem nauczania w palcówkach specjalistycznych jest izolacja osób niepełnosprawnych, która 
prowadzi do ich społecznego wykluczenia.  Istotne jest zatem włączenie dzieci niepełnosprawnych już 
od najmłodszych lat w edukację wraz ze zdrowymi rówieśnikami w przedszkolach i szkołach 
integracyjnych, które już funkcjonują na terenie województwa. 
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności podaje , że wśród niepełnosprawnych, 
którym orzeczono stopień niepełnosprawności w 2006r. jedynie 5,58 % osób posiadało wykształcenie 
wyższe, a aż 34,18% wykształcenie podstawowe. 
Niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych jest jednym z czynników słabej aktywności 
zawodowej t ych os ób. Praca dla osób niepełnosprawnych ma nie tylko wartość ekonomiczną, 
uzupełniającą niskie dochody z renty, jest możliwością samorealizacji i wyrwania z izolacji 
społecznej. 
Badania dokonane na przełomie września i listopada 2006r.1

Największą liczbę bezrobotnych osób niepełnosprawnych na koniec 2006r. zanotowano  
w Rzeszowie ( 285), najmniejszą w powiecie leskim (16). Liczby te nie odzwierciedlają w pełni skali 
bezrobocia wśród niepełnosprawnych województwa podkarpackiego z uwagi na to, że osoba 
bezrobotna nie ma obowiązku rejestrowania się w urzędzie pracy. 

 wykazują, że odsetek os ób 
niepełnosprawnych pozostających bez pracy w województwie podkarpackim kształtował się na 
poziomie 79%, a pracę na pełny etat wykonywało 8% badanych. Sytuacja osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy jest dość trudna z powodu utrzymującej się wysokiej stopy bezrobocia. Znalezienie pracy 
osobom niepełnosprawnym sprawia wiele problemów. Jednym z utrudnień jest niskie wykształcenie 
tych osób. 

Na koniec 2006r. zgłoszono w całym województwie 1 863 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. 
Bez ustawowo uregulowanych zachęt i właściwego pobudzenia motywacji pracodawców, małe są 
szanse na to aby wszystkie segmenty rynku pracy odegrały większą rolę w zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, dlatego też istotną przeszkodą w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są 
niejednoznaczne i trudne do interpretowania bariery prawne. 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie z badań grupy osób 
niepełnosprawnych w skali kraju i poszczególnych gmin oraz z badań działalności gmin na rzecz 

                                                           

1 „Gmino jaka jesteś? Badanie działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych- synteza porównawcza 
wyników z badań samorządów gminnych oraz z badań osób niepełnosprawnych-Województwo Podkarpackie” 
PFRON Warszawa, grudzień 2006r. 
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pomocy niepełnosprawnym, przeprowadzonych na przełomie września i listopada 2006r.2

Jednak na Podkarpaciu ma zastosowanie większość prawidłowości i wniosków odnot owanych d la 
całego kraju. Osoby niepełnosprawne bowiem powszechnie skarżą się na brak zainteresowania gmin 
ich sytuacją. Główny wysiłek w uzyskaniu pomocy leży po stronie niepełnosprawnego. 
Niepełnosprawni mają niską świadomość tego, gdzie mogą zwrócić się o pomoc.  
W województwie podkarpackim korzystanie z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej deklaruje 37% 
niepełnosprawnych, z pomocy PFRON 20%, samorządów gminnych 17%, PCPR 14%,  
ZUS-u 12%. Osoby niepełnosprawnie pozytywnie oceniają działalność organizacji pozarządowych, 
lecz nadal działa ich za mało. 

  formułuje 
tezę, że województwo podkarpackie należy do województw, w których sytuacja osób  
niepełnosprawnych jest trudna, a ich satysfakcja z życia niższa, niż wśród mieszkańców innych 
regionów. Wśród osób niepełnosprawnych na Podkarpaciu odnotowano jeden z najniższych 
wskaźników zadowolenia z jakości życia. 

Tylko 3% badanych niepełnosprawnych odpowiedziało, że żyje się im dobrze w swojej gminie. 
Największą bolączką osób niepełnosprawnych w województwie podkarpackim są problemy związane 
z ochroną zdrowia oraz problemy finansowe. 

Wykres 2. Najważniejsze problemy osób niepełnosprawnych- wskazania 
spontaniczne
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Źródło: „Gmino jaka jesteś? Badanie działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych- synteza porównawcza wyników z badań 
samorządów gminnych oraz z badań osób niepełnosprawnych-Województwo Podkarpackie” PFRON Warszawa, grudzień 2006r 

 
 
W województwie podkarpackim odnotowano również nieco wyższy niż w skali kraju, odsetek osób 
niepełnosprawnych wskazujących, iż w ciągu ostatniego roku miały problemy z pokryciem kosztów 
leczenia, ubrania i wyżywienia, a także z wygospodarowaniem środków na wypoczynek, kulturę, 
rozrywkę, czy też drobne przyjemności znacznie podnoszące jakość życia. 
Swoje w arunki mieszkaniowe, jako złe lub tragiczne określa 24% niepełnosprawnych Podkarpacia. 
Zadowolenie z  s ytuacji m ieszkaniowej (posiadania oraz wyposażenia mieszkania lub domu) jest 
zdecydowanie niższe na Podkarpaciu niż w skali kraju.  
Gospodarstwa domowe osób niepełnosprawnych nie tylko zajmują mniejszą powierzchnię 
mieszkaniową w odniesieniu do ogółu Polaków, lecz również są zdecydowanie gorzej wyposażone  
                                                           

2 „Gmino jaka jesteś? Badanie działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych- synteza porównawcza 
wyników z badań samorządów gminnych oraz z badań osób niepełnosprawnych-Województwo Podkarpackie” 
PFRON Warszawa, grudzień 2006r. 
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w sprzęt RTV-AGD, a przede wszystkim w nowe technologie, ułatwiające codzienne funkcjonowanie. 
Jedynie co czwarte gospodarstwo domowe (24%) osób niepełnosprawnych ma dostęp do komputera,  
a niespełna co szóste (14%) do Internetu. Wśród ogółu Polaków odsetki te są dwukrotnie większe. 
Dostęp do nowych technologii nie jest jednakowy na poziomie całego kraju. Możemy mówić  
o istotnych różnicach na poziomie województw oraz ze względu na typ (miejska, miejsko-wiejska, 
wiejska) oraz wielkość gminy. 
Województwo podkarpackie pod względem większości wskaźników wypada poniżej średniej. 
Zdecydowanie wyróżnia się pozytywnie na tle całego kraju pod względem posiadania przez osoby 
niepełnosprawne domu jednorodzinnego, a także samochodu i konta w banku. 
Odnosząc satysfakcję z różnych dziedzin życia niepełnosprawnych mieszkańców województwa 
podkarpackiego do odpowiednich danych w skali całego kraju widać, że w przypadku większości 
dziedzin województwo podkarpackie wypada nieco poniżej średniej. 
 

2. Działania samorządu gminy, powiatu, administracji rządowej oraz PFRON na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 

 
Wspieranie osób niepełnosprawnych realizowane jest głównie na pod stawie ustawy z dni a 
12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm) oraz ustawy z dnia 
27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm.). W ustawach tych określono dla poszczególnych organów 
administracji samorządowej i rządowej działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Na mocy ustawy  
z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
samorząd powiatu i województwa otrzymuje środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji O sób 
Niepełnosprawnych w celu realizacji ustawowych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.  
 
Zapewnienie dostępności pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym jest istotnym elementem tej 
pomocy. Pomoc tę na poziomie lokalnym świadczą samorządy gminy poprzez gminne ośrodki 
pomocy społecznej i samorządy powiatowe poprzez PCPR-y. Wspieranie osób niepełnosprawnych w 
taki sposób, aby mogły one przebywać w swoim miejscu zamieszkania, czy z rodziną, jest istotne nie 
tylko ze względów psychologicznych lecz również ekonomicznych.   Niewystarczająca jest bowiem 
liczba placówek opieki stacjonarnej, zaś opieka rodziny jest wielokrotnie nieporównywalna z żadną 
inną. Uwzględniając potrzeby osób w podeszłym wieku, obłożnie chorych i niepełnosprawnych, które 
wymagają pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczone są usługi opiekuńcze 
w środowisku zamieszkania, które umożliwiają podtrzymywanie sprawności ruchowej, intelektualnej 
a także aktywność społeczną. 
W województwie podkarpackim od 2007r . f unkcjonuje 49 Środowiskowych Domów Samopomocy, 
które zapewniają dzienny pobyt osobom niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami. Do ośrodków 
wsparcia (w tym ŚDS) kierowane są osoby wymagające pomocy w codziennym funkcjonowaniu w 
celu eliminowania os amotnienia, nieporadności i izolacji społecznej. Ośrodki wsparcia zapewniają 
bezpieczne i godne spędzenie czasu od poniedziałku do piątku, wyżywienie, rehabilitację oraz 
rozwijają kontakty ze środowiskiem. 
Domy pomocy społecznej zapewniają pobyt całodobowy swoim pensjonariuszom. N a t erenie 
Województwa funkcjonuje 49 takich domów i według danych na 2009r. ich liczba nie zmieniła się. 
Przebywają w nich osoby z różnymi schorzeniami.Działalność środowiskowych domów samopomocy 
jak i domów pomocy społecznej nie skupia się jedynie na  z aspokojeniu p otrzeb by towych s woich 
pensjonariuszy. Prowadzą one również rehabilitację społeczną i leczniczą. 
Ważną rolę w środowisku pełnią także domy dziennego pobytu prowadzone przez organizacje 
pozarządowe. 
Pomoc indywidualnym osobom niepełnosprawnym w ramach rehabilitacji społecznej świadczona jest 
przez samorządy powiatowe na dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, na 
dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych, likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 
likwidację barier w komunikowaniu się, na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób 
niepełnosprawnych. Działalność warsztatów terapii zajęciowej również wspierana jest ze środków 
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PFRON będących w dyspozycji samorządu powiatu. Powiatowe Urzędy Pracy świadczą usługi w 
zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Wojewódzka administracja rządowa dofinansowuje działalność DPS i ŚDS. 
Osoby niepełnosprawne z województwa mogą również korzystać z pomocy finansowej w ramach 
programów celowych P FRON realizowanych przez Podkarpacki Oddział PFRON. Oprócz 
dotychczasowych programów nakierowanych na pomoc bezpośrednią poszczególnym grupom osób 
niepełnosprawnych oraz organizacjom pozarządowym działającym na rzecznych tych osób, w 2007 
roku  wdrażane były nowe programy: Trener pracy, Uczeń na wsi, Sprawny dojazd oraz Partner III. 
Pierwszy program dotyczy zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych, drugi ma na celu 
udzielanie pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 
wiejskie i  m iejsko-wiejskie, trzeci to p omoc w  na byciu samochodu o sobowego pr zez os oby 
niepełnosprawne oraz w uzyskaniu prawa jazdy. Ostatni program to wsparcie zadań i projektów 
realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.   

 
3. Działania Samorządu Województwa na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 
W pomoc osobom niepełnosprawnym włączony jest również Samorząd Województwa, który 
przeznacza na ten cel środki PFRON będące w jego dyspozycji oraz środki własne. Samorząd realizuje 
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na mocy ustawy  
z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm.). Środki PFRON  wydatkowane są na dofinansowanie 
robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dofinansowanie 
tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, zlecanie organizacjom pozarządowym zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.  Na ten cel w województwie podkarpackim wydatkuje 
się średnio rocznie ponad 5 mln zł środków PFRON przyznawanych dla Samorządu.  W 2011r. 
Samorząd ma do dyspozycji 6.254.735 zł. 
W r amach realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami, dofinansowując zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego dla jednostek prowadzących rehabilitację leczniczą osób niepełnosprawnych 
wydatkuje się średniorocznie ponad 700 tys. zł - środków przyznanych przez PFRON. Program 
wyrównywania różnic między regionami jest pr ogramem c elowym R ady Nadzorczej P FRON. 
Samorząd Województwa Podkarpackiego corocznie przystępuje do realizacji tego programu. 
Na mocy ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych samorząd województwa jest zobowiązany do opracowania i realizacji 
wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych  
i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Taki program został opracowany pn.: „Wojewódzki 
Program Na R zecz Wy równywania S zans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu S połecznemu Na L ata 200 8-2020”.  Województwo przeznacza środki własne na 
dofinansowanie zadań w ramach realizacji tego programu. Są to środki w wysokości ponad 300 tys. zł 
rocznie (w roku ubiegłym i  obe cnym). W r amach realizacji „Wo jewódzkiego Programu Na R zecz 
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu 
Na L ata 2008 -2020” środki wydatkowane są na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje 
pozarządowe osób niepełnosprawnych. Organizacje te mogą również aplikować o środki przyznawane 
w oparciu o Wojewódzki Program Pomocy Społecznej. 
Środki własne Samorząd wydatkuje również na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-
rehabilitacyjnej siedmiu zakładów aktywności zawodowej. W 2011r. jest to kwota ok. 480.000 zł. 
 

4. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 
 
Osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania ze wszystkich instrumentów rynku pracy i usług 
rynku pracy jak inne sprawne osoby bezrobotne czy poszukujące pracy. 
Oprócz pracy na otwartym rynku pracy, osoby niepełnosprawne mogą podjąć zatrudnienie  
w zakładach pracy chronionej i spółdzielniach inwalidów. Na terenie województwa podkarpackiego  
w 2007 r . funkcjonowało 120 takich zakładów, obecnie 113 oraz 12 spółdzielni inwalidów, obecnie 
11. Ponadto osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoje dysfunkcje, nie mają szans na 



 8 

zatrudnienie na otwartym rynku pracy, czy w zakładach pracy chronionej, mogą podjąć zatrudnienie  
w zakładach aktywności zawodowej. Zakład aktywności zawodowej prowadzi rehabilitację zawodową 
i społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych w takim stopniu, aby przygotować zatrudnione  
w nim osoby do podjęcia przez nich, w przyszłości, zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W 2006r. 
funkcjonowały w w ojewództwie podk arpackim dwa takie zakłady. W chwili obecnej funkcjonuje 
osiem zakładów, zatrudniających łącznie 248 osób niepełnosprawnych. 
PFRON wspiera rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie i realizację 
programów celowych jak np. „Telepraca”, „Trener pracy”. 
Samorząd powiatu wspiera tę rehabilitację poprzez możliwość korzystania przez osoby 
niepełnosprawne ze wszystkich instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy. 
Natomiast samorząd województwa wspiera tę rehabilitację poprzez dofinansowanie robót 
budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dofinansowanie tworzenia 
i działania zakładów aktywności zawodowej, zlecanie w r amach konkursów organizacjom 
pozarządowym zadań z z akresu rehabilitacji zawodowej oraz dofinansowanie zadań w ramach 
konkursów na realizację „Wojewódzkiego Programu Na R zecz Wy równywania S zans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008-2020”. 
 

5. Rehabilitacja społeczna  osób niepełnosprawnych. 
 

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu 
społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzenie 
aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, również przez wyrabianie umiejętności 
samodzielnego wypełniania ról społecznych. Podstawowymi formami aktywności wspomagającymi 
proces rehabilitacji społecznej i także zawodowej są: uczestnictwo osób niepełnosprawnych  
w turnusach rehabilitacyjnych i warsztatach terapii zajęciowej. 
Uczestnictwo w turnusie w założeniu ma wspomagać tą rehabilitację, a ponadto powiązane jest  
z elementem wypoczynku. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać corocznie z tej formy rehabilitacji 
oraz mogą uzyskać dofinansowanie do pobytu na turnusie, ze środków PFRON będących w 
dyspozycji samorządu powiatu, w powiatowych centrach pomocy rodzinie. 
W w ojewództwie podk arpackim f unkcjonuje obecnie 35 (  w  r oku 2007 -37) ośrodków mających 
uprawnienia do przyjmowania osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami na  t urnus 
rehabilitacyjny.  Ponadto Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
podpisuje um owy z sana toriami z terenu województwa na świadczenie usług uzdrowiskowych dla 
osób dorosłych i dzieci. W 2007r. POWNFZ podpisał umowy z siedmioma sanatoriami, obecnie  
z dziesięcioma.  Ośrodki te usytuowane są m.in. w Horyńcu Zdroju, Polańczyku Zdroju,  Rymanowie 
Zdroju i Iwoniczu Zdroju. 
Inna formą rehabilitacji społecznej i zawodowej jest uczestnictwo osób niepełnosprawnych  
w warsztatach terapii zajęciowej. Uczestnicy warsztatów pozyskują umiejętności wykonywania 
czynności życia codziennego, zwiększa się zaradność osobista tych osób. Oprócz tego nabywają 
psychofizycznej sprawności. Pozyskują podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe 
umożliwiające późniejsze uczestnictwo tych osób w szkoleniach zawodowych oraz nawet podjęcie 
zatrudnienia. Każdy z uczestników objęty jest indywidualnym programem rehabilitacji, 
dostosowanym do jego potrzeb i możliwości. 
W wo jewództwie podkarpackim, do końca marca 2007r. funkcjonowało 35 warsztatów terapii 
zajęciowej. Liczba warsztatów nie zmieniła się do dnia dzisiejszego. Każdy z nich obejmuje 
rehabilitacją około  30-50 os ób. Działalność warsztatów dofinansowana jest ze środków PFRON 
będących w dyspozycji samorządu powiatu. 
Inną formą rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych jest ich uczestnictwo w imprezach 
sportowych, kulturalnych, t urystycznych i  rekreacyjnych o rganizowanych pr zez organizacje 
pozarządowe. Organizacje te mogą ubiegać się o dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków 
PFRON w powiatach, samorządzie województwa, bezpośrednio w PFRON, co wielokrotnie czynią. 
Niebagatelną rolę odgrywa działalność tych organizacji na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych. Dla przykładu wiele organizacji wypracowało system wspomagania 
niepełnosprawnych. Swoją pomocą obejmują dzieci, młodzież i osoby dorosłe poprzez prowadzenie 
ośrodków wczesnej interwencji, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno wychowawczych, warsztatów 
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terapii zajęciowej, centrów informacji społecznej, a nawet zakładów aktywności zawodowej. Zajmują 
się również tworzeniem i wspieraniem mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, aby 
pomóc im w usamodzielnieniu się. 
Niepełnosprawni stowarzyszają się w organizacjach pozarządowych w celu załatwiania swoich 
najistotniejszych problemów społecznych. 
Ogólnopolska baza organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, posiada  
w swoim rejestrze 130 organizacji pozarządowych (łącznie z kołami terenowymi) funkcjonujących na 
rzecz osób niepełnosprawnych w województwie Podkarpackim. 
PFRON wspiera rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie i realizację 
programów celowych jak np. „Wsparcie inicjatyw”, czy dofinansowanie zadań w ramach ogłaszanych 
konkursów. 
Samorząd powiatu wspiera tę rehabilitację poprzez dofinansowanie osobom niepełnosprawnym 
pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, czy 
dofinansowanie zadań w ramach ogłaszanych konkursów. 
Natomiast samorząd województwa wspiera tę rehabilitację poprzez dofinansowanie robót 
budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dofinansowanie tworzenia 
i działania zakładów aktywności zawodowej, zlecanie organizacjom pozarządowym zadań  
z za kresu rehabilitacji społecznej w ramach konkursów oraz dofinansowanie zadań w ramach 
konkursów na realizację „Wojewódzkiego Programu Na R zecz Wy równywania Szans O sób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008-2020”. 
 

6. Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych. 
 

 Ustawa z  dni a 27 s ierpnia 2004r . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. z 200 8r. nr 164, poz.1027 z póź. zm.) gwarantuje osobom niepełnosprawnych 
rehabilitację leczniczą, rehabilitację ruchową, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze i lecznicze środki techniczne. Ponadto wszystkie zakłady opieki zdrowotnej, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r.   w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2006r. nr 213, poz. 1568 z późn. zm.), powinny być przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  podpisał na 2007r. 196 umów na 
świadczenia rehabilitacji leczniczej w województwie podkarpackim, zaś na rok 2011 już 271. 
 
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  podpisał na 2007r. również 179 
umów ze 177-oma świadczeniodawcami na świadczenie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki 
pomocnicze i lecznicze środki techniczne włącznie z umowami dotyczącymi realizatorów 
ortopedycznych. Na rok 2011 tych umów jest 169. 
Osoby niepełnosprawne mogą w swoich powiatach uzyskać pomoc finansową ze środków PFRON na 
zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, tj. 
m.in. na zakup wózków inwalidzkich, kul, protez, aparatów słuchowych, obu wia or topedycznego, 
pieluchomajtek. 
Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych jest sprawą ogromnej wagi. Zmierza bowiem do 
zminimalizowania niesprawności czynnościowej. Rehabilitację leczniczą powinna charakteryzować 
powszechność, tj., dostępność dla wszystkich potrzebujących oraz kompleksowość.  
Samorząd powiatu wspiera rehabilitację leczniczą osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie 
osobom niepełnosprawnym zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych, 
Natomiast samorząd województwa wspiera tę rehabilitację poprzez dofinansowanie robót 
budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zadań  
w ramach konkursów na realizację „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008-2020”, udziale w 
realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami”, dofinansowując ze środków PFRON 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla jednostek prowadzących rehabilitację leczniczą osób 
niepełnosprawnych. 
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II. INFORMACJA O REALIZACJI „WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU NA RZECZ 
WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU NA LATA 
2008-2020” 

 
 
Sejmik W ojewództwa P odkarpackiego w Rzeszowie dnia 25 lutego 2008 r. podjął Uchwałę Nr 
XIX/317/08 w  s prawie uchwalenia „Wojewódzkiego P rogramu Na Rzecz Wyrównania S zans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008-2020”.  
Opracowany Wojewódzki Program jest spójny ze „Standardowymi Zasadami Wyrównywania Szans 
Osób Niepełnosprawnych” – dokumentem Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
„Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównania Szans Osób Niepełnosprawnych  
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008-2020 stanowi rozwinięcie Strategii 
Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020”. Dotyczy to głównie celu 
strategicznego „Zabezpieczenie społeczne” , priorytet 1 - „Wspieranie działań na rzecz osób 
zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym”.  
Podstawowym założeniem programu jest łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez nieustanne 
dążenie do wyrównania szans osób niepełnosprawnych w stosunku do pełnosprawnych, rehabilitację 
społeczną i zawodową niepełnosprawnych, adaptację środowiska s tosownie do  pot rzeb t ych os ób. 
Zwiększenie dostępności do usług medycznych, a także  wyczulanie społeczeństwa na problemy 
niepełnosprawnych. Pomimo tego, że od wielu lat podejmowane są działania w celu poprawy sytuacji 
osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem, szereg problemów w dalszym ciągu 
wymaga rozwiązania. 
Beneficjentami realizacji programu są osoby niepełnosprawne, i ch r odziny i opiekunowie, 
otrzymujący pomoc w ramach zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez Samorząd 
Województwa przy udziale organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
 
W programie określono pięć celów strategicznych, tj: 

1. Zintegrowanie działań podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne. 
2. Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej. 
3. Stwarzanie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

osób niepełnosprawnych oraz pobudzania aktywności zawodowej. 
4. Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych. 
5. Prowadzenie stałego monitoringu potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 
Dla każdego celu strategicznego opracowano cele operacyjne, określono działania oraz wskazano 
efekty tych działań, tj.: 
 

CEL STRAREGICZNY NR 1 
Zintegrowanie działań podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne 
 
Cel operacyjny 1.1 
1.Poszerzanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

 
Cel operacyjny 1.2 
2.Pogłębienie współpracy z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
 
CEL STRAREGICZNY NR 2 
Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej. 
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Cel operacyjny 2.1 
Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej. 

 
Cel operacyjny 2.2 
2.Wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji. 
 
 
 
CEL STRAREGICZNY NR 3 
Stwarzanie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych osób 
niepełnosprawnych oraz pobudzania aktywności zawodowej. 
 
Cel operacyjny 3.1 
1.Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji. 
 
Cel operacyjny 3.2 
2.Tworzenie klimatu do wzrostu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
 
 
 
CEL STRAREGICZNY NR 4 
Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych. 
 
 Cel operacyjny 4.1 
1.Wspieranie działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.  
 
Cel operacyjny 4.2 
2.Wspieranie polityki informacyjnej w zakresie podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych. 
 
 
 
CEL STRAREGICZNY NR 5 
Prowadzenie stałego monitoringu potrzeb osób niepełnosprawnych 
 
Cel operacyjny 5.1 
1.Opracowanie diagnozy potrzeb społecznych, kulturowych osób niepełnosprawnych. 

 
Program pr zewiduje c oroczne jego m onitorowanie i ocenę realizacji. Określa on wskaźniki oceny 
efektów realizacji poszczególnych celów strategicznych.  
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OCENA EFEKTÓW REALIZACJI W 2010r. CELÓW STRATEGICZNYCH WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU NA RZECZ 
WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU  
NA LATA 2008 – 2020 W STOSUNKU DO ROKU 2009 

Cel Strategiczny nr 1 
Zintegrowanie działań podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne. 
Analiza porównawcza dotyczy roku 2009 oraz 2010r. 
Wskaźniki 
oceny 
efektów: 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

Analiza porównawcza Środki budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczone  
w latach 2009/2010 na realizację Programu 

Liczba 
podmiotów 
realizujących 
zadania w 
ramach 
otwartych 
konkursów ofert 
- łącznie 

 
 
 

31 

 
 
 

35 

W odniesieniu do 2009 roku nastąpił 
wzrost beneficjentów realizujących 
zadania w roku 2010 w ramach 
otwartych konkursów ofert dotyczących 
realizacji Wojewódzkiego Programu Na 
Rzecz Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania 
Ich Wykluczeniu Społecznemu  na lata 
2008-2020 

2009r. 2010r. 
370 000,00 zł. 370 000,00 zł. 

Środki 
wykorzystane 

Środki  
zwrócone 

Środki 
wykorzystane 

Środki 
zwrócone 

363 600,35 zł. 6 399,65 zł 362 787,24 zł. 7 212,76 zł 
W porównaniu z rokiem 2009, w 2010 roku utrzymano na 

dotychczasowym poziomie  budżet na realizację Wojewódzkiego 
Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i 

Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.  
W 2010r. środki wydatkowano w 98% -ach,  w roku 2009 w 98%-ach, 
tj. utrzymała się na takim samym poziomie  tendencja wykorzystania 
środków przeznaczonych na realizację zadania 

Liczba 
podmiotów 
realizujących 
zadania na 
obszarach 
wiejskich w 
ramach 
otwartych 
konkursów  
ofert 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

13 

W odniesieniu do 2009 roku nastąpiło 
zmniejszenie beneficjentów 
realizujących zadania w roku 2010 na 
obszarach wiejskich w ramach 
otwartych konkursów ofert dotyczących 
realizacji Wojewódzkiego Programu Na 
Rzecz Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania 
Ich Wykluczeniu Społecznemu  na lata 
2008-2020 

Środki budżetu Województwa Podkarpackiego wykorzystane  
w latach 2009/2010 na realizację Programu na obszarach 
wiejskich 

2009r. 2010r. 
213 557,72 zł. 148 478,22 zł. 

 

Źródło: dane własne 
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Cel Strategiczny nr 2 
Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej. 
Analiza porównawcza dotyczy roku 2009 oraz 2010r. 
 
1. Liczba świadczeniodawców usług rehabilitacyjnych, którzy podpisali umowy z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 
 
 
Wskaźniki  oceny 
efektów: 

 
 
 

Powiaty: 

 
Liczba świadczeniodawców  

usług rehabilitacyjnych  
w województwie 

podkarpackim mających 
podpisane kontrakty z NFZ 

Zakłady Opieki Zdrowotnej które uzyskały 
z samorządu województwa 

dofinansowanie ze środków PFRON  
w ramach zadania roboty budowlane w 
obiektach służących rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych 

 
 
 

Analiza porównawcza 

Liczba jednostek ogółem  
 
 
 
 
 
 
 
Liczba 
świadczeniodawców 
usług 
rehabilitacyjnych, 
którzy podpisali 
umowę z NFZ  

 rok 2009 rok 2010 rok 2009 rok 2010  
Analizując przedstawione  
w tabeli dane statystyczne dotyczące ogólnej 
liczby jednostek świadczących usługi 
rehabilitacyjne na terenie Podkarpacia, którzy 
podpisali umowy z Oddziałem Podkarpackim NFZ 
w latach 2009/2010 stwierdza się: 

 
 

• zmniejszenie liczby świadczeniodawców w 
roku 2010 o 3 podmioty w stosunku do roku 
2009, 

• dofinansowanie samorządu województwa 
dla ZOZ-ów w obiektach służących 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych było  
w latach 2009/2010 na niezmienionym 
poziomie z powodu braku zainteresowania 
potencjalnych beneficjentów. 

 

bieszczadzki 3 3   
brzozowski 9 9   

dębicki 4 5   
jarosławski 8 8   

jasielski 10 10   
kolbuszowski 7 5   
krośnieński 15 16  1 

leski 5 6   
leżajski 4 4   

lubaczowski 5 5   
łańcucki 11 10   
mielecki 20 19   
niżański 5 5   

przemyski 4 4   
przeworski 3 5   
ropczycko - 

sędziszowski 
 

3 
 

3 
  

rzeszowski 8 8   
sanocki 15 12   

stalowowolski 12 12   
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strzyżowski 6 6   
tarnobrzeski 8 7   

Krosno 9 8   
Przemyśl 11 12 1  
Rzeszów 33 34   

Tarnobrzeg 7 6   
Łącznie: 225 222 1 1 

Źródło: dane Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

2. Liczba podmiotów korzystających z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami – obszar A” 
Wskaźniki oceny efektów: Rok 2009 Rok 2010 Analiza porównawcza 

Liczba podmiotów korzystających z 
dofinansowania do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami – 
obszar A” 

 
 

24 podmioty 
dla 40 placówek 

 
 

0 

 
W roku 2010 „Program wyrównywania różnic między regionami – 
obszar A” został zawieszony z powodu braku środków PFRON 
 
 
 

Źródło: dane własne 
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Cel Strategiczny nr 3 
Stworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz pobudzania aktywności 
zawodowej. 
Analiza porównawcza dotyczy roku 2009 oraz 2010r. 
 
1. Liczba placówek oświatowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych – na dzień 31.03.2011r. brak prowadzonych oficjalnych danych statystycznych na temat 
likwidacji barier architektonicznych w placówkach oświatowych umożliwiającym swobodne poruszanie się w tych obiektach przez osoby niepełnosprawne.  
Wskaźniki  oceny efektów: Rok 2009 Rok 2010 Analiza porównawcza 

Liczba placówek oświatowych przystosowanych dla 
osób niepełnosprawnych w oparciu o dane z 
realizacji zadania samorządu województwa 
„dofinansowanie ze środków PFRON robót 
budowlanych w obiektach służących rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych”  

 
 

0 

 
 

0 

 
 
W roku 2010  zanotowano brak zainteresowania potencjalnych 
beneficjentów w/w zadaniem. 
 
