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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/111 – Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju 
województwa podkarpackiego. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie. 

Kontrolerzy 1. Sławomir Kochman, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 91529 z dnia 22 września 2014 r.  

2. Andrzej Trojanowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 91528 z dnia 22 września 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza 
Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, (zwany dalej „Urzędem”). 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego od dnia 27 maja 2013 r. 
Poprzednio, w okresie objętym kontrolą1, Marszałkiem był Mirosław Karapyta (od 30 
listopada 2010 r.)  

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że władze Województwa Podkarpackiego - 
zarówno Zarząd Województwa, jak i Sejmik - dostrzegły zagadnienia związane 
z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem, niezbędnych dla rozwoju regionu 
oraz podejmowały działania w tym zakresie. Istotne było zwłaszcza zidentyfikowanie 
związanych z tym problemów i ich uwzględnienie w ramach priorytetów i kierunków 
działań zaktualizowanej w 2013 r. Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. 
Podejmowane działania, w świetle zarówno ustawowego obowiązku prowadzenia 
polityki rozwoju na terenie województwa, jak i zapisów zaktualizowanej Strategii, 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia jednak jako niewystarczające.  

Dotychczasowy stopień realizacji większości wskaźników dotyczących rozwoju kadr 
nie zapewnia osiągnięcia zakładanego poziomu zabezpieczenia kadr dla 
specjalizacji regionalnych, o których mowa w Strategii.  

Wskaźniki zawarte w Strategii nie zostały określone dla poszczególnych 
specjalizacji regionalnych (kluczowych branż). Osiągnięcie wskaźników 
skonstruowanych w tak ogólny sposób nie będzie tożsame z zaspokojeniem potrzeb 
we wszystkich specjalizacjach regionalnych. 

Uwarunkowania te stwarzają ryzyko, że cele Strategii Rozwoju Województwa mogą 
nie zostać osiągnięte. 

                                                      
1 Lata 2012-2014 (wrzesień), z uwzględnieniem działań i zdarzeń wcześniejszych i późniejszych, o ile miały wpływ na 
realizację zadań w objętych kontrolą latach lub wówczas wystąpiły ich efekty.  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę 
opisową. 
 

Ocena ogólna z 
uzasadnieniem2 
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Założenia dokumentów programowych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
związanym z przedmiotem niniejszej kontroli zostały zapisane w znacznym stopniu 
ogólności i w większości mają deklaratoryjny charakter. Wysoki stopień ogólności 
tych założeń, brak wskaźników docelowych w Strategii Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2020 przed jej aktualizacją, a także brak powiązania 
części wskaźników mierzących i opisujących wdrażane działania w zaktualizowanej 
w 2013 r. Strategii powoduje, iż Zarząd Województwa ma ograniczone możliwości 
wpływania na politykę rozwoju regionalnego w województwie. 

Wiedzą odnośnie kadr z wyższym wykształceniem, w zakresie związanym 
z realizacją zadań ustawowych dysponuje WUP. W szczególności jednostka ta 
posiada bieżące dane dotyczące zapotrzebowania na określone zawody 
i specjalności oraz prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.  

Z ustaleń kontroli wynika jednocześnie, iż zarówno Sejmik Województwa, jak 
i Zarząd Województwa w toku realizacji Strategii nie zajmowały się bezpośrednio 
zagadnieniami związanymi z przedmiotem niniejszej kontroli.  

Obok działań podejmowanych w zakresie wdrożenia projektu stypendialnego dla 
doktorantów, który przyczynia się do zwiększenia transferu wiedzy i wzmocnienia 
powiązań sfery badań i rozwoju z przedsiębiorcami działającymi na terenie 
Podkarpacia, w Urzędzie nie realizowano innych projektów odnoszących się 
bezpośrednio do zakresu kontroli. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zważywszy na ustawowy obowiązek 
prowadzenia polityki rozwoju województwa, w tym tworzenia warunków rozwoju 
gospodarczego oraz społecznie ważny aspekt bezrobocia wśród osób z wyższym 
wykształceniem, a zarazem znaczenie tej grupy osób dla rozwoju województwa, 
Zarząd Województwa powinien zintensyfikować działania związane z zapewnieniem 
kadr z wyższym wykształceniem, niezbędnych dla rozwoju województwa. Realizacja 
Strategii w tym aspekcie powinna być przedmiotem bezpośredniego 
zainteresowania Zarządu Województwa.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, dla realizacji celów Strategii oraz powodzenia 
zapisanego w niej scenariusza szans, powinny być także podejmowane działania 
zachęcające przedsiębiorstwa oraz uczelnie do realizacji staży i praktyk, 
umożliwiających uzyskanie przez studentów i absolwentów odpowiedniego 
doświadczenia na rynku pracy. Narzędziem takim powinien być w szczególności 
przewidziany w Strategii, lecz dotychczas niewdrożony, regionalny system praktyk 
i staży w przedsiębiorstwach innowacyjnych. Istotnym jest także, aby były wdrażane 
projekty, skierowane do osób z wyższym wykształceniem i mające na celu 
związanie ich z regionem, tak jak to miało miejsce w przypadku projektu dla 
doktorantów. 
 
III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Według treści art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa3, 
samorząd województwa m.in.: 
− określa strategię rozwoju województwa4, która uwzględnia m.in. cele: 

pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu 
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa oraz zawiera 
określenie: celów strategicznych polityki rozwoju województwa oraz kierunków 

                                                      
3 Dz. U. z 2013, poz. 596 ze zm.  
4 Zgodnie z art. 18 pkt 2 tej ustawy, uchwalenie strategii rozwoju należy do wyłącznej właściwości sejmiku województwa, 
natomiast przygotowanie projektu strategii należy do zarządu województwa – art. 41 ust. 2 pkt. 4.  

Opis stanu 
faktycznego 
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działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów 
strategicznych polityki rozwoju województwa; 

− prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się m.in. tworzenie 
warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, wspieranie 
i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli 
oraz wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, 
popieranie postępu technologicznego oraz innowacji. 

− wykonuje zadania związane z rozwojem regionalnym na terenie województwa. 
 

1. Założenia dokumentów programowych związanych z zapewnieniem kadr 
z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju województwa 
podkarpackiego. 
 

1.1. Dokumenty programowe województwa. 

Założenia dotyczące szkolnictwa wyższego oraz aktywizacji regionalnego 
(lokalnego) rynku pracy, w tym kwestię dostosowania oferty edukacyjnej studiów 
wyższych do potrzeb regionu wyszczególnione były w dokumentach programowych 
województwa podkarpackiego, tj. w Strategii Rozwoju Województwa, Regionalnym 
Programie Operacyjnym, Regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia5, 
Strategii województwa w zakresie polityki społecznej oraz Strategii rozwoju turystyki. 

W obowiązującej wg stanu na 1.01.2012 r. Strategii Województwa na lata 2007-
2020 (przyjętej przez Sejmik Województwa uchwałą nr L/932/10 z dnia 
23.08.2010 r.) zapisano, iż proces kształcenia i zmian kierunków studiów będzie 
ulegał systematycznym modyfikacjom w nawiązaniu do przyszłych potrzeb, 
wynikających z wdrażania idei rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, 
w którym podstawową bazą ekonomiczną będzie nauka.  
W najbliższym czasie potrzebne będą zmiany w zakresie kierunków kształcenia, 
które nawiązywać będą do wymogów regionalnych, krajowych, a także 
międzynarodowych rynków pracy. Niezbędne jest rozwijanie kształcenia 
informatyków, na który będzie coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy, ze 
względu na konieczność podnoszenia konkurencyjności poszczególnych podmiotów 
gospodarczych i instytucji. Wobec postępującej specjalizacji zawodowej należy 
również przewidzieć rozwój specjalistycznego kształcenia informatycznego dla 
różnych sektorów działalności gospodarczej, np. sektora bankowego, zarządzania 
sieciami handlowymi i in. Wobec unowocześnienia procesów zarządzania oraz 
podnoszenia efektywności pracy, zintensyfikowanie kształcenia informatycznego 
wydaje się konieczne na wszystkich obecnych kierunkach studiów. Rozwój Doliny 
Lotniczej stwarza zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach technicznych. 
Ze względu na potrzeby układów regionalnych i lokalnych dla sprawniejszego 
funkcjonowania w UE powinny być podejmowane działania na rzecz rozwijania 
kształcenia obejmującego: 

− kształcenie w zawodach technicznych, 
− zagadnienia dotyczące biotechnologii i nanotechnologii, 
− elementy prawa w zakresie funkcjonowania układów samorządowych 

w Polsce i UE, 
− podstawy prawne możliwości starań o dofinansowanie w ramach 

różnorodnych funduszy europejskich, 
− kierunki związane z europeistyką,  

                                                      
5 Art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze 
zm.). 
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− kształcenie specjalistów zajmujących się przestrzennymi procesami wzrostu 
gospodarczego i integracji europejskiej, zarządzanie wielkoobszarowym 
gospodarstwem rolnym, 

− kierunki w zakresie przetwórstwa płodów rolnych jako podstawa tworzenia 
kompleksów rolno-przemysłowych,  

− kształcenia specjalistów dla potrzeb wiodących firm oraz małej i średniej 
przedsiębiorczości. 

W Strategii wskazano również, iż powinny być podejmowane działania promujące 
postawy przedsiębiorczości poprzez usługi szkoleniowo-doradcze i system 
edukacyjny oraz podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o związki 
uczelni wyższych z przemysłem, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności 
zespołu działającego na uczelni i w jednostce naukowej. Sfera produkcyjna powinna 
kooperować z systemem edukacji, określając umiejętności i kompetencje przyszłych 
pracowników, a także w wymiarze zasobów materialnych poprzez m.in. 
udostępnianie nowoczesnych stanowisk pracy i nowoczesnych środków nauczania 
w ramach praktyk zawodowych. 
W zakresie pomocy społecznej (strategia w zakresie polityki społecznej) 
wskazywano na występujące w województwie podkarpackim bezrobocie osób 
z wyższym wykształceniem. 

(dowód: akta kontroli str.9-14, 22-25) 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-20136 zapisano, iż celem nadrzędnym osi priorytetowej 1. Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka jest tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 
i gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja tego celu będzie następować poprzez 
cele szczegółowe, w tym m.in. stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego 
i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transfer wiedzy. 
Preferowane będą inwestycje służące lokowaniu na Podkarpaciu firm generujących 
rozwój nowoczesnej myśli technicznej poprzez współpracę ze szkołami wyższymi, 
instytucjami biznesu i samorządami. Istotną rolę powyższego zadania przypisuje się 
stolicy regionu jako głównemu ośrodkowi naukowemu i gospodarczemu. 
Celem nadrzędnym osi priorytetowej 5. Infrastruktura publiczna jest tworzenie 
warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, 
ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację. Przewidziano, iż należy dążyć 
do poprawy dostępności i podniesienia jakości regionalnego systemu edukacji. 
Celowe jest również zwiększenie współpracy między szkołami a przedsiębiorcami, 
a także silniejsze skorelowanie kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy 
z modernizacją gospodarki regionu. Ze względu na znaczenie dla gospodarki 
regionu preferowane będą przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury uczelni oraz 
szkół i placówek tworzących system oświaty, które wpłyną na podwyższenie jakości 
kształcenia oraz umożliwią skuteczne przygotowanie młodzieży do wykonywania 
oczekiwanych na rynku pracy zadań zawodowych. Wspierana w ramach tej osi 
infrastruktura winna przyczyniać się do rozwoju gospodarczego w województwie 
oraz tworzenia miejsc pracy. W zakresie infrastruktury edukacyjnej wskazano, 
iż w przypadku szkolnictwa wyższego kluczowe znaczenie ma podnoszenie jakości 
kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Konieczne jest 
także silniejsze skorelowanie kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy 
i z modernizacją gospodarki regionu. Istotne jest także budowanie szerszej 
współpracy pomiędzy szkołami wyższymi a przedsiębiorcami. Realizowane będą 
m.in. przedsięwzięcia przyczyniające się do kształcenia ustawicznego w szkołach 
wyższych, a także przedsięwzięcia dzięki którym możliwe będzie nawiązanie bądź 

                                                      
6 Dalej jako RPO WP 2007-2013 – wg stanu na 1.01.2012 r. 
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wzmocnienie współpracy danej szkoły z biznesem. Ze względu na znaczenie dla 
gospodarki regionu, preferowane będą przy tym przedsięwzięcia dotyczące 
kształcenia w dziedzinie nauk matematycznych (w tym informatyki) i technicznych 
(w tym budownictwa).  
Celem nadrzędnym osi 6. Turystyka i kultura jest wzrost udziału turystyki 
w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji 
kultury. Inwestycje w infrastrukturę wpłyną na zwiększenie możliwości zatrudnienia, 
w szczególności w perspektywie długookresowej, poprzez podniesienie 
konkurencyjności regionu. Realizacja tej osi stymulować będzie rozwój gospodarki 
województwa i jest szansą na powstanie na biedniejszych obszarach województwa 
nowych miejsc pracy w turystyce i usługach towarzyszących. 

(dowód: akta kontroli str.15-18) 
 
W Regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia na 2012 r. wskazywano, iż 
województwo podkarpackie charakteryzuje się najwyższą stopą bezrobocia wśród 
absolwentów wyższych uczelni, zwłaszcza na kierunkach humanistycznych, po 
ukończeniu których absolwenci mają największe trudności z wejściem na rynek 
pracy. Pracodawcy zaś najchętniej zatrudniają absolwentów wyższych uczelni po 
kierunkach technicznych. W dokumencie tym wskazano również, iż realizowane 
będą projekty ukierunkowane na wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy 
i wymiany informacji między instytucjami naukowymi, a przedsiębiorcami w zakresie 
innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami 
badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym 
i lokalnym, poprzez m.in. kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu 
partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji, rozwój systemu komunikowania 
się i wymiany informacji. Wypłacane będą również stypendia naukowe dla 
doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne 
z punktu widzenia rozwoju województwa. Wspierany będzie również rozwój 
przedsiębiorczości zorientowanej na zaawansowane technologie. 

(dowód: akta kontroli str.19-21) 

Strategia Rozwoju Turystyki województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 
określała, iż misją regionu jest m.in. dostosowywanie edukacji i kształcenia dla 
potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Kształtowanie nowych kadr dla 
województwa ma szczególne znaczenie w kontekście poszerzania i stymulowania 
podkarpackiego rynku pracy. Turystyka w tym kontekście przyczynia się do 
ograniczania bezrobocia. W obszarze tym wskazywano m.in. na działania 
w zakresie powstania specjalistycznych centrów szkoleniowych oraz dostosowania 
systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w turystyce. 
Realizacja tego celu miała wymagać: 
- dokonania inwentaryzacji i analizy programów nauczania, w celu określenia stanu 
wyjściowego, 
- prowadzenia stałej współpracy ze szkołami i uczelniami kształcącymi kadry dla 
turystyki w celu realizacji wspólnych projektów (m.in. wymiany zagraniczne, staże, 
praktyczne nauczanie zawodu, organizowanie konferencji, sympozjów, realizacja 
projektów badawczych), 
- wspólnej pracy nad minimami programowymi7. 

 (dowód: akta kontroli str.26) 

                                                      
7 W strategii tej zapisano również, że korzystanie z ekonomicznych i społecznych efektów rozwoju turystyki w województwie 
podkarpackim nie jest możliwe bez posiadania informacji na temat, kogo szkolić i w jakim zakresie, jak również bez odpowiedzi 
na pytanie, jaka jest efektywność realizowanych programów szkoleniowych z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Ma 
temu służyć prowadzenie badań rynku pracy w turystyce i dystrybucja ich wyników, prowadzenie badań potrzeb szkoleniowych 
wśród pracodawców i pracowników, monitorowanie efektywności programów szkoleniowych. 
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W pozostałych dokumentach programowych województwa, takich jak Program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wojewódzki program opieki nad 
zabytkami, Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 
2005-2013, znalazły się jedynie ogólne zapisy dotyczące zatrudnienia, tworzenia 
miejsc pracy, tj.: 
- o promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, 
wspieraniu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości 
i innowacyjności,  
- o podejmowaniu przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 
związanych z opieką nad zabytkami,  
- o konieczności wprowadzenia na uczelniach wyższych zajęć w zakresie 
przedsiębiorczości, innowacyjności i ochrony intelektualnej.  

(dowód: akta kontroli str.27-29) 

 
1.2. Analizy, raporty z monitoringu dokumentów programowych. 
 
Na potrzeby aktualizacji Strategii Województwa, Urząd zlecił jednostkom 
zewnętrznym opracowanie 8 raportów/analiz. 
Jeden raport został wykonany nieodpłatnie przez Podkarpackie Biuro Planowania 
Przestrzennego w Rzeszowie. Pozostałe 7 opracowań zostało wykonane odpłatnie 
na zlecenie Urzędu, ich koszt zawierał się między kwotą 10.000 zł a 98.400 zł 
brutto. Łączna wydatkowana na ten cel przez Urząd kwota wyniosła 257.033,90 zł 
brutto. Dokumenty te zostały wykorzystane w trakcie prac nad aktualizacją Strategii 
Województwa, zakończonych przyjęciem uchwały Sejmiku Województwa 
nr XXXVII/679/13 z dnia 26.08.2013 r. Spośród ww. 7 raportów analizą objęto 3, tj.: 
• Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii 

rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych 
zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej, sporządzony przez 
Fundację Naukową Instytutu Badań Strukturalnych w Warszawie (lider) oraz 
Reytech Sp. z o.o. w Warszawie za kwotę 98.400 zł brutto; 

• Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego – 
Założenia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 
2007-2020 – Wyższa Szkoła informatyki i Zarządzania, koszt realizacji 38.130 zł 
brutto; 

• Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa 
podkarpackiego na lata 2007-2020 – DB Center Sp. z o.o. w Rzeszowie, koszt 
realizacji 15.891 zł brutto. 

Opracowany w lutym 2012 r. przez Fundację Naukową Instytutu Badań 
Strukturalnych w Warszawie (lider) oraz Reytech Sp. z o.o. w Warszawie dokument 
pn. Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii 
rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych 
zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej stanowi podsumowanie 
dotychczasowej realizacji Strategii na lata 2007-2020 oraz wskazuje kierunki zmian 
w związku z planowaną w 2012 r. aktualizacją Strategii.  
W raporcie tym w zakresie analizy celu strategicznego 5 Kapitał społeczny 
stwierdzono m.in., iż w większym stopniu należy wspierać uczelnie o profilu 
kształcenia kluczowym z punktu widzenia rozwoju regionu oraz sformułować 
działania mające na celu monitorowanie edukacji ściśle powiązanej z monitoringiem 
rynku pracy. W raporcie dokonano również oceny RRO WP 2007-2013. Stwierdzono 
w nim m.in., iż osadzenie tego programu w zapisach Strategii należy uznać, co do 
zasady za generalnie poprawne, jednakże występuje niepełna zgodność tego 



 

9 

 

programu ze Strategią – m.in. w obszarze powiązania edukacji i rynku pracy – 
w Strategii zaakcentowano konieczność skoordynowania wsparcia systemu 
edukacyjnego (w szczególności kształcenia na poziomie wyższym) z wymaganiami 
regionalnego rynku pracy, podczas gdy część wsparcia trafiła do uczelni 
kształcących na kierunkach, które nie są bezpośrednio powiązane z priorytetowymi 
branżami województwa.  

(dowód: akta kontroli str.30-47, 49-60) 

W raporcie pn. Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej województwa 
podkarpackiego – Założenia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa 
podkarpackiego na lata 2007-2020 zapisano, iż czynnikiem który może ograniczyć, 
albo spowolnić w nieodległej przyszłości rozwój innowacyjności w województwie jest 
brak specjalistów o wykształceniu technicznym i przyrodniczym. Wskazano także, 
że polityka rozwoju regionalnego w województwie powinna być spójna z głównymi 
celami wyznaczonymi dla krajów UE w Strategii Europa 2020 i dążyć m.in. do 
zwiększenia udziału osób z wyższym wykształceniem w województwie. Władze 
samorządowe powinny wspierać budowę i rozwój szkół wyższych poprzez wsparcie 
zarówno studentów, wśród których należy wzmacniać ducha przedsiębiorczości, jak 
i naukowców, którym potrzebna jest pomoc w komercjalizacji rezultatów badań 
naukowych i patentowaniu wynalazków.  
  
W raporcie pn. Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa 
podkarpackiego na lata 2007-2020 zapisano, że łączna wartość szacowanych 
dostępnych środków na realizację Strategii rozwoju województwa podkarpackiego 
w latach 2012-2020 wynosi 5.281,2 mln euro, a w wariancie bardziej ostrożnym 
(pesymistycznym) 5.126,8 mln euro. Przy dodatkowym uwzględnieniu 
przewidywanych nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw prywatnych, które także 
mają wpływ na realizację rozwoju województwa, łącznie wartość szacowanych 
dostępnych środków w województwie wynosi w pierwszym wariancie 23.846,8 mln 
euro, a w drugim wariancie 23.692,4 mln euro.  
W raporcie zapisano także, że w założeniach do aktualizacji Strategii województwa 
podkarpackiego na lata 2007-2020 zaproponowano koncentrację na mniejszej 
liczbie działań strategicznych, w tym: 
- Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, w którym ujęto priorytety, poprzez 

realizację których ma nastąpić rozwój innowacyjności, jako warunku 
dynamicznego i trwałego, opartego na wiedzy regionu, stąd też jako ważny 
priorytet wskazano rozwój nauki, badań i szkolnictwa wyższego; 

- Kapitał ludzki i społeczny, koncentrującym się na podnoszeniu poziomu jakości 
kapitału ludzkiego, w szerokim rozumieniu. Podstawowym działaniem w tym 
zakresie jest odpowiednia edukacja na wszystkich poziomach oraz podnoszenie 
jakości kształcenia z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, co stanowi jeden 
z priorytetów tej grupy. 

Proponowany w raporcie podział środków finansowych na poszczególne dziedziny 
działań strategicznych przestawiono w następujący sposób: 
- Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 23 %, 
- Kapitał ludzki i społeczny – 21 %, 
- Sieć osadnicza – 37 %, 
- Środowisko i energetyka – 19 %. 

(dowód: akta kontroli:48-49) 

Kontrolą przestrzegania postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych8 objęto 2 zamówienia publiczne na wykonanie opracowań: 

                                                      
8 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
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- Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii rozwoju 
województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zadań 
i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej, koszt realizacji 98.400 zł brutto;  
- Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego 
na lata 2007-2020, koszt realizacji 15.891 zł brutto. 
 
Postępowanie przetargowe na pierwsze z ww. opracowań zostało przeprowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego. Szacunkowa wartość zamówienia została 
ustalona na wartość 80.081 zł netto. W wyniku przeprowadzonego postępowania 
wybrano ofertę konsorcjum firm: Fundacja Naukowa Instytutu Badań Strukturalnych 
w Warszawie (lider) oraz Reytech Sp. z o.o. w Warszawie. Oferent ten uzyskał 
największą liczbą punktów w postępowaniu przetargowym, w którym kryterium 
wyboru była cena (60 %) oraz podejście metodologiczne (40 %).  
W dniu 6.10.2011 r. z ww. podmiotem zawarto umowę w sprawie realizacji 
zamówienia publicznego. Załącznikiem do umowy był Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia (SOPZ). Termin wykonania umowy ustalony w załączniku do umowy 
(SOPZ) określony był na 18 tygodni od daty zawarcie umowy. 
Wykonawca usługi w załączeniu do pisma z dnia 22.02.2012 r. przekazał ostateczną 
wersję raportu końcowego. W dniu 22.02.2012 r. spisano protokół zdawczo-
odbiorczy z wykonanej usługi, z adnotacją, iż usługa została wykonana zgodnie 
z postanowieniami umowy z dnia 6.10.2011 r. Oryginał faktury z dnia 23.02.2012 r. 
na kwotę 98.400 zł wpłynął do Departamentu Budżetu i Finansów w dniu 
29.02.2012 r., a zapłata wykonawcy za usługę nastąpiła dnia 5.03.2012 r. 

Zgodnie z warunkami umowy termin realizacji zamówienia (przedłożenia raportu 
ostatecznego) wynosił 18 tygodni, czyli 126 dni i upłynął w dniu 9.02.2012 r. 
Wykonawca przedłożył zatem opracowanie z 13 dniowym opóźnieniem. Od dnia 
6.10.2011 r. do dnia 22.02.2012 r. minęło 139 dni, tj. 18 tygodni i 13 dni. Kary 
umowne za opóźnienie w wykonaniu zamówienia ustalone zostały w umowie na 
0,50 % wartości umowy za każdy dzień. Kara umowna za 13 dniowe opóźnienie 
w realizacji zamówienia wyniosłaby więc 492 zł x 13 dni = 6.396 zł. 

Wykonawcy raportu nie naliczono ww. kar. Zgodnie z umową projekt raportu 
wykonawca miał przedłożyć w ciągu 15 tygodni od daty podpisania umowy (105 
dni). W dniu 19.01.2012 r. wykonawca przedłożył zamawiającemu projekt raportu 
(w 105 dniu) bez rozdziału diagnostycznego, opisów priorytetów, podsumowania 
i ogólnych rekomendacji.  

W okresie od dnia otrzymania projektu raportu w dniu 19.01.2012 r. do dnia 
21.02.2012 r. trwały uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu. W dniu 
30.01.2012 r. uwagi do raportu złożył ekspert zewnętrzny (prośbę o ewentualne 
uwagi skierowano do eksperta w dniu 25.01.2012 r.). Uwagi do raportu złożyły też 
departamenty Urzędu: Infrastruktury i Transportu (pismem z dnia 31.01.2012 r.), 
Wspierania Przedsiębiorczości (pismem z dnia 1.02.2012 r.) Departament Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (pismem z dnia 1.02.2012 r.) i Podkarpackie Biuro 
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (pismem z dnia 1.02.2012 r.). 

W dniu 9.02.2012 r. wykonawca przekazał w formie elektronicznej niepełny tekst 
raportu, bez streszczenia i podsumowania każdego z celów strategicznych. W dniu 
13.02.2012 r. wykonawca przekazał raport bez wskaźników. W dniu 16.02.2012 r. 
wykonawca przekazał raport wraz z materiałem o wskaźnikach, komentarzem do 
pierwszej grupy uwag i skorygowany arkusz, w mailu poinformowano także, iż: 
uwagi z wtorku [tj. dnia 14.02.2012 r.] skomentujemy jutro. W dniu 17.02.2012 r. 
przekazano uzupełniony raport wraz z uwagami do wykresów. Ostateczną wersję 
raportu wykonawca przekazał (elektronicznie) w dniu 21.02.2012 r. 
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Osobami odpowiedzialnymi za odbiór przedmiotu zamówienia był Jerzy Rodzeń – 
ówczesny Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego, Paweł 
Wais – Kierownik Oddziału programowania i rozwoju społeczno-gospodarczego 
w ww. departamencie oraz Joanna Barańska – starszy specjalista w ww. Oddziale. 

(dowód: akta kontroli str.61-76) 

Wyjaśnienia w sprawie rozliczenia umowy z wykonawcą i odbioru ww. raportu złożyli 
p. Jerzy Rodzeń i p. Paweł Wais – którzy podali, że ze względu na to, iż wykonawca 
dochował przewidzianych w umowie terminów, a zwłoka w podpisaniu protokołu 
odbioru była wynikiem uwzględniania w kolejnych wersjach raportu nowych uwag 
zgłaszanych przez zamawiającego, nie było podstaw do naliczenia karnych odsetek 
z tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia i obciążania go konsekwencjami zdarzeń 
przez niego niezawinionych. 

(dowód: akta kontroli str.77-78) 

W przypadku drugiego postępowania oszacowana wartość zamówienia nie 
przekraczała równowartości kwoty 14 tys. euro (wniosek o wyrażenie zgody na 
realizację zamówienia został złożony w Departamencie Budżetu i Finansów w dniu 
12.06.2012 r.). W odpowiedzi na zaproszenie skierowane do 6 wykonawców, oferty 
złożyło 2, spośród których zamawiający wybrał ofertę najtańszą (kryterium wyboru – 
cena 100 %) – firmę DB Center Sp. z o.o. w Rzeszowie. W dniu 3.07.2012 r. z firmą 
DB Center Sp. z o.o. zawarto umowę na wykonanie opracowania za kwotę 
18.265,50 zł, w terminie określonym w Szczegółowym opisie Przedmiotu 
Zamówienia (8 tygodni od daty podpisania umowy). 
W dniu 10.09.2012 r. wykonawca przedłożył opracowanie i spisano protokół 
zdawczo-odbiorczy, w którym zapisano, iż wykonawca przedłożył przedmiot 
zamówienia z 13 dniowym opóźnieniem. Zgodnie z warunkami umowy termin 
realizacji zamówienia wynosił 8 tygodni, czyli 126 dni i upłynął w dniu 28.08.2012 r. 
Z tytułu opóźnienia naliczono mu kary umowne w wysokości 2.374,50 zł brutto. Kary 
umowne, zgodnie z zapisami umowy ustalone były w wysokości 1 % wartości brutto 
umowy za każdy dzień, co za 13 dni wyniosło 2.374,50 zł (w zaokrągleniu). O taką 
wartość dokonano potrącenia wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zapłaty za 
wykonana usługę. W dniu 31.10.2012 r. dokonano zapłaty wykonawcy 15.891 zł. 

(dowód: akta kontroli str.61-64, 79) 

1.3. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa i innych dokumentów 
programowych. 

1.3.1. 
Sejmik Województwa uchwałą nr IX/131/11 z dnia 30.05.2011 r. podjął decyzję 
o przystąpieniu do aktualizacji Strategii województwa podkarpackiego na lata 2007-
2020. Decyzja o przystąpieniu do aktualizacji Strategii spowodowana była m.in. 
koniecznością dostosowania Strategii do krajowych i unijnych dokumentów 
programowych, mających zasadnicze znaczenie dla kształtu strategii lokalnych 
w nowej perspektywie finansowej UE obejmującej lata 2014-2020. Załącznikiem do 
ww. uchwały były zasady, tryb i harmonogram aktualizacji Strategii. Zasady 
aktualizacji Strategii to zasada spójności z dokumentami strategicznymi 
opracowanymi na poziomie UE i krajowym (w tym m.in. Strategią UE 2020, 
rozporządzeniami UE, Strategią Rozwoju Kraju, Krajową Strategia Rozwoju 
Regionalnego) oraz z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym, 
zasada partnerstwa oraz zasada trwałego i zrównoważonego rozwoju. 
 
W harmonogramie prac nad aktualizacją Strategii województwa na lata 2007-2020 
przewidziano powołanie Zespołu roboczego oraz eksperta zewnętrznego.  
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Uchwałą Zarządu Województwa9 powołano Zespół Roboczy ds. aktualizacji 
Strategii. W skład tego Zespołu weszli m.in. Marszałek i Wicemarszałek 
Województwa oraz Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego10.  
Zarząd Województwa uchwałą z dnia 6.03.2012 r.11 przyjął projekt Założeń do 
aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. 
Projekt ten stanowił merytoryczną podstawę do konsultacji społecznych, których 
celem było wypracowanie ostatecznego dokumentu Założeń do aktualizacji 
Strategii. Dokument ten definiował najważniejsze kierunki aktywności województwa. 
Wyodrębniono w nim 4 części składowe: 1) Województwo Podkarpackie w Europie 
2) Województwo Podkarpackie na tle Polski 3) Zróżnicowanie wewnętrzne 
województwa podkarpackiego 4) Obszary strategicznej interwencji, wśród których 
wskazano: Innowacyjną gospodarkę, Kapitał ludzki, Spójność i dostępność sieci 
osadniczej, Środowisko i energetykę. 
Założenia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 
2007-2020 zostały przyjęte przez Zarząd Województwa uchwałą z dnia 
6.06.2012 r.12. Stanowiły one merytoryczne ramy do dalszych prac nad 
przygotowaniem aktualizacji Strategii. Zarząd Województwa uchwałą z dnia 
17.04.2013 r.13 przyjął projekt Strategii. Sejmik Województwa uchwałą nr 
XXVIII/512/12 z dnia 21.12.2012 r. oraz uchwałą nr XXXIV/633/13 z dnia 
27.05.2013 r. dokonał zmiany Ramowego harmonogramu prac nad aktualizacją 
Strategii. 
Zarząd Województwa uchwałą z dnia 25.06.2013 r.14 przyjął Harmonogram działań 
poprzedzających uchwalenie Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 
2007-2020, Aktualizacja na lata 2013-2020, uchwałą z dnia 25.06.2013 r.15 przyjął 
projekt Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, zaś uchwałą z dnia 
13.08.2013 r.16 przyjął stanowisko w sprawie poprawek zgłoszonych przez Komisje 
Sejmiku i Radnych Województwa w trakcie pierwszego czytania projektu.  
Ostatecznie, Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr XXXVII/697/13 
z dnia 26.08.2013 r. przyjął zaktualizowaną Strategię rozwoju województwa 
podkarpackiego na lata 2007-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

(dowód: akta kontroli str.80-147) 

Główne etapy prac nad aktualizacją Strategii wyszczególnione w pierwotnym 
harmonogramie prac to: 
a) powołanie Zespołu roboczego i eksperta zewnętrznego, 
b) opracowanie i przyjęcie Założeń aktualizacji Strategii, 
c) powołanie zespołów zadaniowych, 
d) określenie wizji rozwoju regionu, opracowanie diagnozy, celów strategicznych 
oraz priorytetów i kierunków rozwoju, 
e) redakcja wstępnego projektu zaktualizowanej Strategii, 
f) przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
wstępnego projektu zaktualizowanej Strategii, 
g) konsultacje wstępnego projektu zaktualizowanej Strategii, 
h) redakcja ostatecznego projektu zaktualizowanej Strategii, 
i) przyjęcie przez Zarząd Województwa zaktualizowanej Strategii i uchwalenie jej 
przez Sejmik Województwa. 

                                                      
9 Nr 62/1341/11 z dnia 19.07.2011 r. 
10 Skład Zespołu Roboczego zmieniany był dwukrotnie - uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 111/2510/12 z 
dnia 24.01.2012 r. oraz uchwałą nr 137/3138/12 z dnia 14.05.2012 r. 
11 Nr 119/2704/12 
12 Nr 144/3314/12 
13 Nr 224/5328/13 
14 Nr 244/5879/13 
15 Nr 244/5881/13 
16 Nr 257/6292/13 
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Pierwotnie przyjęty przez Sejmik Województwa harmonogram prac nad aktualizacją 
Strategii w okresie od II kwartału 2011 r. do III kwartału 2012 r. nie był przestrzegany 
w 7 punktach (a, b, c, e, f, g). W jednym punkcie (d), tj. w zakresie określenia wizji 
rozwoju regionu, opracowania diagnozy, celów strategicznych oraz priorytetów 
i kierunków rozwoju został wykonany w przewidzianym terminie. 
Po dokonaniu zmiany harmonogramu przez Sejmik Województwa uchwałą z dnia 
21.12.2012 r. w okresie od III kwartału 2012 r. do I kwartału 2013 r. 4 punkty 
harmonogramu nie zostały wykonane w przewidzianym terminie. Jeden punkt został 
zrealizowany częściowo w przewidzianym terminie - Zespół roboczy przyjął wstępny 
projekt zaktualizowanej Strategii w terminie, natomiast Zarząd Województwa nie 
wykonał tego punktu w terminie. Jeden punkt harmonogramu został zrealizowany 
w przewidzianym terminie (finalizacja prac nad częścią kierunkową Strategii). 
Po dokonaniu trzeciej aktualizacji harmonogramu przez Sejmik Województwa 
uchwałą z dnia 27.05.2013 r., w okresie od II kwartału 2013 r. do III kwartału 2013 r. 
wszystkie punkty harmonogramu łącznie z terminem uchwalenia zaktualizowanej 
Strategii zostały wykonane terminowo. 
Pierwotny harmonogram prac nad aktualizacją zakładał, iż przyjęcie zaktualizowanej 
Strategii przez Zarząd Województwa i jej uchwalenie przez Sejmik Województwa 
nastąpi w IV kwartale 2012 r. Faktyczny termin jej przyjęcia to III kwartał 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str.80-84, 148-153) 

Według treści wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego 
Jerzego Rodzenia w sprawie wydłużenia okresu aktualizacji Strategii i opóźnień 
w realizacji harmonogramów aktualizacji Strategii, było to spowodowane faktem, iż 
przyjęta koncepcja aktualizacji polegała na przygotowaniu zupełnie nowego 
dokumentu strategicznego. Szeroki zakres aktualizacji wymagał przeprowadzenia 
pogłębionej dyskusji nad kierunkami rozwoju województwa, w tym konsultacji 
społecznych, zaangażowania w prace zespołów tematycznych licznego grona 
specjalistów, a także zlecenia ekspertyz zewnętrznych. Wszystkie te elementy, jak 
wyjaśnił Jerzy Rodzeń, wpłynęły na wydłużenie procesu aktualizacji, były jednak 
niezbędne dla przygotowania dokumentu odpowiadającego nowym 
uwarunkowaniom i wyzwaniom, zarówno na poziomie kraju jak i UE.  

