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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje zadania samorządu 
województwa z zakresu polityki społecznej zgodnie z niżej wymienionymi ustawami: 

 

• Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 

z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U.  z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z  2020 r. 

poz. 218 z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2050 t.j.), 

• Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   

(Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020r. poz. 176 tj.), 

• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.); 
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W wyżej wymienionych ustawach zadania samorządu województwa Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Rzeszowie realizował w 2020 roku  poprzez następujące Oddziały: 

 
1. Oddział Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny- Zespół Badań i Analiz 
2. Oddział  Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy 
3. Oddział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
4. Oddział - Ośrodek Adopcyjny  
5. Oddział Projektów i Funduszy 
6.  Odział Organizacyjny i Zamówień Publicznych 
7. Oddział Księgowości i Kadr 

 

I. Oddział Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny- Zespół Badań i Analiz 
 
Oddział Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. realizował zadania wynikające 
z art.21 i 21a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 
z późn. zm.),  i 183 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.). 
Oddział realizuje: 
1) Program Wojewódzka Karta Dużej Rodziny 2014-2024, 
2) „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023” - środki samorządu, 
3) „Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-

2020”, 
4) Powołanie i obsługę Regionalnej Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej 

Pracowników Socjalnych – wpłaty uczestników specjalizacji, 
5) Badania, analizy, raporty, 
6) Szkolenie zawodowe kadry pomocy społecznej - środki samorządu, 
7) Regionalne Placówki Opiekuńczo – Terapeutyczne, 
8) Projekt „Lepsze jutro”, 
9) Łagodzenie skutków powodzi w regionie. 

 
Program „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny” realizowany w Województwie Podkarpackim od 
14.01.2014r.- 14.01 2024r.  Celem programu jest : 

• promowanie dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji, 

• poprawa warunków życia dużych rodzin, 

• wspieranie funkcji rodzicielskiej poprzez wyrównanie szans rozwoju dzieci   
wychowywanych w rodzinie, 

• zachęcanie do wspólnego spędzania czasu w szczególności korzystając z dóbr 
kultury i innych na terenie województwa podkarpackiego, 

• budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu   
korzystnych   demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny.  

 
Na realizację Programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny  w 2020 roku przeznaczono środki 
w wysokości 3 641,00 zł. wydatkowano 3 597,35 zł. tj. 88,80% (w tym materiały biurowe 
i eksploatacyjne,  promocja WKD -  polegała na wyświetleniu plakatów na zainstalowanych 
monitorach w 33 autobusach przez okres 3 miesięcy (90 dni) od 23.10.2020r. Całkowity koszt 
usługi to 1968,00 zł w tym 23% VAT.  
                                   
W  2020 r. wydano 83 karty dla 16 rodzin, zaktualizowano  20 kart. W ramach Programu WKDR 

w 2020 r. zawarto 1 Porozumienie z podmiotem prywatnym na usługi ochrony prawnej, 

podpisano 2 Aneksy, jeden odnośnie zmian w oferowanych zniżkach natomiast drugi 

przedłużenia współpracy w ramach WKDR. Łącznie zawartych jest 51 porozumień w tym 18 

z podmiotami kulturalno – oświatowymi. 
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Na realizację zadań w roku 2020 w ramach „Wojewódzkiego Programu Pomocy 

Społecznej na lata 2016-2023” dla organizacji pozarządowych w formie dotacji celowych 

zaplanowano pierwotnie kwotę 680 000,00 zł, z tego na konkurs przeznaczono kwotę 

650 000,00 zł. Konkurs w ramach ww. Programu rozstrzygnięto na kwotę 508 202,00zł 

Ze względu na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego  

w Polsce nie było możliwości przyznania dofinansowania na realizację zadań  polegających 

na zorganizowaniu imprez (koncertów, pikników, konferencji) z tego tez powodu jedna 

organizacja pozarządowa zrezygnowała z realizacji projektu – nie podpisała umowy.   W 2020 

roku w ramach ogłoszonego konkursu przekazano organizacjom kwotę – 479 258,00 zł. tj. na 

dofinansowanie realizacji zadań wynikających z zapisów „Wojewódzkiego Programu Pomocy 

Społecznej na lata 2016 – 2023” oraz 10 000,00 zł w trybie 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz. U. z 2020r. 1057 tj.). Łącznie 

489 258,00zł  z tego organizacje zwróciły niewykorzystaną kwotę w wysokości -14 065,29 zł 

W ciągu roku wprowadzono zmiany w planie budżetowym jednostki w tym również na 

dotacjach w ramach ww. Programu, gdzie ostatecznie zaplanowano kwotę  482 961,00 zł, 

która została zrealizowana w 2020r. w kwocie 475 192,71 zł, tj. 98,39 % planu finansowego. – 

stanowi załącznik nr 1. 

Z kwoty 680 000,00 zł Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr XXV/422/20 z dnia 
08 lipca 2020r przeznaczył kwotę 150 000,00 zł na łagodzenie skutków powodzi w regionie. 
 

Tabela 1. Realizacja zadań z zakresu „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na 
lata 2016-2023” w 2020 r.  

Lp. Rodzaj zadań Plan  
na 2020r. 

Wykonanie zadań  
w 2020r. ٭ 

1 2 3 4 

 
1 

Dotacje dla organizacji pozarządowych 
udzielone w ramach otwartego konkursu 
ofert oraz w trybie pozakonkursowym 

650.000,00 zł 

475 192,71 zł  

15 organizacjom 
(15 dotacji) 

 
Ogółem 

 
650.000,00 zł 

 
475 192,71zł 

 

Różnica  174 807,29 
 .stan na dzień 31.12.2020r ٭                         

 
W 2020 w ramach Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-
2020 dla organizacji pozarządowych w formie dotacji celowych zaplanowano pierwotnie kwotę 
90 000,00 zł, z tego na realizację  w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny 
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020” dla organizacji pozarządowych w formie 
dotacji celowych przeznaczono kwotę 85 080,00 zł, w tym jeden podmiot zrezygnował 
z realizacji zadania. Ostatecznie przekazano organizacjom kwotę w wysokości 
72 595,00 zł, z tego organizacje zwróciły niewykorzystaną kwotę w wysokości 
12 273,17 zł. W 2020r. w ramach ww. Programu wykorzystano kwotę w wysokości 
60 321,83 zł – załącznik 2. 
 

Tabela 2. Realizacja zadań z zakresu Wojewódzkiego Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej na lata 2014-2020 w 2020 r.  

Lp. Rodzaj zadań Plan  
na 2020r. 

Wykonanie zadań  
w 2020r. ٭ 

1 2 3 4 

 
1 

Dotacje dla organizacji pozarządowych 
udzielone w ramach otwartego konkursu 
ofert oraz w trybie pozakonkursowym 

90.000,00 zł 

60 321,83 zł  

4 organizacjom 
(4 dotacje 

 
Ogółem 

 
90.000,00 zł 

 
60 321,83 zł  

 

Różnica  29 678,17 
 .stan na dzień 31.12.2020r ٭                         
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Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej 

pracowników socjalnych została powołana 16 marca 2018 roku przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną  na mocy art. 117 ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), i składa się z 3 członków. Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie nie planował w 2020 r. działań dotyczących 

przeprowadzenia egzaminu w ramach działającej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. 

stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, jednak w związku z otrzymaną od 

dwóch osób dokumentacją dotyczącą możliwości przeprowadzenia egzaminu I stopnia 

specjalizacji w zawadzie pracownika socjalnego, członkowie komisji po przeanalizowaniu 

wymaganych dokumentów, dopuścili zgłoszone osoby do egzaminu. Po uregulowaniu opłaty 

egzaminacyjnej w kwocie 429,47 zł za osobę (łącznie 858,94 zł), zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 16 października 2020r. odbył się egzamin, który 

zakończył się z wynikiem pozytywnym dla obu Kandydatów. Opłaty, które zostały uiszczone 

przez uczestników egzaminu, zostały w całości przeznaczone na wynagrodzenia członków 

Komisji kwota 858,94 zł. 

Organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy 
społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej (zgodnie z art. 21 ust. 2  
ustawy o pomocy społecznej) zaplanowano w wysokości 71 400,00 zł. W lutym br. 
zorganizowano konferencję pt. „Regionalna konferencja promująca nowy model realizacji 
gminnych usług społecznych w ramach CUS”, dedykowaną przedstawicielom samorządów 
oraz jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej - koszt konferencji wyniósł 3 792,45 zł.  
W 2020r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje projekt finansowany 
ze środków funduszy europejskich pt. „Kompetencje plus”, celem którego jest szkolenie 
kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. W ramach tego projektu 
zostaną przeszkoleni pracownicy kadry pomocy społecznej z województwa podkarpackiego. 
W związku z powyższym, kwotę 60 000,00 zł planowaną na realizację zadania, przeznaczono 
na łagodzenie skutków powodzi w regionie (uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
nr XXV/422/20 z dnia 08 lipca 2020r.).  
Kwota 7 607,55 zł. została wykorzystana w 2020 roku na potrzeby jednostki.  
W budżecie jednostki zaplanowano środki na diagnozowanie i monitorowanie wybranych 
problemów społecznych w regionie (zgodnie  z art.21 ust 3a. ustawy o pomocy społecznej) 
w kwocie 56 100,00 zł.  
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, zaplanowane do realizacji przez firmę zewnętrzną 
badania, zostały przeprowadzone w formie elektronicznej przez 5 pracowników ROPS, na 
które wstępnie przeznaczono kwotę w wysokości 33 505,00 zł. Zrealizowane zostało badanie 
pn. „Przyczyny ubóstwa wśród osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej – monitoring 
zjawiska”, którego respondentami były osoby i rodziny otrzymujące pomoc i wsparcie 
udzielone przez ośrodki pomocy społecznej z tytułu ubóstwa, których dochód na osobę był 
równy lub niższy od kwot wymienionych w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej.  
Drugie badanie pn. „Rola wolontariatu w obszarze pomocy i integracji społecznej” 
przeprowadzone było wśród kadry zarządzającej jednostek pomocy i integracji społecznej oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze pomocy  
i integracji społecznej (I etap) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz 
jednostek i organizacji pozarządowych biorących udział w badaniu (II etap). Na wyżej 
wymienione badania wydatkowano środki w formie dodatków specjalnych  
w wysokości 14 122,66 zł, i kosztu przesyłek pocztowych dotyczących prowadzonych badań 
– 2 292,40 zł. W związku z powodziami w regionie kwota 22 595,00 zł Uchwałą nr XXV/422/20 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2020 r. przeznaczona została na 
łagodzenie skutków powodzi.  
Pozostałą, niewykorzystaną kwotę w wysokości 17 021,00 zł, przeznaczono za zakupy 
bieżące w jednostce. Kwota 68,94 zł była niewykorzystana. 
 Ponadto w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 10 200,00 zł (§ 4300) na wydruk 
raportów z badań. W II półroczu 2020 roku wyłoniono wykonawcę na realizację usługi 
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poligraficznej obejmującej kwotę 7 969,50 zł, tj. 78,13% planu finansowego.  
Została wydrukowana publikacja pt.: „Być matką – realizacja macierzyństwa na przykładzie 
kobiet, którym udzielono schronienia w placówkach wspierających” oraz „Spożywanie alkoholu 
i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w województwie 
podkarpackim”. Pozostała kwota 2 230,50 zł nie została wydatkowana. 

Do zadań samorządu województwa wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.)  

art. 183 należy prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej.  
 
W regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej są umieszczane dzieci wymagające 
szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie, które ze 
względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie 
mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej.  
Uchwałą Nr 340/7348/17 z dnia 19 września 2017 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego 
ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 
w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie 
prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2018 - 2022. Uchwałą 
Nr 359/7629/17 Zarząd Województwa Podkarpackiego z dnia 30 października 2017r.  
w sprawie  zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 
2018 - 2022 wybrał dwa podmioty  do realizacji powyższego zadania tj.: 

1) Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej 

Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, 

2) Zgromadzenie Sióstr NMP NP Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej 

Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu. 

28.12.2017r. zostały zawarte umowy z ww.  podmiotami - umowy zostały zawarte na 5 lat. 

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce, zgodnie z art.196 ustawy z dnia 

5 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 

z późn. zm.) ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa 

Podkarpackiego Nr 26/2019 z dnia 22 marca 2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 marca 2019r. poz. 1948. od 01.01.- 31.03.2020r. wynosi dla: 

• Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie 
prowadzonej przez Fundacje Podkarpackie Hospicjum  dla Dzieci w Rzeszowie 
w wysokości 5 928,74 zł; 

• Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. Ks. Mieczysława Lisińskiego 
w Jarosławiu prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr NMP NP Prowincja Przemyska 
w wysokości 5 643,32 zł. 