 

Źródło: dane własne 

2. Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych  

 
Wskaźniki  oceny 
efektów: 

 
Powiaty: 

 
Liczba bezrobotnych 

ogółem 

W tym  
 

Analiza porównawcza Osoby 
niepełnosprawne 

bezrobotne 

Osoby niepełnosprawne 
poszukujące pracy 

 
 
 
 
 
 
 
Liczba 
bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych  

 rok 2009 rok 2010 rok 2009 rok 2010 rok 2009 rok 2010  
 
 
Analizując przedstawione  
w tabeli dane statystyczne dotyczące 
ogólnej liczby osób bezrobotnych w 
tym osób niepełnosprawnych na 
terenie województwa podkarpackiego 
w latach 2009/2010 stwierdza się: 
 
• wzrost liczby bezrobotnych osób  

bieszczadzki 2 096 2 060 33 43 7 9 
brzozowski 6 697 6 640 113 126 33 28 

dębicki 6 919 6 889 390 380 44 63 
jarosławski 9 515 9 505 246 288 100 90 

jasielski 9 620 9 540 238 235 42 28 
kolbuszowski 4 129 3 966 179 160 33 28 
krośnieński 6 367 6 616 360 356 81 58 

leski 2 595 2 734 16 24 10 5 
leżajski 5 320 5 211 142 146 59 56 

lubaczowski 4 521 4 554 66 71 34 25 
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łańcucki 5 160 5 237 170 199 29 25 niepełnosprawnych w roku 2010 o  
146 osób w odniesieniu do roku 2009, 
• zmniejszenie liczby osób  
niepełnosprawnych poszukujących 
pracy w roku 2010 o 92 osoby w 
odniesieniu do roku 2009. 
 
  
 

mielecki 8 833 8 451 416 438 133 107 
niżański 5 684 5 558 105 114 27 34 

przemyski 5 564 5 735 203 175 54 51 
przeworski 6 154 6 352 80 114 45 44 
ropczycko - 

sędziszowski 
 

5 105 
 

5 034 
 

164 
 

195 
 

31 
 

29 
rzeszowski 7 839 8 233 263 242 66 49 

sanocki 5 252 5 394 182 191 54 60 
stalowowolski 7 085 6 696 312 375 91 79 

strzyżowski 5 763 5 958 148 132 23 25 
tarnobrzeski 3 727 3 165 116 110 26 17 

Krosno     2 230    2 305 166 156 83 69 
Przemyśl 5 397 5 413 343 308 114 126 
Rzeszów 7 389 8 199 513 527 135 158  

Tarnobrzeg 2 983 2 818 107 112 49 48 
Łącznie: 141 944 142 263 5 071 5 217 1 403 1 311 

Źródło: dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

 
3. Liczba osób niepełnosprawnych zatrudniona w zakładach aktywności zawodowej 

Wskaźniki  oceny efektów: Rok 2009 Rok 2010 Analiza porównawcza 

Liczba osób niepełnosprawnych 
zatrudnionych w zakładach 
aktywności zawodowej  

 

232 
 

248 
W 2010r. utworzony został ze środków EFS zakład aktywności zawodowej w 
Oleszycach prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. W chwili obecnej w województwie 
funkcjonuje osiem zakładów.  Poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  
zakładach wzrósł o 16 osób w porównaniu z rokiem 2009. 
 

Źródło: dane własne 

 
 
 



 17 

Cel Strategiczny nr 4 
Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych 
Analiza porównawcza dotyczy roku 2009 oraz 2010r. 
 
Wskaźniki  oceny efektów: Przedsięwzięcia 

dotyczące: 
Liczba osób 

niepełnosprawnych 
- rok 2009 

Liczba osób 
niepełnosprawnych 

- rok 2010 

 
Analiza porównawcza 

Liczba osób niepełnosprawnych 
biorących udział w 
przedsięwzięciach dotyczących 
sportu, kultury, turystyki i rekreacji 
, sztuki a dofinansowanych z 
budżetu województwa w ramach 
otwartych konkursów ofert  

 
Sportu 

 
402 

 
1 153 

 
Analizując przedstawione  
w tabeli dane w 2010 roku nastąpił wzrost ilości 
osób niepełnosprawnych uczestniczących w 
poszczególnych przedsięwzięciach realizowanych 
w ramach Wojewódzkiego Programu Na Rzecz 
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych  
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu  
na lata 2008-2020 
 

 
Kultury 

 

 
519 

 
2 941 

 
Turystyki i rekreacji 

 

 
1393 

 
452 

 
Sztuki 

 

 
0 

 
256 

Łącznie: 2314 4 802  

Źródło: dane własne 

Cel Strategiczny nr 5 
Prowadzenie stałego monitoringu potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
Obserwatorium Integracji Społecznej działające w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie dokonało w grudniu 2010r. analizy programów 
wojewódzkich realizowanych przez Ośrodek, w tym „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz  Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania 
ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008-2020”, wydając na ten temat opracowanie. Analiza realizacji Wojewódzkiego Programu w latach 2008-2009 
wykazała, że cel strategiczny nr 4 Programu dotyczący rehabilitacji społecznej jest najczęściej realizowany. Coraz więcej podmiotów przystępujących do 
ogłaszanych konkursów na realizację Programu zakłada realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. W związku z tym w opracowanym na 2011r. 
Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi określono priorytetowe zadania do realizacji w 2011r. na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i leczniczej, tj. cel strategiczny nr 2 i 3 Wojewódzkiego Programu. Na dofinansowanie tych zadań ogłoszono Uchwałą Zarządu Nr 
31/538/11 z dnia 15 marca 2011r.  konkurs na realizację w 2011r. „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz  Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i 
Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008-2020” 



 18 

 
WNIOSKI KOŃCOWE: 

W ramach poszczególnych celów strategicznych zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008-2020 oraz w oparciu o przedstawione w powyższych zestawieniach 
informacje dotyczące realizacji zadań przez beneficjentów w ramach w/w programu w latach  2009/ 2010 zostały zrealizowane  
z tendencją wzrostową
Cel operacyjny 1.1  dotyczący poszerzenia współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o analizę 
porównawczą z realizacji zadania w latach 2009/2010 miał tendencję wzrostową w ilości organizacji pozarządowych przy utrzymanym na niezmienionym 
poziomie w odniesieniu do roku 2009 budżecie finansowania Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i 
Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008-2020 a osiągniętym efektem końcowym jest wzmocnienie działalności na terenie województwa 
podkarpackiego organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wzrost ich aktywności i wyzwalanie nowych inicjatyw. 

 następujące cele operacyjne : 

Cel operacyjny 2.2 dotyczący wspierania wczesnej diagnostyki i rehabilitacji w oparciu o analizę porównawczą z realizacji zadania w latach 2009/2010 był na 
zbliżonym poziomie a osiągnięty efekt końcowy przyczynił się do zwiększenia wczesnej wykrywalności wad i uszkodzeń a tym samym do ograniczenia 
pogłębiania się niepełnosprawności. 
Cel operacyjny 3.2 dotyczący tworzenia klimatu do wzrostu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w oparciu o wyżej przedstawione informacje 
tabelaryczne w zestawieniach z realizacji zadań w latach 2009/2010 miał nieznaczną tendencję wzrostową. Osiągniętym efektem końcowym jest zwiększenie 
atrakcyjności osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy w województwie podkarpackim. 
Cel operacyjny 4.1 dotyczący wspierania działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, sportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych w oparciu o przedstawione powyżej dane tabelaryczne z realizacji poszczególnych przedsięwzięć  
w latach 2009/2010  miał tendencję wzrostową a osiągniętym efektem końcowym jest  zwiększenie aktywności oraz rozwoju osobowego osób 
niepełnosprawnych a także rozwój integracji społecznej w województwie podkarpackim.  
Cel operacyjny 4.2 dotyczący wspierania polityki informacyjnej w zakresie podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych w oparciu  
o dokonaną analizę realizacji poszczególnych przedsięwzięć w latach 2009/2010 miał tendencję wzrostową a osiągnięty efekt końcowy przyczynił się do 
zmiany postaw społecznych oraz zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego poprzez podniesienie ich 
świadomości o przysługujących im prawach i obowiązkach. 
 
 
 



UCHWAŁA Nr 36 / 673 / 11 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 6 kwietnia 2011 r.  

 
w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy 

Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010”. 

 
Na podstawie art. 41 ust  1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm) oraz art. 5a ust.  
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ). 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Przedstawia się Sejmikowi W ojewództwa Podkarpackiego sprawozdanie  

z r ealizacji „ Programu współpracy Województwa Podkarpackiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2010”. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej 
uchwały. 

  
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/wspoldzialanie/prog_wsp/prog_wsp_2011�
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http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/wspoldzialanie/prog_wsp/prog_wsp_2011�
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/wspoldzialanie/prog_wsp/prog_wsp_2011�
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/wspoldzialanie/prog_wsp/prog_wsp_2011�
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/wspoldzialanie/prog_wsp/prog_wsp_2011�


UZASADNIENIE 
 
 Samorząd Województwa realizuje swoje zadania między innymi poprzez 

kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych. Funkcje te Województwo realizuje  

we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, skupiającymi aktywnych i wrażliwych na sprawy 

społeczne obywateli danego środowiska, na podstawie uchwalanego rokrocznie 

„Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z or ganizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". 

 Obowiązek corocznego przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika z 

artykułu art. 5a pkt. 3  ustawy z  dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). 

             
 

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/wspoldzialanie/prog_wsp/prog_wsp_2011�
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Załącznik do Uchwały Nr 36 / 673 /11 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie  
z dnia 6 kwietnia 2011r.  

 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2010 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów,  dnia 5 kwietnia 2011 r.  
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Sejmik Województwa Podkarpackiego, uchwałą nr XLI/777/09 z dnia                          

28 grudnia 200 9 r., przyjął „Program współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2010 r.”, zwany dal ej Programem. Podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U . z 2010 r . N r 234,   

poz. 1536)., nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania 

corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Program ten powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych, jak również organizacji pozarządowych, które zgodnie  

z zasadą partnerstwa zapraszane są do pomocy w l epszym i dentyfikowaniu  

i definiowaniu problemów społecznych, jak też zgłaszania swoich propozycji rozwiązań. 

Dzięki temu z roku na rok jest on bogatszy, o coraz to nowsze możliwości 

podejmowania współpracy. 

Realizacja Programu przyczyniła się do nadania większego znaczenia 

inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora organizacji pozarządowych, tworząc 

warunki dla rozwoju instytucji społeczeństwa i dialogu obywatelskiego. Pozwoliła  

na kontynuację współpracy z silnymi, ko mpetentnymi i  sp rawnymi or ganizacjami,  

z którymi samorząd od wielu lat realizuje wspólne zadania w wielu sferach życia 

społecznego. Ponadto nawiązano współpracę z nowymi partnerami, którzy nie wahali 

się podjąć ważnych zadań społecznych, na płaszczyznach do tej pory niezauważanych 

lub zaniedbanych. 

Celem nadrzędnym Programu było wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną  

i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. 

 

Program określił także cele szczegółowe tj.: 

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych; 
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2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej  

w województwie;  

3) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;  

4) poprawę jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;  

5) integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań 

publicznych;  

6) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;  

7) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych kierowanych do sektora 

pozarządowego;  

8) rozbudzanie aktywności obywatelskiej i patriotyzmu wśród młodzieży przez 

upowszechnianie wiedzy o historii regionu.  

Na podstawie wyznaczonych celów, ustalone zostały priorytety tj.: 

1) polityka społeczna; 

2) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

4) turystyka; 

5) promocja; 

6) kultura fizyczna i sport; 

7) rozwój regionalny; 

8) fundusze Unii Europejskiej; 

9) rolnictwo i ochrona środowiska. 

Współpraca Samorządu Województwa Podkarpackiego z or ganizacjami 

pozarządowymi, ich związkami i reprezentacjami opierała się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, 

jawności i praworządności. Przybierała ona formy finansowe i pozafinansowe. 
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I.    Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecanie realizacji zadań 
publicznych 

Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa 

Podkarpackiego  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań 

publicznych w formie ich wspierania, oraz powierzania wraz z udzieleniem dotacji na ich 

realizację. 

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych  

w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W 20 10 r. w ramach Programu wydatkowano środki, w konkursach ofert,  

w wysokości: 

1. Departament Promocji , Turystyki i Sportu: 858 114,00 zł, 

2. Departament Edukacji i Kultury: 1 040 299,00 zł, 

3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: 1 640 315,07 zł. 

W 2010 r. wydatkowano w ramach Programu środki w trybie innym niż otwarty 

konkurs ofert, w wysokości: 

1. Departament Promocji , Turystyki i Sportu: 2 236 585, 00 zł, 

2. Departament Edukacji i Kultury: 5 283 328,00 zł. 

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie zadań oraz podmioty, które 

uzyskały dofinansowanie do realizowanych zadań w ramach konkursów ofert stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie zadań oraz podmioty, które 

uzyskały dofinansowanie do realizowanych zadań w trybie innym niż otwarty konkurs 

ofert stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 
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II. Departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej realizowały założenia Programu także w formach niefinansowych, 
poprzez następujące działania:  

Departament Promocji, Turystyki i Sportu: 
Zadania związane ze współpracą  z  NGO oparte są na zasadzie koordynowania 

działań z zakresu promocji województwa, prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć 

(regionalnych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych), pomocy w nawiązywaniu 

kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi w Polsce i za 

granicą, a także promowanie poprzez te działania podkarpackich organizacji 

pozarządowych.  

W r amach  współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach pr omocji 

zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

1) nawiązano współpracę z Podkarpacką Radą Organizacji Pozarządowych  

w celu wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, 

wyrażania opinii o z amarzeniach N GO w  z akresie pr omocji, pomocy  

w szukaniu organizacji pozarządowych mogących realizować zadania samorządu 

województwa w zakresie promocji; 

2) przekazywano i nformacje organizacjom o kier unkach, pl anach i  za mierzeniach 

promocyjnych w ojewództwa, dzięki czemu mogły one wiele swoich działań 

dostosować do działań samorządu województwa, co wzmocni przekaz 

promocyjny regionu; 

3) wspomagano działań organizacji, zwłaszcza mających w swoich statutach zapisy 

o promocji regionu, poprzez umożliwienie udziału w konsultacjach, 

konferencjach, szkoleniach z zakresu promocji, public relations, marketingu. 

 
Departament Rozwoju Regionalnego 

Departament R ozwoju R egionalnego odpowiada za organizację prac Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2013 (RPO WP), w skład którego wchodzą również przedstawiciele organizacji 

pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego. Są to przedstawiciele NGO 
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zajmujących się problemami osób upośledzonych umysłowo (Polskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Jarosławiu) oraz dzieci  

z nadpobudliwością psychoruchową (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie). Ponadto w pracach Komitetu 

uczestniczy pr zedstawiciel or ganizacji pozarządowej zajmującej się zagadnieniami  

z zakresu środowiska naturalnego (Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacyjności  

i Transferu T echnologii „Horyzonty”). W  20 10 r. odbyły się trzy posiedzenia Komitetu,  

w trakcie których członkowie Komitetu zatwierdzili m .in. z miany RP O WP, z miany 

kryteriów wyboru f inansowanych oper acji w  ramach RPO WP, a także Sprawozdania 

okresowe z realizacji RPO WP za II półrocze 2009r. i za I półrocze 2010r. oraz 

Sprawozdanie r oczne z  realizacji RPO WP z a 2009 r ok. P onadto Komitet przyjął 

stanowisko dotyczące utrudnień w realizacji RPO WP spowodowanych powodzią. 

W ramach Departamentu prowadzona była współpraca z Wojewódzką Komisją 

Urbanistyczno-Architektoniczną (WKU-A), która jest organem doradczym Marszałka 

Województwa Podkarpackiego w zakresie zagospodarowania przestrzennego. W skład 

Komisji wchodzą m.in. eksperci należący do organizacji branżowych, tj. Towarzystwa 

Urbanistów Polskich oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.  

W 2010  r. odbyło się jedno posiedzenie Komisji, którego przedmiotem była 

dyskusja nad  opr acowaniem pr zygotowanym przez P odkarpackie B iuro P lanowania 

Przestrzennego w Rzeszowie w ramach prowadzonych prac nad aktualizacją Planu 

zagospodarowania pr zestrzennego w ojewództwa podk arpackiego pn. : „Dobra ku ltury 

współczesnej w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

podkarpackiego. Propozycje obi ektów wraz z k ryteriami w yboru”. Podczas spotkania 

członkowie WKU-A dyskutowali nt. propozycji zgłoszonych projektów oraz przyjęli 

kryteria doboru projektów. 

Sieć Punktów Informacyjnych działających w ramach Departamentu Rozwoju 

Regionalnego odpowiedzialna jest za udzielanie organizacjom pozarządowym informacji 

o możliwościach uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich – odbywało się to  

w f ormie ko nsultacji bezpośrednich, rozmów telefonicznych, korespondencji 

elektronicznej i  pi semnej. O rganizowane były również konferencje i spotkania 

informacyjne, w  kt órych brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych.  
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W trakcie konsultacji oraz spotkań omawiane były możliwości oraz zasady pozyskiwania 

i rozliczania dotacji z Unii Europejskiej. Obowiązkiem Sieci punktów było 

przygotowywanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych. W 2010 r. wśród 

przedstawicieli NGO rozdysponowano około 1500 broszur informacyjnych. 

Departament współpracował z organizacjami pozarządowymi również w drodze 

konsultacji dok umentów, za przygotowanie których jest odpowiedzialny, jak również  

dokumentów krajowych, które opiniował w zakresie swojej właściwości.  

W 2010 r., zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  

z dnia 28 lipca 2010 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania 

projektów i ndywidualnych, procesowi konsultacji społecznych z NGO były poddane 

nowe pr ojekty, pl anowane do umieszczenia w  Indykatywnym w ykazie i ndywidualnych 

projektów kluczowych w ramach RPO WP.  

  Samorząd Województwa Podkarpackiego jest członkiem Stowarzyszenia 

Euroregion K arpacki P olska. Współpraca odbywała się przede wszystkim  

w r amach I II osi  p riorytetowej Wsparcie i nicjatyw l okalnych Programu Współpracy 

Transgranicznej R zeczpospolita P olska – Republika Słowacka 2007-2013 ( PL-SK),  

za realizację której odpowiedzialny jest Euroregion Karpacki. Przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego uczestniczyli jako członkowie i obserwatorzy w posiedzeniach 

Podkomitetu Monitorującego Program PL-SK.  

 
Departament Wspierania Przedsiębiorczości 

Departament Wspierania Przedsiębiorczości służył wszystkim pot encjalnym 

beneficjentom (w tym i organizacjom pozarządowym) szczegółową informacją dotyczącą 

możliwości uzyskania dofinansowania oraz procedur ogłaszanych konkursów na 

dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa P odkarpackiego n a l ata 2 007–2013 w  r amach osi  pr iorytetowej  

I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.  
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Departament Społeczeństwa Informacyjnego 
Cele Programu realizowane były głównie poprzez konsultowanie z organizacjami 

pozarządowymi projektów dokumentów strategicznych dotyczących poszczególnych 

dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego oraz tworzenie wspólnych zespołów  

o charakterze doradczym i inicjatywnym, w skład których wchodzili przedstawiciele NGO 

i administracji publicznej, samorządowej, sektora prywatnego, przedstawiciele 

środowisk naukowych i uczelnianych z naszego regionu.   

Współpracę z organizacjami pozarządowymi Departament SI zainicjował 

konsultacjami społecznymi dotyczącymi opracowania Strategii informatyzacji 

województwa podka rpackiego na  l ata 2007-2013 przyjętej przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego 8 kwietnia 2008r. Dokument został opracowany w okresie luty - 

październik 2007 roku przez zespół ekspertów Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.  

Inauguracyjne posiedzenia Rady odbyło się 19 października 2009 r.  

a 24 maja 2010 r. miało miejsce II posiedzenie Rady, podczas którego przedstawiono 

stan realizacji Strategii informatyzacji województwa podkarpackiego na l ata 2007-2013 

oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej realizacji projektu „Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. 

W kwietniu 2010r. Departament Społeczeństwa Informacyjnego opiniował oraz 

konsultował wniosek Fundacji E dukacji Ekonomicznej o  d ofinansowanie pr ojektu  

pn. „Budowa lokalnej sieci teleinformatycznej na t erenie województwa podkarpackiego” 

złożonego w naborze do osi III Społeczeństwo Informacyjne RPO WP. W dniu  

16 listopada 2010r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał warunkowo w trybie 

preselekcji d o dofinansowania w niosek Fundacji z  Li sty r ezerwowej w  r amach os i  

III Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na l ata 2007 – 2013. Wybrany do do finansowania projekt obejmował 

swoim zasięgiem powiaty: niżański; leżajski; przeworski; lubaczowski; rzeszowski; 

łańcucki; jarosławski oraz miasto Rzeszów. 
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2010 r.  współdziałał  

z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań o znaczeniu priorytetowym 

wynikających z Wojewódzkich Programów tj.: 

1) Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 – 2015; 

2) Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych  

i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020; 

3) Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

lata  2007-2013; 

4) Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2011”. 

 

Współdziałania prowadzono poprzez następujące, niefinansowe f ormy  

współpracy tj.: 

1) oddelegowanie pracowników; 

2) udzielanie telefonicznie i pisemnie informacji o możliwościach uzyskania środków na 

działalność, 

3) udzielanie informacji dotyczących  przepisów prawnych, 

4) udzielanie informacji dotyczących zasad ogłaszanych konkursów, 

5) pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych  

z źródeł innych niż budżet województwa – udzielanie rekomendacji. 

 

Departament Rolnictwa i Środowiska 
Niefinansowe formy współpracy z NGO w Departamencie Rolnictwa i Środowiska 

realizowane były poprzez następujące działania: 
1) Organizacje pozarządowe w roku 2010 informowane były na bieżąco  

o działalności Departamentu Rolnictwa i Środowiska poprzez Ekoportal oraz Biuletyn 

Informacji P ublicznej. Zgodnie z przepisami rozdziału 3 działu II ustawy  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organizacje 

społeczne (podobnie jak wszyscy inni zainteresowani informacjami dotyczącymi 

dokumentów zawierających informacje o środowisku sporządzonych  
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w Departamencie Rolnictwa i Środowiska) mogą powziąć informacje o ww. 

dokumentach za pomocą publicznie dostępnego wykazu – Ekoportalu. Obowiązek 

prowadzenia ww. wykazu wynika wprost z przepisu ar t. 22   

ww. ustawy. Ponadto przepis art. 25 ustawy wskazuje także, jakie informacje 

podlegają udostępnianiu w BIP. 

2) Organizacje społeczne uzyskiwały informacje o środowisku na podstawie art. 8 ww. 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

korzystając z prawa do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie takiej informacji. 

W roku 2010 dwie NGO wystąpiły o udzielenie informacji w powyższym trybie. 

3) Organizacjom społecznym zapewniono prawo do udziału w postępowaniu 

dotyczącym przyjęcia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego programów 

ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów oraz strefy jasielskiej. 

4) W celu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie i ustawy  

o ochronie zwierząt Departament RŚ w 2010 r. współpracował z Polskim Związkiem 

Łowieckim. 

5) W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym 

Departament RŚ w 2010 r. współpracował z Polskim Związkiem Wędkarskim. 

 

Podkreślić  należy szczególne uprawnienie organizacji ekologicznych wynikające 
z p rzepisu ar t. 44 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko: 
„1. Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć 

uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, 

uczestniczą w nim na prawach strony.” 

W roku 2010 jedno stowarzyszenie zwróciło się do Marszałka Województwa 

Podkarpackiego z wnioskiem o uznanie jej prawa do działania jako strona  

w prowadzonym postępowaniu w sprawie dotyczącej pozwolenia emisyjnego. 
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Ponadto z godnie z  § 10 Programu współpraca z NGO przyjmowała także formy 

niefinansowe, r ealizowane pr zez wojewódzkie samorządowe jednostki or ganizacyjne,  

w szczególności poprzez: 

1) bezpłatne udostępnianie organizacjom pomieszczeń  lub lokali wraz z obsługą   

w celu prowadzenia ich bieżącej działalności lub organizacji szkoleń, konferencji, 

konkursów itp., wraz z oddelegowaniem pracowników i  użyczeniem sprzętu; 

2) udzielanie wsparcia merytorycznego, informowanie o możliwościach  

i sposobach pozyskiwaniu przez organizacje środków finansowych z innych źródeł niż 

budżet województwa, np. środków z UE; 

3) przekazywanie organizacjom sprzętu komputerowego, zestawów ratownictwa 

drogowego, zestawów do udz ielania pi erwszej pom ocy of iarom w ypadków  

(WORD-y); 

4) promocję zdrowia i aktywnego stylu życia(szkoły medyczne, szpitale); 

5) konsultacje społeczne aktów prawa miejscowego. 
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Załącznik nr 1 do sprawozdania 
z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku 

 
ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE ORGANIZACJOM  w KONKURSACH OFERT   

 
Departament Promocji Turystyki i Sportu 
 
KWOTA ŚRODKÓW na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z budżetu województwa 658 114,00 PLN 
Dofinansowanie zadań  
L.p. NAZWA ZADANIA,  

nazwa oddziału lub jednostki organizującej konkurs, imiona i 
nazwiska osób, które udzielają informacji, kontakt: email, tel. 

KWOTA do podziału, podst. 
prawna 
DECYZJA  
nr uchwały  

ROZSTRZYGNIĘCIE - DECYZJA 
sposób ogłoszenia wyników, data i adres strony 
internetowej**, na której zamieszczona została 
lista wybranych projektów 

1 1/ Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży szkolnej, w tym Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada 
i Licealiada – 220.000 zł
2/ X turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców ? Z podwórka na 
stadion” – 

  

10 000 zł
3/ Organizacja i udział w imprezach w środowisku akademickim – 

  

4/ Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację i 
udział w imprezach sportowych – 300.000 zł zmniejszenie  na 

90 000 zł 

291.500
5/ Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób 
niepełnosprawnych –   55 .000 zł zmniejszenie  na 

 zł 

Departament Promocji, Turystyki i Sportu   
52.500 zł 

Oddział kultury fizycznej i sportu 
 

 
664 000 zł 

Uchwała Nr 242/4603/09  Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w 
Rzeszowie  z dnia  8 grudnia 2009 
r. 

320 000 zł                                        
Uchwała Nr  251/4838/10  Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 19 stycznia 
2010 r. 
 
 
355 000 zł                             
Uchwała Nr 252/4875/10 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 26 stycznia 
2010 r.      

344 000zł                                 
zmniejszenie 

Uchwała Nr 304/6105/10 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 10 sierpnia 
2010 r. 

 
Organizacje, które uzyskały dofinansowanie zadań 
L.p. NAZWA ORGANIZACJI  

adres 
ZADANIE  

TYTUŁ PROJEKTU 
1.  Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

35-311 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22 
Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada 

2.  Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w 
Rzeszowie 
35-036 Rzeszów, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8/2 p. 704 

Organizacja i udział w imprezach w środowisku akademickim 

3.  Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” w Rzeszowie 
35-083 Rzeszów, ul. Matuszewicza 14 

XXI Nocny Bieg Uliczny Solidarność 

4.  Towarzystwo Miłośników Lubatowej 
Lubatowa 291 a, 38-440 Iwonicz - Zdrój VII Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej 

5.  Uczniowski Klub Sportowy "Śródmieście" przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Przemyślu 
37-700 Przemyśl, ul. Sienkiewicza 3 

Otwarte mistrzostwa Przemyśla 2010 w konkurencji slalom gigant 

6.  Uczniowski Klub Sportowy "Flimero" przy Szkole Podstawowej w XIII Mistrzostwa Polski Grup Tanecznych Cheerleaders – Rzeszów 2010 
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Tyczynie 
36-020 Tyczyn, ul. Pułanek1 

7.  Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych 

8.  Szkolny Klub Sportowy "Iskra" 
38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 11 

Iskrzy się na pływalniach! – południowo-podkarpacka liga pływacka dzieci i młodzieży 

9.  Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Br. Markiewicza 
p.n. „Oratorium Twój Dom” 
38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 28 

VII Krośnieński Festiwal Sportu i Zdrowia 

10.  Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Pustyni 
Pustynia 115 a, 39-200 Dębica 

Wiosenny cykl turniejów w piłce nożnej chłopców roczniki od 1995 do 2000 

11.  Rzeszowski Okręgowy Związek Narciarski 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

VII Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w narciarstwie alpejskim 

12.  Klub Hokejowy Sanok 
38-500 Sanok, ul. Królowej Bony 4 

IV Międzynarodowy Turniej Dzieci w hokeju na lodzie „PODKARPACIE 2010” 

13.  Krośnieński Klub Kyokushin Karate 
38-400 Krosno, ul. Powstańców Śląskich 75 

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin "Pierwszy krok" 

14.  Klub Sportów Walki "Spartakus" Rzeszów 
35-310 Rzeszów, ul. Pelczara 3 

Otwarty turniej MMA 

15.  Ludowy Klub Sportowy „Przełom” Besko 
38-524 Besko, ul. Kolejowa 101 

Organizacja Memoriału im. Jana Macko 

16.  Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 23a 

Współzawodnictwo gmin wiejskich w sporcie młodzieżowym o Puchar Marszałka 
Województwa Podkarpackiego 

17.  Stowarzyszenie "Nasz Rymanów"  
38-480 Rymanów, ul. Grunwaldzka 11 

Maraton rowerowy "Między Zdrojami" 

18.  Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej 
37-200 Przeworsk, ul Konopnickiej 7/2 

Szkolna "Mini-liga" biegu na orientację 

19.  Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w 
Rzeszowie 
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2/5 

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - Sportowy turniej miast i gmin 

20.  Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w 
Rzeszowie 
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2/5 

X Międzynarodowa Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego 

21.  Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w 
Rzeszowie 
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2/5 

Podkarpacka Olimpiada Siatkówki Rodzinnej 

22.  Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w 
Rzeszowie 
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2/5 

Finał wojewódzki ligi TKKF w piłce siatkowej 

23.  Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w 
Rzeszowie 
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2/5 

Wojewódzka liga TKKF w tenisie stołowym 

24.  Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w 
Rzeszowie 
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2/5 

Integracyjny obóz dla dzieci niepełnosprawnych pn.  "Wakacyjny sportowy styl" 

25.  Klub Sportowy Psich Zaprzęgów Nome-Rzeszów 
35-324 Rzeszów, ul. Mazowiecka 96 A 

Organizacja V Ogólnopolskich Wyścigów Psich Zaprzęgów „Zabajka 2010” 

26.  Katolicki Klub Sportowy „Victoria” przy Bazylice Matki Bożej Czwartki lekkoatletyczne - I półrocze 
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Królowej Polski w Stalowej Woli 
37-450 Stalowa Wola, ul. Ks. J. Popiełuszki 4 

27.  Katolicki Klub Sportowy „Victoria” przy Bazylice Matki Bożej 
Królowej Polski w Stalowej Woli 
37-450 Stalowa Wola, ul. Ks. J. Popiełuszki 4 

Czwartki lekkoatletyczne - II półrocze 

28.  Katolicki Klub Sportowy „Victoria” przy Bazylice Matki Bożej 
Królowej Polski w Stalowej Woli 
37-450 Stalowa Wola, ul. Ks. J. Popiełuszki 4 

XXII Międzynarodowy Uliczny Bieg po Zdrowie z okazji 3-go Maja 

29.  Katolicki Klub Sportowy „Victoria” przy Bazylice Matki Bożej 
Królowej Polski w Stalowej Woli 
37-450 Stalowa Wola, ul. Ks. J. Popiełuszki 4 

XVIII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości 

30.  Młodzieżowy Klub Sportowy „MOTOR” w Przemyślu 
37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 94/3 

Karpackie Mistrzostwa Polonijne młodzieży szkolnej – organizacja siatkarskich imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej 

31.  Młodzieżowy Klub Sportowy „MOTOR” w Przemyślu 
37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 94/3 

Karpackie Mistrzostwa Polonijne młodzieży szkolnej – organizacja piłkarskich imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej 

32.  Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy Szkole Podstawowej Nr 9 
w Dębicy 
39-200 Dębica, ul. Grottgera 3 

Turniej piłki nożnej szkół podstawowych - "Droga na Euro 2012 – Gramy o Złotą piłkę" 
Dębica 2010 

33.  Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. 
Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza 
37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57 

Turniej halowej piłki nożnej im. Błogosławionego Ks.Bronisława Markiewicza 

34.  Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy 
37-700 Przemyśl, ul. Św. Józefa 6 

