
 

Zestawienie uwag i propozycji, zebranych w trakcie konsultacji  projektu „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz informacja o sposobie rozpatrzenia. 

Lp. Podmiot 

zgłaszający 

Obecny zapis 

Programu(§,ust. pkt. 

litera) 

Proponowane brzmienie zapisu 

(pisownia oryginalna) 

Uzasadnienie (pisownia 

oryginalna) 

Sposób rozpatrzenia 

1 Podkarpackie 

Stowarzyszenie 

Organizacji i 

Zarządzania w 

Rzeszowie 

§ 7 ust. 2 pkt. 7: 

współorganizacja 

konferencji, szkoleń, 

warsztatów, kampanii 

informacyjnych i 

promocyjnych 

współorganizacja konferencji, 

szkoleń, warsztatów, seminariów, 

sympozjów, kampanii 

informacyjnych i promocyjnych 

Nauka i badania stanowią 
priorytet tematyczny Strategii 
Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego 2020, a 
rozwój sfery badawczo-
rozwojowej jest jednym z 
kluczowych czynników 
stymulujących rozwój regionu. 
Badania rozwojowe 
obejmujące specjalizacje 
regionalne są uznawane za 
kluczowy czynnik 
wzmacniania przewag 
konkurencyjnych 
województwa. Uniwersalny 
charakter badań w zakresie 
organizacji i zarządzania jako 
dyscypliny  naukowej sprawia, 
że ich wyniki przyczyniają się 
do poprawy zarządzania 
czynnikami konkurencyjności i 
efektywności organizacji 
gospodarczych, jak również 
ich innowacyjności zarówno w 
ujęciu produktowym, jak i 
procesowym czy też 
organizacyjnym. Dotyczy to 
również podkarpackich 
przedsiębiorstw działających 
w sektorach obejmujących 

Uwzględniona 



regionalne specjalizacje. 
Działalność naukowo- 
badawcza jest realizowana nie 
tylko przez uczelnie wyższe i 
instytucje naukowe, ale 
również przez podmioty z 
sektora NGO, których dostęp 
do zewnętrznych źródeł 
finansowania oraz innych form 
wsparcia jest utrudniony w 
porównaniu do ww. 
podmiotów. 
Uwzględnienie 
proponowanych zapisów, 
które obejmują formy 
wspierania i 
rozpowszechniania wyników 
badań naukowych przyczyni 
się do osiągnięcia 
zakładanego w dokumentach 
strategicznych efektu w 
postaci wypracowania 
mechanizmów i platformy 
współpracy pomiędzy nauką i 
gospodarką przy wsparciu 
samorządu województwa jako 
podmiotu odpowiedzialnego 
za kreowanie rozwoju regionu, 
a  podmiotom sfery NGO 
działających w obszarze nauki 
ułatwi znacząco realizację ich 
zadań statutowych. 
 
 
 
 
 
 
 



2 Podkarpackie 

Stowarzyszenie 

Organizacji i 

Zarządzania w 

Rzeszowie 

§ 8 ust 9 lit. a: wydawanie 

niskonakładowych, 

niekomercyjnych 

publikacji, periodyków i 

opracowań naukowo-

badawczych, dotyczących 

historii i dziedzictwa 

kulturowego regionu 

wydawanie niskonakładowych, 

niekomercyjnych publikacji, 

periodyków i opracowań naukowo-

badawczych, dotyczących historii i 

dziedzictwa kulturowego regionu 

oraz sytuacji społeczno-

ekonomicznej w regionie 

 

j.w. 

Uwzględniona 

 

3 

 

Podkarpackie 

Stowarzyszenie 

Organizacji i 

Zarządzania w 

Rzeszowie 

Nie dotyczy § 8 ust 14 dodaje się lit. 

m) wspieranie działalności 

stowarzyszeń naukowych i 

instytutów badawczych 

j.w Nieuwzględniona 

Zasady wspierania przez 
Samorząd Województwa 
działalności organizacji 
pozarządowych regulują 
przepisy Ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U.2013 r. 
poz.885 z późn. zm.) oraz 
Ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U.2014 r. poz.1118 z 
późn. zm.). Zgodnie z 
powołanymi wyżej ustawami 
organ administracji publicznej 
wyłącznie w drodze 
otwartego konkursu ofert 
może powierzyć lub wesprzeć 
realizację zadań publicznych 
przez organizacje 
pozarządowe prowadzące 
działalność statutową w danej 
dziedzinie.  
 