Natomiast od 01.04.2020r. średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce, zgodnie 

z art.196 ustawy z dnia 5 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm..) ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Marszałka 

Województwa Podkarpackiego Nr 11/2020 z dnia 13 marca 2020r. w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego  z dnia 19 marca 2020r. poz. 1511 wynosi dla:  

• Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie 
prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie 
w wysokości 6 536,33 zł;  

• Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. Ks. Mieczysława Lisińskiego 
w Jarosławiu prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr NMP NP Prowincja Przemyska  
w wysokości 5 938,23 zł. 

Na początku 2020r. w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” 

w Rzeszowie przebywało 20 dzieci, pod koniec II kwartału skierowane zostało 1 dziecko 

z Miasta Rzeszów (na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
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zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.2020 r., poz.374 z poźn. zm.), 

art. 15 zzzzzj do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, przepisów art. 95 ust. 3-4a, art. 109 ust. 2 i 3 oraz art. 

230 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie limitu liczby dzieci 

i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywających w pieczy zastępczej, o którym mowa 

w art. 37 ust. 2, nie stosuje się). które po pobycie 5 miesięcy i 13 dni decyzją sądu zostało 

przywrócone rodzinie biologicznej. Łącznie w Placówce przebywało 21 wychowanków- stan 

na dzień 31.12.2020 r. to 20 dzieci na 20 miejsc. 

W Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu 

na początku 2020r. znajdowało się 19 dzieci. W I kwartale 2020 r do Placówki zostało 

skierowane 1 dziecko z Gminy Siemianowice Śląskie oraz 1 dziecko z powiatu chodzieskiego 

skierowano w IV kwartale. Po pobycie 2 lat 4 miesięcy i 8 dni, jedno dziecko z powiatu 

gliwickiego, osiągnąwszy pełnoletność opuściło Placówkę. 

Łącznie w 2020 roku w Placówce przebywało 21 wychowanków. Stan na 31.12.2020r. 

20 dzieci na 20 miejsc.  

W Regionalnych Placówkach Opiekuńczo – Terapeutycznych działających na terenie naszego 

województwa przebywało w 2020 r. łącznie 42 dzieci, z czego 13 dzieci z powiatów naszego 

województwa, a 29 z powiatów znajdujących się poza granicami regionu. 

Kwota wydatków poniesionych w roku 2020 oraz źródła finansowania – 2 961 395,62 zł 

2 961 395,62 zł (wydatki bieżące) 

2 961 395,62 zł dotacja celowa z powiatów 

Kwota wydatków poniesionych oraz zakres rzeczowy od początku realizacji zadania do końca 
roku 2020 – 7 024 505,80 zł (wydatki bieżące). 

PLANY REGIONALNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNYCH NA 2021R.  
W 2021r. realizacja zadania przebiegać będzie zgodnie z zawartą umową w dniu 

28.12.2017r. w Regionalnej Placówce Opiekuńczo –Terapeutycznej „Tęczowy Domek”  

w Rzeszowie, która na chwilę obecną nie planuje zwiększenia regulaminowej liczby miejsc  

w Placówce. W sytuacjach nieprzewidzianych, a zaistniałych w trakcie realizacji zadania, które 

wynikać będą z potrzeb wychowanków i funkcjonowania placówki, jak również aby właściwie 

wydatkować dotacje, umowa zostanie aneksowana wraz z uzasadnieniem. 

Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu 

obecnie prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej, psychologicznej, specjalistycznej dla dzieci 

z autyzmem, fizjoterapii w zależności od potrzeb dziecka, terapii zajęciowej, logopedycznej. 

Działania te będą podtrzymywane w roku 2021. Zwiększenie godzin zajęć specjalistycznych 

będzie dokonywane w zależności od zwiększenia liczby miejsc w placówce oraz 

indywidualnych potrzeb dzieci. W realizacji w/w zadań na 2021 Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek przewiduje zwiększenie liczby miejsc w placówce do 25. 

 

PROJEKT „LEPSZE JUTRO” 

Realizacja projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa II – 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 – Rozwój 

usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Ze względu na rozpoczęcie i zakończenie projektu w 2020r. projekt nie był ujęty w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042. 

W I półroczu 2020 roku został złożony tylko wniosek. Jego okres realizacji był wykazany od 

06.2020 -11.2020 roku. 6 lipca 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu 
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grantowego pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie (IP), 

a Województwem Podkarpackim (Beneficjentem) w trybie korespondencyjnym. 

Budżet projektu wynosi 23 999 970,00 zł w tym 5% na zakupy inwestycyjne tj. 

1 999 998,00 zł. 

Pierwotnie grupę docelową projektu stanowiły 59 DPS z terenu województwa podkarpackiego 

w tym 8 prywatnych. Projekt zakładał wsparcie dla wszystkich DPS z terenu województwa 

podkarpackiego poprzez przyznanie grantów finansowych przeznaczonych na łagodzenie 

skutków choroby COVID-19 oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2. 

Domy Pomocy Społecznej - Grantobiorcy mogli przeznaczyć środki m.in. na niżej wymienione 

działania/formy wsparcia: 

1. Koszty zatrudnienia dodatkowej kadry, zespołów pracujących przy mieszkańcach 

placówek świadczących opiekę całodobową, sprzątaczek, opiekunów itp. Dodatkowa 

kadra - osoby bezpośrednio pracujące z osobami objętymi opieką przez placówkę na czas 

3 m-cy (lipiec 2020 – wrzesień 2020). Pozycja nie obejmuje zatrudnienia personelu 

administracyjnego placówki, a jedynie osoby, które realizują działania bezpośrednio 

związane z przeciwdziałaniem COVID - 19. – maks. do 4 000,00 zł brutto brutto/na 

osobę/ miesięcznie. 

2. Dodatkowe wynagrodzenie (dodatki/premie/nagrody) dla pracowników już zatrudnionych, 

bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w ramach DPS, 

z wyłączeniem personelu medycznego oraz personelu administracyjnego (wynagrodzenia 

powinny odpowiadać wynagrodzeniom wypłacanym w danej placówce oraz odpowiadać 

zapisom Regulaminu Wynagrodzeń w danej placówce) – maks. do 1 450,00 zł 

brutto/brutto/ na osobę/ miesięcznie. 

3. Zapewnienie miejsc do odbywania kwarantanny dla mieszkańców placówek tzw. miejsc 

przejściowych dedykowanych osobom przebywającym w placówkach, powracającym ze 

szpitali oraz nowym pensjonariuszom w tym kosztów związanych z noclegiem, 

wyżywieniem i opieką nad osobami, które znajdować się będą na kwarantannie – 

maks. 250,00 zł/osobodzień. 

4. Przygotowanie i funkcjonowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych 

i wyżywienia dla pracowników placówek, którzy nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych 

domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem COVID-19. – 

175,00 zł/osobodzień. 

5. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób jej potrzebujących (zwłaszcza on-line lub 

telefoniczna), w przypadku, gdy taka pomoc nie jest świadczona w placówce lub zakres 

jej wsparcia jest niewystarczający zarówno dla mieszkańców placówki jak i kadry – 

do 100,00 zł/h. 

6. Przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków lub zakupów żywnościowych 

do instytucji, z przeznaczeniem dla personelu zatrudnionego w placówce poddanego 

częściowej lub pełnej izolacji - 20,00 zł/osobodzień. 

7. Środki ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji, personelu medycznego, 

pensjonariuszy i ich opiekunów (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, 

przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na 

obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, 

gogle ochronne, termometry, itp.).  

8. Sprzęt i wyposażenie związane z walką z COVID-19 m.in. sprzęt do dezynfekcji 

powierzchni (ozonatory, dekontaminatory itp.) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty 
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dezynfekcyjne, łóżka składane wraz z materacami, parawany medyczne, koncentratory 

tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, itp.  

9. Sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek: łóżka, ssaki, koncentratory tlenu, stojaki na 

kroplówki, pościel jednorazowa, naczynia higieniczne, itp.  

10. Zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19.  

Ostatecznie okres realizacji dla Domów Pomocy Społecznej został wydłużony o 1 miesiąc 

(grudzień). 

Z całej kwoty alokacji 23.999 970,00 przyznano granty w wysokości  23 430 856,68 zł. Kwota 

wykorzystana przez Wnioskodawców/Grantobiorców to 22 982 893,18 zł. 

Przyczyny niewydatkowania środków w ramach projektu grantowego „Lepsze 

jutro”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.8 – Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym: 

• uwolniona kwota z 8 prywatnych DPS-ów, 

• krótki okres realizacji projektu od 01.06.2020 do 31.01.2021r (8 miesięcy), w tym 

opracowanie przez Beneficjenta dokumentacji (Regulaminu wraz z załącznikami, Zasad 

również z załącznikami, 

• krótkim okres kwalifikowalności przyznanych grantów Wnioskodawcom/Grantobiorcom 

(w pierwszym konkursie 3 miesięczny okres realizacji poszczególnych form wsparcia), 

ostatni nabór był możliwy do końca roku. 

• oszczędności przy zakupie sprzętu u Wnioskodawców/Grantobiorców, 

• Wnioskodawca/Grantobiorca nie zawsze realizował wszystkie formy wsparcia, które 

wskazywał we Wniosku o powierzenie grantu z powodu  zmieniających się potrzeb w DPS 

w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 

Łagodzenie skutków powodzi w regionie. 

W  związku z powodziami w regionie kwotę 232 595,00 zł.  Uchwałą Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego nr XXV/422/20 z dnia 08 lipca 2020r. przeznaczono na łagodzenie skutków 

powodzi w województwie pomniejszając kwotę z: 

- 22 595,00 zł z badań; 
- 60 000,00 zł z szkoleń; 
- 150 000,00 zł z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 
 
 

II. Oddział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy 
 

Oddział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie  w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. realizował zadania 
wynikające z: 

− ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), 

− ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050       
t.j.), 

− ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 218, z późn. zm.), 

− ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 176, tj.), 
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− ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 1842, t.j.). 
 

 
Zakres tych zadań określają następujące programy wojewódzkie: 
1) Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2014-2020,  
2) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020,  
3) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, oraz 

 

4) art. 4 oraz art. 5 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 
5) art. 15qb Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
 

 
W 2020 roku na realizację w/w zadań Samorząd Województwa dysponował środkami 

w wysokości 778 424,00 zł pozyskanymi z: 

− opłat za wydanie przez Marszałka Województwa zezwoleń na obrót hurtowy napojami 
o zawartości alkoholu do 18 % oraz opłat za wydawanie innych decyzji, wynikających 
z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi w wysokości 678 424,00 zł, 

− budżetu państwa w wysokości 100 000,00 zł na dofinansowanie organizowania szkoleń 
dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
 
Plan zadań i ich realizację w roku 2020 z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie pokazuje: tabela 3, tabela 4 i tabela 5. 
 
Tabela 3.  Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

w 2020 r. 

 .stan na dzień 31.12.2020r ٭  

 
 

Na podstawie art. 15qb Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 1842, t.j.): "Do dnia 
31 grudnia 2020r. zarządy województwa mogą wykorzystać środki z opłat, o których mowa 
w art. 92 opłaty za wydanie zezwoleń, decyzji zmieniających zezwolenia oraz duplikatów ust. 1 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID–19".  

Lp. Rodzaj zadań Plan  
na 2020 r. 

Wykonanie zadań  
w 2020 r. ٭ 

1 2 3 4 

 
1 Dotacje dla organizacji udzielone w ramach 

otwartego konkursu ofert oraz w trybie 
pozakonkursowym  

198 424,00 zł  

95 355,00 zł 

 6 organizacji 
(6 dotacji) 

 
2 

Współpraca z jednostkami administracji 
publicznej -  działania w zakresie profilaktyki 
uzależnień. 

30 000,00 zł 
23 747,68 zł 

2 partnerów 

3 
Działania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

200 000,00 zł 

146 455,54 

17 – ZAZ 
36 - WTZ 

Ogółem 428 424,00 zł 265 558,22 zł 

Różnica  162 865,78 
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Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w kraju oraz konieczność zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął 
decyzje o dokonaniu zmiany w budżecie polegającej na przesunięciu kwoty w wysokości 
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) przeznaczonej na realizację w 2020r. zadań 
wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2014 – 2020, na zakup środków ochrony osobistej (w tym: rękawiczek 
jednorazowych, maseczek filtrujących, fartuchów ochronnych, płynów do dezynfekcji, itp.). 
Zakupione środki ochrony indywidualnej o których mowa powyżej zostały rozdysponowane 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pomiędzy Warsztaty Terapii 
Zajęciowej oraz Publiczne Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze z terenu województwa 
podkarpackiego (zgodnie z Uchwałą Nr 231/4640/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 8 grudnia 2020 r.). 
 

Łączna wartość środków ochrony indywidualnej miała wynosić maksymalnie 200 000,00 zł. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wydano ostatecznie kwotę 146 455,54 zł. 
W ramach prowadzonych działań zakupiono: 

• rękawiczki jednorazowe - 124 200 szt. 