I Międzynarodowy Turniej Szachowy "Wieża" w Krasiczynie 

35.  Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy 
37-700 Przemyśl, ul. Św. Józefa 6 

Międzynarodowa Akademia Szachowa Euroregionu Karpaty (MASZEK) 

36.  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce 
Maćkówka 123, 37-200 Przeworsk 

Organizacja Międzypowiatowych Turniejów Sportowych dla uczniów w wieku 7-9 lat – „Żyję 
zdrowo, bo sportowo” z terenów wiejskich 

37.  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce 
Maćkówka 123, 37-200 Przeworsk 

Organizacja Międzypowiatowego Turnieju w Badmintonie dla uczniów w wieku 9-12 lat – 
„Pożegnanie lata” z terenów wiejskich 

38.  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PODKARPACIE” 
38-460 Jedlicze, ul. Tokarskich 5 

Organizacja cyklu imprez sportowo rekreacyjnych Jedlicze 2010 

39.  Zakładowy Klub Sportowy Stal przy Hucie Stalowa Wola S.A. 
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15 

Podkarpacka Mikołajkowa Basketmania 

40.  Zakładowy Klub Sportowy Stal przy Hucie Stalowa Wola S.A. 
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15 

XIV Memoriał im. Rudolfa Patkolo w piłce nożnej trampkarzy 

41.  Zakładowy Klub Sportowy Stal przy Hucie Stalowa Wola S.A. 
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15 

Koszykarski piknik z okazji Dnia Dziecka 

42.  Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 6A 

XV Turniej piłki  nożnej dziewcząt i chłopców im. Marka Wielgusa 

43.  Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 6A 

IV Turniej piłki nożnej "Puchar dzieci Danone 2010" 

44.  Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne - „Sokół” 
39-300 Mielec, ul. Warszawska 5 

Przeprowadzenie XXVIII Międzynarodowego Memoriału im. Gen. W. E. Sikorskiego w 
ramach III Karpackiego Rajdu Przyjaźni 

45.  Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec 
39-300 Mielec, ul. Solskiego 1 

Organizacja XVI Ogólnopolskich Biegów Ulicznych 

46.  Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec 
39-300 Mielec, ul. Solskiego 1 

Organizacja VI Mieleckiego Mitingu Pchnięcia Kulą na Ulicy 

47.  Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego XI Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego - 2010 
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35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 
48.  Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy "Burza" w Rogach 

83-430 Miejsce Piastowe, Rogi 56 
XIV Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską 

49.  Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów  
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 51/1 

Maratony rowerowe Via Baltica - Velo Carpathica 

50.  Sportowy Klub Bilardowy "Pino" 
39-200 Dębica, ul. Konarskiego 36 

Podkarpacka Młodzieżowa Indywidualna Liga Bilardowa 

51.  Klub Sportowy „Chemik” 
39-206 Pustków 3 

Organizacja i udział w imprezach sportowych "Majówka z Orlikiem" 

52.  Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin 
37-405 Jarocin 150 

I Ogólnopolskie Biegi "Goń bolszewika, goń"  im. Sebastiana Małka i Jana Kozioła 

53.  Szkolny Klub Sportowy "Błękitni"  
Nawsie Brzosteckie 206, 39-230 Brzostek 

Przywróćmy młodym dziedzictwo Dr. Jordana 

54.  Uczniowski Klub Sportowy „MTB MOSiR Sanok” 
38-500 Sanok, ul. Żwirki i Wigury 10 

Organizacja maratonu rowerowego Sanok Maraton MTB 2010 

55.  Uczniowski Klub Sportowy "GIM Baskets 2" w Przemyślu 
37-700 Przemyśl, ul. Ratuszowa 1 

Międzynarodowy Festiwal Koszykówki Chłopców „Przemyśl Cup 2010” 

56.  Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży "Orły Rzeszów" 
35-208 Rzeszów, ul. Mikołajczyka 12/206 

Podkarpackie szkoły w drodze na Euro 2012 

57.  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Jasła i Regionu 
Jasielskiego – Nasz Dom 
38-200 Jasło, ul. Hankówka 28 

Sport ze smakiem – siatkówka młodzieży szkolnej w Tarnowcu 

58.  Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 9/238 

Międzypowiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży (UKS) oraz osób dorosłych 
(Oldboy) 

59.  Podkarpackie Stowarzyszenie Związków Sportowych 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Podkarpackie sportowe wakacje 

60.  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Jedliczu 
38-460 Jedlicze, ul. Tysiąclecia 15 

Organizacja zawodów sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

61.  Rzeszowski Klub Wysokogórski 
35-045 Rzeszów, ul. Podpromie 10 

Puchar Połonin - Memoriał im. Andrzeja Kusia w Ski-Alpiniźmie 

62.  Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK” 
35-900 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4 

XXIII Memoriał w Dwuboju Pożarniczym im. płk. poż. Andrzeja Bazanowskiego 

63.  Automobilklub Stalowa Wola 
37-400 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 28a Baw się razem z nami 

64.  Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących 
„PODKARPACIE” 
37-700 Przemyśl, ul. Batorego 22 

V Ogólnopolski Turniej w Bowlingu o „Puchar Podkarpacia” 

65.  Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących 
„PODKARPACIE” 
37-700 Przemyśl, ul. Batorego 22 

II Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o „Puchar Podkarpacia” 

66.  Integracja-Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół 
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14 

Organizacja IX Nadwiślańskiego Turnieju w wyciskaniu sztangi leżąc "Bartosz 2010" 

67.  Integracja-Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół 
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14 Organizacja Grand Prix w kulturystyce i fitness „Fitness Authority – Tarnobrzeg 2010” 

68.  Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg 
39-400 Tarnobrzeg, ul. Targowa 4 

Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych 

69.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Międzynarodowy Turniej Piłkarski Osób z Niepełnosprawnością intelektualną Podkarpackie 
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Umysłowym 
Koło w Jarosławiu 
37-500 Jarosław ul. Witosa 6 A 

Euro 2012 

70.  Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” 
35-950 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 3 

Sport Niesłyszących w 2010 roku 

71.  Zrzeszenie Sportowe Inwalidów "Start" w Rzeszowie 
35-615  Rzeszów, ul. Leszka Czarnego3 

Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych 

72.  Stowarzyszenie na rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" 
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 14 Organizacja II Stalowowolskiego Turnieju Piłki Nożnej WTZ-ów 

73.  Stowarzyszenie na rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" 
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 14 Organizacja I Regionalnego Turnieju Siatkówki Plażowej dla osób niepełnosprawnych 

74.  Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Podkarpackie z 
siedzibą w Stalowej Woli 
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 14 

Organizacja IX Podkarpackiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych 

75.  Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Podkarpackie z 
siedzibą w Stalowej Woli 
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 14 

Organizacja VI Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych 

76.  Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Podkarpackie z 
siedzibą w Stalowej Woli 
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 14 

Organizacja letniego obozu sportowo-rekreacyjnego dla zawodników Olimpiad Specjalnych 

77.  Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Podkarpackie z 
siedzibą w Stalowej Woli 
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 14 

Organizacja VIII Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych 

78.  Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Podkarpackie z 
siedzibą w Stalowej Woli 
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 14 

Organizacja IX Wojewódzkiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych 

79.  Towarzystwo na rzecz Rehab. Zdrow. im. prof. F. Chrapkiewicza-
Chapeville’a 
38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8 

VIII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – Strzyżów 2010 

80.  Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 6A X Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców „Z podwórka na stadion” 

 
 
KWOTA ŚRODKÓW na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z budżetu województwa 200 000,00 PLN 
Dofinansowanie zadań  
L.p. NAZWA ZADANIA,  

nazwa oddziału lub jednostki organizującej konkurs, imiona i 
nazwiska osób, które udzielają informacji, kontakt: email, tel. 

WYBÓR WNIOSKÓW 
opis procedury 
data rozstrzygnięcia  

ROZSTRZYGNIĘCIE - DECYZJA 
sposób ogłoszenia wyników, data i adres strony 
internetowej**, na której zamieszczona została 
lista wybranych projektów 

1 Poprawa bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie 
Województwa Podkarpackiego 

Wpłynęły dwie oferty w ramach 
konkursu: Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego – Grupa 
Bieszczadzka i 
Stowarzyszenia Cywilnych  
Zespołów Ratowniczych z Psami 
STORAT 
 Obydwie oferty spełniły określone 

Zostały ocenione pod względem merytorycznym i 
punktowane od 0 do 100 punktów przez powołaną 
Uchwałą Nr 254 / 4935 / 10 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 9 lutego 2010 roku, Komisję 
Oceniającą rozstrzygnięcie konkursu. 
W związku z tym, iż  w wyniku oceny merytorycznej 
obydwie oferty uzyskały tę samą, maksymalną liczbę 
punktów, Komisja Oceniająca zaproponowała 
obniżenie dofinansowania każdego z zadań o 
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w ogłoszonym konkursie wymogi 
formalne.  Data rozstrzygnięcia 26 
marca 2010 roku 

ok.11%. Przyznana dotacja z budżetu województwa: 
GOPR -178 500 zł (wnioskowana kwota 200 000) 
STORAT 21 500 zł (wnioskowana kwota 23 750 zł) 
 

 
Organizacje,  które uzyskały dofinansowanie zadań 
L.p. NAZWA ORGANIZACJI  

adres 
ZADANIE  

TYTUŁ PROJEKTU 
1 Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Bieszczadzka Poprawa bezpieczeństwa w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 

2010 roku. 
2 Stowarzyszenia Cywilnych  Zespołów Ratowniczych z Psami 

STORAT 

Poprawa bezpieczeństwa w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 
2010 roku. 

 
 
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
 
KWOTA ŚRODKÓW na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z budżetu województwa 489 700,00 PLN 
Dofinansowanie zadań 
L.p. NAZWA ZADANIA,  

nazwa oddziału lub jednostki organizującej konkurs, imiona 
i nazwiska osób, które udzielają informacji, kontakt: email, 
tel. 

KWOTA do podziału, podst. 
prawna 
DECYZJA  
nr uchwały  

ROZSTRZYGNIĘCIE - DECYZJA 
sposób ogłoszenia wyników, data i adres strony 
internetowej**, na której zamieszczona została 
lista wybranych projektów 

1 „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2009 – 2015” 
Odział pomocy społecznej i analiz ROPS  
osoby odpowiedzialne za kontakt 
Edyta Dudzińska, e.dudzinska@rops.rzeszow.pl 
Dorota Klich,  d.klich@rops.rzeszow.pl 
Tel. 017/7470627 

600 000,00zł Ogłoszenie konkursu -
Działając na podst art. 25 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej  (Dz. U.  
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ) oraz 
Uchwały Nr XXXII/595/09 Sejmiku 
Woj.Podkarpackiego z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wojewódzkiego Programu Pomocy 
Społecznej na lata 2009 – 2015 oraz 
Uchwały Nr XLI/777/09 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 
28 grudnia 2009r w sprawie 
Programu Współpracy Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi w 2010r. oraz 
Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 
28 grudnia 2008r. w sprawie Budżetu 
Województwa Podkarpackiego na rok 
2010r. 
Nr uchwały  260/ 5085 /10                                                                                                         
z dnia 3 marca 2010r. 
 

 
Uchwała nr 276/5436/10 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 4 maja 2010  
12 maja 2010 r –umieszczenie informacji o 
rozstrzygnięciu konkursu ofert – strona 
www.rops.rzeszow.pl, tablica ogłoszeń w siedzibie 
ROPS Rzeszów, podmioty ubiegające się o dotacje 
zostały poinformowane pismem 10 maja 2010r. 

mailto:e.dudzinska@rops.rzeszow.pl�
mailto:d.klich@rops.rzeszow.pl�
http://www.rops.rzeszow.pl/�
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Organizacje, które uzyskały dofinansowanie zadań 
L.p. NAZWA ORGANIZACJI  

adres 
ZADANIE  

TYTUŁ PROJEKTU 
1 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława BM ul. 

Krasińskiego 4,         
38 - 200 Jasło 

„Z nadzieją w przyszłość” –program pomocy dla dzieci i młodzieży z środowisk 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

2 Caritas Diecezji Sandomierskiej 
ul. Opatowska 10, 
27 - 600 Sandomierz 

 
Porzuć bezradność wybierz aktywność 

3 Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. 
Błogosławionego 
Ks. B. Markiewicza 
ul. Ofiar Katynia 57,                         
 37 - 450 Stalowa Wola 

 
 
 
Lepiej niż w domu 

4 Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
ul. Jana Styki 21, 
35 - 006 Rzeszów 

Trzydniowe spotkanie rodzin wielodzietnych , dysfunkcyjnych i biednych w Ośrodku 
Caritas w Myczkowcach 

5 Fundacja Pomocy Młodzieży 
im. J. Pawła II "Wzrastanie" Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza 
–Oddział w Rzeszowie , ul. Hoffmanowej 23, 
35 - 016 Rzeszów 

Prowadzenie świetlicy profilaktyczno  - wychowawczej w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 
23 i ul. Podwisłocze 6. działania skierowane na wspieranie programów inicjatyw w 
zakresie poprawy warunków socjalno - bytowych osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

6 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP   
ul. E. Bojanowskiego 8 - 10          
 39 - 200 Dębica 

 
Z wyzwań uczyńmy szansę na sukces 

7 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu 
ul. Mickiewicza 51, 
39 - 300 Mielec 

Dzieciństwa nie da się odłożyć na później pokochaj mnie od zaraz 

8 Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci     
 ul. Lwowska 132 , 
35 - 301 Rzeszów 

Dofinansowanie leków i środków medycznych dla pacjentów Podkarpackiego Hospicjum 
dla Dzieci 

9 Koło Łańcuckie Towarzystwa Pomocy 
 im. Św. Brata Alberta                           
ul. Ottona z Pilczy 2, 
37 - 100 Łańcut 

 
Objęcie bezpośrednią pomocą osób, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

10 Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja" 
ul. Słowackiego 4a, 
37 - 400 Nisko 

 
 
Dajmy szansę 

11 Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta      
ul. Ks. J. Popiełuszki 4, 
37 - 450 Stalowa Wola 

 
Udzielanie schronienia i pomoc osobom bezdomnym, ubogim, samotnym i nieporadnym 
życiowo 

12 Koło Dębickie Towarzystwa Pomocy 
im. Św. Brata Alberta 
ul. Słoneczna 1, 
39 - 200 Dębica 

Pomagamy i służymy najbardziej potrzebującym pomocy poprzez prowadzenie przez cały 
rok Domu dla bezdomnych mężczyzn z Województwa Podkarpackiego 

13 Koło Sanockie Towarzystwa Pomocy 
im. Św. Brata Alberta 
ul. Przemyska 24, 

Wspieranie, pomaganie i pomoc osobom bezdomnym w Domu Inwalidy Bezdomnego 
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38 - 500 Sanok 
14 Koło Jarosławskie Towarzystwa Pomocy 

 im. Św. Brata Alberta 
ul. Jasna 4, 
37 - 500 Jarosław 

 
Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2009 - 2015 

15 Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny                                               
ul. Franciszkańska 7, 
38 - 500 Sanok 

Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wymagających wsparcia 
materialnego połączone z wychowaniem, wyżywieniem 
 i wsparciem rzeczowym 

16 Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła            
ul. Ks. B. Markiewicza 22, 
38 - 430 Miejsce Piastowe 

 
Teatr przemiany – wybieram życie 

17 Parafialny Zespół "Caritas"   
 OO. Bernardyni 
ul. Sokoła 8, 
35 - 010 Rzeszów 

Pomoc rodzinom wielodzietnym i matkom samotnie wychowującym dzieci w wieku 
szkolnym oraz bezrobotnym 

18 "Rodzina Rodzin" Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych 
ul. Dąbrowskiego 17, 
35 - 036 Rzeszów 

Pomoc rodzinom wielodzietnym i najbardziej potrzebującym w prawidłowym 
funkcjonowaniu życia rodzinnego 

19 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło przy 
Parafii 
św. Judy Tadeusza w Rzeszowie 
ul. Wita Stwosza 31, 
35 - 113 Rzeszów 

Świetlica socjoterapeutyczna „ Nasza A rka” – wsparcie dzieci i młodzieży z zakresu 
poprawy warunków socjalno – bytowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

20 Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie 
ul. Sobieskiego 3, 
35 - 002 Rzeszów 

Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych 
( środowisko osób niesłyszących) 

21 Podkarpacki Bank Żywności       
ul. Rynek 17, 
 35 - 064 Rzeszów 

Nakarmić najbardziej potrzebujących pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności 
Podkarpacia 

22 Jarosławska Fundacja "Pomocna Dłoń"                                         ul. 
Spytka 5,  
37 - 500 Jarosław 

 
Wyprawka szkolna dla ucznia 

23 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Gminny 
Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej 
ul. Janka Bytnara 3, 
36 - 100 Kolbuszowa  

„Równy start w przyszłość” –działania edukacyjno pomocowe ograniczające zjawisko 
wykluczenia społecznego wychowanków w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej i ich 
rodzin  

24 Parafia Rzymsko-Katolicka 
p.w. Niepokalanego Serca NMP  
Budy Głogowskie 845, 
36 - 060 Głogów Małopolski 

„Czas na pomocną dłoń”- program pomocy społecznej dla dzieci ze środowisk 
dysfunkcyjnych 

 
 
 
KWOTA ŚRODKÓW na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z budżetu województwa 787 910,07 
Dofinansowanie zadań  
L.p. NAZWA ZADANIA,  

nazwa oddziału lub jednostki organizującej konkurs, imiona i 
nazwiska osób, które udzielają informacji, kontakt: email, tel. 

KWOTA do podziału, podst. 
prawna 
DECYZJA  

ROZSTRZYGNIĘCIE - DECYZJA 
sposób ogłoszenia wyników, data i adres strony 
internetowej**, na której zamieszczona została 
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nr uchwały  lista wybranych projektów 
1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 

Oddział Profilaktyki i Przeciwdziałania Przemocy 
Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2007-2013 

312 500,00 zł 
ustawa z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ustawa z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
Uchwałę Nr 254/4959/10 w 
sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w 
2010 roku zadań w ramach 
Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na lata 
2007-2013. 

Uchwała Zarządu nr 267/5245/10 z dnia 30 marca 
2010r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków 
finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w 2010 roku zadań w 
ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 
2007-2013 
www.rops.rzeszow.pl 

2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
Oddział Profilaktyki i Przeciwdziałania Przemocy 
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2008-2011 

60 000,00 zł 
Ustawa z dnia z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii, ustawa z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa, ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie 
Uchwała Nr 257/5039/10 w 
sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w 
2010 roku zadań w ramach 
Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2008-2011. 
 

Uchwała Zarządu nr 269/5299/10 z dnia 13 kwietnia 
2010r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków 
finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w 2010 roku zadań w 
ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2008-2011. 
www.rops.rzeszow.pl 

3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
Oddział Profilaktyki i Przeciwdziałania Przemocy 
Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2007-2013 

25 500,00 zł 
ustawa z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ustawa z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
Uchwałę Nr 289/5693/10 w 
sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w 

Uchwała Zarządu nr 301/6041/10 z dnia 27 lipca 
2010 w sprawie wyboru ofert i podziału środków 
finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w roku 2010 szkoleń 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i 
narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy 
domowej. 
www.rops.rzeszow.pl 

http://www.rops.rzeszow.pl/�
http://www.rops.rzeszow.pl/�
http://www.rops.rzeszow.pl/�
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2010 roku szkoleń w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi i 
narkomanii oraz przeciwdziałania 
przemocy domowej.  

4 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
Oddział Profilaktyki i Przeciwdziałania Przemocy 
Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2007-2013 

100 000,00 zł 

ustawa z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ustawa z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

Uchwała Nr 289/5692/10 w 
sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w 
2010 roku kampanii profilaktyczno 
- edukacyjnych w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi i 
narkomanii oraz przeciwdziałania 
przemocy domowej.  

Uchwałą Zarządu nr 301/6042/10 z dnia 27 lipca 
2010 w sprawie wyboru ofert i podziału środków 
finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w roku 2010 kampanii 
profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz 
przeciwdziałania przemocy domowej. 
www.rops.rzeszow.pl 

5 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
Oddział Profilaktyki i Przeciwdziałania Przemocy 
Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2007-2013 

292 700,00 zł 
ustawa z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ustawa z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
Uchwałę Nr 304/6129/10 w 
sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w 
2010 roku programów 
profilaktyczno - edukacyjnych w 
zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii oraz 
przeciwdziałania przemocy 
domowej w świetlicach 
socjoterapeutycznych i punktach 
konsultacyjnych.  

Uchwałą Zarządu nr 313/6450/10 z dnia 28 
września 2010 w sprawie wyboru ofert i podziału 
środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w roku 2010 
programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz 
przeciwdziałania przemocy domowej w świetlicach 
socjoterapeutycznych i punktach konsultacyjnych. 

www.rops.rzeszow.pl 

 

 
Organizacje, które uzyskały dofinansowanie 
L.p. NAZWA ORGANIZACJI  

adres 
ZADANIE  

TYTUŁ PROJEKTU 

http://www.rops.rzeszow.pl/�
http://www.rops.rzeszow.pl/�
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1 
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku 
zs Łopuszka Mała Oddział w Rzeszowie 
Ul. Hoffmanowej 23    
35-016 Rzeszów    

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” 

2 
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku 
zs Łopuszka Mała Oddział w Rzeszowie 
Ul. Hoffmanowej 23    
35-016 Rzeszów    

Edukacja w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałania 
przemocy domowej w świetlicach 

3 
Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II Międzynarodowe 
Centrum Młodzieży w Lubaczowie 
Ul. Kościuszki 2 
37-600 Lubaczów 

"Narkotyki zagłuszają rytm muzyki" - kampania profilaktyczno - edukacyjna prowadzona 
wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na temat wpływu narkotyków na 
organizm oraz sprawność psychomotoryczną 

4 
Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II – Międzynarodowe 
Centrum Młodzieży w Lubaczowie     
Ul. Kościuszki 2 
37-600 Lubaczów 

„Postaw na siebie”      

5 
Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa gmina” w 
Chmielniku 
36-016 Chmielnik 146 

„Razem łatwiej – integracja społeczna osób uzależnionych i członków rodzin”   

6 
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji 
Rzeszowskiej 
Ul. Zamkowa 4 
35-032 Rzeszów 

Wsparcie uczestnictwa grup osób w spotkaniach profilaktyczno -terapeutycznych   

7 
Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie 
Ul. Jana III Sobieskiego 3 
35-002 Rzeszów 

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi i pomoc osobom niesłyszącym współuzależnionym na 
terenie województwa podkarpackiego” 

8 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu 
Ul. Mickiewicza 51 
39-300 Mielec 

Moje życie zależy od moich decyzji 

9 
KS Victoria Budy Głogowskie 
Budy Głogowskie    
36-060 Głogów Małopolski 

Program profilaktyczno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem 
elementów sportu i rekreacji    

10 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Stalowowolskie 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Stalowej Woli 
Ul. Ks. Popiełuszki 4 
37-450 Stalowa Wola 

„Druga szansa – profilaktyczne rewolucje”     

11 
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „AGAPA” z siedzibą w 
Zaczerniu 
36-062 Zaczernie 732 

„Warsztaty dobrej zabawy” – warsztaty dla młodzieży z zakresu organizacji i 
prowadzenia zabaw bezalkoholowych 

12 
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny Szczęśliwy Dom z siedzibą w 
Rzeszowie 
Ul. Wita Stwosza 31 
Rzeszów 

Program Profilaktyki i Pomocy rodzinie z problemem alkoholowym „Koło Ratunkowe”. 
Realizowany poprzez prowadzenie punktów konsultacyjnych poradnictwa 
psychologicznego oraz inne działania wspierająco – rozwijające.   

13 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w 
Rzeszowie 
Ul. Krakowska 18 
35-111 Rzeszów 

„Rodzina wolna od alkoholu – wolna od przemocy” 

14 Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” w Kalnikowie Realizacja w 2010 r. zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 
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37-724 Kalników 181a przemocy domowej „Nasze świetlice – sposobem na zdrowe wakacje”   

15 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji w Kuźni 
Raciborskiej 
Ul. Klasztorna 1 
37-420 Kuźnia Raciborska 

„Trzeźwe jutro” - zajęcia integracyjno- profilaktyczne dla młodzieży niedostosowanej 
społecznie 

16 Podkarpackie Stowarzyszenie PORTA w Markowej 
37-120 Markowa 1500 „TRATWA” – program profilaktyki uzależnień 

17 
Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w 
Rzeszowie 
Ul. Jagiellońska 26 
35-025 Rzeszów 

Organizowanie i wspieranie działań służących rekreacji i zabawie młodzieży bez 
alkoholu oraz działania profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży szkolnej  
świetlicy środowiskowej w Hermanowej prowadzonej przez Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej Oddział Parafialny – Hermanowa 

18 
Stowarzyszenie „Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie” w 
Tarnobrzegu 
Ul. Jędrusiów 16 
39-400 Tarnobrzeg 

„Świetlica  Środowiskowa – Socjoterapeutyczna” 

19 
Stowarzyszenie „Pomoc” w Rzeszowie 
Ul. Krynicka 6/9 
35 – 505 Rzeszów 

„Przeciw uzależnieniom i przemocy” 

20 
Stowarzyszenie „Tak-Życiu” w Rzeszowie 
Ul. Matuszczaka 14/9 
35-083 Rzeszów 

Profilaktyka uzależnień pt.  „JAK ŁATWO ZACZĄĆ” 

21 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w Domaradzu 
36-230 Domaradz 345 Ograniczenie przyczyn ubóstwa poprzez aktywizację społeczną rodzin 

22 
Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława  
Markiewicza w Stalowej Woli 
Ul. Ofiar Katynia 57 
37-450 Stalowa wola 

„Jesteśmy dla Was !!!” 

23 
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku 
Ul. Słowackiego 4a/5 
37-400 Nisko 

„Pomocna Dłoń” program profilaktyczno-socjoterapeutyczno-wychowawczo-rozwojowy 
dla dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców i wolontariuszy 

24 

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” 
Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2021 im. 
płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie 
Ul. Jagiellońska 6 
35-025 Rzeszów 

„ZACHOWAJ ZDROWIE. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ” 

25 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej w Jastkowic 
Ul. Armii Krajowej 18 
Jastkowice 
37-403 Pysznica 

„Z innej perspektywy” –  program  skierowany do młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej 
we wsiach: Jastkowice, Chłopska Wola, Bąków, Brandwica  a w szczególności  uczniów 
Zespołu Szkół w Jastkowicach 

26 
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Przemyślu 
Ul. Grocka 6 
37-700 Przemyśl 

Zdrowe i bezpieczne życie bez nałogów 

27 
Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie 
Ul. Plac Dworcowy 2 
35-201 Rzeszów 

Wycieczka krajoznawcza dla 40 osób niewidomych i słabowidzących 

28 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Gliniczanki” w Gliniku 
Glinik 
39-106 Łączki Kucharskie 

„Uncja profilaktyki” 
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29 Stowarzyszenie Mój Straszęcin w Straszęcinie 
39-218 Straszecin 233 „Patrzymy trzeźwo na świat” 

30 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 
„Tarcza” w Stalowej Woli 
Ul. Wojska Polskiego 5 
37-450 Stalowa Wola 

Obóz profilaktyczno-zdrowotny „POKONAJ SIEBIE” 

31 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień 
w Kamieniu 
36-053 Kamień 287 

Poprawa jakości i zwiększenie dostępności pomocy psychospołecznej dla dzieci z 
rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Kamień 

32 
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i 
Młodzieży „Wzrastanie” w Przemyślu 
Ul. Kościuszki 5 
37-700 Przemyśl 

Wakacyjne oddziaływania profilaktyczno-wychowawcze z formami rekreacyjno-
sportowymi i artystycznymi w trakcie półkolonii w Radymnie 

33 
Stowarzyszenie "Pomoc" w Rzeszowie 
Ul. Krynicka 6/9 
35 – 505 Rzeszów 

"Szkolenie policjantów w zakresie problematyki narkomanii" 

34 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji z siedzibą 
w Kuźni Raciborskiej, z przeznaczeniem dla: Oddziału Terenowego 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji przy 
Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie - Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w Lubaczowie 
Ul. Klasztorna 1 
37-420 Kuźnia Raciborska 

Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z 
problemem alkoholowym 

35 
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny "Szczęśliwy Dom" w Rzeszowie 
Ul. Wita Stwosza 31 
Rzeszów 

Program profilaktyki narkomanii "Stop narkomanii" 

36 
Stowarzyszenie "Razem" w Budach Głogowskich 
Budy Głogowskie 429 
36-060 Głogów Młp. 

Kampania społeczna do populacji generalnej - mieszkańców województwa 
podkarpackiego pn."Bezpieczny wyjazd" 

37 
Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" w 
Rzeszowie 
Ul. PCK 2 
35-060 Rzeszów 

"Wspólna Sprawa!" - kampania edukacyjna na rzecz popularyzacji znowelizowanej 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinei adresowana do nauczycieli, kuratorów i 
NGO 

38 
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "RES-GEST" w Rzeszowie 
Ul. Langiewicza 22 
35-085 Rzeszów 

Kampania wojewódzka "Alkohol jest niebezpieczny" 

39 
Stowarzyszenie Wesele Wesel w Kamesznicy 
Ul. Beskidzka 43 
34-383 Kamesznica 

XVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, które Organizowały Wesela Bezalkoholowe 
WESELE WESEL Miejsce Piastowe 2010 

40 
Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w 
Stalowej Woli 
Ul. Ks. Popiełuszki 4 
37-450 Stalowa Wola 

"Razem Łatwiej" 

41 Akademickie Stowarzyszenie "VERUM" we Wrocławiu 
Jestem sobą - nie uzależniam się" - multimedialna kampania profilaktyczno - 
edukacyjna z zakresu przeciwdziałania i profilaktyki problemów alkoholowych i 
narkomanii, skierowana do studentów Województwa Podkarpackiego 

42 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. Br. Markiewicza p.n. 
„Oratorium Twój Dom” z siedzibą w Krośnie     Człowiek największa inwestycja    
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Ul. Wojska Polskiego 28 
28-400 Krosno 

43 
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej   
Ul. Janka Bytnara 3 
36-100 Kolbuszowa 

„Pomaluj swój świat”     

44 
Stowarzyszenie POMOST w Rzeszowie 
Ul. Matejki 10/4 
35-064 Rzeszów 

Rozszerzenie działalności punktów konsultacyjnych HIV/AIDS i narkomanii   

45 
Stowarzyszenie „Pomoc” w Rzeszowie 
Ul. Krynicka 6/9 
35 – 505 Rzeszów 

„Tęczowa Świetlica” 

46 
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” z siedzibą 
w Nisku 
Ul. Słowackiego 4a/5 
37-400 Nisko 

„Narkotykom mówimy nie” program profilaktyczno-wychowawczy w świetlicach 
socjoterapeutycznych i środowiskowo - profilaktycznych oraz klubach młodzieżowych          

47 
Stowarzyszenie RAZEM z siedzibą w Budach Głogowskich   
Budy Głogowskie 429 
36-060 Głogów Młp. 

„Kolorowa jesień” program dla dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej    

48 
Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR w siedzibą w 
Rzeszowie 
Ul. Baldachówka 5a/1 
35-061 Rzeszów 

Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży  doświadczonych problemem 
alkoholizmu „Ognisko”    

49 
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich AKTA z siedzibą w 
Rzeszowie 
Ul. Paderewskiego 154 
35-328 Rzeszów 

Punkt konsultacyjny – „Spróbujmy razem” 

50 Stowarzyszenie Mój Straszęcin z siedziba w Straszęcinie 
39-218 Straszęcin 233 Bezpieczne Bloki 

51 Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta z siedzibą w Harcie   
36-067 Harta 160 Od piwnicy do świetlicy – świetlica socjoterapeutyczna w Harcie 

52 
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” z siedzibą w 
Rzeszowie 
Ul. Langiewicza 22 
35-085 Rzeszów 

Punkt konsultacyjny dla osób niesłyszących    

53 
Stowarzyszenie Św. Antoniego w Jaśle  
Ul. Szopena 1 
38-200 Jasło      

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w obszarze szkód zdrowotnych i rozwojowych 
występujących u młodych Polaków spowodowanych piciem alkoholu.  