(dowód: akta kontroli str.154) 
 
W sprawie problemów przy opracowaniu Strategii Dyrektor Departamentu Rozwoju 
Regionalnego Marta Matczyńska wyjaśniła, że podstawowym problemem przy 
pracach nad aktualizacją Strategii była konieczność wykonania dodatkowych prac 
związanych ze zmianą koncepcji Strategii oraz wydłużenie zakładanego terminu. 
Jednym z podstawowych utrudnień w trakcie prac nad Strategią była konieczność 
zachowania spójności opracowywanego dokumentu z krajowymi dokumentami 
strategicznymi, które powstawały równolegle. Dotyczyło to zwłaszcza Strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczej Polski Wschodniej. Pogłębiona diagnoza 
województwa z uwzględnieniem analizy podstawowych trendów rozwoju społeczno-
gospodarczego wymagała korzystania z dostępnych źródeł danych, analiz, 
opracowań i ekspertyz. Korzystano także z szerokiego kręgu ekspertów z różnych 
dziedzin. W trakcie prac nad aktualizacją Strategii miały miejsce debaty na 
posiedzeniach Sejmiku Województwa oraz na posiedzeniach komisji. Wszystkie te 
działania, jak wyjaśniła p. Marta Matczyńska, spowodowały wydłużenie czasu 
opracowania tego dokumentu, ale wpłynęły na osiągnięcie regionalnego 
konsensusu dotyczącego przyjętych rozwiązań.  

(dowód: akta kontroli str.396-397) 
 

1.3.2. 
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Samorząd Województwa przy aktualizacji Strategii współpracował z innymi 
podmiotami, w szczególności ze szkołami wyższymi, samorządem gospodarczym 
i zawodowym, jak również z przedsiębiorcami i pracodawcami. 
Przy aktualizacji Strategii zaangażowano partnerów społeczno-gospodarczych 
i szkoły wyższe w prace zespołów zadaniowych oraz podzespołów, które zostały 
powołane w celu przygotowania propozycji części kierunkowej aktualizowanej 
Strategii w zakresie 18 priorytetów tematycznych. Do prac w zespołach zaproszono 
specjalistów z różnych dziedzin, priorytetowych dla rozwoju województwa. Byli to 
m.in. przedstawiciele szkół wyższych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele organów administracji rządowej i jednostek podległych, jednostek 
organizacyjnych samorządu województwa oraz pracownicy Urzędu. Zespoły 
pracowały w okresie od sierpnia 2012 r. do stycznia 2013 r. 
Drugim działaniem zmierzającym do zaangażowania i współpracy partnerów 
regionalnych w prace nad Strategią był proces konsultacji społecznych 
z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi 
oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w okresie od 22 
kwietnia 2013 r. do 27 maja 2013 r. Zaproszenie do włączenia się w proces 
konsultacji społecznych, oprócz umieszczenia na stronie internetowej Urzędu, 
zostało również przesłane do prezydentów miast, starostów, burmistrzów i wójtów 
jednostek samorządu województwa podkarpackiego. Zarząd Województwa zwrócił 
się także z prośbą do Marszałków województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, 
małopolskiego, do Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Zakarpackiej 
Obwodowej Administracji Państwowej, Słowackiej Administracji Samorządowej 
w Preszowie o udział w konsultacjach oraz przekazanie ewentualnych uwag 
i propozycji. Prośbę o zaopiniowanie projektu Strategii skierowano również do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Projekt Strategii znalazł się 
także w porządku obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
W ramach konsultacji, odbyły się cztery spotkania w miastach subregionalnych 
województwa podkarpackiego17, poświęcone prezentacji konsultowanych 
dokumentów, dyskusji nad zaproponowanymi w Strategii i w Prognozie 
oddziaływania na środowisko zapisami, jak również zebraniu uwag od uczestników. 
Na wcześniejszym etapie prac nad Strategią, Zarząd Województwa zdecydował 
o konsultacjach społecznych projektu Założeń do aktualizacji Strategii, przyjętego 
uchwałą z dnia 6.03.2012 r. Zorganizowano spotkania we wszystkich powiatach 
regionu z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz najbardziej 
aktywnych środowisk lokalnych, w tym m.in. uczelni, organizacji pozarządowych 
i przedsiębiorców. W sumie wzięło w nich udział około 550 uczestników.  

(dowód: akta kontroli str.398-399, 400-474) 
1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. 
W trakcie prac nad aktualizacją Strategii oprócz ekspertyz i raportów wymienionych 
w pkt 1.1. (łączny ich koszt wyniósł 257.033,90 zł brutto), w dniu 23.01.2012 r. 
zawarto umowę z ekspertem zewnętrznym. W umowie zapisano, iż do obowiązków 
eksperta zewnętrznego należy wykonywanie czynności eksperta przy aktualizacji 
Strategii, w szczególności m.in. współpraca przy opracowaniu metodologii prac nad 
aktualizacją i struktury zaktualizowanej Strategii, analiza i przygotowanie recenzji 
Założeń aktualizacji Strategii, współpraca z Zespołami zadaniowymi, nadzór 
merytoryczny (ekspercki) nad redakcją wstępnego projektu zaktualizowanej 
Strategii, aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz analiza 
i ustosunkowanie się do uwag/wniosków złożonych w trakcie konsultacji 

                                                      
17 Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg. 
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społecznych, udział w posiedzeniach Zarządu Województwa, współpraca i ekspercki 
nadzór nad opracowaniem ostatecznej wersji zaktualizowanej Strategii. 
Wyboru eksperta dokonano w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro. 
W odpowiedzi na zaproszenia skierowane do 6 wykonawców, tylko jeden ekspert 
złożył ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia z kwotą 49.500 zł.  
Zarządzenie nr 38/10 Marszałka Województwa z dnia 27.08.2010 r., regulujące 
zasady udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej 14.000 euro, określało, iż w przypadku gdy w postępowaniu nie 
złożono co najmniej 2 ważnych ofert, postępowanie ulega unieważnieniu. Marszałek 
Województwa na wniosek Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania 
Przestrzennego wyraził zgodę na odstąpienie od stosowania tego zapisu w tym 
postępowaniu przetargowym. 
 
Umowa z dnia 23.01.2012 r. przewidywała, że płatności na rzecz eksperta będą 
dokonywane w częściach. Terminy poszczególnych płatności zostały powiązane 
z etapami prac nad Strategią, przy czym równocześnie w każdym przypadku 
przewidziano ostateczny termin (datę) dokonania płatności. W umowie 
przewidziano, że obowiązuje ona do dnia uchwalenia przez Sejmik Województwa 
zaktualizowanej Strategii, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2012 r.  
 
Ww. umowa aneksowana była dwukrotnie, tj. w dniu 3.02.2012 r. (aneks nr 1) 
i w dniu 13.09.2012 r. (aneks nr 2). Przesunięciu ulegały kolejne etapy i terminy 
płatności. Ostatecznie przyjęto, iż zapłata za wykonanie czynności objętych 
przedmiotem umowy nastąpi w 6 częściach, przy czym piąta płatność miała nastąpić 
po przyjęciu przez Zarząd Województwa projektu zaktualizowanej Strategii, nie 
później niż 30.11.2012 r., szósta zaś po przyjęciu przez Sejmik Województwa 
uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii, nie później niż 31.12.2012 r.  

Analiza realizacji umowy z dnia 23.01.2012 r. wykazała, że płatności zostały 
uregulowane w terminach określonych umową, przy czym:  

− pierwsza, trzecia i czwarta transza po zrealizowaniu etapu prac; 
− druga płatność miała nastąpić po przyjęciu przez Zarząd Województwa 

Założeń do aktualizacji Strategii oraz po przyjęciu przez Zespół roboczy 
diagnozy, celów strategicznych oraz priorytetów i kierunków rozwoju, co 
nastąpiło ostatecznie w dniu 6.06.2012 r, podczas gdy zapłata nastąpiła 
w dniu 2.04.2012 r. (poniedziałek), gdyż umowa przewidywała termin 
płatności „nie później niż 31.03.2012 r.”;  

− piąta transza powiązana była z przyjęciem przez Zarząd Województwa 
projektu zaktualizowanej Strategii (co faktycznie nastąpiło 17.04.2013 r.), 
a została zapłacona w dniu 11.12.2012, po przedłużeniu przez wykonawcę 
rachunku z dnia 10.12.2012 r.  

− ostatnia płatność nastąpiła w dniu 18.12.2012 r., podczas gdy związane 
z nią uchwalenie przez Sejmik zaktualizowanej Strategii nastąpiło w dniu 
26.08.2013 r.  

Z ustaleń kontroli wynika, iż wykonawca świadczył usługi eksperckie, zarówno 
w trakcie obowiązywania umowy, jak i w 2013 r., do czasu uchwalenia w dniu 
26.08.2013 r. zaktualizowanej Strategii. 

(dowód: akta kontroli str.155-158,218-299) 
 
1.3.7. 
Strategia Rozwoju Województwa na lata 2007-2020 zaktualizowana przez Sejmik 
Województwa w dniu 23.08.2010 r. wymieniała 8 obszarów strategicznych. 
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Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 przyjęta 
przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 26.08.2013 r. wymienia 
4 obszary działań strategicznych, tj. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 
Kapitał ludzki i społeczny, Sieć osadnicza, Środowisko i energetyka. Zmniejszenie 
liczby obszarów rekomendowane było w raporcie z lutego 2012 r., opisanego w pkt 
1.2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Raport ten stanowił bazę do 
prowadzenia prac nad nową aktualizacją Strategii18. Uwzględniano także wnioski 
z analizy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, zawarte w Diagnozie sytuacji 
społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego. Analiza informacji i danych 
zawartych w końcowej części tego dokumentu (analiza SWOT), stanowiła bazę dla 
części kierunkowej aktualizowanej Strategii. Ustalenia dotyczące założeń 
zaktualizowanej w 2013 r. Strategii przedstawiono w pkt 2.1.2 wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli str.475-480) 

W zaktualizowanej Strategii opisano trzy scenariusze rozwojowe: 1) szans 2) 
pośredni 3) zagrożeń, w których odnośnie przedmiotu kontroli przewidziano 
w szczególności:  
ad 1. dzięki efektywnemu wykorzystaniu potencjałów endogenicznych oraz 
inwestycjom zewnętrznym dynamicznie rozwijają się kluczowe branże, rzeszowski 
ośrodek akademicki znacznie podnosi jakość badań naukowych i rozwija 
powiązania z gospodarką regionu, szkolnictwo wyższe profiluje kształcenie pod 
kątem potrzeb rynku pracy, rozwijając praktyczne formy kształcenia oraz system 
staży i praktyk zawodowych – scenariusz ten zakłada powstanie nowych miejsc 
pracy, podniesienie jakości życia mieszkańców, wzrost prestiżu podkarpackich 
uczelni, co powoduje że województwo staje się miejscem atrakcyjnym dla ludzi 
młodych, w którym mogą realizować swoje aspiracje;  
ad 2. szkolnictwo wyższe, dzięki współpracy służb zatrudnienia, władz lokalnych 
i pracodawców przygotowuje dobrze wykształcone kadry regionalnej gospodarki, 
jednakże ze względu na brak inwestycji w regionie, efektywność systemu 
edukacyjnego nie przekłada się na spadek bezrobocia wśród absolwentów; 
ad 3. pozycja głównych uczelni regionu ulega dalszej marginalizacji, spada popyt 
na nowe kompetencje i umiejętności w regionie (a tym samym na usługi systemu 
edukacyjnego), następuje wyraźny wzrost bezrobocia oraz nasilenie procesów 
migracyjnych, w tym dobrze wykształconych młodych ludzi. 

(dowód: akta kontroli str.1039-1058) 
1.3.8. 
W pozostałych dokumentach programowych województwa podkarpackiego 
wymienionych w pkt 1.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie stwierdzono 
rozwiązań niespójnych lub sprzecznych z założeniami Strategii, a dokonywane 
w latach 2012-2014 ich zmiany były nieznaczne i nie miały zasadniczego znaczenia 
w zakresie objętym przedmiotową kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str. 475-480) 
1.3.9.  
Zadania Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy na podstawie art. 
8 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizowane są 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (WUP). Ocenę realizacji tych zadań 
oraz sytuacji na rynku pracy dokonuje Sejmik Województwa, w oparciu 
o opracowywane corocznie sprawozdanie z działalności WUP. WUP przedkłada 

                                                      
18 W raporcie tym zarzucono Strategii nadmiernie branżowy układ celów i zbyt dużą ich liczbę, co utrudnia zintegrowane 
podejście do najważniejszych wyzwań rozwojowych. W raporcie stwierdzono również, iż przy prowadzeniu prac nad nową 
generacją Strategii powinny się w niej znaleźć zapisy umożliwiające jej przyszłą weryfikację (wskaźniki – wartości docelowe). 
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również do akceptacji Zarządowi Województwa informacje wraz z wnioskami 
z realizacji Regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia. 
Sejmik Województwa w dniu 29.04.2013 r., przyjął sprawozdanie z działalności 
WUP za 2012 r. a w dniu 22.04.2014 r. przyjęto takie sprawozdanie za 2013 r. – 
w obu przypadkach bez przeprowadzania dyskusji. Sejmik Województwa w latach 
2012-2014 czterokrotnie podejmował uchwały związane z tematyką niniejszej 
kontroli. 3 uchwały dotyczyły zmiany regulaminu funduszu stypendialnego dla 
doktorantów w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacki fundusz stypendialny dla 
doktorantów19. Uchwała z dnia 27.10.2014 r. dotyczyła określenia kryteriów 
ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych 
województwa na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań 
fakultatywnych.  

(dowód: akta kontroli str.481-486, 752-759) 

Jak wyjaśnił Dyrektor WUP Tomasz Czop, WUP systematycznie dokonuje oceny 
sytuacji na regionalnym rynku pracy. W ramach funkcjonującego od końca 2010 do 
końca 2013 roku Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy (PORP) prowadzone 
były badania i analizy, których głównym celem było zwiększenie poziomu wiedzy na 
temat trendów rozwojowych i sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego. 
PORP przeprowadziło m.in. wywiady kwestionariuszowe na próbie 500 firm i 1000 
pracowników tych firm oraz sporządziło opracowania dotyczące sytuacji na 
regionalnym rynku pracy, w tym ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
w województwie podkarpackim, efektywność wybranych form promocji zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w województwie podkarpackim. PORP 
sporządziło także opracowanie pn. Edukacja – rynek pracy, absolwenci 
a zatrudnienie. Po zakończeniu realizacji projektu PORP, jak wyjaśnił Dyrektor 
WUP, w dalszym ciągu realizowane są działania związane z monitorowaniem 
regionalnego rynku pracy, w tym monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
oraz udzielane jest poradnictwo indywidualne dla osób bezrobotnych. 

(dowód: akta kontroli str.482-484) 

Po uchwaleniu zaktualizowanej Strategii Zarząd Województwa powołał20 
Podkarpackie Forum Terytorialne Województwa Podkarpackiego, które jest 
organem opiniodawczo-konsultacyjnym, działającym przy Zarządzie Województwa, 
w którego skład wchodzą reprezentanci sektora publicznego, prywatnego, 
społecznego, sektora nauki, szkolnictwa wyższego i B+R. Wśród zadań 
wymienionych w uchwale w sprawie powołania Forum jest doradzanie Zarządowi 
Województwa w najważniejszych obszarach strategicznych regionu, zapewnienie 
przepływu wiedzy i warunków dla dyskusji strategicznej z zakresu programowania 
i realizacji polityki regionalnej w województwie, organizowanie i inicjowanie debat 
wraz z moderowaniem strategicznej dyskusji na temat kierunków i form realizacji 
rozwoju regionalnego, ocena raportów, wniosków i rekomendacji, opiniowanie 
dokumentów strategicznych województwa. Przewodniczącym PFT jest Marszałek 
Województwa. 
W pierwszym posiedzeniu PFT w dniu 13.12.2013 r. udział wzięło około 100 osób, 
w tym przedstawiciele samorządu terytorialnego, administracji rządowej, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz przedstawiciele instytucji naukowych.  
Porządek posiedzenia obejmował m.in. informację o sytuacji społeczno-
gospodarczej w województwie i rekomendacje w kontekście założeń polityki 
spójności na lata 2014-2020. Na posiedzeniu omówiono aktualną sytuację 

                                                      
19 Opisanego w pkt 2.3. niniejszego wystąpienia.  
20 Uchwałą nr 282/6837/13 z dnia 22.10.2013 r. 
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społeczno-gospodarczą oraz tendencje rozwojowe województwa podkarpackiego 
oraz założenia polityki spójności na lata 2014-2020, bez szczegółowego odnoszenia 
się do zagadnień związanych z podkarpackim rynkiem pracy. Na posiedzeniu nie 
sformułowano także żadnych wniosków lub rekomendacji dla Zarządu Województwa 
dotyczących zagadnień objętych niniejszą kontrolą.  
Na pozostałych 2 posiedzeniach PFT, które odbyły się w dniach 26.03.2014 r. 
i 29.08.2014 r. także nie odnoszono się do tych zagadnień i nie formułowano 
wniosków dla Zarządu Województwa dotyczących przedmiotu kontroli. 

(dowód: akta kontroli str.412-425, 440-445, 629-639) 

Na pytanie, w jaki sposób Zarząd Województwa wykorzystuje wiedzę, opracowania 
i prace WUP w Rzeszowie do wpływania na regionalny rynek pracy Członek 
Zarządu Województwa Stanisław Kruczek wyjaśnił, że w opracowywanych 
corocznie regionalnych planach działań na rzecz zatrudnienia zamieszczane były 
wnioski z realizacji tego dokumentu w danym roku oraz założenia, które zostaną 
przyjęte do opracowania na rok następny. Przed przygotowaniem planu, analizując 
sytuację na regionalnym rynku pracy wskazywano na występowanie tendencji co do 
zakresu i skali zjawiska bezrobocia, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla 
określenia celów strategicznych w tym obszarze oraz podejmowania w tym zakresie 
interwencji. W okresie od 2005 do 2013 wzrósł odsetek osób bezrobotnych 
posiadających wyższe wykształcenie, dlatego też w kryteriach ustalania kwot 
środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa na 
finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych, przyjętych 
przez Sejmik Województwa w dniu 27.10.2014 r. liczba bezrobotnych do 25 roku 
życia zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 
roku poprzedniego otrzymała 15 punktów kwalifikacyjnych, co przełożyło się na 
kwoty Funduszu Pracy przyznanych na aktywizację tej kategorii osób.  

(dowód: akta kontroli str.748) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
 
Brak naliczenia kary umownej w kwocie 6.396 zł za 13 dniowe opóźnienie realizacji 
umowy z dnia 6.10.2011 r. zawartej z Fundacją Naukową Instytutu Badań 
Strukturalnych w Warszawie (lider) oraz Reytech Sp. z o.o. w Warszawie. Zgodnie 
z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych21 czyn ten może stanowić naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. Osobami odpowiedzialnymi za tę nieprawidłowość są Jerzy 
Rodzeń, ówczesny Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego, 
Paweł Wais – Kierownik Oddziału programowania i rozwoju społeczno-
gospodarczego w ww. departamencie oraz Joanna Barańska – starszy specjalista 
w Oddziale programowania i rozwoju społeczno-gospodarczego. 

(dowód: akta kontroli str. 50-58,61-78) 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że umowa z dnia 23.01.2012 r. na świadczenie 
usług eksperckich i doradczych w procesie aktualizacji Strategii przewidywała 
płatności poszczególnych transz powiązane z etapami prac nad jej aktualizacją. 
Jednocześnie zastosowano terminy końcowe (konkretne daty) dokonania płatności 
oraz datę obowiązywania umowy – do końca 2012 r. W praktyce, spowodowało to, 
że Urząd zobowiązany był do zapłaty transz we wskazanych datach, niezależnie od 
faktycznego przebiegu prac nad Strategią i wykonania pracy przez eksperta.  

                                                      
21 Dz. U. z 2013 r., poz. 168.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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W konsekwencji, podstawowy warunek umowny (etap prac) okazał się bez 
znaczenia, gdyż wiążący był termin określony ostateczną datą zapłaty transzy. 
W szczególności, piąta płatność została dokonana 11.12.2012 r., podczas gdy była 
ona powiązana z przyjęciem przez Zarząd Województwa projektu zaktualizowanej 
Strategii, co nastąpiło 17.04.2013 r. Podobnie, szósta transza, została zapłacona 
18.12.2012 r., chociaż umowa wiązała ją z przyjęciem Strategii przez Sejmik, co 
nastąpiło w dniu 26.08.2013 r.  
Wprawdzie sytuacja ta nie przyniosła negatywnych skutków, gdyż ekspert w 2013 r. 
nadal świadczył czynności aż do czasu uchwalenia zaktualizowanej Strategii, lecz 
rozwiązania zawarte w umowie, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, były dla 
zamawiającego niekorzystne.  
 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż założenia dokumentów programowych 
województwa w zakresie związanym z przedmiotem niniejszej kontroli zostały 
zapisane w znacznym stopniu ogólności i w większości mają deklaratoryjny 
charakter.  
Strategia rozwoju województwa przed jej aktualizacją nie posiadała wytycznych do 
realizacji oraz wskaźników docelowych. Zaktualizowana w 2013 r. Strategia zawiera 
wprawdzie założenia do realizacji i wskaźniki docelowe, jednakże brak jest 
powiązania części tych założeń ze wskaźnikami, umożliwiającymi monitorowanie 
realizacji Strategii.  
Pozostałe dokumenty programowe województwa, takie jak: regionalne plany 
działania na rzecz zatrudnienia, regionalna strategia innowacji i strategia rozwoju 
turystyki, nie były sprzeczne ze Strategią i wpisywały się w jej ogólne założenia.  
 
Z ustaleń kontroli wynika, że Sejmik Województwa w latach 2012-2014, za 
wyjątkiem przyjmowania corocznych sprawozdań z działalności WUP, podjęcia 
3 uchwał w sprawie zmian regulaminu funduszu stypendialnego oraz uchwały 
z sprawie ustalania kwot środków z Funduszu Pracy dla samorządów województwa 
podkarpackiego nie zajmował się sprawami objętymi niniejszą kontrolą. Sprawami 
tymi nie zajmowało się również Podkarpackie Forum Terytorialne, które od momentu 
jego powołania nie sformułowało wniosków lub rekomendacji dla Zarządu 
Województwa w tym zakresie. 
 
2. Realizacja założeń dokumentów programowych związanych z zapewnieniem 
kadr z wyższym wykształceniem dla rozwoju województwa podkarpackiego. 
 
2.1. Realizacja Strategii Rozwoju Województwa w zakresie związanym 
z rynkiem pracy i szkolnictwem wyższym w kontekście zapewnienia kadr 
z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju regionu. 
 
2.1.1. 
Komórką organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za monitorowanie Strategii jest 
Departament Rozwoju Regionalnego. W ramach tego Departamentu od dnia 
19.02.2013 r. funkcjonuje Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT), powołane 
przez Marszałka Województwa zarządzeniem nr 8/2013 z dnia 18.02.2013 r. 
Zadaniem ROT jest m.in. monitorowanie i ewaluacja postępów w realizacji Strategii, 
prowadzenie badań, analiz oraz raportowanie sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa. Poprzednio monitorowaniem Strategii zajmował się Oddział 
Monitoringu i Analiz Regionalnych w Departamencie Strategii i Planowania 
Przestrzennego.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Do monitorowania realizacji założeń Strategii (przed jej aktualizacją) stworzono 
wewnętrzny system monitorowania, w postaci narzędzia informatycznego na stronie 
internetowej www.monitoruj.podkarpackie.pl. Na stronie tej zamieszczano dane 
umożliwiające porównanie województwa podkarpackiego z innymi województwami. 
Na przykład w obszarze Kapitału ludzkiego i społecznego wpisywane były m.in. 
takie dane jak liczby: absolwentów szkół wyższych, nauczycieli akademickich, 
profesorów ogółem, studentów szkół wyższych na 10 tys. mieszkańców, studentów 
szkół wyższych ogółem, uczestników studiów doktoranckich.  
System ten nie umożliwiał jednak monitorowania Strategii, ponieważ wskaźniki 
realizacji Strategii ograniczały się jedynie do jednostek miary (np. %, osoby), bez 
wartości docelowych do których należy dążyć. Nie było więc możliwości 
dokonywania oceny przebiegu realizacji Strategii, celem np. przeprowadzenia 
ewentualnych działań zaradczych. Strategia nie zawierała również wytycznych do 
realizacji.  
Potwierdzeniem tego są zapisy raportu z lutego 2012 r. opracowanego przez IBS 
(raport opisany w pkt. 1.2.), w którym zapisano, iż ocena bieżącej wersji Strategii 
jest o tyle utrudniona, że nie prowadzono dotychczas monitoringu realizacji jej 
zapisów. Chodzi tutaj nie tylko o śledzenie poszczególnych wskaźników 
oddziaływania, ale także o systematyczną weryfikację tego, czy działania 
podejmowane przez jednostki podległe samorządowi województwa oraz inne 
podmioty odpowiedzialnie za poszczególne cele/priorytety kierują się określonymi 
w Strategii wytycznymi. Warto mieć to na uwadze podczas prac nad nowa generacją 
dokumentu, w tym nad jego stroną redakcyjną – szczegółowe zapisy powinny 
umożliwiać ich przyszłą weryfikację. 

(dowód: akta kontroli str.487-515) 

W podsumowaniu realizacji poprzednio obowiązującej Strategii w raporcie IBS 
z lutego 2012 r. zapisano, iż Strategia była realizowana, nie natrafiono na żaden 
kierunek interwencji, w przypadku którego brakowałoby jakichkolwiek 
zrealizowanych (lub ciągle realizowanych) działań. Nieuwzględnienie w Strategii 
docelowych wskaźników monitorowania powoduje, iż ocena stopnia realizacji 
Strategii może mieć jedynie charakter jakościowy. W podsumowaniu raportu 
stwierdzono także, że założenia Strategii były, co do zasady realizowane 
skutecznie, ponieważ działania w ramach poszczególnych priorytetów faktycznie 
zostały podjęte, jednak cele Strategii w większości doczekałyby się realizacji 
niezależnie od takich, a nie innych jej zapisów. 

(dowód: akta kontroli str.556-560) 
 
2.1.2.  
W zaktualizowanej w 2013 r. Strategii zapisano, iż Samorząd Województwa (wraz 
z jednostkami organizacyjnymi oraz samorządowymi osobami prawnymi) jest 
podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu rozwoju regionalnego. 
Rola Samorządu Województwa ma charakter nie tylko wykonawczy, ale przede 
wszystkim kreacyjny, inspirujący, motywujący, koordynacyjny i kontrolny, przy czym 
katalog instrumentów będących w posiadaniu Samorządu jest ograniczony, m.in. 
przez rozwiązania prawne. Instrumentami wdrożeniowymi Strategii są: RPO WP 
2014-2020, PFT, krajowe programy operacyjne, instrumenty prawno-
administracyjne i planistyczne, zintegrowane programy strategiczne, instrumenty 
finansowe, instrumenty informacyjno-promocyjne.  

W zaktualizowanej Strategii w zakresie objętym kontrolą zapisano w szczególności 
następujące założenia (efekty) realizowanych działań (w 2 dziedzinach 
strategicznych odnoszących się do przedmiotu kontroli): 
1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka: 
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a) w ramach priorytetu tematycznego 1.1 Przemysł: 
- podniesienie poziomu i dopasowanie profili kształcenia kadr regionu do 

potrzeb przemysłów innowacyjnych (kierunek działań 1.1.2); 
- wzmocnienie mechanizmów wspierających wzrost zatrudnienia 

w przedsiębiorstwach regionu (kierunek działań 1.1.2); 
- wzrost jakości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – członkach 

klastrów/inicjatyw klastrowych (kierunek działań 1.1.3); 
b) w ramach priorytetu tematycznego 1.2 Nauka, badania i szkolnictwo wyższe: 

- uwzględnianie w sposób kompleksowy i elastyczny w programach 
badawczych szkół wyższych badań empirycznych i dostosowanie ich do 
zmieniających się potrzeb gospodarki (kierunek działań 1.2.1.), 

- wypracowanie mechanizmów i platformy współpracy pomiędzy nauką 
i gospodarką przy wsparciu samorządu województwa jako podmiotu 
odpowiedzialnego za kreowanie rozwoju regionu (kierunek działań 1.2.1.), 

- budowanie zespołów badawczych, w tym międzynarodowych (kierunek 
działań 1.2.1.),  

- zwiększenie liczby samodzielnych pracowników naukowych, zwłaszcza 
w obszarze nauk wspierających potencjały rozwojowe regionu (kierunek 
działań 1.2.2); 

- włączenie w międzynarodowe sieci współpracy naukowej i dydaktycznej 
wiodących uczelni regionu w dziedzinach służących wzmocnieniu 
specjalizacji i konkurencyjności gospodarki regionu (kierunek działań 1.2.2); 

- utworzenie międzyuczelnianej sieci współpracy służącej efektywnemu 
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i kadry oraz poprawie atrakcyjności 
oferty studiów w województwie (kierunek działań 1.2.2); 

- uruchomienie nowych kierunków studiów (w tym studiów medycznych) 
wspierających specjalizację rozwojową regionu (kierunek działań 1.2.2); 

- dostosowanie oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb gospodarki 
regionu, w tym poprzez zamawiane kierunki studiów służące wzmocnieniu 
jej konkurencyjności (kierunek działań 1.2.3); 

- podniesienie jakości studiów zawodowych poprzez poprawę zaplecza do 
kształcenia praktycznego m.in. poprzez wykorzystywanie w dydaktyce 
doświadczeń praktyków funkcjonujących w kluczowych dla regionu 
sektorach (kierunek działań 1.2.3); 

- zbudowanie regionalnego systemu praktyk i staży w przedsiębiorstwach 
innowacyjnych oraz promocji wybitnie uzdolnionych studentów (kierunek 
działań 1.2.3). 
 

Kierunki 1.2.1 oraz 1.2.3 odnoszą się do specjalizacji regionalnych. Kierunek 1.2.2 
dotyczy efektów zadań bez ograniczenia do specjalizacji regionalnych. 
 
c) w ramach priorytetu tematycznego 1.3 Turystyka zakładano poprawę jakości 
obsługi ruchu turystycznego poprzez dokształcanie i szkolenie kadr sektora 
turystycznego (zwłaszcza tzw. pierwszego kontaktu) oraz transfer dobrych praktyk 
z krajów i regionów o rozwiniętym rynku turystycznym (kierunek działań 1.3.2); 
 
2. Kapitał ludzki i społeczny: 

a) w ramach priorytetu tematycznego 2.1 Edukacja: 
- poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych na wszystkich 

poziomach nauczania (kierunek działań 2.1.1); 
- rozwój poradnictwa edukacyjnego i zawodowego, rozpoznanie 

predyspozycji zawodowych dzieci i młodzieży oraz budowa ścieżek 
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edukacyjnych, służących wspieraniu rozwoju kariery na wszystkich 
poziomach edukacji (kierunek działań 2.1.2 Tworzenie atrakcyjnej oferty 
edukacyjnej dostosowanej do zmieniającego się regionalnego rynku 
pracy, postępu technologicznego oraz potrzeb branż kluczowych 
gospodarki regionu); 

b) w ramach priorytetu tematycznego 2.5 Zdrowie publiczne: 
- zwiększenie dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej 

i naukowej poprzez utworzenie kierunku lekarskiego na Wydziale 
Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz bazy dyscyplin 
klinicznych (kierunek działań 2.5.3); 

- zwiększenie współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego z placówkami 
opieki zdrowotnej w zakresie szkolenia przed i podyplomowego kadr 
medycznych (kierunek działań 2.5.3). 

 
Zaktualizowana Strategia zakładała monitorowanie i ewaluacje wskaźników 
produktu i wskaźników rezultatu przyjętych dla poszczególnych priorytetów 
tematycznych. W każdym z priorytetów tematycznych Strategii znajdują się wartości 
bazowe wskaźników oraz wartości docelowe w perspektywie 2020 r. (np. w %, 
osobach, zł). Wskaźniki realizacji założeń w powyżej opisanych priorytetach 
tematycznych odnoszących się do przedmiotu kontroli zostały ustalone w każdym 
z priorytetów, lecz ich zakres nie jest na tyle kompletny, aby umożliwić ocenę 
realizacji wszystkich założeń22. Ponadto część wskaźników odnosiła się 
bezpośrednio do przyjętych założeń, zaś część pośrednio. 
Poniżej przedstawiono wskaźniki odnoszące się do przedmiotu kontroli oraz ich 
realizację w roku 2013 według danych zamieszczonych na stronie 
www.monitoruj.podkarpackie.pl oraz ujętych w raporcie wskazanym na stronie 24.  
 
Do założeń wymienionych w pkt 1a powyższego opisu, w ramach priorytetu 
tematycznego 1.1. Przemysł odnosiło się 4 wskaźników realizacji, tj.: 
- wskaźnik udziału pracujących w sektorze przemysłowym, 
- przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności 

innowacyjnej w %, 
- liczba klastrów działających w województwie podkarpackim, 
- liczba członków klastrów działających w województwie podkarpackim, 
o wartościach docelowych odpowiednio: 33,7 %, 10 %, „co najmniej podwojenie” 
oraz „co najmniej potrojenie”. Ich realizacja wyniosła odpowiednio 30,4 % (wartość 
bazowa 30,5%) 6,9 %23 (wartość bazowa 7,6%), 21 (wartość bazowa 19) oraz 763 
(wartość bazowa 567).  
 
Do realizacji założeń Strategii w ramach priorytetu tematycznego 1.2. Nauka, 
badania i szkolnictwo wyższe wymieniono 10 wskaźników: 
- wydatki per capita (w zł) na działalność badawczo-rozwojową (B+R) – wartość 

docelowa 350 wobec wartości bazowej 255, w 2012 osiągnięto wartość 29824; 
- udział samodzielnych pracowników naukowych w ogólnej liczbie nauczycieli 

akademickich w podstawowym miejscu pracy – wartość bazowa 25 %, wartość 
docelowa 28 %, osiągnięto wartość 22,4 %; 

- liczba zespołów badawczych,– wartość bazowa 431, wartość docelowa 480, 
osiągnięto 297; 

                                                      
22 Potwierdzeniem tego jest raport spółki Biostat z grudnia 2014 r. opisany w dalszej części wystąpienia.  
23 Dane za rok 2012, brak danych za rok 2013.  
24 Jw. 
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- liczba zgłoszonych wniosków patentowych oraz liczba uzyskanych patentów 
wartość bazowa odpowiednio 120 i 53, wartość docelowa „wzrost o 20%”, 
realizacja 113 oraz 78;  

- liczba zleceń badawczych dla uczelni – wartość bazowa 365, docelowa 500, 
osiągnięto 391; 

- wartość zleceń badawczych dla uczelni (w mln zł) – wartość bazowa 54,9 
docelowa 100, osiągnięto 4,7; 

- liczba uczelni, które uzyskały status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących 
(KNOW) wartość docelowa 3, wartość bazowa i realizacja 0; 

- liczba zatrudnionych w sektorze B+R (ogółem w EPC) wartość docelowa 3.500, 
bazowa 2.851,3, realizacja 3.83225; 

- liczba studentów studiujących na kierunkach zamawianych – wartość docelowa 
10.000, bazowa 7.098, osiągnięto 7.990; 

- liczba i wartość zakończonych projektów badawczo-rozwojowych zrealizowanych 
poprzez system grantowy – wartość docelowa 70, bazowa 45, osiągnięto 34. 