• maski filtrujące FFP2 - 28 208 szt. 

• fartuchy ochronne - 4 488 szt. 

• płyn do dezynfekcji rąk – 1 850 l 
Wsparciem zostało objętych: 

• 17 Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych 

• 36 Warsztatów Terapii Zajęciowej  
z terenu Województwa Podkarpackiego. 
 

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod względem 
finansowym zostały w 2020 r. wykonane w wysokości 61,98%, w stosunku do planu.  
 

Szczegółowa informacja dot. realizacji w 2020 r. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 - stanowi załącznik nr 3.   
 

Powody niewykorzystania zaplanowanych środków w 100 %: 
1. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych 

Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020 wybrano do dofinansowania jedynie 5 zadań 
publicznych, realizacja pozostałych zadań  publicznych w całości zgłoszonych do otwartego 
konkursu, w terminach wskazanych w ofertach, na dzień oceny nie była możliwa z uwagi 
na panującą w kraju sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 (kwota 
oszczędności – 112 155,00 zł). 

2. Zwroty niewykorzystanej kwoty dotacji przez dofinansowany podmiot (kwota oszczędności: 
850,00 zł – Stowarzyszenie Trzeźwościowe i Miłość Diecezji Rzeszowskiej). 

3. Rezygnacja z przyznanej kwoty dotacji (pismo z dnia 27.10.2020 r. z prośbą o rozwiązanie 
umowy o realizację zadnia publicznego oraz porozumienie stron w sprawie rozwiązania 
umowy z dnia 03.11.2020 r.; kwota oszczędności: 11 360,00 zł – Stowarzyszenie Wsparcia 
i Aktywizacji Rodzin SZTAMA). 

4. Mała liczba ofert złożonych w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. 
zm.) – tryb pozakonkursowy, na których dofinansowanie zabezpieczono środki w budżecie. 

5. Oszczędności poczynione przy realizacji porozumień z jednostkami administracji publicznej 
(kwota oszczędności: 2 252,32 zł). 

6. Brak możliwości zorganizowania konferencji profilaktyczno – szkoleniowej, dotyczącej 
przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, ze względu na wprowadzone obostrzenia 
wynikające z panującej w kraju epidemii koronawirusa Sars-CoV-2 (kwota oszczędności:    
4 000,00 zł). 

7. Oszczędność poczyniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu 
zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu środków 
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ochrony indywidualnej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Opiekuńczo-
Leczniczych z terenu województwa podkarpackiego (kwota oszczędności: 53 544,46 zł) 

8. Brak wniosków o dofinansowanie w  2020 r. pierwszego wyposażenia nowotworzonych na 
terenie Województwa Podkarpackiego Centrów Integracji Społecznej, na które w planie 
finansowym na 2020 r. zostały zabezpieczone środki. 

 
Tabela 4. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.  

 

Lp. Rodzaj zadań Plan  
na 2020 r. 

Wykonanie zadań  
w 2020r. ٭ 

1 2 3 4 

 
1 

Dotacje dla organizacji 
pozarządowych w ramach 
otwartego konkursu ofert  

150 000,00 zł 

20 000,00 zł 

1 organizacja 
(1 dotacja) 

 
Ogółem 

 
150 000,00 zł 

 
20 000,00 zł 

Różnica  130 000,00 zł 
 .stan na dzień 31.12.2020r ٭                         
 

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii pod względem finansowym zostały  
w 2020 r. wykonane w wysokości 13,33 % w stosunku do planu.  

 

Raport z wykonania w 2020 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2017 – 2020 - stanowi załącznik nr 4.   

 

Powody niewykorzystania zaplanowanych środków w 100 %: 
 

1. W ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających 
z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020” 
dofinansowano jedynie 1 zadania publiczne. Realizacja pozostałych zadań  publicznych 
w całości w terminach wskazanych w ofertach, na dzień oceny nie była możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 - kwota 
oszczędności – 80 000,00 zł. 

2. Brak ofert złożonych w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) – tryb 
pozakonkursowy, na których dofinansowanie zabezpieczono środki w budżecie. 

 
Tabela 5. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2020 r.  

 

Lp. Rodzaj zadań Plan  
na 2020r. 

Wykonanie zadań  
w 2020r. ٭ 

1 2 3 4 

 
1 

Dotacje dla organizacji pozarządowych 
udzielone w ramach otwartego konkursu 
ofert oraz w trybie pozakonkursowym 

 200 000,00 zł 

64 760,00 zł  

3 organizacje 
(4 dotacje) 

 
Ogółem 

 
200 000,00 zł 

 
64 760,00 zł 

Różnica  135 240,00 zł 
 .stan na dzień 31.12.2020r ٭                         

 
 

Na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2014 – 2020 w 2020 r. zaplanowano do wykorzystania środki w wysokości 200 000,00 zł, 
w tym: 
- 100 000,00 zł ze środków Województwa Podkarpackiego, 
- 100 000,00 zł środki pochodzące z budżetu Państwa - dotacja celowa z przeznaczeniem na 

dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod względem finansowym 
zostały w 2020 r. wykonane w wysokości 32,38 % w stosunku do planu.  
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Szczegółowa informacja dot. realizacji w 2020 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 - stanowi załącznik nr 5.   
 
Powody niewykorzystania zaplanowanych środków w 100 %: 
1. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji przez dofinansowany podmiot (Fundacja na Rzecz 

Przeciwdziałania Przemocy FENIKS, zadanie pn. „Nie daj się wypalić jak FENIKS 
edycja 4 – Przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 9 Zespołów 
Interdyscyplinarnych z terenu 3 powiatów woj. podkarpackiego” kwota: 900,00 zł). 

2. W ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2014 – 2020” dofinansowano jedynie 3 zadania publiczne, realizacja pozostałych zadań  
publicznego w całości zgłoszonych do otwartego konkursu, w terminach wskazanych 
w ofertach, na dzień oceny nie była możliwa z uwagi na panującą w kraju sytuację związaną 
z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 - kwota oszczędności – 47 720,00 zł. 

3. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku szkoleń dla osób 
realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, z uwagi na 
panującą w kraju sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 dano 
możliwość realizacji szkoleń również za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, 
pomimo tego wpłynęła tylko 1 oferta – kwota oszczędności – 86 620,00 zł. 

4. Brak ofert złożonych w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) – tryb 
pozakonkursowy, na których dofinansowanie zabezpieczono środki w budżecie. 

 

III. Oddział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
 

Oddział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
426 z późn. zm.).  
Ustawowe zadania to: 

1) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, 
2) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy – prawo budowlane 

dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,  

3) zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  

Ponadto Oddział realizuje: 

• Wojewódzki Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020, 

• opiniowanie wniosków ośrodków występujących o wydanie wpisu do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób 
niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W 2020 roku na wspomniane wyżej pierwsze trzy zadania Samorząd Województwa 
dysponował środkami PFRON w wysokości 22 736 077,00 zł. Sejmik Województwa 
Podkarpackiego zdecydował, iż w 2020 r. ze środków PFRON realizowane będą pierwsze dwa 
zadania. Nie realizowano trzeciego zadania ustawowego ze środków PFRON, tj. zlecanie 
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych, ponieważ zaplanowano 1 127 991,00 zł ze środków 
Województwa na realizację zadań zbieżnych z wymienionymi w rozporządzeniu, w trybie 
konkursowym. Zaplanowana na 2020 rok kwota 1 127 991,00 zł na realizację zadań 
wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób 
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Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020, 
Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXV/422/20 z dnia 8 lipca 2020 r. została 
zmniejszona o kwotę 200 000,00 zł (w dziale 853 w rozdziale 85311 w § 2360 
z przeznaczeniem na likwidowanie skutków powodzi w województwie podkarpackim)  -  do 
kwoty 927 991,00 zł (§ 2360 – 577 991,00 zł oraz § 6190 - 350 000,00 zł). 

W związku z powyższym w 2020 r. na realizację Wojewódzkiego Programu Wyrównywania 

Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 

2008-2020 pozostały środki w wysokości 927 991,00 zł, z czego przekazano kwotę 

927 367,00 zł (w tym: w trybie konkursowym: I konkurs 548 537,00 zł, II konkurs – 350 000,00 

zł, łącznie 898 537,00 zł; w trybie pozakonkursowym – 28 830,00 zł). Z puli środków 

możliwych do wykorzystania - nie wykorzystano kwoty w wysokości 624,00 zł oraz dokonano 

zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez oferentów  w wysokości 305,28 zł.  

Na dofinansowanie kosztów działania 13 zakładów aktywności zawodowej przekazano 
środki PFRON w wysokości 25 000,00 zł na każdą zatrudnioną osobę niepełnosprawną na 
rok, tj. łącznie 17 127 082,00 zł. Dodatkowo  nowelizacja Ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), dała możliwość zwiększenia dofinasowania kosztów 
rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZAZ ponad 25 000,00 zł  
z zaoszczędzonych środków PFRON na innych zadaniach. Samorząd Województwa 
Podkarpackiego posiadał takie oszczędności na zadaniu: dofinansowanie robót budowlanych, 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w wysokości 
703 537,00 zł. Środki te zostały przekazane zakładom w związku z trudną sytuacją 
spowodowaną pandemią COVID-19. Zakłady aktywności zawodowej w 2020 r. otrzymały 
łącznie kwotę  17 830 619,00 zł środków PFRON. Środki te zostały wykorzystane w 99,96% 
(17 822 987,10 zł).  
Dofinansowano również roboty budowlane dotyczące 11 obiektów służących rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w wysokości 4 357 059,14 zł. Kwota przeznaczona na ten cel to 
4 396 274,00 zł.  
Wykorzystanie środków PFRON na zadania ustawowe, przekazane Województwu na 
podstawie algorytmu wynosi 97,55%. 
Z budżetu Województwa przeznaczono środki w wysokości 1 896 065,00 zł na dofinansowanie 
kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Zakłady wykorzystały środki z budżetu 
Województwa w wysokości 1 890 372,61 zł.  
 
Stopień realizacji w/w zadań w roku 2020 zestawiono w tabeli 6 oraz opisano  
w załączniku nr 6. 
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Tabela 6. Realizacja zadań w 2020 r. w Oddziale Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych 

Lp. Rodzaj zadań 

Plan na 2020 r. Wykonanie zadań w 2020 r. 

Środki PFRON 
Środki z budżetu 

Województwa 
Środki PFRON 

Środki  
z budżetu 

Województwa 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

 
dofinansowanie kosztów  
tworzenia i działania 
zakładów aktywności 
zawodowej  

 
18 339 803,00 zł  

 
Dla 13 ZAZ 
 
Zatrudnienie ogółem: 1089 
osób, w tym: 
795 ON i 294 personelu, 
z tego: finansowane  
ze środków PFRON  
i Województwa - 712 ON  
i 267 personelu 
 

 
1 896 065,00 zł  

 
13 ZAZ 
 

 
17 822 987,10 zł 

 
Dla 13 ZAZ 
 
Zatrudnienie ogółem: 
1089 osób, w tym: 
795 ON i 294 
personelu, 
z tego: finansowane  
ze środków PFRON  
i Województwa - 712 
ON i 267 personelu 
 

 
1 890 372,61 zł  

 
13 ZAZ 
 

 
2 

 
dofinansowanie robót 
budowlanych 
dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych 

 
4 396 274,00 zł   

 
11 obiektów  
 

 
- 

 
4 357 059,14 zł  

 
11 obiektów 
 

 
- 

 
3 

 
zlecanie fundacjom oraz 
organizacjom 
pozarządowym zadań  
z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych  

 
 0 zł 

 
- 

 
0 zł 

 
 

 
- 

4 Wojewódzki Program na 
Rzecz Wyrównywania  
Szans Osób 
Niepełnosprawnych  
i Przeciwdziałania  
Ich Wykluczeniu 
Społecznemu na lata 
2008-2020.  

 
 
 
- 

 
 
 

1 127 991,00 zł 

 
 
 
- 

 
 
 

927 061,72 zł 
 

19 podmiotów 
 
 

5 Opiniowanie wniosków 
ośrodków występujących  
o wydanie wpisu do 
rejestru ośrodków,  
w których mogą odbywać 
się turnusy rehabilitacyjne 
dla osób 
niepełnosprawnych 
korzystających  
z dofinansowania 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

 
 
 
3 wnioski 
 

 
Wydano 3 opinie o ośrodkach informujących   
o dopełnieniu warunków określonych  
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej  z dnia 15 listopada 2007 r.  
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.  
Wydanie opinii każdorazowo poprzedzono 
dokonaniem wizji ośrodka. 

Ogółem 22 736 077,00 zł 3 024 056,00 zł         22 180 046,24 zł 2 817 434,33 zł 

Stan na dzień 31.12.2020r. 
 