54 
Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich „Nasza Szansa” z siedziba w 
Lesku   
Rynek 8 
38-600 lesko 

Koalicja antyprzemocowa – zintegrowany działania na terenie powiatu leskiego, 
bieszczadzkiego i sanockiego. 

55 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy 
Ul. Bojanowskiego 8-10 
39-200 Dębica 

Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem 

56 
Parafia Rzym.-Kat. w Ulanicy 
Ulanice 29 
36-065 Dynów 

Propagowanie wśród dzieci i ich rodzin stylu życia wolnego od alkoholu 

57 Parafia Rzym.-Kat. w Moszczanach  Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży podczas wiosennego wypoczynku    
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Moszcany 1  
37-543 Laszki 

58 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg w Rzeszowie Dom Samotnej 
Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie 
Ul. Dojazd Staroniwa 7 
35-011 Rzeszów 

Pomoc osobom z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi w Domu Samotnej 
Matki oraz w Diecezjalnej Poradni Specjalistycznej w Rzeszowie 

59 
Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu 
Ul. Opatowska 10 
27-600 Sandomierz 

Program profilaktyczno – terapeutyczny dla osób doznających przemocy w rodzinach z 
problemem alkoholowym „W trosce o godne życie” – edycja modyfikowana 2010 – w 
ramach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem 

60 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie 
Ul. Ks. Jałowego 37 
35-010 Rzeszów 

Redukowanie zaburzeń zdrowotnych i rozwojowych u dzieci z rodzin alkoholowych 

61 
Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym 
Ul. Ks. Markiewicza 22 
38-430 Miejsce Piastowe 

Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka – MICHAYLAND 2010 „By być jak Oni” – 
działanie służące rekreacji i zabawie dzieci jako alternatywy dla stylu opartego na 
uzależnieniu 

62 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Dębicy Latoszynie 
Ul. Orla 47 
39-200 Dębica 

„Radość jest w nas” 

63 
Parafia Rzym. Kat.  pw. M.B. Fatimskiej w Olchowej 
Olchowa 168 
39 – 129 Będziemyśl 

„BLIŻEJ KULTURY” 

64 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Michałówce 
Michałówka 13 
37-550 Radymno 

Każdy ma prawo do… cykl zajęć profilaktycznych, językowych i komputerowych dla 
dzieci/młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 

65 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Św. Stanisława w 
Jaśle 
Ul. Krasińskiego 4 
38-200 Jasło 

„Chcę i potrafię pracować nad sobą” Program profilaktyczno edukacyjny w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy domowej 
w świetlicach socjoterapeutycznych. 

66 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie 
Ul. Ks. Jałowego 37 
35-010 Rzeszów 

Redukowanie zaburzeń zdrowotnych i rozwojowych u dzieci z rodzin alkoholowych 

67 
Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II – Międzynarodowe 
Centrum Młodzieży w Lubaczowie 
Ul. Kościuszki 2 
37-600 Lubaczów 

I spotkanie młodych – młodzi wolni od uzależnień 

68 
Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny 
Jenke w Jarosławiu 
Ul. Benedyktyńska 5 
37-500 Jarosław 

Ważne trudne rozmowy 

69 
Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Jana Pawła II „LUMEN ET 
SPES” 
Ul. 17 Pułku Piechoty 5 
35 – 020 Rzeszów 

Koncert dla rodzin „Jednego serca jednego ducha” 

70 
Stowarzyszenie POMOC z siedzibą w Rzeszowie 
Ul. Krynicka 6/9 
35 – 505 Rzeszów 

„Szkolenie policjantów w zakresie problematyki narkomanii 

71 Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej Społeczeństwo wolne od uzależnień! – kampania antynarkotykowa na terenie Powiatu 
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Ul. Szkolna 24 
37-621 Baszna Dolna 

Lubaczowskiego 

72 
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej 
Ul. Janka Bytnara 3 
36-100 Kolbuszowa 

„Słuszne decyzje” 

73 
Stowarzyszenie na rzecz Rodzin Szczęśliwy Dom z siedzibą w 
Rzeszowie 
Ul. Wita Stwosza 31 
Rzeszów 

Program profilaktyki uzależnień pt. „Chcę być sobą nie biorę” 

74 
Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny z siedzibą w 
Przeworsku 
Ul. Lwowska 16 
37 – 200 Przeworsk 

„Narkotykom – STOP” 

75 
Stowarzyszenie POMOST w Rzeszowie 
Ul. Matejki 10/4 
35-064 Rzeszów 

Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny HIV/AIDS w Rzeszowie   

76 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Szansa” z siedzibą w Leżajsku   
Ul. Mickiewicza 56 
37-300 Leżajsk 

Punkt konsultacyjny ds. narkomanii    

77 
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” w Rzeszowie 
Ul. Jana III Sobieskiego 3 
35-002 Rzeszów 

Program profilaktyczny „Stop dla narkotyków w środowisku głuchoniemych 

78 
Stowarzyszenie POMOC z siedzibą w Rzeszowie 
Ul. Krynicka 6/9 
35-505 Rzeszów 

Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz dobre praktyki w realizacji 
zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i narkomanii 

79 
Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej  
Plac Katedralny 4a 
37-700 Przemyśl  

V Sierpniowy Festyn Rodzinny   

 
 
 
KWOTA ŚRODKÓW na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych budżetu województwa 362 705,00 PLN 
Dofinansowanie zadań  
L.p. NAZWA ZADANIA,  

nazwa oddziału lub jednostki organizującej konkurs, imiona i 
nazwiska osób, które udzielają informacji, kontakt: email, tel. 

KWOTA do podziału, podst. 
prawna 
DECYZJA  
nr uchwały  

ROZSTRZYGNIĘCIE - DECYZJA 
sposób ogłoszenia wyników, data i adres strony 
internetowej**, na której zamieszczona została 
lista wybranych projektów 

1 Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu 
na lata 2008-2020 
 
Oddział rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
Jarosław Król, j.krol@rops.rzeszow.pl, 017/7470622 
 

370.000,- środki budżetu Woj. 
Art.35 ustawy  z 27.08.1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 
z 2010r. Nr 214 poz.1407 z 
późn. zm.),  
Uchwała Sejmiku Woj. Nr 
XLI/764/09 z 28.12.2009r. 

Uchwała Nr 269/5298/10 Zarządu Woj. z 
13.04.2010r, podjęta po ocenie wniosków przez 
Komisję, w ogłoszeniu o konkursie podane są 
kryteria oceny wniosków, ogłoszenie wyników na 
stronie 
www.rops.rzeszow.pl, ponadto podmioty 
powiadamiane pisemnie 

 
 

2 

Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych fundacjom oraz org. pozarządowym 
 

73 690 zł – środki PFRON 
Art.36 ustawy  z 27.08.1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i 

Uchwała Nr 293/5805/10 Zarządu Woj. z 
22.06.2010r, podjęta po ocenie wniosków przez 
Komisję, w ogłoszeniu o konkursie podane są 

mailto:j.krol@rops.rzeszow.pl�
http://www.rops.rzeszow.pl/�


17 
 

Oddział rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  
Monika Kwaśniak , m.kwasniak@rops.rzeszow.pl 17/7470633, 
 
Zenon Piejko, z.piejko@rops.rzeszow.pl 17/7470612 
 

społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 
z 2010r. Nr 214 poz.1407 z 
późn. zm.),  
Uchwała Sejmiku Woj. Nr 
XLIII/834/10 z 24.02.2010r. 

kryteria oceny wniosków, ogłoszenie wyników na 
stronie 
www.rops.rzeszow.pl, ponadto podmioty 
powiadamiane pisemnie 

65 686 zł – środki PFRON 
Art.36 ustawy  z 27.08.1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 
z 2010r. Nr 214 poz.1407 z 
późn. zm.),  
Uchwała Sejmiku Woj. Nr 
XLIII/834/10 z 24.02.2010r. 

Uchwała Nr 304/6128/10 Zarządu Woj. z 
10.08.2010r, podjęta po ocenie wniosków przez 
Komisję, w ogłoszeniu o konkursie podane są 
kryteria oceny wniosków, ogłoszenie wyników na 
stronie 
www.rops.rzeszow.pl, ponadto podmioty 
powiadamiane pisemnie 

 
Organizacje, które uzyskały dofinansowanie zadań 
L.p. NAZWA ORGANIZACJI  

adres 
ZADANIE  

TYTUŁ PROJEKTU 
1 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Sędziszowie Małopolskim 
ul. Kościuszki 20 
39 – 120 Sędziszów Małopolski 

„Samopomocowa Grupa Wsparcia formą aktywizacji zawodowej i społecznej osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin – podopiecznych Koła PSOUU w 
Sędziszowie Młp…” 

2 Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki 
 ul. Plac Dworcowy 2  
35-201 Rzeszów 

„Szkolenie dla niewidomych i słabo widzących masażystów podnosząca kwalifikacje 
zawodowe w zakresie terapii punktów spustowych, masażu głębokiego i testów 
klinicznych w badaniu stawów i mięśni” 

3 Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących SWN 
ul. Barska 15 
37-700 Przemyśl 

„Jestem aktywny” 

4 Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei”, 
 ul. Wyzwolenia 7 
38-700 Ustrzyki Dolne 

„Integracyjne wakacje 2010” 

5 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Co Dalej? 
ul. Podleśna 2 
37-450 Stalowa Wola” 

„Młodzi, zdolni, ambitni – niepełnosprawni artyści ze Stalowej Woli w stolicy” 

6 Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej 
ul. Artylerzystów 7 
35-303 Rzeszów 
 

„Integracja osób niepełnosprawnych województwa podkarpackiego poprzez kulturę i 
sztukę” 

7 Polski Związek Głuchych 
Zarząd Oddziału Podkarpackiego 
ul. Sobieskiego 3 
35-002 Rzeszów  

„Rozwój dziedzictwa kulturowego osób niesłyszących” 

8 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST 
ul. Sobieskiego 3 
35-002 Rzeszów 

„Integracja poprzez sport” 

9 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Okręgowy 

„Turnus rehabilitacyjny moją szansą na aktywność” 

mailto:m.kwasniak@rops.rzeszow.pl�
mailto:z.piejko@rops.rzeszow.pl�
http://www.rops.rzeszow.pl/�
http://www.rops.rzeszow.pl/�
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ul. Plac Dominikański 3 
37-700 Przemyśl 

10 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” 
ul. Hutnicza 14 
37-450 Stalowa Wola 

„Promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 
z chorobą psychiczną” 

11 Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski 
„FLORIAN” 
ul. Floriańska 5 
37-450 Stalowa Wola 

„Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działalności na 
rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych” 

12 Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Górnie 
36-051 Górno 23 

„Spotkanie integracyjne – by znów być razem….” 

13 Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe 
NSZZ Solidarność w Rzeszowie 
ul. Matuszczaka 14 
35-083 Rzeszów 

„Upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury zdrowotnej, sportu oraz turystyki 
w tym dla osób niepełnosprawnych” 

14 Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii AMAZONKA 
ul. Dmowskiego 1 
37-450 Stalowa Wola 

„Amazonko – dąż do sprawności”  

15 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
TITUM  
ul. Kwiatkowskiego 48a 
35-311 Rzeszów 

„Ośrodek rehabilitacyjny –TITUM” 

16 Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane 
ul. Lubelska 13 
25-241 Rzeszów 

„Wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny chorych na stwardnienie rozsiane do Ośrodka 
Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnego w Myczkowcach” 

17 „Solis Radius” Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych i Autystycznych 
ul. Hetmańska 21/201 
35-045 Rzeszów 

„Terapia rodzin dzieci niepełnosprawnych ukierunkowana na rodziny dzieci 
autystycznych” 

18 Podkarpackie Stowarzyszenie „Porta” 
37-120 Markowa 1500 

„Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty 
umiejętności rzemiosł ludowych” 

19 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Jarosławiu 
ul. Wilsona 6a 
37-500 Jarosław 

„Wydawnictwo biuletynu informacyjnego „Tacy sami” 

20 Jarosławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi 
ul. 3-go Maja 46/42 
37-500 Jarosław 

„Odnaleźć siebie” – powrót do aktywnego życia 

21 Stowarzyszenie Troski o dzieci i Młodzież im. ks. Bronisława 
Markiewicza pn „Oratorium Twój Dom” 
ul. Wojska Polskiego 28 
38-400 Krosno 

„Oratoryjna aktywność życiową szansą” 

22 Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia 
ul. Konarskiego 26 
38-500 Sanok 

„Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych” 

23 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Wędrując ku dorosłości” 
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Koło w Krośnie 
ul. Powstańców Śląskich 16 
38-400 Krosno 

24 Fundacja Pomocy Młodzieży 
Im. Jana Pawła II „Wzrastanie” 
Łopuszka Mała 13 
37-220 Kańczuga  

„Od izolacji do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym” 

25 Akademickie Stowarzyszenie „Verum” 
ul. Górnickiego 22 
50-337 Wrocław 

„Nie bądź obojętny” 

26 Stowarzyszenie Rodzin  
„Otwarty Umysł  
ul. Kraszewskiego 1 
35-016 Rzeszów 

„Istniejemy – potrafimy wiele” 

27 Związek Stowarzyszeń Pomocy  
Osobom Niepełnosprawnym 
Powiatu Rzeszowskiego 
ul. Milenijna 152 
36-021 Budziwój 

„Powiatowy dzień jedności z osobami niepełnosprawnymi” 

28 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w 
Trzebownisku 
36-001 Trzebownisko 976 

„Integracja w świecie tradycji” 

29 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podkarpackie 
ul. Hutnicza 14 
37-450 Stalowa Wola 

„Organizacja wojewódzkiego mityngu lekkoatletycznego olimpiad specjalnych” 

30 Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” 
ul. Marszałkowska 24a 
35-215 Rzeszów 

„Aktywni wiosna – aktywni cały rok” – program zajęć rekreacyjno – ruchowych dla osób 
niepełnosprawnych  

31 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych im. 
UNICEF w Rzeszowie „Ars Vivendi” 
ul. Marszałkowska 24a 
35-215 Rzeszów 

„Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych” 

32 Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym Kamień w 
Kamieniu 
36-053 Kamień 287 

„Poprawa integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kamień 
poprzez zwiększenie ich aktywności i rozwój osobowy” 

33 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową  
ul. Zbyszewskiego 8/28 
35-119 Rzeszów 

„Wspomaganie leczenia nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu koncentracji uwagi 
przy zastosowaniu nowoczesnych metod u dzieci z ADHD” 

34 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
Oddział w Rzeszowie 
ul. Al. Rejtana 10 
35-310 Rzeszów 

„Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w przedsięwzięciach kulturalnych, 
turystycznych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych” 

35 Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
ul. Poniatowskiego 53/45 
37-500 Jarosław 

„Poradnictwo-wypożyczalnia III” 

36 Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i 
Autystycznych „SOLIS RADIUS”, 
ul. Hetmańska 21/201, 

Terapia rodzin dzieci niepełnosprawnych ukierunkowana na rodziny dzieci 
autystycznych. 
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35 – 045 Rzeszów 
37 Uczniowski Klub Sportowy ”Szóstka”, 

ul. Marszałkowska 24a, 
35 – 215 Rzeszów 

Przełamujemy fale 

38 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością 
Psychoruchową, 
ul. Zbyszewskiego 8/28, 
35 – 119 Rzeszów 

„Możesz pomóc dzieciom  
z  ADHD” – zajęcia dla pedagogów, terapeutów, wolontariuszy oraz rodziców dzieci 
nadpobudliwych z zakresu metod pracy z dzieckiem z ADHD w formie warsztatów i 
szkoleń rad pedagogicznych dla nauczycieli. 

39 Polski Związek Niewidomych 
Okręg Podkarpacki, 
ul. Plac Dworcowy 2, 
35 – 201 Rzeszów 

Szkolenie kadry  
i wolontariuszy  
w podnoszeniu umiejętności pracy, sprawowaniu opieki i udzielaniu pomocy  
w procesie rehabilitacji osób niewidomych i słabo widzących. 

40 Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”, 
ul. Kraszewskiego 1, 
35 – 016 Rzeszów 

„Świadomy rodzic kluczem do sukcesu 

41 Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia 
Psychicznego „NADZIEJA” 
ul. Schinzla 13, 27 – 600 Sandomierz  
na rzecz 
Oddziału Biura Terenowego w Tarnobrzegu, 
ul. Św. Barbary 8/11, 39 – 400 Tarnobrzeg 

Prowadzenie punktu wsparcia dla osób chorujących psychicznie ich rodzin i opiekunów. 

42 Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA”, 
ul. Dmowskiego 1, 
37 – 450 Stalowa Wola 

Organizacja 3 dniowych warsztatów instruktażowo – psychologiczno – integracyjnych 
pn.”AMAZONKA – KOBIETA CHCĄCA ŻYĆ MIMO WSZYSTKO w rodzinie  
i społeczeństwie” 

43 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia  Osteoporozy 
i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 
ul. Wojska Polskiego 5, 
37 – 450 Stalowa Wola 

Ku samodzielności  
i niezależności. 

44 Stowarzyszenie ESTEKA 
Organizacja Pożytku Publicznego, 
ul. Leśna 3 A, 
39 – 403 Tarnobrzeg 

Organizowanie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatów 
Grodzkiego  
i Ziemskiego w Tarnobrzegu 

45 Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich 
„NOWY HORYZONT”, 
ul. PCK 2, 
35 – 060 Rzeszów 

Spójrz  inaczej na SM – SM jako Suma Możliwości 

46 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
Oddział Podkarpacki, 
ul. W. Pola 7/7, 
35 – 021 Rzeszów 

Aktywni przeciw wykluczeniu – rehabilitacja społeczna  
i zawodowa chorych na SM. 

 
 
 
Departament Edukacji i Kultury 
 
KWOTA ŚRODKÓW na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z budżetu województwa 972 299,00 PLN 
Dofinansowanie zadań - OGŁOSZONE I ROZSTRZYGNIĘTE  KONKURSY OFERT 
L.p. NAZWA ZADANIA,  KWOTA do podziału, podst. ROZSTRZYGNIĘCIE - DECYZJA 
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nazwa oddziału lub jednostki organizującej konkurs, imiona i 
nazwiska osób, które udzielają informacji, kontakt: email, tel. 

prawna 
DECYZJA  
nr uchwały  

sposób ogłoszenia wyników, data i adres strony 
internetowej**, na której zamieszczona została 
lista wybranych projektów 

1 „Mecenat Kulturalny” 
Departament Edukacji i Kultury,  
Magdalena Mazur, m.mazur@podkarpackie.pl 

Zaplanowana kwota do 
podziału: 700 000 zł. 
Uchwała Nr 242/4634/09 
Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 8 
grudnia 2009 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert pn. „Mecenat kulturalny” na 
realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego 
w zakresie kultury w 2010 roku 
oraz ustalenie regulaminu 
postępowania konkursowego 
Uchwała Nr 260/5089/10 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z 
dnia 3 marca 2010 r. w sprawie 
wyboru ofert i udzielenia dotacji na 
realizacje zadań publicznych w 
Województwa Podkarpackiego w 
zakresie kultury w 2010 roku 
zwiększono kwotę na dotacje  - 
1 075 000 zł. 

Ogłoszenie wyników nastąpiło na stronach 
internetowych 
www.wrota.podkarpackie.pl/kultura, ponadto 
podmioty otrzymały pisemną odpowiedź o wynikach 
konkursu. 
 

 
Organizacje, które uzyskały dofinansowanie zadań 
L.p. NAZWA ORGANIZACJI  

adres 
ZADANIE  

TYTUŁ PROJEKTU 
1 "Stowarzyszenie dla Was" w Mielcu III Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - 

Pory Roku "Jesień" 2010 
2 "VIA" Katolickie Radio Rzeszów w Rzeszowie Organizacja koncertów z okazji obchodów Dnia Papieskiego w diecezji rzeszowskiej w 

roku 2010; koncert dziękczynny w związku z planowaną beatyfikacją Jana Pawła II 
3 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej Oddział Parafialny przy 

Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku IX Regionalny i III Podkarpacki Przegląd Pieśni Maryjnej "Znak Nadziei" w Leżajsku 

4 Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pw. Św. Barbary w Ulanowie Ogólnopolskie Dni Flisactwa - Ulanów 2010 
5 Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec 

Leżajsk ZHP w Leżajsku VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HIT 2010 

6 Fundacja Akapi w Zręcinie "Warsztat Twórczy - Świat Papieru Czerpanego" V Międzynarodowe Spotkanie 
Twórcze Młodych Artystów 

7 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku 
ZS Łopuszka Mała Międzynarodowy Plener Malarsko - Rzeźbiarski "Łańcut - Lipnik 2010" 

8 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku 
ZS Łopuszka Mała 

Edukacja kulturalna młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych Fundacji 
"Wzrastanie" 

9 Fundacja Pomocy Szkołom Bieszczadzkim w Lutowiskach IX Powojenne Targi Końskie w Lutowiskach 
10 Fundacja Pro Academia Narolense w Narolu III Międzynarodowy Festiwal Narol.Arte im. Pana Wójta i Plebana 
11 Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim Chopin w Leżajsku 
12 Fundusz Rozwoju i Promocji Ziemi Frysztackiej we Frysztaku VIII Zlot Militarny "Anlage Süd" Stępina 2010 
13 Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno - Kulturalne "Dar Karpat" w Festiwal Karpackich Kultur 

http://www.wrota.podkarpackie.pl/kultura�
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Ustianowej Górnej 
14 Katolicki Dom Kultury "ARKA" w Racławicach Przygotowanie i zrealizowanie Finału XIII edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej 

"EUTRAPELIA"  
15 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w 

Rzeszowie Koncert "Jednego Serca, Jednego Ducha" 

16 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w 
Rzeszowie Ze sztuką na "ty" 

17 Klub Młodych Fotografów w Jarosławiu II Międzynarodowy Festiwal Fotografii Młodych w Jarosławiu 
18 Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie w Czudcu I Międzynarodowy Plener Malarski - Niebylec 2010 
19 Ochotnicza Straż Pożarna w Pielni Festiwal Zespołów Strażackich 
20 

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Harasiukach 
Zorganizowanie Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego o tematyce Wielkiego 
Tygodnia, wydanie albumu fotograficznego "Misterium Paschalne - Wielki Tydzień w 
Harasiukach" 

21 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Rzeszowie XIX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa 

22 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa - Salezjanie w Przemyślu X Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato  
23 Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w 

Rzeszowie X Dożynki Województwa Podkarpackiego 

24 Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie XIV Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej "Cantate Deo" 
25 Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie Rozwój dziedzictwa kulturowego osób niesłyszących 
26 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Jarosławiu 
Idą święta, wstąp na Jarmark - integracyjny przegląd twórczości artystyczno - 
kulturalnej osób z niepełnosprawnością intelektualną 

27 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu VI Bukowińskie Spotkania ze Sztuką na Ukrainie, Rumunii, Mołdawii, Gagauzji i Polsce 
28 Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K." z 

siedzibą w Przemyślu Krzywcza 39. Męstwo, Odwaga, Zwycięstwo… 

29 Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne "WRZOS" w Dębowcu Tradycja w żywieniu i kulturze Regionu Jasielskiego 
30 Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne w Rzeszowie XIII Międzynarodowa Sesja Naukowa "Musica Galiciana  pt. "Fryderyk Chopin w 

kulturze muzycznej Galicji" 
31 Stalowowolskie Towarzystwo Kulturalne w Stalowej Woli Wsparcie dla Miesięcznika  "Nasz Czas" - Pisma Regionu Nadsańskiego 
32 Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo wszystko" w Krośnie Dni Sztuki - Dębica - Krosno 2010 
33 Stowarzyszenie "Kobiety Gminy Grodzisko Dolne" w Grodzisku 

Dolnym Muzyka jest mową duszy - stuletnie dzieje Grodziskiej Orkiestry 

34 Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu Warsztaty Tradycji 
35 Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni" 
36 Stowarzyszenie "Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie Redagowanie i wydawanie miesięcznika społeczno - kulturalnego "Nasz Dom Rzeszów" 
37 Stowarzyszenie "Nasz Rymanów" w Rymanowie Regionalne wesele na Podkarpaciu 
38 Stowarzyszenie "Nasza Mała Ojczyzna" w Nowej Sarzynie "Chopin i jego muzyka wśród nas" 
39 Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta-Gmina Dębica" w Pustkowie - Osiedlu Graj i tańcz jak profesjonalista 
40 Stowarzyszenie "Zespół Ludowy Wisłoczanie" w Pustkowie Udział Zespołu Ludowego Wisłoczanie w Międzynarodowym Festiwalu "Balkan Folk 

Fest 2010" w Bułgarii 
41 Stowarzyszenie "Ziemia Leżajska" w Leżajsku Udział Zespołu "Sonata" oraz Kapeli Ludowej z Krzeszowa w III Międzynarodowym 

Festiwalu Kultury Polskiej i Ukraińskiej "Pyriatyń Fest" oraz Jarmarku Seroczyńskim 
42 Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Razem w Europie" w Stalowej 

Woli Światowy festiwal chóralny w Puebli 

43 Stowarzyszenie De-Novo w Dynowie De-Novo Festiwal 
44 Stowarzyszenie Esteka w Tarnobrzegu Organizacja warsztatów wokalno - teatralno - tanecznych 
45 Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Wyszatycach Turki 2010 - VII Ogólnopolska i XVIII Podkarpacka Parada Straży Wielkanocnych 



23 
 

46 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy 
Lubaczów w Lubaczowie Festiwal Kultur 

47 Stowarzyszenie Kulturalne J'ARTE w Mielcu "Podkarpacie XXI" - promocja wizerunku województwa podkarpackiego w fotografii 
dokumentalnej 

48 Stowarzyszenie Kulturalno - Rekreacyjne "JEDNOŚĆ" w Łękach 
Dukielskich 

Organizacja VI Edycji Spotkań Folklorystycznych pn. "Zachować dla przyszłych 
pokoleń" 

49 Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie Wydawanie kwartalnika literacko - artystycznego "Fraza" 
50 Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona 

Brzewskiego w Łańcucie XXXVI Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Z. Brzewskiego w Łańcucie 

51 Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej w Giedlarowej Giedlarowa - nasze trwanie na tle sześćsetletniej historii podleżajskiej wsi 
52 Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej w Giedlarowej Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich - Włościańskie jadło 
53 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowskiej "Rotunda" w 

Krzeszowie 
Opracowanie i wydanie publikacji książkowej poświęconej zabytkowemu kościołowi 
parafialnemu z 1727 r. w Krzeszowie wraz z bezcennym wyposażeniem ruchomym 

54 Stowarzyszenie Musicus Kameraliści Rzeszowscy w Rzeszowie Chopin, jakiego nie znacie 
55 Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka w 

Grabówce V Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny - Grabowniańskie Święto Fajki 

56 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "TOBIE" w 
Jarosławiu Spotkania artystyczne pt. "Twórczość połączy nasze światy" 

57 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego 
Wsi Niebocko w Niebocku VI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin" 

58 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO 
CARPATHIA" w Rzeszowie Mocni kulturą - Skarby Podkarpackie dla każdego 

59 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Paszczyna w Paszczynie Otwarte lekcje tańców i etykiety dworskiej 
60 Stowarzyszenie Narodowo - Patriotyczne "Rota" w Lubaczowie Narodowy Polski Festiwal Pieśni Piosenki i Poezji Patriotycznej "Bogu i Ojczyźnie" 
61 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" w Mołodyczu Wirtualna Izba Pamięci 
62 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Harasiuki w Harasiukach VII edycja Grzyby Harasiuki - 2010 
63 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Harasiuki w Harasiukach Koncert chopinowski w wykonaniu Pawła Barana. Powiatowy konkurs wiedzy o 

Fryderyku Chopinie. 
64 Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie XIV Międzynarodowe Dni Kultury Marynistycznej 
65 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu 

Pieśni i Tańca "POŁONINY" w Rzeszowie 
Międzynarodowe tournee artystyczne Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca 
"POŁONINY" - Hiszpania, Portugalia 2010 

66 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin w Jarocinie Spotkania Rodzinne w Państwie Jarocin 
67 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej "Crescendo" 

w Stalowej Woli IV Międzynarodowy Konkurs im. Janiny Garści 

68 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej "Crescendo" 
w Stalowej Woli II Sierpniowe Spotkania Muzyczne 

69 Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek w Rzeszowie Zgrupowanie szkoleniowo - artystyczne dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek i Zespołu 
Mażoretek 

70 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 
w Przeworsku "Jedynka" 

Integracyjne Warsztaty Artystyczne z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie 
oraz uczniów uzdolnionych plastycznie 

71 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Bandoska" w 
Rzeszowie Zgrupowanie szkoleniowo - artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca "Bandoska"  

72 Stowarzyszenie Przyjaznych Edukacji "Horyzont" w Zbydniowie Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży "Dobro Kultury 2010" 
73 Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w 

Pysznicy 
X Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży pod hasłem "Wy jesteście 
nadzieją świata" 

74 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski w Głogowie 
Małopolskim 

Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Hanka" w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w 
Kanadzie 

75 Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej Wydanie publikacji - monografii miejscowości "Piastowo" oraz spotkanie promocyjne dla 
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społeczności Piastowa 
76 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie X Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Tradycyjnych Potraw Pogranicza 
77 Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Fantastyki "Nawigator" w Rzeszowie Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki "Nawikon 2010" 
78 Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca "Lasowiacy" im. 

Ignacego Wachowiaka w Stalowej Woli Huta Lasowiacka 

79 Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ludowej "Regionalizm" 
w Korczynie XXVI Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej "KROPA 2010" 

80 Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli 
Sękowej V Międzynarodowa Akcja Artystyczna - "Artyści Naturze - Wola Sękowa 2010" 

81 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich "Przyjaciół 
Zbydniowa" w Zbydniowie Podkarpacki Festiwal Muzyki Chopinowskiej "Dworek w Zbydniowie 2010" 

82 Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM" w 
Przemyślu XI Przemyska Wiosna Fredrowska 

83 Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi Ignacjańskie Dni Młodzieży - Księża Jezuici, Stara Wieś 
84 Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Rzeszowski w 

Rzeszowie  "Internetowy Mistrz kultury języka". Multimedialny konkurs. 