 
Wskaźniki wymienione powyżej miały odniesienie bezpośrednie lub pośrednie do 
założeń w tym priorytecie tematycznym. W jednym założeniu, tj. zbudowania 
regionalnego systemu praktyk i staży w przedsiębiorstwach innowacyjnych oraz 
promocji wybitnie uzdolnionych studentów (kierunek działań 1.2.3) nie było 
wskaźnika. 
Do założeń priorytetu tematycznego 1.3. Turystyka w zakresie poprawy jakości 
obsługi ruchu turystycznego poprzez dokształcanie i szkolenie kadr sektora 
turystycznego (zwłaszcza tzw. pierwszego kontaktu) oraz transferu dobrych praktyk 
z krajów i regionów o rozwiniętym rynku turystycznym nie było ustalonych 
wskaźników realizacji. Również do założeń priorytetu tematycznego 2.1. Edukacja 
w przypadku dwóch wymienionych powyżej założeń (pkt 2a powyższego opisu) nie 
ustalono wskaźników realizacji.  
Do realizacji założenia Strategii w zakresie zwiększenia dostępu do wysoko 
wykwalifikowanej kadry medycznej i naukowej poprzez utworzenie kierunku 
lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz bazy 
dyscyplin klinicznych (kierunek działań 2.5.3) ustalono wskaźnik w zakresie liczby 
lekarzy na 10 tys. ludności (lekarze pracujący ogółem). Wartość bazowa tego 
wskaźnika wynosiła 35,1, docelowa 40, a w 2012 osiągnięto 37,3. 
Założenie w zakresie zwiększenia współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego 
z placówkami opieki zdrowotnej w zakresie szkolenia przed i podyplomowego kadr 
medycznych (kierunek działań 2.5.3) nie miało ustalonego wskaźnika realizacji. 

(dowód: akta kontroli str.475-480,642-644,1039-1064) 

Po dokonaniu aktualizacji Strategii monitorowanie jej założeń realizowane jest nadal 
przez ROT poprzez stronę www.monitoruj.podkarpackie.pl.  
Wskazane powyżej narzędzie informatyczne zawiera zestaw wskaźników, 
mierzących i opisujących wdrażane działania, umożliwiające ich graficzną 
prezentację i dokonywanie porównań pomiędzy województwami. W obszarze 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka monitorowane były m.in. – liczba zleceń 
badawczych dla uczelni, liczba studentów studiujących na kierunkach zamawianych, 
wartość zakończonych projektów B+R zrealizowanych poprzez system grantowy. 
System daje również możliwość przygotowywania analiz i raportów tematycznych na 
zapotrzebowanie władz samorządowych i departamentów Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str.487-489, 516-530) 

                                                      
25 Jw. 
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W sprawie braku założeń w poprzednio obowiązującej Strategii oraz braku 
powiązania części założeń zaktualizowanej w 2013 r. Strategii ze wskaźnikami 
realizacji Członek Zarządu Województwa Stanisław Kruczek wyjaśnił, że: 
- aktualizacja Strategii przyjęta w 2010 r. zawiera zadania do zrealizowania, 
z uwzględnieniem horyzontu czasowego do 2015 r. oraz po tej dacie. Było to 
zgodne z okresem obowiązywania Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. 
Jednocześnie w załączniku do tego dokumentu znajduje się wykaz wskaźników 
realizacji celów i priorytetów Strategii, który zawiera nazwę wskaźnika, jednostkę 
miary i źródło ich pozyskania. Duża liczba wskaźników oraz brak określenia ich 
wartości docelowych utrudniały proces monitorowania co znalazło odzwierciedlenie 
w rekomendacjach zawartych w przywoływanym raporcie z lutego 2012 r.;  
- system wskaźników w zaktualizowanej Strategii odnosi się raczej do celów 
wskazanych dla poszczególnych priorytetów tematycznych oraz kierunków działań, 
bardzo często wskaźniki mają charakter kontekstowy, który pozwala w sposób 
pośredni ocenić realizację poszczególnych działań. Określenie wskaźników dla 
poszczególnych zadań, czy inwestycji, wskazanych w ramach kierunków działań, 
powodowałoby nadmierną rozbudowę tego systemu, co wskazywano 
w rekomendacjach ewaluacyjnych; 
Na pytanie jaki jest wpływ Zarządu Województwa na realizację założeń Strategii 
Członek Zarządu Województwa Stanisław Kruczek wyjaśnił, że w systemie realizacji 
Strategii przyjęto rozwiązanie, iż Strategia będzie wdrażana w oparciu o zasady 
wielostronnej koordynacji oraz wielopodmiotowego i wielopoziomowego 
zarządzania, dlatego też w proces jej realizacji zaangażowany jest szeroki wachlarz 
aktorów regionalnych, bez których skuteczna realizacja polityki rozwoju 
regionalnego nie będzie możliwa. 

(dowód: akta kontroli str.749-751) 

W dniu 16.09.2014 r. zlecono podmiotowi zewnętrznemu (Biostat Piszczek, Wolny 
Sp. jawna z siedzibą w Rybniku) opracowanie raportu z realizacji Strategii (po roku 
realizacji) za kwotę 44.838,65 zł brutto. Głównym celem raportu była ocena stopnia 
realizacji Strategii, w tym zmiany m.in. wskaźników realizacji Strategii oraz 
osiągnięcia zakładanych efektów realizowanych działań (w poszczególnych 
priorytetach tematycznych). Badanie obejmowało swym zakresem okres od 
26.08.2013 r. do 15.10.2014 r. i zostało sporządzone w grudniu 2014 r. 
W raporcie zapisano, iż wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na zauważalny 
postęp, jaki dokonał się w województwie od momentu przyjęcia Strategii. Na ogólną 
liczbę 168 wskaźników, w przypadku 32 ich wartość została osiągnięta lub 
przekroczona. W raporcie stwierdzono także, że wiele efektów nie jest jednak 
obserwowalnych z poziomu wskaźników, które przypisano do odpowiednich 
priorytetów tematycznych, efekty zaś zostały na niższym analitycznym poziomie. 
W podsumowaniu raportu (wnioski i rekomendacje) w priorytecie tematycznym 1.1. 
Przemysł wskazywano m.in. na konieczność preferowania projektów, w których 
zakłada się zatrudnienie nowych pracowników. W priorytecie 1.2. Nauka, badania 
i szkolnictwo wyższe wskazywano m.in. na konieczność intensyfikacji działań 
ukierunkowanych na wzrost współpracy między uczelniami a biznesem, zachęcanie 
przedsiębiorstw innowacyjnych do realizacji staży i praktyk, zachęcanie uczelni do 
kierowania studentów na praktyki do przedsiębiorstw innowacyjnych, preferencji dla 
projektów, w ramach których realizowane są praktyki lub staże dla wybitnie 
uzdolnionych studentów w przedsiębiorstwach innowacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str.531-549, 719-730) 
 
Na pytanie, ile razy w latach 2012-2014 Zarząd Województwa zajmował się 
bezpośrednio zagadnieniami związanymi z przedmiotem kontroli, jakie ustalenia 



 

25 

 

zapadły na tych posiedzeniach i jak je wykorzystano Członek Zarządu Województwa 
Stanisław Kruczek wyjaśnił, że w okresie tym Zarząd przyjmował regionalne plany 
działania na rzecz zatrudnienia na rok 2012, 2013 i 2014. Opracowanie tych planów 
jest realizacją zapisu art. 3 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. Plany te wskazują grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia 
na regionalnym rynku pracy. 

(dowód: akta kontroli str.742-751) 
 
W sprawie wiedzy Zarządu Województwa o realizacji założeń zaktualizowanej 
w 2013 r. Strategii Członek Zarządu Województwa Stanisław Kruczek wyjaśnił, że 
wiedza ta pochodzi z utworzonego narzędzia informatycznego 
(www.monitoruj.podkarpackie.pl) oraz opracowanego w 2014 r. przez zewnętrznego 
wykonawcę Rocznego raportu z realizacji Strategii. 

(dowód: akta kontroli str.748-749) 
2.1.3. 
W zakresie realizowania (od dnia 8.04.2014 r.) obowiązku monitorowania Strategii 
zgodnie w wymogami art. 41 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie województwa 
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Jerzy Rodzeń wyjaśnił, 
że obowiązek ten realizowany jest przez narzędzie informatyczne na stronie 
www.monitoruj.podkarpackie.pl, zarządzane przez ROT oraz poprzez współpracę 
z Głównym Urzędem Statystycznym w ramach projektu STRATEG, stworzonego na 
potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju. Ponadto jak wyjaśnił 
Jerzy Rodzeń wiedza Zarządu Województwa czerpana jest również z licznych 
opracowań i badań prowadzonych przez podległe Urzędowi jednostki oraz z analiz, 
raportów i ekspertyz wykonywanych przez podmioty zewnętrzne. 

(dowód: akta kontroli str.555) 
 
2.1.4. 
Instrumentem realizacji Strategii był m.in. RPO WP 2007-2013. Pozytywny wpływ 
RPO WP 2007-2013 na realizację Strategii został dostrzeżony już przez autorów 
raportu IBS z lutego 2012 r., przywołanego w pkt 1.2. niniejszego wystąpienia26. 
Analizę wpływu realizacji RPO WP 2007-2013 na osiągnięcie celów Strategii 
zawarto w raporcie ewaluacyjnym z września 2014 r., dotyczącym wykorzystania 
funduszy europejskich w województwie27. W opracowaniu tym stwierdzono, m.in., że 
analiza wskaźników (mimo możliwości ich porównania jedynie w kontekście 
jakościowym i odmiennych celów tych dokumentów) potwierdza spójność obu 
dokumentów, działania podejmowane w ramach RPO WP były adekwatne 
w kontekście zaspokajania potrzeb regionu zawartych w Strategii, a RPO WP 2007-
2013 w największym stopniu przyczynił się do osiągania celów Strategii 
w obszarach: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Sieć osadnicza oraz 
Środowisko i energetyka, a w mniejszym stopniu Kapitał ludzki i społeczny28.  
W sprawozdaniu rocznym z realizacji tego programu za rok 2013 odnośnie osi 
priorytetowych I-VII zapisano, że stopień osiągnięcia wskaźników celu potwierdza 
realizację celu głównego RPO WP 2007-2013, jakim jest wzrost krajowej 
i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności 

                                                      
26 Jak zapisano w części 6 Wnioski i rekomendacje: ponieważ jednak zdecydowana większość przedsięwzięć (w tym 
dofinansowanych w ramach RPO WP 2007-2013) jest ciągle w realizacji, lub też zakończona została stosunkowo niedawno, to 
ogólna ocena ich oddziaływania na tym etapie może być przedwczesna. W wielu obszarach tematycznych, pomimo 
sformułowanych w raporcie zastrzeżeń, pozytywne efekty można zaobserwować już teraz. Dotyczy to m.in. dużych 
przedsięwzięć infrastrukturalnych (infrastruktura transportowa, infrastruktura ochrony środowiska) bazy naukowo-dydaktycznej 
uczelni, wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw oraz projektów „miękkich” w obszarze rynku pracy oraz polityki społecznej.  
27 Badanie ewaluacyjne: 10 lat województwa Podkarpackiego w UE – ocena wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju 
regionu.  
28 Było to związane z faktem, że projekty RPO WP 2007-2013 miały przeważnie charakter inwestycyjny, a działania związane 
z rynkiem pracy były realizowane głównie w ramach PO KL. 
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przestrzennej Podkarpacia, a także celu Strategii – podniesienia krajowej 
i międzynarodowej konkurencyjności regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, 
a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz 
wzrostu dochodów i poziomu życia ludności29. Stanowiło to wprawdzie odwołanie do 
celu Strategii sprzed aktualizacji z sierpnia 2013 r., lecz może odnosić się również 
do jej aktualnego celu, jakim jest: efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych 
i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-
gospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców.  

(dowód akta kontroli str. 35, 300-322) 
 

Na koniec I półrocza 2014 r. poziom wykorzystania alokacji według wniosków 
o płatność wyniósł dla osi I - 72,3 %, osi V - 88,9 %, a osi VI – 90,8%. Według tego 
stanu, osiągnięto lub Instytucja Zarządzająca (IZ) zakłada, że mogą zostać 
osiągnięte lub przekroczone wskaźniki produktu i rezultatu osi I, z wyjątkiem:  
- działania 1.2 Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu30, co było związane 
z małym zainteresowaniem takich instytucji aplikowaniem o środki w ramach tego 
działania, m.in. z powodu niewystarczającego potencjału organizacyjnego 
i finansowego wnioskodawców oraz braku wykwalifikowanych pracowników 
przygotowanych do pracy w specyfice sektora otoczenia biznesu;  
- działania 1.3 – Liczba projektów z zakresu B+R31, Liczba projektów współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi (brak zakończonych 
projektów)32, co było związane m.in. z niewielkim zainteresowaniem beneficjentów 
pierwszym konkursem i niską skutecznością w kolejnych, spowodowane 
ograniczeniami poziomu dofinansowania (3 mln zł), regulacjami prawnymi 
współpracy jednostek naukowo-badawczych i wymogiem zaangażowania kapitału 
własnego. Według autorów raportu z realizacji wskaźników RPO WP 2007-201333 - 
wynikało to również z wysokiej założonej wartości docelowej tego wskaźnika.  
W osi V wskaźniki zostały osiągnięte, przekroczone lub IZ zakłada, że ich wartości 
docelowe zgodnie z zakontraktowanymi projektami mogą zostać osiągnięte w 100 % 
albo w przedziale od 75 do 100 % - oprócz 2 z 7 wskaźników działania 5.134, których 
realizację przedstawiono poniżej, w pkt 2.1.5. W osi VI Turystyka i kultura wskaźniki 
produktu i rezultatu zostały osiągnięte, przekroczone lub IZ zakłada, że ich wartości 
docelowe zgodnie z zakontraktowanymi projektami mogą zostać osiągnięte w 100 % 
lub w przedziale od 75 do 100 %.  

(dowód akta kontroli str. 300-301, 326-347) 
2.1.5. 
Celem działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna według Szczegółowego Opisu 
Priorytetów RPO WP 2007-2013 była poprawa dostępności i podniesienie jakości 
regionalnego systemu edukacji. W ramach tego działania przewidziano wsparcie 
szkół wyższych poprzez przedsięwzięcia poprawiające jakość nauczania i 
umożliwiające zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia, a także 
przyczyniające się do rozwoju kształcenia i dotyczące współpracy szkół z biznesem.  

                                                      
29 Oś I – str. 155, oś II – str. 184, oś III –str. 208, oś IV – str. 228, oś V – 254, oś VI – 283, oś VII – str. 293. Sprawozdanie 
roczne z realizacji RPO WP 2007-2013, zatwierdzone uchwałą nr 75/XXIII/14 Komitetu Monitorującego RPO WP 2007-2013 z 
dnia 18 czerwca 2014 r.  
30 10 szt. wobec 25 zakładanych na koniec realizacji programu (przy czym IZ przewiduje, że nie istnieje zagrożenie dla 
osiągnięcia wskaźnika rezultatu Liczba nowych i zmodyfikowanych usług dla przedsiębiorców świadczonych przez wsparte 
instytucje otoczenia biznesu) i realizację na koniec programu na poziomie 20 szt.  
31 5 szt. wobec planowanych 100 na koniec realizacji programu - IZ przewiduje realizację na poziomie 37 szt.  
32 Do końca I półrocza 2014 r. wobec planowanych 70 na koniec realizacji programu - IZ przewidywała realizację wskaźnika na 
poziomie 4 szt., tj. 5,71 %.  
33 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena stopnia realizacji wskaźników RPO WP Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013, Rzeszów, listopad 2013.  
34 Oraz niezwiązanego z przedmiotem kontroli wskaźnika działania 5.2 Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy 
społecznej. 
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Według stanu na dzień 30 września 2014 r., wartość dofinansowania z EFRR 
projektów działania 5.1, objętych 96 umowami, stanowiła 99,5 % dostępnej alokacji. 
Szkół wyższych dotyczyły projekty schematu A, w ramach którego podpisanych było 
16 umów (z tego 8 dotyczących projektów kluczowych) na łączną kwotę 
dofinansowania 127.017,7 tys. zł.  
Wskaźnikami działania 5.1, które nie zostaną osiągnięte są: Liczba studentów 
korzystających z efektów projektów oraz Liczba wspartych placówek prowadzących 
działalność w zakresie kształcenia ustawicznego.  
Na koniec września 2014 r. realizacja wskaźnika dotyczącego liczby studentów 
wynosiła 53,6 % (21.443 wobec zakładanych 40.000), a wskaźnika odnośnie 
wsparcia placówek kształcenia ustawicznego 50 % (20 na planowanych 40). Biorąc 
pod uwagę zawarte umowy, IZ szacuje, że wskaźniki te mogą osiągnąć na koniec 
realizacji programu odpowiednio 74,4% oraz 62,5 %.  
W raporcie przywołanym w przypisie 33 jako przyczyny wskazano przeszacowaną 
wartość ww. wskaźnika z uwagi na kwestie demograficzne (liczba studentów) oraz 
niewystarczającą liczbę realizowanych projektów (kształcenie ustawiczne).  

(dowód akta kontroli str. 323-324, 345-358) 
 
2.1.6. 
Publiczne szkoły wyższe województwa realizowały 9 projektów w ramach działania 
5.1 RPO WP 2007-201335. Do czasu kontroli 3 były w trakcie realizacji36, 

a weryfikacja 1 z projektów została wstrzymana37. Według założeń projektów, ich 
realizacja miała przyczyniać się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. 
poprzez poprawę warunków kształcenia na kierunkach kluczowych dla gospodarki 
regionu. W przypadku 5 projektów zakończonych i rozliczonych, cele projektu 
zostały zbadane przez IZ poprzez sprawdzenie stopnia realizacji wskaźników38 - 
w 3 przypadkach nie stwierdzono rozbieżności. Odnośnie pozostałych 2 projektów: 
a) w kontroli projektu PWSZ w Krośnie39, w związku ze stwierdzonym podczas 
kontroli trendem spadkowym liczby studentów korzystających z infrastruktury 
wspartej w wyniku realizacji projektu, zagrażającym celom projektu40, IZ 
rekomendowała podjęcie skutecznych działań zmierzających do zwiększenia liczby 
studentów korzystających z oferty edukacyjnej uczelni41, w związku z czym 
beneficjent poinformował o podjętych działaniach.  
b) PWSTE w Jarosławiu nie osiągnęła wskaźników dotyczących liczby studentów.  

(dowód akta kontroli str.359-368)  

Sytuacja taka wystąpiła w projekcie realizowanym przez ww. uczelnię w latach 
2007-201142 o wartości 17.074,6 tys. zł, w tym 6.203,5 tys. zł. dofinansowania. Ww. 
wskaźniki osiągnięto na poziomie 86,2 %43. O sytuacji tej beneficjent poinformował 
IZ (składając Oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania 
dochodu i kwalifikowalności podatku VAT, dalej: Oświadczenia o trwałości) 
w styczniu 2013 r., a następnie w styczniu 2014. Beneficjent jako główną przyczynę 
wskazał niż demograficzny. Przedstawił również działania naprawcze, lecz bez ich 

                                                      
35 Uniwersytet Rzeszowski – 2, Politechnika Rzeszowska – 1, PWSTE w Jarosławiu – 2, PWSZ w Krośnie – 2, PWSZ 
w Sanoku -1, PWSW w Jarosławiu – 1. Wartość dofinansowania projektów wynosiła od 2.470, 5 tys. zł do 19.550,0 tys. zł.  
36 Projekt Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz projekt Politechniki Rzeszowskiej.  
37 W związku z planowanym podpisaniem aneksu – projekt nr RPPK.05.01.00-18-005/11 PWSTE w Jarosławiu.  
38 W 3 przypadkach IZ przeprowadziła także kontrole.  
39 Pt. Poprawa szkolnictwa wyższego oraz podniesienie jakości kształcenia w regionie w wyniku rozbudowy i wyposażenia 
obiektów PWSZ w Krośnie (RPPK.05.01.00-18-0014/09). 
40 Wykazano, że ogólna liczba studentów na wszystkich kierunkach wynosiła wg stanu na dzień 30 listopada 2011,2012 i 2013 
odpowiednio 3.882, 3.452 oraz 2.914, w sytuacji gdy wskaźniki dotyczące liczby studentów korzystających z infrastruktury 
objętej projektem określone były na poziomie 2.900 osób.  
41 W szczególności na kierunkach objętych zakresem projektu – Budownictwo, Energetyka, Informatyka, Mechanika i Budowa 
Maszyn, Pielęgniarstwo.  
42 Pt. Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu RPPK.05.01.00-18-003/09. 
43 3.606 osób wobec 4.185 zakładanych.  
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wymaganego harmonogramu. IZ zareagowała na powyższe dopiero po 476 dniach 
od otrzymania pierwszej informacji o nieutrzymaniu wskaźnika44. Beneficjentowi 
wskazano m.in, że zmiany powodujące zmniejszenie wartości docelowych, 
będących podstawą uzyskania punktów w ocenie merytorycznej, są 
niedopuszczalne i powodować mogą zwrot całości lub części dofinansowania, 
a miarą celów projektu są wskaźniki oszacowane przez beneficjenta, ich osiągnięcie 
i utrzymanie jest jego obowiązkiem, a poziom ich osiągnięcia powoduje niepełne 
zrealizowanie celu projektu. W związku z powyższym, zalecono ponowne 
przeanalizowanie przyczyn, podjęcie odpowiednich kroków oraz przedstawienie 
konkretnej informacji w ramach Oświadczenia o trwałości za rok 2014.  

 (dowód akta kontroli str.359-390) 
Według treści wyjaśnień Ryszarda Jura, Dyrektora Departamentu Wdrażania 
Projektów Infrastrukturalnych RPO WP 2007-2013 (w którym zbierano i analizowano 
Oświadczenia o trwałości oraz przygotowano ww. pismo do beneficjenta) w sprawie 
terminu podjęcia ww. interwencji, kwestia nieosiągania przez beneficjentów 
wskaźników była istotnym, nowym problemem, wymagającym wypracowania 
rozwiązań, który ujawniony został na szerszą skalę po wprowadzeniu nowego wzoru 
Oświadczenia o trwałości (za rok 2012)45 - przy znacznej liczbie projektów 
zakończonych, wyegzekwowanie od beneficjentów i sprawdzenie poprawności 
Oświadczenia o trwałości, a następnie ocena skali problemu i wypracowanie 
podejścia do niego były zadaniem czasochłonnym (przy czym Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju zalecało ostrożne podejście do kwestii nakładania korekt 
finansowych za nieosiągnięte wskaźniki), w związku z czym podejście do 
nieosiągnięcia wskaźników skrystalizowało się na początku 2014 r., a wyznaczeni 
(kosztem innych zadań) 3 pracownicy rozpoczęli wówczas przygotowywanie 
wystąpień do beneficjentów.  

(dowód akta kontroli str.391-395) 
 
2.2. Realizacja innych dokumentów programowych i strategicznych 
województwa w zakresie związanym z rynkiem pracy i szkolnictwem wyższym. 
 
2.2.1., 2.2.2. 
Ogólny charakter zapisów pozostałych dokumentów programowych i strategicznych 
województwa, tj. Strategii rozwoju turystyki, programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w zakresie 
dotyczącym przedmiotu kontroli nie pozwala na ocenę stopnia ich realizacji, jak 
również stwierdzenia, iż podejmowane działania były niespójne z realizacją 
Strategii Województwa Podkarpackiego.  

W zakresie realizacji założeń ww. dokumentów i informowania Zarządu 
Województwa o sposobie i stopniu realizowania ich założeń wyjaśnienia udzielili 
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Dyrektor Departamentu 
Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Jarosław Reczek oraz 
Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Katarzyna Sołek.  
 
Marszałek Województwa Władysław Ortyl wyjaśnił, że wojewódzki program opieki 
nad zabytkami kładzie przede wszystkim nacisk na ochronę materialnego 
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, a jeden z kierunków 
działań umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami 
ma charakter intencyjny, a nie nakazowy i realizowany jest pośrednio – m.in. 

                                                      
44 Pismo Marszałka Województwa z dnia 6 maja 2014 r. znak PI.IX/VII.DP.0746/38-14/10.  
45 Problem nieosiągnięcia wskaźników w 100 % IZ stwierdziła – na podstawie Oświadczeń o trwałości za 2012 r. – w 139 
projektach.  
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poprzez dążenie do zwiększenia wysokości funduszy przeznaczonych na opiekę 
nad zabytkami, wspieranie rozwoju muzeów, skansenów, izb pamięci, wspieranie 
działań zmierzających do tworzenia miejsc pracy związanych z zagospodarowaniem 
i popularyzacją dziedzictwa kulturowego.  

(dowód: akta kontroli str.561-563) 

Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Jarosław Reczek wyjaśnił, że Urząd nie realizował w latach 2012-2014 założeń 
Strategii rozwoju turystyki w odniesieniu do celu operacyjnego 2.3. Kształtowanie 
nowych kadr dla obsługi ruchu turystycznego oraz celu operacyjnego 2.3. Rozwój 
badań na rzecz kształtowania profesjonalnych kadr dla turystyki. Realizatorami tych 
założeń jest wiele instytucji. Departament współpracuje wprawdzie na bieżąco 
z uczelniami prowadzącymi kierunek turystyka lub zbliżone, jest to jednak 
ograniczone jedynie do wzajemnego udziału w przedsięwzięciach naukowych bądź 
popularyzujących różne formy turystyki. Dyrektor Departamentu wyjaśnił również, iż 
ze względu na brak skwantyfikowanych wskaźników trudno jest opisywać realizację 
poszczególnych etapów, czy też jednoznacznie ocenić stopień realizacji całego 
dokumentu. Miał on na celu przede wszystkim wskazanie kierunku działań 
sprzyjających rozwojowi turystyki w regionie i w tym zakresie na bieżąco (w trybie 
roboczym) informowani był członkowie Zarządu Województwa. 

(dowód: akta kontroli str.564-565) 
 
Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Katarzyna Sołek wyjaśniła, że programy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi mają na celu wspieranie działań 
zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywne 
włączenie organizacji pozarządowych w definiowanie problemów i potrzeb 
społecznych województwa podkarpackiego. Program zawiera katalog 
enumeratywnie wymienionych zadań publicznych Samorządu Województwa, na 
podstawie których ogłaszane są otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych. 
Powyższy katalog – jak wyjaśniła Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa 
Podkarpackiego nie obejmuje zadań publicznych, których celem realizacji jest 
zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem na terenie województwa.  

(dowód: akta kontroli str.566-567, 628) 
 
2.3. Realizacja w Urzędzie projektów dofinansowanych środkami unijnymi 
związanych z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem dla województwa 
podkarpackiego. 
 
2.3.1., 2.3.2. 
W kontroli ustalono, iż w latach 2012-2014 Samorząd Województwa realizował 
5 projektów dofinansowanych środkami unijnymi, związanych z przedmiotem 
kontroli. W Urzędzie był realizowany jeden projekt.  

 (dowód: akta kontroli str.550-554) 

Był to projekt pt. Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów46, realizowany 
przez Departament Edukacji i Nauki w okresie od 1.10.2009 r. do 31.12.2013 r. 
Wartość projektu (po zmianach) wyniosła 16.900.000 zł, w tym: dofinansowanie 
w kwocie 15.632.500 zł oraz wkład własny beneficjenta w kwocie 1.267.500 zł. 
Stypendium współfinansowane było ze środków UE w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w kwocie 14.364.000 zł, ze środków dotacji celowej 
z budżetu państwa w kwocie 1.267.500 zł i budżetu Województwa w kwocie 
1.267.500 zł.  

                                                      
46 Realizowany w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, 
działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji. 
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Celem ogólnym projektu było zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań 
sfery badań i rozwoju z przedsiębiorcami działającymi na terenie podkarpacia 
poprzez wsparcie stypendialne dla 233 (w tym 93 kobiet) doktorantów 
posiadających otwarty przewód doktorski w dziedzinach naukowych wpisujących się 
w sektory wysokiej szansy dla rozwoju województwa. Cele szczegółowe projektu to: 
rozwój regionalnych kadr naukowych, wzrost liczby innowacji w regionie, wzrost 
powiązań pomiędzy sferami nauki a regionalnymi przedsiębiorcami, wzmocnienie 
wizerunku kobiety naukowca w dziedzinach technicznych.  
We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wskazywano, iż projekt przyczyni 
się do realizacji RSI w zakresie promowania współpracy nauki z przedsiębiorcami 
regionu oraz kształtowanie nowoczesnych innowacyjnych kadr. Efekty prac 
badawczych osób objętych programem mogą być wykorzystane w praktyce przez 
przedsiębiorstwa z terenu województwa, przyczyniając się do poprawy ich 
konkurencyjności, innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego regionu. We 
wniosku zapisano także, że wartością dodaną realizowanego projektu będzie 
podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z terenu 
województwa i tym samym wzrost rozwoju gospodarczego regionu, nastąpi także 
zwiększenie transferu wiedzy, powiązań pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami 
oraz zwiększenie praktycznego wykorzystania innowacji w przemyśle. 
Zasady przyznawania stypendium, tryb ubiegania się, ocenę wniosków, zawieranie 
umów i zasady wypłaty stypendium oraz sprawozdawczość i kontrola przebiegu 
zawiera regulamin programu stypendialnego ustalony przez Sejmik Województwa 
uchwałą nr XXXIX/725/09 z dnia 26.10.2009 r.47 Miesięczna wysokość stypendium 
wynosiła początkowo 3.000 zł, a następnie 3.400 zł.  

Najważniejsze warunki, które musiała spełniać osoba ubiegająca się o stypendium 
to: 
- posiadanie otwartego przewodu doktorskiego i prowadzenie prac badawczych 
z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej wpisującej się w obszary strategicznego 
rozwoju określone w RSI, 
- posiadanie stałego prawa pobytu na terenie RP i miejsca zameldowania na terenie 
województwa podkarpackiego, 
- prowadzenie innowacyjnych badań naukowych, których rezultaty mogą 
w praktyczny sposób zostać zastosowane i wdrożone na terenie tego województwa,  
- obrona pracy doktorskiej musi nastąpić najpóźniej w terminie 12 miesięcy od daty 
zakończenia pobierania stypendium (dotyczy wnioskodawców ubiegających się 
o stypendium w latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) oraz 
w terminie nie później niż w ciągu 24 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania 
stypendium (dotyczy wnioskodawców ubiegających się o stypendium w roku 
akademickim 2012/2013), 
- zobowiązanie się do podjęcia pracy na terenie województwa podkarpackiego 
w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium (okres pracy 
równy co najmniej okresowi pobierania stypendium, czyli 12, 24, 36 miesięcy, przy 
założeniu, że stypendium zostało przyznane na pełne lata akademickie). 
 
W ramach czterech naborów48 wypłacono stypendia dla 229 osób w łącznej kwocie 
15.719.050 zł.  
Przewidywane rezultaty projektu podzielono na twarde i miękkie. Rezultaty twarde:  

                                                      
47 Treść regulaminu zmieniana była 8 razy, uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.12.2009 r., 
24.02.2010 r., 28.02.2011 r., 18.04.2011 r., 24.10.2011 r., 29.10.2012 r., 21.12.2012 r., 25.02.2013 r. 
48 W latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.  
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a) liczba doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie 
istotne z punktu widzenia rozwoju województwa podkarpackiego (określonych 
w RSI), którym udzielono stypendium naukowe – 233, w tym 93 kobiety, 
b) liczba opracowanych w ramach prac doktorskich koncepcji innowacyjnych 
wdrożonych w przedsiębiorstwach regionu – 20, 
c) liczba publikacji doktorantów w czasopismach naukowych ujętych na liście 
ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 40, 
d) liczba doktorantów, którzy przystąpią do obrony rozprawy doktorskiej – 233, 
w tym 93 kobiety, 
e) liczba stypendystów, którzy uzyskają stopień naukowy doktora – 180, w tym 72 
kobiety . 
Rezultaty miękkie:  
a) wzrost wiedzy na uczelniach i w przedsiębiorstwach województwa 
podkarpackiego na temat wprowadzonych rozwiązań innowacyjnych o 30 %, 
b) zwiększenie liczby badań związanych z kierunkami uznanymi za szczególnie 
istotne z punktu widzenia rozwoju województwa podkarpackiego (RSI) o 15 %, 
Rezultaty projektu (twarde i miękkie) monitorowane i badane były przez: 
- analizę wytworzonej dokumentacji projektowej, 
- analizę sprawozdań z realizacji prac badawczych składanych przez stypendystów 
do beneficjenta systemowego, 
- analizę wyników prac badawczych (prac doktorskich), 
- analizę raportów z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, 
- analizę dokumentów przedkładanych przez stypendystów (zaświadczenie 
o przystąpieniu do obrony, kserokopia uchwały o nadaniu stopnia doktora). 

(dowód: akta kontroli str.572-574, 575-585) 
 
Według stanu na dzień 30.06.2014 r. stopień realizacji twardych wskaźników 
projektu wyniósł: 98,28 % (pkt a), 110 % (pkt b), 967,50 % (pkt c), 49,79 % (pkt d) 
oraz 63,89 % (pkt e). Realizacja rezultatów miękkich projektu wyniosła odpowiednio 
233,33% i 46,67 %49.  

Urząd monitorował również wywiązywanie się stypendystów z obowiązku pracy na 
terenie województwa podkarpackiego. Spośród 213 stypendystów (liczba 229 
stypendystów pomniejszona o 16 stypendystów, z którymi rozwiązano umowy) 95 
wywiązało się z tego obowiązku i przedłożyło stosowne zaświadczenia 
o zatrudnieniu. Pozostali stypendyści monitorowani są w tym zakresie z terminem 
do drugiego kwartału 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str.586-604) 

Z wyjaśnień Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Krystyny Lech wynika, iż 
pomimo podejmowania systemowego działania zmierzającego do zrekrutowania do 
projektu jak największej liczby osób realizacja pierwszego z twardych wskaźników 
w założonej wartości nie była możliwa (pkt a). W odniesieniu do twardych 
wskaźników wymienionych powyżej w pkt d, e Dyrektor Departamentu wyjaśniła, iż 
liczba doktorantów, którzy przystąpili do obrony rozprawy doktorskiej nie została 
osiągnięta, gdyż już na dzień 30.06.2014 r. 15 uczestników nie wywiązało się z tego 
obowiązku. Określając taki wskaźnik założono, iż wszyscy uczestnicy projektu 
przystąpią do obrony rozprawy doktorskiej, zatem należy stwierdzić, iż został on 
przeszacowany. Realizacja wskaźnika w zakresie liczby stypendystów, którzy 
uzyskają stopień doktora jest jeszcze możliwa do zrealizowania, gdyż na dzień 
30.06.2014 r. 99 uczestników projektu jest nadal przed obroną rozprawy doktorskiej. 