Na koniec 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowało 13 zakładów 

aktywności zawodowej, zatrudniających ogółem 1 089 osób, w tym 795 osób 

niepełnosprawnych (z tego 712 osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków 

PFRON w dyspozycji Województwa oraz z budżetu Województwa).  
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 Zakłady prowadzą rehabilitację zawodową i społeczną zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie działalności gospodarczej i obsługowo-

rehabilitacyjnej. Zakłady te posiadają w swej ofercie szeroki zakres wyrobów i usług, m.in.: 

gastronomię, hotelarstwo, pralnie, podpałki ekologiczne K-Lumet, poligrafię, rękodzieło 

artystyczne, stolarstwo, prace porządkowe. 

Lp. Organizator ZAZ 

Środki wydatkowane w 2020 r. 

zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych 

na koniec roku 
środki PFRON 

dodatkowe 
środki 

PFRON 

środki 
budżetu 

Województwa 

1 
PSONI Koło 
Rymanów 

ZAZ Rymanów Zdrój 75 1 875 000,00 74 100,00 208 333,00 

2 
Stowarzyszenie 
„Dobry Dom” 

ZAZ Nowa Sarzyna 85 1 800 000,00 96 144,00 200 000,00 

3 PSONI Koło Jarosław ZAZ Jarosław 130 2 331 249,00 73 800,00 259 028,00 

4 
Gmina Tuszów 
Narodowy 

ZAZ Malinie 45 1 000 000,00 34 566,00 111 111,00 

5 Fundacja „Contigo” ZAZ Wola Dalsza 32 800 000,00 31 619,00 88 889,00 

6 

Towarzystwo 
Przeciwdziałania 
Uzależnieniom 
„Trzeźwa Gmina”  

ZAZ Wola Rafałowska 53 1 325 000,00 73 408,00 147 222,00 

7 
Stowarzyszenie 
„Radość” 

ZAZ Wola Żyrakowska 88 1 520 833,00 99 227,00 168 982,00 

8 PSONI Koło Jarosław ZAZ Stare Oleszyce 54 1 325 000,00 49 500,00 147 222,00  

9 PSONI Koło Krosno ZAZ Nr 1 Krosno 38 925 000,00 0,00 102 778,00 

10 PSONI Koło Krosno ZAZ Nr 2 Krosno 51 1 275 000,00 50 393,00 141 667,00 

11 

Polski Związek 
Organizatorów 
Zakładów Aktywności 
Zawodowej  
i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej 

ZAZ Rzeszów 73 1 362 500,00 47 400,00 151 389,00 

12 
Fundacja IN 
CORPORE 

ZAZ „Aktywni Mimo 
Wszystko” Rzeszów 

35 767 368,10 33 596,00 80 418,61 

13 
Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej 

ZAZ „Centrum Natura” 
Budy Głogowskie 

36 812 500,00 39 784,00 83 333,00 

Razem 795 17 119 450,10 703 537,00 1 890 372,61 
   Stan na dzień 31.12.2020r. 
 

W związku z dynamicznym rozwojem już istniejących zakładów aktywności zawodowej 

w województwie podkarpackim, tj. m.in. poprzez rozszerzenie działalności ZAZ w ramach 

projektów realizowanych z RPO WP 2014-2020 - następuje coroczny wzrost dofinansowania 

działania zakładów ze środków PFRON i budżetu Województwa, wynikający z przejęcia 

finansowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami po zakończeniu ww. projektów.  

Wg stanu na koniec 2020 r. podkarpackie ZAZ zatrudniały na podstawie umowy z WUP 

(projekty z RPO WP 2014-2020) - 65 osób niepełnosprawnych. 

W 2018 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na dofinansowanie 

wzrostu zatrudnienia o 76 osób niepełnosprawnych dotychczas finansowanych z RPO WP 

2014-2020 w funkcjonujących zakładach. W 2019 roku nastąpił ponowny wzrost zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków PFRON oraz budżetu Województwa  
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o kolejne 59 osób niepełnosprawnych, natomiast w 2020 r. o 101 osób niepełnosprawnych 

(w tym 96 osób z projektów UE i 5 osób spoza projektów UE). 

Na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej Zarząd 

Województwa Podkarpackiego w 2020 r. ze środków PFRON przekazał kwotę:  

17 830 619,00 zł oraz z budżetu Województwa: 1 896 065,00 zł. W 2020 roku ZAZ otrzymały 

dodatkowo 703 537,00 zł więcej niż przyznano na podstawie algorytmu,  

w związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19. 

IV. Oddział Ośrodek Adopcyjny. 
 

Oddział Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie w okresie od  01.01.2020r. do 31.12.2020r. realizował powierzone zadania 

w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

Na podstawie zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został 

opracowany i przyjęty Uchwałą Nr 128/3002/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 02 marca 2020r. plan pracy Oddziału - Ośrodek Adopcyjny na 2020 rok. 

Najważniejsze zadania ośrodka to: 

1. Prowadzenie procedur przysposobienia. 

2. Przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, 

 w tym szkolenie dla Kandydatów na rodziców adopcyjnych.     

3. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia. 

4. Wspomaganie kobiet w ciąży, które zgłaszają zamiar pozostawienia dziecka 

 do adopcji.   

5. Wspieranie osób, które przysposobiły dziecko. 

6. Współpraca z sądami, placówkami opiekuńczo– wychowawczymi, placówkami służby 

zdrowia oraz organizacjami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. 

7. Sprawozdawczość i dokumentacja ośrodka adopcyjnego. 

8. Działalność edukacyjna i informacyjna, promocja idei adopcji.   

9. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. 

 

Struktura zatrudnienia w Oddziale Ośrodek Adopcyjny na dzień 31.12.2020r.:                     

(17 etatów) 

− Kierownik  

− Psycholog – 8 osób, w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim, 2 osoby na zwolnieniu 

lekarskim bez zastępstwa. 

− Pedagog – 8 osób. 

 

Sposób realizacji ustawowych zadań 

Oddział Ośrodek Adopcyjny realizuje swoje zadania w oparciu o Regulamin Komisji, która  

opiniuje w sprawach: 

− kwalifikacji dzieci zgłaszanych do przysposobienia  

− kwalifikacji Kandydatów na rodziców adopcyjnych  

− doboru rodziny do potrzeb dziecka 

− wstępnej oceny osób, o których mowa w art.170 ust.1 pkt. 1,2,3, ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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Przedmiotem prac Komisji jest też bieżąca wymiana informacji na temat toczących się spraw.  

W 2020 roku odbyło się 46 posiedzeń Komisji Ośrodka, w ramach których omówiono 

113 spraw związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów będących w trakcie 

realizacji procedury adopcyjnej oraz 225 spraw dotyczących sytuacji dzieci zgłoszonych do 

Ośrodka.  

 W zakresie prowadzenia procedur przysposobienia oraz kwalifikacji dzieci 

 do przysposobienia ośrodek podejmuje działania bieżące według napływających zgłoszeń 

uzasadniających kwalifikację. (Zadanie 1 i 3). Praca specjalistów, psychologów i pedagogów, 

opiera się na stałej współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (placówki 

opiekuńczo – wychowawcze, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy 

Rodzinie, sądy rodzinne) w celu gromadzenia informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, które mogą być objęte prowadzeniem procedury.  

W 2020 roku do ośrodka zostało zgłoszonych 139 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, 

wobec których podejmowano działania związane z realizacją procedury adopcyjnej.  

Proces kwalifikacji dziecka do adopcji polega na każdorazowym przebadaniu dziecka 

psychologicznie i pedagogicznie pod kątem zdolności do nawiązania więzi w nowej rodzinie 

oraz rozwoju psychofizycznego dziecka w celu określenia specyficznych potrzeb tego dziecka.  

W przypadku powzięcia informacji o dziecku z uregulowaną sytuacją prawną, Ośrodek 

niezwłocznie występuje do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zespołu do spraw 

okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub 

dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego o przekazanie w terminie 

7 dni, opinii oraz dokumentacji o której mowa w art. 139a i 38a ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej.  

Kolejny etap kwalifikacji obejmuje diagnozę psychologiczno – pedagogiczną dziecka  

wykonaną przez psychologa i pedagoga ośrodka adopcyjnego, która zwykle przeprowadzana 

jest w miejscu zamieszkania dziecka. Diagnoza obejmuje określenie poziomu rozwoju 

psychofizycznego dziecka, określenie specyfiki potrzeb dziecka, ocenę stopnia możliwości 

nawiązania więzi emocjonalnej dokonywane na podstawie analizy aktualnie istniejących więzi, 

zbadanie stosunku dziecka do przysposobienia, jeśli pozwala na to jego wiek i stopień 

dojrzałości oraz analizę całościowej sytuacji dziecka w celu zbadania, czy przysposobienie 

leży w jego najlepszym interesie.  

Na podstawie uzyskanych informacji sporządzona zostaje tzw. „karta dziecka”, która 

zawiera informacje zebrane o dziecku.  

Na posiedzeniu zespołu pracowników merytorycznych czyli Komisji Ośrodka, dokonana 

zostaje kwalifikacja dziecka do przysposobienia w oparciu o zgromadzony materiał. 

Sporządzona zostaje opinia kwalifikacyjna dziecka i biorąc pod uwagę specyfikę jego potrzeb, 

zostaje dokonany dobór Kandydatów zakwalifikowanych w Ośrodku jako rodzina adopcyjna. 

W 2020 roku Komisja zakwalifikowała do adopcji 39 dzieci. Pozostałe dzieci nie uzyskały 

kwalifikacji do adopcji m.in. z powodu więzi z rodziną zastępczą spokrewnioną, w której 

przebywają oraz braku zgody małoletnich na przysposobienie (dotyczy dzieci powyżej 13 roku 

życia).  

W sytuacji niepozyskania Kandydatów z terenu województwa podkarpackiego – Ośrodek 

Adopcyjny jako prowadzący Wojewódzki Bank Danych przesyła „dokumentację kwalifikacyjną” 

dziecka ośrodkom adopcyjnym prowadzącym wojewódzkie banki danych w pozostałych 

województwach. W przypadku nieznalezienia Kandydatów na rodziców na terenie kraju 

w terminie 55 dni od dnia wysłania dokumentacji ośrodek adopcyjny odpowiedzialny za 

kwalifikację dziecka przesyła dokumentację ośrodkowi adopcyjnemu prowadzącemu 

Centralny Bank Danych.   
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W 2020 roku  trafiło do nas 511 zgłoszeń z informacjami o sytuacji dzieci oczekujących 

w Polsce na przysposobienie. Najczęściej są to dzieci o specyficznych potrzebach, obciążone 

zdrowotnie, rodzinnie, dzieci powyżej 10 roku życia lub liczne rodzeństwa.   

W toku prac Komisji Ośrodka i doboru rodziny do dzieci udało się pozyskać rodziny 

z naszego terenu dla zgłoszonych dzieci. 9 dzieci zgłoszonych w ramach WBD zostało 

przysposobionych przez rodziny skierowane przez OA w Rzeszowie.  Ośrodek Adopcyjny 

w Rzeszowie przesłał zgłoszenie 8 dzieci, dla których nie pozyskano rodziny na naszym 

terenie. 13 dzieci zostało zgłoszonych do Centralnego Banku Danych w celu zakwalifikowania 

do adopcji związanej z przemieszczeniem poza granice Polski.  Jedno dziecko zostało 

zakwalifikowane do adopcji zagranicznej. 

W ramach zadania związanego z przygotowaniem osób zgłaszających gotowość 

 do przysposobienia dziecka prowadzona była ciągła praca diagnostyczno – konsultacyjna 

według dokonywanych zgłoszeń osób zainteresowanych adopcją (Zadanie 2).  

W 2020 roku do  Ośrodka Adopcyjnego zgłosiło się 46 rodzin.  

 Celem procesu diagnostycznego jest poznanie Kandydatów, w kierunku ustalenia czy ich 

kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będą należycie wywiązywali się 

z obowiązków przysposabiających, przy uwzględnieniu, że przysposobienie zawiązuje się dla 

dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój 

i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw 

i wolności. 

Pracownicy dokonują oceny formalnej kandydatów na podstawie zgromadzonych przez 

nich dokumentów. Następnie odbywają się spotkania diagnostyczne z psychologiem 

i pedagogiem na terenie ośrodka adopcyjnego oraz w miejscu zamieszkania Kandydatów na 

rodziców adopcyjnych. Ilość spotkań jest dostosowywana indywidualnie do każdej rodziny. 