85 Towarzystwo Miłośników Lubatowej w Lubatowej Jarmark dziedzictwa kulturowego 
86 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich - 

Oddział w Jarosławiu  II Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej 

87 Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "Dżet 
Rzeszów - Boguchwała" w Boguchwale 

X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych o Puchar 
Starosty Rzeszowskiego i Burmistrza Boguchwały oraz Puchar Okręgu Podkarpackiego 
pod Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego 

88 Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej w Leżajsku Publikacja periodyku "Almanach Leżajski" (półrocznik) 
89 Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem II Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie Rudnik nad Sanem 

2010 
90 Towarzystwo Muzyczne w Kraczkowej Zgrupowanie artystyczne Chóru i Orkiestry Kameralnej "Nicolaus" poprzedzające 

koncerty w Hołdzie Papieżowi Polakowi w V rocznicę śmierci  
91 Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu XXVII Przemyska Jesień Muzyczna 
92 Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu V Wiosenne Kursy Mistrzowskie  
93 Towarzystwo Operowe i Teatralne w Krośnie VI Polski Festiwal Narodowy - Żarnowiec 2010 
94 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki w 

Ustrzykach Dolnych Wydanie 16 numeru rocznika historyczno - krajoznawczego Bieszczad 

95 Towarzystwo Promocji Dzieci Utalentowanych Muzycznie w 
Rzeszowie Podkarpacie promuje muzykę Chopina 

96 Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku III Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej - Leżajsk 2010 
97 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu "Noc Kupały - Jednak Sprawne Igraszki Świętojańskie" 
98 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu J. Łoziński Wspomnienia lwowskie z 1892 r. jako źródło do historii i kultury polskiej na 

Kresach 
99 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu H. Wiśniewska, L. Tymiakin Kunszt pisania po polsku w królewskim Przemyślu (XVI - 

XVII wiek) 
100 Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu w Przemyślu Wydanie monografii ze 120 - letniej działalności Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i 

Regionu z okazji Jubileuszu 120 - lecia Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu 
101 Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "Leliwa" w Leżajsku VI Leżajsk Jazz Festival 2010 
102 Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "Leliwa" w Leżajsku My Lasowiacy i Rzeszowiacy - ocalić od zapomnienia 
103 Towarzystwo Śpiewacze "Melodia" im. Stanisława Lachmana w Mielcu "Tryptyk Chopinowski" w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w 

Mielcu 
104 Wspólnota Obywatelska na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej w 

Jurowcach Karpacka Biesiada Filmowa 
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105 Zarząd Wojewódzki Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów 
Rezerwy Wojska Polskiego w Rzeszowie 

Obchody 82 rocznicy powstania 17 Pułku Piechoty, 71 rocznicy walk 17 Pułku Piechoty 
o Borownicę we wrześniu 1939 r. … 

106 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach  XX Łemkowski Kermesz w Olchowcu 
107 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Oddział Wojewódzki 

Woj. Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie XXXIII Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

 
 
 
KWOTA ŚRODKÓW na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z budżetu województwa 68 000,00 PLN 
Dofinansowanie zadań  
L.p. NAZWA ZADANIA,  

nazwa oddziału lub jednostki organizującej konkurs, imiona i 
nazwiska osób, które udzielają informacji, kontakt: email, tel. 

KWOTA do podziału, podst. 
prawna 
DECYZJA  
nr uchwały  

ROZSTRZYGNIĘCIE - DECYZJA 
sposób ogłoszenia wyników, data i adres strony 
internetowej**, na której zamieszczona została 
lista wybranych projektów 

1 Wspieranie nauki i edukacji 68000,00 
Uchwała Nr 251/4865/10 
Zarządu Województwa 
Podkarpackiego  
z dnia 19 stycznia 2010 r. 

uchwała nr 265/5218/10 Zarządu Województwa z 
dnia 23 marca 2010 r. 

 
 
 
Organizacje, które uzyskały dofinansowanie zadań 
L.p. NAZWA ORGANIZACJI  

adres 
ZADANIE  

TYTUŁ PROJEKTU 
 

 
1 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych 

w TARNOBRZEGU 
Konferencja i warsztaty edukacyjne: Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

2 Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „ŚLAD" Wydawanie niekomercyjnego czasopisma. Kwartalnika społeczno - historycznego "ŚLAD" 
kontynuacja, w tym  wydawnictwa specjalnego z okazji Roku Sybiraka 

3 Podkarpacki Klub Samorządności w RZESZOWIE „Idee samorządności dawniej i dziś”- konferencja naukowa i program edukacyjny 
4 Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" organizacji 

społ.- wych. Jednostki strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa - Kuli  
RZESZÓW 

"Strzelec" - pismo młodzieżowe, patriotyczne 
 

5 Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" organizacji 
społ.- wych. Jednostki strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa - Kuli  
RZESZÓW 

Na tropach historii - Kresy - tam trwała Polska 

6 Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w RZESZOWIE 

Podkarpacki przegląd gazetek szkolnych 

7 Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w RZESZOWIE 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Kwiat Azalii” 

8 Towarzystwo Naukowe w RZESZOWIE Słownik biograficzny organizatorów oświaty, twórców kultury i nauki województwa 
podkarpackiego XIX i XX wieku 

9 Stowarzyszenie na rzecz osób szczególnej troski „Nadzieja” w 
STALOWEJ WOLI 

50 lat pracy rewalidacyjno – terapeutycznej szkolnictwa specjalnego w Stalowej Woli – 
publikacja książki. 

10 Stowarzyszenie na rzecz osób szczególnej troski „Nadzieja” w 
STALOWEJ WOLI 

Konferencja naukowa pn.: Kompleksowa opieka wsparta terapią i oddziaływaniami 
rewalidacyjnymi osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami i autyzmem 
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Załącznik nr 2 do sprawozdania 

z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku 
 

ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE ORGANIZACJOM W TRYBIE INNYM NIŻ OTWARTY KONKURS OFERT 
 
 
Departament Promocji Turystyki i Sportu 
 
KWOTA ŚRODKÓW na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z budżetu województwa 2 236 585,00 PLN 
Dofinansowanie zadań  
L.p. NAZWA ZADANIA,  

nazwa oddziału lub jednostki,  
imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych, 
udzielających informacji, kontakt: email, tel. 

KWOTA ogółem 
DECYZJA  
podst. prawna, 
nr uchwały samorządu 

ROZSTRZYGNIĘCIE - DECYZJA 
sposób ogłoszenia wyników, data i adres strony 
internetowej**, na której zamieszczona została lista 
podmiotów otrzymujących dofinansowanie 

1 Realizacja zadań w ramach  sportu kwalifikowanego w województwie 
podkarpackim. 
 
Oddział kultury fizycznej i sportu 
 
Marcin Szczepański,  tel. 017/ 747-66-08 
m.szczepanski@podkarpackie.pl 
 
Teresa Łojczyk tel. 017/ 747-66-05 
t. lojczyk@podkarpackie.pl 
 
Jan Falandys  017/ 747-66-07 
j.falandys@podkarpackie.pl 
 
Bożena Dębiec 017/ 747-66-04 
b.debiec@podkarpackie.pl 

 
2 298 000 zł 

Uchwała Nr :      XVIII/286/08 
Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 28 stycznia 2008 r. w 
spr. warunków i trybu 
wspierania rozwoju sportu 
kwalifikowanego w woj. 
podkarpackim  

Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego 
zamieszczane na www.bip.podkarpackie.pl 
 lub 
www.wrota.podkarpackie.pl 
 

 
Organizacje, które uzyskały dofinansowanie 
L.p. NAZWA ORGANIZACJI  

adres 
ZADANIE  

TYTUŁ PROJEKTU 
1.  Podkarpacki Związek Badmintona 

35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 
 

Organizacja i udział w zawodach badmintona w ramach ogólnopolskiego 
systemu sportu młodzieżowego 

2.  Podkarpacki Związek Biathlonu 
38-440 Iwonicz – Zdrój, Al. Leśna 2A 

Udział w imprezach sportowych w biathlonie w ramach Ogólnopolskiego 
Systemu Sportu Młodzieżowego 

3.  Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22 

Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych oraz praca trenerów i zakup 
sprzętu w I kwartale 2010 roku 

4.  Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych 
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1 

Organizacja zawodów, udział w imprezach narciarskich oraz szkolenie dzieci i 
młodzieży 

5.  Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie Udział w turnieju „Gwiazdy nad Bugiem” w Winnicy na Ukrainie 

mailto:m.szczepanski@podkarpackie.pl�
mailto:t.%20lojczyk@podkarpackie.pl�
mailto:j.falandys@podkarpackie.pl�
mailto:b.debiec@podkarpackie.pl�
http://www.bip.podkarpackie.pl/�
http://www.wrota.podkarpackie.pl/�
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35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 
6.  Podkarpacki Okręgowy Związek Karate 

35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 
Praca szkoleniowa trenera najzdolniejszych kadetów, młodzików i juniorów 
młodszych z Podkarpacia w 2010 roku 

7.  Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Udział w halowych zawodach sportowych 

8.  Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 
 

Organizacja szkolenia i udział w imprezach w skokach do wody 

9.  Podkarpacki Związek Szachowy 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Udział w zawodach szachowych 

10.  Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Udział w III Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym Kadetów 

11.  Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Udział w Mistrzostwach Polski Seniorów w akrobatyce sportowej 

12.  Podkarpacki Okręgowy Związek Karate 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin oraz szkolenie instruktorów 

13.  Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Organizacja i udział w konsultacjach szkoleniowo startowych, udział w 
rozgrywkach ponadwojewódzkich o Mistrzostwo Polski w różnych kategoriach 
wiekowych 

14.  Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Organizacja mistrzostw województwa w tenisie stołowym w różnych kategoriach 
wiekowych oraz udział w zawodach centralnych 

15.  Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Udział reprezentacji wojewódzkiej w Eliminacjach do OOM i Mistrzostw Polski 
oraz zakup sprzętu 

16.  Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej 
37-200 Przeworsk, ul Konopnickiej 7/2 

Przygotowanie i udział reprezentacji województwa podkarpackiego w biegu na 
orientację w MPJ, OOM i MMM 

17.  Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Organizacja i udział w zawodach piłki siatkowej – 1/8 i 1/4 MP młodzików, 1/4 
MP kadetów i 1/2 juniorek oraz eliminacjach OOM 

18.  Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów w I półroczu 2010 roku 

19.  Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Udział w imprezach zapaśniczych 

20.  Ludowy Klub Sportowy „Unia” w Horyńcu Zdroju 
37-620 Horyniec Zdrój, ul. Sobieskiego 4 

Udział w XIV Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Warcabach Klasycznych 
64-polowych 

21.  Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Organizacja turniejów bokserskich oraz udział OOM w boksie 

22.  Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22 Praca szkoleniowa trenerów lekkiej atletyki w 2010 roku 

23.  Rzeszowski Klub Taekwon-do 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 11 A Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF 

24.  Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22 Udział w Mistrzostwach Świata w biegach przełajowych ISF 

25.  Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży 

26.  Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Organizacja i udział w zawodach piłki siatkowej – 1/2 i finału MP młodzików, 1/2 i 
finału MP kadetów, 1/2 i finału MP juniorów oraz eliminacjach dziewcząt i 
finałach dziewcząt i chłopców OOM 
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27.  Miejski Ludowy Klub Sportowy „Lechia” Sędziszów Małopolski 
39-120 Sędziszów Młp., ul. Sportowa 32 

Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek do lat 20 w podnoszeniu 
ciężarów 

28.  Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter” 
35-020 Rzeszów, ul. Langiewicza 27 Organizacja i udział w zawodach judo 

29.  Rzeszowski Klub Taekwon-do 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 11 A Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF 

30.  Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Organizacja i udział w zawodach z akrobatyki sportowej 

31.  Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22 Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w II kwartale 2010 roku 

32.  Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Prowadzenie szkolenia sportowego w łucznictwie, udział w zawodach 
sportowych szczebla centralnego i okręgowego 

33.  Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 6A 

Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej chłopców w rocznikach 1994, 
1995, 1996 

34.  Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Organizacja Mistrzostw Województwa w tenisie stołowym w różnych kategoriach 
wiekowych oraz udział w zawodach centralnych 

35.  Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22 Zakup aparatury pomiarowej do organizacji imprez lekkoatletycznych 

36.  Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej 
37-200 Przeworsk, ul Konopnickiej 7/2 Organizacja zawodów w biegu na orientację 

37.  Uczniowski Klub Sportowy „Diament Pstrągowa” 
38-121 Pstrągowa 105 Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów Semi i Light Contact 

38.  Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Udział reprezentacji wojewódzkiej w eliminacjach do OOM, mistrzostwach Polski 
i Finałach oraz zakup sprzętu 

39.  Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22 Organizacja Mistrzostw Polski w chodzie na 20 km 

40.  Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Praca szkoleniowa trenerów wojewódzkich w 2010 roku 

41.  Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego 
35-205 Rzeszów, ul. Gołębia 10 Udział kadry woj. podkarpackiego w zawodach w strzelectwie sportowym 

42.  Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim 
Glinik Zaborowski 181 
38-100 Strzyżów 

Jeździeckie Zawody Ogólnopolskie – II Memoriał Majora Henryka 
Dobrzańskiego Hubala 

43.  Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Organizacja i udział w zawodach piłki siatkowej - plażowej 

44.  Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter” 
35-020 Rzeszów, ul. Langiewicza 27 Udział w zawodach judo 

45.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SYRENA” przy Szkole 
Podstawowej w Woli Gnojnickiej 
39-105 Gnojnica 504 

Udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w sumo 

46.  Uczniowski Klub Sportowy „Diament Pstrągowa” 
38-121 Pstrągowa 105 Udział w Mistrzostwach Polski w Kickboxingu Juniorów Full Contact 

47.  Podkarpacki Związek Szachowy 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Organizacja Mistrzostw Świata Kobiet i Mężczyzn do lat 20 w szachach 

48.  Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Udział w konsultacjach i zgrupowaniach szkoleniowo-startowych, kadr 
wojewódzkich chłopców i dziewcząt w różnych kategoriach wiekowych 

49.  Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych Szkolenie dzieci, młodzieży i trenerów oraz organizacja letnich imprez 
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38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1 narciarskich w II półroczu 2010 r. 
50.  Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie 

35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 
Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach 
sportu kwalifikowanego. Organizacja i prowadzenie szkolenia młodzieży 
uzdolnionej. 

51.  Rzeszowski Klub Kajakowy 
35-051 Rzeszów, ul. Podpromie 8A 

Obóz przygotowawczy do Mistrzostw Polski Seniorów w Bydgoszczy oraz start 
w MP Seniorów 2010 

52.  Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Praca szkoleniowa trenera kadry wojewódzkiej w 2010 roku 

53.  Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22 Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w III kwartale 2010 roku 

54.  Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego 
35-205 Rzeszów, ul. Gołębia 10 

Udział kadry woj. podkarpackiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 
Zielonej Górze 

55.  Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów w III kwartale 2010 r. 

56.  Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Udział reprezentacji wojewódzkiej w zawodach ogólnopolskich oraz zakup 
sprzętu 

57.  Uczniowski Klub Sportowy „mPunkt Sailing Team” Rzeszów 
35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 2/37 Udział w Mistrzostwach Europy juniorów w klasie Laser Standard 

58.  Ludowy Klub Sportowy „Unia” w Horyńcu Zdroju 
37-620 Horyniec Zdrój, ul. Sobieskiego 4 

Udział w XII Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w warcabach 100-polowych 
w Mińsku Mazowieckim 

59.  Podkarpacki Związek Badmintona 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 
 

Organizacja i udział w zawodach badmintona w ramach ogólnopolskiego 
systemu sportu młodzieżowego 

60.  Podkarpacki Związek Biathlonu 
38-440 Iwonicz – Zdrój, Al. Leśna 2A Organizacja obozów szkoleniowych oraz zakup sprzętu sportowego 

61.  Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku 
38-500 Sanok, Królowej Bony 4 Udział we współzawodnictwie juniorów młodszych w hokeju na lodzie 

62.  Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Udział w konsultacjach szkoleniowo-startowych, kadr wojewódzkich chłopców i 
dziewcząt w różnych kategoriach wiekowych oraz zakup sprzętu sportowego 

63.  Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Organizacja i udział w zawodach w ramach szkolenia młodzieży uzdolnionej 
sportowo 

64.  Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Udział w zgrupowaniu szkoleniowym i zakup sprzętu sportowego 

65.  Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Praca szkoleniowa trenerów wojewódzkich w 2010 roku 

66.  Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski 
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2  

Udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w żeglarstwie i zakup 
sprzętu 

67.  Uczniowski Klub Sportowy „mPunkt Sailing Team” Rzeszów 
35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 2/37 Udział w Mistrzostwach Świata juniorów w klasie Laser Standard 

68.  Podkarpacki Okręgowy Związek Karate 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Udział w zawodach karate kyokushin oraz szkolenie instruktorów 

69.  Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Organizacja turnieju w mini-koszykówce chłopców 

70.  Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego 
35-205 Rzeszów, ul. Gołębia 10 Udział w zawodach Finału Pucharu Polski w strzelectwie sportowym 

71.  Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie Organizacja i udział w zawodach z akrobatyki sportowej 
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35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 
72.  Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski 

35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Udział i organizacja turniejów bokserskich 
73.  Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie 

35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Udział w imprezach zapaśniczych 
74.  Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i 

Wrotkarstwa w Sanoku 
38-500 Sanok, ul. Królowej Bony 4 

Udział w zawodach i zgrupowaniach łyżwiarstwa szybkiego 

75.  Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego 
35-205 Rzeszów, ul. Gołębia 10 Zakup trenażera strzeleckiego SCATT USB Profesjonal 

76.  Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Organizacja mistrzostw województwa w tenisie stołowym w różnych kategoriach 
wiekowych oraz udział w zawodach centralnych 

77.  Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim 
Glinik Zaborowski 181 
38-100 Strzyżów 

Zawody jeździeckie Finał Podkarpacia 2010 

78.  Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina” w Lubzinie 
39-102 Lubzina 188 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów w Sumo 

79.  Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Organizacja Drużynowych Mistrzostw Europy juniorów i seniorów w akrobatyce 
sportowej 

80.  Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku 
38-500 Sanok, Królowej Bony 4 Udział we współzawodnictwie młodzików w hokeju na lodzie 

81.  Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Udział w zgrupowaniu szkoleniowym i zakup sprzętu sportowego 

82.  Podkarpacki Związek Szachowy 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Udział w zawodach szachowych 

83.  Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22 Zakup sprzętu sportowego 

84.  Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Zakup sprzętu sportowego 

85.  Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Zakup sprzętu sportowego do udziału we współzawodnictwie młodzieży 
uzdolnionej sportowo 

86.  Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Zakup sprzętu łuczniczego 

87.  Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22 Organizacja imprez lekkoatletycznych w IV kwartale 2010 roku 

88.  Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Zakup sprzętu do przeprowadzenia zawodów w podnoszeniu ciężarów 

89.  Podkarpacki Związek Badmintona 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 
 

Zakup sprzętu sportowego 

90.  Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Zakup sprzętu łuczniczego 

91.  Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej 
37-200 Przeworsk, ul Konopnickiej 7/2 Zakup sprzętu do szkolenia młodzieży z orientacji sportowej 

92.  Podkarpackie Stowarzyszenie Związków Sportowych 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Preselekcja młodzieży do sportu w ramach szkolenia kadr wojewódzkich 
młodzika w 2010 roku 

93.  Podkarpacki Związek Badmintona Organizacja zgrupowania najlepszych zawodników w kategoriach młodzik, junior 
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35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 
 

i młodzieżowiec Podkarpackiego Związku Badmintona 

94.  Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Praca szkoleniowa trenerów kadr wojewódzkich w 2010 roku 

95.  Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Udział w zawodach bokserskich oraz szkolenie młodzieży 

96.  Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku 
38-500 Sanok, Królowej Bony 4 Udział we współzawodnictwie młodzików i juniorów w hokeju na lodzie 

97.  Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Praca szkoleniowa trenerów reprezentacji wojewódzkich w kolarstwie w 2010 
roku 

98.  Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i 
Wrotkarstwa w Sanoku 
38-500 Sanok, ul. Królowej Bony 4 

Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego i konsultacja szkoleniowa 

99.  Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach 
sportu kwalifikowanego 

100.  Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Organizacja i prowadzenie zintegrowanego szkolenia kadr wojewódzkich 

101.  Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Organizacja i udział w zawodach piłki siatkowej 1/8 i 1/4 MP juniorów i kadetów 

102.  Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 
 

Organizacja i udział w imprezach pływackich 

 
 
Departament Edukacji i Kultury 

 
KWOTA ŚRODKÓW na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych  5 185 178,00 PLN 
dofinansowanie zadań  
L.p. NAZWA ZADANIA,  

nazwa oddziału lub jednostki,  
imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych, 
udzielających informacji, kontakt: email, tel. 

KWOTA ogółem 
DECYZJA  
podst. prawna, 
nr uchwały samorządu 

ROZSTRZYGNIĘCIE - DECYZJA 
sposób ogłoszenia wyników, data i adres strony 
internetowej**, na której zamieszczona została 
lista podmiotów otrzymujących dofinansowanie 

1 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkówpołożonych na obsza
rze  województwa  podkarpackiego  

Departament Edukacji i Kultury,  

Małgorzata Sadecka 
m.sadecka@podkarpackie.pl 

Kwota do podziału: -  200 000 000 
zł. - Uchwała Nr XLII/808/010 
Sejmiku  z dnia 25 stycznia 2010r.  
w sprawie udzielenia dotacji 
-  5 000 000 zł 
Uchwała Nr XLIV/861/10 Sejmiku  
z dnia 29 marca 2010 r. 

Ogłoszenie wyniku naboru  nastąpiło na stronie 
internetowej, www.wrota.podkarpackie.pl ponadto 
podmioty otrzymały pisemną odpowiedź o wynikach 
naboru. 
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Organizacje, które uzyskały dofinansowanie zadań 
 
 
L.p. 

 
Podmiot 

 
Nazwa zadania 

1.  Diecezja Sandomierska Renowacja oficyny dworskiej Kozłowieckich położonej w Hucie Komorowskiej  
2.  Parafia Rzymsko -Katolicka  pw. Trójcy Świętej           w 

Babicach 
Prace konserwatorskie dawnej cerkwi w Skopowej  

3.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny  
w Bachórcu  

Konserwacja polichromii w kościele pw. Św. Katarzyny w Bachórcu - kontynuacja  

4.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ścięcia Św. J. Chrzciciela w 
Baranowie Sandomierskim 

Remont dachu na kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Baranowie 
Sandomierskim  

5.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha  
w Bielinach   

Remont ogrodzenia przy kościele pw. Św. Wojciecha w Bielinach  

6.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Świętej 
 w Bieździedzy 

Konserwacja wnętrza kościoła pw. Trójcy Świętej   
w Bieździedzy - kontynuacja 

7.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. S. Kostki  
w Birczy 

Prace remontowo - konserwatorskie elewacji budynku plebani w Birczy  

8.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława B.M.  
w Boguchwale  

Konserwacja polichromii ściennej w kościele   
pw. Św. Stanisława w Boguchwale 

9.  Klasztor OO Dominikanów  
w Borku Starym  

Konserwacja barokowych ołtarzy bocznych w Sanktuarium OO. Dominikanów w Borku 
Starym   

10.  Klasztor OO Dominikanów  
w Borku Starym  

Wymiana pokrycia dachowego , okien i elewacji  
w klasztorze OO. Dominikanów w Borku Starym  

11.  Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Mikołaja w Borowej   Przebudowa ogrodzenia przy kościele pw. Św. Mikołaja w Borowej 
12.  Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Bóbrce 
Konserwacja trzech witraży w prezbiterium kościoła pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Bóbrce 

13.  Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela  
w Brzeźnicy    

Konserwacja polichromii prezbiterium kościoła  
pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy    

14.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w 
Brzozowie  

 
Konserwacja ołtarza Zwiastowania NMP w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w 
Brzozowie  

15.  Parafia Rzymsko - Katolicka  pw. Św. Andrzeja Boboli         w 
Bystrem 

 
Remont zabytkowej cerkwi w Kulnie - kontynuacja 

16.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Wniebowzięcia NMP w 
Chłopicach 

Konserwacja i rekonstrukcja wystroju przedsionka  
w  kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach  

17.  Parafia Rzymsko - Katolicka    pw. Wszystkich Świętych  w 
Chorzelowie  

Remont budynku plebani w Chorzelowie - izolacje przeciwwilgociowe  

18.  Parafia Rzymsko - Katolicka    pw. Wszystkich Świętych     
w Chorzelowie  

Wymiana, remont i montaż instalacji  radiofonicznej, alarmowej i odgromowej w kościele 
pw. Wszystkich Świętych  w Chorzelowie 

19.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Św. M. Archanioła  
w Cieklinie 

Wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Św. M. Archanioła w Cieklinie  

20.  Parafia Rzymsko - Katolicka    pw. Św. Wojciecha  
w Cieszanowie   

Renowacja kościoła pw. Św. Wojciecha  
w Cieszanowie  

21.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. W 
Czarnej  

Konserwacja zabytków ruchomych z kościołów  
w Czarnej, Michniowcu i Rabem  

22.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Św. Onufrego  
w Dąbrówce   

Remont drewnianego kościoła   
pw.  Św. Onufrego  w Dąbrówce - kontynuacja 

23.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Niepokalanej w Kompleksowy remont dawnej cerkwi greckokatolickiej w Świątkowej Małej  
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Desznicy  
24.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM  

w Dobrzechowie    
Remont organów w kościele filialnym pw. Św. Doroty w Kozłówku  

25.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w 
Dubiecku   

Konserwacja obrazów z ołtarza głównego w prezbiterium kościoła pw. Niepokalanego 
Serca NMP w Dubiecku 

26.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych   
w Dudyńcach  

Remont dzwonnicy przy kościele pw. Wszystkich Świętych  
 w Dudyńcach  

27.  Klasztor OO. Bernardynów      w Dukli  Remont elewacji budynku kościoła OO. Bernardynów w Dukli - III etap 
28.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Marii Magdaleny      w Dukli  Prace konserwatorskie wnętrza dzwonnicy przy kościele pw. Św. Marii Magdaleny w 

Dukli    
29.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Zofii                  w 

Dylągowej   
Konserwacja wyposażenia kościoła pw. Św. Zofii  w Dylągowej  

30.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca  
w Dynowie  

Prace remontowo - konserwatorskie wnętrza kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie  

31.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP  
w Frysztaku  

Konserwacja ołtarza bocznego Serca Pana Jezusa w kościele pw. Narodzenia NMP w 
Frysztaku  

32.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha  
w Gawłuszowicach  

Remont budynku plebani w Gawłuszowicach 

33.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej  
w Głogowie Młp.  

Prace konserwatorskie ołtarza bocznego MB oraz obrazu MB Głogowskiej w kościele pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp.  

34.  Parafia Rzymsko - Katolicka  pw. Ofiarowania NMP  
w Górnie   

Wymiana pokrycia dachowego w kościele pw. Ofiarowania NMP w Górnie   

35.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowstąpienia Pana 
Jezusa w Górzance  

Konserwacja obrazów z kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa  
w Górzance   

36.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikoła   
w Grabownicy Starzeńskiej   

Prace remontowo - konserwatorskie organistówki  
w zespole kościelno - plebańskim w Grabownicy Starzeńskiej 

37.  Parafia Rzymsko - Katolicka  pw. Nawiedzenia NMP 
w Grochowcach    

Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Grochowcach    

38.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary            w 
Grodzisku Dolnym  

Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac remontowo – 
konserwatorskich  
w kościele pw. Św. Barbary  w Grodzisku Dolnym  

39.  Parafia Rzymsko - Katolicka  
w Haczowie 

Montaż systemu monitoringu drewnianego kościoła w Haczowie 

40.  Parafia Rzymsko - Katolicka    pw. Niepokalanego Serca NMP  
w Hadlach Szklarskich  

Wymiana i konserwacja posadzki w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Hadlach 
Szklarskich - kontynuacja  

41.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja           w Harcie  Remont kaplicy cmentarnej w Harcie 
42.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Doroty              w 

Harklowej  
Konserwacja elewacji kościoła  pw. Św.  Doroty w Harklowej   

43.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Hoczwi  Konserwacja i restauracjia ołtarza głównego w kościele pw. Św. Anny  w Hoczwi  
44.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Horyńcu Zdroju  
Prace konserwatorskie przy ołtarzu Św. Franciszka w kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju  

45.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Hucie Krzeszowskiej   

Remont dzwonnicy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie 
Krzeszowskiej   

46.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława bpa  
w Humniskach  

Konserwacja ołtarza bocznego w kaplicy Św. Antoniego w kościele pw. Św. Stanisława 
Bpa  
w Humniskach   

47.  Parafia Rzymsko - Katolicka    pw. Narodzenia NMP  
w Hyżnem   

Konserwacja chóru wraz z obrazami apostołów w kościele pw. Narodzenia NMP w 
Hyżnem   



9 
 

48.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych  
w Iwoniczu 

Konserwacja krucyfiksu  z Grupy Ukrzyżowania oraz chrzcielnicy w kościele pw. 
Wszystkich Świętych w Iwoniczu 

49.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP 
 w Jaćmierzu  

Prace konserwatorskie feretronów  w kościele pw. Wniebowzięcia NMP  w Jaćmierzu  

50.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP         
w Jaksmanicach  

Prace remontowe wnętrza kościoła oraz cokołu na zewnątrz kościoła pw. Narodzenia 
NMP  
w Jaksmanicach 

51.  Klasztor Franciszkanów w Jarosławiu Konserwacja ołtarza Wielkiego w kościele Franciszkanów pw. Św. Trójcy w Jarosławiu- 
etap II  

52.  Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy 
Bożej Anny Jenke w Jarosławiu  

Remont i renowacja bramy wjazdowej w opactwie pobenedyktyńskim w Jarosławiu  

53.  Rektorat przy Kościele Św. Mikołaja w Jarosławiu  Renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Mikołaja w Jarosławiu  
54.  Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w 

Jarosławiu 
Wymiana stolarki okiennej i okratowań  budynku klasztornego w Jarosławiu - kontynuacja 

55.  Parafia Rzymsko - Katolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Jaślanach   

Remont wnętrza budynku plebani w Jaślanach  

56.  Klasztor OO. Bernardynów  
w Jelnej  

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach w kościele OO Bernardynów w 
Jelnej  

57.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM  
w Jodłowej  

Konserwacja pomnika Konstytucji 3-go Maja i bitwy Racławickiej w Jodłowej  

58.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najś. Serca Pana Jezusa w 
Kamieniu  

Konserwacja czterech konfesjonałów  w kościele pw. Najś. Serca Pana Jezusa w 
Kamieniu  

59.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. M. Archanioła  
w Klimkówce 

Konserwacja struktury ołtarzowej, rzeźb, obrazów w kościele  pw. Św. Michała Archanioła          
w Klimkówce 

60.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św.  Anny                     w 
Kołaczycach   

Prace konserwatorsko - restauratorskie wnętrza kościoła pw. Św.  Anny w Kołaczycach    

61.  Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej  
w Komańczy   

Remont dzwonnicy w cerkwi filialnej w Turzańsku  

62.  Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej  
w Komańczy   

Rekonstrukcja zabytkowej cerkwi w Komańczy  

63.  Parafia Rzymsko - Katolicka  
pw. MB Pocieszenia w Komborni  

Remont instalacji elektrycznej w kościele pw. MB Pocieszenia w Komborni  

64.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Niepokalanego Serca NMP w 
Krasnej   

Prace remontowe zewnętrzne kościoła  
pw. Niepokalanego Serca NMP w Krasnej    

65.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina  
w Krasiczynie   

Wykonanie  izolacji ścian fundamentowych oraz drenażu odwadniającego kościoła  
w Korytnikach  

66.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe w 
Krempnej  

Konserwacja ikonostasu dawnej cerkwi w Krempnej  

67.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha          w Krośnie  Konserwacja dwóch  rzeźb oraz chóru w kościele  
pw. Św. Wojciecha w Krośnie - kontynuacja 

68.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Trójcy Św. - Fara  
w Krośnie  
 

Konserwacja ołtarza  bocznego pw. Serca Pana Jezusa w kościele farnym w Krośnie  

69.  Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa   w Krośnie Wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku Domu Dziecka w Krośnie  
70.  Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych - Franciszkanów w Krośnie  
Konserwacja przy ołtarzu w kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele OO. 
Franciszkanów w Krośnie  

71.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w 
Krowicy Samej  

Remont i przebudowa kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej   
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72.  Parafia Rzymsko - Katolicka  
pw. Narodzenia NMP  w Króliku Polskim  

Prace remontowo - konserwatorskie kościoła filialnego w Bałuciance - kontynuacja 

73.  Parafia Rzymsko - Katolicka  pw. Matki Bożej Pocieszenia  w 
Krzemienicy  

Prace konserwatorskie ambony i antypedium  w kościele pw. Św. Jakuba w Krzemienicy  