                                                      
49 Dane z analiz zawartych w raportach z badań ewaluacyjnych projektu. 



 

32 

 

Ostateczna wartość tych wskaźników (d, e) ustalona zostanie po zakończeniu 
monitoringu wszystkich uczestników projektu.  
Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki wyjaśniła także, że do ustalenia stopnia 
realizacji wskaźników miękkich wzięto pod uwagę wyniki raportów z badań 
ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2010, 2011 i 2013 r. Na podstawie informacji 
zawartych w tych raportach stwierdzono, iż poziom wiedzy na uczelniach 
i w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego na temat wprowadzonych 
rozwiązań innowacyjnych wzrósł o 70 % (stopień realizacji wskaźnika – 233,33 %), 
zaś realizacja drugiego wskaźnika miękkiego wyniosła 46,67 %. Niski poziom 
realizacji drugiego ze wskaźników spowodowany był m.in. tym, iż trzyletni okres 
realizacji projektu jest za krótki, aby wywrzeć duży wpływ na podniesienie 
świadomości szkół wyższych w zakresie konieczności prowadzenia badań 
naukowych, których wyniki będą mogły zostać zastosowane w gospodarce i mieć 
realne przełożenie na jej rozwój, a tym samym przyczynić się do zwiększenia liczby 
badań związanych z kierunkami uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia 
rozwoju województwa, w tak znaczący sposób w jaki założono w projekcie. 

(dowód: akta kontroli str.605-608) 
 

Łączna wartość wykonanych wydatków w ramach projektu stypendialnego dla 
doktorantów wyniosła 16.568.842,48 zł, w tym: 
- 15.719.050 zł na wypłatę stypendiów (bez uwzględnienia zwrotów stypendiów na 
skutek rozwiązania umów do dnia 2.12.2014 r. w kwocie 782.000,00 zł), 
- 318.175,86 zł – koszty zarządzania projektem, 
- 191.793,00 zł – ocena złożonych wniosków – głównie wynagrodzenia ekspertów 
dokonujących oceny merytorycznej wniosków, 
- 287.079,35 zł – promocja projektu, 
- 45.765,90 zł - ewaluacja projektu (koszty 2 badań ewaluacyjnych), 
- 6.978,37 zł – koszty pośrednie (materiały biurowe). 

(dowód: akta kontroli str.609-627) 
 
2.4. Potrzeby podmiotów działających na terenie województwa w zakresie 
specjalistów z wyższym wykształceniem oraz sposób ich zaspokojenia. 
 
2.4.1. 
W latach 2012-2014 w Urzędzie nie sporządzano analiz kadrowych, w których 
przeprowadzane byłyby analizy zapotrzebowania na pracowników w Urzędzie. Nie 
sporządzano także analiz dotyczących stopnia zaspokojenia tych potrzeb.  
W trakcie prac nad projektem budżetu na kolejne lata sporządzano zbiorcze 
zestawienie z planowaną liczbą pracowników do zatrudnienia, w oparciu o pisma 
poszczególnych departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych, które 
przygotowują informacje dotyczące zmniejszeń lub zwiększeń zatrudnionych 
pracowników w kolejnym roku budżetowym. 
Zapotrzebowanie na pracowników w Urzędzie w trakcie roku zgłaszane było przez 
poszczególne departamenty we wnioskach o ogłoszenie naboru pod doraźne 
potrzeby. Decyzję o rozpoczęciu naboru na stanowisko podejmował Marszałek 
Województwa. Szczegółowy tryb przeprowadzania naboru w Urzędzie reguluje 
regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym 
kierownicze stanowiska urzędnicze, ustalony zarządzeniem Marszałka 
Województwa nr 107/11 z dnia 13.12.2011 r. 
Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Heleny 
Dzieciuch wynika, że głównym argumentem do przeprowadzenia w Urzędzie naboru 
na dodatkowe stanowiska pracy w latach 2012-2014, poza uzupełnieniem braków 
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kadrowych, wprowadzaniem zmian organizacyjnych, był fakt przejęcia przez 
województwo dodatkowych, nowych zadań ustawowych. 

(dowód: akta kontroli str.648-665, 731-739) 
 
W sprawie zapotrzebowania w Urzędzie na osoby z wyższym wykształceniem na 
stanowiska specjalistyczne oraz sposobu ich zaspokojenia Sekretarz Województwa 
Lesław Majkut wyjaśnił, że w trakcie prac nad projektem budżetu Województwa 
poszczególne departamenty/równorzędne komórki organizacyjne przygotowują 
szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na pracowników na rok 
następny. Dyrektorzy departamentów proponują przewidywane zwiększenie lub 
zmniejszenie stanu zatrudnienia w danej komórce organizacyjnej wraz ze 
szczegółowym uzasadnieniem. Jednocześnie ustalane jest które stanowiska pracy 
będą finansowane z RPO WP 2007-2013. W latach 2012-2014 ogłoszono 144 
nabory na wolne stanowiska pracy, łącznie na 177 stanowisk. Nie wszystkie nabory 
zostały rozstrzygnięte, na niektóre nabory brak było kandydatów, którzy spełnialiby 
wymagania określone w ogłoszeniu lub kandydaci nie zgłosili się wcale, lub 
w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej komisja przeprowadzająca nabór nie wyłoniła 
kandydata, który spełniłby wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy. 
W tym okresie, jak wyjaśnił Sekretarz Województwa, 19 naborów pozostało 
nierozstrzygniętych, w 16 przypadkach nie zgłosili się kandydaci lub żaden 
z kandydatów nie spełnił wymagań formalnych, a w 3 przypadkach wyłonieni 
kandydaci zrezygnowali z podjęcia pracy. 
W sprawie przeprowadzania w Urzędzie analiz kadrowych i sposobów ich 
wykorzystania Sekretarz Województwa wyjaśnił, że dyrektorzy departamentów 
przygotowując wnioski o ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy określają 
szczegółowo jakie kwalifikacje zawodowe jakie powinni posiadać kandydaci do 
pracy w Urzędzie. Wnioski te określają wymagane wykształcenie, dodatkowe 
kwalifikacje, staż pracy lub doświadczenie zawodowe. Szczegółowe analizy 
kadrowe dotyczące zapewnienia zatrudnienia w Urzędzie wykwalifikowanych 
i doświadczonych pracowników są przeprowadzane w poszczególnych komórkach 
Urzędu już na etapie przygotowania wniosków o ogłoszenie naboru na wolne 
stanowiska pracy. 

(dowód: akta kontroli str.645-647) 

19 nierozstrzygniętych naborów z lat 2012-2014 ogłosiły następujące departamenty:  
- w 7 przypadkach Departament Społeczeństwa Informacyjnego, 
- w 3 przypadkach Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 
- w 3 przypadkach Departament Rozwoju Regionalnego,  
- w 2 przypadkach Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, 
- w 1 przypadku Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, 
- w 1 przypadku Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, 
- w 1 przypadku Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, 
- w 1 przypadku Departament Wspierania Przedsiębiorczości. 
Nabór dotyczył m.in. inspektorów lub głównych specjalistów w Oddziale projektów 
strategicznych w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego, głównych 
specjalistów w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 
podinspektorów/inspektorów/starszych specjalistów/głównych specjalistów 
w Departamencie Rozwoju Regionalnego, inspektora w Oddziale Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi i podinspektora w Oddziale Geodezji i Kartografii. 
Niezbędnym wymogiem naboru w zależności od rodzaju stanowiska na które 
przeprowadzano nabór było wyższe wykształcenie magisterskie (prawnicze, 
ekonomiczne, techniczne lub inżynierskie techniczne), wykształcenie wyższe 
o kierunku lekarskim, wykształcenie wyższe o kierunku psychologia. 
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Od kandydatów wymagano również odpowiedniego stażu pracy na podobnym 
stanowisku (co najmniej 1, 3, 4 lub 5 letni staż pracy), lub w niektórych przypadkach 
studiów podyplomowych (o kierunku technicznym, psychologicznym). Wymaganiami 
dodatkowymi były np. uprawnienia budowlane o specjalności telekomunikacyjnej, 
znajomość języka obcego, doświadczenie zawodowe na stanowisku zbliżonym do 
określonego w ogłoszeniu, referencje z poprzednich miejsc pracy. 
Spośród 19 naborów w 16 przypadkach nie zgłosili się kandydaci lub żaden 
z kandydatów nie spełnił wymagań formalnych, zaś w 3 przypadkach wyłonieni 
kandydaci zrezygnowali z podjęcia pracy. 

(dowód: akta kontroli str.710-718) 
 
Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli50 od 15 jednostek organizacyjnych Województwa 
(z różnych obszarów działalności51), wynika że w latach 2012-2014 w większości 
tych jednostek52 istniało zapotrzebowanie na specjalistów z wyższym 
wykształceniem. W wyniku podejmowanych działań na ogół zostało ono 
zaspokojone (oprócz Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego 
w Żurawicy)53, przeważnie przez absolwentów podkarpackich uczelni54. Największe 
problemy z zaspokojeniem potrzeb wystąpiły w Regionalnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej55. Wprawdzie kandydaci do pracy w tym Ośrodku56 w większości 
spełniali wymagania dotyczące wykształcenia wyższego, ale problemem był brak 
wymaganego stażu pracy. W największym stopniu dotyczyło to osób 
z wykształceniem psychologicznym z wymaganym rocznym stażem pracy57.  

(dowód akta kontroli str.760-784) 

2.4.2. 
Z informacji uzyskanych w ww. trybie od 25 jednostek sektora publicznego58 
w sprawie zapotrzebowania na specjalistów z wyższym wykształceniem od 2012 r. 
w tych jednostkach oraz związanych z tym problemów wynika w szczególności, że: 

− niezaspokojone potrzeby istniały w 4 jednostkach59; 
− problemem w 7 jednostkach było pozyskanie kandydatów, którzy posiadali 

wykształcenie wyższe określonego, specjalistycznego rodzaju60, a stawało 
                                                      
50 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.  
51 Były to: Podkarpackie Centrum Kształcenia Nauczycieli w Rzeszowie, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego 
w Rzeszowie, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Miejska 
i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie, Podkarpackie 
Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy, Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu, 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Podkarpacki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.  
52 Oprócz Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.  
53 Z danych przedstawionych przez jednostkę wynika, iż zapotrzebowanie na pojedyncze etaty lekarzy specjalistów, 
specjalistów terapii uzależnień oraz psychologów pozostało niezaspokojone.  
54 Oprócz lekarzy i muzyków orkiestrowych, w związku z niewystępowaniem tego typu kierunków studiów na Podkarpaciu.  
55 Ponadto, m.in. w PZDW w Rzeszowie na przeprowadzonych w latach 2012-2014 odpowiednio 8,2 i 3 konkursów 
rozstrzygnięto 7,1 i 2, w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie największe trudności występowały w pozyskaniu 
fizyka medycznego oraz specjalistycznej kadry lekarskiej.  
56 W latach 2012-2014 w 45 konkursach złożono 1.051 ofert.  
57 W informacji dla NIK zwrócono również uwagę także na inne, oprócz wyższego wykształcenia i stażu pracy ważne kryteria – 
predyspozycje osobiste (komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole) podnosząc, że (cyt.): dokonując 
oceny powyższych pracodawca samorządowy nie posiada żadnych narzędzi do ich oceny. Komisja konkursowa, której skład 
jest wieloosobowy ma zazwyczaj najwięcej trudności w prawidłowej ocenie tych niemierzalnych predyspozycji kandydata (…). 
58 Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Izba Skarbowa w Rzeszowie, Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd 
Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, Izba Celna w Przemyślu, Komenda Wojewódzka Policji w 
Rzeszowie, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Bieszczadzki Park Narodowy, 
Magurski Park Narodowy oraz Urzędy Miast: Rzeszowa, Krosna, Przemyśla i Tarnobrzega. 
59 Podkarpacki Urząd Wojewódzki (geodezja, architektura, urbanistyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna) Urząd 
Statystyczny w Rzeszowie (matematyka, statystyka, ekonometria) Urząd Miasta Krosna (z zakresu drogownictwa i energetyki) 
Urząd Miasta Tarnobrzega (architektura i budownictwo).  
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się to szczególnie istotne, gdy wiązało się także z wymogiem 
odpowiedniego doświadczenia zawodowego;  

− problemem związanym z określaniem i zaspokajaniem potrzeb przez 
jednostki sektora publicznego są ograniczenia finansowe i liczba etatów,  

− podnoszono także ograniczenia związane z możliwymi do zaoferowania 
warunkami finansowymi, które nie są adekwatne do poziomu wymaganych 
kwalifikacji61, czy też zbyt ogólnego kształcenia studentów przez uczelnie 
wyższe w stosunku do rzeczywistych potrzeb62.  

Spośród ww. jednostek, 15 odniosło się do uczelni, które ukończyli kandydaci, 
spełniający wymogi – w zdecydowanej większości były to osoby, które ukończyły 
uczelnie na terenie województwa podkarpackiego63.  

(dowód akta kontroli str. 788-831) 
 
2.4.3. 
Odnośnie potrzeb na specjalistów z wyższym wykształceniem wśród największych 
przedsiębiorców województwa, w kontroli wystąpiono do 100 podmiotów 
o wypełnienie ankiety64 i otrzymano 45 odpowiedzi65. Większość ankietowanych 
podała, że w okresie 2012-wrzesień 2014 występowało zapotrzebowanie na 
specjalistów z wyższym wykształceniem. Były to głównie kierunki ekonomiczne66 
i techniczne67. Zapotrzebowanie to na ogół zostało zaspokojone, w tym przez 
uczelnie publiczne z województwa. Jednoznaczną odpowiedź o braku zaspokojenia 
potrzeb podano w 1 ankiecie. Powodem było niezgłoszenie się osób po kierunkach 
przydatnych dla przedsiębiorstwa68. Ankietowani pozytywnie ocenili przygotowanie 
i kompetencje absolwentów69. Uwagi zgłaszano jednak do przygotowania 
absolwentów do podjęcia pierwszej pracy70. Zwracano m.in. uwagę na jego zbyt 
teoretyczny charakter. Najczęściej wskazywanym problemem był brak praktycznego 
przygotowania (w tym przez praktyki zawodowe), a kolejnym – brak odpowiedniej 
znajomości języków obcych.  

(dowód: akta kontroli str. 832-981) 

Wyniki ankiety NIK potwierdzają założenia Strategii Rozwoju Województwa 
dotyczące wypracowania mechanizmów i platformy współpracy pomiędzy nauką 
i gospodarką regionu przy wsparciu samorządu województwa jako podmiotu 
odpowiedzialnego za kreowanie rozwoju regionu oraz zbudowania regionalnego 
systemu praktyk i staży w przedsiębiorstwach.  

(dowód: akta kontroli str. 642-644, 832-981,1039-1058) 
2.4.4. 
Według treści wyjaśnień Marszałka Województwa Władysława Ortyla w sprawie 
wiedzy Zarządu Województwa w zakresie faktycznego zapotrzebowania na kadry 
z wyższym wykształceniem niezbędnym do rozwoju województwa podkarpackiego – 

                                                                                                                                       
60 Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miasta Tarnobrzega. 
61 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.  
62 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.  
63 Istotnym wyjątkiem, związanym z brakiem w województwie uczelni kształcącej na kierunku leśnictwo, była Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. Z zatrudnionych w latach 2012-2014 w tej jednostce (bez nadzorowanych 
nadleśnictw) 10 osób, 8 ukończyło uczelnie poza województwem.  
64 Przedsiębiorców wytypowano na podstawie rankingu zamieszczonego przez dziennik Gazeta Codzienna Nowiny pt. 
Ranking największych firm Podkarpacia, Złota Setka, Czerwiec 2014.  
65 Udział w ankiecie był dobrowolny, przyjęto też zasadę zachowania anonimowości przez przedsiębiorcę.  
66 Najczęściej (16 ankiet) wskazywano ekonomię, następnie zarządzanie (9), marketing (5), handel międzynarodowy (4). 
67 Najczęściej: Chemia i technologia chemiczna (8), inżynieria środowiska (5), budowa maszyn (5) informatyka (4).  
68 Dotyczyło to specjalistów z zakresu przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej, mechaniki i budowy maszyn. W innej 
ankiecie wskazano, że potrzeby na specjalistów w zakresie metalurgii, mechaniki i budowy maszyn zaspokojono w 75%.  
69 W tej kwestii wypowiedziało się 40 ankietowanych, którzy w skali od (1 )- niedostateczny do (5) - bardzo dobry wystawili 
następujące oceny: (1) – 0, (2) – 1, (3) – 10, (4) – 24 (5) – 5.  
70 Z 41 ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie: czy Państwa zdaniem studia wyższe odpowiednio przygotowują 
do absolwentów do podjęcia pierwszej pracy ? odpowiedzi NIE udzieliło 17 (41,5 %), TAK 24 (58,5%).  
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monitorowanie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa prowadzone jest za 
pomocą narzędzia informatycznego www.monitoruj.podkarpackie.pl. Głównym 
celem tego narzędzia jest wspomaganie władz regionalnych w procesie zarządzania 
województwem. Ogólną wiedzą na temat zapotrzebowania na kadry z wyższym 
wykształceniem medycznym dysponuje Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, 
który monitoruje planowane otwarcie w roku akademickim 2015/2016 na 
Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku lekarskiego i związane z tym działania 
zmierzające do zabezpieczenia niezbędnej kadry naukowo-dydaktycznej, która 
zostanie zatrudniona w podmiotach leczniczych prowadzących oddziały kliniczne. 
Marszałek Województwa wyjaśnił również, że systematyczny monitoring 
regionalnego rynku pracy prowadzony jest przez WUP, który posiada dane 
dotyczące zapotrzebowania na określone zawody i specjalności, w tym zawody dla 
osób z wyższym wykształceniem. WUP prowadzi także monitoring zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych, którego efektem są cykliczne opracowania, 
zawierające informacje na temat struktury zawodowej osób bezrobotnych, struktury 
ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy oraz analizę zawodów pod 
kątem nadwyżki na rynku pracy. 

(dowód: akta kontroli str.568-571) 
 
Urząd nie posiadał analiz związanych z potrzebami rynku pracy w województwie 
podkarpackim, dotyczących kadr z wyższym wykształceniem, w tym także 
związanych z planowanym otwarciem w roku akademickim 2015/2016 na 
Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku lekarskiego. Z wyjaśnień Dyrektora 
Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Teresy Gwizdak wynika, że 
kwestię doboru kadry kierowniczej oddziałów klinicznych w związku z planowanym 
otwarciem kierunku lekarskiego należy do zadań Rektora Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 

(dowód: akta kontroli str.640-641) 
 
W sprawie dysponowania przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia danymi 
dotyczącymi faktycznego zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem 
w województwie Marszałek Województwa podkarpackiego wyjaśnił, że Rada, jako 
organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa otrzymuje od WUP raport 
pn. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie 
podkarpackim, który opracowywany jest dwa razy w roku w ramach prowadzonego 
monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Opracowanie to zawiera 
informacje na temat struktury zawodowej osób bezrobotnych, struktury ofert pracy 
zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy oraz analizę zawodów pod kątem 
deficytu i nadwyżki na wojewódzkim runku pracy. Analizie poddawane są także 
zawody oraz oferty pracy dla osób z wyższym wykształceniem. 
Marszałek Województwa na pytanie czy Wojewódzka Rada Rynku Pracy 
przeprowadzała analizy dotyczące potrzeb rynku pracy w kontekście planów 
kształcenia uczelni wyjaśnił, że WUP w ramach prowadzonego monitoringu 
zawodów deficytowych przekazywał Radzie analizy dotyczące potrzeb rynku pracy. 
Ponadto w dniu 9.01.2014 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy WUP 
i Uniwersytetem Rzeszowskim, które reguluje współpracę pomiędzy tymi 
jednostkami w zakresie prowadzonego przez Uniwersytet procesu dydaktycznego. 
W ramach tego porozumienia uczelnia będzie miała możliwość przedłożenia Radzie 
programów kształcenia w celu uzyskania jej stanowiska w zakresie potrzeb 
regionalnego rynku pracy. 

(dowód: akta kontroli str.666-670) 
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Według informacji o działalności powiatowych rad zatrudnienia (rynku pracy) 
w zakresie danych o faktycznym zapotrzebowaniu na kadry z wyższym 
wykształceniem oraz analizowania potrzeb rynku pracy w kontekście planów 
kształcenia przez szkoły wyższe i informowania o tym uczelni71: 
1. Powiatowe rady na ogół nie dokonywały analiz dotyczących potrzeb rynku pracy 
w kontekście planów kształcenia przez szkoły wyższe. Wskazywano przy tym na 
brak ustawowego obowiązku (kompetencji) w tym zakresie, a także brak wniosków 
składanych przez uczelnie lub uczelni na terenie powiatu. Wyjątkiem była 
Powiatowa Rada Zatrudnienia w Tarnobrzegu. Rada ta, w związku z wnioskami 
dwóch uczelni dotyczącymi planów utworzenia nowych kierunków, dokonała analizy 
na podstawie informacji z PUP w Tarnobrzegu, analiz PORP i WUP oraz zapisów 
Strategii Powiatu oraz Strategii Rozwoju Województwa. W obu przypadkach Rada 
udzieliła poparcia inicjatywie zgłoszonej przez uczelnię.  
2. Wobec 14 rad powiatowych wskazano, że nie dysponowały danymi dotyczącymi 
faktycznego zapotrzebowania w powiecie na kadry z wyższym wykształceniem, przy 
czym w 8 przypadkach jednocześnie odwołano się do danych PUP. Do danych 
i analiz PUP odwołano się także w informacji dotyczących 7 innych rad, najczęściej 
wskazując na monitoring (ranking) zawodów nadwyżkowych i deficytowych.  

(dowód akta kontroli str. 982-1016)  
 

W informacjach uzyskanych w kontroli od 9 prywatnych szkół wyższych 
województwa podkarpackiego72 w sprawie włączania się przez te szkoły w politykę 
zaspokajania potrzeb podkarpackiego rynku pracy oraz rozpoznawania potrzeb tego 
rynku najczęściej wskazywano na własne badania i monitoring rynku pracy, 
monitoring losów absolwentów oraz powoływanie ciał opiniodawczo-doradczych. 
Przykładami działań w tym zakresie były także m.in. działalność Zespołu ds. 
Badania Potrzeb oraz agencji zatrudnienia w Wyższej Szkole Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie, realizowany przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji 
Przemyśl-Rzeszów projekt „Dyplom WSPiA przepustką do biznesu”, organizowanie 
praktyk, płatnych staży i form kształcenia praktycznego. W ww. informacjach 
uczelnie przedstawiły działania różnorodne co do formy i zakresu ich prowadzenia.  

(dowód akta kontroli str.1017-1038)  
2.4.5. 
Marszałek Województwa w sprawie podejmowania działań w celu nakłonienia do 
podjęcia pracy na terenie województwa podkarpackiego osób z wyższym 
wykształceniem, odpowiednim stażem pracy i doświadczeniem wyjaśnił, że 
w Urzędzie realizowano projekt Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów, 
WUP współorganizuje cykliczne Europejskie Targi Pracy WorkExpo w Rzeszowie 
(zorganizowane w dniu 18.10.2012 r. i 23.10.2014 r.)73. Ponadto w latach 2012-2014 
doradca EURES z WUP w Rzeszowie wziął udział w 7 spotkaniach w ramach 
polsko-irlandzkiego projektu „Dialog”, mającego na celu zachęcenie emigrantów, 
w tym osób z wyższym wykształceniem do powrotu do Polski i podjęcia zatrudnienia 
na lokalnym rynku pracy. W ramach tych spotkań, doradca EURES przedstawił 
prezentację na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce, efektywnego 
                                                      
71 Pozyskanych w kontroli w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK z 21 starostw powiatowych.  
72 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK zasięgnięto informacji w: Wyższej Szkole Prawa i Administracji Przemyśl-
Rzeszów, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Podkarpackiej Wyższej Szkole im.Bł.Ks.W.Findysza 
w Jaśle, Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli, Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole 
Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Przemyślu, Wyższej Szkole Społeczno-
Gospodarczej z siedzibą w Przeworsku oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Przemyślu.  
73 Jak przedstawiono, targi te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i osób zainteresowanych 
podjęciem pracy. W organizowanych targach licznie uczestniczą pracodawcy z województwa podkarpackiego z branży 
lotniczej, motoryzacyjnej, informatycznej, logistycznej, medycznej, gastronomicznej – przedstawiając oferty pracy dla 
mieszkańców podkarpacia, w tym dla osób z wyższym wykształceniem. Targi odwiedza około 2500 osób, na których w 
dogodny sposób osoby zainteresowane podjęciem pracy mogą uzyskać szeroką informację od pracowników działów 
zatrudnienia o warunkach pracy, stawianych wymaganiach oraz złożyć CV. 
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poszukiwania pracy i możliwości zatrudnienia, usług polskich urzędów pracy, w tym 
pośrednictwa pracy sieci EURES i zakładania działalności gospodarczej. 
Po prezentacji istniała możliwość indywidualnych konsultacji i uzyskania pomocy 
w zredagowaniu polskiego CV i listu motywacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str.568-571) 
 

2.5. Efekty działań podejmowanych odnośnie zapewnienia odpowiednich kadr 
z wyższym wykształceniem dla potrzeb województwa. 
 
Z ustaleń kontroli wynika, że zapotrzebowanie na kadry z wyższym wykształceniem 
w województwie podkarpackim pozostaje nie w pełni rozpoznane. Wprawdzie Urząd 
i jednostki organizacyjne województwa, a zwłaszcza WUP, gromadzą wiedzę w tym 
zakresie, lecz nie była ona w pełni wykorzystywana przez Zarząd i Sejmik. 
Ogólny charakter zapisów Strategii, także po jej aktualizacji z 2013 r. nie sprzyja 
uzyskaniu na poziomie samorządu województwa całościowej wiedzy w tym zakresie 
oraz utrudnia monitorowanie efektów działań. Z uwagi na horyzont czasowy Strategii 
– rok 2020 – jej realizacja znajduje się nadal w takiej fazie, w której trudno oceniać 
osiągnięte efekty. Dotychczasowy stopień realizacji wskaźników, przedstawionych 
w pkt 2.1.2 wystąpienia wskazuje, że osiągnięcie większości z nich będzie trudne. 
Wskaźniki te są określone ogólnie dla całego województwa. Ich konstrukcja nie 
uwzględnia podziału na specjalizacje regionalne (kluczowe branże). 
Zadaniem, dla którego efekty zostały wyraźnie określone był projekt stypendialny dla 
doktorantów. Kluczowe założenia tego projektu zostały osiągnięte.  

(dowód: akta kontroli str. 11-14,568-571, 604-608,642-644,742-784,788-1064)  
 
W sprawie zakresu współpracy Urzędu z władzami samorządowymi powiatów i gmin 
odnośnie zapewnienia kadr z wyższym wykształceniem dla potrzeb województwa 
podkarpackiego Marszałek Województwa wyjaśnił, że władze samorządowe 
powiatów i gmin z terenu województwa podkarpackiego w latach 2011-2013 brały 
czynny udział w pracach nad opracowaniem Strategii Województwa – Podkarpackie 
2020, w tym nad zapisami dotyczącymi szkolnictwa wyższego oraz edukacji. 

(dowód: akta kontroli str.671-674) 

Marszałek Województwa Władysław Ortyl w sprawie wiedzy jaką dysponuje Urząd 
na temat migracji osób z wyższym wykształceniem, wyjaśnił, że Urząd dysponuje 
wiedzą w tym zakresie pochodzącą jedynie z wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. Badanie zjawiska migracji, w tym 
szczególnie osób z wyższym wykształceniem z uwagi na trudności metodologiczne 
i brak pełnych danych dotyczących losów absolwentów uczelni z województwa 
podkarpackiego jest trudne i złożone.  
Marszałek Województwa w sprawie danych w zakresie liczby absolwentów, którzy 
podjęli zatrudnienie w innych województwach i poza granicami kraju, ewentualnie, 
ile osób z takim wykształceniem powróciło (napłynęło) w latach 2012-2014 do 
województwa podkarpackiego wyjaśnił, że informacje takie nie są w Urzędzie 
dostępne. GUS nie publikuje cyklicznie tego typu informacji, a Urząd nie prowadzi 
bezpośrednio tego typu badań. Również uczelnie nie posiadają wiedzy na temat 
losów swoich absolwentów. Dostrzegając braki informacyjne statystyki publicznej 
w zakresie migracji, Urząd w 2014 r. w ramach opiniowania projektu badań 
statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 zwrócił się z prośbą o podjęcie 
przez GUS działań mających na celu rozszerzenie badań i analiz własnych lub 
zintensyfikowanie współpracy z instytucjami publicznymi na szczeblu krajowym 
w celu pozyskania i udostępnienia opinii publicznej danych statystycznych 
dotyczących m.in. skali, struktury i kierunków rzeczywistej migracji zarobkowej 
mieszkańców województwa podkarpackiego za granicą oraz skali i kierunków 
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migracji edukacyjnej na poziomie wyższym poza województwo podkarpackie. 
Marszałek Województwa wyjaśnił również, że z uwagi na brak wystarczających 
danych niezbędnych dla planowania i prowadzenia polityki regionalnej województwa 
oraz mając na uwadze duże znaczenie procesów demograficzno-migracyjnych na 
perspektywy rozwoju gospodarczego regionu w listopadzie 2014 r. podjęto decyzję 
o zleceniu przez ROT przeprowadzenia badania i opracowanie raportu pn. Wpływ 
procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na 
demograficzną i ekonomiczną sferę życia mieszkańców.  

(dowód: akta kontroli str.671-709) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Od czasu aktualizacji Strategii, Samorząd Województwa ma większe możliwości 
monitorowania i reagowania na niepokojące tendencje. W tym celu w 2014 r. 
zlecono m.in. sporządzenie raportu rocznego z realizacji Strategii. Raport ten 
zawiera szereg istotnych wniosków, które zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, 
powinny być przedmiotem szczegółowej analizy Zarządu Województwa. 
Jak wskazują doświadczenia z realizacji RPO WP 2007-2013, szczególnym 
czynnikiem wdrożenia Strategii będzie Regionalny Program Operacyjny na lata 
2014-2020. Dlatego istotne będą przyjęte w ramach tego programu założenia oraz 
realizowane projekty. Z ustaleń kontroli dotyczących RPO WP 2007-2013 wynika, że 
ważne będzie zwłaszcza rzetelne oszacowanie potrzeb i założeń, tak aby uniknąć 
przeszacowania wskaźników, tak na poziomie programu, jak i projektów.  
  
Z ustaleń kontroli wynika, że na terenie województwa zapotrzebowanie na kadry 
z wyższym wykształceniem dotyczy przede wszystkim osób z wykształceniem 
ekonomicznym i technicznym, przy czym kluczowe jest odpowiednie przygotowanie 
praktyczne, a także doświadczenie zawodowe. Realizacja RPO WP 2007-2013 
wskazuje, że na terenie województwa występują braki wykwalifikowanych 
pracowników przygotowanych do pracy w specyfice sektora otoczenia biznesu.  
 
Podstawowym narzędziem, którym posługiwano się na terenie województwa do 
analiz związanych z zapotrzebowaniem na kadry z wyższym wykształceniem był 
monitoring (ranking) zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Najwyższa Izba 
Kontroli zwraca jednak uwagę, na ograniczenia związane z tym badaniem. 
Metodyka tego badania jest krytykowana74. Zarzuca się jej bardzo ograniczone pole 
badania od strony pracodawców dysponujących wolnymi miejscami pracy (do 
analizy włączane są tylko oferty zgłaszane do powiatowych urzędów pracy) oraz to, 
że osoba bezrobotna przyporządkowana jest tylko do zawodu, który podała podczas 
rekrutacji, co oznacza, że nie jest brana pod uwagę elastyczność pracowników75.  
 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, Samorząd Województwa, jako kluczowy podmiot 
koordynujący wdrażanie strategii województwa, powinien w większym stopniu 
włączać inne podmioty, zwłaszcza samorządy powiatowe i gminne do realizacji 
założeń Strategii, związanych z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem dla 
województwa. Bardziej aktywnie powinna być w tym zakresie wykorzystywana 
Wojewódzka Rada Zatrudnienia (Rynku Pracy). Także ustawowe możliwości 

                                                      
74 Zob. np. Kompleksowa analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Województwie Lubelskim, Raport z badań 2013, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy, str. 8, dostępna poprzez stronę 
http://www.lorp.wup.lublin.pl. 
75 Tamże.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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działania powiatowych rad rynku pracy nie stoją na przeszkodzie, aby Samorząd 
Województwa próbował włączyć te rady do współpracy.  
 
Najwyższa Izba Kontroli za dobrą praktykę w działalności Urzędu uznaje zwrócenie 
uwagi uczelni, jako beneficjentowi projektu działania 5.1 RPO WP 2007-2013, że 
trend spadkowy liczby studentów zagraża celom projektu, związanego 
z zapewnieniem odpowiednich kadr dla województwa. Należy przy tym zauważyć, 
że skoro takie działania mogły być podjęte w sytuacji zagrożenia wskaźników 
i celów projektu, to tym bardziej należało niezwłocznie interweniować wobec 
beneficjentów, którzy wykazali w Oświadczeniach o trwałości niepełną realizację 
wskaźników. Potwierdza to opisany w wystąpieniu przypadek PWSTE w Jarosławiu. 
Zdaniem Izby, reakcja wobec beneficjenta dopiero ponad 14 miesięcy po otrzymaniu 
pierwszej informacji o niedotrzymaniu przez niego wskaźników, była zdecydowanie 
opóźniona. Przypomnienie beneficjentowi o jego podstawowych obowiązkach 
i możliwych konsekwencjach nieosiągnięcia celu projektu, nie wymagało bowiem aż 
tak długiego przygotowania.  
 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że wysoki stopień ogólności założeń 
dokumentów programowych Województwa Podkarpackiego związanych 
z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem; brak wskaźników docelowych 
w Strategii przed aktualizacją; brak powiązania części wskaźników mierzących 
i opisujących wdrażane działania w zaktualizowanej w 2013 r. Strategii; jak również 
brak wskaźników dla specjalizacji regionalnych, nie pozwala obecnie dokonać oceny 
stopnia realizacji tych dokumentów.  
Oznacza to również, iż Zarząd Województwa ma ograniczone możliwości wpływania 
na politykę rozwoju regionalnego w województwie podkarpackim. 
 
Wiedzą odnośnie kadr z wyższym wykształceniem, w zakresie związanym 
z realizacją zadań ustawowych dysponuje WUP. W szczególności jednostka ta 
posiada dane dotyczące zapotrzebowania na określone zawody i specjalności oraz 
prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Działalność WUP 
koncentruje się jednak na rozwiązywaniu problemów osób bezrobotnych. Określenie 
zapotrzebowania w województwie na kadry z wyższym wykształceniem 
w perspektywie roku 2020 przyjętej w Strategii nie jest głównym zadaniem WUP. 
Z ustaleń kontroli wynika jednocześnie, iż zarówno Sejmik Województwa, jak 
i Zarząd Województwa nie zajmowały się bezpośrednio zagadnieniami związanymi 
z przedmiotem niniejszej kontroli.  
 
Oprócz ważnego projektu dotyczącego programu stypendialnego dla doktorantów, w 
Urzędzie nie realizowano innych projektów odnoszących się do zapewnienia kadr 
z wyższym wykształceniem. 
 

 
IV. Uwagi i wnioski 
 
W ramach prowadzenia polityki rozwoju województwa oraz dla pełnej realizacji 
założeń Strategii, Samorząd Województwa powinien z większą szczegółowością 
określić przewidywane potrzeby dotyczące kadr z wyższym wykształceniem 
niezbędnych dla rozwoju województwa, np. z uwzględnieniem podziału na sekcje 
lub działy gospodarki oraz doprecyzować wskaźniki Strategii. 

Ocena cząstkowa 
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Istotne jest, aby określenie tych potrzeb dokonać nie tylko w oparciu o zasoby 
informacyjne własnych jednostek, ale również we współpracy z partnerami 
zewnętrznymi, a zwłaszcza przedsiębiorcami, uczelniami i samorządami.  
Określenie takich potrzeb umożliwi ocenę osiągnięcia przewidzianych w Strategii 
efektów w zakresie m. in. dostosowania oferty kształcenia szkół wyższych do 
potrzeb gospodarki regionu oraz stworzenie regionalnego systemu praktyk i staży. 
 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 
- podjęcie działań w celu naliczenia i wyegzekwowania kary umownej z tytułu 
nieterminowego przedłożenia opracowania dotyczącego oceny realizacji Strategii 
Rozwoju Województwa.  