Diagnoza opiera się na wywiadzie kierowanym, obserwacji oraz kwestionariuszowych 

badaniach psychologicznych. Ważne jest zaznajomienie się z motywacją i oczekiwaniami co 

do samej adopcji. Podstawą diagnozy jest również poznanie Kandydatów od strony 

funkcjonowania ich małżeństwa, ich systemu rodzinnego, predyspozycji osobowościowych 

oraz samej decyzji i oczekiwań Kandytów odnośnie adopcji. Podczas spotkań Kandydaci 

przedstawiają także swoje opinie co do sposobu wychowywania dziecka, radzenia sobie  

w sytuacjach ewentualnych trudności, zapewnienia mu stabilnego środowiska rodzinnego, 

emocjonalnego, sprzyjającego jego rozwojowi. Celem badań psychologicznych jest 

wszechstronne poznanie osób, które przychodzą do Ośrodka Adopcyjnego. Przedmiotem 

zainteresowania psychologa są m. in. osobowość oraz temperament Kandydatów, ich system 

wartości oraz motywacja do przysposobienia, funkcjonowanie małżeństwa oraz ich systemu 

rodzinnego. Wywiad adopcyjny w miejscu zamieszkania Kandydatów pozwala poznać warunki 

dla rozwoju dziecka. Treść wywiadu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej. Efektem pracy diagnostów z rodziną jest wypracowanie dokumentacji tj. wywiadu 

adopcyjnego oraz opinii psychologicznej.  

Kandydaci uzyskują wstępną pozytywną kwalifikację, która pozwala im na wzięcie udziału 

w szkoleniu dla Kandydatów na rodziców adopcyjnych. Komisja może wstrzymać się od 

wydania pozytywnej kwalifikacji w celu uzupełnienia dokumentacji lub przeprowadzenia 

dodatkowych czynności diagnostycznych, dodatkowego przygotowania Kandydatów bądź do 

czasu ustania przeszkody uniemożliwiającej uzyskanie kwalifikacji, np. utraty dochodów, 

kryzysu, pogorszenia stanu zdrowia i inne. Dodatkowym przygotowaniem dla Kandydatów 

może być uczestnictwo w terapii indywidualnej (poza Ośrodkiem). 
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Osoby pragnące przysposobić dziecko mają obowiązek uczestniczenia  

w szkoleniu, którego tematykę, zakres i wymiar czasowy określają obowiązujące przepisy 

prawne. Jest ono bezpłatne, a jego celem jest przygotowanie Kandydatów do bycia rodzicem 

adopcyjnym. Szkolenie pozwala zastanowić się małżonkom nad ich motywacją, ukazuje 

problemy jakie mogą pojawić się na każdym etapie procesu przysposobienia. Pomaga 

Kandydatom lepiej przygotować się na otoczenie dziecka niezbędną pomocą i opieką w razie 

pojawiających się trudności. Podczas szkolenia przyszli rodzice adopcyjni otrzymują wiedzę 

z zakresu umiejętności wychowawczych, rozwoju i potrzeb dziecka, a także procedur 

prawnych dotyczących procesu adopcji. Po ukończeniu szkolenia ponownie sytuacja rodziny 

jest omówiona przez Komisję Ośrodka.  

W 2020 roku w szkoleniach dla Kandydatów na rodziców adopcyjnych uczestniczyło 

14 osób, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uzyskało  12 osób (1 grupa szkoleniowa). 

Szkolenia prowadzone są w oparciu o  autorski program szkolenia dla kandydatów do 

przysposobienia dziecka pt. „Lecą Bociany”, zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej.   

Kwalifikacja w Ośrodku Adopcyjnym w Rzeszowie ma charakter dwustopniowy. 

Pierwszym etapem jest kwalifikacja do udziału w szkoleniu, kolejnym kwalifikacja na rodzica 

adopcyjnego. Również na tym etapie Kandydaci mogą zostać poproszeni  

o podjęcie i wykonanie pracy własnej w celu pełniejszego przygotowania do pełnienia roli 

rodzica adopcyjnego. 

W ramach pracy Komisji Ośrodka Adopcyjnego w 2020 roku wydano  

30 wstępnych opinii do udziału w szkoleniu: pozytywne dla 15 rodzin (30 osób)  

i negatywne dla 15 rodzin (29 osób). Wydano także opinie kwalifikacyjne na rodzinę adopcyjną 

dla 15 rodzin (30 osób), w tym 14 pozytywnych (38 osób)  i 1 negatywną (2 osoby).   

W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych i jakości pracy z rodzinami 

zgłaszającymi się do Ośrodka pracownicy uczestniczyli w superwizji grupowej  

(6 spotkań) oraz szkoleniu:  Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego – Diagnoza  

(6 osób). Efektem szkolenia był zakup metody, wykorzystywanej do diagnozy dzieci 

kwalifikowanych do adopcji.  

Kandydaci oczekujący na adopcję na każdym etapie procedury mają możliwość kontaktu 

z pracownikami w celu omówienia swoich oczekiwań czy sytuacji osobistej.  Aby umożliwić 

wszystkim zainteresowanym swobodny dostęp do specjalistów ośrodek prowadzi dyżury 

popołudniowe  w  jeden dzień w tygodniu (piątek), w godzinach od 15.30 do 18.00.  

Aktualnie na przysposobienie dziecka oczekuje 51 par  małżeńskich i dwie osoby 

samotne. 

W 2020 roku udzielono 8 porad w ramach 5 prowadzonych spraw wspomagania kobiet 

będących w ciąży.  (Zadanie 4).  

W zakresie działań związanych z udzielaniem wsparcia osobom, które przysposobiły 

dzieci prowadzono indywidualną pomoc postadopcyjną, tzn. pracę z rodzicami, którzy już 

adoptowali dzieci i potrzebują wsparcia pedagogicznego i psychologicznego (Zadanie 5). 

Praca prowadzona była na wniosek rodziny, w głównej mierze dotyczyła  pomocy 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, poradnictwo, pomoc 

pedagogiczną i psychologiczną, pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego a także pomoc 

osobom w poszukiwaniu rodzeństwa biologicznego i nawiązania kontaktu pomiędzy rodzinami 

adopcyjnymi, które przysposobiły brata lub siostrę.   

   Łącznie udzielono 64 konsultacji w ramach wsparcia postadopcyjnego – 

indywidualnego.  
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W ramach współpracy z placówkami służby zdrowia, sądami, placówkami opiekuńczo – 

wychowawczymi oraz organizacjami właściwymi w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, na bieżąco prowadzono konsultacje i wymianę informacji na temat prowadzonych 

spraw (Zadanie 6). 

Do zadań własnych Oddziału Ośrodek Adopcyjny należy również udział 

w zespołach opiniujących sytuację dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno 

instytucjonalnej jak i rodzinnej. Spotkania takie organizowane są na terenie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz przez organizatorów pieczy zastępczej. Na posiedzeniu 

omawiana jest zasadność dalszego pobytu małoletnich w pieczy zastępczej. W tym celu 

analizowana jest w pierwszej kolejności możliwość powrotu do rodziny biologicznej, a jeśli to 

nie jest możliwe rozważana jest możliwość skierowania dziecka do adopcji.    

W 2020 roku pracownicy Ośrodka Adopcyjnego wzięli udział w 38 zespołach,  

w czasie których omówiono sytuację 458 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.  

Ośrodek prowadził także diagnozę osób na potrzeby sądu w związku 

z opiniowaniem Kandydatów do przysposobienia dzieci swoich współmałżonków oraz rodzin 

zastępczych, które po uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci podjęły decyzję 

o ich przysposobieniu. Opracowywano także opinie dla sądu w związku 

z powierzeniem dzieci do adopcji w okresie tak zwanej „preadopcji”.  W 2020 roku wydano 45  

takich opinii, łącznie na potrzeby sądu wydano 99 takich opinii.  

Ośrodek Adopcyjny na bieżąco dokumentuje pracę z zakresu realizacji swoich zadań, 

zgodnie z zapisem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dwa razy do 

roku przygotowuje sprawozdania z realizacji powierzonych zadań ministrowi właściwemu 

ds. rodziny za pośrednictwem marszałka województwa (Zadanie 7).  

  W zakresie promowania idei adopcji (Zadanie 8) kierownik Ośrodka wziął udział 

w audycji radiowej w Polskim Radiu Rzeszów poświęconej problematyce adopcji oraz udzielił 

wywiadu dla lokalnej gazety Nowiny, w którym poruszono najważniejsze zagadnienia 

dotyczące tego tematu.  

 W zakresie przygotowania Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dyrektorów 

placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w okresie sprawozdawczym 

przeprowadzono 1 cykl szkoleniowy (Zadanie 9).  Szkolenie prowadzone jest w oparciu 

o autorski program szkolenia przeznaczony dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego 

pt. „Być Rodzicem Zastępczym”. Program został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej.  

Do udziału w szkoleniu kwalifikowane są osoby zgłoszone przez organizatora pieczy 

zastępczej oraz mające pozytywną opinię pedagogiczno-psychologiczną sporządzoną przez 

OPZ, w którym się starają o status rodziny zastępczej. Łącznie przeszkolono 16 osób  -  

szkolenie podstawowe dla rodzin niezawodowych.  

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie realizował działania 

pomocowe w formie telefonicznego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla 

wszystkich zainteresowanych osób.  Działania te trwały od 11 maja 2020 roku do 31 grudnia 

2020 roku.  Informacja o możliwości uzyskania wsparcia zamieszczona była na stronie 

internetowej ROPS w Rzeszowie oraz została przekazana, a także ponawiana i aktualizowana 

do powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie podkarpackim oraz 
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Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Dyżury pracowników Ośrodka 

Adopcyjnego realizowane były:  

- od 11 maja  do 01 czerwca w godzinach 8.00  - 20.00; 

- od 01 czerwca do 30 czerwca w godzinach 8.00 - 19.00;   

- od 01 lipca do 31 sierpnia od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 15.30 oraz 

w środę i w piątek w godzinach 8.00- 18.00;  

- od 01 września do 09 października od poniedziałku do czwartku w godzinach  

8.00 – 15.30 oraz w piątek w godzinach 8.00- 18.00;  

- od 09 października do 31 grudnia w godzinach 8.00- 15.30.  

Zmiany godzin prowadzenia dyżurów wynikały z małego zainteresowania taką formą wsparcia.  

W ramach prowadzonego działania udzielono łącznie 9 porad dla osób będących  

w trudnej sytuacji życiowej.  

 

Tabela 7. Działalność Ośrodka Adopcyjnego w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

 
Lp. 
 

 
Zadania OAD 
 

Suma 

1. Liczba przysposobionych dzieci 59  

2. Liczba prowadzonych preadopcji 24   

 
3. 

Liczba wydanych opinii psychologicznych i pedagogicznych na potrzeby Sądu 99  

 
4. 

Liczba przeprowadzonych diagnoz pedagogicznych/psychologicznych 
Kandydatów do przysposobienia dzieci (wszystkich łącznie na potrzeby Sądu  
i aktualizacje) 

170 diagnoz 
kandydatów  

i 99 opinii na potrzeby 
sądu 

 
5. 

Liczba diagnoz psychologicznych/pedagogicznych dzieci zgłoszonych do 
adopcji 

305 

6. Liczba dzieci z terenu Woj. Podkarpackiego zgłoszonych do WBD 8  

7. Liczba dzieci z terenu Woj. Podkarpackiego zgłoszonych do CBD 
 

13  

 

8. 

Liczba Kandydatów oczekujących na przysposobienie dziecka   

  

53 rodziny  
51 małżeństw i 2 osoby 

samotne     

 

9. 

Liczba Kandydatów, którzy zgłosili się do ośrodka w celu przysposobienia 

dziecka 
46 rodzin  

10. Liczba osób przeszkolonych na rodzinę adopcyjną 12  

 

11. 
Liczba osób przeszkolonych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  16 

12. 
Liczba posiedzeń zespołów ds. oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w których uczestniczyli pracownicy ośrodka 
38 

13. 
Liczba dzieci, których sprawy były przedmiotem posiedzeń zespołów ds. oceny 

sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
458 

 

14. 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne na każdym etapie procedury 

adopcyjnej 
1731 

 
15. 

Wsparcie kobiet w ciąży, które sygnalizują zamiar oddania dziecka do adopcji 5 spraw/8 porad 

Stan na dzień 31.12.2020r. 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

Tabela 8.  Informacja o dzieciach przysposobionych 

Lp. Wyszczególnienie Liczba dzieci 

1. Dzieci przysposobione z tego w wieku: 59  

1.1. poniżej 1 roku 5  

1.2. od 1 roku do 4 lat 23  

1.3. od 5 do 9 lat 18 

1.4. 10 i więcej lat 13 

2. Dzieci przysposobione, z tego: 59  

2.1. dziewczęta 19  

2.2 chłopcy 40  

3. Dzieci przysposobione z orzeczeniem o niepełnosprawności 2  

4 Dzieci według miejsca pobytu przed przysposobieniem, w tym: 59 

4.1 w pieczy instytucjonalnej 6 

4.2. w rodzinnej pieczy zastępczej 32  

4.3. w rodzinie biologicznej 21  

Stan na dzień 31.12.2020r. 
 