4 Podkarpackie 

Stowarzyszenie 

Organizacji i 

Zarządzania w 

Rzeszowie 

Nie dotyczy § 8 ust 14 dodaje się lit. 

n) wspieranie, prowadzenie badań 

naukowych dotyczących 

organizacji i zarządzania, 

ekonomii, zagadnień społecznych, 

o) upowszechnianie wyników 

badan naukowych, 

p) aktywizacja oraz wspomaganie 

twórczości naukowej, zarówno 

indywidualnej jak i zespołowej 

oraz współdziałanie w 

upowszechnianiu myśli naukowej 

§ 8 ust 14 dodaje się lit. 

s) opracowywanie we współpracy 

ze stowarzyszeniami naukowymi 

ekspertyz, analiz, badań z zakresu 

nauk o organizacji i zarządzaniu 

oraz nauk społecznych 

j.w. Nieuwzględniona. 

Ze względu na ograniczone 

środki budżetu Samorząd 

Województwa nie może 

wesprzeć tak kosztownych 

przedsięwzięć. O wsparcie 

finansowe tego typu działań 

można starać się w ramach 

RPO WP 2014-2020 oraz PO 

WER.  

Nieuwzględniona 

Samorząd Województwa 

Podkarpackiego w miarę 

potrzeb zleca wykonanie 

ekspertyz, analiz i badań w 

trybie PZP 

5 Podkarpackie 

Stowarzyszenie 

Organizacji i 

Zarządzania w 

Rzeszowie 

 

 

Nie dotyczy § 8 ust 14 dodaje się lit. 

r) działania z zakresu 

podnoszenia jakości poziomu 

kształcenia w regionie 

j.w Uwzględniona 



6 Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. Miłosierdzia 

Bożego w Dębicy 

§ 8 ust. 8 lit. a: 

organizowanie 

ponadlokalnych – 

międzynarodowych, 

krajowych, wojewódzkich i 

regionalnych 

przedsięwzięć 

artystycznych m.in. 

festiwali, konkursów, 

przeglądów, spotkań, 

plenerów, wystaw 

Proponujemy, prosimy o 

uwzględnienie w zadaniach 

priorytetowych programu 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi XXVII 

Ogólnopolskiego Festiwalu 

Piosenki Religijnej i Patriotycznej 

„Polonia Semper Fidelis” 

odbywającego się w parafii pw. 

Miłosierdzia Bożego w Dębicy 

Festiwal Piosenki Religijnej i 

Patriotycznej „Polonia Semper 

Fidelis” odbywający się od 27 

lat w Dębicy – w parafii 

Miłosierdzia Bożego powstał 

jako upamiętnienie dążeń 

ludzi solidarności, ludzi pracy, 

do wolności naszej Ojczyzny 

oraz jako hołd złożony 

męczennikowi naszych 

czasów, dziś już 

błogosławionemu ks. Jerzemu 

Popiełuszce. Na przestrzeni 

lat, w tym festiwalu wzięło 

udział tysiące młodych ludzi, 

którzy twórczością świadczyli i 

świadczą o swoim 

patriotyzmie i ukochaniu 

naszej Ojczyzny. W dobie 

wszechogarniającego 

globalizmu , wypieraniu 

dobrze rozumianego 

patriotyzmu niezmiernie 

ważnym jest by w młodym 

pokoleniu rozbudzać wartości 

patriotyczne i religijne, uczyć 

Nieuwzględniona.  

Program współpracy 

Województwa 

Podkarpackiego z 

organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalności pożytku 

publicznego na rok 2016 

wskazuje jako zadania 

priorytetowe główne obszary 

działalności pożytku 

publicznego a nie konkretne 

wydarzenia czy 

przedsięwzięcia.  



miłości do ojczyzny uczyć 

historii naszego narodu. 

Nadmieniamy, że ten Festiwal 

jest jedną z najstarszych, 

nieprzerwanie trwających na 

terenie naszego regionu 

imprezą muzyczną. W 

związku z powyższym 

zwracamy się z prośbą o 

przychylenie się do naszej 

propozycji. 