 
V. Pozostałe informacje i pouczenia 
 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 
 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Rzeszów, dnia  

 
 lutego 2015 r. 

  
 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka  Sławomir Kochman 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 
 

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

........................................................ 
podpis podpis 

 
Kontroler 

Andrzej Trojanowski  
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

....................................................... 
podpis 

 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/111 – Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju 
województwa podkarpackiego. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie. 

Kontrolerzy 3. Sławomir Kochman, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 91529 z dnia 22 września 2014 r.  

4. Andrzej Trojanowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 91528 z dnia 22 września 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza 
Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, (zwany dalej „Urzędem”). 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego od dnia 27 maja 2013 r. 
Poprzednio, w okresie objętym kontrolą76, Marszałkiem był Mirosław Karapyta (od 30 
listopada 2010 r.)  

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że władze Województwa Podkarpackiego - 
zarówno Zarząd Województwa, jak i Sejmik - dostrzegły zagadnienia związane 
z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem, niezbędnych dla rozwoju regionu 
oraz podejmowały działania w tym zakresie. Istotne było zwłaszcza zidentyfikowanie 
związanych z tym problemów i ich uwzględnienie w ramach priorytetów i kierunków 
działań zaktualizowanej w 2013 r. Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. 
Podejmowane działania, w świetle zarówno ustawowego obowiązku prowadzenia 
polityki rozwoju na terenie województwa, jak i zapisów zaktualizowanej Strategii, 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia jednak jako niewystarczające.  

Dotychczasowy stopień realizacji większości wskaźników dotyczących rozwoju kadr 
nie zapewnia osiągnięcia zakładanego poziomu zabezpieczenia kadr dla 
specjalizacji regionalnych, o których mowa w Strategii.  

Wskaźniki zawarte w Strategii nie zostały określone dla poszczególnych 
specjalizacji regionalnych (kluczowych branż). Osiągnięcie wskaźników 
skonstruowanych w tak ogólny sposób nie będzie tożsame z zaspokojeniem potrzeb 
we wszystkich specjalizacjach regionalnych. 

Uwarunkowania te stwarzają ryzyko, że cele Strategii Rozwoju Województwa mogą 
nie zostać osiągnięte. 

                                                      
76 Lata 2012-2014 (wrzesień), z uwzględnieniem działań i zdarzeń wcześniejszych i późniejszych, o ile miały wpływ na 
realizację zadań w objętych kontrolą latach lub wówczas wystąpiły ich efekty.  
77 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę 
opisową. 
 

Ocena ogólna z 
uzasadnieniem77 



 

4 

Założenia dokumentów programowych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
związanym z przedmiotem niniejszej kontroli zostały zapisane w znacznym stopniu 
ogólności i w większości mają deklaratoryjny charakter. Wysoki stopień ogólności 
tych założeń, brak wskaźników docelowych w Strategii Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2020 przed jej aktualizacją, a także brak powiązania 
części wskaźników mierzących i opisujących wdrażane działania w zaktualizowanej 
w 2013 r. Strategii powoduje, iż Zarząd Województwa ma ograniczone możliwości 
wpływania na politykę rozwoju regionalnego w województwie. 

Wiedzą odnośnie kadr z wyższym wykształceniem, w zakresie związanym 
z realizacją zadań ustawowych dysponuje WUP. W szczególności jednostka ta 
posiada bieżące dane dotyczące zapotrzebowania na określone zawody 
i specjalności oraz prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.  

Z ustaleń kontroli wynika jednocześnie, iż zarówno Sejmik Województwa, jak 
i Zarząd Województwa w toku realizacji Strategii nie zajmowały się bezpośrednio 
zagadnieniami związanymi z przedmiotem niniejszej kontroli.  

Obok działań podejmowanych w zakresie wdrożenia projektu stypendialnego dla 
doktorantów, który przyczynia się do zwiększenia transferu wiedzy i wzmocnienia 
powiązań sfery badań i rozwoju z przedsiębiorcami działającymi na terenie 
Podkarpacia, w Urzędzie nie realizowano innych projektów odnoszących się 
bezpośrednio do zakresu kontroli. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zważywszy na ustawowy obowiązek 
prowadzenia polityki rozwoju województwa, w tym tworzenia warunków rozwoju 
gospodarczego oraz społecznie ważny aspekt bezrobocia wśród osób z wyższym 
wykształceniem, a zarazem znaczenie tej grupy osób dla rozwoju województwa, 
Zarząd Województwa powinien zintensyfikować działania związane z zapewnieniem 
kadr z wyższym wykształceniem, niezbędnych dla rozwoju województwa. Realizacja 
Strategii w tym aspekcie powinna być przedmiotem bezpośredniego 
zainteresowania Zarządu Województwa.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, dla realizacji celów Strategii oraz powodzenia 
zapisanego w niej scenariusza szans, powinny być także podejmowane działania 
zachęcające przedsiębiorstwa oraz uczelnie do realizacji staży i praktyk, 
umożliwiających uzyskanie przez studentów i absolwentów odpowiedniego 
doświadczenia na rynku pracy. Narzędziem takim powinien być w szczególności 
przewidziany w Strategii, lecz dotychczas niewdrożony, regionalny system praktyk 
i staży w przedsiębiorstwach innowacyjnych. Istotnym jest także, aby były wdrażane 
projekty, skierowane do osób z wyższym wykształceniem i mające na celu 
związanie ich z regionem, tak jak to miało miejsce w przypadku projektu dla 
doktorantów. 
 
III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Według treści art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa78, samorząd województwa m.in.: 
− określa strategię rozwoju województwa79, która uwzględnia m.in. cele: 

pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu 
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa oraz zawiera 
określenie: celów strategicznych polityki rozwoju województwa oraz kierunków 
działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów 
strategicznych polityki rozwoju województwa; 

                                                      
78 Dz. U. z 2013, poz. 596 ze zm.  
79 Zgodnie z art. 18 pkt 2 tej ustawy, uchwalenie strategii rozwoju należy do wyłącznej właściwości sejmiku województwa, 
natomiast przygotowanie projektu strategii należy do zarządu województwa – art. 41 ust. 2 pkt. 4.  

Opis stanu 
faktycznego 
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− prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się m.in. tworzenie 
warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, wspieranie 
i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli 
oraz wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, 
popieranie postępu technologicznego oraz innowacji. 

− wykonuje zadania związane z rozwojem regionalnym na terenie województwa. 
 

2. Założenia dokumentów programowych związanych z zapewnieniem kadr 
z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju województwa 
podkarpackiego. 
 

1.2. Dokumenty programowe województwa. 

Założenia dotyczące szkolnictwa wyższego oraz aktywizacji regionalnego 
(lokalnego) rynku pracy, w tym kwestię dostosowania oferty edukacyjnej studiów 
wyższych do potrzeb regionu wyszczególnione były w dokumentach programowych 
województwa podkarpackiego, tj. w Strategii Rozwoju Województwa, Regionalnym 
Programie Operacyjnym, Regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia80, 
Strategii województwa w zakresie polityki społecznej oraz Strategii rozwoju turystyki. 

W obowiązującej wg stanu na 1.01.2012 r. Strategii Województwa na lata 2007-
2020 (przyjętej przez Sejmik Województwa uchwałą nr L/932/10 z dnia 
23.08.2010 r.) zapisano, iż proces kształcenia i zmian kierunków studiów będzie 
ulegał systematycznym modyfikacjom w nawiązaniu do przyszłych potrzeb, 
wynikających z wdrażania idei rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, 
w którym podstawową bazą ekonomiczną będzie nauka.  
W najbliższym czasie potrzebne będą zmiany w zakresie kierunków kształcenia, 
które nawiązywać będą do wymogów regionalnych, krajowych, a także 
międzynarodowych rynków pracy. Niezbędne jest rozwijanie kształcenia 
informatyków, na który będzie coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy, ze 
względu na konieczność podnoszenia konkurencyjności poszczególnych podmiotów 
gospodarczych i instytucji. Wobec postępującej specjalizacji zawodowej należy 
również przewidzieć rozwój specjalistycznego kształcenia informatycznego dla 
różnych sektorów działalności gospodarczej, np. sektora bankowego, zarządzania 
sieciami handlowymi i in. Wobec unowocześnienia procesów zarządzania oraz 
podnoszenia efektywności pracy, zintensyfikowanie kształcenia informatycznego 
wydaje się konieczne na wszystkich obecnych kierunkach studiów. Rozwój Doliny 
Lotniczej stwarza zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach technicznych. 
Ze względu na potrzeby układów regionalnych i lokalnych dla sprawniejszego 
funkcjonowania w UE powinny być podejmowane działania na rzecz rozwijania 
kształcenia obejmującego: 

− kształcenie w zawodach technicznych, 
− zagadnienia dotyczące biotechnologii i nanotechnologii, 
− elementy prawa w zakresie funkcjonowania układów samorządowych 

w Polsce i UE, 
− podstawy prawne możliwości starań o dofinansowanie w ramach 

różnorodnych funduszy europejskich, 
− kierunki związane z europeistyką,  
− kształcenie specjalistów zajmujących się przestrzennymi procesami wzrostu 

gospodarczego i integracji europejskiej, zarządzanie wielkoobszarowym 
gospodarstwem rolnym, 

                                                      
80 Art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 
ze zm.). 
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− kierunki w zakresie przetwórstwa płodów rolnych jako podstawa tworzenia 
kompleksów rolno-przemysłowych,  

− kształcenia specjalistów dla potrzeb wiodących firm oraz małej i średniej 
przedsiębiorczości. 

W Strategii wskazano również, iż powinny być podejmowane działania promujące 
postawy przedsiębiorczości poprzez usługi szkoleniowo-doradcze i system 
edukacyjny oraz podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o związki 
uczelni wyższych z przemysłem, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności 
zespołu działającego na uczelni i w jednostce naukowej. Sfera produkcyjna powinna 
kooperować z systemem edukacji, określając umiejętności i kompetencje przyszłych 
pracowników, a także w wymiarze zasobów materialnych poprzez m.in. 
udostępnianie nowoczesnych stanowisk pracy i nowoczesnych środków nauczania 
w ramach praktyk zawodowych. 
W zakresie pomocy społecznej (strategia w zakresie polityki społecznej) 
wskazywano na występujące w województwie podkarpackim bezrobocie osób 
z wyższym wykształceniem. 

(dowód: akta kontroli str.9-14, 22-25) 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-201381 zapisano, iż celem nadrzędnym osi priorytetowej 1. Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka jest tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 
i gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja tego celu będzie następować poprzez 
cele szczegółowe, w tym m.in. stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego 
i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transfer wiedzy. 
Preferowane będą inwestycje służące lokowaniu na Podkarpaciu firm generujących 
rozwój nowoczesnej myśli technicznej poprzez współpracę ze szkołami wyższymi, 
instytucjami biznesu i samorządami. Istotną rolę powyższego zadania przypisuje się 
stolicy regionu jako głównemu ośrodkowi naukowemu i gospodarczemu. 
Celem nadrzędnym osi priorytetowej 5. Infrastruktura publiczna jest tworzenie 
warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, 
ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację. Przewidziano, iż należy dążyć 
do poprawy dostępności i podniesienia jakości regionalnego systemu edukacji. 
Celowe jest również zwiększenie współpracy między szkołami a przedsiębiorcami, 
a także silniejsze skorelowanie kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy 
z modernizacją gospodarki regionu. Ze względu na znaczenie dla gospodarki 
regionu preferowane będą przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury uczelni oraz 
szkół i placówek tworzących system oświaty, które wpłyną na podwyższenie jakości 
kształcenia oraz umożliwią skuteczne przygotowanie młodzieży do wykonywania 
oczekiwanych na rynku pracy zadań zawodowych. Wspierana w ramach tej osi 
infrastruktura winna przyczyniać się do rozwoju gospodarczego w województwie 
oraz tworzenia miejsc pracy. W zakresie infrastruktury edukacyjnej wskazano, 
iż w przypadku szkolnictwa wyższego kluczowe znaczenie ma podnoszenie jakości 
kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Konieczne jest 
także silniejsze skorelowanie kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy 
i z modernizacją gospodarki regionu. Istotne jest także budowanie szerszej 
współpracy pomiędzy szkołami wyższymi a przedsiębiorcami. Realizowane będą 
m.in. przedsięwzięcia przyczyniające się do kształcenia ustawicznego w szkołach 
wyższych, a także przedsięwzięcia dzięki którym możliwe będzie nawiązanie bądź 
wzmocnienie współpracy danej szkoły z biznesem. Ze względu na znaczenie dla 
gospodarki regionu, preferowane będą przy tym przedsięwzięcia dotyczące 
kształcenia w dziedzinie nauk matematycznych (w tym informatyki) i technicznych 
(w tym budownictwa).  

                                                      
81 Dalej jako RPO WP 2007-2013 – wg stanu na 1.01.2012 r. 
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Celem nadrzędnym osi 6. Turystyka i kultura jest wzrost udziału turystyki 
w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji 
kultury. Inwestycje w infrastrukturę wpłyną na zwiększenie możliwości zatrudnienia, 
w szczególności w perspektywie długookresowej, poprzez podniesienie 
konkurencyjności regionu. Realizacja tej osi stymulować będzie rozwój gospodarki 
województwa i jest szansą na powstanie na biedniejszych obszarach województwa 
nowych miejsc pracy w turystyce i usługach towarzyszących. 

(dowód: akta kontroli str.15-18) 
 
W Regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia na 2012 r. wskazywano, iż 
województwo podkarpackie charakteryzuje się najwyższą stopą bezrobocia wśród 
absolwentów wyższych uczelni, zwłaszcza na kierunkach humanistycznych, po 
ukończeniu których absolwenci mają największe trudności z wejściem na rynek 
pracy. Pracodawcy zaś najchętniej zatrudniają absolwentów wyższych uczelni po 
kierunkach technicznych. W dokumencie tym wskazano również, iż realizowane 
będą projekty ukierunkowane na wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy 
i wymiany informacji między instytucjami naukowymi, a przedsiębiorcami w zakresie 
innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami 
badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym 
i lokalnym, poprzez m.in. kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu 
partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji, rozwój systemu komunikowania 
się i wymiany informacji. Wypłacane będą również stypendia naukowe dla 
doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne 
z punktu widzenia rozwoju województwa. Wspierany będzie również rozwój 
przedsiębiorczości zorientowanej na zaawansowane technologie. 

(dowód: akta kontroli str.19-21) 

Strategia Rozwoju Turystyki województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 
określała, iż misją regionu jest m.in. dostosowywanie edukacji i kształcenia dla 
potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Kształtowanie nowych kadr dla 
województwa ma szczególne znaczenie w kontekście poszerzania i stymulowania 
podkarpackiego rynku pracy. Turystyka w tym kontekście przyczynia się do 
ograniczania bezrobocia. W obszarze tym wskazywano m.in. na działania 
w zakresie powstania specjalistycznych centrów szkoleniowych oraz dostosowania 
systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w turystyce. 
Realizacja tego celu miała wymagać: 
- dokonania inwentaryzacji i analizy programów nauczania, w celu określenia stanu 
wyjściowego, 
- prowadzenia stałej współpracy ze szkołami i uczelniami kształcącymi kadry dla 
turystyki w celu realizacji wspólnych projektów (m.in. wymiany zagraniczne, staże, 
praktyczne nauczanie zawodu, organizowanie konferencji, sympozjów, realizacja 
projektów badawczych), 
- wspólnej pracy nad minimami programowymi82. 

 (dowód: akta kontroli str.26) 

W pozostałych dokumentach programowych województwa, takich jak Program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wojewódzki program opieki nad 
zabytkami, Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 
2005-2013, znalazły się jedynie ogólne zapisy dotyczące zatrudnienia, tworzenia 
miejsc pracy, tj.: 

                                                      
82 W strategii tej zapisano również, że korzystanie z ekonomicznych i społecznych efektów rozwoju turystyki w województwie 
podkarpackim nie jest możliwe bez posiadania informacji na temat, kogo szkolić i w jakim zakresie, jak również bez odpowiedzi 
na pytanie, jaka jest efektywność realizowanych programów szkoleniowych z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Ma 
temu służyć prowadzenie badań rynku pracy w turystyce i dystrybucja ich wyników, prowadzenie badań potrzeb szkoleniowych 
wśród pracodawców i pracowników, monitorowanie efektywności programów szkoleniowych. 
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- o promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, 
wspieraniu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości 
i innowacyjności,  
- o podejmowaniu przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 
związanych z opieką nad zabytkami,  
- o konieczności wprowadzenia na uczelniach wyższych zajęć w zakresie 
przedsiębiorczości, innowacyjności i ochrony intelektualnej.  

(dowód: akta kontroli str.27-29) 

 
1.2. Analizy, raporty z monitoringu dokumentów programowych. 
 
Na potrzeby aktualizacji Strategii Województwa, Urząd zlecił jednostkom 
zewnętrznym opracowanie 8 raportów/analiz. 
Jeden raport został wykonany nieodpłatnie przez Podkarpackie Biuro Planowania 
Przestrzennego w Rzeszowie. Pozostałe 7 opracowań zostało wykonane odpłatnie 
na zlecenie Urzędu, ich koszt zawierał się między kwotą 10.000 zł a 98.400 zł 
brutto. Łączna wydatkowana na ten cel przez Urząd kwota wyniosła 257.033,90 zł 
brutto. Dokumenty te zostały wykorzystane w trakcie prac nad aktualizacją Strategii 
Województwa, zakończonych przyjęciem uchwały Sejmiku Województwa 
nr XXXVII/679/13 z dnia 26.08.2013 r. Spośród ww. 7 raportów analizą objęto 3, tj.: 
• Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii 

rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych 
zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej, sporządzony przez 
Fundację Naukową Instytutu Badań Strukturalnych w Warszawie (lider) oraz 
Reytech Sp. z o.o. w Warszawie za kwotę 98.400 zł brutto; 

• Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego – 
Założenia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 
2007-2020 – Wyższa Szkoła informatyki i Zarządzania, koszt realizacji 38.130 zł 
brutto; 

• Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa 
podkarpackiego na lata 2007-2020 – DB Center Sp. z o.o. w Rzeszowie, koszt 
realizacji 15.891 zł brutto. 

Opracowany w lutym 2012 r. przez Fundację Naukową Instytutu Badań 
Strukturalnych w Warszawie (lider) oraz Reytech Sp. z o.o. w Warszawie dokument 
pn. Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii 
rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych 
zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej stanowi podsumowanie 
dotychczasowej realizacji Strategii na lata 2007-2020 oraz wskazuje kierunki zmian 
w związku z planowaną w 2012 r. aktualizacją Strategii.  
W raporcie tym w zakresie analizy celu strategicznego 5 Kapitał społeczny 
stwierdzono m.in., iż w większym stopniu należy wspierać uczelnie o profilu 
kształcenia kluczowym z punktu widzenia rozwoju regionu oraz sformułować 
działania mające na celu monitorowanie edukacji ściśle powiązanej z monitoringiem 
rynku pracy. W raporcie dokonano również oceny RRO WP 2007-2013. Stwierdzono 
w nim m.in., iż osadzenie tego programu w zapisach Strategii należy uznać, co do 
zasady za generalnie poprawne, jednakże występuje niepełna zgodność tego 
programu ze Strategią – m.in. w obszarze powiązania edukacji i rynku pracy – 
w Strategii zaakcentowano konieczność skoordynowania wsparcia systemu 
edukacyjnego (w szczególności kształcenia na poziomie wyższym) z wymaganiami 
regionalnego rynku pracy, podczas gdy część wsparcia trafiła do uczelni 
kształcących na kierunkach, które nie są bezpośrednio powiązane z priorytetowymi 
branżami województwa.  
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(dowód: akta kontroli str.30-47, 49-60) 

W raporcie pn. Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej województwa 
podkarpackiego – Założenia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa 
podkarpackiego na lata 2007-2020 zapisano, iż czynnikiem który może ograniczyć, 
albo spowolnić w nieodległej przyszłości rozwój innowacyjności w województwie jest 
brak specjalistów o wykształceniu technicznym i przyrodniczym. Wskazano także, 
że polityka rozwoju regionalnego w województwie powinna być spójna z głównymi 
celami wyznaczonymi dla krajów UE w Strategii Europa 2020 i dążyć m.in. do 
zwiększenia udziału osób z wyższym wykształceniem w województwie. Władze 
samorządowe powinny wspierać budowę i rozwój szkół wyższych poprzez wsparcie 
zarówno studentów, wśród których należy wzmacniać ducha przedsiębiorczości, jak 
i naukowców, którym potrzebna jest pomoc w komercjalizacji rezultatów badań 
naukowych i patentowaniu wynalazków.  
  
W raporcie pn. Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa 
podkarpackiego na lata 2007-2020 zapisano, że łączna wartość szacowanych 
dostępnych środków na realizację Strategii rozwoju województwa podkarpackiego 
w latach 2012-2020 wynosi 5.281,2 mln euro, a w wariancie bardziej ostrożnym 
(pesymistycznym) 5.126,8 mln euro. Przy dodatkowym uwzględnieniu 
przewidywanych nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw prywatnych, które także 
mają wpływ na realizację rozwoju województwa, łącznie wartość szacowanych 
dostępnych środków w województwie wynosi w pierwszym wariancie 23.846,8 mln 
euro, a w drugim wariancie 23.692,4 mln euro.  
W raporcie zapisano także, że w założeniach do aktualizacji Strategii województwa 
podkarpackiego na lata 2007-2020 zaproponowano koncentrację na mniejszej 
liczbie działań strategicznych, w tym: 
- Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, w którym ujęto priorytety, poprzez 

realizację których ma nastąpić rozwój innowacyjności, jako warunku 
dynamicznego i trwałego, opartego na wiedzy regionu, stąd też jako ważny 
priorytet wskazano rozwój nauki, badań i szkolnictwa wyższego; 

- Kapitał ludzki i społeczny, koncentrującym się na podnoszeniu poziomu jakości 
kapitału ludzkiego, w szerokim rozumieniu. Podstawowym działaniem w tym 
zakresie jest odpowiednia edukacja na wszystkich poziomach oraz podnoszenie 
jakości kształcenia z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, co stanowi jeden 
z priorytetów tej grupy. 

Proponowany w raporcie podział środków finansowych na poszczególne dziedziny 
działań strategicznych przestawiono w następujący sposób: 
- Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 23 %, 
- Kapitał ludzki i społeczny – 21 %, 
- Sieć osadnicza – 37 %, 
- Środowisko i energetyka – 19 %. 

(dowód: akta kontroli:48-49) 

Kontrolą przestrzegania postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych83 objęto 2 zamówienia publiczne na wykonanie opracowań: 
- Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii rozwoju 
województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zadań 
i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej, koszt realizacji 98.400 zł brutto;  
- Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego 
na lata 2007-2020, koszt realizacji 15.891 zł brutto. 
 

                                                      
83 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
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Postępowanie przetargowe na pierwsze z ww. opracowań zostało przeprowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego. Szacunkowa wartość zamówienia została 
ustalona na wartość 80.081 zł netto. W wyniku przeprowadzonego postępowania 
wybrano ofertę konsorcjum firm: Fundacja Naukowa Instytutu Badań Strukturalnych 
w Warszawie (lider) oraz Reytech Sp. z o.o. w Warszawie. Oferent ten uzyskał 
największą liczbą punktów w postępowaniu przetargowym, w którym kryterium 
wyboru była cena (60 %) oraz podejście metodologiczne (40 %).  
W dniu 6.10.2011 r. z ww. podmiotem zawarto umowę w sprawie realizacji 
zamówienia publicznego. Załącznikiem do umowy był Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia (SOPZ). Termin wykonania umowy ustalony w załączniku do umowy 
(SOPZ) określony był na 18 tygodni od daty zawarcie umowy. 
Wykonawca usługi w załączeniu do pisma z dnia 22.02.2012 r. przekazał ostateczną 
wersję raportu końcowego. W dniu 22.02.2012 r. spisano protokół zdawczo-
odbiorczy z wykonanej usługi, z adnotacją, iż usługa została wykonana zgodnie 
z postanowieniami umowy z dnia 6.10.2011 r. Oryginał faktury z dnia 23.02.2012 r. 
na kwotę 98.400 zł wpłynął do Departamentu Budżetu i Finansów w dniu 
29.02.2012 r., a zapłata wykonawcy za usługę nastąpiła dnia 5.03.2012 r. 

Zgodnie z warunkami umowy termin realizacji zamówienia (przedłożenia raportu 
ostatecznego) wynosił 18 tygodni, czyli 126 dni i upłynął w dniu 9.02.2012 r. 
Wykonawca przedłożył zatem opracowanie z 13 dniowym opóźnieniem. Od dnia 
6.10.2011 r. do dnia 22.02.2012 r. minęło 139 dni, tj. 18 tygodni i 13 dni. Kary 
umowne za opóźnienie w wykonaniu zamówienia ustalone zostały w umowie na 
0,50 % wartości umowy za każdy dzień. Kara umowna za 13 dniowe opóźnienie 
w realizacji zamówienia wyniosłaby więc 492 zł x 13 dni = 6.396 zł. 

Wykonawcy raportu nie naliczono ww. kar. Zgodnie z umową projekt raportu 
wykonawca miał przedłożyć w ciągu 15 tygodni od daty podpisania umowy (105 
dni). W dniu 19.01.2012 r. wykonawca przedłożył zamawiającemu projekt raportu 
(w 105 dniu) bez rozdziału diagnostycznego, opisów priorytetów, podsumowania 
i ogólnych rekomendacji.  

W okresie od dnia otrzymania projektu raportu w dniu 19.01.2012 r. do dnia 
21.02.2012 r. trwały uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu. W dniu 
30.01.2012 r. uwagi do raportu złożył ekspert zewnętrzny (prośbę o ewentualne 
uwagi skierowano do eksperta w dniu 25.01.2012 r.). Uwagi do raportu złożyły też 
departamenty Urzędu: Infrastruktury i Transportu (pismem z dnia 31.01.2012 r.), 
Wspierania Przedsiębiorczości (pismem z dnia 1.02.2012 r.) Departament Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (pismem z dnia 1.02.2012 r.) i Podkarpackie Biuro 
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (pismem z dnia 1.02.2012 r.). 

W dniu 9.02.2012 r. wykonawca przekazał w formie elektronicznej niepełny tekst 
raportu, bez streszczenia i podsumowania każdego z celów strategicznych. W dniu 
13.02.2012 r. wykonawca przekazał raport bez wskaźników. W dniu 16.02.2012 r. 
wykonawca przekazał raport wraz z materiałem o wskaźnikach, komentarzem do 
pierwszej grupy uwag i skorygowany arkusz, w mailu poinformowano także, iż: 
uwagi z wtorku [tj. dnia 14.02.2012 r.] skomentujemy jutro. W dniu 17.02.2012 r. 
przekazano uzupełniony raport wraz z uwagami do wykresów. Ostateczną wersję 
raportu wykonawca przekazał (elektronicznie) w dniu 21.02.2012 r. 

Osobami odpowiedzialnymi za odbiór przedmiotu zamówienia był Jerzy Rodzeń – 
ówczesny Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego, Paweł 
Wais – Kierownik Oddziału programowania i rozwoju społeczno-gospodarczego 
w ww. departamencie oraz Joanna Barańska – starszy specjalista w ww. Oddziale. 

(dowód: akta kontroli str.61-76) 
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Wyjaśnienia w sprawie rozliczenia umowy z wykonawcą i odbioru ww. raportu złożyli 
p. Jerzy Rodzeń i p. Paweł Wais – którzy podali, że ze względu na to, iż wykonawca 
dochował przewidzianych w umowie terminów, a zwłoka w podpisaniu protokołu 
odbioru była wynikiem uwzględniania w kolejnych wersjach raportu nowych uwag 
zgłaszanych przez zamawiającego, nie było podstaw do naliczenia karnych odsetek 
z tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia i obciążania go konsekwencjami zdarzeń 
przez niego niezawinionych. 

(dowód: akta kontroli str.77-78) 

W przypadku drugiego postępowania oszacowana wartość zamówienia nie 
przekraczała równowartości kwoty 14 tys. euro (wniosek o wyrażenie zgody na 
realizację zamówienia został złożony w Departamencie Budżetu i Finansów w dniu 
12.06.2012 r.). W odpowiedzi na zaproszenie skierowane do 6 wykonawców, oferty 
złożyło 2, spośród których zamawiający wybrał ofertę najtańszą (kryterium wyboru – 
cena 100 %) – firmę DB Center Sp. z o.o. w Rzeszowie. W dniu 3.07.2012 r. z firmą 
DB Center Sp. z o.o. zawarto umowę na wykonanie opracowania za kwotę 
18.265,50 zł, w terminie określonym w Szczegółowym opisie Przedmiotu 
Zamówienia (8 tygodni od daty podpisania umowy). 
W dniu 10.09.2012 r. wykonawca przedłożył opracowanie i spisano protokół 
zdawczo-odbiorczy, w którym zapisano, iż wykonawca przedłożył przedmiot 
zamówienia z 13 dniowym opóźnieniem. Zgodnie z warunkami umowy termin 
realizacji zamówienia wynosił 8 tygodni, czyli 126 dni i upłynął w dniu 28.08.2012 r. 
Z tytułu opóźnienia naliczono mu kary umowne w wysokości 2.374,50 zł brutto. Kary 
umowne, zgodnie z zapisami umowy ustalone były w wysokości 1 % wartości brutto 
umowy za każdy dzień, co za 13 dni wyniosło 2.374,50 zł (w zaokrągleniu). O taką 
wartość dokonano potrącenia wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zapłaty za 
wykonana usługę. W dniu 31.10.2012 r. dokonano zapłaty wykonawcy 15.891 zł. 

(dowód: akta kontroli str.61-64, 79) 

1.3. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa i innych dokumentów 
programowych. 

1.3.1. 
Sejmik Województwa uchwałą nr IX/131/11 z dnia 30.05.2011 r. podjął decyzję 
o przystąpieniu do aktualizacji Strategii województwa podkarpackiego na lata 2007-
2020. Decyzja o przystąpieniu do aktualizacji Strategii spowodowana była m.in. 
koniecznością dostosowania Strategii do krajowych i unijnych dokumentów 
programowych, mających zasadnicze znaczenie dla kształtu strategii lokalnych 
w nowej perspektywie finansowej UE obejmującej lata 2014-2020. Załącznikiem do 
ww. uchwały były zasady, tryb i harmonogram aktualizacji Strategii. Zasady 
aktualizacji Strategii to zasada spójności z dokumentami strategicznymi 
opracowanymi na poziomie UE i krajowym (w tym m.in. Strategią UE 2020, 
rozporządzeniami UE, Strategią Rozwoju Kraju, Krajową Strategia Rozwoju 
Regionalnego) oraz z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym, 
zasada partnerstwa oraz zasada trwałego i zrównoważonego rozwoju. 
 
W harmonogramie prac nad aktualizacją Strategii województwa na lata 2007-2020 
przewidziano powołanie Zespołu roboczego oraz eksperta zewnętrznego.  
Uchwałą Zarządu Województwa84 powołano Zespół Roboczy ds. aktualizacji 
Strategii. W skład tego Zespołu weszli m.in. Marszałek i Wicemarszałek 
Województwa oraz Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego85.  

                                                      
84 Nr 62/1341/11 z dnia 19.07.2011 r. 
85 Skład Zespołu Roboczego zmieniany był dwukrotnie - uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 111/2510/12 z 
dnia 24.01.2012 r. oraz uchwałą nr 137/3138/12 z dnia 14.05.2012 r. 
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Zarząd Województwa uchwałą z dnia 6.03.2012 r.86 przyjął projekt Założeń do 
aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. 
Projekt ten stanowił merytoryczną podstawę do konsultacji społecznych, których 
celem było wypracowanie ostatecznego dokumentu Założeń do aktualizacji 
Strategii. Dokument ten definiował najważniejsze kierunki aktywności województwa. 
Wyodrębniono w nim 4 części składowe: 1) Województwo Podkarpackie w Europie 
2) Województwo Podkarpackie na tle Polski 3) Zróżnicowanie wewnętrzne 
województwa podkarpackiego 4) Obszary strategicznej interwencji, wśród których 
wskazano: Innowacyjną gospodarkę, Kapitał ludzki, Spójność i dostępność sieci 
osadniczej, Środowisko i energetykę. 
Założenia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 
2007-2020 zostały przyjęte przez Zarząd Województwa uchwałą z dnia 
6.06.2012 r.87. Stanowiły one merytoryczne ramy do dalszych prac nad 
przygotowaniem aktualizacji Strategii. Zarząd Województwa uchwałą z dnia 
17.04.2013 r.88 przyjął projekt Strategii. Sejmik Województwa uchwałą nr 
XXVIII/512/12 z dnia 21.12.2012 r. oraz uchwałą nr XXXIV/633/13 z dnia 
27.05.2013 r. dokonał zmiany Ramowego harmonogramu prac nad aktualizacją 
Strategii. 
Zarząd Województwa uchwałą z dnia 25.06.2013 r.89 przyjął Harmonogram działań 
poprzedzających uchwalenie Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 
2007-2020, Aktualizacja na lata 2013-2020, uchwałą z dnia 25.06.2013 r.90 przyjął 
projekt Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, zaś uchwałą z dnia 
13.08.2013 r.91 przyjął stanowisko w sprawie poprawek zgłoszonych przez Komisje 
Sejmiku i Radnych Województwa w trakcie pierwszego czytania projektu.  
Ostatecznie, Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr XXXVII/697/13 
z dnia 26.08.2013 r. przyjął zaktualizowaną Strategię rozwoju województwa 
podkarpackiego na lata 2007-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

(dowód: akta kontroli str.80-147) 

Główne etapy prac nad aktualizacją Strategii wyszczególnione w pierwotnym 
harmonogramie prac to: 
a) powołanie Zespołu roboczego i eksperta zewnętrznego, 
b) opracowanie i przyjęcie Założeń aktualizacji Strategii, 
c) powołanie zespołów zadaniowych, 
d) określenie wizji rozwoju regionu, opracowanie diagnozy, celów strategicznych 
oraz priorytetów i kierunków rozwoju, 
e) redakcja wstępnego projektu zaktualizowanej Strategii, 
f) przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
wstępnego projektu zaktualizowanej Strategii, 
g) konsultacje wstępnego projektu zaktualizowanej Strategii, 
h) redakcja ostatecznego projektu zaktualizowanej Strategii, 
i) przyjęcie przez Zarząd Województwa zaktualizowanej Strategii i uchwalenie jej 
przez Sejmik Województwa. 

Pierwotnie przyjęty przez Sejmik Województwa harmonogram prac nad aktualizacją 
Strategii w okresie od II kwartału 2011 r. do III kwartału 2012 r. nie był przestrzegany 
w 7 punktach (a, b, c, e, f, g). W jednym punkcie (d), tj. w zakresie określenia wizji 
rozwoju regionu, opracowania diagnozy, celów strategicznych oraz priorytetów 
i kierunków rozwoju został wykonany w przewidzianym terminie. 