Tabela 9. Informacja finansowa nt. działalności Oddziału - Ośrodek Adopcyjny w 2020r. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. 
Wysokość planowanych w danym roku wydatków z zakresu organizowania i 
prowadzenia ośrodków adopcyjnych 

1 574 670  

2. 
Otrzymana z budżetu państwa w danym okresie sprawozdawczym dotacja na 
organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych 

1 574 670  

3. 
Wydatki na obsługę zadania z zakresu organizowania i prowadzenia ośrodków 
adopcyjnych, w tym: 

1 564 682  

3.1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 358 048  

3.2. Wydatki inwestycyjne 0 

3.3. Wydatki administracyjne 206 634  

3.4. Wydatki związane z obsługą wojewódzkiego banku danych 0 

4. 
Wydatki na obsługę zadania z zakresu organizowania i prowadzenia ośrodków 
adopcyjnych sfinansowane z dotacji z budżetu państwa 

1 564 682 

Stan na dzień 31.12.2020r. 
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V.   Oddział Projektów i Funduszy. 

Oddział Projektów i funduszy w 2020 roku realizował niżej wymienione i opisane 
projekty: 
1. Liderzy kooperacji. 
2. Sentinel. 
3. Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-

2022. 
4. Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie 

po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. 
5. Kompetencje plus. 

 
„Liderzy kooperacji” – to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna 
pomoc społeczna. 

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 roku przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej w Warszawie. 

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 27 773 272,46 zł i obejmuje 

dofinansowanie w kwocie 27 773 272,46  zł:, z następujących źródeł: 

• ze środków europejskich w kwocie 23 407 314,02 zł 

• ze środków dotacji celowej w kwocie 4 365 958,44 zł 

 

Budżet projektu na rok 2020 wynosił 19 597 364,00 zł (wydatki finansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE – 16 516 657,00zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 

3 080 707,00 zł), z czego wykonano 17 215 099,90zł.  

Zgodnie z podpisaną umową realizacji projektu na wydatki związane z kosztami pośrednimi 

przysługuje ryczałt w wysokości 10% kosztów bezpośrednich projektu. W ramach kosztów 

pośrednich zatrudnione zostały osoby pełniące funkcje: kierownik projektu- 3/4 etatu, 

koordynator regionalny-1/4 etatu, specjalista ds. finansowych- 1 etat, specjalista ds. zamówień 

publicznych- 2/5 etatu. Poniesione zostały również koszty usługi radcy prawnego, delegacji 

dla zespołu projektowego oraz odpisu na ZFŚS.  

 

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy 

instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych 

z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich 

na obszarze makroregionu obejmującego województwa: lubelskie, mazowieckie, 

podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie, w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2021 oraz 

wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej 

wirusem SARS-CoV2 i zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii. 

Podstawa prawna: umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00.  

Działania realizowane w roku 2020 w ramach  II ETAPU: DZIAŁANIA TESTOWE. 

• 189 godz. superwizji, 

• 1080 godz. doradztwa, 
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• 152 godz. konsultacji prawnych, 

• 270 godz. konsultacji naukowych, 

• 270 godz. pracy Eksperta ds. metodyki, 

• 1800 godz. pracy animatorów gminnych i powiatowych, 

• 80 godz. szkoleń w ramach „Szkoły kooperacji”, 

• odbyło się 1 spotkanie makroregionalne. 

 

W dniu 9 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się 

spotkanie informacyjno-edukacyjne dla władz gmin i powiatów, Wojewódzkiego Zespołu 

Kooperacji (WZK), Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), Animatorów gminnych 

i powiatowych oraz członków Zespołu ds. Modelu zaangażowanych w realizację projektu. 

Podczas spotkania zaprezentowany został Model Kooperacji w gminach wiejskich 

wypracowany podczas pierwszego etapu realizacji projektu - I kamienia milowego.  

 

W dniach 9-10 marca w Sandomierzu odbyło się IX spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz 

Komitetu Sterującego. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkich 

Podmiotów Sektorowych działających na obszarze makroregionu. Podczas spotkania 

przedstawiono informacje z przebiegu testowania Modelu, dobre praktyki związane z pracą 

PZK, współpracy z rodziną, działaniami środowiskowymi, przedstawione zostały wyniki badań 

ewaluacyjnych. 

 

W czerwcu i w lipcu odbyła się II część szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji dla członków 

Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin: Krempna, Ostrów, Przeworsk, Świlcza, 

Trzebownisko i Zarzecze, biorących udział w projekcie. Łącznie w szkoleniu udział wzięło 30 

członków PZK z gmin woj. podkarpackiego. Podczas 80 godzin szkolenia uczestnicy ćwiczyli 

sposoby skutecznej kooperacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, asertywnej odmowy 

oraz wprowadzania w życie dobrych praktyk. Szkolenie zakończyło się rozdaniem certyfikatów 

dla uczestników zajęć. 

 

W sierpniu rozpoczęła się realizacja projektów socjalnych dla gmin uczestniczących 

w projekcie. Były one skierowane dla osób/rodzin/grup objętych testowaniem Modelu 

Kooperacji. W ramach projektów socjalnych zapewnione zostało wieloaspektowe wsparcie, 

wynikające z indywidualnych zdiagnozowanych potrzeb, które zostały określone przez zespół 

specjalistów w trakcie warsztatów diagnostycznych. Zapewniono m.in. usługi szkoleniowe, 

pomoc prawną, psychologiczną i psychiatryczną, usługi rehabilitacyjno-usprawniające, 

psychodietetyczne, a także dostawy sprzętu komputerowego, sportowego i specjalistycznego. 

 

W dniach 07-08 września w Toruniu odbyło się spotkanie Komitetów Sterujących trzech 

projektów aktualnie testujących Modele kooperacji tj: 

• „Liderzy kooperacji” w ramach Makroregionu I obejmującego województwa lubelskie, 

mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie. 

• „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Makroregionu II obejmującego 

województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, 

warmińsko-mazurskie i lubuskie. 

• „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” w ramach 

Makroregionu III obejmującego województwa śląskie, opolskie, małopolskie i łódzkie. 
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Tematyka koncentrowała się wokół bieżącego etapu projektowego jakim jest pilotaż 

wypracowanych modeli kooperacji wszystkich makroregionów.  

 

W dniach 14-15 grudnia odbyło się zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu 

Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”. Podczas spotkania dyskutowano głównie nad 

postępem prac związanych z testowaniem Modelu kooperacji. Wypracowano rekomendacje, 

zaprezentowano wyniki badań fokusowych i statystycznych. 

 

W 2020 r. realizowano również zad. 5 DZIAŁANIA DODATKOWE W WALCE 

Z KORONAWIRUSEM. 

W ramach zadania zakupiono łącznie:  

• 207 ozonatorów powietrza,  

• 1 551 500 szt. rękawiczek jednorazowych,  

• 83 562 maseczek – jednorazowych, masek i półmasek filtrujących,  

• 17 720 litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni,  

• 2 240 przyłbic, 

• 2 155 kombinezonów ochronnych I i III klasy,  

• 14 500 szt. ochraniaczy flizelinowych na buty, 

• 1 753 opakowań chusteczek antybakteryjnych,  

• 5 800 czepków ochronnych, 

• 3 050 fartuchów ochronnych,  

• 984 komplety pościeli jednorazowej, 

• 804 dozowników bezdotykowych,  

• 385 termometrów bezdotykowych,  

• 161 mat dezynfekujących 

Wsparcie to trafiło do 287 instytucji w tym: 

• 51 DPS-ów, 

• 45 Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, 

• 44 Schroniska i noclegownie, 

• 4 Domy Samotnej Matki, 

• 4 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne, 

• 10 GOPS-ów, PCPR-ów, 

• 69 Środowiskowych Domów Samopomocy, 

• 16 Ośrodków Interwencji Kryzysowej, 

• 37 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

• 7 Hospicjów. 

 

Łącznie na przeciwdziałanie wirusowi SARS-CoV-2 i łagodzeniu skutków COVID-19 w ramach 

projektu przeznaczono 814 756,50 zł. 

 

Projekt pn. „SENTINEL- Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych 

w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny 

w państwach Europy Środkowej” był współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju 

Regionalnego w ramach Komponentu 1 Programu INTERREG Europa Środkowa, Działanie 

1.2 Poprawa umiejętności i przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki i innowacyjności 

w regionach Europy Środkowej.  
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Projekt realizowany był w okresie od 1.07.2017 r. do 31.05.2020 r. w partnerstwie 

z 10 instytucjami z Polski, Węgier, Czech, Włoch, Słowenii i Niemiec. Liderem Projektu jest 

Węgierska Służba Medyczna Zakonu Maltańskiego. Celem projektu było wypracowanie 

modelu wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych tak, aby stały się motorem integracji 

społecznej i reintegracji zawodowej. Partnerzy projektu SENTINEL przetestowali nowe 

modele operacyjne oraz usługi doradcze zaprojektowane w celu wzmocnienia przedsiębiorstw 

społecznych w mniej rozwiniętych regionach Europy Środkowej. Równocześnie rozwijane były 

innowacyjne metody ułatwiające wymianę informacji i współpracę tych przedsiębiorstw. 

Podstawą realizacji projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie była 

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXXIX/692/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. 

oraz Umowa partnerska podpisana przez Dyrektora ROPS w dniu 27 czerwca 2017 r.  

Uchwałą Nr XVII/268/19 z dnia 23 grudnia.2019 r. został ustalony plan wydatków na 2020 rok 

w kwocie 66 356,00 zł. W dniu 27 kwietnia 2020 r. na wniosek ROPS w Rzeszowie Sejmik 

Województwa Podkarpackiego uchwałą nr XXII/359/20 dokonał zmian, zwiększając plan 

wydatków na 2020r. do kwoty 98 220,00 zł. 

Wydatki do 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości 74 427,71  zł tj. 75,78% % planu. 

Kwota 63 263,54 zł pochodziła z budżet Unii Europejskiej (do refundacji w 85 %), natomiast 

kwota 11 164,17 zł z budżet Województwa Podkarpackiego. 

Wszystkie zadania wykonane w 2020 roku przez zespół projektowy Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Rzeszowie były realizowane we współpracy z partnerem projektu – 

Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Przedsięwzięcia były realizowane zgodnie  

z harmonogramem i nie było opóźnień ani ryzyka nieosiągnięcia zamierzonego celu. Działania 

zostały podzielone na 5 kategorii według dokumentu „Application Form”: 

WPM – Zadania związane z zarządzaniem projektem: Koordynator projektu wziął udział 

w szóstym spotkaniu Komitetu Sterującego, które odbyło się podczas międzynarodowego 

spotkania partnerów projektu. Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 spotkanie miało 

charakter zdalny (online). Koordynator projektu uczestniczył w piątej telekonferencji partnerów 

projektu, której celem było omówienie postępu prac i przygotowanie do międzynarodowego 

spotkania w Berlinie. Ponadto przedłożono do zatwierdzenia przez Centrum Projektów 

Europejskich szósty wniosek o płatność za który uzyskano certyfikat wydatków.  

WPC – Zadania związane z komunikacją: utrzymywano stały kontakt bezpośredni, 

telefoniczny i mailowy z Liderem projektu oraz partnerami projektu. Regularnie umieszczano 

informacje o Ekonomii Społecznej w Polsce na stronie internetowej projektu. Ponadto zespół 

projektowy  brał udział w organizacji konkursu filmów dokumentalnych o ekonomii społecznej. 

Działania polegały na promocji wydarzenia, kontakcie z instytucjami biorącymi udział 

w konkursie a także zakupie nagród dla zwycięzców konkursu. Koordynator projektu był 

członkiem Międzynarodowego Jury konkursu.  

W dniach 19-20 maja 2020 r. zespół projektowy wziął udział w konferencji kończącej projekt. 

Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 spotkanie miało charakter zdalny (online). W trakcie 

tego wydarzenia miało miejsce oficjalne otwarcie Międzynarodowej Sieci Wsparcia 

Przedsiębiorstw Społecznych.  

Zespół projektowy brał udział w przygotowaniu broszury o projekcie SENTINEL.  

WPT1 – Zadania związane z wypracowaniem modeli współpracy i wsparcia dla 

przedsiębiorstw społecznych: zespół projektowy opiniował takie dokumenty jak: „Podręcznik 

tworzenia i prowadzenia sieci przedsiębiorstw społecznych”, „Podręcznik usług wsparcia 
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przedsiębiorstw społecznych” oraz „Harmonogram działań Międzynarodowej Sieci Wsparcia 

Ekonomii Społecznej”.   