74.  Parafia Rzymsko - Katolicka  pw. Matki Bożej Pocieszenia   w 
Krzemienicy  

Remont schodów przy kościele pw. Św. Jakuba w Krzemienicy  

75.  Parafia Rzymsko - Katolicka  
pw. Narodzenia NMP   w Krzeszowie 

Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie - etap II 

76.  Parafia Rzymsko - Katolicka  
pw. Narodzenia NMP              w Krzeszowie 

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie  

77.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny      
w Kurzynie Średniej    

Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac remontowo – 
konserwatorskich budynku kościoła pw.Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej  

78.  Parafia Rzymsko - Katolicka  pw. MB Nieustającej Pomocy w 
Kuźminie    

Remont podłogi w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kuźminie  

79.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Nawiedzenia NMP  
w Lesku  

Kompleksowe prace restauratorskie elewacji kamiennej oraz detalu architektonicznego 
gotyckiej wieży kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Lesku  

80.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Świętej Trójcy       w Leżajsku  Rewitalizacja Zespołu Kościoła Farnego w Leżajsku - kontynuacja  
81.  Klasztor OO Bernardynów w Leżajsku  Rewitalizacja XVII - wiecznego zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Leżajsku  
82.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 

w m. Lipa 
Odwodnienie kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lipie  

83.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw.Św. Stanisława B.M. 
w Lubaczowie  

Konserwacja wyposażenia ruchomego w kościele  
pw. Św. Stanisława B.M. w Lubaczowie  

84.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Św. Mikołaja               w Lubli Konserwacja ołtarza głównego w kościele  
pw. Św. Mikołaja w Lubli 

85.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Św. Mikołaja            w 
Lubzinie  

Konserwacja ołtarza bocznego Pana Jezusa Miłosiernego w kościele pw. Św. Mikołaja  
w Lubzinie 

86.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Wniebowzięcia NMP  w 
Lutczy 

Konserwacja wnętrza  - organy i obraz Św. Anny w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w 
Lutczy - kontynuacja  

87.  Parafia Rzymsko - Katolicka    pw. Wniebowzięcia NMP    w 
Lutczy 

Remont więźby dachowej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy - kontynuacja  

88.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Św. Andrzeja  
w Łączkach Jagiellońskich  

Konserwacja i restauracja polichromii ściennej prezbiterium oraz stropu  w kościele                 
pw. Św. Andrzeja w Łączkach Jagiellońskich  

89.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja  
w Łękach Górnych   

Konserwacja gotyckiego obrazu "Zaśnięcie Matki Bożej" i rzeźby gotyckiej "Matka Boża 
Bolesna"  
z kościoła pw. Św. Bartłomieja  w Łękach Górnych   

90.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Łękach Strzyżowskich   

Remont pokrycia dachowego cerkwi w Rzepniku - kontynuacja  

91.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP  
w m. Święte 

Prace remontowo - konserwatorskie w obrębie kopuły kościoła pw. Narodzenia NMP                   
w m. Święte    

92.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca  
w Malawie  

Konserwacja ołtarza głównego i grupy pasyjnej w kościele filialnym  pw. Św. Marii 
Magdaleny  
w Malawie 

93.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w 
Michałówce 

Konserwacja polichromii kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Michałówce  

94.  Dom Macierzysty Zgromadzenia Św. M. Archanioła w Miejscu 
Piastowym  
 

Przebudowa i adaptacja poddasza budynku Domu Macierzystego Zgromadzenia ŚW. M. 
Archanioła  w Miejscu Piastowym  

95.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mateusza              w Mielcu  Renowacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mielcu  
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96.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Huberta            w Miłocinie  Remont zabytkowej kaplicy Św. Huberta w Miłocinie  
97.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Rozesłania Apostołów w 

Mrzygłodzie  
Remont instalacji elektrycznej oraz odgromowej w kościele filialnym pw. Św. Piotra i 
Pawła           w Tyrawie Solnej 

98.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Rozesłania Apostołów w 
Mrzygłodzie  

Renowacja tynków dzwonnicy i kościoła pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie  

99.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Rozesłania Apostołów w 
Mrzygłodzie  

Konserwacja polichromii wnętrza kościoła pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie  

100.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Antoniego Padew. w 
Nagoszynie    

Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła  pw. Św. Antoniego Padew. w 
Nagoszynie  

101.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Nehrybce   

Prace malarskie wnętrza oraz remont ogrodzenia przy  kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Nehrybce  

102.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja  
w Niebieszczanach  

Prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele pw. Św. Mikołaja  
w Niebieszczanach - etap II 

103.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja                w 
Nienadówce  

Konserwacja ołtarza głównego  w kościele pw. Św. Bartłomieja w Nienadówce  

104.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Nisku  Odtworzenie ciągów pieszych oraz dokończenie osuszania ścian kościoła pw. Św. Józefa           
w Nisku - etap II 

105.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja  
w Nowotańcu  

Prace malarskie dachu i elewacji  kościoła pw. Św. Mikołaja w Nowotańcu  

106.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. J. Chrzciciela   
w Odrzechowej  

Odbudowa muru wokół cerkwi i odnowienie dzwonnicy w Odrzechowej  

107.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny D.M.  
w Odrzykoniu  

Remont pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Katarzyny D.M. w Odrzykoniu  

108.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w 
Osieku Jasielskim 

Konserwacja polichromii stropu w prezbiterium kościoła  pw. Przemienienia Pańskiego  
w Osieku Jasielskim   

109.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM  
w Osobnicy 

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Stanisława BM w Osobnicy 

110.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Królowej Polski  
w Pełkiniach  

Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. NMP Królowej Polski w Pełkiniach  

111.  Zakon OO. Karmelitów Klasztor w Pilźnie  Remont murów kościoła klasztornego OO. Karmelitów  
w Pilźnie  

112.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioław 
Płazowie  

Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego w kościele pw. Św. Michała 
Archanioła w Płazowie - kontynuacja 

113.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Gromnicznej  
w Porażu 

Konserwacja i restauracja empory  i prospektu organowego w kościele pw.MB. 
Gromnicznej          w Porażu   

114.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Wniebowziętej w 
Przeczycy  

Konserwacja  polichromii kościoła pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy  

115.  Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP      
w Przemyślu 

Remont cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu 

116.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. J. Chrzciciela - Archikatedra w 
Przemyślu  

Remont i konserwacja wieży archikatedralnej  w Przemyślu  

117.  Klasztor pw. Matki Boskiej Bolesnej Zakonu Świętego Bazylego 
Wielkiego w Przemyślu (greckokatolicki)  

Prace konserwatorskie polichromii cerkwi przy ul. Salezjańskiej 2 Przemyślu 

118.  Opactwo Sióstr Benedyktynek w Przemyślu Wymiana pokrycia dachu na budynku kościoła opactwa Sióstr Benedyktynek  
119.  Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego            w 

Przemyślu  
Remont elewacji w budynku Pałacu Biskupów w Przemyślu przy Placu Katedralnym 4 

120.  Zgromadzenie Służebnic  Najświętszego Serca Jezusowego w 
Przemyślu 

Remont konserwatorski elewacji  budynku klasztornego Zgromadzenie Służebnic  
Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu 



12 
 

 
121.  Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego   

w Przemyślu 
Prace konserwatorskie w prawej nawie salezjańskiego kościoła pw. Św. Józefa w 
Przemyślu  

122.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w 
Przemyślu  

Prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu  

123.  Klasztor Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych - Franciszkanów  
w Przemyślu  

Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła klasztornego pw. Św. Marii Magdaleny                      
w Przemyślu  

124.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ducha Świętego  
w Przeworsku 

Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Pana Jezusa w kościele pw. Ducha Świętego                   
w Przeworsku 

125.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw.Św. Bartłomieja  
w Rogach  

Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia kościoła pw. Św. Bartłomieja w 
Rogach  

126.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Przemienienia Pańskiego w 
Ropczycach 

Prace konserwatorskie gotyckiego wątku ceglanego kościoła pw. Przemienienia 
Pańskiego             w Ropczycach - kontynuacja  

127.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w 
Ropczycach - Witkowicach  

Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Bożej Różańcowej z kościoła pw. Św. Michała 
Archanioła w Ropczycach - Witkowicach  

128.  Parafia Rzymsko - Katolicka  pw. Św. Tomasza Apostoła w 
Rybotyczach   

Prace remontowo - konserwatorskie ogrodzenia przy kościele pw. Św. Tomasza Apostoła 
w Rybotyczach - kontynuacja  

129.  Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Wawrzyńca  
w Rymanowie   

Prace konserwatorsko - restauratorskie kaplicy Matki Boskiej  w kościele pw. Św. 
Wawrzyńca          w Rymanowie    

130.  Klasztor OO. Bernardynów      w Rzeszowie   Renowacja i konserwacja organów w kościele OO. Bernardynów w Rzeszowie - etap II 
131.  Parafia Rzymsko - Rzymsko pw. Św. Wojciecha 

 i Stanisława – Fara w Rzeszowie  
Remont i konserwacja dzwonnicy kościała Farnego w Rzeszowie - etap II  

132.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w 
Sanoku   

Zmiana pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów więźby dachowej kościoła  
pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku   

133.  Biskupstwo Przemyskie  
i Nowosądeckie Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego w Sanoku  

Prace remontowo - konserwatorskie budynku Biskupstwa w Sanoku  

134.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w 
Sarnowie  

Remont drewnianego kościoła pw. Najśw. Serca Pana Jezusa  
w Sarnowie - etap III 

135.  Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Młp.  Konserwacja XVI wiecznych obrazów z Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w 
Sędziszowie Młp. 

136.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. M. Archanioła  
w Spiach 

Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. M. Archanioła w Spiach 

137.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Teresy              w m. Stale Prace konserwatorskie polichromii we wnętrzu przydrożnej kapliczki w Stalach 
138.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w 

Stalowej Woli 
Remont dachu kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli 

139.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Floriana  
w Stalowej Woli 

Wewnętrzne prace konserwatorskie drewnianego  kościoła pw. Św. Floriana w Stalowej 
Woli 

140.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Gwalberta  
w  Stanach 

Wymiana instalacji elektrycznej oraz odgromowej w kościele pw. Św. Jana Gwalberta                 
w  Stanach  

141.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Straszydlu  

Konserwacja rzeźb z ołtarza głównego z kościoła  pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy              
w Straszydlu 

142.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w 
Stubnie  

Konserwacja malowideł ściennych w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Stubienku - kontynuacja 

143.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w 
Surochowie  

Wymiana więźby i pokrycia dachu budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w 
Surochowie  

144.  Parafia Rzymsko - Katolicka  pw. Narodzenia NMP  Renowacja tynków kościoła pw. Narodzenia NMP w Siedliskach Bogusz 
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w  Siedliskach Bogusz 
145.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP  

w Ślęzakach 
 

Prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach - 
kontynuacja  

146.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP  
w Średniej Wsi  

Instalacja systemów bezpieczeństwa oraz remont instalacji elektrycznej w kościele                            
pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi 

147.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Wniebowziętej  
w Świlczy   

Prace konserwatorsko - restauratorskie kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym  
w Świlczy 

148.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa                    w 
Tarnawcu 

Konserwacja polichromii ściennych kościoła pw. Św. Józefa w Kuryłówce - Tarnawiec 

149.  Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika - Dom Zakonny  
w Tarnobrzegu - Wielowieś 

Konserwacja polichromiI w kaplicy przy klasztorze Sióstr Dominikanek  w Tarnobrzegu - 
Wielowsi 

150.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP  
w Torkach 

Renowacja tynków tambura kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Torkach   

151.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Św. Wawrzyńca  
w Trzcianie 

Konserwacja tynków i detalu architektektonicznego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w 
Trzcianie  

152.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Chrystusa Króla           w m. 
Trzciana - Zawadka Rymanowska  

Montaż instalacji systemów bezpieczeństwa oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
w cerkwi  w m. Zawadka Rymanowska 

153.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Chrystusa Króla                  w 
m. Trzciana - Zawadka Rymanowska  

Prace konserwatorskie ikonostasu byłej cerkwi w Trzcianie 

154.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Opatrzności Bożej  
w Trzebosi  

Konserwacja ołtarza bocznego  oraz obrazu "Podniesienia krzyża" w kościele pw. 
Opatrzności Bożej  w Trzebosi  

155.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Rodziny            w Trześni   Prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. Św. Rodziny w Trześni” 
156.  Parafia Rzymsko - Katolicka    pw. Św. Mikołaja Bpa.            w 

Tuligłowach  
Konserwacja  tynków ścian i sklepień w Klasztorku przy kościele pw. Św. Mikołaja Bpa               
w Tuligłowach - konserwacja tynków I piętra 

157.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Tuszowie Narodowym   

Remont ołtarza bocznego Matki Bożej w kościele pw. MB Wspomożenia Wiernych w 
Tuszowie Narodowym  

158.  Parafia Rzymsko - Katolicka   pw. Św. Katarzyny                  w 
Tyczynie  

Prace konserwatorskie tynków i malowideł w prezbiterium kościoła pw. Św. Katarzyny                         
w Tyczynie 

159.  Parafia Rzymsko  - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Tyrawie 
Wołoskiej   

Konserwacja ołtarza głównego  w kościele pw. Św. Mikołaja w Tyrawie Wołowskiej 

160.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela  
w Ulanowie  

Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac remontowo - 
konserwatorskich kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Ulanowie 

161.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja  
w Urzejowicach   

Renowacja i konserwacja organów w kościele pw. Św. Mikołaja w Urzejowicach  

162.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Królowej Polski w 
Ustrzykach Dolnych  

Prace konserwatorskie ścian przyległych do transpektu kościoła pw. NMP Królowej Polski                 
w Ustrzykach Dolnych 

163.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca  
w Warzycach   

Konserwacja ołtarza bocznego Maryjnego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach   

164.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP  
w Wietlinie  

Remont dachu kościoła filialnego pw. Narodzenia NMP w Wysocku  

165.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św.  M. Archanioła   
w Wietrznie 

Konserwacja polichromii w kościele pw. Św. M. Archanioła w Wietrznie - kontynuacja  

166.  Parafia Rzymsko Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Woli 
Zarczyckiej 

Remont elewacji kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej   

167.  Parafia Rzymsko - Katolicka    pw. Matki Bożej Królowej Polski w 
Wólce Niedźwiedzkiej  

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. MB. Królowej Polski w Wólce 
Niedźwiedzkiej - kontynuacja  

168.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. SS.Kosmy i Damiana w Remont kościoła pw. S. Kosmy i Damiana w Wujskiem  
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Wujskiem  
169.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa  

w Wysokiej Strzyżowskiej  
Konserwacja stacji Drogi Krzyżowej  w kościele pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej  

170.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa                      w 
Wysokiej Strzyżowskiej  

Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego oraz rekonstrukcja malowideł w  kościele 
filialnym  
w Oparówce - kontynuacja  

171.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP  
w Zaczerniu  

Konserwacja ołtarza pw. Św. Sebastiana  w kościele pw. Narodzenia NMP w Zaczerniu  

172.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP  
w Zagórzu   

Konserwacja  elewacji w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu   

173.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw.Św. Anny                       w 
Zaklikowie  

Remont kościoła cmentarnego pw. Św. Anny w Zaklikowie  

174.  Parafia Prawosławna pw. Św. Kosmy i Damiana  
w Zapałowie  

Konserwacja ikonostasu w cerkwi prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Zapałowie  

175.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w 
Zmiennicy 

Konserwacja z rekonstrukcją polichromii kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w 
Zmiennicy 

176.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława B.M.  
w Zręcinie  

Renowacja ołtarza głównego w kościele pw, Św. Stanisława B.M w Zręcinie - kontynuacja 

177.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława B.M.  
w Zręcinie  

Konserwacja malowideł ściennych w absydzie w kościele pw, Św. Stanisława B.M w 
Zręcinie 

178.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina Bpa  
w Zwierniku  

Konserwacja ołtarza pw. Serca Pana Jezusa w kościele pw. Św. Marcina Bpa w 
Zwierniku  

179.  Cariatas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu  Remont budynku  przy  ul. Ks. Piotra Skargi 6 w Przemyślu  
180.  Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych 

Kapucynów "Pokój i Dobro" w Stalowej Woli  
Konserwacja czterech obrazów z kościoła OO. Kapucynów w Stalowej Woli 

181.  Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie  Remont kapitalny cerkwi greckokatolickiej w Baligrodzie  
182.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława B-pa  

w  Chmielowie 
Prace konserwatorskie wewnętrznej dekoracji malarskiej oraz sztukatorskiej kościoła               
pw.  Św. Stanisława B-pa w  Chmielowie  

183.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Piotra i Pawła         w 
Ryszkowej Woli  

Wykonanie izolacji pionowej wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem wód opadowych 
kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli  

184.  Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Onufrego           w Łące  Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Onufrego w Łące  
 
 
KWOTA ŚRODKÓW na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z budżetu województwa 38 500, PLN 
Dofinansowanie zadań/organizacje, które uzyskały dofinansowanie zadań 
L.p. NAZWA ZADANIA/ ORGANIZACJE KTÓRE EUZYSKAŁY 

DOFINANSOWANIE ZADAŃ 
 

KWOTA ogółem 
DECYZJA  
podst. prawna, 
nr uchwały samorządu 

  
ROZSTRZYGNIĘCIE - DECYZJA 
sposób ogłoszenia wyników, data i adres strony 
internetowej**, na której zamieszczona została 
lista podmiotów otrzymujących dofinansowanie 

1 Wydanie publikacji naukowej „Polska – Ukraina. Teraźniejszość i 
przyszłość. Studia społeczno-polityczne” 
 
Stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska Na Rzecz Rozwoju Ziemi 
Sanockiej, Jurowce 102, 38-507 Sanok, tel. Jurowce 102,  
tel. 697174234 
Bartosz Mrugała, Prezes 
 

9 000,, PLN 
 
art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i 
wolontariacie, 
 
uchwała nr 283/5615/10 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z 

Na wniosek organizacji pozarządowej Zarząd 
zleca organizacji pozarządowej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, realizację zadania 

publicznego o charakterze lokalnym lub 
regionalnym. Zarząd zleca realizację zadania 

po złożeniu oferty przez organizację 
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dnia 25 maja 2010 r. pozarządową. W terminie nie dłuższym niż 7 
dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty ofertę 

zamieszcza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej; w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego i na stronie internetowej. 
 

2 Ogólnopolska konferencja szkoleniowa „Uczeń trudny w szkole – 
skuteczne sposoby postępowania wobec zachowań niepożądanych” 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Wojewódzkiego Nr 2, 35-301 
Rzeszów, ul. Lwowska 60, tel. (017) 86 64 000 
 

9 500,00 PLN 
 
art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i 
wolontariacie, 
 
uchwała nr 293/5812/10 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z 
dnia 22 czerwca 2010 r. 

3 Wydanie publikacji pt. „100 lat harcerstwa przemyskiego”  
 
Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz” w 
Przemyślu,  
ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl, tel. 670 35 38 

10 000,00 PLN 
 
art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i 
wolontariacie, 
 
uchwała nr 307/6252/10 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z 
dnia 24 sierpnia 2010 r. 

4 Międzynarodowa konferencja pedagogiczna „Możliwość uczenia się 
poprzez partnerstwo” 
 
Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości” w Rzeszowie 
35-328 Rzeszów, ul. J. Popiełuszki 18 

10 000,00 \PLN 
 
art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i 
wolontariacie, 
 
uchwała nr 321/6743/10 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z 
dnia 2 listopada 2010 r. 

 
 
KWOTA ŚRODKÓW na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych  59 650,00 PLN 
dofinansowanie zadań  
L.p. NAZWA ZADANIA,  

nazwa oddziału lub jednostki,  
imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych, 
udzielających informacji, kontakt: email, tel. 

KWOTA ogółem 
DECYZJA  
podst. prawna, 
nr uchwały samorządu 

ROZSTRZYGNIĘCIE - DECYZJA 
sposób ogłoszenia wyników, data i adres strony 
internetowej**, na której zamieszczona została 
lista podmiotów otrzymujących dofinansowanie 

 
 

 
 

„Tryb małych zleceń” 
Departament Edukacji i Kultury,  
Magdalena Mazur, m.mazur@podkarpackie.pl 

Indywidualne uchwały dla 
podmiotów. 

Informacja na stronie internetowej www. wrota 
podkarpackie.pl/kultura 

 
Organizacje, które uzyskały dofinansowanie zadań 
 
 
L.p. 

 
Podmiot 

 
Nazwa zadania 

1.  
Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Art. - Core w Rzeszowie 

Międzynarodowy konkurs "Malarskie inspiracje muzyką Chopina" Rzeszów 2010 oraz 
Malarskie Kursy Mistrzowie Łańcut 2010 
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2.  Stalowowolskie Towarzystwo Kulturalne w Stalowej Woli Z Puszczy Sandomierskiej pod Grunwald 
3.  Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach Bratkowickie kapliczki, krzyże przydrożne i miejsca pamięci 
4.  

Klub Inteligencji w Lubaczowie 
Udział teatru Magapar w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Venice w Stanach 
Zjednoczonych 

5.  
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Leliwa 

Koncert Finałowy XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
Leżajsk 2010 

6.  Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych VI Ogólnopolski Plener Malarski – Boguchwała 2010 
7.  

Związek Sybiraków Oddział Rzeszów 
Uczestnictwo Sybiraków w X Międzynarodowym Marszu Pamięci Polskiego Sybiru w 
Białymstoku 

8.  
Towarzystwo Muzyczne w Kraczkowej 

I Koncert z cyklu Wielcy Twórczy Muzyki Sakralnej: Józef Elsner – Msza a-moll Chór i 
Orkiestra Kameralna  „Nicolaus”  

 



INFORMACJA O DZIA ALNO CI
SAMORZ DOWEGO KOLEGIUM ODWO AWCZEGO

W RZESZOWIE
za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

CZ  I

OGÓLNA INFORMACJA O DZIA ALNO CI KOLEGIUM

1. Podstawa i zakres dzia ania Kolegium

Podstaw  prawn  dzia ania Samorz dowego Kolegium Odwo awczego
w Rzeszowie (dalej: SKO) stanowi ustawa z dnia 12 pa dziernika 1994 r.
o samorz dowych kolegiach odwo awczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856,
z pó n. zm.) oraz rozporz dzenia wydane w oparciu o deklaracj  ustawow .

Zgodnie z wy ej wymienion  ustaw  samorz dowe kolegia odwo awcze
 organami wy szego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu

administracji publicznej nale cych do w ciwo ci samorz du terytorialnego,
ciwymi do rozpatrywania odwo  od decyzji, za ale  na postanowienia,

da  wznowienia post powania lub stwierdzania niewa no ci decyzji w trybie
uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
post powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pó n.
zm.; dalej jako – K.p.a.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó n. zm.; dalej jako - Op).
Kolegium orzeka równie  w innych sprawach na zasadach okre lonych
w odr bnych ustawach.

Obszar w ciwo ci miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie
z Rozporz dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r.
w sprawie obszarów w ciwo ci samorz dowych kolegiów odwo awczych
(Dz.U. Nr 198, poz. 1925), powiaty: d bicki, le ajski, cucki, ropczycko-

dziszowski, rzeszowski, strzy owski wraz z gminami obj tymi tym obszarem
oraz miasto na prawach powiatu – Rzeszów.

Rozstrzygaj c sprawy indywidualne w sk adach trzyosobowych,
Kolegium zwi zane jest wy cznie przepisami obowi zuj cego prawa.

Samorz dowe Kolegium Odwo awcze jest pa stwow  jednostk
bud etow .

2. Obsada kadrowa Kolegium

2.1. Kolegium sk ada si  z 24 cz onków: 13 etatowych i 11 pozaetatowych.
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Liczba cz onków etatowych posiadaj cych wykszta cenie:
wy sze prawnicze:

13
wy sze administracyjne:

-
Liczba cz onków pozaetatowych posiadaj cych wykszta cenie:
wy sze prawnicze:

8
wy sze administracyjne:

1
wy sze inne:

2

ród cz onków Kolegium s  4 osoby posiadaj ce stopie  doktora nauk
prawnych. W gronie osób tworz cych Kolegium jest 11 radców prawnych,
3 adwokatów.

2.2. Biuro Kolegium sk ada si  z 7 osób. Biuro tworz : Kierownik Biura,
ówna Ksi gowa, 4 Starszych Inspektorów (w tym jeden na 0,5 etatu) i 1

Inspektor. Spo ród osób zatrudnionych w biurze 6 osób posiada uko czone
studia wy sze, jedna osoba jest po uko czonym licencjacie.

3. Lokal i wyposa enie kolegium

Siedziba SKO w Rzeszowie mie ci si  w Rzeszowie, przy
ul. Grunwaldzkiej Nr 15, w budynku Podkarpackiego Urz du Wojewódzkiego
w Rzeszowie u yczonym przez Wojewod . Kolegium u ytkuje 10 pokoi
o cznej powierzchni 151,36 m2. Mimo powi kszenia powierzchni biurowej
Kolegium nadal widzi potrzeby pozyskiwania dodatkowych pokoi biurowych.

Stan wyposa enia  Kolegium w sprz t biurowy i elektroniczny oceni
nale y jako dobry.

CZ  II

WP YW SPRAW

1. Liczba spraw uj tych w ewidencji ogó em w roku obj tym informacj  -
3356

 - w tym spraw:
  1.1. pozosta ych w ewidencji z okresu poprzedniego
             ( cznie sprawy administracyjne i sprawy z zakresu
             op at za u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci
             gruntowych) -   353
  1.2. wp yw spraw w roku obj tym informacj                                 - 3003

2. Rodzaje spraw, które wp yn y w roku obj tym informacj :
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W roku 2010 Samorz dowe Kolegium Odwo awcze w Rzeszowie
rozstrzyga o sprawy z zakresu:
- ordynacji podatkowej,
- planowania i zagospodarowania przestrzennego,
- pomocy spo ecznej,
- gospodarki nieruchomo ciami,
- ochrona rodowiska,
- sprzeda y alkoholu,
- inne.

2.1. Liczba spraw administracyjnych – ogó em - 2606

Lp. Okre lenie rodzaju sprawy Liczba
spraw

1. obj te proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej 452
2. dzia alno  gospodarcza 8
3. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 425
4. pomoc spo eczna, wiadczenia rodzinne i zaliczka

alimentacyjna, o wiata (stypendia, pomoc materialna itd.),
dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne 931

5. gospodarka nieruchomo ciami (bez op at za wieczyste
ytkowanie), przekszta cenie prawa u ytkowania

wieczystego w prawo w asno ci, prawo geodezyjne
i kartograficzne 222

6. ochrona rodowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierz t,
odpady i utrzymanie porz dku i czysto ci w gminach 114

7. prawo wodne 212
8. rolnictwo, le nictwo, rybactwo ródl dowe, owiectwo 5
9. handel, sprzeda  i podawanie napojów alkoholowych 17
10. prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport

drogowy 111
11. prawo górnicze i geologiczne 12
12. egzekucja administracyjna 16
13. inne, pozosta e, w tym skargi i wnioski rozpatrywane

w trybie Dzia u VIII K.p.a.
81

2.2. Sprawy podlegaj ce rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia
       30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post powaniu przed s dami
       administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z pó n. zm.
       dalej jako Ppsa)                                                                            -  261

2.3. Liczba spraw z zakresu aktualizacji op at
        za u ytkowanie wieczyste - 136
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2.4. Liczba postanowie  sygnalizacyjnych -

CZ  III

ZA ATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

1. Liczba spraw za atwionych ogó em w roku obj tym informacj  - 2595

Lp. Okre lenie rodzaju rozstrzygni cia Liczba
spraw

1. akty wydane przez SKO jako organ II instancji,
w tym:
- akty wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3 K.p.a. oraz
jako organ II instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji
podatkowej          - 28

1893

2. akty wydane przez SKO jako organ I instancji 480
3. postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia

za ale  na bezczynno  organu,
 w tym:
- uznaj ce za alenia za uzasadnione  -  34

54

4. akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post powaniu przed

dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z pó n.
zm.)

5

5. pozosta e 163

1.1. Szczegó owe omówienie sposobu za atwienia sprawy przez SKO jako
organ II instancji:

Lp. Okre lenie rodzaju rozstrzygni cia Liczba
spraw

1. decyzje  utrzymuj ce w mocy zaskar one decyzje (art. 138 § 1
pkt 1 K.p.a. oraz art. 233 § 1 pkt 1 Op

731

2. decyzje uchylaj ce decyzje organu I instancji i orzekaj ce co do
istoty sprawy oraz uchylaj ce decyzje organu I instancji
i umarzaj ce post powanie (art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a. oraz art.
233 § 1 pkt 2a Op)

135

3. decyzje uchylaj ce decyzje organu I instancji i przekazuj ce
sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 K.p.a. oraz art.
233 § 2 Op)

784

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


5

4. decyzje umarzaj ce post powanie odwo awcze (art. 138 § 1 pkt
3 K.p.a. oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op)

52

5. pozosta e 191

1.2. Szczegó owe omówienie sposobu za atwienia sprawy przez SKO jako
organ I instancji:

Lp. Okre lenie rodzaju rozstrzygni cia Liczba
spraw

1. postanowienia o wznowieniu post powania i wyznaczeniu
organu w ciwego do jego przeprowadzenia (art. 150 § 2 K.p.a.
oraz art. 244 § 2 Op)

-

2. decyzje o odmowie wznowienia post powania (art. 149 § 3
K.p.a. oraz art. 242 § 3 Op)

1

3. decyzje o odmowie wszcz cia post powania w sprawie
niewa no ci decyzji (art. 157 § 3 K.p.a. oraz art. 249 § 3 Op)

12

4. decyzje stwierdzaj ce niewa no  decyzji organu I instancji oraz
decyzje stwierdzaj ce wydanie decyzji przez organ I instancji
z naruszeniem prawa (art. 156-158 K.p.a. oraz art. 247-251 Op)

69

5. decyzje o odmowie stwierdzenia niewa no ci decyzji (art. 158
§ 1 K.p.a. oraz art. 248 § 3 Op)

11

6. decyzje odmawiaj ce uchylenia decyzji po wznowieniu
post powania (art. 151 K.p.a. oraz art. 245 Op)

-

7. decyzje uchylaj ce i rozstrzygaj ce o istocie sprawy oraz decyzje
stwierdzaj ce wydanie decyzji przez organ I instancji
z naruszeniem prawa wydane po wznowieniu post powania
(art. 151 K.p.a. oraz art. 245 Op)

-

8. decyzje umarzaj ce post powanie prowadzone w I instancji
przez SKO (art. 105 § 1 K.p.a. oraz art. 208 Op)

14

9. pozosta e 373

2. Liczba spraw administracyjnych pozosta ych do za atwienia przez SKO
w roku obj tym informacj                    - 367

CZ  IV

ZA ATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OP AT ZA U YTKOWANIE
WIECZYSTE NIERYCHOMO CI GRUNTOWYCH

1.   Liczba spraw z zakresu op at za u ytkowanie wieczyste za atwionych
w roku obj tym informacj  ogó em - 149
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 w tym ugody - 77

2.  Liczba wniesionych sprzeciwów od orzecze  SKO - 27

3. Liczba spraw pozosta ych do za atwienia przez SKO - 23

CZ  V

SKARGI DO S DU ADMINISTRACYJNEGO

1.  Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz.U.
Nr 153, poz. 1270 z pó n. zm.) – dalej jako Ppsa): 2

 Liczba spraw w roku obj tym informacj  ogó em      –  250

 w tym:

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych
       do WSA w roku obj tym informacj , ogó em                                 - 249

wska nik „zaskar alno ci”                                                          - 13,2%

 1.2. Liczba skarg na bezczynno  Kolegium skierowana do WSA
    w roku obj tym informacj , ogó em                                                 - 1

1.3. Liczba skarg uwzgl dnionych przez Kolegium we w asnym
        zakresie w trybie art. 54 § 3 Ppsa, ogó em                                      - 3

1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA
       (w tym za ale  na postanowienia) skierowanych
       przez SKO w roku obj tym informacj  do
       Naczelnego S du Administracyjnego w Warszawie, ogó em          - 11

1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium
       w trybie okre lonym przepisami Ppsa, skierowanych
       do WSA, ogó em                                                                              - 0
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2. Skargi na akty i czynno ci Kolegium rozpatrywane przez Wojewódzki
d Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku obj tym

informacj :

Liczba orzecze  WSA w roku obj tym informacj  ogó em            - 221

w tym:

Lp. Rodzaj rozstrzygni cia Liczba
spraw

1. Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane  przez
d

w tym:
uwzgl dnienie skargi                   - 76

220

2. Skargi na bezczynno  Kolegium rozpoznane przez
d

w tym:
uznaj ce skargi za uzasadnione     - 0

1

Marzec 2011 r.
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Informacja o działalności 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 

 
za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

 

CZĘŚĆ I 

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM  
 
1. Podstawa i zakres działania Kolegium 
 
Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 

stanowi ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach 
odwoławczych (t.j. Dz. U. Nr 79, poz. 856 z 2001r. z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową. 

 Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są 
organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do 
rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia 
postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960. Kodeksu postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Kolegium 
orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 
 Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie 
obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych  (Dz. U. Nr 198, poz. 
1925), powiaty : kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski oraz 
miasto Tarnobrzeg na prawach powiatu wraz z gminami objętymi tym obszarem. 
 Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium 
związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową. 
 

2. Obsada kadrowa Kolegium  

2.1. Kolegium składa się z 21 członków : 7 etatowych i 14 pozaetatowych. 
 
 



 2 

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie : 

wyższe prawnicze : 
6 

wyższe administracyjne : 
1 

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie : 

wyższe prawnicze :  
5 

wyższe administracyjne : 
5 

wyższe inne : 
4 

Wśród członków Kolegium jest 7 radców prawnych, 1 adwokat 
 
2.2. Biuro Kolegium składa się z 7 osób - 3 osoby ma wyższe wykształcenie. 

 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu mieści się w budynku którego 
właścicielem jest Skarb Państwa, położonym przy ul. Św. Barbary 12. Zajmuje 10 
pomieszczeń biurowych o powierzchni 150 m2. 
 
 Kolegium wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. 
 
CZĘŚĆ II 

WPŁYW SPRAW 

1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją- 2188 

w tym spraw: 

1.1. pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego (łącznie sprawy 

administracyjne i sprawy z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości gruntowych) /1

1.2.wpływ spraw w roku objętym informacją -  2148 

 -  40 

2.  Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją2

 
 : 

2.1.Liczba spraw administracyjnych - ogółem 1915 
 

Lp. Określenie rodzaju sprawy   →   patrz załącznik do Informacji Liczba 
spraw 

1. objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej  209 

2.  działalność gospodarcza - 

3.  planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 207 

4.  pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata 
(stypendia, pomoc materialna itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne 

1166 
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5.  gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie) , 
przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo 
geodezyjne i kartograficzne 

60 

6.  ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i 
utrzymanie porządku i czystości w gminach 

65 

7. prawo wodne 2 

8.  rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo  6 

9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 10 

10. prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy 96 

11. prawo górnicze i geologiczne 6 

12. egzekucja administracyjna  7 

13. inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII 
Kpa 

81 

 

2.2.Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,  poz. 
1270 z p.zm. – dalej jako Ppsa)/3

 
 - - 149 

2.3.Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste  -        84 

 

2.4. Liczba postanowień sygnalizacyjnych                                                    -          - 
 
CZĘŚĆ III 

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH 

1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją  - 2053 
 

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia  Liczba 
spraw 

1.  akty wydane przez SKO jako organ II instancji /4

w tym : 
, 

akty wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3 Kpa oraz 
jako organ II instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji 
podatkowej /5

   12 

 

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.1. 

1465 
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2. akty wydane przez SKO jako organ I instancji /6

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.2.  

   143 

3.  postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń 
na bezczynność organu,  
w tym :  

uznające zażalenia za uzasadnione 11 
 

    23 

4. akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z p.zm.) 

    148 

5. pozostałe /7     274  

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako          
organ II instancji : 

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia  Liczba 
spraw 

1. decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 
Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op) /8

431 
 

2. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty 
sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające 
postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op) /7 

 202 

3. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do 
ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op) /7 

587 

4. decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa 
oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op) /7 

 84 

5. pozostałe  
 

161 

1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako 
organ I instancji : 

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia  Liczba 
spraw 

1. postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu 
właściwego do jego przeprowadzenia (art.150 § 2 Kpa oraz art. 244 § 2 
Op) /9

     - 

 
2. decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz 

art. 242 § 3 Op) /8 
     - 
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3. decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności 
decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) /8 

      5 

4. decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz 
decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z 
naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op) /8 

    40 

5. decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 Kpa 
oraz art. 248 § 3 Op ) /8 

     7 

6. decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania 
(art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8 

     - 

7. decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje 
stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem 
prawa wydane po wznowieniu postępowania(art. 151 Kpa oraz art. 245 
Op) /8 

     - 

8 decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez SKO  
(art. 105 § 1 Kpa oraz art. 208 Op) 

     - 

9. pozostałe  
 

    91 

 

2. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO w 

roku objętym informacją/10

 

  -  32 

CZĘŚĆ IV 

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE 

WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste załatwionych w roku 

objętym informacją ogółem  -  69 

w tym ugody -                                                                                                    11 

2. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO - 4 
3. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO/9 - 34 
 

CZĘŚĆ V 

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 
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1.  Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,  
poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Ppsa) : 

Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem  -  148 

w tym : 

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych  
do WSA w roku objętym informacją, ogółem - 130 

 
• wskaźnik „zaskarżalności” /11

 
 -                                           8,87 % 

1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku 
 objętym informacją, ogółem - 1 

 
1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie  

w trybie art. 54 § 3 Ppsa, ogółem - 6 
 
1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na 

postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem  -              11 

 
1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym 

 przepisami Ppsa, skierowanych do WSA, ogółem/12

 
 -  - 

 
2.  Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją : 
 

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem  -  139 

w tym : 
 

Lp. Rodzaj rozstrzygnięcia Liczba 
spraw 

1.  Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd  
w tym : 

uwzględnienie skargi  37 
 

  139 

2.  Skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez Sąd  
w tym :  

uznające skargi za uzasadnione     - 
 

     1 
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INFORMACJE DODATKOWE I WNIOSKI 
 
1. Wybrane problemy z orzecznictwa Kolegium. 

Na uwagę zasługuje poruszenie kwestii przyznawania świadczenia 
pielęgnacyjnego na gruncie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Z treści art. 17 
ust. 5 pkt. 2 lit. a wynika wprost, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w 
przypadku gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. 
 Organy I instancji stosując przede wszystkim wykładnię językową odmawiają 
przyznania świadczenia z tego powodu. 
 Sądy administracyjne stosują prokonstytucyjną, systemową i celowościową 
interpretacje tego artykułu uznają, że negatywna przesłanka jaką jest pozostawanie w 
związku małżeńskim przez osobę wymagającą opieki wynikająca z art. 17  ust. 5 pkt. 
2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowi przeszkody do przyznania tego 
świadczenia małżonkowi lub innej osobie uprawnionej do ubiegania się o świadczenie 
dając temu wyraz w wydawanych wyrokach  m.in.  wyrok WSA w Olsztynie z dnia 11 
marca 2009r. Sygn. II SA/OL 61/09, WSA w Rzeszowie  z dnia 10 marca 2010r. 
Sygn: II SA/Rz 922/09. Sądy stanęły na stanowisku, iż świadczenie pielęgnacyjne jest 
przyznawane dla osób,  które wymagają pomocy gdy nie jest możliwa ich samodzielna 
egzystencja i sprowadza się do czynności umożliwiających i ułatwiających 
funkcjonowanie w społeczeństwie. Pomoc ta ze swej istoty musi być pewna i stale 
wykonywana. Skoro zatem członek rodziny wywiązuje się ze swoich obowiązków 
zarówno prawnych jak i moralnych wobec chorego krewnego, co wymaga rezygnacji z 
zarobkowania to osoba ta winna otrzymać od Państwa odpowiednie wsparcie.  

 
Na tle klęski powodzi która nawiedziła Polskę w maju i czerwcu 2010 roku, 

przed organami pomocy społecznej oraz samorządowymi kolegiami odwoławczymi 
jako organami II instancji pojawił się problem stosowania jednolitych zasad udzielania      
tzw. zasiłków powodziowych dla osób dotkniętych tą powodzią. 

Generalnie podstawą przyznawania tych zasiłków stał się art. 40 ustawy o 
pomocy społecznej, oparty na trzech założeniach: 

a) zasiłek może by przyznany osobie albo rodzinie , które poniosły straty w 
wyniku zdarzenia losowego, 

b) zasiłek może by przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty     
w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej 

c) zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać 
zwrotowi. 

W praktyce jednak owe zasady spotkały się z różnorodną interpretacją, skutkiem 
czego samorządowe kolegia odwoławcze spotkały się wielką ilością odwołań od 
decyzji wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej w tym zakresie. Dla przykładu, 
w tut. Kolegium na ogółem 2148 spraw , które wpłynęły w 2010 roku, spraw 
„powodziowych" było 647, z czego w 149 przypadkach Kolegium wydało decyzje 
reformatoryjne. 

I to właśnie na podstawie analizy tych odwołań tut. Kolegium wyprowadza 
wniosek, iż poważnym mankamentem było to , iż nie zostały wprowadzone żadne 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego ustalające szczegółowe zasady 
przyznawania pomocy pieniężnej dla osób dotkniętych powodzią - mimo takich 
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zapowiedzi. Brak tych rozwiązań spowodował, ze została zaobserwowana sytuacja, w 
której przedmiotowy art. 40 ustawy o pomocy społecznej interpretowany był 
odmiennie przez Wojewodę Podkarpackiego i przez Wojewodę Świętokrzyskiego. 
Finałem tego było na przykład wydanie przez te organy tzw. „wytycznych" w których 
Wojewoda Świętokrzyski wskazał na możliwość zasiłku dla osób w których domach 
będących w budowie (a jeszcze nie zasiedlone ) powstały straty a natomiast Wojewoda 
Podkarpacki zachował się wręcz przeciwnie.  

Podobne rozbieżności zaistniały przy ocenie zasadności wypłaty zasiłku celowego 
do 6.000,00 zł, z tytułu tzw. „drugiej fali powodziowej". Stanowisko takie - z uwagi na 
zasadę demokratycznego państwa prawnego która cechuje ustrój Państwa polskiego -
należy podda krytyce, przede wszystkim z uwagi na: 
a) wytyczne nie stanowią źródła prawa, a organy administracji publicznej działać 

mogą tylko na podstawie przepisów prawa, którymi zgodni z zasadą 
praworządności może być tylko ustawa bądź przepisy wykonawcze wydane na 
podstawie i  w ramach wyraźnego upoważnienia zawartego w ustawie, 

b) wprowadziło to u osób dotkniętych klęska powodzi, a których dotknęły negatywne 
skutki tych wytycznych, rozgoryczenie i nieufność do organów administracji 
publicznej, gdyż zdarzały się sytuacje że osoby dotknięte w równym stopniu klęska 
powodzi i znajdujące się w tym  samym stanie faktycznym, otrzymały stosowną 
pomoc bądź były jej pozbawione z uwagi na „jedynie" granicę podziału 
administracyjnego kraju. 

      Mając na uwadze powyższe, za słuszny należy uznać postulat o zapewnieniu   w 
powyższym zakresie jednolitej regulacji, w drodze odrębnego aktu prawnego, 
zwłaszcza w sytuacji, że obserwuje się dalszy wpływ spraw w przedmiocie zasiłków 
celowych na usuwanie skutków powodzi. 

 
W praktyce orzeczniczej powstała  wątpliwości co do właściwości organu 

odwoławczego w sprawach dotyczących realizacji praw z art. 118 ust. 1,3 i 4 ustawy z 
dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. nr 50, 
poz. 291 ze zm.) na gruncie przepisów kompetencyjnych, wprowadzonych ustawą z 
dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. 
U. z 2009r. nr 31, poz. 206) . 
      W sprawie dotyczącej odwołania od decyzji Starosty, odmawiającej  zwrotu 
działki pozostawionej w dożywotnim użytkowaniu rolnika z gospodarstwa rolnego, 
przejętego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę, Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze uznało się niewłaściwym i przekazało odwołanie do Wojewody, kierując 
się przepisem art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23.01.2009r. o wojewodzie i 
administracji rządowej w województwie, jako że do właściwości wojewody należą 
wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej, niezastrzeżone w odrębnych 
ustawach do właściwości innych organów tej administracji.  
Ponieważ nieruchomości przejęte w zamian za emeryturę stanowią własność Skarbu 
Państwa,  właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty jest Wojewoda.  
      Wojewoda wystąpił do NSA o rozstrzygnięcie negatywnego sporu o właściwość 
podnosząc, że właściwe do rozpatrzenia odwołania jest SKO.  
Powołał się przy tym na art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks 
postępowania administracyjnego wskazujący, że sko jest organem wyższego stopnia w 
stosunku do jednostek samorządu terytorialnego. W ustawie z dnia 20.12.1990r. o 
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ubezpieczeniu społecznym rolników brak  jest przepisów odmiennie regulujących to 
zagadnienie .  
      Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2011r. na 
rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Wojewody o rozstrzygnięcie 
sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym, a 
Wojewodą   w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty w sprawie 
zwrotu nieruchomości,  wskazał Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ 
właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty (sygn. akt II OW 83/10).  
 
2. Przyczyny zaległości w rozpatrywaniu spraw oraz  pro ponowane r ozwiązania w 
tym zakresie, itp. 
Pozostałe do załatwienie sprawy dotyczą spraw które wpłynęły w większości w  
miesiącu grudniu 2010r. 
 
3. Informację nt. skarg kasacyjnych – liczba uwzględnionych skarg złożonych przez 
Kolegium itd. 
W 2010r. wpłynęło 11 skargi kasacyjne w tym 2 złożone przez SKO w Tarnobrzegu. 
W 2010r. rozpatrzono 7 skarg kasacyjnych z lat poprzednich. Z kasacji złożonych 
przez SKO w Tarnobrzegu rozpatrzono 2 z czego 1 uwzględniono a  1 oddalono. 

 
4. Kontrole przeprowadzane w Kolegium przez MSWiA, Kancelarię Premiera, NIK i 
inne up rawnione o rgany (n p. ZU S) – wyniki, wystąpienia pokontrolne i  ich  
wykonanie. 
      W okresie od 06-12-2010r. do 16-12-2010r. została przeprowadzona kontrola 
przez MSWiA. Sprawa na etapie wystąpienia pokontrolnego. 
 
5. Omówienie wydanych przez prezesa SKO postanowień sygnalizacyjnych. 
W 2010r. Prezes SKO w Tarnobrzegu nie wydawał postanowień sygnalizacyjnych.  
6. Działalność pozaorzecznicza Kolegium – opiniowanie aktów praw nych, 
zgromadzenia krajowe i regionalne SKO, szkolenia, wydawnictwa, współpraca z 
innymi organami państwa i instytucjami. 
Kolegium prowadziło szkolenia swoich członków we własnym zakresie.  
Współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w sprawie zmiany ustawy 
antykorupcyjnej. 
 
7. Wykonanie budżetu, zatrudnienie, płace i kwalifikacje osób zatrudnionych. 
Budżet za rok 2010 wykonany został w 100 % . Zatrudnienie  w 2010r. wynosiło 14 
osób . Płace wykonane zostały w 100% 
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1  -  dot. spraw, które wpłynęły do SKO w latach poprzedzających okres objęty informacją, ale nie 
zostały załatwione przez SKO,  
2  -  patrz  pkt 1.  ppkt 1.2. , 
3 - dot. spraw, które wpłynęły do SKO w roku objętym informacją, a do których zastosowanie mają 
przepisy Ppsa tj. m.in. skargi, skargi kasacyjne, zażalenia i inne, wykonywane w trybie tej ustawy – 
patrz m.in. przyp.11; 
4 - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie odwoławcze (zażaleniowe) prowadzone przed 
SKO jako organem II instancji (w tym art. 134 Kpa) oraz inne wydane w tym postępowaniu np. 
zawieszenie postępowania – art. 97 § 1 i 98 Kpa lub art. 201 § 1 i art. 204 § 1 Op ; 
5 - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie prowadzone po wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3 Kpa oraz decyzje (postanowienia) kończące 
postępowanie odwoławcze (zażaleniowe) prowadzone przed SKO jako organem II instancji w trybie 
art. 221 Op ; 
6 - decyzje (postanowienia) wydane przez SKO jako organ I instancji np. w postępowaniu dot. 
stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 Kpa oraz art. 247 § 3 Op) lub wznowienia postępowania (art. 
145 § 1 Kpa oraz art. 240 § 1 Op), postanowienia wydane w trybie art. 65 § 1, art. 66 § 1 i 3 Kpa, art. 
169 § 4 Op  oraz inne wydane w tych postępowaniach np. zawieszenie postępowania – art. 97 § 1 i 98 
Kpa lub art. 201 § 1 i art. 204 § 1 Op ; 
7  - np. postanowienia dot. sporów kompetencyjnych (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa), wyznaczenia organu 
wskutek wyłączenia (art.25-27 Kpa oraz art.130 i 132 Op), dopuszczenia organizacji społecznej do 
udziału w postępowaniu (art.31§ 2 Kpa), odmowy przywrócenia terminu (art. 59 § 1 i 2 Kpa), 
odmowy udostępnienia akt ( art. 74 § 2 Kpa oraz art. 179 § 2 Op), wniosku o wyjaśnienie, 
uzupełnienie oraz sprostowanie (art.113 Kpa oraz art.213 i 215 Op), wniosku o wstrzymanie 
wykonania decyzji (art.224 § 3 pkt 2 Op), opłat i kosztów postępowania (dział IX Kpa); 
8  -  dot. również postanowień zgodnie z art. 144 Kpa oraz art. 239 Op 
9  -  dot. również postanowień zgodnie z art. 126 Kpa oraz art. 219 Op 
10 -  dot. spraw, które nie zostały załatwione przez SKO w roku objętym informacją ; 
11  - liczba skarg skierowanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby podjętych przez kolegium w roku 
objętym informacją rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu;  
12  - obejmuje inne sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie przepisów Ppsa np. wezwanie do 
usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3), wniosek o sprostowanie omyłki pisarskiej (art. 156), wniosek 
o uzupełnienie wyroku (art. 157), wystąpienie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (art. 15 § 1 
pkt 4 w zw. z art. 4), wniosek o zawieszenie postępowania przed sądem i o podjęcie zawieszonego 
postępowania (art. 123-131) czy wznowienie postępowania (art. 270) itd. ; 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



 

    INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W 

PRZEMYŚLU 
 

za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
 

 

CZĘŚĆ I 

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM  
 
1. Podstawa i zakres działania Kolegium 
 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Przemyślu (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o 
samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z p.zm.) 
oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.  

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są 
organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do 
rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia 
postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p.zm.; dalej jako – Kpa ) oraz 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, 
poz. 60 z p.zm.; dalej jako – Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na 
zasadach określonych w odrębnych ustawach.  

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie 
obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, 
poz.1925), powiaty :  grodzki przemyski, jarosławski, przeworski, przemyski, 
lubaczowski wraz z gminami objętymi tym obszarem.  

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium 
związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową. 
 
 

2. Obsada kadrowa Kolegium  

Kolegium składa się z  12 członków : 6 etatowych i 6 pozaetatowych. 
 



  

 
 

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie : 

wyższe prawnicze : 

3 

wyższe administracyjne : 

3 
Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie : 

wyższe prawnicze :  

4 

wyższe administracyjne : 

1 

wyższe inne : 

1 
Wśród członków Kolegium jest 3  radców prawnych, 1 osoba  posiada– tytuł doktora 
prawa. 

 

2. Biuro Kolegium składa się z 4 osób. W skład biura Kolegium wchodzi : 
kierownik biura – wyższe wykształcenie, główny księgowy – wyższe 
wykształcenie, ( sekretarka) referent -wyższe wykształcenie,  (przepisująca 
teksty) referent – wyższe wykształcenie. 

 

3. Lokal i wyposażenie Kolegium  

 
Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu mieści się w 

Przemyślu, przy ul. Borelowskiego Nr 1 , w budynku użyczonym Kolegium przez 
Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt 
Przemyskich.  

 
Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny: 
 
Lokal Kolegium składa się z 11 pomieszczeń. Warunki pracy są bardzo dobre, 

każde stanowisko  pracy wyposażone jest w komputer , działający w sieci. Stanowisko 
do spraw księgowych, wyposażone jest w komputer z programem do bankowości 
elektronicznej „enbepe”. Pracownicy Kolegium korzystają z najnowszych programów 
prawnych . W miarę posiadanych środków uzupełniane są zasoby literatury fachowej. 
Kolegium prenumeruje dzienniki lokalne, periodyki oraz prasę fachową. Wszyscy 
pracownicy mają dostęp do internetu, co wydatnie przyczynia się  do poprawy 
orzecznictwa, poprzez możliwość korzystania z najnowszych doniesień w dziedzinie 
prawa. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
CZĘŚĆ II 
 
WPŁYW SPRAW 

1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją- 1608 

w tym spraw: 

1.1. pozostałych w ewidencji z roku poprzedniego (łącznie sprawy 

administracyjne i sprawy z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości gruntowych)                                                                       124 

1.2.wpływ spraw w roku objętym informacją -   1484 

2.  Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją : 
 
2.1.Liczba spraw administracyjnych - ogółem 1321 
 

Lp. Określenie rodzaju sprawy    Liczba 
spraw 

1. Objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej  408 

2.  Działalność gospodarcza - 

3.  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 138 

4.  Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata 
(stypendia, pomoc materialna itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne 

432 

5.  Gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie) , 
przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo 
geodezyjne i kartograficzne 

151 

6.  Ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i 
utrzymanie porządku i czystości w gminach 

40 

7. Prawo wodne 28 

8.  Handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 41 

9. Prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy 40 

10. Prawo górnicze i geologiczne  4 

11. Inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII 
Kpa 

39 

   

   



  

2.2.Sprawy podlegające rozpatrzeniu w try bie u stawy z d nia 30 sierpn ia 

2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 

153,  poz. 

  1270 z p.zm. – dalej jako Popsa                                                                - 137            
 

2.3.Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste  -  26 

2.4 Liczba postanowień sygnalizacyjnych                                                      -      0

  

 
CZĘŚĆ III 

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH 

1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją  - 1293 
 

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia  Ilość spraw 

1.  Akty wydane przez SKO jako organ II instancji /1

w tym : 

, 

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.1. 

801 

2. Akty wydane przez SKO jako organ I instancji /2

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.2.  

 160 

Akty wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3 Kpa oraz 
jako organ II instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji 
podatkowej / 
 

 
22 



  

3.  Postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na 
bezczynność organu,  

w tym :  

 

23 

4. Akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z p.zm.) 

137 

5. Pozostałe /3 172  

 

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako 
organ II instancji : 

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia  Liczba 
spraw 

1. Decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 
Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op) /4

175 
 

2. Decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty 
sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające 
postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op) /7 

33 

3. Decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do 
ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op) /7 

523 

4. Decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa 
oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op) /7 

16 

5. Pozostałe  
 

54 

1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako 
organ I instancji : 

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia  Liczba 
spraw 

1. Postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu 
właściwego do jego przeprowadzenia (art.150 § 2 Kpa oraz art. 244 § 2 
Op) /5

 

 
2. Decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz 

art. 242 § 3 Op) /8 
1 

Uznające zażalenia za uzasadnione 

 
 
 

 
13 



  

3. Decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności 
decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) /8 

19 

4. Decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz 
decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z 
naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op) /8 

106 

5. Decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 Kpa 
oraz art. 248 § 3 Op ) /8 

 7 

6. Decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania 
(art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8 

- 

7. Decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje 
stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem 
prawa wydane po wznowieniu postępowania(art. 151 Kpa oraz art. 245 
Op) /8 

2 

8 Decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez SKO  
(art. 105 § 1 Kpa oraz art. 208 Op) 

9 

9. Pozostałe  
 

16 

 

2. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO w 

roku objętym informacją/6

 

  -  136 

CZĘŚĆ IV 
 
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE 

WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste załatwionych w roku 

objętym informacją ogółem  -  38 

w tym ugody -  33 

2. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO - 5 
3. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO/9 - 4 
 

CZĘŚĆ V 
 
SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 

 



  

1.  Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,  
poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Popsa) : 

Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem  -  137 

w tym : 

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych  
do WSA w roku objętym informacją, ogółem - 134 

 
• wskaźnik „zaskarżalności” /7

 
 -                                                    16,72 % 

1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku 
 objętym informacją, ogółem - 1 

 
1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie  

w trybie art. 54 § 3 Popsa, ogółem - 2 
 
1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na 

postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem  -  - 

 
1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym 

 przepisami Popsa, skierowanych do WSA, ogółem/8

 
 -  - 

 
2.  Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją : 
 

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem  -  102 

w tym : 
 

Lp. Rodzaj rozstrzygnięcia Liczba 
spraw 

1.  Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd  

w tym : 

 

101 

uwzględnienie skargi  

 
 
 

17 



  

2.  Skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez Sąd  

w tym :  

 

1 

 

CZĘŚĆ VI 

INFORMACJE DODATKOWE I WNIOSKI 
 
     Rok 2010, potwierdził utrzymującą się od kilku lat, stałą tendencję wzrostu wpływu  

spraw i zamknął się ogólną liczbą  - 1484. 

   Wzrost ilości wpływających spraw wystąpił szczególnie w sferze objętej przepisami 

ordynacji podatkowej. Ponad dwukrotnie wzrosła ilość spraw  w zakresie handlu i  

 

sprzedaży napojami alkoholowymi, podobnie sytuacja kształtowała się w dziedzinie 

prawa wodnego, gdzie nastąpił wzrost z 23 spraw w roku 2009 do 41 w roku 2010. 

Wzrost ilości spraw nastąpił również w kategorii spraw dotyczących planowania i 

zagospodarowania przestrzennego. 

      W okresie sprawozdawczym niepokojąco wzrosła ilość spraw, w których Kolegium 

stwierdziło nieważność decyzji  organu I instancji oraz wydanie decyzji przez organ I 

instancji z naruszeniem prawa. 

   Znaczącemu zmniejszeniu uległ wskaźnik zaległości w zakresie opłat za 

użytkowanie wieczyste z 24,62% w roku 2009  do 10,53 w roku 2010, co wyraźnie 

wskazuje na poprawę skuteczności orzeczniczej Kolegium. 

       W 2010r. NIK przeprowadziła kontrolę działalności Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Przemyślu w latach 2008 – 2010 ( I półrocze). 

Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym, jedynym zaleceniem było stosowanie 

przez Kolegium zawiadomienia w trybie art. 36 K.p.a. 

 

uznające skargi za uzasadnione  

 
 
 

0 



  

Przemyśl, marzec 2011r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dodat kowe – ich z amieszczenie staje się obowiązkowe w egzemplarzu 

skierowanym do KR SKO w celu sporządzenia zbiorczej informacji rocznej 

Informacje dodatkowe powinny zawierać : 

1. Wybrane problemy z orzecznictwa Kolegium –  wg rodzaju spraw (wg układu z 
części II pkt 2.1.  Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją); 

2. Przyczyny zaległości w rozpatrywaniu spraw oraz  proponowane rozwiązania w 
tym zakresie, itp.; 

3. Informację nt. skarg kasacyjnych – liczba uwzględnionych skarg złożonych przez 
Kolegium itd. 

4. Kontrole przeprowadzane w Kolegium przeprowadzone przez MSWiA, Kancelarię 
Premiera, NIK i inne uprawnione organy (np. ZUS) – wyniki, wystąpienia 
pokontrolne i ich wykonanie; 

5. Omówienie wydanych przez prezesa SKO  postanowień sygnalizacyjnych; 

6. Działalność pozaorzecznicza Kolegium – opiniowanie aktów prawnych, 
zgromadzenia krajowe i regionalne SKO, szkolenia, wydawnictwa, współpraca z 
innymi organami państwa i instytucjami;  

7. Wskazanie nowych zadań;  

8. Wykonanie budżetu, zatrudnienie, płace i kwalifikacje osób zatrudnionych. 
 
                                              
1  - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie odwoławcze (zażaleniowe) prowadzone 
przed SKO jako organem II instancji (w tym art. 134 Kpa) oraz inne wydane w tym postępowaniu np. 
zawieszenie postępowania – art. 97 § 1 i 98 Kpa lub art. 201 § 1 i art. 204 § 1 Op ; 
2  - decyzje (postanowienia) wydane przez SKO jako organ I instancji np. w postępowaniu dot. 
stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 Kpa oraz art. 247 § 3 Op) lub wznowienia postępowania (art. 
145 § 1 Kpa oraz art. 240 § 1 Op), postanowienia wydane w trybie art. 65 § 1, art. 66 § 1 i 3 Kpa, art. 



  

                                                                                                                                             
169 § 4 Op  oraz inne wydane w tych postępowaniach np. zawieszenie postępowania – art. 97 § 1 i 98 
Kpa lub art. 201 § 1 i art. 204 § 1 Op ; 
3  - np. postanowienia dot. sporów kompetencyjnych (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa), wyznaczenia organu 
wskutek wyłączenia (art.25-27 Kpa oraz art.130 i 132 Op), dopuszczenia organizacji społecznej do 
udziału w postępowaniu (art.31§ 2 Kpa), odmowy przywrócenia terminu (art. 59 § 1 i 2 Kpa), 
odmowy udostępnienia akt ( art. 74 § 2 Kpa oraz art. 179 § 2 Op), wniosku o wyjaśnienie, 
uzupełnienie oraz sprostowanie (art.113 Kpa oraz art.213 i 215 Op), wniosku o wstrzymanie 
wykonania decyzji (art.224 § 3 pkt 2 Op), opłat i kosztów postępowania (dział IX Kpa); 
4   -  dot. również postanowień zgodnie z art. 144 Kpa oraz art. 239 Op 
5   -  dot. również postanowień zgodnie z art. 126 Kpa oraz art. 219 Op 
6  -  dot. spraw, które nie zostały załatwione przez SKO w roku objętym informacją, a wpłynęły 
do SKO w roku objętym informacją; 
7   - liczba skarg skierowanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby podjętych przez kolegium 
rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu 
8   - obejmuje inne sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie przepisów Popsa np. 
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3), wniosek o sprostowanie omyłki pisarskiej (art. 
156), wniosek o uzupełnienie wyroku (art. 157), wystąpienie o rozstrzygnięcie sporu 
kompetencyjnego (art. 15 § 1 pkt 4 w zw. z art. 4), wniosek o zawieszenie postępowania przed sądem 
i o podjęcie zawieszonego postępowania (art. 123-131) czy wznowienie postępowania (art. 270) itd. ; 



INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO 

W KROŚNIE 
 

za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
 
 
 
 
CZĘŚĆ I 
 
OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 
 
1. Podstawa i zakres działania Kolegium 
 
 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Krośnie (dalej: SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994r. o 
samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.856 z 
p.zm./  oraz rozporządzenia  wydane w oparciu o delegację ustawową. 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze 
są organami wyższego stopnia  w indywidualnych sprawach z zakresu  
administracji publicznej  należących do właściwości  samorządu  terytorialnego, 
właściwymi  do rozpatrywania  odwołań  od decyzji, zażaleń na  postanowienia, 
żądań  wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji w trybie  
uregulowanym  pr zez  pr zepisy ust awy z dn ia 1 4 c zerwca 1960r.- Kodeks 
postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p.zm.; dalej 
jako - Kpa/ oraz  u stawy z  dni a 29 si erpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa 
/Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z p.zm./. Kolegium orzeka również w innych 
sprawach na zasadach określonych w odrębnych  ustawach. 