                                                      
86 Nr 119/2704/12 
87 Nr 144/3314/12 
88 Nr 224/5328/13 
89 Nr 244/5879/13 
90 Nr 244/5881/13 
91 Nr 257/6292/13 
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Po dokonaniu zmiany harmonogramu przez Sejmik Województwa uchwałą z dnia 
21.12.2012 r. w okresie od III kwartału 2012 r. do I kwartału 2013 r. 4 punkty 
harmonogramu nie zostały wykonane w przewidzianym terminie. Jeden punkt został 
zrealizowany częściowo w przewidzianym terminie - Zespół roboczy przyjął wstępny 
projekt zaktualizowanej Strategii w terminie, natomiast Zarząd Województwa nie 
wykonał tego punktu w terminie. Jeden punkt harmonogramu został zrealizowany 
w przewidzianym terminie (finalizacja prac nad częścią kierunkową Strategii). 
Po dokonaniu trzeciej aktualizacji harmonogramu przez Sejmik Województwa 
uchwałą z dnia 27.05.2013 r., w okresie od II kwartału 2013 r. do III kwartału 2013 r. 
wszystkie punkty harmonogramu łącznie z terminem uchwalenia zaktualizowanej 
Strategii zostały wykonane terminowo. 
Pierwotny harmonogram prac nad aktualizacją zakładał, iż przyjęcie zaktualizowanej 
Strategii przez Zarząd Województwa i jej uchwalenie przez Sejmik Województwa 
nastąpi w IV kwartale 2012 r. Faktyczny termin jej przyjęcia to III kwartał 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str.80-84, 148-153) 

Według treści wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego 
Jerzego Rodzenia w sprawie wydłużenia okresu aktualizacji Strategii i opóźnień 
w realizacji harmonogramów aktualizacji Strategii, było to spowodowane faktem, iż 
przyjęta koncepcja aktualizacji polegała na przygotowaniu zupełnie nowego 
dokumentu strategicznego. Szeroki zakres aktualizacji wymagał przeprowadzenia 
pogłębionej dyskusji nad kierunkami rozwoju województwa, w tym konsultacji 
społecznych, zaangażowania w prace zespołów tematycznych licznego grona 
specjalistów, a także zlecenia ekspertyz zewnętrznych. Wszystkie te elementy, jak 
wyjaśnił Jerzy Rodzeń, wpłynęły na wydłużenie procesu aktualizacji, były jednak 
niezbędne dla przygotowania dokumentu odpowiadającego nowym 
uwarunkowaniom i wyzwaniom, zarówno na poziomie kraju jak i UE.  

(dowód: akta kontroli str.154) 
 
W sprawie problemów przy opracowaniu Strategii Dyrektor Departamentu Rozwoju 
Regionalnego Marta Matczyńska wyjaśniła, że podstawowym problemem przy 
pracach nad aktualizacją Strategii była konieczność wykonania dodatkowych prac 
związanych ze zmianą koncepcji Strategii oraz wydłużenie zakładanego terminu. 
Jednym z podstawowych utrudnień w trakcie prac nad Strategią była konieczność 
zachowania spójności opracowywanego dokumentu z krajowymi dokumentami 
strategicznymi, które powstawały równolegle. Dotyczyło to zwłaszcza Strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczej Polski Wschodniej. Pogłębiona diagnoza 
województwa z uwzględnieniem analizy podstawowych trendów rozwoju społeczno-
gospodarczego wymagała korzystania z dostępnych źródeł danych, analiz, 
opracowań i ekspertyz. Korzystano także z szerokiego kręgu ekspertów z różnych 
dziedzin. W trakcie prac nad aktualizacją Strategii miały miejsce debaty na 
posiedzeniach Sejmiku Województwa oraz na posiedzeniach komisji. Wszystkie te 
działania, jak wyjaśniła p. Marta Matczyńska, spowodowały wydłużenie czasu 
opracowania tego dokumentu, ale wpłynęły na osiągnięcie regionalnego 
konsensusu dotyczącego przyjętych rozwiązań.  

(dowód: akta kontroli str.396-397) 
 

1.3.2. 
Samorząd Województwa przy aktualizacji Strategii współpracował z innymi 
podmiotami, w szczególności ze szkołami wyższymi, samorządem gospodarczym 
i zawodowym, jak również z przedsiębiorcami i pracodawcami. 
Przy aktualizacji Strategii zaangażowano partnerów społeczno-gospodarczych 
i szkoły wyższe w prace zespołów zadaniowych oraz podzespołów, które zostały 
powołane w celu przygotowania propozycji części kierunkowej aktualizowanej 
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Strategii w zakresie 18 priorytetów tematycznych. Do prac w zespołach zaproszono 
specjalistów z różnych dziedzin, priorytetowych dla rozwoju województwa. Byli to 
m.in. przedstawiciele szkół wyższych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele organów administracji rządowej i jednostek podległych, jednostek 
organizacyjnych samorządu województwa oraz pracownicy Urzędu. Zespoły 
pracowały w okresie od sierpnia 2012 r. do stycznia 2013 r. 
Drugim działaniem zmierzającym do zaangażowania i współpracy partnerów 
regionalnych w prace nad Strategią był proces konsultacji społecznych 
z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi 
oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w okresie od 22 
kwietnia 2013 r. do 27 maja 2013 r. Zaproszenie do włączenia się w proces 
konsultacji społecznych, oprócz umieszczenia na stronie internetowej Urzędu, 
zostało również przesłane do prezydentów miast, starostów, burmistrzów i wójtów 
jednostek samorządu województwa podkarpackiego. Zarząd Województwa zwrócił 
się także z prośbą do Marszałków województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, 
małopolskiego, do Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Zakarpackiej 
Obwodowej Administracji Państwowej, Słowackiej Administracji Samorządowej 
w Preszowie o udział w konsultacjach oraz przekazanie ewentualnych uwag 
i propozycji. Prośbę o zaopiniowanie projektu Strategii skierowano również do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Projekt Strategii znalazł się 
także w porządku obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
W ramach konsultacji, odbyły się cztery spotkania w miastach subregionalnych 
województwa podkarpackiego92, poświęcone prezentacji konsultowanych 
dokumentów, dyskusji nad zaproponowanymi w Strategii i w Prognozie 
oddziaływania na środowisko zapisami, jak również zebraniu uwag od uczestników. 
Na wcześniejszym etapie prac nad Strategią, Zarząd Województwa zdecydował 
o konsultacjach społecznych projektu Założeń do aktualizacji Strategii, przyjętego 
uchwałą z dnia 6.03.2012 r. Zorganizowano spotkania we wszystkich powiatach 
regionu z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz najbardziej 
aktywnych środowisk lokalnych, w tym m.in. uczelni, organizacji pozarządowych 
i przedsiębiorców. W sumie wzięło w nich udział około 550 uczestników.  

(dowód: akta kontroli str.398-399, 400-474) 
1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. 
W trakcie prac nad aktualizacją Strategii oprócz ekspertyz i raportów wymienionych 
w pkt 1.1. (łączny ich koszt wyniósł 257.033,90 zł brutto), w dniu 23.01.2012 r. 
zawarto umowę z ekspertem zewnętrznym. W umowie zapisano, iż do obowiązków 
eksperta zewnętrznego należy wykonywanie czynności eksperta przy aktualizacji 
Strategii, w szczególności m.in. współpraca przy opracowaniu metodologii prac nad 
aktualizacją i struktury zaktualizowanej Strategii, analiza i przygotowanie recenzji 
Założeń aktualizacji Strategii, współpraca z Zespołami zadaniowymi, nadzór 
merytoryczny (ekspercki) nad redakcją wstępnego projektu zaktualizowanej 
Strategii, aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz analiza 
i ustosunkowanie się do uwag/wniosków złożonych w trakcie konsultacji 
społecznych, udział w posiedzeniach Zarządu Województwa, współpraca i ekspercki 
nadzór nad opracowaniem ostatecznej wersji zaktualizowanej Strategii. 
Wyboru eksperta dokonano w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro. 
W odpowiedzi na zaproszenia skierowane do 6 wykonawców, tylko jeden ekspert 
złożył ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia z kwotą 49.500 zł.  

                                                      
92 Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg. 
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Zarządzenie nr 38/10 Marszałka Województwa z dnia 27.08.2010 r., regulujące 
zasady udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej 14.000 euro, określało, iż w przypadku gdy w postępowaniu nie 
złożono co najmniej 2 ważnych ofert, postępowanie ulega unieważnieniu. Marszałek 
Województwa na wniosek Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania 
Przestrzennego wyraził zgodę na odstąpienie od stosowania tego zapisu w tym 
postępowaniu przetargowym. 
 
Umowa z dnia 23.01.2012 r. przewidywała, że płatności na rzecz eksperta będą 
dokonywane w częściach. Terminy poszczególnych płatności zostały powiązane 
z etapami prac nad Strategią, przy czym równocześnie w każdym przypadku 
przewidziano ostateczny termin (datę) dokonania płatności. W umowie 
przewidziano, że obowiązuje ona do dnia uchwalenia przez Sejmik Województwa 
zaktualizowanej Strategii, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2012 r.  
 
Ww. umowa aneksowana była dwukrotnie, tj. w dniu 3.02.2012 r. (aneks nr 1) 
i w dniu 13.09.2012 r. (aneks nr 2). Przesunięciu ulegały kolejne etapy i terminy 
płatności. Ostatecznie przyjęto, iż zapłata za wykonanie czynności objętych 
przedmiotem umowy nastąpi w 6 częściach, przy czym piąta płatność miała nastąpić 
po przyjęciu przez Zarząd Województwa projektu zaktualizowanej Strategii, nie 
później niż 30.11.2012 r., szósta zaś po przyjęciu przez Sejmik Województwa 
uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii, nie później niż 31.12.2012 r.  

Analiza realizacji umowy z dnia 23.01.2012 r. wykazała, że płatności zostały 
uregulowane w terminach określonych umową, przy czym:  

− pierwsza, trzecia i czwarta transza po zrealizowaniu etapu prac; 
− druga płatność miała nastąpić po przyjęciu przez Zarząd Województwa 

Założeń do aktualizacji Strategii oraz po przyjęciu przez Zespół roboczy 
diagnozy, celów strategicznych oraz priorytetów i kierunków rozwoju, co 
nastąpiło ostatecznie w dniu 6.06.2012 r, podczas gdy zapłata nastąpiła 
w dniu 2.04.2012 r. (poniedziałek), gdyż umowa przewidywała termin 
płatności „nie później niż 31.03.2012 r.”;  

− piąta transza powiązana była z przyjęciem przez Zarząd Województwa 
projektu zaktualizowanej Strategii (co faktycznie nastąpiło 17.04.2013 r.), 
a została zapłacona w dniu 11.12.2012, po przedłużeniu przez wykonawcę 
rachunku z dnia 10.12.2012 r.  

− ostatnia płatność nastąpiła w dniu 18.12.2012 r., podczas gdy związane 
z nią uchwalenie przez Sejmik zaktualizowanej Strategii nastąpiło w dniu 
26.08.2013 r.  

Z ustaleń kontroli wynika, iż wykonawca świadczył usługi eksperckie, zarówno 
w trakcie obowiązywania umowy, jak i w 2013 r., do czasu uchwalenia w dniu 
26.08.2013 r. zaktualizowanej Strategii. 

(dowód: akta kontroli str.155-158,218-299) 
 
1.3.7. 
Strategia Rozwoju Województwa na lata 2007-2020 zaktualizowana przez Sejmik 
Województwa w dniu 23.08.2010 r. wymieniała 8 obszarów strategicznych. 
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 przyjęta 
przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 26.08.2013 r. wymienia 
4 obszary działań strategicznych, tj. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 
Kapitał ludzki i społeczny, Sieć osadnicza, Środowisko i energetyka. Zmniejszenie 
liczby obszarów rekomendowane było w raporcie z lutego 2012 r., opisanego w pkt 
1.2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Raport ten stanowił bazę do 
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prowadzenia prac nad nową aktualizacją Strategii93. Uwzględniano także wnioski 
z analizy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, zawarte w Diagnozie sytuacji 
społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego. Analiza informacji i danych 
zawartych w końcowej części tego dokumentu (analiza SWOT), stanowiła bazę dla 
części kierunkowej aktualizowanej Strategii. Ustalenia dotyczące założeń 
zaktualizowanej w 2013 r. Strategii przedstawiono w pkt 2.1.2 wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli str.475-480) 

W zaktualizowanej Strategii opisano trzy scenariusze rozwojowe: 1) szans 2) 
pośredni 3) zagrożeń, w których odnośnie przedmiotu kontroli przewidziano 
w szczególności:  
ad 1. dzięki efektywnemu wykorzystaniu potencjałów endogenicznych oraz 
inwestycjom zewnętrznym dynamicznie rozwijają się kluczowe branże, rzeszowski 
ośrodek akademicki znacznie podnosi jakość badań naukowych i rozwija 
powiązania z gospodarką regionu, szkolnictwo wyższe profiluje kształcenie pod 
kątem potrzeb rynku pracy, rozwijając praktyczne formy kształcenia oraz system 
staży i praktyk zawodowych – scenariusz ten zakłada powstanie nowych miejsc 
pracy, podniesienie jakości życia mieszkańców, wzrost prestiżu podkarpackich 
uczelni, co powoduje że województwo staje się miejscem atrakcyjnym dla ludzi 
młodych, w którym mogą realizować swoje aspiracje;  
ad 2. szkolnictwo wyższe, dzięki współpracy służb zatrudnienia, władz lokalnych 
i pracodawców przygotowuje dobrze wykształcone kadry regionalnej gospodarki, 
jednakże ze względu na brak inwestycji w regionie, efektywność systemu 
edukacyjnego nie przekłada się na spadek bezrobocia wśród absolwentów; 
ad 3. pozycja głównych uczelni regionu ulega dalszej marginalizacji, spada popyt 
na nowe kompetencje i umiejętności w regionie (a tym samym na usługi systemu 
edukacyjnego), następuje wyraźny wzrost bezrobocia oraz nasilenie procesów 
migracyjnych, w tym dobrze wykształconych młodych ludzi. 

(dowód: akta kontroli str.1039-1058) 
1.3.8. 
W pozostałych dokumentach programowych województwa podkarpackiego 
wymienionych w pkt 1.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie stwierdzono 
rozwiązań niespójnych lub sprzecznych z założeniami Strategii, a dokonywane 
w latach 2012-2014 ich zmiany były nieznaczne i nie miały zasadniczego znaczenia 
w zakresie objętym przedmiotową kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str. 475-480) 
1.3.9.  
Zadania Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy na podstawie art. 
8 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizowane są 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (WUP). Ocenę realizacji tych zadań 
oraz sytuacji na rynku pracy dokonuje Sejmik Województwa, w oparciu 
o opracowywane corocznie sprawozdanie z działalności WUP. WUP przedkłada 
również do akceptacji Zarządowi Województwa informacje wraz z wnioskami 
z realizacji Regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia. 
Sejmik Województwa w dniu 29.04.2013 r., przyjął sprawozdanie z działalności 
WUP za 2012 r. a w dniu 22.04.2014 r. przyjęto takie sprawozdanie za 2013 r. – 
w obu przypadkach bez przeprowadzania dyskusji. Sejmik Województwa w latach 
2012-2014 czterokrotnie podejmował uchwały związane z tematyką niniejszej 
kontroli. 3 uchwały dotyczyły zmiany regulaminu funduszu stypendialnego dla 
doktorantów w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacki fundusz stypendialny dla 

                                                      
93 W raporcie tym zarzucono Strategii nadmiernie branżowy układ celów i zbyt dużą ich liczbę, co utrudnia zintegrowane 
podejście do najważniejszych wyzwań rozwojowych. W raporcie stwierdzono również, iż przy prowadzeniu prac nad nową 
generacją Strategii powinny się w niej znaleźć zapisy umożliwiające jej przyszłą weryfikację (wskaźniki – wartości docelowe). 
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doktorantów94. Uchwała z dnia 27.10.2014 r. dotyczyła określenia kryteriów 
ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych 
województwa na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań 
fakultatywnych.  

(dowód: akta kontroli str.481-486, 752-759) 

Jak wyjaśnił Dyrektor WUP Tomasz Czop, WUP systematycznie dokonuje oceny 
sytuacji na regionalnym rynku pracy. W ramach funkcjonującego od końca 2010 do 
końca 2013 roku Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy (PORP) prowadzone 
były badania i analizy, których głównym celem było zwiększenie poziomu wiedzy na 
temat trendów rozwojowych i sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego. 
PORP przeprowadziło m.in. wywiady kwestionariuszowe na próbie 500 firm i 1000 
pracowników tych firm oraz sporządziło opracowania dotyczące sytuacji na 
regionalnym rynku pracy, w tym ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
w województwie podkarpackim, efektywność wybranych form promocji zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w województwie podkarpackim. PORP 
sporządziło także opracowanie pn. Edukacja – rynek pracy, absolwenci 
a zatrudnienie. Po zakończeniu realizacji projektu PORP, jak wyjaśnił Dyrektor 
WUP, w dalszym ciągu realizowane są działania związane z monitorowaniem 
regionalnego rynku pracy, w tym monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
oraz udzielane jest poradnictwo indywidualne dla osób bezrobotnych. 

(dowód: akta kontroli str.482-484) 

Po uchwaleniu zaktualizowanej Strategii Zarząd Województwa powołał95 
Podkarpackie Forum Terytorialne Województwa Podkarpackiego, które jest 
organem opiniodawczo-konsultacyjnym, działającym przy Zarządzie Województwa, 
w którego skład wchodzą reprezentanci sektora publicznego, prywatnego, 
społecznego, sektora nauki, szkolnictwa wyższego i B+R. Wśród zadań 
wymienionych w uchwale w sprawie powołania Forum jest doradzanie Zarządowi 
Województwa w najważniejszych obszarach strategicznych regionu, zapewnienie 
przepływu wiedzy i warunków dla dyskusji strategicznej z zakresu programowania 
i realizacji polityki regionalnej w województwie, organizowanie i inicjowanie debat 
wraz z moderowaniem strategicznej dyskusji na temat kierunków i form realizacji 
rozwoju regionalnego, ocena raportów, wniosków i rekomendacji, opiniowanie 
dokumentów strategicznych województwa. Przewodniczącym PFT jest Marszałek 
Województwa. 
W pierwszym posiedzeniu PFT w dniu 13.12.2013 r. udział wzięło około 100 osób, 
w tym przedstawiciele samorządu terytorialnego, administracji rządowej, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz przedstawiciele instytucji naukowych.  
Porządek posiedzenia obejmował m.in. informację o sytuacji społeczno-
gospodarczej w województwie i rekomendacje w kontekście założeń polityki 
spójności na lata 2014-2020. Na posiedzeniu omówiono aktualną sytuację 
społeczno-gospodarczą oraz tendencje rozwojowe województwa podkarpackiego 
oraz założenia polityki spójności na lata 2014-2020, bez szczegółowego odnoszenia 
się do zagadnień związanych z podkarpackim rynkiem pracy. Na posiedzeniu nie 
sformułowano także żadnych wniosków lub rekomendacji dla Zarządu Województwa 
dotyczących zagadnień objętych niniejszą kontrolą.  
Na pozostałych 2 posiedzeniach PFT, które odbyły się w dniach 26.03.2014 r. 
i 29.08.2014 r. także nie odnoszono się do tych zagadnień i nie formułowano 
wniosków dla Zarządu Województwa dotyczących przedmiotu kontroli. 

(dowód: akta kontroli str.412-425, 440-445, 629-639) 

                                                      
94 Opisanego w pkt 2.3. niniejszego wystąpienia.  
95 Uchwałą nr 282/6837/13 z dnia 22.10.2013 r. 
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Na pytanie, w jaki sposób Zarząd Województwa wykorzystuje wiedzę, opracowania 
i prace WUP w Rzeszowie do wpływania na regionalny rynek pracy Członek 
Zarządu Województwa Stanisław Kruczek wyjaśnił, że w opracowywanych 
corocznie regionalnych planach działań na rzecz zatrudnienia zamieszczane były 
wnioski z realizacji tego dokumentu w danym roku oraz założenia, które zostaną 
przyjęte do opracowania na rok następny. Przed przygotowaniem planu, analizując 
sytuację na regionalnym rynku pracy wskazywano na występowanie tendencji co do 
zakresu i skali zjawiska bezrobocia, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla 
określenia celów strategicznych w tym obszarze oraz podejmowania w tym zakresie 
interwencji. W okresie od 2005 do 2013 wzrósł odsetek osób bezrobotnych 
posiadających wyższe wykształcenie, dlatego też w kryteriach ustalania kwot 
środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa na 
finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych, przyjętych 
przez Sejmik Województwa w dniu 27.10.2014 r. liczba bezrobotnych do 25 roku 
życia zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 
roku poprzedniego otrzymała 15 punktów kwalifikacyjnych, co przełożyło się na 
kwoty Funduszu Pracy przyznanych na aktywizację tej kategorii osób.  

(dowód: akta kontroli str.748) 
 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że umowa z dnia 23.01.2012 r. na świadczenie 
usług eksperckich i doradczych w procesie aktualizacji Strategii przewidywała 
płatności poszczególnych transz powiązane z etapami prac nad jej aktualizacją. 
Jednocześnie zastosowano terminy końcowe (konkretne daty) dokonania płatności 
oraz datę obowiązywania umowy – do końca 2012 r. W praktyce, spowodowało to, 
że Urząd zobowiązany był do zapłaty transz we wskazanych datach, niezależnie od 
faktycznego przebiegu prac nad Strategią i wykonania pracy przez eksperta.  
W konsekwencji, podstawowy warunek umowny (etap prac) okazał się bez 
znaczenia, gdyż wiążący był termin określony ostateczną datą zapłaty transzy. 
W szczególności, piąta płatność została dokonana 11.12.2012 r., podczas gdy była 
ona powiązana z przyjęciem przez Zarząd Województwa projektu zaktualizowanej 
Strategii, co nastąpiło 17.04.2013 r. Podobnie, szósta transza, została zapłacona 
18.12.2012 r., chociaż umowa wiązała ją z przyjęciem Strategii przez Sejmik, co 
nastąpiło w dniu 26.08.2013 r.  
Wprawdzie sytuacja ta nie przyniosła negatywnych skutków, gdyż ekspert w 2013 r. 
nadal świadczył czynności aż do czasu uchwalenia zaktualizowanej Strategii, lecz 
rozwiązania zawarte w umowie, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, były dla 
zamawiającego niekorzystne.  
 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż założenia dokumentów programowych 
województwa w zakresie związanym z przedmiotem niniejszej kontroli zostały 
zapisane w znacznym stopniu ogólności i w większości mają deklaratoryjny 
charakter.  
Strategia rozwoju województwa przed jej aktualizacją nie posiadała wytycznych do 
realizacji oraz wskaźników docelowych. Zaktualizowana w 2013 r. Strategia zawiera 
wprawdzie założenia do realizacji i wskaźniki docelowe, jednakże brak jest 
powiązania części tych założeń ze wskaźnikami, umożliwiającymi monitorowanie 
realizacji Strategii.  
Pozostałe dokumenty programowe województwa, takie jak: regionalne plany 
działania na rzecz zatrudnienia, regionalna strategia innowacji i strategia rozwoju 
turystyki, nie były sprzeczne ze Strategią i wpisywały się w jej ogólne założenia.  
 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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Z ustaleń kontroli wynika, że Sejmik Województwa w latach 2012-2014, za 
wyjątkiem przyjmowania corocznych sprawozdań z działalności WUP, podjęcia 
3 uchwał w sprawie zmian regulaminu funduszu stypendialnego oraz uchwały 
z sprawie ustalania kwot środków z Funduszu Pracy dla samorządów województwa 
podkarpackiego nie zajmował się sprawami objętymi niniejszą kontrolą. Sprawami 
tymi nie zajmowało się również Podkarpackie Forum Terytorialne, które od momentu 
jego powołania nie sformułowało wniosków lub rekomendacji dla Zarządu 
Województwa w tym zakresie. 
 
2. Realizacja założeń dokumentów programowych związanych z zapewnieniem 
kadr z wyższym wykształceniem dla rozwoju województwa podkarpackiego. 
 
2.1. Realizacja Strategii Rozwoju Województwa w zakresie związanym 
z rynkiem pracy i szkolnictwem wyższym w kontekście zapewnienia kadr 
z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju regionu. 
 
2.1.1. 
Komórką organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za monitorowanie Strategii jest 
Departament Rozwoju Regionalnego. W ramach tego Departamentu od dnia 
19.02.2013 r. funkcjonuje Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT), powołane 
przez Marszałka Województwa zarządzeniem nr 8/2013 z dnia 18.02.2013 r. 
Zadaniem ROT jest m.in. monitorowanie i ewaluacja postępów w realizacji Strategii, 
prowadzenie badań, analiz oraz raportowanie sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa. Poprzednio monitorowaniem Strategii zajmował się Oddział 
Monitoringu i Analiz Regionalnych w Departamencie Strategii i Planowania 
Przestrzennego.  

Do monitorowania realizacji założeń Strategii (przed jej aktualizacją) stworzono 
wewnętrzny system monitorowania, w postaci narzędzia informatycznego na stronie 
internetowej www.monitoruj.podkarpackie.pl. Na stronie tej zamieszczano dane 
umożliwiające porównanie województwa podkarpackiego z innymi województwami. 
Na przykład w obszarze Kapitału ludzkiego i społecznego wpisywane były m.in. 
takie dane jak liczby: absolwentów szkół wyższych, nauczycieli akademickich, 
profesorów ogółem, studentów szkół wyższych na 10 tys. mieszkańców, studentów 
szkół wyższych ogółem, uczestników studiów doktoranckich.  
System ten nie umożliwiał jednak monitorowania Strategii, ponieważ wskaźniki 
realizacji Strategii ograniczały się jedynie do jednostek miary (np. %, osoby), bez 
wartości docelowych do których należy dążyć. Nie było więc możliwości 
dokonywania oceny przebiegu realizacji Strategii, celem np. przeprowadzenia 
ewentualnych działań zaradczych. Strategia nie zawierała również wytycznych do 
realizacji.  
Potwierdzeniem tego są zapisy raportu z lutego 2012 r. opracowanego przez IBS 
(raport opisany w pkt. 1.2.), w którym zapisano, iż ocena bieżącej wersji Strategii 
jest o tyle utrudniona, że nie prowadzono dotychczas monitoringu realizacji jej 
zapisów. Chodzi tutaj nie tylko o śledzenie poszczególnych wskaźników 
oddziaływania, ale także o systematyczną weryfikację tego, czy działania 
podejmowane przez jednostki podległe samorządowi województwa oraz inne 
podmioty odpowiedzialnie za poszczególne cele/priorytety kierują się określonymi 
w Strategii wytycznymi. Warto mieć to na uwadze podczas prac nad nowa generacją 
dokumentu, w tym nad jego stroną redakcyjną – szczegółowe zapisy powinny 
umożliwiać ich przyszłą weryfikację. 

(dowód: akta kontroli str.487-515) 

Opis stanu 
faktycznego 



 

20 

W podsumowaniu realizacji poprzednio obowiązującej Strategii w raporcie IBS 
z lutego 2012 r. zapisano, iż Strategia była realizowana, nie natrafiono na żaden 
kierunek interwencji, w przypadku którego brakowałoby jakichkolwiek 
zrealizowanych (lub ciągle realizowanych) działań. Nieuwzględnienie w Strategii 
docelowych wskaźników monitorowania powoduje, iż ocena stopnia realizacji 
Strategii może mieć jedynie charakter jakościowy. W podsumowaniu raportu 
stwierdzono także, że założenia Strategii były, co do zasady realizowane 
skutecznie, ponieważ działania w ramach poszczególnych priorytetów faktycznie 
zostały podjęte, jednak cele Strategii w większości doczekałyby się realizacji 
niezależnie od takich, a nie innych jej zapisów. 

(dowód: akta kontroli str.556-560) 
 
2.1.2.  
W zaktualizowanej w 2013 r. Strategii zapisano, iż Samorząd Województwa (wraz 
z jednostkami organizacyjnymi oraz samorządowymi osobami prawnymi) jest 
podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu rozwoju regionalnego. 
Rola Samorządu Województwa ma charakter nie tylko wykonawczy, ale przede 
wszystkim kreacyjny, inspirujący, motywujący, koordynacyjny i kontrolny, przy czym 
katalog instrumentów będących w posiadaniu Samorządu jest ograniczony, m.in. 
przez rozwiązania prawne. Instrumentami wdrożeniowymi Strategii są: RPO WP 
2014-2020, PFT, krajowe programy operacyjne, instrumenty prawno-
administracyjne i planistyczne, zintegrowane programy strategiczne, instrumenty 
finansowe, instrumenty informacyjno-promocyjne.  

W zaktualizowanej Strategii w zakresie objętym kontrolą zapisano w szczególności 
następujące założenia (efekty) realizowanych działań (w 2 dziedzinach 
strategicznych odnoszących się do przedmiotu kontroli): 
3. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka: 
a) w ramach priorytetu tematycznego 1.1 Przemysł: 

- podniesienie poziomu i dopasowanie profili kształcenia kadr regionu do 
potrzeb przemysłów innowacyjnych (kierunek działań 1.1.2); 

- wzmocnienie mechanizmów wspierających wzrost zatrudnienia 
w przedsiębiorstwach regionu (kierunek działań 1.1.2); 

- wzrost jakości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – członkach 
klastrów/inicjatyw klastrowych (kierunek działań 1.1.3); 

b) w ramach priorytetu tematycznego 1.2 Nauka, badania i szkolnictwo wyższe: 
- uwzględnianie w sposób kompleksowy i elastyczny w programach 

badawczych szkół wyższych badań empirycznych i dostosowanie ich do 
zmieniających się potrzeb gospodarki (kierunek działań 1.2.1.), 

- wypracowanie mechanizmów i platformy współpracy pomiędzy nauką 
i gospodarką przy wsparciu samorządu województwa jako podmiotu 
odpowiedzialnego za kreowanie rozwoju regionu (kierunek działań 1.2.1.), 

- budowanie zespołów badawczych, w tym międzynarodowych (kierunek 
działań 1.2.1.),  

- zwiększenie liczby samodzielnych pracowników naukowych, zwłaszcza 
w obszarze nauk wspierających potencjały rozwojowe regionu (kierunek 
działań 1.2.2); 

- włączenie w międzynarodowe sieci współpracy naukowej i dydaktycznej 
wiodących uczelni regionu w dziedzinach służących wzmocnieniu 
specjalizacji i konkurencyjności gospodarki regionu (kierunek działań 1.2.2); 

- utworzenie międzyuczelnianej sieci współpracy służącej efektywnemu 
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i kadry oraz poprawie atrakcyjności 
oferty studiów w województwie (kierunek działań 1.2.2); 
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- uruchomienie nowych kierunków studiów (w tym studiów medycznych) 
wspierających specjalizację rozwojową regionu (kierunek działań 1.2.2); 

- dostosowanie oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb gospodarki 
regionu, w tym poprzez zamawiane kierunki studiów służące wzmocnieniu 
jej konkurencyjności (kierunek działań 1.2.3); 

- podniesienie jakości studiów zawodowych poprzez poprawę zaplecza do 
kształcenia praktycznego m.in. poprzez wykorzystywanie w dydaktyce 
doświadczeń praktyków funkcjonujących w kluczowych dla regionu 
sektorach (kierunek działań 1.2.3); 

- zbudowanie regionalnego systemu praktyk i staży w przedsiębiorstwach 
innowacyjnych oraz promocji wybitnie uzdolnionych studentów (kierunek 
działań 1.2.3). 
 

Kierunki 1.2.1 oraz 1.2.3 odnoszą się do specjalizacji regionalnych. Kierunek 1.2.2 
dotyczy efektów zadań bez ograniczenia do specjalizacji regionalnych. 
 
c) w ramach priorytetu tematycznego 1.3 Turystyka zakładano poprawę jakości 
obsługi ruchu turystycznego poprzez dokształcanie i szkolenie kadr sektora 
turystycznego (zwłaszcza tzw. pierwszego kontaktu) oraz transfer dobrych praktyk 
z krajów i regionów o rozwiniętym rynku turystycznym (kierunek działań 1.3.2); 
 
4. Kapitał ludzki i społeczny: 

c) w ramach priorytetu tematycznego 2.1 Edukacja: 
- poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych na wszystkich 

poziomach nauczania (kierunek działań 2.1.1); 
- rozwój poradnictwa edukacyjnego i zawodowego, rozpoznanie 

predyspozycji zawodowych dzieci i młodzieży oraz budowa ścieżek 
edukacyjnych, służących wspieraniu rozwoju kariery na wszystkich 
poziomach edukacji (kierunek działań 2.1.2 Tworzenie atrakcyjnej oferty 
edukacyjnej dostosowanej do zmieniającego się regionalnego rynku 
pracy, postępu technologicznego oraz potrzeb branż kluczowych 
gospodarki regionu); 

d) w ramach priorytetu tematycznego 2.5 Zdrowie publiczne: 
- zwiększenie dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej 

i naukowej poprzez utworzenie kierunku lekarskiego na Wydziale 
Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz bazy dyscyplin 
klinicznych (kierunek działań 2.5.3); 

- zwiększenie współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego z placówkami 
opieki zdrowotnej w zakresie szkolenia przed i podyplomowego kadr 
medycznych (kierunek działań 2.5.3). 

 
Zaktualizowana Strategia zakładała monitorowanie i ewaluacje wskaźników 
produktu i wskaźników rezultatu przyjętych dla poszczególnych priorytetów 
tematycznych. W każdym z priorytetów tematycznych Strategii znajdują się wartości 
bazowe wskaźników oraz wartości docelowe w perspektywie 2020 r. (np. w %, 
osobach, zł). Wskaźniki realizacji założeń w powyżej opisanych priorytetach 
tematycznych odnoszących się do przedmiotu kontroli zostały ustalone w każdym 
z priorytetów, lecz ich zakres nie jest na tyle kompletny, aby umożliwić ocenę 
realizacji wszystkich założeń96. Ponadto część wskaźników odnosiła się 
bezpośrednio do przyjętych założeń, zaś część pośrednio. 

                                                      
96 Potwierdzeniem tego jest raport spółki Biostat z grudnia 2014 r. opisany w dalszej części wystąpienia.  
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Poniżej przedstawiono wskaźniki odnoszące się do przedmiotu kontroli oraz ich 
realizację w roku 2013 według danych zamieszczonych na stronie 
www.monitoruj.podkarpackie.pl oraz ujętych w raporcie wskazanym na stronie 24.  
 
Do założeń wymienionych w pkt 1a powyższego opisu, w ramach priorytetu 
tematycznego 1.1. Przemysł odnosiło się 4 wskaźników realizacji, tj.: 
- wskaźnik udziału pracujących w sektorze przemysłowym, 
- przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności 

innowacyjnej w %, 
- liczba klastrów działających w województwie podkarpackim, 
- liczba członków klastrów działających w województwie podkarpackim, 
o wartościach docelowych odpowiednio: 33,7 %, 10 %, „co najmniej podwojenie” 
oraz „co najmniej potrojenie”. Ich realizacja wyniosła odpowiednio 30,4 % (wartość 
bazowa 30,5%) 6,9 %97 (wartość bazowa 7,6%), 21 (wartość bazowa 19) oraz 763 
(wartość bazowa 567).  
 
Do realizacji założeń Strategii w ramach priorytetu tematycznego 1.2. Nauka, 
badania i szkolnictwo wyższe wymieniono 10 wskaźników: 
- wydatki per capita (w zł) na działalność badawczo-rozwojową (B+R) – wartość 

docelowa 350 wobec wartości bazowej 255, w 2012 osiągnięto wartość 29898; 
- udział samodzielnych pracowników naukowych w ogólnej liczbie nauczycieli 

akademickich w podstawowym miejscu pracy – wartość bazowa 25 %, wartość 
docelowa 28 %, osiągnięto wartość 22,4 %; 

- liczba zespołów badawczych,– wartość bazowa 431, wartość docelowa 480, 
osiągnięto 297; 

- liczba zgłoszonych wniosków patentowych oraz liczba uzyskanych patentów 
wartość bazowa odpowiednio 120 i 53, wartość docelowa „wzrost o 20%”, 
realizacja 113 oraz 78;  

- liczba zleceń badawczych dla uczelni – wartość bazowa 365, docelowa 500, 
osiągnięto 391; 

- wartość zleceń badawczych dla uczelni (w mln zł) – wartość bazowa 54,9 
docelowa 100, osiągnięto 4,7; 

- liczba uczelni, które uzyskały status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących 
(KNOW) wartość docelowa 3, wartość bazowa i realizacja 0; 

- liczba zatrudnionych w sektorze B+R (ogółem w EPC) wartość docelowa 3.500, 
bazowa 2.851,3, realizacja 3.83299; 

- liczba studentów studiujących na kierunkach zamawianych – wartość docelowa 
10.000, bazowa 7.098, osiągnięto 7.990; 

- liczba i wartość zakończonych projektów badawczo-rozwojowych zrealizowanych 
poprzez system grantowy – wartość docelowa 70, bazowa 45, osiągnięto 34. 