7 Stowarzyszenie 

Upowszechniania 

Wiedzy „ExploRes’ 

w Rzeszowie 

§ 8 ust 14 lit. a: realizacja 

ponadlokalnych – 

regionalnych, 

wojewódzkich, krajowych, 

międzynarodowych 

przedsięwzięć naukowych, 

edukacyjnych, 

oświatowych: konkursów, 

olimpiad, turniejów, 

konferencji, sympozjów 

naukowych, szkoleń, 

kursów (w tym fundowanie 

nagród) 

 

Pkt 14 a)  

Dopisać w podpunkcie a): 

… imprez popularyzujących 

wiedzę … 

Dużą popularnością cieszą się 

różnego typu festiwale 

naukowe pikniki, pokazy. 

Warto by tego typu działania z 

obszaru „science show” były 

również wspierane w ramach 

programu. 

Uwzględniona 



8 Stowarzyszenie 

Upowszechniania 

Wiedzy „ExploRes’ 

w Rzeszowie 

Nie dotyczy  Pkt 14 

Dopisać podpunkt „m” w 

brzmieniu: 

m) popularyzacja wiedzy 

naukowej i technicznej 

Pkt 14.  

Dopisać podpunkt „n” w 

brzmieniu: 

n) wspieranie działań w obszarze 

edukacji nieformalnej i 

pozaformalnej w tym działań 

realizowanych za pomocą 

interaktywnych i innowacyjnych 

metod przekazywania wiedzy 

Istotnym warunkiem rozwoju 

społeczeństwa opartego na 

wiedzy oraz wzmacniania 

procesu kształcenia przez całe 

życie jest jak najszerszy 

dostęp do informacji o nauce, 

odkryciach, wynalazkach itp. 

Wspieranie działań 

związanych z popularyzacją 

jest kluczowe dla podniesienia 

poziomu wykształcenia 

zarówno dla osób młodych jak 

i osób starszych, często 

nienadążających za zmianami 

technologicznymi . 

Rozwijające się dynamicznie 

instytucje i organizacje 

działające w obszarze 

edukacji nieformalnej (centra 

nauki, interaktywne wystawy, 

muzea, organizacje 

popularyzatorów nauki itp.) 

tworzą nowe oblicze polskiej 

edukacji i popularyzacji 

wiedzy, także dla osób 

dorosłych. Stanowi ona 

Nieuwzględniona 

Ze względów na ograniczone 

środki budżetu Województwa 

Podkarpackiego brak 

możliwości wsparcia tego 

typu działań. O wsparcie 

finansowe tych obszarów 

działalności można starać się 

w ramach RPO WP 2014-

2020 oraz PO WER. 

Nieuwzględniona 

Ze względów na ograniczone 

środki budżetu Województwa 

Podkarpackiego brak 

możliwości wsparcia tego 

typu działań. O wsparcie 

finansowe tych obszarów 

działalności można starać się 

w ramach RPO WP 2014-

2020 oraz PO WER. 



wsparcie i uzupełnienie 

standardowego systemu 

oświaty. Edukacja nieformalna 

jest jednocześnie obszarem 

doskonale nadającym się do 

działań organizacji 

pozarządowych przy wsparciu 

środków publicznych. 

9 Polska Izba 

Agroturystyki w 

Rzeszowie  

§ 8 ust 15: zadania z 

zakresu rozwoju turystyki 

15) zadania z zakresu rozwoju 

turystyki, agroturystyki oraz 

pochodnych 

Jako Izba Gospodarcza mamy 

za zadanie reprezentować i 

propagować agroturystykę w 

Polsce. Problem polega na 

tym, że kreuje się rozwój 

turystyki jako takiej (w nazwie) 

co skutkuje, że pochodne tej 

dziedziny są traktowane w 

nieco inny sposób, lub jako 

niszowa „branża”. Dlatego 

proponujemy umieścić w 

zadaniach publicznych słowo 

agroturystyka co w przyszłości 

znacznie ułatwi nawiązanie 

współpracy. 

 

 

 

Nieuwzględniona. 

Ze względu na ograniczone 

środki budżetu Samorządu 

Województwa nie planuje się 

w roku 2016 wspierania 

działań z zakresu 

agroturystyki.  