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z 
Rozporządzeniem P rezesa R ady M inistrów z  d nia 17 l istopada 20 03 r oku  w 
sprawie  obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów 
odwoławczych /Dz.U.Nr 198, poz.1925/, powiaty: bieszczadzki, brzozowski, 
jasielski, krośnieński, leski i sanocki  wraz z gminami objętymi tym obszarem 
oraz miasto na prawach powiatu – Krosno. 

Rozstrzygając sprawy  indywidualne w składach  trzyosobowych, 
Kolegium związane jest wyłącznie  przepisami obowiązującego prawa. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową. 
 
 
 



 2 

 
2. Obsada kadrowa Kolegium 
 
   2.1.Kolegium składa się z 33 członków: 6 etatowych i 27 pozaetatowych. 
 
 
 
Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie: 
 

Wyższe prawnicze: 
4 

 

Wyższe administracyjne:: 
2 
 

Liczba członków pozaetatowych posiadających  wykształcenie: 
 
 

Wyższe prawnicze: 
17 

 
 

 
Wyższe administracyjne: 

3 

 
Wyższe inne: 

7 

 
 Wśród członków Kolegium 5 osób legitymuje się  uprawnieniami radcy 
prawnego oraz 6 osób zdało egzamin sędziowski. 
 
 
 
   2.2. Biuro Kolegium składa się z pięciu osób: kierownika biura, głównego 
księgowego, starszego inspektora i dwóch inspektorów. Wśród pracowników 
Biura dwie osoby mają wykształcenie wyższe. 
 
 
3. Lokal i wyposażenie Kolegium 
 
 

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie mieści się 
w budynku  byłego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 
nr 1, który jest w dyspozycji Wojewody Podkarpackiego.  
Wojewoda Podkarpacki, jako przedstawiciel Skarbu Państwa, zapewnia 
Kolegium możliwość korzystania z niezbędnych lokali, za odpłatnością nie 
przekraczającą  kosztów ponoszonych faktycznie na ich utrzymanie. 
Kolegium zajmuje 11 pomieszczeń  o łącznej powierzchni 162,80 m2. 
 Posiadane lokale biurowe pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie i 
wypełnianie ustawowych  zadań. Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy 
i elektroniczny należy ocenić jako dobry. 
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CZĘŚĆ II 
 
WPŁYW  SPRAW 
 
1. Liczba  spraw  ujętych  w  ewidencji  ogółem  

w roku  objętym informacją:       1809 
 w tym spraw: 
 1.1.pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego (łącznie sprawy 
 administracyjne i sprawy z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste 
 nieruchomości gruntowych)         188 
 1.2.wpływ spraw w roku objętym informacją -    1621 
 
2. Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją: 
 
2.1.Liczba spraw administracyjnych – ogółem     1473 
 
Lp. Określenie rodzaju sprawy Ilość spraw 
1. Objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej 246 
2. Działalność gospodarcza 1 
3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 146 
4. Pomoc społeczna, świadczenia  rodzinne, zaliczka alimentacyjna, 

oświata /stypendia, pomoc materialna itd./, dodatki mieszkaniowe, 
sprawy socjalne 

705 

5. Gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste  użytkowanie ), 
przekształcanie prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności, 
prawo  geodezyjne i kartograficzne 

54 

6. Ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i  
utrzymanie porządku i czystości w gminach 

153 

7. Prawo wodne 55 
8. Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo  śródlądowe, łowiectwo 14 
9. Handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 10 
10. Prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy 57 
11. Egzekucja administracyjna 6 
12. Prawo górnicze i geologiczne - 
13 Inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu 

VIII Kpa 
26 

 
2.2. Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy  z dnia 30 sierpnia 
2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U.Nr 
153, poz.1270 z p.zm. – dalej jako Ppsa/             111 
 
2.3.Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 
                      37 
2.4.Liczba postanowień sygnalizacyjnych      - 
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CZĘŚĆ  III 
 
ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH 
 
1.Liczba spraw załatwionych ogółem  w roku objętym informacją- 1633 
 
 
L.p. 
 

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia Liczba 
spraw 

1. 
 

Akty wydane przez SKO jako organ II instancji, 
w tym: 
 
Akty wydane przez SKO w trybie art.127 §3 Kpa oraz jako 
organ II instancji zgodnie z art.221 Ordynacji podatkowej 
 
 

4 

- sposób rozstrzygnięcia patrz – tabela z pkt 1.1. 
 

 
 

1089 

2. 
 

Akta wydane przez SKO jako organ I instancji 
- sposób rozstrzygnięcia patrz – tabela z pkt 1.2. 

86 

3. 
 

Postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażalenia na 
bezczynność organu, 
W tym: 
 
Uznające zażalenia za uzasadnione 
 

9 
 

34 

4. 
 

Akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi 
/Dz.U.Nr 153, poz.1270 z p.zm./ 

101 

5. 
 

Pozostałe 323 

 
 
 

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu  załatwienia sprawy przez SKO 
jako organ II instancji: 

 
 
 
Lp. 
 

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia Liczba  
spraw 

1. 
 

Decyzje utrzymujące w mocy  zaskarżone decyzje /art.138 §1 pkt 1 Kpa 
oraz art. 233 §1 pkt 1 Op/ 

448 

2. 
 

Decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty  
sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające  
postępowanie /art.138 §1 pkt 2 Kpa oraz art.233 §1 pkt 2a Op/ 

101 
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3. 
 

Decyzje uchylające decyzje organu I instancji i  przekazujące sprawy do 
ponownego rozpatrzenia /art.138 §2 Kpa oraz art.233 §2 Op/ 

461 

4. 
 
 

Decyzje umarzające  postępowanie odwoławcze /art.138 §1 pkt 3 Kpa 
oraz art.233 §1 pkt 3 Op/ 

14 

5. 
 

Pozostałe 65 

 
 

1.2.Szczegółowe omówienie sposobu  załatwienia sprawy przez SKO 
jako organ I instancji. 

 
 
 
Lp. 
 

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia Liczba 
spraw 

1. 
 

Postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu  organu 
właściwego do jego przeprowadzenia /art.150 §2 Kpa oraz art.244 §2 Op/ 

- 

2. 
 

Decyzje o odmowie wznowienia postępowania /art.149 §3 Kpa oraz 
art.242 §3 Op/ 

- 

3. 
 

Decyzje o odmowie  wszczęcia postępowania w sprawie nieważności 
decyzji /art.157 §3 Kpa oraz art.249 §3 Op/ 

14 

4. 
 

Decyzje stwierdzające nieważność decyzji  organu I instancji oraz  
decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z 
naruszeniem prawa /art.156 – 158 Kpa oraz art.247 – 251 Op/ 

27 

5. 
 

Decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji /art.158 §1 Kpa 
oraz art.248 §3 Op/ 

4 

6. 
 

Decyzje odmawiające uchylenia decyzji  po wznowieniu postępowania  
/art.151 Kpa oraz art.245 Op/ 

1 

7. 
 

Decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje  
stwierdzające wydanie  decyzji przez organ I instancji z naruszeniem 
prawa wydane po wznowieniu postępowania /art.151 Kpa oraz art.245 
Op/ 

18 

8. 
 

Decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez SKO 
/art.105 §1 Kpa oraz art.208 Op/ 

- 

9. 
 

Pozostałe 22 

 
 
 
2. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO 
w roku objętym informacją -              116 
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CZĘŚĆ IV 
 
ZAŁATWIANIE  SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 
 
 
1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste  załatwionych w roku 
objętym informacją ogółem -                 47 
 
w tym ugody -          19 
2.Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO      1 
3.Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO -    13 
 
 
CZĘŚĆ V 
 
SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 
 
1.Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002r.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U.Nr 
153, poz.1270 z p.zm. – dalej jako Ppsa/: 
 
Liczba spraw w roku  objętym informacją ogółem -    101 
 
w tym: 
 
1.1. Liczba skarg  na decyzje i postanowienia  Kolegium skierowanych  
 do WSA w roku objętym informacją, ogółem -    96 
 
   wskaźnik „zaskarżalności”       8,81% 
 
1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA  
 w roku objętym informacją, ogółem -        - 
 
1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie 
 w trybie art.54 §3 Ppsa, ogółem -        - 
 
1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA /w tym zażaleń na 
 postanowienia/ skierowanych przez SKO w roku objętym informacją 
 do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ogółem   5 
1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym 

przepisami Ppsa, skierowanych do WSA, ogółem     - 
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2. Skargi na akty i czynności Kolegium  rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją: 
 
 
Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem -   88 
w tym: 
 
 
Lp. 
 

Rodzaje rozstrzygnięcia Liczba 
spraw 

1. 
 

Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd  
w tym: 
uwzględnienie  skargi 
 

17 
 

88 

2. 
 

Skargi na bezczynność Kolegium  rozpoznane przez Sąd 
w tym: 
uznające skargi za uzasadnione 
 

- 
 

- 

 
 
 
INFORMACJE  DODATKOWE 
 
 
1. Orzecznictwo Kolegium i terminowość załatwiania spraw. 
 
 
 W 2010r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie 
wpłynęło ogółem 1621 spraw /w tym 1473 spraw administracyjnych/ co łącznie 
ze 188 sprawami pozostałymi  do załatwienia  z poprzedniego roku stanowiło 
1809 spraw. 
Wpływ spraw w roku 2010 charakteryzował się wyższym wpływem spraw w 
porównaniu  do roku 2009. Nastąpił wzrost liczby spraw z 1498 do 1621. 
 W strukturze spraw zdecydowanie przeważały tzw. sprawy socjalne tj. 
sprawy dotyczące pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z zakresu ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dotyczące dodatków 
mieszkaniowych, stypendiów. Łącznie tych spraw wpłynęło  705, co stanowi 
47,8% wszystkich spraw administracyjnych. Na tak duży wpływ spraw z 
obszaru świadczeń społecznych, w roku 2010, na pewno miały wpływ 
odwołania  dotyczące przyznania zasiłku celowego poszkodowanym w związku 
z powodziami w maju i czerwcu. 
 
 



 8 

Następną co do wielkości grupą były sprawy objęte proceduralnie przepisami 
Ordynacji podatkowej (16,7%), później: ochrona środowiska, ochrona przyrody 
i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach 
(10,4%), planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (9,9%), sprawy z obszaru 
ruchu drogowego (3,9%), gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste 
użytkowanie), przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności, prawo geodezyjne i kartograficzne (3,7%), prawo wodne (3,7%), 
rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo (0,9%), handel, sprzedaż 
i podawanie napojów alkoholowych (0,7%), egzekucja administracyjna (0,4%), 
pozostałe (1,8%). 
 
 W analizowanym okresie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Rzeszowie wniesiono 96 skarg na decyzje i postanowienia Kolegium. Wskaźnik 
zaskarżalności /liczba wniesionych skarg na orzeczenia Kol egium w s tosunku 
do ogólnej liczby wydanych przez Kolegium orzeczeń podlegających 
zaskarżeniu/ wynosi 8,81%. Spośród rozpatrzonych przez WSA 88 skarg, Sąd 
uwzględnił 17 skarg. 
 

W 2010r. Kolegium złożyło do Naczelnego Sądu Administracyjnego 5 
skarg kasacyjnych – jedna w sprawie podatkowej, jedna w przedmiocie ochrony 
środowiska, jedna w przedmiocie świadczeń rodzinnych, dwie z kategorii spraw 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 
 
 W 2010r. z 1621 spraw nowych oraz 188 z poprzedniego roku, Kolegium 
załatwiło 1680 spraw /wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.), co stanowi 92,9%. 
Pozostało do załatwienia 129 spraw, w tym 116 spraw administracyjnych i 13 
spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste. Liczba spraw pozostałych do 
załatwienia na koniec roku 2010 w porównaniu do roku 2009 zmniejszyła się o 
59 spraw. 
Sprawy pozostałe zostaną załatwione w ustawowych terminach w roku 2011. 
 
 
2.Kontrole przeprowadzone w Kolegium  w Krośnie. 
 
 
 W okresie od 06 stycznia do 22 marca 2010r. została przeprowadzona 
kontrola przez specjalistę kontroli państwowej z Delegatury Najwyższej Izby 
Kontroli w Rzeszowie. Przedmiotem kontroli było wykonanie przez SKO planu 
finansowego w ramach wykonania budżetu państwa w 2009r. 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację planu finansowego w 
2009r. przez SKO w Krośnie. 
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 W dniach od 14 czerwca do 30 sierpnia 2010r. została przeprowadzona 
druga kontrola, przez specjalistę  kontroli państwowej z Delegatury Najwyższej 
Izby Kontroli w Rzeszowie. Tym razem, przedmiotem kontroli, była działalność 
SKO w okresie od 2008r. do I połowy 2010r. W wystąpieniu pokontrolnym 
Najwyższa Iza Kontroli, również pozytywnie oceniła działalność SKO w 
Krośnie. 
 
 
3. Zgromadzenia Ogólne członków Kolegium. 
 
 
 W roku sprawozdawczym odbyły się trzy Z gromadzenia Ogólne 
członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Krośnie.  
 W dniu 25 lutego 2010r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne, na którym 
została przyjęta informacja o działalności Kolegium oraz zaopiniowano 
kandydatów na pozaetatowych członków Kolegium. 
 W dniu 30 marca 2010r.odbyło się drugie Zgromadzenie Ogólne 
Kolegium na którym została podjęta Uchwała w sprawie określenia liczby 
członków SKO w Krośnie oraz omówiono bieżące sprawy organizacyjne. 
 Trzecie Zgromadzenie Ogólne w 2010r. odbyło się 21 maja i było 
połączone ze szkoleniem wszystkich etatowych i pozaetatowych członków 
Kolegium. Na Zgromadzeniu Prezes wręczył powołania nowym pozaetatowym 
członkom, omówił wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK oraz 
przypomniał o terminowym rozpatrywaniu w szystkich spraw. N atomiast 
szkolenie poświęcone było aktualnym problemom orzeczniczym, wynikającym 
min. z niejasnych przepisów prawa oraz niejednolitego orzecznictwa sądów 
administracyjnych.  
 
 
 
4. Zatrudnienie. 
 
 
 SKO w Krośnie liczy 6 członków etatowych (w tym Prezes i Wiceprezes) 
oraz 27 członków  pozaetatowych.  
 Na przestrzeni 2010r. nie było żadnych zmian w zakresie zatrudnienia i 
zwalniania etatowych członków Kolegium. Natomiast dwie osoby złożyły 
rezygnacje z funkcji pozaetatowego członka i zostały odwołane przez Prezesa 
Rady Ministrów. 
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W związki z końcem kadencji połowy składu pozaetatowych członków 
Kolegium – Prezes ogłosił konkurs, w wyniku którego Komisja Konkursowa 
przedstawiła do zaopiniowania Zgromadzeniu Ogólnemu 16 kandydatów na 
pozaetatowych członków. Zgromadzenie Ogólne  uchwałą nr 1/2010 z dnia 25 
lutego 2010r. zaopiniowało pozytywnie 14 przedstawionych kandydatów. Z 
dniem 01 maja 2010r. zaopiniowani pozytywnie kandydaci zostali powołani 
przez  P rezesa R ady M inistrów na pozaetatowych członków Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Krośnie. 
 
 W biur ze Kolegium z atrudnionych j est 5 o sób oraz j edna o soba 
(informatyk) świadczący usługi w ramach umowy cywilnoprawnej. 
 
 
 
 
Krosno, marzec 2011 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GM - I. 0021.8.2011.RK 
 

INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w okresie od 15 marca 2011 r. do 4 kwietnia 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 sprawach: 

− przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
w Rzeszowie, 

− ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

− zmiany uchwały w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
realizacji projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”, 

− uznania za celową realizację zadań publicznych w zakresie kultury /2 uchwały/, 
− ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Podkarpackiego polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach 
położonych na terenie Województwa Podkarpackiego w 2011 roku, 

− wyrażenia opinii o projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Czarna na lata 
2010 – 2013. 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2011 roku zadań 
z zakresu pomocy społecznej, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 programu 
wojewódzkiego pod nazwą: „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans 
Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 
2008-2020”, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku V edycji badań 
ESPAD dot. używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież 
szkolną – zadania z zakresu profilaktyki uzależnień określonego w Wojewódzkim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 
2013, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu 
profilaktyki uzależnień określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013, z wyłączeniem 
Obszaru IV, Celu 2 programu: Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2010-2013, 

− rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
− upoważnienia p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, 
− udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie, 
− udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie, 
− udzielenia upoważnienia p.o. Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie, 
− zaopiniowania wniosku Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

S.A. z siedzibą w Olsztynie, 
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− wyznaczenia przedstawiciela organu prowadzącego do składu rady programowej 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przeworsku, 

− wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

− zamiaru przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów Biblioteki Pedagogicznej 
w Tarnobrzegu, Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej 
Woli, Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju oraz Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w Leżajsku, 

− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w  2011 roku, 
− zasięgnięcia opinii Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, 
− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2011 roku konferencji 

z zakresu pomocy społecznej, 
− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

− powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy 
w Rzeszowie, 

− ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających 
wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w roku 2011, 

− nominacji przedstawicieli Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych jako społecznego organu doradczo-konsultacyjnego Zarządu 
Województwa Podkarpackiego, 

− powołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, 
− odwołania dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, 
− powołania dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, 
− odwołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka 

Chopina w Rzeszowie, 
− rozwiązania stosunku pracy dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie, 
− powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie, 
− akceptacji Listu intencyjnego o zawiązaniu współpracy Województwa 

Podkarpackiego i Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego 
DOLINA LOTNICZA, 

− zmiany Uchwały Nr 6/70/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli problemowych 
i sprawdzających prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w 2011 r. w wojewódzkich samorządowych jednostkach 
organizacyjnych, 

− wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacyjnej z Rzeszowską Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A., 

− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, 

− powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o dotację z budżetu Województwa 
Podkarpackiego przeznaczoną na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych  na terenie 
województwa podkarpackiego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji, 

− wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa, 

− ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie, 
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− ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do 
klas pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie na rok szkolny 2011/2012, 

− powołania zespołu ds. opracowania Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2011-2015, 

− zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
utworzenia spółki prawa handlowego Podkarpackie Przewozy Regionalne spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 
2. 

 

Uchwały dotyczące promocji województwa, w tym m.in. 
w sprawach: 

− uczestnictwa Województwa Podkarpackiego w organizacji  międzynarodowej 
konferencji "Granica Polsko-Ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju społeczno-
gospodarczego?", 

− organizacji Podkarpackiego Jarmarku Turystycznego w Przemyślu, 
− organizacji warsztatów turystycznych, 
− zorganizowania V edycji Wyprawy Szlakiem Karpackich Wilków, czyli objazdu 

studyjnego promującego transgraniczną ofertę turystyczną, 
− wykonania kampanii wizerunkowej pn. „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, 
− przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego, 
− udziału Województwa Podkarpackiego  w Targach ekologicznych „Eco Fair” w dniach 

14-16 kwietnia 2011 r. w Zadarze (Chorwacja), 
− podpisania porozumienia z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich w sprawie 

organizacji II Forum Innowacji w Rzeszowie. 
 
3. 
 

Uchwały z zakresu rozwoju regionalnego, w tym m.in. w sprawach: 

− przyjęcia aktualizacji Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

− ustalenia miejsca składania wniosków o płatność w ramach działania 125 - 
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi 
zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, 

− przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach 
Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, 

− przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności oraz przyjęcia 
do realizacji projektu „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i  gminy Mielec 
poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki”  realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

− rozpatrzenia protestu /3 uchwały/, 
− pozostawienia bez rozpatrzenia protestu, 
− przyjęcia projektu zmian kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013, 

− wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie 
projektu /2 uchwały/, 

− dokonania oceny strategicznej i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII 
Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.3 Aktywizacja obszarów 
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zmarginalizowanych gospodarczo Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – złożonych  w procedurze 
standardowej, 

− zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny 
strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

− zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny 
strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

− zatwierdzenia Informacji rocznej w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2010, 
− zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, 
− zmiany wzorów Aneksów do Istotnych Postanowień Umów Partnerskich związanych 

z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”, 
− realizacji Planu Działania na lata 2010-2011 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /4 uchwały/, 
− przedłużenia terminu wykonania przez beneficjenta – Gmina Sokołów Małopolski,  

czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, 

− przywrócenia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku 
postępowania w sprawie przyznania pomocy na małe projekty. 

 
4. 
 

Uchwały o tematyce majątkowej, w tym m.in. w sprawach: 

− przekazania linii elektroenergetycznych wykonanych w ramach realizacji zadania pod 
nazwą ,,Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów 
– Tarnobrzeg Grębów – Stalowa Wola” na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą 
w Lublinie, 

− przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości położonej w miejscowości Wilcza Wola gm. Dzikowiec, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie na zbycie aparatury i sprzętu medycznego, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie 
na użyczenie aparatu ultrasonograficznego, 

− przyznania pierwszeństwa do wynajęcia lokalu mieszkalnego, 
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Nauczycielskie Kolegium Języków 

Obcych w Przemyślu części nieruchomości, 
− wyrażenia zgody na użyczenie lokalu przez Wojewódzki  Szpital im. Św. Ojca Pio 

w Przemyślu, 
− wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
5. 
 

Uchwały o tematyce finansowej, w tym m.in. w sprawach: 

− przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa 
Podkarpackiego za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Województwa 
Podkarpackiego, 

− przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2010 rok, 
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− przedstawienia sprawozdań rocznych z  wykonania planów finansowych instytucji 
kultury podległych Samorządowi Województwa za 2010 rok, 

− przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich 
jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2010 rok, 

− udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Rzeszowie. 

− przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Rzeszowie, 

− przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu /3 uchwały/, 

− przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie /2 uchwały/, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
Fryderyka Chopina w Rzeszowie /4 uchwały/, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego 
w Rzeszowie, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 
Pawła II w Krośnie, 

− przyjęcia oferty objęcia akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka 
Akcyjna, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez 
jednostki budżetowe nadzorowane przez Departament Rozwoju Regionalnego, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez 
Departament Edukacji i Kultury oraz nadzorowanych jednostek budżetowych 
w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2011, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez  Departament 
Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 
2011 r., 

− przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r., 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego  
w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r., 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 
2011 r., 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Gabinet 
Marszałka w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r., 

− opracowania zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez 
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2011 r., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r. /3 uchwały/, 
− zmiany planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2011 r., 
− zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2011 r., 
− planów finansowych dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą 

Nr VII/89/11 oraz Uchwałą Nr VII/90/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
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z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2011 r., 

− przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r., 

− udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2011 
roku, 

− przeznaczenia środków zaplanowanych na wkłady własne do zadań promocyjnych, 
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego w roku 2011 r., 

− finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą 
Nr VI/81/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r. 

 
Treść podjętych uchwał znajduje się na stronie internetowej Województwa 
Podkarpackiego: 
www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/zarzad/uchwaly  
 

Ponadto Zarząd Województwa przyjął 18 projektów uchwał Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku.  

 
W omawianym okresie sprawozdawczym przedmiotem obrad Zarządu Województwa 

były również następujące tematy: 
 

1) zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz 
płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu lutym 2011 r., 

2) zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa 
Krajowego (BGK) oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu lutym 
2011 r., 

3) informacja o zwrocie środków dokonanych przez Województwo Podkarpackie – 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, na rachunek Ministra 
Finansów, dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego, 

4) informacje o zwrotach środków dokonanych przez beneficjentów PO KL 
na rachunek Ministra Finansów, dotyczących płatności ze środków europejskich 
zrealizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 

5) informacja o zwrotach środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów, 
dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, 

6) informacja na temat funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego 
im. Jana Pawła II w Krośnie, 

7) informacja na temat wystawy o życiu i działalności Księdza Kardynała Adama 
Kozłowieckiego, 

8) informacja na temat stanu realizacji zadań zapisanych w Wieloletnim Programie 
Inwestycyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2015, 

9) raport z wykonania w 2010 roku "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2008-2011", 

10) informacja o realizacji w roku 2010 Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 - 2013 na terenie 
województwa podkarpackiego, 

11) informacja z realizacji planu finansowego terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych, 

12) informacja w sprawie gospodarowania środkami Wojewódzkiego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2010, 

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/zarzad/uchwaly�
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13) informacja nt. stanu realizacji projektu systemowego "Wzmocnienie 
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 
2007-2013 w województwie podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, 

14) informacja o działalności Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
w 2010r. oraz plan działań na 2011 r., 

15) informacja o działalności Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na terenie województwa 
podkarpackiego w 2010 roku oraz plan działań na 2011 rok, 

16) informacja o działalności Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku oraz 
plan działań na 2011 rok, 

17) informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o działalności 
na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r., 

18) informacja o działalności Agencji Rynku Rolnego na terenie województwa 
podkarpackiego w 2010 r., 

19) informacja o działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na terenie województwa 
podkarpackiego w 2010 r., 

20) omówienie problemów związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa 
infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, 

21) informacja nt. działań podjętych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie na terenach popowodziowych. 
 

 
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, 4 kwietnia 2011 r.  
 
 
 
 



Informacja o realizacji uchwał                                                      
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

podjętych na VII sesji  w dniu 25 marca 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 VII/88/11 w sp rawie z mian w wieloletniej p rognozie f inansowej Województwa 

Podkarpackiego - o zmianach wynikających ze zmian w WPF zawiadomiono wg 
właściwości dyrektorów departamentów Urzędu, 
 

− Nr VII/89/11 oraz Nr VII/90/11 w sprawie zmian budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2011 r. – o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze 
zmian w budżecie zawiadomiono według właściwości dyrektorów departamentów 
Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. 

 

2) Uchwała realizowana w Departamencie Ochrony Zdrowia: 
 
− Nr VII/101/11 w sp rawie zatwierdzenia zmian w S tatucie Specjalistycznego 

Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu - 
uchwałę przekazano do realizacji jednostce. 

 
  

3) Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji i Kultury: 
 
− Nr VII/91/11 zmieniająca uchwałę 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 r oku - 
uchwała w trakcie realizacji - poinformowano Gminę Baranów S andomierski o 
zgodzie Sejmiku na zmianę lokalizacji boiska, 
 

− Nr VII/94/11 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w partnerstwie do projektu w 
ramach P rogramu C omenius Regio – uchwała została przekazana do 
Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, celem realizacji, 
 

− Nr VII/95/11 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 
systemowego w ramach poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – na 
podstawie po wyższej uchwały budżet projektu został dostawany do faktycznego 
wykonania w roku 2010 i do planu na rok 2011,  
 

− Nr VII/96/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów 
szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – uchwała będzie realizowana po zakończeniu 
procedury naboru i oceny wniosków stypendialnych.   
 



4) Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa i Środowiska: 
 
− Nr VII/92/11 w sprawie zamiaru podjęcia przez Województwa Podkarpackiego 

współpracy międzyregionalnej przy realizacji projektu MOVE ON GREEN w ramach 
Programu INTERREG IVC – do Partnera wiodącego w Hiszpanii został wysłany 
dokument „Oświadczenie o współfinansowaniu dla Partnera wiodącego i Partnerów 
projektu realizowanego w ramach Programu INTERREG IVC”, 
 

− Nr VII/97/11 w sp rawie wyboru pr zedstawicieli S ejmiku Województwa 
Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego – uchwała 
została wykorzystana do przygotowania projektu uchwały Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Doradztwa 
Rolniczego, 
 

− Nr VII/98/11 w sprawie powołania II Zastępcy Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale –  uchwała została przekazana pismem z dnia 
5 kwietnia 2011 r., znak: RŚ – I.2120.2.2011.JT do Departamentu Organizacyjnego 
celem służbowego wykorzystania, 
 

−  Nr VII/99/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z wykonania planu finansowego 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w 2010 r. – uchwała 
została przekazana Panu Tadeuszowi Płoszajowi – Dyrektorowi P odkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale pismem z dnia 5 kwietnia 2011 r.,                         
znak: RŚ – I.3024.5.1.2011.MM, 
 

− Nr VII/100/11 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr IV/45/11 Sejmiku 
Województwa P odkarpackiego z  dni a 11 s tycznia 2011 r . – uchwała została 
przekazana do Koła Łowieckiego „Rogacz” w Niechobrzu pismem z dnia 4 kwietnia 
2011 r., znak: RŚ – I.7135.9.2.2011.MR, 
 

− Nr VII/102/11 zmieniająca uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie 
powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki W odnej w R zeszowie – uchwała została przekazana Panu Janowi 
Bieniaszowi, Panu Stefanowi Bieszczadowi oraz Zarządowi Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pismem                          
z dnia 30 marca 2011 r., znak: RŚ – II.7014.13/1.2011.WD. 

 

5) Uchwała realizowana w Gabinecie Marszałka: 
 

 
− Nr VII/93/11 w sp rawie zmiany składu osobowego Kapituły odznaki honorowej 

„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz zmiany Uchwały Nr 
XLVIII/894/10 Sejmiku W ojewództwa Podkarpackiego w R zeszowie z dnia 31 m aja 
2010 r. w sprawie powołania Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego” uchwała jest w trakcie realizacji. 
 

 
6) Uchwały realizowane w Departamencie Geodezji i Gospodarki Mieniem: 

 
− Nr VII/84/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej o pow. 300 m2 położonej w miejscowości Cisowa gm. 
Krasiczyn z firmą Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. – uchwałę przekazano do 
Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach celem podpisania stosownej 
umowy, 



 
− Nr VII/85/11 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie be zprzetargowym 

pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9  
w Rzeszowie uchwałe przekazano do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzadzeń 
Wodnych w Rzeszowie celem podpisania stosownej umowy, 
 

− Nr VII/86/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na 
rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – uchwała w trakcie realizacji, 
 

− Nr VII/87/11 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dla Rzeszowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Witosa – 
uchwałę przekazano do RARR w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do 
realizacji pr ojektu budowy Centrum Kongresowo – Wystawienniczego w R zeszowie 
oraz do wiadomości Departamentu Rozwoju Regionalnego. 
 

 
7) Uchwały realizowane w Departamencie Promocji, Turystyki i Sportu: 

 
- Nr VII/103/11 w sprawie przystąpienie przez Województwo Podkarpackie do realizacji 

w 2012 roku projektu pn. „Podkarpackie. Przestrzeń otwarta dla inwestorów” – 
Promocja gospodarcza i  ak tywizacja i nwestycyjna Województwa P odkarpackiego 
poprzez kampanię promocyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa P odkarpackiego 2007 -2013 – w trakcie realizacji, został złożony 
wniosek o  dofinansowanie w  r amach I  o si R egionalnego P rogramu O peracyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w zakresie działania 1.4.Schemat 
B.(termin składania wniosków do 31 marca br.), 

 
- Nr VII/104/11 w sprawie przystąpienie przez Województwo Podkarpackie do realizacji 

w 2012 roku projektu pn. „Podkarpackie. Przestrzeń otwarta na inwestycje” – 
kampania promocyjna w regionach partnerskich W ojewództwa Podkarpackiego- 
promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego W ojewództwa Podkarpackiego 2007-2013 – w t rakcie 
realizacji, został złożony wniosek o dofinansowanie w  r amach I  osi  R egionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa P odkarpackiego na l ata 2 007-2013 w  
zakresie działania 1.4.Schemat B.(termin składania wniosków do 31 marca br.). 
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