 
Wskaźniki wymienione powyżej miały odniesienie bezpośrednie lub pośrednie do 
założeń w tym priorytecie tematycznym. W jednym założeniu, tj. zbudowania 
regionalnego systemu praktyk i staży w przedsiębiorstwach innowacyjnych oraz 
promocji wybitnie uzdolnionych studentów (kierunek działań 1.2.3) nie było 
wskaźnika. 
Do założeń priorytetu tematycznego 1.3. Turystyka w zakresie poprawy jakości 
obsługi ruchu turystycznego poprzez dokształcanie i szkolenie kadr sektora 
turystycznego (zwłaszcza tzw. pierwszego kontaktu) oraz transferu dobrych praktyk 

                                                      
97 Dane za rok 2012, brak danych za rok 2013.  
98 Jw. 
99 Jw. 
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z krajów i regionów o rozwiniętym rynku turystycznym nie było ustalonych 
wskaźników realizacji. Również do założeń priorytetu tematycznego 2.1. Edukacja 
w przypadku dwóch wymienionych powyżej założeń (pkt 2a powyższego opisu) nie 
ustalono wskaźników realizacji.  
Do realizacji założenia Strategii w zakresie zwiększenia dostępu do wysoko 
wykwalifikowanej kadry medycznej i naukowej poprzez utworzenie kierunku 
lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz bazy 
dyscyplin klinicznych (kierunek działań 2.5.3) ustalono wskaźnik w zakresie liczby 
lekarzy na 10 tys. ludności (lekarze pracujący ogółem). Wartość bazowa tego 
wskaźnika wynosiła 35,1, docelowa 40, a w 2012 osiągnięto 37,3. 
Założenie w zakresie zwiększenia współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego 
z placówkami opieki zdrowotnej w zakresie szkolenia przed i podyplomowego kadr 
medycznych (kierunek działań 2.5.3) nie miało ustalonego wskaźnika realizacji. 

(dowód: akta kontroli str.475-480,642-644,1039-1064) 

Po dokonaniu aktualizacji Strategii monitorowanie jej założeń realizowane jest nadal 
przez ROT poprzez stronę www.monitoruj.podkarpackie.pl.  
Wskazane powyżej narzędzie informatyczne zawiera zestaw wskaźników, 
mierzących i opisujących wdrażane działania, umożliwiające ich graficzną 
prezentację i dokonywanie porównań pomiędzy województwami. W obszarze 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka monitorowane były m.in. – liczba zleceń 
badawczych dla uczelni, liczba studentów studiujących na kierunkach zamawianych, 
wartość zakończonych projektów B+R zrealizowanych poprzez system grantowy. 
System daje również możliwość przygotowywania analiz i raportów tematycznych na 
zapotrzebowanie władz samorządowych i departamentów Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str.487-489, 516-530) 

W sprawie braku założeń w poprzednio obowiązującej Strategii oraz braku 
powiązania części założeń zaktualizowanej w 2013 r. Strategii ze wskaźnikami 
realizacji Członek Zarządu Województwa Stanisław Kruczek wyjaśnił, że: 
- aktualizacja Strategii przyjęta w 2010 r. zawiera zadania do zrealizowania, 
z uwzględnieniem horyzontu czasowego do 2015 r. oraz po tej dacie. Było to 
zgodne z okresem obowiązywania Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. 
Jednocześnie w załączniku do tego dokumentu znajduje się wykaz wskaźników 
realizacji celów i priorytetów Strategii, który zawiera nazwę wskaźnika, jednostkę 
miary i źródło ich pozyskania. Duża liczba wskaźników oraz brak określenia ich 
wartości docelowych utrudniały proces monitorowania co znalazło odzwierciedlenie 
w rekomendacjach zawartych w przywoływanym raporcie z lutego 2012 r.;  
- system wskaźników w zaktualizowanej Strategii odnosi się raczej do celów 
wskazanych dla poszczególnych priorytetów tematycznych oraz kierunków działań, 
bardzo często wskaźniki mają charakter kontekstowy, który pozwala w sposób 
pośredni ocenić realizację poszczególnych działań. Określenie wskaźników dla 
poszczególnych zadań, czy inwestycji, wskazanych w ramach kierunków działań, 
powodowałoby nadmierną rozbudowę tego systemu, co wskazywano 
w rekomendacjach ewaluacyjnych; 
Na pytanie jaki jest wpływ Zarządu Województwa na realizację założeń Strategii 
Członek Zarządu Województwa Stanisław Kruczek wyjaśnił, że w systemie realizacji 
Strategii przyjęto rozwiązanie, iż Strategia będzie wdrażana w oparciu o zasady 
wielostronnej koordynacji oraz wielopodmiotowego i wielopoziomowego 
zarządzania, dlatego też w proces jej realizacji zaangażowany jest szeroki wachlarz 
aktorów regionalnych, bez których skuteczna realizacja polityki rozwoju 
regionalnego nie będzie możliwa. 

(dowód: akta kontroli str.749-751) 
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W dniu 16.09.2014 r. zlecono podmiotowi zewnętrznemu (Biostat Piszczek, Wolny 
Sp. jawna z siedzibą w Rybniku) opracowanie raportu z realizacji Strategii (po roku 
realizacji) za kwotę 44.838,65 zł brutto. Głównym celem raportu była ocena stopnia 
realizacji Strategii, w tym zmiany m.in. wskaźników realizacji Strategii oraz 
osiągnięcia zakładanych efektów realizowanych działań (w poszczególnych 
priorytetach tematycznych). Badanie obejmowało swym zakresem okres od 
26.08.2013 r. do 15.10.2014 r. i zostało sporządzone w grudniu 2014 r. 
W raporcie zapisano, iż wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na zauważalny 
postęp, jaki dokonał się w województwie od momentu przyjęcia Strategii. Na ogólną 
liczbę 168 wskaźników, w przypadku 32 ich wartość została osiągnięta lub 
przekroczona. W raporcie stwierdzono także, że wiele efektów nie jest jednak 
obserwowalnych z poziomu wskaźników, które przypisano do odpowiednich 
priorytetów tematycznych, efekty zaś zostały na niższym analitycznym poziomie. 
W podsumowaniu raportu (wnioski i rekomendacje) w priorytecie tematycznym 1.1. 
Przemysł wskazywano m.in. na konieczność preferowania projektów, w których 
zakłada się zatrudnienie nowych pracowników. W priorytecie 1.2. Nauka, badania 
i szkolnictwo wyższe wskazywano m.in. na konieczność intensyfikacji działań 
ukierunkowanych na wzrost współpracy między uczelniami a biznesem, zachęcanie 
przedsiębiorstw innowacyjnych do realizacji staży i praktyk, zachęcanie uczelni do 
kierowania studentów na praktyki do przedsiębiorstw innowacyjnych, preferencji dla 
projektów, w ramach których realizowane są praktyki lub staże dla wybitnie 
uzdolnionych studentów w przedsiębiorstwach innowacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str.531-549, 719-730) 
 
Na pytanie, ile razy w latach 2012-2014 Zarząd Województwa zajmował się 
bezpośrednio zagadnieniami związanymi z przedmiotem kontroli, jakie ustalenia 
zapadły na tych posiedzeniach i jak je wykorzystano Członek Zarządu Województwa 
Stanisław Kruczek wyjaśnił, że w okresie tym Zarząd przyjmował regionalne plany 
działania na rzecz zatrudnienia na rok 2012, 2013 i 2014. Opracowanie tych planów 
jest realizacją zapisu art. 3 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. Plany te wskazują grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia 
na regionalnym rynku pracy. 

(dowód: akta kontroli str.742-751) 
 
W sprawie wiedzy Zarządu Województwa o realizacji założeń zaktualizowanej 
w 2013 r. Strategii Członek Zarządu Województwa Stanisław Kruczek wyjaśnił, że 
wiedza ta pochodzi z utworzonego narzędzia informatycznego 
(www.monitoruj.podkarpackie.pl) oraz opracowanego w 2014 r. przez zewnętrznego 
wykonawcę Rocznego raportu z realizacji Strategii. 

(dowód: akta kontroli str.748-749) 
2.1.3. 
W zakresie realizowania (od dnia 8.04.2014 r.) obowiązku monitorowania Strategii 
zgodnie w wymogami art. 41 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie województwa 
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Jerzy Rodzeń wyjaśnił, 
że obowiązek ten realizowany jest przez narzędzie informatyczne na stronie 
www.monitoruj.podkarpackie.pl, zarządzane przez ROT oraz poprzez współpracę 
z Głównym Urzędem Statystycznym w ramach projektu STRATEG, stworzonego na 
potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju. Ponadto jak wyjaśnił 
Jerzy Rodzeń wiedza Zarządu Województwa czerpana jest również z licznych 
opracowań i badań prowadzonych przez podległe Urzędowi jednostki oraz z analiz, 
raportów i ekspertyz wykonywanych przez podmioty zewnętrzne. 

(dowód: akta kontroli str.555) 
 
2.1.4. 
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Instrumentem realizacji Strategii był m.in. RPO WP 2007-2013. Pozytywny wpływ 
RPO WP 2007-2013 na realizację Strategii został dostrzeżony już przez autorów 
raportu IBS z lutego 2012 r., przywołanego w pkt 1.2. niniejszego wystąpienia100. 
Analizę wpływu realizacji RPO WP 2007-2013 na osiągnięcie celów Strategii 
zawarto w raporcie ewaluacyjnym z września 2014 r., dotyczącym wykorzystania 
funduszy europejskich w województwie101. W opracowaniu tym stwierdzono, m.in., 
że analiza wskaźników (mimo możliwości ich porównania jedynie w kontekście 
jakościowym i odmiennych celów tych dokumentów) potwierdza spójność obu 
dokumentów, działania podejmowane w ramach RPO WP były adekwatne 
w kontekście zaspokajania potrzeb regionu zawartych w Strategii, a RPO WP 2007-
2013 w największym stopniu przyczynił się do osiągania celów Strategii 
w obszarach: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Sieć osadnicza oraz 
Środowisko i energetyka, a w mniejszym stopniu Kapitał ludzki i społeczny102.  
W sprawozdaniu rocznym z realizacji tego programu za rok 2013 odnośnie osi 
priorytetowych I-VII zapisano, że stopień osiągnięcia wskaźników celu potwierdza 
realizację celu głównego RPO WP 2007-2013, jakim jest wzrost krajowej 
i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności 
przestrzennej Podkarpacia, a także celu Strategii – podniesienia krajowej 
i międzynarodowej konkurencyjności regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, 
a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz 
wzrostu dochodów i poziomu życia ludności103. Stanowiło to wprawdzie odwołanie 
do celu Strategii sprzed aktualizacji z sierpnia 2013 r., lecz może odnosić się 
również do jej aktualnego celu, jakim jest: efektywne wykorzystanie zasobów 
wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju 
społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców.  

(dowód akta kontroli str. 35, 300-322) 
 

Na koniec I półrocza 2014 r. poziom wykorzystania alokacji według wniosków 
o płatność wyniósł dla osi I - 72,3 %, osi V - 88,9 %, a osi VI – 90,8%. Według tego 
stanu, osiągnięto lub Instytucja Zarządzająca (IZ) zakłada, że mogą zostać 
osiągnięte lub przekroczone wskaźniki produktu i rezultatu osi I, z wyjątkiem:  
- działania 1.2 Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu104, co było związane 
z małym zainteresowaniem takich instytucji aplikowaniem o środki w ramach tego 
działania, m.in. z powodu niewystarczającego potencjału organizacyjnego 
i finansowego wnioskodawców oraz braku wykwalifikowanych pracowników 
przygotowanych do pracy w specyfice sektora otoczenia biznesu;  
- działania 1.3 – Liczba projektów z zakresu B+R105, Liczba projektów współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi (brak zakończonych 
projektów)106, co było związane m.in. z niewielkim zainteresowaniem beneficjentów 
pierwszym konkursem i niską skutecznością w kolejnych, spowodowane 
                                                      
100 Jak zapisano w części 6 Wnioski i rekomendacje: ponieważ jednak zdecydowana większość przedsięwzięć (w tym 
dofinansowanych w ramach RPO WP 2007-2013) jest ciągle w realizacji, lub też zakończona została stosunkowo niedawno, to 
ogólna ocena ich oddziaływania na tym etapie może być przedwczesna. W wielu obszarach tematycznych, pomimo 
sformułowanych w raporcie zastrzeżeń, pozytywne efekty można zaobserwować już teraz. Dotyczy to m.in. dużych 
przedsięwzięć infrastrukturalnych (infrastruktura transportowa, infrastruktura ochrony środowiska) bazy naukowo-dydaktycznej 
uczelni, wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw oraz projektów „miękkich” w obszarze rynku pracy oraz polityki społecznej.  
101 Badanie ewaluacyjne: 10 lat województwa Podkarpackiego w UE – ocena wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju 
regionu.  
102 Było to związane z faktem, że projekty RPO WP 2007-2013 miały przeważnie charakter inwestycyjny, a działania związane 
z rynkiem pracy były realizowane głównie w ramach PO KL. 
103 Oś I – str. 155, oś II – str. 184, oś III –str. 208, oś IV – str. 228, oś V – 254, oś VI – 283, oś VII – str. 293. Sprawozdanie 
roczne z realizacji RPO WP 2007-2013, zatwierdzone uchwałą nr 75/XXIII/14 Komitetu Monitorującego RPO WP 2007-2013 z 
dnia 18 czerwca 2014 r.  
104 10 szt. wobec 25 zakładanych na koniec realizacji programu (przy czym IZ przewiduje, że nie istnieje zagrożenie dla 
osiągnięcia wskaźnika rezultatu Liczba nowych i zmodyfikowanych usług dla przedsiębiorców świadczonych przez wsparte 
instytucje otoczenia biznesu) i realizację na koniec programu na poziomie 20 szt.  
105 5 szt. wobec planowanych 100 na koniec realizacji programu - IZ przewiduje realizację na poziomie 37 szt.  
106 Do końca I półrocza 2014 r. wobec planowanych 70 na koniec realizacji programu - IZ przewidywała realizację wskaźnika 
na poziomie 4 szt., tj. 5,71 %.  



 

26 

ograniczeniami poziomu dofinansowania (3 mln zł), regulacjami prawnymi 
współpracy jednostek naukowo-badawczych i wymogiem zaangażowania kapitału 
własnego. Według autorów raportu z realizacji wskaźników RPO WP 2007-2013107 - 
wynikało to również z wysokiej założonej wartości docelowej tego wskaźnika.  
W osi V wskaźniki zostały osiągnięte, przekroczone lub IZ zakłada, że ich wartości 
docelowe zgodnie z zakontraktowanymi projektami mogą zostać osiągnięte w 100 % 
albo w przedziale od 75 do 100 % - oprócz 2 z 7 wskaźników działania 5.1108, 
których realizację przedstawiono poniżej, w pkt 2.1.5. W osi VI Turystyka i kultura 
wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte, przekroczone lub IZ zakłada, że 
ich wartości docelowe zgodnie z zakontraktowanymi projektami mogą zostać 
osiągnięte w 100 % lub w przedziale od 75 do 100 %.  

(dowód akta kontroli str. 300-301, 326-347) 
2.1.5. 
Celem działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna według Szczegółowego Opisu 
Priorytetów RPO WP 2007-2013 była poprawa dostępności i podniesienie jakości 
regionalnego systemu edukacji. W ramach tego działania przewidziano wsparcie 
szkół wyższych poprzez przedsięwzięcia poprawiające jakość nauczania i 
umożliwiające zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia, a także 
przyczyniające się do rozwoju kształcenia i dotyczące współpracy szkół z biznesem.  
Według stanu na dzień 30 września 2014 r., wartość dofinansowania z EFRR 
projektów działania 5.1, objętych 96 umowami, stanowiła 99,5 % dostępnej alokacji. 
Szkół wyższych dotyczyły projekty schematu A, w ramach którego podpisanych było 
16 umów (z tego 8 dotyczących projektów kluczowych) na łączną kwotę 
dofinansowania 127.017,7 tys. zł.  
Wskaźnikami działania 5.1, które nie zostaną osiągnięte są: Liczba studentów 
korzystających z efektów projektów oraz Liczba wspartych placówek prowadzących 
działalność w zakresie kształcenia ustawicznego.  
Na koniec września 2014 r. realizacja wskaźnika dotyczącego liczby studentów 
wynosiła 53,6 % (21.443 wobec zakładanych 40.000), a wskaźnika odnośnie 
wsparcia placówek kształcenia ustawicznego 50 % (20 na planowanych 40). Biorąc 
pod uwagę zawarte umowy, IZ szacuje, że wskaźniki te mogą osiągnąć na koniec 
realizacji programu odpowiednio 74,4% oraz 62,5 %.  
W raporcie przywołanym w przypisie 33 jako przyczyny wskazano przeszacowaną 
wartość ww. wskaźnika z uwagi na kwestie demograficzne (liczba studentów) oraz 
niewystarczającą liczbę realizowanych projektów (kształcenie ustawiczne).  

(dowód akta kontroli str. 323-324, 345-358) 
 
2.1.6. 
Publiczne szkoły wyższe województwa realizowały 9 projektów w ramach działania 
5.1 RPO WP 2007-2013109. Do czasu kontroli 3 były w trakcie realizacji110, 

a weryfikacja 1 z projektów została wstrzymana111. Według założeń projektów, ich 
realizacja miała przyczyniać się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. 
poprzez poprawę warunków kształcenia na kierunkach kluczowych dla gospodarki 
regionu. W przypadku 5 projektów zakończonych i rozliczonych, cele projektu 
zostały zbadane przez IZ poprzez sprawdzenie stopnia realizacji wskaźników112 - 
w 3 przypadkach nie stwierdzono rozbieżności. Odnośnie pozostałych 2 projektów: 

                                                      
107 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena stopnia realizacji wskaźników RPO WP Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, Rzeszów, listopad 2013.  
108 Oraz niezwiązanego z przedmiotem kontroli wskaźnika działania 5.2 Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy 
społecznej. 
109 Uniwersytet Rzeszowski – 2, Politechnika Rzeszowska – 1, PWSTE w Jarosławiu – 2, PWSZ w Krośnie – 2, PWSZ 
w Sanoku -1, PWSW w Jarosławiu – 1. Wartość dofinansowania projektów wynosiła od 2.470, 5 tys. zł do 19.550,0 tys. zł.  
110 Projekt Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz projekt Politechniki Rzeszowskiej.  
111 W związku z planowanym podpisaniem aneksu – projekt nr RPPK.05.01.00-18-005/11 PWSTE w Jarosławiu.  
112 W 3 przypadkach IZ przeprowadziła także kontrole.  
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a) w kontroli projektu PWSZ w Krośnie113, w związku ze stwierdzonym podczas 
kontroli trendem spadkowym liczby studentów korzystających z infrastruktury 
wspartej w wyniku realizacji projektu, zagrażającym celom projektu114, IZ 
rekomendowała podjęcie skutecznych działań zmierzających do zwiększenia liczby 
studentów korzystających z oferty edukacyjnej uczelni115, w związku z czym 
beneficjent poinformował o podjętych działaniach.  
b) PWSTE w Jarosławiu nie osiągnęła wskaźników dotyczących liczby studentów.  

(dowód akta kontroli str.359-368)  

Sytuacja taka wystąpiła w projekcie realizowanym przez ww. uczelnię w latach 
2007-2011116 o wartości 17.074,6 tys. zł, w tym 6.203,5 tys. zł. dofinansowania. Ww. 
wskaźniki osiągnięto na poziomie 86,2 %117. O sytuacji tej beneficjent poinformował 
IZ (składając Oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania 
dochodu i kwalifikowalności podatku VAT, dalej: Oświadczenia o trwałości) 
w styczniu 2013 r., a następnie w styczniu 2014. Beneficjent jako główną przyczynę 
wskazał niż demograficzny. Przedstawił również działania naprawcze, lecz bez ich 
wymaganego harmonogramu. IZ zareagowała na powyższe dopiero po 476 dniach 
od otrzymania pierwszej informacji o nieutrzymaniu wskaźnika118. Beneficjentowi 
wskazano m.in, że zmiany powodujące zmniejszenie wartości docelowych, 
będących podstawą uzyskania punktów w ocenie merytorycznej, są 
niedopuszczalne i powodować mogą zwrot całości lub części dofinansowania, 
a miarą celów projektu są wskaźniki oszacowane przez beneficjenta, ich osiągnięcie 
i utrzymanie jest jego obowiązkiem, a poziom ich osiągnięcia powoduje niepełne 
zrealizowanie celu projektu. W związku z powyższym, zalecono ponowne 
przeanalizowanie przyczyn, podjęcie odpowiednich kroków oraz przedstawienie 
konkretnej informacji w ramach Oświadczenia o trwałości za rok 2014.  

 (dowód akta kontroli str.359-390) 
Według treści wyjaśnień Ryszarda Jura, Dyrektora Departamentu Wdrażania 
Projektów Infrastrukturalnych RPO WP 2007-2013 (w którym zbierano i analizowano 
Oświadczenia o trwałości oraz przygotowano ww. pismo do beneficjenta) w sprawie 
terminu podjęcia ww. interwencji, kwestia nieosiągania przez beneficjentów 
wskaźników była istotnym, nowym problemem, wymagającym wypracowania 
rozwiązań, który ujawniony został na szerszą skalę po wprowadzeniu nowego wzoru 
Oświadczenia o trwałości (za rok 2012)119 - przy znacznej liczbie projektów 
zakończonych, wyegzekwowanie od beneficjentów i sprawdzenie poprawności 
Oświadczenia o trwałości, a następnie ocena skali problemu i wypracowanie 
podejścia do niego były zadaniem czasochłonnym (przy czym Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju zalecało ostrożne podejście do kwestii nakładania korekt 
finansowych za nieosiągnięte wskaźniki), w związku z czym podejście do 
nieosiągnięcia wskaźników skrystalizowało się na początku 2014 r., a wyznaczeni 
(kosztem innych zadań) 3 pracownicy rozpoczęli wówczas przygotowywanie 
wystąpień do beneficjentów.  

(dowód akta kontroli str.391-395) 
 

                                                      
113 Pt. Poprawa szkolnictwa wyższego oraz podniesienie jakości kształcenia w regionie w wyniku rozbudowy i wyposażenia 
obiektów PWSZ w Krośnie (RPPK.05.01.00-18-0014/09). 
114 Wykazano, że ogólna liczba studentów na wszystkich kierunkach wynosiła wg stanu na dzień 30 listopada 2011,2012 i 
2013 odpowiednio 3.882, 3.452 oraz 2.914, w sytuacji gdy wskaźniki dotyczące liczby studentów korzystających 
z infrastruktury objętej projektem określone były na poziomie 2.900 osób.  
115 W szczególności na kierunkach objętych zakresem projektu – Budownictwo, Energetyka, Informatyka, Mechanika i Budowa 
Maszyn, Pielęgniarstwo.  
116 Pt. Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu RPPK.05.01.00-18-003/09. 
117 3.606 osób wobec 4.185 zakładanych.  
118 Pismo Marszałka Województwa z dnia 6 maja 2014 r. znak PI.IX/VII.DP.0746/38-14/10.  
119 Problem nieosiągnięcia wskaźników w 100 % IZ stwierdziła – na podstawie Oświadczeń o trwałości za 2012 r. – w 139 
projektach.  
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2.2. Realizacja innych dokumentów programowych i strategicznych 
województwa w zakresie związanym z rynkiem pracy i szkolnictwem wyższym. 
 
2.2.1., 2.2.2. 
Ogólny charakter zapisów pozostałych dokumentów programowych i strategicznych 
województwa, tj. Strategii rozwoju turystyki, programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w zakresie 
dotyczącym przedmiotu kontroli nie pozwala na ocenę stopnia ich realizacji, jak 
również stwierdzenia, iż podejmowane działania były niespójne z realizacją 
Strategii Województwa Podkarpackiego.  

W zakresie realizacji założeń ww. dokumentów i informowania Zarządu 
Województwa o sposobie i stopniu realizowania ich założeń wyjaśnienia udzielili 
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Dyrektor Departamentu 
Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Jarosław Reczek oraz 
Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Katarzyna Sołek.  
 
Marszałek Województwa Władysław Ortyl wyjaśnił, że wojewódzki program opieki 
nad zabytkami kładzie przede wszystkim nacisk na ochronę materialnego 
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, a jeden z kierunków 
działań umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami 
ma charakter intencyjny, a nie nakazowy i realizowany jest pośrednio – m.in. 
poprzez dążenie do zwiększenia wysokości funduszy przeznaczonych na opiekę 
nad zabytkami, wspieranie rozwoju muzeów, skansenów, izb pamięci, wspieranie 
działań zmierzających do tworzenia miejsc pracy związanych z zagospodarowaniem 
i popularyzacją dziedzictwa kulturowego.  

(dowód: akta kontroli str.561-563) 

Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Jarosław Reczek wyjaśnił, że Urząd nie realizował w latach 2012-2014 założeń 
Strategii rozwoju turystyki w odniesieniu do celu operacyjnego 2.3. Kształtowanie 
nowych kadr dla obsługi ruchu turystycznego oraz celu operacyjnego 2.3. Rozwój 
badań na rzecz kształtowania profesjonalnych kadr dla turystyki. Realizatorami tych 
założeń jest wiele instytucji. Departament współpracuje wprawdzie na bieżąco 
z uczelniami prowadzącymi kierunek turystyka lub zbliżone, jest to jednak 
ograniczone jedynie do wzajemnego udziału w przedsięwzięciach naukowych bądź 
popularyzujących różne formy turystyki. Dyrektor Departamentu wyjaśnił również, iż 
ze względu na brak skwantyfikowanych wskaźników trudno jest opisywać realizację 
poszczególnych etapów, czy też jednoznacznie ocenić stopień realizacji całego 
dokumentu. Miał on na celu przede wszystkim wskazanie kierunku działań 
sprzyjających rozwojowi turystyki w regionie i w tym zakresie na bieżąco (w trybie 
roboczym) informowani był członkowie Zarządu Województwa. 

(dowód: akta kontroli str.564-565) 
 
Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Katarzyna Sołek wyjaśniła, że programy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi mają na celu wspieranie działań 
zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywne 
włączenie organizacji pozarządowych w definiowanie problemów i potrzeb 
społecznych województwa podkarpackiego. Program zawiera katalog 
enumeratywnie wymienionych zadań publicznych Samorządu Województwa, na 
podstawie których ogłaszane są otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych. 
Powyższy katalog – jak wyjaśniła Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa 
Podkarpackiego nie obejmuje zadań publicznych, których celem realizacji jest 
zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem na terenie województwa.  

(dowód: akta kontroli str.566-567, 628) 
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2.3. Realizacja w Urzędzie projektów dofinansowanych środkami unijnymi 
związanych z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem dla województwa 
podkarpackiego. 
 
2.3.1., 2.3.2. 
W kontroli ustalono, iż w latach 2012-2014 Samorząd Województwa realizował 
5 projektów dofinansowanych środkami unijnymi, związanych z przedmiotem 
kontroli. W Urzędzie był realizowany jeden projekt.  

 (dowód: akta kontroli str.550-554) 

Był to projekt pt. Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów120, realizowany 
przez Departament Edukacji i Nauki w okresie od 1.10.2009 r. do 31.12.2013 r. 
Wartość projektu (po zmianach) wyniosła 16.900.000 zł, w tym: dofinansowanie 
w kwocie 15.632.500 zł oraz wkład własny beneficjenta w kwocie 1.267.500 zł. 
Stypendium współfinansowane było ze środków UE w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w kwocie 14.364.000 zł, ze środków dotacji celowej 
z budżetu państwa w kwocie 1.267.500 zł i budżetu Województwa w kwocie 
1.267.500 zł.  

Celem ogólnym projektu było zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań 
sfery badań i rozwoju z przedsiębiorcami działającymi na terenie podkarpacia 
poprzez wsparcie stypendialne dla 233 (w tym 93 kobiet) doktorantów 
posiadających otwarty przewód doktorski w dziedzinach naukowych wpisujących się 
w sektory wysokiej szansy dla rozwoju województwa. Cele szczegółowe projektu to: 
rozwój regionalnych kadr naukowych, wzrost liczby innowacji w regionie, wzrost 
powiązań pomiędzy sferami nauki a regionalnymi przedsiębiorcami, wzmocnienie 
wizerunku kobiety naukowca w dziedzinach technicznych.  
We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wskazywano, iż projekt przyczyni 
się do realizacji RSI w zakresie promowania współpracy nauki z przedsiębiorcami 
regionu oraz kształtowanie nowoczesnych innowacyjnych kadr. Efekty prac 
badawczych osób objętych programem mogą być wykorzystane w praktyce przez 
przedsiębiorstwa z terenu województwa, przyczyniając się do poprawy ich 
konkurencyjności, innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego regionu. We 
wniosku zapisano także, że wartością dodaną realizowanego projektu będzie 
podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z terenu 
województwa i tym samym wzrost rozwoju gospodarczego regionu, nastąpi także 
zwiększenie transferu wiedzy, powiązań pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami 
oraz zwiększenie praktycznego wykorzystania innowacji w przemyśle. 
Zasady przyznawania stypendium, tryb ubiegania się, ocenę wniosków, zawieranie 
umów i zasady wypłaty stypendium oraz sprawozdawczość i kontrola przebiegu 
zawiera regulamin programu stypendialnego ustalony przez Sejmik Województwa 
uchwałą nr XXXIX/725/09 z dnia 26.10.2009 r.121 Miesięczna wysokość stypendium 
wynosiła początkowo 3.000 zł, a następnie 3.400 zł.  

Najważniejsze warunki, które musiała spełniać osoba ubiegająca się o stypendium 
to: 
- posiadanie otwartego przewodu doktorskiego i prowadzenie prac badawczych 
z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej wpisującej się w obszary strategicznego 
rozwoju określone w RSI, 

                                                      
120 Realizowany w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, 
działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji. 
121 Treść regulaminu zmieniana była 8 razy, uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.12.2009 r., 
24.02.2010 r., 28.02.2011 r., 18.04.2011 r., 24.10.2011 r., 29.10.2012 r., 21.12.2012 r., 25.02.2013 r. 
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- posiadanie stałego prawa pobytu na terenie RP i miejsca zameldowania na terenie 
województwa podkarpackiego, 
- prowadzenie innowacyjnych badań naukowych, których rezultaty mogą 
w praktyczny sposób zostać zastosowane i wdrożone na terenie tego województwa,  
- obrona pracy doktorskiej musi nastąpić najpóźniej w terminie 12 miesięcy od daty 
zakończenia pobierania stypendium (dotyczy wnioskodawców ubiegających się 
o stypendium w latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) oraz 
w terminie nie później niż w ciągu 24 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania 
stypendium (dotyczy wnioskodawców ubiegających się o stypendium w roku 
akademickim 2012/2013), 
- zobowiązanie się do podjęcia pracy na terenie województwa podkarpackiego 
w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium (okres pracy 
równy co najmniej okresowi pobierania stypendium, czyli 12, 24, 36 miesięcy, przy 
założeniu, że stypendium zostało przyznane na pełne lata akademickie). 
 
W ramach czterech naborów122 wypłacono stypendia dla 229 osób w łącznej kwocie 
15.719.050 zł.  
Przewidywane rezultaty projektu podzielono na twarde i miękkie. Rezultaty twarde:  
a) liczba doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie 
istotne z punktu widzenia rozwoju województwa podkarpackiego (określonych 
w RSI), którym udzielono stypendium naukowe – 233, w tym 93 kobiety, 
b) liczba opracowanych w ramach prac doktorskich koncepcji innowacyjnych 
wdrożonych w przedsiębiorstwach regionu – 20, 
c) liczba publikacji doktorantów w czasopismach naukowych ujętych na liście 
ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 40, 
d) liczba doktorantów, którzy przystąpią do obrony rozprawy doktorskiej – 233, 
w tym 93 kobiety, 
e) liczba stypendystów, którzy uzyskają stopień naukowy doktora – 180, w tym 72 
kobiety . 
Rezultaty miękkie:  
a) wzrost wiedzy na uczelniach i w przedsiębiorstwach województwa 
podkarpackiego na temat wprowadzonych rozwiązań innowacyjnych o 30 %, 
b) zwiększenie liczby badań związanych z kierunkami uznanymi za szczególnie 
istotne z punktu widzenia rozwoju województwa podkarpackiego (RSI) o 15 %, 
Rezultaty projektu (twarde i miękkie) monitorowane i badane były przez: 
- analizę wytworzonej dokumentacji projektowej, 
- analizę sprawozdań z realizacji prac badawczych składanych przez stypendystów 
do beneficjenta systemowego, 
- analizę wyników prac badawczych (prac doktorskich), 
- analizę raportów z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, 
- analizę dokumentów przedkładanych przez stypendystów (zaświadczenie 
o przystąpieniu do obrony, kserokopia uchwały o nadaniu stopnia doktora). 

(dowód: akta kontroli str.572-574, 575-585) 
 
Według stanu na dzień 30.06.2014 r. stopień realizacji twardych wskaźników 
projektu wyniósł: 98,28 % (pkt a), 110 % (pkt b), 967,50 % (pkt c), 49,79 % (pkt d) 
oraz 63,89 % (pkt e). Realizacja rezultatów miękkich projektu wyniosła odpowiednio 
233,33% i 46,67 %123.  

                                                      
122 W latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.  

123 Dane z analiz zawartych w raportach z badań ewaluacyjnych projektu. 
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Urząd monitorował również wywiązywanie się stypendystów z obowiązku pracy na 
terenie województwa podkarpackiego. Spośród 213 stypendystów (liczba 229 
stypendystów pomniejszona o 16 stypendystów, z którymi rozwiązano umowy) 95 
wywiązało się z tego obowiązku i przedłożyło stosowne zaświadczenia 
o zatrudnieniu. Pozostali stypendyści monitorowani są w tym zakresie z terminem 
do drugiego kwartału 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str.586-604) 

Z wyjaśnień Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Krystyny Lech wynika, iż 
pomimo podejmowania systemowego działania zmierzającego do zrekrutowania do 
projektu jak największej liczby osób realizacja pierwszego z twardych wskaźników 
w założonej wartości nie była możliwa (pkt a). W odniesieniu do twardych 
wskaźników wymienionych powyżej w pkt d, e Dyrektor Departamentu wyjaśniła, iż 
liczba doktorantów, którzy przystąpili do obrony rozprawy doktorskiej nie została 
osiągnięta, gdyż już na dzień 30.06.2014 r. 15 uczestników nie wywiązało się z tego 
obowiązku. Określając taki wskaźnik założono, iż wszyscy uczestnicy projektu 
przystąpią do obrony rozprawy doktorskiej, zatem należy stwierdzić, iż został on 
przeszacowany. Realizacja wskaźnika w zakresie liczby stypendystów, którzy 
uzyskają stopień doktora jest jeszcze możliwa do zrealizowania, gdyż na dzień 
30.06.2014 r. 99 uczestników projektu jest nadal przed obroną rozprawy doktorskiej. 
Ostateczna wartość tych wskaźników (d, e) ustalona zostanie po zakończeniu 
monitoringu wszystkich uczestników projektu.  
Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki wyjaśniła także, że do ustalenia stopnia 
realizacji wskaźników miękkich wzięto pod uwagę wyniki raportów z badań 
ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2010, 2011 i 2013 r. Na podstawie informacji 
zawartych w tych raportach stwierdzono, iż poziom wiedzy na uczelniach 
i w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego na temat wprowadzonych 
rozwiązań innowacyjnych wzrósł o 70 % (stopień realizacji wskaźnika – 233,33 %), 
zaś realizacja drugiego wskaźnika miękkiego wyniosła 46,67 %. Niski poziom 
realizacji drugiego ze wskaźników spowodowany był m.in. tym, iż trzyletni okres 
realizacji projektu jest za krótki, aby wywrzeć duży wpływ na podniesienie 
świadomości szkół wyższych w zakresie konieczności prowadzenia badań 
naukowych, których wyniki będą mogły zostać zastosowane w gospodarce i mieć 
realne przełożenie na jej rozwój, a tym samym przyczynić się do zwiększenia liczby 
badań związanych z kierunkami uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia 
rozwoju województwa, w tak znaczący sposób w jaki założono w projekcie. 