WPT3 – Zadania związane z zarządzaniem wiedzą, zaangażowaniem interesariuszy 

i trwałością rezultatów projektu: zespół projektowy wziął udział w międzynarodowym spotkaniu 

partnerów projektu. Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 spotkanie miało charakter zdalny 

(online). W trakcie spotkania omawiano rezultaty projektu, trwałość wypracowanych 

rozwiązań, a także sposoby ich promocji. Kierownik projektu przygotował prezentację 

dotyczącą prac w projekcie partnerów z Polski.   

Zespół projektowy we współpracy z partnerem projektu Rzeszowską Agencją Rozwoju 

Regionalnego S.A.  zorganizował III Spotkanie Okrągłego Stołu w Błażowej. Spotkanie miało 

charakter mini konferencji, na którą składały się wystąpienia, warsztaty, panel dyskusyjny 

a także szkolenie z wprowadzenia nowej ścieżki wsparcia wypracowanej w ramach programu 

pilotażowego. Ponadto Zespół projektowy we współpracy z partnerem projektu RARR S.A. 

ukończył prace nad dokumentami „Zalecenia polityczne na szczeblu krajowym” oraz „Plan 

działań”. Dokumenty te przedstawiają projekt SENTINEL, jego prace, rezultaty, a także 

zawierają  propozycje poprawy współpracy, wsparcia i wizerunku sektora ekonomii społecznej.  

Projekt został zakończony zgodnie z harmonogramem, osiągnięto wszystkie zakładane 

wskaźniki oraz dokonano prawidłowego rozliczenia projektu. 

Projekt pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim 

w latach 2020-2022”. 

Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie to zadanie wynikające z art. 21 pkt 

4a i art. 21a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 

z późn. zm.). Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest realizatorem projektu 

pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie 

podkarpackim w latach 2020-2022”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii 

społecznej w regionie.  

Podstawą prawną realizowanego zadania jest decyzja o dofinansowaniu projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego podjęta w dniu  

23.04.2020 r. (nr Decyzji: RPPK.08.06.00-18-001/19-00) oraz Uchwała nr 115/2740/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21.01.2020 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Rzeszowie do realizacji przedmiotowego projektu. 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

Planowane łącznie nakłady finansowe: 2 160 000,00 zł. 

Planowany wkład własny: 15% wartości projektu, tj.  324 000,00 zł. 

Łączny budżet zaplanowany na 2020 rok: 720 000,00 zł, w tym środki UE - 612 000,00 zł, 

wkład własny - 108 000,00 zł. 

 

W ramach projektu w 2020 r., tj. od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę 

597 622,76 zł, w tym środki UE – 492 943,73 zł, wkład własny – 104 679,03 zł.  
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Celem głównym projektu jest zwiększenie roli sektora ES w województwie podkarpackim 

poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji podmiotów ekonomii społecznej (PES), wzrostu 

widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród 

mieszkańców województwa podkarpackiego. Działania projektowe pozwoliły również 

wzmocnić i poszerzyć zakres działań sektora ES w regionie, zapewniły koordynację działań 

podejmowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 

wzrostu zatrudnienia w sektorze ES.  

W okresie od 01.01.2020 - 31.12.2020 r. w ramach kosztów bezpośrednich realizowane były 

następujące zadania: 

Zadanie 1. Zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej.  W ramach zadania: 

• powołano PKRES na kolejną, 4-letnią kadencję (Uchwała Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 19 maja 2020r., nr 156/3418/2020), 

• zorganizowane zostało posiedzenie online PKRES oraz spotkania zdalne z częścią 

Członków PKRES, 

• na bieżąco prowadzono konsultacje strategicznych dokumentów, 

• pracownik merytoryczny zadania brał czynny udział w realizacji działań w ramach 

pozostałych zadań projektu. 

 

Zadanie 2. Zapewnienie funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w województwie 

podkarpackim.  W ramach zadania: 

• przygotowywano dokumentację projektową pod edycję projektu na lata 2020-2022 

(regulaminy, wzory dokumentów, itp.),   

• zrealizowano postepowania zamówień publicznych na działania zaplanowane w ramach 

zadania (m.in. usługi trenerskie/moderatorskie, doradztwo dla jst), 

• zapewniono obsługę i organizację spotkań sieci kooperacji podmiotów ekonomii 

społecznej w formie stacjonarnej (luty 2020r.) oraz w formie online (czerwiec - grudzień 

2020 r.) – 14 spotkań sieci kooperacji w których łącznie udział wzięły 73 osoby (jedna 

osoba mogła wziąć udział w większej ilości spotkań niż 1),  

• zorganizowano i zapewniono obsługę seminarium w formie online 6 grup seminaryjnych 

w okresie październik-grudzień 2020 r., w których łącznie udział wzięło 60 osób ((jedna 

osoba mogła wziąć udział w większej ilości seminarium niż 1), 

• realizowane było doradztwo specjalistyczne dla JST ze stosowania klauzul i aspektów 

społecznych w zamówieniach publicznych, 

• aktualizowane były bazy podmiotów ekonomii społecznej (np. baza przedsiębiorstw 

społecznych w województwie, baza zakładów aktywności zawodowej, itp.), 

• przedłużono certyfikację znaku zakup prospołeczny dla 5 podkarpackich PES,  

 

Zadanie 3. Promocja sektora ES oraz zwiększenie widoczności PES. W ramach zadania: 

• prowadzono stronę es.rops.rzeszow.pl oraz fanpage na facebook’u Podkarpacka 

Ekonomia Społeczna,  

• przeprowadzono zamówienie publiczne na działania w ramach zadania (m.in. zakup 

materiałów informacyjno-promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu, usługę 

informatyczną, film o ekonomii społecznej, audycje radiowe o ekonomii społecznej), 

• zorganizowano forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej (spotkanie warsztatowe), 
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• uzupełniono katalog produktów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej 

(on-line) o nowe podmioty, 

• w ramach działań promujących podmioty ekonomii społecznej został zrealizowany film pt. 

„Śladami podkarpackiej ekonomii społecznej”, który został umieszczony w mediach 

społecznościowych (Facebook.com, Youtube.com).  Na antenie Polskiego Radia 

Rzeszów S.A. wyemitowano cykl audycji radiowych „Wszechobecna ekonomia 

społeczna” - 15 audycji, 

• zrealizowany został konkurs Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej – ogłoszenie 

o konkursie, nabór aplikacji, rozstrzygnięcie oraz uroczyste ogłoszenie wyników online. 

 

Zadanie 4. Prowadzenie badań oraz publikacja raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej 

w regionie. W ramach zadania: 

• zebrano pierwsze dane dotyczące stanu sektora ekonomii społecznej w województwie 

podkarpackim i dokonano wstępnej analiza danych zastanych, 

• zagregowano dane z badań z lat poprzednich, 

• przygotowano wstępną analizę danych za pomocą metod ekonometrycznych 

(statystycznych),  

• przygotowano raport w języku polskim zawierający wstępne rekomendacje dotyczące 

przyszłych badań (przygotowywany do publikacji),  

• uszczegółowiono narzędzia badawcze dla JST, prowadzono prace nad narzędziem 

do badania internetowego oraz testowano ankiety internetowe. 

 

W związku z wystąpieniem pandemii choroby COVID-19 część zaplanowanych działań 

w ramach ww. zadań zmieniła formę realizacji lub zostało odwołanych, a wygenerowane w ten 

sposób oszczędności zostały przeznaczone na działania związane z walką ze skutkami 

pandemii COVID-19. 

 

Zadanie 5. Działania związane z walką ze skutkami pandemii COVID-19: 

Dostrzegając dramatyczną sytuację w jakiej znalazły się podmioty ekonomii społecznej, w tym 

przedsiębiorstwa społeczne z województwa podkarpackiego, w związku z ograniczeniami 

związanymi z COVID-19, zlecono szycie maseczek i produkcję przyłbic dla Ośrodków Pomocy 

Społecznej podkarpackim PES na kwotę 139 021,36 zł. Przekazano środki ochrony osobistej 

do 157 podkarpackich OPS – łącznie 21 000 maseczek ochronnych wielorazowego użytku 

oraz 4250 przyłbic ochronnych. 

Przyczyny niewykonania wszystkich planowanych wydatków: 

Od marca 2020r. w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 nie zrealizowano posiedzenia 

PKRES, jak również została podjęta decyzja o odwołaniu Wielkanocnego Kiermaszu ES. 

Realizacja części działań została zmieniona na tryb online, w związku z czym konieczne stało 

się pozyskanie odpowiednich licencji na program je obsługujący. Wszelkie opóźnienia 

w realizacji projektu powstałe w wyniku pandemii, jak również przeciągających się postępowań 

zamówień publicznych były sukcesywnie usuwane. Wszelkie powstałe oszczędności z tytułu 

zrealizowanych już działań zostaną wykorzystane do końca projektu na rozszerzenie zakresu 

obecnych działań lub poprzez dodanie nowych działań wpisujących się w cele projektu. 

Na dzień tworzenia Sprawozdania nie ma żadnych przesłanek by wskaźniki projektu nie 

zostały zrealizowane w 100%. 
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Projekt pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących 

psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”  

Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jako 

Lider, w partnerstwie z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym 

Misericordia, Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodek Polityki Społecznej 

w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” 

oraz Województwem Świętokrzyskim – Regionalnym Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach 

i Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje ww. projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 

w środowisku lokalnym który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

Celem projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu 

deinstytucjonalizacji, skierowanego do osób chorujących psychicznie po wielokrotnych 

pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczącego różnych form usług świadczonych 

w społeczności lokalnej. Opracowany standard aktualnie jest pilotażowo wdrażany na terenie 

gminnych jednostek samorządu terytorialnego zróżnicowanych pod względem sytuacji 

społeczno–gospodarczej, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie 

wsparcia osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym 

w formie mieszkalnictwa wspomaganego.  

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 10 103 705,70 zł, w tym budżet 

ROPS w Rzeszowie wynosi 665 323,00 zł. Budżet ROPS w 2020 r. wyniósł 433 307,07  zł, 

w tym dofinansowanie ze środków UE · 365 191,09 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 

68 115,98 zł.   

Kwota wydatków poniesionych oraz wykonany zakres rzeczowy od początku realizacji projektu 

do końca roku 2020 – 563 459,79 zł (wydatki bieżące). Zaplanowane na 2020 r. wydatki 

w kwocie  441 246,00,00 zł zostały wykonane w 98,20% planu na realizację projektu.  

Podstawą prawną realizowanego zadania jest: 

I. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu 

psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 

2020, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.”; 

zawarta w dniu 16.11.2017r.  

II. Umowa o dofinansowanie projektu numer POWR.02.08.00-00-0021/17-00 zawarta w dniu 

29.12.2017. 

III. Uchwała nr 396/8319/2018 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

6.02.2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Rzeszowie do realizacji przedmiotowego projektu.  

 

Grupę docelową stanowi 5 gminnych jednostek samorządu terytorialnego (3 gminy na terenie 

województwa lubelskiego, 1 gmina na terenie województwa świętokrzyskiego i 1 gmina na 

terenie województwa podkarpackiego – Gmina Żyraków), zróżnicowanych pod względem 

sytuacji społeczno–gospodarczej. Wsparcie zostało skierowane do gmin, gdzie 

zdiagnozowano potrzeby w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie po wielokrotnym 

pobycie w szpitalu psychiatrycznym. Uczestnikami projektu są osoby, które zwłaszcza 
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w pierwszym okresie po opuszczeniu szpitala potrzebują pomocy i wsparcia, aby powrócić 

do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach projektu łącznie realizowane 

są następujące zadania: 

Zadanie 1. Opracowanie  standardu w zakresie deinstytucjonalizacji dla osób chorujących 

psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Zadanie zostało 

zrealizowane w 2018 r. W wyniku jego realizacji powstał standard w zakresie 

deinstytucjonalizacji dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu 

psychiatrycznym.  

Zadanie 2. Wdrożenie opracowanego standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na terenie 

gminnych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach zadania od czerwca 2018 r. 

w Straszęcinie (gmina Żyraków) funkcjonuje mieszkanie wspomagane, w którym wdrażany 

jest opracowany standard. W mieszkaniu przebywa 5 osób. Każda z nich przeszła kurs 

usamodzielniający (kurs kulinarny, umiejętności życia codziennego, pierwszej pomocy, bhp, 

itp. – w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników). Uczestnicy projektu są objęci 

opieką psychiatryczną i psychologiczną oraz korzystają z terapii zajęciowej, jednak na co dzień 

funkcjonują samodzielnie (w mieszkaniu nie mieszka żaden opiekun), co stanowi innowacyjne 

rozwiązanie w skali Polski i wyznacza nowe trendy w procesie przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.   