 



10 Polskie 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób z 

Upośledzeniem 

Umysłowym koło w 

Mielcu  

Nie dotyczy Doprecyzować działania 

skierowane do osób z wieloraką 

niepełnosprawnością (w tym 

intelektualną) w stopniu głębokim 

poprzez wsparcie tworzenia 

placówek dziennego pobytu dla 

osób z głęboką 

niepełnosprawnością dla których 

zakończyła się edukacja i nie są w 

stanie podjąć aktywności 

zawodowej w celu 

przeciwdziałania ich wykluczeniu 

społecznemu. 

PSOUU Koło w Mielcu działa 

na terenie powiatu 

mieleckiego. Prowadzi 

niepubliczną placówkę 

oświatową OREW dla dzieci 

młodzieży w wieku od 

urodzenia do 25 roku życia, 

oraz Środowiskowy Dom 

Samopomocy. Absolwenci 

OREW po ukończeniu 

rewalidacji, upośledzeni w 

stopniu głębokim i znacznym 

ze sprzężeniami, nie mają 

możliwości podjęcia dalszej 

rehabilitacji w ŚDS, (z uwagi 

na swoją głęboką 

niepełnosprawność) nie 

znajdują również miejsca w 

istniejącym ŚDS, które nie 

przyjmują niesamodzielnych 

uczestników z uwagi na brak 

kadry i warunków lokalowych. 

W efekcie osoby te po 

wieloletniej rehabilitacji w 

OREW pozostają w domach 

rodzinnych zatracając nabyte 

Nieuwzględniona. 

Wszystkie działania 

Samorządu Województwa na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 

wynikające zarówno z 

przepisów krajowych jak i z 

Wojewódzkiego Programu na 

Rzecz Wyrównywania Szans 

Osób Niepełnosprawnych i 

Przeciwdziałaniu Ich 

Wykluczeniu Społecznemu na 

lata 2008 – 2020 skierowane 

są również do osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Ponadto trwają prace nad 

określeniem skali potrzeb na 

terenie województwa i 

sposobem rozwiązań 

systemowych istniejącego 

problemu. 



umiejętności do momentu, gdy 

rodzice tych osób nie są w 

stanie sprawować nad nimi 

pełnej pielęgnacji i 

całodobowej opieki. 

Alternatywą dla tych osób jest 

DPS na które decydują się 

nieliczni, gdyż decyzje o 

przeniesieniu osoby 

niepełnosprawnej z domu 

rodzinnego do DPS jest 

często niewykonalne z 

przyczyn emocjonalne. Osoby 

te zatem zostają w domu 

rodzinnym pod opieką 

rodziców w całkowitym 

wykluczeniu społecznemu (nie 

ma dla oferty w żadnym 

systemie opieki i pomocy).  

 

11 Stowarzyszenie 

Kulturalne JARTE 

w Mielcu 

Nie dotyczy Wnioskuję o dodanie 

punktu "wzajemne informowanie 

poprzez stronę 

www.ngo.podkarpackie.pl i 

podkarpackie.ngo.pl, newslettera, 

komunikaty prasowe, radiowe, 

Te działania są realizowane i 

powinny mieć 

odzwierciedlenie w programie 

Kwota na te zadania od lat jest 

na takim samym poziomie. To 

również najmniejsza pula 

Nieuwzględniona. 

Obowiązek udostępniania 

podmiotom Programu przez 

organy Województwa 

informacji o zamiarach i 

celach realizacji zadań 

http://www.ngo.podkarpackie.pl/


telefony, pocztą elektroniczną i 

tradycyjną” do współpracy 

niefinansowej 

Wnioskuję o zwiększenie kwoty 

przeznaczonej na dofinansowanie 

zadań z zakresu kultury do 

1.000.000 zł. 

przeznaczana na realizację 

zadań przez podkarpackie 

organizacje. 

 

publicznych wynika z zasady 

jawności współpracy 

zapisanej w § 5 Programu 

współpracy.  

Nieuwzględniona. 

W Programie współpracy 

zapisana jest wysokość 

środków planowanych na 

realizację programu. 

Informacja o wysokości 

środków zostanie określona w 

Budżecie Województwa na 

rok 2016. 

 

  

 