(dowód: akta kontroli str.605-608) 
 

Łączna wartość wykonanych wydatków w ramach projektu stypendialnego dla 
doktorantów wyniosła 16.568.842,48 zł, w tym: 
- 15.719.050 zł na wypłatę stypendiów (bez uwzględnienia zwrotów stypendiów na 
skutek rozwiązania umów do dnia 2.12.2014 r. w kwocie 782.000,00 zł), 
- 318.175,86 zł – koszty zarządzania projektem, 
- 191.793,00 zł – ocena złożonych wniosków – głównie wynagrodzenia ekspertów 
dokonujących oceny merytorycznej wniosków, 
- 287.079,35 zł – promocja projektu, 
- 45.765,90 zł - ewaluacja projektu (koszty 2 badań ewaluacyjnych), 
- 6.978,37 zł – koszty pośrednie (materiały biurowe). 

(dowód: akta kontroli str.609-627) 
 
2.4. Potrzeby podmiotów działających na terenie województwa w zakresie 
specjalistów z wyższym wykształceniem oraz sposób ich zaspokojenia. 
 
2.4.1. 
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W latach 2012-2014 w Urzędzie nie sporządzano analiz kadrowych, w których 
przeprowadzane byłyby analizy zapotrzebowania na pracowników w Urzędzie. Nie 
sporządzano także analiz dotyczących stopnia zaspokojenia tych potrzeb.  
W trakcie prac nad projektem budżetu na kolejne lata sporządzano zbiorcze 
zestawienie z planowaną liczbą pracowników do zatrudnienia, w oparciu o pisma 
poszczególnych departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych, które 
przygotowują informacje dotyczące zmniejszeń lub zwiększeń zatrudnionych 
pracowników w kolejnym roku budżetowym. 
Zapotrzebowanie na pracowników w Urzędzie w trakcie roku zgłaszane było przez 
poszczególne departamenty we wnioskach o ogłoszenie naboru pod doraźne 
potrzeby. Decyzję o rozpoczęciu naboru na stanowisko podejmował Marszałek 
Województwa. Szczegółowy tryb przeprowadzania naboru w Urzędzie reguluje 
regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym 
kierownicze stanowiska urzędnicze, ustalony zarządzeniem Marszałka 
Województwa nr 107/11 z dnia 13.12.2011 r. 
Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Heleny 
Dzieciuch wynika, że głównym argumentem do przeprowadzenia w Urzędzie naboru 
na dodatkowe stanowiska pracy w latach 2012-2014, poza uzupełnieniem braków 
kadrowych, wprowadzaniem zmian organizacyjnych, był fakt przejęcia przez 
województwo dodatkowych, nowych zadań ustawowych. 

(dowód: akta kontroli str.648-665, 731-739) 
 
W sprawie zapotrzebowania w Urzędzie na osoby z wyższym wykształceniem na 
stanowiska specjalistyczne oraz sposobu ich zaspokojenia Sekretarz Województwa 
Lesław Majkut wyjaśnił, że w trakcie prac nad projektem budżetu Województwa 
poszczególne departamenty/równorzędne komórki organizacyjne przygotowują 
szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na pracowników na rok 
następny. Dyrektorzy departamentów proponują przewidywane zwiększenie lub 
zmniejszenie stanu zatrudnienia w danej komórce organizacyjnej wraz ze 
szczegółowym uzasadnieniem. Jednocześnie ustalane jest które stanowiska pracy 
będą finansowane z RPO WP 2007-2013. W latach 2012-2014 ogłoszono 144 
nabory na wolne stanowiska pracy, łącznie na 177 stanowisk. Nie wszystkie nabory 
zostały rozstrzygnięte, na niektóre nabory brak było kandydatów, którzy spełnialiby 
wymagania określone w ogłoszeniu lub kandydaci nie zgłosili się wcale, lub 
w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej komisja przeprowadzająca nabór nie wyłoniła 
kandydata, który spełniłby wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy. 
W tym okresie, jak wyjaśnił Sekretarz Województwa, 19 naborów pozostało 
nierozstrzygniętych, w 16 przypadkach nie zgłosili się kandydaci lub żaden 
z kandydatów nie spełnił wymagań formalnych, a w 3 przypadkach wyłonieni 
kandydaci zrezygnowali z podjęcia pracy. 
W sprawie przeprowadzania w Urzędzie analiz kadrowych i sposobów ich 
wykorzystania Sekretarz Województwa wyjaśnił, że dyrektorzy departamentów 
przygotowując wnioski o ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy określają 
szczegółowo jakie kwalifikacje zawodowe jakie powinni posiadać kandydaci do 
pracy w Urzędzie. Wnioski te określają wymagane wykształcenie, dodatkowe 
kwalifikacje, staż pracy lub doświadczenie zawodowe. Szczegółowe analizy 
kadrowe dotyczące zapewnienia zatrudnienia w Urzędzie wykwalifikowanych 
i doświadczonych pracowników są przeprowadzane w poszczególnych komórkach 
Urzędu już na etapie przygotowania wniosków o ogłoszenie naboru na wolne 
stanowiska pracy. 

(dowód: akta kontroli str.645-647) 

19 nierozstrzygniętych naborów z lat 2012-2014 ogłosiły następujące departamenty:  
- w 7 przypadkach Departament Społeczeństwa Informacyjnego, 
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- w 3 przypadkach Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 
- w 3 przypadkach Departament Rozwoju Regionalnego,  
- w 2 przypadkach Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, 
- w 1 przypadku Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, 
- w 1 przypadku Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, 
- w 1 przypadku Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, 
- w 1 przypadku Departament Wspierania Przedsiębiorczości. 
Nabór dotyczył m.in. inspektorów lub głównych specjalistów w Oddziale projektów 
strategicznych w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego, głównych 
specjalistów w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 
podinspektorów/inspektorów/starszych specjalistów/głównych specjalistów 
w Departamencie Rozwoju Regionalnego, inspektora w Oddziale Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi i podinspektora w Oddziale Geodezji i Kartografii. 
Niezbędnym wymogiem naboru w zależności od rodzaju stanowiska na które 
przeprowadzano nabór było wyższe wykształcenie magisterskie (prawnicze, 
ekonomiczne, techniczne lub inżynierskie techniczne), wykształcenie wyższe 
o kierunku lekarskim, wykształcenie wyższe o kierunku psychologia. 
Od kandydatów wymagano również odpowiedniego stażu pracy na podobnym 
stanowisku (co najmniej 1, 3, 4 lub 5 letni staż pracy), lub w niektórych przypadkach 
studiów podyplomowych (o kierunku technicznym, psychologicznym). Wymaganiami 
dodatkowymi były np. uprawnienia budowlane o specjalności telekomunikacyjnej, 
znajomość języka obcego, doświadczenie zawodowe na stanowisku zbliżonym do 
określonego w ogłoszeniu, referencje z poprzednich miejsc pracy. 
Spośród 19 naborów w 16 przypadkach nie zgłosili się kandydaci lub żaden 
z kandydatów nie spełnił wymagań formalnych, zaś w 3 przypadkach wyłonieni 
kandydaci zrezygnowali z podjęcia pracy. 

(dowód: akta kontroli str.710-718) 
 
Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli124 od 15 jednostek organizacyjnych 
Województwa (z różnych obszarów działalności125), wynika że w latach 2012-2014 
w większości tych jednostek126 istniało zapotrzebowanie na specjalistów z wyższym 
wykształceniem. W wyniku podejmowanych działań na ogół zostało ono 
zaspokojone (oprócz Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego 
w Żurawicy)127, przeważnie przez absolwentów podkarpackich uczelni128. 
Największe problemy z zaspokojeniem potrzeb wystąpiły w Regionalnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej129. Wprawdzie kandydaci do pracy w tym Ośrodku130 w 
większości spełniali wymagania dotyczące wykształcenia wyższego, ale problemem 
był brak wymaganego stażu pracy. W największym stopniu dotyczyło to osób 
z wykształceniem psychologicznym z wymaganym rocznym stażem pracy131.  

                                                      
124 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.  
125 Były to: Podkarpackie Centrum Kształcenia Nauczycieli w Rzeszowie, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego 
w Rzeszowie, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Miejska 
i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie, Podkarpackie 
Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy, Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu, 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Podkarpacki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.  
126 Oprócz Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.  
127 Z danych przedstawionych przez jednostkę wynika, iż zapotrzebowanie na pojedyncze etaty lekarzy specjalistów, 
specjalistów terapii uzależnień oraz psychologów pozostało niezaspokojone.  
128 Oprócz lekarzy i muzyków orkiestrowych, w związku z niewystępowaniem tego typu kierunków studiów na Podkarpaciu.  
129 Ponadto, m.in. w PZDW w Rzeszowie na przeprowadzonych w latach 2012-2014 odpowiednio 8,2 i 3 konkursów 
rozstrzygnięto 7,1 i 2, w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie największe trudności występowały w pozyskaniu 
fizyka medycznego oraz specjalistycznej kadry lekarskiej.  
130 W latach 2012-2014 w 45 konkursach złożono 1.051 ofert.  
131 W informacji dla NIK zwrócono również uwagę także na inne, oprócz wyższego wykształcenia i stażu pracy ważne kryteria 
– predyspozycje osobiste (komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole) podnosząc, że (cyt.): dokonując 
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(dowód akta kontroli str.760-784) 

2.4.2. 
Z informacji uzyskanych w ww. trybie od 25 jednostek sektora publicznego132 
w sprawie zapotrzebowania na specjalistów z wyższym wykształceniem od 2012 r. 
w tych jednostkach oraz związanych z tym problemów wynika w szczególności, że: 

− niezaspokojone potrzeby istniały w 4 jednostkach133; 
− problemem w 7 jednostkach było pozyskanie kandydatów, którzy posiadali 

wykształcenie wyższe określonego, specjalistycznego rodzaju134, a stawało 
się to szczególnie istotne, gdy wiązało się także z wymogiem 
odpowiedniego doświadczenia zawodowego;  

− problemem związanym z określaniem i zaspokajaniem potrzeb przez 
jednostki sektora publicznego są ograniczenia finansowe i liczba etatów,  

− podnoszono także ograniczenia związane z możliwymi do zaoferowania 
warunkami finansowymi, które nie są adekwatne do poziomu wymaganych 
kwalifikacji135, czy też zbyt ogólnego kształcenia studentów przez uczelnie 
wyższe w stosunku do rzeczywistych potrzeb136.  

Spośród ww. jednostek, 15 odniosło się do uczelni, które ukończyli kandydaci, 
spełniający wymogi – w zdecydowanej większości były to osoby, które ukończyły 
uczelnie na terenie województwa podkarpackiego137.  

(dowód akta kontroli str. 788-831) 
 
2.4.3. 
Odnośnie potrzeb na specjalistów z wyższym wykształceniem wśród największych 
przedsiębiorców województwa, w kontroli wystąpiono do 100 podmiotów 
o wypełnienie ankiety138 i otrzymano 45 odpowiedzi139. Większość ankietowanych 
podała, że w okresie 2012-wrzesień 2014 występowało zapotrzebowanie na 
specjalistów z wyższym wykształceniem. Były to głównie kierunki ekonomiczne140 
i techniczne141. Zapotrzebowanie to na ogół zostało zaspokojone, w tym przez 
uczelnie publiczne z województwa. Jednoznaczną odpowiedź o braku zaspokojenia 
potrzeb podano w 1 ankiecie. Powodem było niezgłoszenie się osób po kierunkach 
przydatnych dla przedsiębiorstwa142. Ankietowani pozytywnie ocenili przygotowanie 
i kompetencje absolwentów143. Uwagi zgłaszano jednak do przygotowania 

                                                                                                                                       
oceny powyższych pracodawca samorządowy nie posiada żadnych narzędzi do ich oceny. Komisja konkursowa, której skład 
jest wieloosobowy ma zazwyczaj najwięcej trudności w prawidłowej ocenie tych niemierzalnych predyspozycji kandydata (…). 
132 Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Izba Skarbowa w Rzeszowie, Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd 
Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, Izba Celna w Przemyślu, Komenda Wojewódzka Policji w 
Rzeszowie, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Bieszczadzki Park Narodowy, 
Magurski Park Narodowy oraz Urzędy Miast: Rzeszowa, Krosna, Przemyśla i Tarnobrzega. 
133 Podkarpacki Urząd Wojewódzki (geodezja, architektura, urbanistyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna) Urząd 
Statystyczny w Rzeszowie (matematyka, statystyka, ekonometria) Urząd Miasta Krosna (z zakresu drogownictwa i energetyki) 
Urząd Miasta Tarnobrzega (architektura i budownictwo).  
134 Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miasta Tarnobrzega. 
135 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.  
136 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.  
137 Istotnym wyjątkiem, związanym z brakiem w województwie uczelni kształcącej na kierunku leśnictwo, była Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. Z zatrudnionych w latach 2012-2014 w tej jednostce (bez nadzorowanych 
nadleśnictw) 10 osób, 8 ukończyło uczelnie poza województwem.  
138 Przedsiębiorców wytypowano na podstawie rankingu zamieszczonego przez dziennik Gazeta Codzienna Nowiny pt. 
Ranking największych firm Podkarpacia, Złota Setka, Czerwiec 2014.  
139 Udział w ankiecie był dobrowolny, przyjęto też zasadę zachowania anonimowości przez przedsiębiorcę.  
140 Najczęściej (16 ankiet) wskazywano ekonomię, następnie zarządzanie (9), marketing (5), handel międzynarodowy (4). 
141 Najczęściej: Chemia i technologia chemiczna (8), inżynieria środowiska (5), budowa maszyn (5) informatyka (4).  
142 Dotyczyło to specjalistów z zakresu przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej, mechaniki i budowy maszyn. W innej 
ankiecie wskazano, że potrzeby na specjalistów w zakresie metalurgii, mechaniki i budowy maszyn zaspokojono w 75%.  
143 W tej kwestii wypowiedziało się 40 ankietowanych, którzy w skali od (1 )- niedostateczny do (5) - bardzo dobry wystawili 
następujące oceny: (1) – 0, (2) – 1, (3) – 10, (4) – 24 (5) – 5.  
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absolwentów do podjęcia pierwszej pracy144. Zwracano m.in. uwagę na jego zbyt 
teoretyczny charakter. Najczęściej wskazywanym problemem był brak praktycznego 
przygotowania (w tym przez praktyki zawodowe), a kolejnym – brak odpowiedniej 
znajomości języków obcych.  

(dowód: akta kontroli str. 832-981) 

Wyniki ankiety NIK potwierdzają założenia Strategii Rozwoju Województwa 
dotyczące wypracowania mechanizmów i platformy współpracy pomiędzy nauką 
i gospodarką regionu przy wsparciu samorządu województwa jako podmiotu 
odpowiedzialnego za kreowanie rozwoju regionu oraz zbudowania regionalnego 
systemu praktyk i staży w przedsiębiorstwach.  

(dowód: akta kontroli str. 642-644, 832-981,1039-1058) 
2.4.4. 
Według treści wyjaśnień Marszałka Województwa Władysława Ortyla w sprawie 
wiedzy Zarządu Województwa w zakresie faktycznego zapotrzebowania na kadry 
z wyższym wykształceniem niezbędnym do rozwoju województwa podkarpackiego – 
monitorowanie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa prowadzone jest za 
pomocą narzędzia informatycznego www.monitoruj.podkarpackie.pl. Głównym 
celem tego narzędzia jest wspomaganie władz regionalnych w procesie zarządzania 
województwem. Ogólną wiedzą na temat zapotrzebowania na kadry z wyższym 
wykształceniem medycznym dysponuje Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, 
który monitoruje planowane otwarcie w roku akademickim 2015/2016 na 
Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku lekarskiego i związane z tym działania 
zmierzające do zabezpieczenia niezbędnej kadry naukowo-dydaktycznej, która 
zostanie zatrudniona w podmiotach leczniczych prowadzących oddziały kliniczne. 
Marszałek Województwa wyjaśnił również, że systematyczny monitoring 
regionalnego rynku pracy prowadzony jest przez WUP, który posiada dane 
dotyczące zapotrzebowania na określone zawody i specjalności, w tym zawody dla 
osób z wyższym wykształceniem. WUP prowadzi także monitoring zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych, którego efektem są cykliczne opracowania, 
zawierające informacje na temat struktury zawodowej osób bezrobotnych, struktury 
ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy oraz analizę zawodów pod 
kątem nadwyżki na rynku pracy. 

(dowód: akta kontroli str.568-571) 
 
Urząd nie posiadał analiz związanych z potrzebami rynku pracy w województwie 
podkarpackim, dotyczących kadr z wyższym wykształceniem, w tym także 
związanych z planowanym otwarciem w roku akademickim 2015/2016 na 
Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku lekarskiego. Z wyjaśnień Dyrektora 
Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Teresy Gwizdak wynika, że 
kwestię doboru kadry kierowniczej oddziałów klinicznych w związku z planowanym 
otwarciem kierunku lekarskiego należy do zadań Rektora Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 

(dowód: akta kontroli str.640-641) 
 
W sprawie dysponowania przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia danymi 
dotyczącymi faktycznego zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem 
w województwie Marszałek Województwa podkarpackiego wyjaśnił, że Rada, jako 
organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa otrzymuje od WUP raport 
pn. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie 
podkarpackim, który opracowywany jest dwa razy w roku w ramach prowadzonego 
monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Opracowanie to zawiera 

                                                      
144 Z 41 ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie: czy Państwa zdaniem studia wyższe odpowiednio przygotowują 
do absolwentów do podjęcia pierwszej pracy ? odpowiedzi NIE udzieliło 17 (41,5 %), TAK 24 (58,5%).  
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informacje na temat struktury zawodowej osób bezrobotnych, struktury ofert pracy 
zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy oraz analizę zawodów pod kątem 
deficytu i nadwyżki na wojewódzkim runku pracy. Analizie poddawane są także 
zawody oraz oferty pracy dla osób z wyższym wykształceniem. 
Marszałek Województwa na pytanie czy Wojewódzka Rada Rynku Pracy 
przeprowadzała analizy dotyczące potrzeb rynku pracy w kontekście planów 
kształcenia uczelni wyjaśnił, że WUP w ramach prowadzonego monitoringu 
zawodów deficytowych przekazywał Radzie analizy dotyczące potrzeb rynku pracy. 
Ponadto w dniu 9.01.2014 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy WUP 
i Uniwersytetem Rzeszowskim, które reguluje współpracę pomiędzy tymi 
jednostkami w zakresie prowadzonego przez Uniwersytet procesu dydaktycznego. 
W ramach tego porozumienia uczelnia będzie miała możliwość przedłożenia Radzie 
programów kształcenia w celu uzyskania jej stanowiska w zakresie potrzeb 
regionalnego rynku pracy. 

(dowód: akta kontroli str.666-670) 
 
Według informacji o działalności powiatowych rad zatrudnienia (rynku pracy) 
w zakresie danych o faktycznym zapotrzebowaniu na kadry z wyższym 
wykształceniem oraz analizowania potrzeb rynku pracy w kontekście planów 
kształcenia przez szkoły wyższe i informowania o tym uczelni145: 
1. Powiatowe rady na ogół nie dokonywały analiz dotyczących potrzeb rynku pracy 
w kontekście planów kształcenia przez szkoły wyższe. Wskazywano przy tym na 
brak ustawowego obowiązku (kompetencji) w tym zakresie, a także brak wniosków 
składanych przez uczelnie lub uczelni na terenie powiatu. Wyjątkiem była 
Powiatowa Rada Zatrudnienia w Tarnobrzegu. Rada ta, w związku z wnioskami 
dwóch uczelni dotyczącymi planów utworzenia nowych kierunków, dokonała analizy 
na podstawie informacji z PUP w Tarnobrzegu, analiz PORP i WUP oraz zapisów 
Strategii Powiatu oraz Strategii Rozwoju Województwa. W obu przypadkach Rada 
udzieliła poparcia inicjatywie zgłoszonej przez uczelnię.  
2. Wobec 14 rad powiatowych wskazano, że nie dysponowały danymi dotyczącymi 
faktycznego zapotrzebowania w powiecie na kadry z wyższym wykształceniem, przy 
czym w 8 przypadkach jednocześnie odwołano się do danych PUP. Do danych 
i analiz PUP odwołano się także w informacji dotyczących 7 innych rad, najczęściej 
wskazując na monitoring (ranking) zawodów nadwyżkowych i deficytowych.  

(dowód akta kontroli str. 982-1016)  
 

W informacjach uzyskanych w kontroli od 9 prywatnych szkół wyższych 
województwa podkarpackiego146 w sprawie włączania się przez te szkoły w politykę 
zaspokajania potrzeb podkarpackiego rynku pracy oraz rozpoznawania potrzeb tego 
rynku najczęściej wskazywano na własne badania i monitoring rynku pracy, 
monitoring losów absolwentów oraz powoływanie ciał opiniodawczo-doradczych. 
Przykładami działań w tym zakresie były także m.in. działalność Zespołu ds. 
Badania Potrzeb oraz agencji zatrudnienia w Wyższej Szkole Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie, realizowany przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji 
Przemyśl-Rzeszów projekt „Dyplom WSPiA przepustką do biznesu”, organizowanie 
praktyk, płatnych staży i form kształcenia praktycznego. W ww. informacjach 
uczelnie przedstawiły działania różnorodne co do formy i zakresu ich prowadzenia.  

(dowód akta kontroli str.1017-1038)  
2.4.5. 
                                                      
145 Pozyskanych w kontroli w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK z 21 starostw powiatowych.  
146 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK zasięgnięto informacji w: Wyższej Szkole Prawa i Administracji Przemyśl-
Rzeszów, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Podkarpackiej Wyższej Szkole im.Bł.Ks.W.Findysza 
w Jaśle, Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli, Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole 
Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Przemyślu, Wyższej Szkole Społeczno-
Gospodarczej z siedzibą w Przeworsku oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Przemyślu.  
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Marszałek Województwa w sprawie podejmowania działań w celu nakłonienia do 
podjęcia pracy na terenie województwa podkarpackiego osób z wyższym 
wykształceniem, odpowiednim stażem pracy i doświadczeniem wyjaśnił, że 
w Urzędzie realizowano projekt Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów, 
WUP współorganizuje cykliczne Europejskie Targi Pracy WorkExpo w Rzeszowie 
(zorganizowane w dniu 18.10.2012 r. i 23.10.2014 r.)147. Ponadto w latach 2012-
2014 doradca EURES z WUP w Rzeszowie wziął udział w 7 spotkaniach w ramach 
polsko-irlandzkiego projektu „Dialog”, mającego na celu zachęcenie emigrantów, 
w tym osób z wyższym wykształceniem do powrotu do Polski i podjęcia zatrudnienia 
na lokalnym rynku pracy. W ramach tych spotkań, doradca EURES przedstawił 
prezentację na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce, efektywnego 
poszukiwania pracy i możliwości zatrudnienia, usług polskich urzędów pracy, w tym 
pośrednictwa pracy sieci EURES i zakładania działalności gospodarczej. 
Po prezentacji istniała możliwość indywidualnych konsultacji i uzyskania pomocy 
w zredagowaniu polskiego CV i listu motywacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str.568-571) 
 

2.5. Efekty działań podejmowanych odnośnie zapewnienia odpowiednich kadr 
z wyższym wykształceniem dla potrzeb województwa. 
 
Z ustaleń kontroli wynika, że zapotrzebowanie na kadry z wyższym wykształceniem 
w województwie podkarpackim pozostaje nie w pełni rozpoznane. Wprawdzie Urząd 
i jednostki organizacyjne województwa, a zwłaszcza WUP, gromadzą wiedzę w tym 
zakresie, lecz nie była ona w pełni wykorzystywana przez Zarząd i Sejmik. 
Ogólny charakter zapisów Strategii, także po jej aktualizacji z 2013 r. nie sprzyja 
uzyskaniu na poziomie samorządu województwa całościowej wiedzy w tym zakresie 
oraz utrudnia monitorowanie efektów działań. Z uwagi na horyzont czasowy Strategii 
– rok 2020 – jej realizacja znajduje się nadal w takiej fazie, w której trudno oceniać 
osiągnięte efekty. Dotychczasowy stopień realizacji wskaźników, przedstawionych 
w pkt 2.1.2 wystąpienia wskazuje, że osiągnięcie większości z nich będzie trudne. 
Wskaźniki te są określone ogólnie dla całego województwa. Ich konstrukcja nie 
uwzględnia podziału na specjalizacje regionalne (kluczowe branże). 
Zadaniem, dla którego efekty zostały wyraźnie określone był projekt stypendialny dla 
doktorantów. Kluczowe założenia tego projektu zostały osiągnięte.  

(dowód: akta kontroli str. 11-14,568-571, 604-608,642-644,742-784,788-1064)  
 
W sprawie zakresu współpracy Urzędu z władzami samorządowymi powiatów i gmin 
odnośnie zapewnienia kadr z wyższym wykształceniem dla potrzeb województwa 
podkarpackiego Marszałek Województwa wyjaśnił, że władze samorządowe 
powiatów i gmin z terenu województwa podkarpackiego w latach 2011-2013 brały 
czynny udział w pracach nad opracowaniem Strategii Województwa – Podkarpackie 
2020, w tym nad zapisami dotyczącymi szkolnictwa wyższego oraz edukacji. 

(dowód: akta kontroli str.671-674) 

Marszałek Województwa Władysław Ortyl w sprawie wiedzy jaką dysponuje Urząd 
na temat migracji osób z wyższym wykształceniem, wyjaśnił, że Urząd dysponuje 
wiedzą w tym zakresie pochodzącą jedynie z wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. Badanie zjawiska migracji, w tym 
szczególnie osób z wyższym wykształceniem z uwagi na trudności metodologiczne 

                                                      
147 Jak przedstawiono, targi te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i osób zainteresowanych 
podjęciem pracy. W organizowanych targach licznie uczestniczą pracodawcy z województwa podkarpackiego z branży 
lotniczej, motoryzacyjnej, informatycznej, logistycznej, medycznej, gastronomicznej – przedstawiając oferty pracy dla 
mieszkańców podkarpacia, w tym dla osób z wyższym wykształceniem. Targi odwiedza około 2500 osób, na których w 
dogodny sposób osoby zainteresowane podjęciem pracy mogą uzyskać szeroką informację od pracowników działów 
zatrudnienia o warunkach pracy, stawianych wymaganiach oraz złożyć CV. 
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i brak pełnych danych dotyczących losów absolwentów uczelni z województwa 
podkarpackiego jest trudne i złożone.  
Marszałek Województwa w sprawie danych w zakresie liczby absolwentów, którzy 
podjęli zatrudnienie w innych województwach i poza granicami kraju, ewentualnie, 
ile osób z takim wykształceniem powróciło (napłynęło) w latach 2012-2014 do 
województwa podkarpackiego wyjaśnił, że informacje takie nie są w Urzędzie 
dostępne. GUS nie publikuje cyklicznie tego typu informacji, a Urząd nie prowadzi 
bezpośrednio tego typu badań. Również uczelnie nie posiadają wiedzy na temat 
losów swoich absolwentów. Dostrzegając braki informacyjne statystyki publicznej 
w zakresie migracji, Urząd w 2014 r. w ramach opiniowania projektu badań 
statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 zwrócił się z prośbą o podjęcie 
przez GUS działań mających na celu rozszerzenie badań i analiz własnych lub 
zintensyfikowanie współpracy z instytucjami publicznymi na szczeblu krajowym 
w celu pozyskania i udostępnienia opinii publicznej danych statystycznych 
dotyczących m.in. skali, struktury i kierunków rzeczywistej migracji zarobkowej 
mieszkańców województwa podkarpackiego za granicą oraz skali i kierunków 
migracji edukacyjnej na poziomie wyższym poza województwo podkarpackie. 
Marszałek Województwa wyjaśnił również, że z uwagi na brak wystarczających 
danych niezbędnych dla planowania i prowadzenia polityki regionalnej województwa 
oraz mając na uwadze duże znaczenie procesów demograficzno-migracyjnych na 
perspektywy rozwoju gospodarczego regionu w listopadzie 2014 r. podjęto decyzję 
o zleceniu przez ROT przeprowadzenia badania i opracowanie raportu pn. Wpływ 
procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na 
demograficzną i ekonomiczną sferę życia mieszkańców.  

(dowód: akta kontroli str.671-709) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Od czasu aktualizacji Strategii, Samorząd Województwa ma większe możliwości 
monitorowania i reagowania na niepokojące tendencje. W tym celu w 2014 r. 
zlecono m.in. sporządzenie raportu rocznego z realizacji Strategii. Raport ten 
zawiera szereg istotnych wniosków, które zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, 
powinny być przedmiotem szczegółowej analizy Zarządu Województwa. 
Jak wskazują doświadczenia z realizacji RPO WP 2007-2013, szczególnym 
czynnikiem wdrożenia Strategii będzie Regionalny Program Operacyjny na lata 
2014-2020. Dlatego istotne będą przyjęte w ramach tego programu założenia oraz 
realizowane projekty. Z ustaleń kontroli dotyczących RPO WP 2007-2013 wynika, że 
ważne będzie zwłaszcza rzetelne oszacowanie potrzeb i założeń, tak aby uniknąć 
przeszacowania wskaźników, tak na poziomie programu, jak i projektów.  
  
Z ustaleń kontroli wynika, że na terenie województwa zapotrzebowanie na kadry 
z wyższym wykształceniem dotyczy przede wszystkim osób z wykształceniem 
ekonomicznym i technicznym, przy czym kluczowe jest odpowiednie przygotowanie 
praktyczne, a także doświadczenie zawodowe. Realizacja RPO WP 2007-2013 
wskazuje, że na terenie województwa występują braki wykwalifikowanych 
pracowników przygotowanych do pracy w specyfice sektora otoczenia biznesu.  
 
Podstawowym narzędziem, którym posługiwano się na terenie województwa do 
analiz związanych z zapotrzebowaniem na kadry z wyższym wykształceniem był 
monitoring (ranking) zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Najwyższa Izba 
Kontroli zwraca jednak uwagę, na ograniczenia związane z tym badaniem. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Metodyka tego badania jest krytykowana148. Zarzuca się jej bardzo ograniczone pole 
badania od strony pracodawców dysponujących wolnymi miejscami pracy (do 
analizy włączane są tylko oferty zgłaszane do powiatowych urzędów pracy) oraz to, 
że osoba bezrobotna przyporządkowana jest tylko do zawodu, który podała podczas 
rekrutacji, co oznacza, że nie jest brana pod uwagę elastyczność pracowników149.  
 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, Samorząd Województwa, jako kluczowy podmiot 
koordynujący wdrażanie strategii województwa, powinien w większym stopniu 
włączać inne podmioty, zwłaszcza samorządy powiatowe i gminne do realizacji 
założeń Strategii, związanych z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem dla 
województwa. Bardziej aktywnie powinna być w tym zakresie wykorzystywana 
Wojewódzka Rada Zatrudnienia (Rynku Pracy). Także ustawowe możliwości 
działania powiatowych rad rynku pracy nie stoją na przeszkodzie, aby Samorząd 
Województwa próbował włączyć te rady do współpracy.  
 
Najwyższa Izba Kontroli za dobrą praktykę w działalności Urzędu uznaje zwrócenie 
uwagi uczelni, jako beneficjentowi projektu działania 5.1 RPO WP 2007-2013, że 
trend spadkowy liczby studentów zagraża celom projektu, związanego 
z zapewnieniem odpowiednich kadr dla województwa. Należy przy tym zauważyć, 
że skoro takie działania mogły być podjęte w sytuacji zagrożenia wskaźników 
i celów projektu, to tym bardziej należało niezwłocznie interweniować wobec 
beneficjentów, którzy wykazali w Oświadczeniach o trwałości niepełną realizację 
wskaźników. Potwierdza to opisany w wystąpieniu przypadek PWSTE w Jarosławiu. 
Zdaniem Izby, reakcja wobec beneficjenta dopiero ponad 14 miesięcy po otrzymaniu 
pierwszej informacji o niedotrzymaniu przez niego wskaźników, była zdecydowanie 
opóźniona. Przypomnienie beneficjentowi o jego podstawowych obowiązkach 
i możliwych konsekwencjach nieosiągnięcia celu projektu, nie wymagało bowiem aż 
tak długiego przygotowania.  
 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że wysoki stopień ogólności założeń 
dokumentów programowych Województwa Podkarpackiego związanych 
z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem; brak wskaźników docelowych 
w Strategii przed aktualizacją; brak powiązania części wskaźników mierzących 
i opisujących wdrażane działania w zaktualizowanej w 2013 r. Strategii; jak również 
brak wskaźników dla specjalizacji regionalnych, nie pozwala obecnie dokonać oceny 
stopnia realizacji tych dokumentów.  
Oznacza to również, iż Zarząd Województwa ma ograniczone możliwości wpływania 
na politykę rozwoju regionalnego w województwie podkarpackim. 
 
Wiedzą odnośnie kadr z wyższym wykształceniem, w zakresie związanym 
z realizacją zadań ustawowych dysponuje WUP. W szczególności jednostka ta 
posiada dane dotyczące zapotrzebowania na określone zawody i specjalności oraz 
prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Działalność WUP 
koncentruje się jednak na rozwiązywaniu problemów osób bezrobotnych. Określenie 
zapotrzebowania w województwie na kadry z wyższym wykształceniem 
w perspektywie roku 2020 przyjętej w Strategii nie jest głównym zadaniem WUP. 
Z ustaleń kontroli wynika jednocześnie, iż zarówno Sejmik Województwa, jak 
i Zarząd Województwa nie zajmowały się bezpośrednio zagadnieniami związanymi 
z przedmiotem niniejszej kontroli.  

                                                      
148 Zob. np. Kompleksowa analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Województwie Lubelskim, Raport z badań 2013, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy, str. 8, dostępna poprzez stronę 
http://www.lorp.wup.lublin.pl. 
149 Tamże.  

Ocena cząstkowa 
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Oprócz ważnego projektu dotyczącego programu stypendialnego dla doktorantów, w 
Urzędzie nie realizowano innych projektów odnoszących się do zapewnienia kadr 
z wyższym wykształceniem. 
 

 
IV. Uwagi i wnioski 
 
W ramach prowadzenia polityki rozwoju województwa oraz dla pełnej realizacji 
założeń Strategii, Samorząd Województwa powinien z większą szczegółowością 
określić przewidywane potrzeby dotyczące kadr z wyższym wykształceniem 
niezbędnych dla rozwoju województwa, np. z uwzględnieniem podziału na sekcje 
lub działy gospodarki oraz doprecyzować wskaźniki Strategii. 
Istotne jest, aby określenie tych potrzeb dokonać nie tylko w oparciu o zasoby 
informacyjne własnych jednostek, ale również we współpracy z partnerami 
zewnętrznymi, a zwłaszcza przedsiębiorcami, uczelniami i samorządami.  
Określenie takich potrzeb umożliwi ocenę osiągnięcia przewidzianych w Strategii 
efektów w zakresie m. in. dostosowania oferty kształcenia szkół wyższych do 
potrzeb gospodarki regionu oraz stworzenie regionalnego systemu praktyk i staży. 
 

 
V. Pozostałe informacje i pouczenia 
 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 
 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 
 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Rzeszów, dnia  

 
 lutego 2015 r. 

  
 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka  Sławomir Kochman 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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Kontroler 

Andrzej Trojanowski  
Główny specjalista kontroli państwowej 
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podpis 

 
 