W 2020 r. odbywały się cykliczne spotkania ze specjalistą ds. merytorycznych projektu ze 

Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, podczas 

których omawiano na bieżąco pojawiające się trudności, rozwiązywano bieżące problemy 

i omawiano aktualną sytuację mieszkańców. W okresie pandemii spotkania odbywały się 

online, wzmożono również kontakt telefoniczny.  

Dużą trudnością dla mieszkańców okazał się stan zagrożenia spowodowany epidemią wirusa 

SARS-CoV-2. Mieszkańcy wymagali szczegółowych instruktaży odnośnie zasad 

bezpieczeństwa oraz zwrócenia uwagi na ostrożne zachowanie poza Mieszkaniem 

Wspomaganym. Zaobserwowano, że z dużym trudem przystosowują się do zmiany sytuacji 

w kraju (m.in. do ograniczeń związanych z przebywaniem w miejscach publicznych 

i dokonywaniem zakupów). Epidemia choroby Covid-19 spowodowała opóźnienie uzyskania 

orzeczeń o niepełnosprawności przez niektórych Mieszkańców MW, w związku z czym ich 

aktywizacja zawodowa uległa opóźnieniu. Nadal zauważano czasowe pogorszenie się stanu 

emocjonalnego niektórych Mieszkańców, co skutkowało koniecznością dostosowania 

udzielanego wsparcia i opieki oraz kontynuowaniem leczenia specjalistycznego.  

Specjalista ds. merytorycznych projektu brał udział w pracach zespołu ds. opracowania 

strategii oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy MRPiPS, gdzie była 

możliwość promocji i przedstawienia realizowanego projektu.  

Zadanie 3. Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno- szkoleniowych 

dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO w zakresie stosowania 

opracowanego standardu w obszarze usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 

o specyficznych potrzebach. Zadanie trzecie zostanie zrealizowane zgodnie 

z harmonogramem w kolejnych okresach rozliczeniowych.  

Specjalista ds. merytorycznych ROPS w Rzeszowie prowadził działania promujące projekt 

w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Klinice Psychiatrii Ogólnej, 

w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie ul. Fredry 9. 
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W związku ze stanem pandemii obowiązującym na terenie Polski, z powstałych 

oszczędności zostało utworzone nowe zadanie 4 - Działania zmierzające do ograniczenia 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19. W ramach zadania zakupiono  

• 20 000 maseczek jednorazowego użytku,  

• 17 720 litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni,  

• 13 862 opakowań rękawiczek jednorazowych. 

Wsparcie trafiło do 81 placówek z terenu województwa podkarpackiego – 51 DPS oraz 

30 ZOL, ZPO i hospicjów. 

W 2020 roku wykonano wszystkie zadania zgodnie z planowanym w projekcie 

harmonogramem. 

Projekt: „Kompetencje plus”  jest realizowany w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc 

społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Projekt jest realizowany przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
oraz Partnera projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
w Kielcach. Okres realizacji projektu to 01.01.2020 roku do 31.07.2021 roku.  

Wartość projektu wynosi 1 018 194,17 zł ogółem, w tym wkład własny w wysokości 3% 
wartości projektu 30 545,83 zł wnoszony proporcjonalnie przez Lidera i Partnera Projektu.  

Planowane łącznie nakłady finansowe w 2020 r.: 481 322,68 zł 
 
Kwota wydatków poniesionych w 2020 r.: 369 487,91 zł w tym: 

• środki pochodzące z dofinansowania ze środków unijnych: 314 840,72 zł, 

• środki pochodzące z dofinansowania ze środków z dotacji celowej: 45 744,54 zł, 

• środki pochodzące z Budżetu Województwa Podkarpackiego: 8 902,65 zł. 
 
Podstawą prawną projektu jest umowa o dofinansowanie nr POWR.02.05.00-00-0361/19 oraz 
uchwała nr 107/2572/2019 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
17.12.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Rzeszowie do realizacji przedmiotowego projektu.  

W ramach projektu realizowane są 3 zadania: 
Zadanie 1. Organizacja szkoleń na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. 
Zadanie 2. Organizacja szkoleń na terenie woj. świętokrzyskiego i lubelskiego. 
Zadanie 3. Zakup środków ochrony osobistej dla OPS, PCPR i ROPS w woj. podkarpackim.  

Lider i Partner projektu prowadzą szkolenia na terenie województwa, w którym działają, 
tj. ROPS w Rzeszowie na terenie województwa podkarpackiego, a ROPS Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego. Ponadto aby nie 
dublować działań na terenie województwa lubelskiego, Lider i Partner dokonali podziału 
obszaru, na którym działają, tj. ROPS w Rzeszowie realizuje działania projektowe na obszarze 
powiatu opolskiego, świdnickiego, chełmskiego, m. Chełm, krasnostawskiego, kraśnickiego, 
hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Zamość, janowskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego. 
ROPS Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach realizuje działania projektowe na obszarze 
powiatu bielskiego, m. Biała Podlaska, łukowskiego, radzyńskiego, parczewskiego, ryckiego, 
włodawskiego, lubartowskiego, puławskiego, lubelskiego, m. Lublin, łęczyńskiego.  

W ramach Zadania 1: Organizacja szkoleń na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego: 

W ramach tego zadania przeprowadzono postępowania i wyłoniono wykonawców na druk 
i dostawę materiałów szkoleniowych, organizację szkoleń (najem sal, usługa restauracyjna, 
nocleg), usługi trenerskiej oraz dokonano zakupu laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego. 
Przeprowadzono diagnozę potrzeb przez wysłanie ankiet do dyrektorów i kierowników 
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instytucji pomocy i integracji społecznej. Wyniki ankiet pozwoliły na przygotowanie wspólnie 
z partnerem projektu 16 tematów szkoleniowych. Od sierpnia 2020 r. prowadzona była 
rekrutacja na szkolenia. Z powodu ograniczeń sanitarnych spowodowanych pandemią wirusa 
SARS-CoV-2 wszystkie szkolenia od 20 października 2020 r. zostały przeprowadzone 
w formie zdalnej.  Na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego zrealizowano łącznie:  

• we wrześniu 2020 r. – 1 szkolenie jednodniowe i 3 szkolenia dwudniowe,  

• w październiku 2020 r. – 7 szkoleń jednodniowych i 4 szkolenia dwudniowe,  

• w listopadzie 2020  r. – 5 szkoleń jednodniowych i 1 szkolenie dwudniowe,  

• w grudniu 2020 r. – 1 szkolenie jednodniowe i 1 szkolenie dwudniowe   
 
W ramach Zadania 2: Organizacja szkoleń na terenie woj. świętokrzyskiego i lubelskiego:  

W ramach tego zadania Partner projektu prowadził analogiczne działania jak Lider, tj. 
przeprowadził postępowania i wyłonił wykonawców na druk i dostawę materiałów 
szkoleniowych, organizację szkoleń (najem sal, usługa restauracyjna, nocleg) usługi 
trenerskiej oraz dokonał zakupu laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego. Dokonano diagnozy 
potrzeb, na podstawie której realizowano szkolenia na terenie województwa świętokrzyskiego 
i lubelskiego:  

• we wrześniu 2020 r. – 1 szkolenie dwudniowe,  

• w październiku 2020 r. – 12 szkoleń jednodniowych i 1 szkolenie dwudniowe,  

• w listopadzie 2020 r. – 4 szkolenia jednodniowe i 5 szkoleń dwudniowych,  

• w grudniu 2020 r. – 3 szkolenia jednodniowe i 5 szkoleń dwudniowych.   
 

W projekcie w 2020 r. zorganizowano w ramach zadania 1 i 2 łącznie 54 szkolenia oraz 

przeszkolono 426 osób. 

W ramach Zadania 3: Zakup środków ochrony osobistej dla OPS, PCPR i ROPS w woj. 

podkarpackim  przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę dostawy środków 

ochrony osobistej dla instytucji z terenu województwa podkarpackiego. Łącznie wykonawca 

dostarczył do wskazanych przez ROPS Rzeszów 182 instytucji 308 termometrów 

bezdotykowych, 31 sztuk masek ochronnych, 35L płynu dezynfekującego i 3 opakowania 

rękawic nitrylowych. Łącznie za zadanie przeznaczono 46 651,26 zł.  
 

VI. Oddział Organizacyjny i Zamówień Publicznych  

Oddział Organizacyjny i Zamówień Publicznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. realizował zadania określone 
w Regulaminie Organizacyjnym ROPS na podstawie aktów prawnych (m.in.): 

• ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 
ze zm.); 

• ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 
ze zm.); 

• ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz.1333 ze zm.); 

• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., 
poz.1990 ze zm.).  
 

Zadania oddziału w ww. okresie dotyczyły m.in. realizacji planu zamówień publicznych 
w 2020 r. w zakresie  usług, dostaw czy robót budowlanych, związanych z bieżącą 
działalnością, zamówień związanych z remontami/pracami budowlanymi realizowanymi 
w zarządzanym budynku przy ul. Hetmańskiej 9  w Rzeszowie, realizacji zamówień 
publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.  
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Do głównych prac w 2020r., zrealizowanych w związku z administrowaniem budynku zaliczyć 
należy: 

• wykonanie windy osobowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych 
w budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z przejazdem dla osób 
niepełnosprawnych; 

• modernizację korytarza w piwnicy przed salą konferencyjną i przebudową istniejących 
pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych; 

• projekt oraz wymiana instalacji elektrycznej w części pomieszczeń na I piętrze budynku; 

• dostawę i montaż klimatyzacji na II piętrze budynku. 
 

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomością, zawarto nowe umowy najmu 
na wolne powierzchnie biurowe w budynku a także na miejsca parkingowe, znajdujące się na 
terenie zarządzanej nieruchomości. 
 

VII. Oddział Księgowości 
 

Działając na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. 
(Dz.U.2021.217 t.j.), ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2019r., 
poz. 869 ze zm.); ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku 
(Dz.U.2021.190), ustawy o samorządzie województwa z dnia 05 czerwca 1998r. 
(Dz.U.2020.1668 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień  
(Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), Odział Księgowości i Kadr dokonał rozliczenia wydatków 
związanych z utrzymaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.  
Wydatki związane z utrzymaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie 
Zaplanowane wydatki (bez dotacji celowych) w kwocie 4 672 200,00 zł wykonane zostały  
w 2020 r. w wysokości  4 263 768,38 zł tj. 91,26 % planu. Środki przeznaczono na: 
1) Na wynagrodzenia i pochodne, w tym wydatki związane z realizacją programu „Karta 

dużej rodziny” oraz wydatki związane z diagnozowaniem i monitorowaniem wybranych 
problemów społecznych w regionie – 2 779 223,55 zł; 

2) Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki, w tym wydatki związane 
z realizacją programu „Karta dużej rodziny” oraz diagnozowaniem 
i monitorowaniem wybranych problemów społecznych w regionie – 699 826,10 zł; 

3) Wydatki na koordynację działań na rzecz ekonomii społecznej - wypłata nagród dla 
najlepszych Liderów Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego – kwota  
22 440,00 zł; 

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dofinansowanie do zakupu okularów 
korygujących wzrok oraz zakup wody dla pracowników – 5 102,08 zł; 

5) Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości – 757 176,65 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sip.lex.pl/#/act/16796295/2889670?directHit=true&directHitQuery=Ustawa%20o%20rachunkowo%C5%9Bci
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Tabela 12. Realizacja zadań od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. działalności ROPS 

Lp. Rodzaj zadań 

Plan na 2020 r. Wykonanie za 2020 r. 

Środki budżetu województwa 

(zł) 

Środki budżetu województwa 

(zł) 

1 2 3 4 

1 

Zadania związane z podstawową 

działalnością jednostki:  

wynagrodzenia pracowników oraz koszt 

utrzymania jednostki, realizacja 

programu „Karta dużej rodziny”, wydatki 

związane  z diagnozowaniem  

i monitorowaniem  wybranych problemów 

społecznych w regionie,  zakup nagród 

w konkursie na Lidera Ekonomii 

Społecznej Województwa 

Podkarpackiego oraz wydatki majątkowe. 

4 672 200,00 4 263 768,38 

Stan na dzień 31.12.2020r. 

 

Finansowe podsumowanie działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Rzeszowie 

 
Zaplanowane wydatki w kwocie 59 093 024,00 zł zrealizowane zostały w 2020 r.  

w wysokości 54 290 713,66 zł  tj. 91,87 % planu, w tym: 
1) Na wydatki bieżące – 52 272 406,61 zł, z tego: 

− wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 137 271,27 zł; 

− wydatki związane z realizacją zadań – 1 101 267,80 zł; 

− dotacje na zadania bieżące – 6 144 732,63 zł; 

− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 574,98 zł; 

− wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych – 
40 881 559,93 zł. 

2) Na wydatki majątkowe – 2 018 307,05 zł, w tym:  

− finansowane ze środków budżetu samorządu województwa – 1 107 176,65 zł; 

− na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 
911 130,40 zł. 

 


