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Młodzi - podkarpacki POWER
Z Grodziska Górnego do Los Angeles
Procedura zamykania projektów

Wrześniowy numer naszego biuletynu jest kolejnym, w którym
dokonujemy podsumowań okresu realizacji POKL oraz
wprowadzamy naszych czytelników w problematykę związaną
z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020. Diagnoza
obecnego stanu, nasze wspólne doświadczenia i spostrzeżenia
stanowią podstawę do zaplanowania działań w programach jakie
będą realizowane w najbliżej przyszłości. Zatem jest dla nas
niezmiernie ważne aby w przygotowaniach do nowej
perspektywy uczestniczyły wszystkie środowiska lokalne. W tym
kierunku zainicjowaliśmy m.in. spotkanie z przedstawicielami
organizacji lokalnych środowisk młodzieżowych, na którym
uczestnicy wyrazili gotowość współpracy przy wdrażaniu
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz
zaangażowania w utworzenie Młodzieżowej Rady Rynku Pracy.
Edukacja i wychowanie przyszłych kadr rozpoczyna się już na
etapie przedszkola, o tym jak wiele zrobiliśmy razem w zakresie
wychowania przedszkolnego informujemy Państwa w artykułach
prezentujących pozytywne zmiany dokonane w zakresie
modernizacji i jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych. Przedstawiamy także pozytywne
przykłady rozwiązywania problemów wczesnej edukacji dzieci
zamieszkałych na terenach wiejskich, dotyczące wdrożenia
nowoczesnych form edukacji, zapewniających wszechstronny
rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Mamy nadzieje, że maluchy
w przyszłości także będą mogły pochwalić się tak wielkimi
sukcesami jakie osiągają gimnazjaliści z Grodziska Górnego.
O osiągnięciach uczniów i ich sukcesach w Światowym Finale
Turnieju Programowania i Budowy Robotów przeczytacie Państwo
w tym biuletynie.
Prezentujemy także przykłady dobrych praktyk w aktywizacji
społeczno zawodowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenach
zmarginalizowanych naszego województwa. Dokonujemy
podsumowań efektów działań w ramach wszystkich priorytetów
PO KL wdrażanych przez nasz urząd. W artykule poświeconym tym
zagadnieniom przedstawiamy informacje oraz dane statystyczne
obrazujące skalę rozwiązywanych problemów oraz zaangażowanie
podmiotów w pozyskiwanie środków na realizację zaplanowanych
przez nich przedsięwzięć.
Zanim zakończymy rozliczenia finansowe i merytoryczne projektów
realizowanych w ramach POKL pragniemy zwrócić uwagę naszych
Beneficjentów na szczegółowe kwestie związane z procedurą
zamykania projektów i uczulić na przestrzeganie przez nich terminu
ostatnich wniosków o płatność tj. 30 stycznia 2015, gdyż wydatki
wykazane we wnioskach o płatność końcową, złożonych po tym
terminie są niekwalifikowalne.
Zachęcam do lektury niniejszego biuletynu, w którym znajdziecie
Państwo informacje zarówno przydatne do rozliczenia
realizowanych projektów, jak i inspirujące do zaplanowania nowych
przedsięwzięć.
Tomasz Czop
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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AKTUALNOŚCI PO KL

PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE
O nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także wprowadzonych zmianach dotyczących
ustalania dla każdego bezrobotnego profilu pomocy, rozmawiano podczas spotkania z udziałem Sekretarza Stanu
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Minister wspomniał także o rozmowach, jakie toczą się
pomiędzy ministerstwami pracy, a finansów w sprawie
opłacania przez powiatowe urzędy pracy składek
zdrowotnych do ZUS za osoby zarejestrowane w urzędach,
a także proponowanych rozwiązaniach, które mogłyby
usprawnić i poprawić jakość pracy urzędów.
Jednym z punktów programu była dyskusja na temat
zróżnicowanych form aktywizacji zawodowej możliwych do
realizacji w ramach programu POWER – Nowej Perspektywy
Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, na realizację
którego Podkarpacie ma otrzymać ponad 500 milionów
złotych.
Monika Zając
Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
Na zaproszenie dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie Tomasza Czopa, minister Jacek Męcina
w dniu 25 lipca spotkał się z dyrektorami powiatowych
urzędów pracy. Spotkaniu przewodniczył Tadeusz Pióro,
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Spotkanie miało charakter roboczy, a jego tematyka
obejmowała głównie zmiany, jakie wprowadzono do ustawy
o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. – Nowe
rozwiązania obejmujące pracę z osobami bezrobotnymi,
które zainicjowaliśmy w nowelizacji ustawy staramy się na
bieżąco monitorować. Jestem tu po to, by poznać efekty
profilowania pomocy, wdrażania nowych instrumentów
rynku pracy, ale także aby wysłuchać waszych problemów
i zastanowić się jakie elementy w przyszłości należy poprawić
– mówił Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej.

AKTUALNOŚCI PO KL

NASZA CHATA
W Rymanowie Zdroju końcem lipca br. uroczyście otwarto lokal gastronomiczny „Nasza Chata”. Małą gastronomię
prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Rymanowie.

Uroczyste przecięcie wstęgi.
Na zdj. Barbara Famielec, wiceprzewodnicząca Koła PSOUU
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Jolanta Maik zanim trafiła do Naszej Chaty pracowała
w sklepie, ale szybko odnalazła się w nowym miejscu. –
Dobrze czuję się w gastronomii, mimo że, kiedy upał
dokucza, a klientów jest dużo – nie jest łatwo. Jest
tu dobra atmosfera pracy, mili instruktorzy, od których
można się wiele nauczyć np. teraz domownikom serwuję
pyszne pierożki kebabowe, których nauczyłam się robić
właśnie w Naszej Chacie.
Satysfakcję z pracy czerpie także Maciej Chmiel. –
Najlepszym dniem jest dzień wypłaty – śmieje się.
Za zarobione pieniądze chce kupić specjalistyczny robot
kuchenny, i nic w tym dziwnego, bowiem gastronomia to
jego żywioł. Po ukończeniu szkoły, w zakładzie pracy może
realizować się zawodowo.
– Dla osób niepełnosprawnych praca w zakładzie
aktywności zawodowej nie jest tylko obowiązkiem, ale
całym życiem. To tutaj odbywa się ich aktywizacja
zawodowa, społeczna i rehabilitacja – zaznacza Salvatore
Di Pasquale, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej
w Rymanowie Zdroju. – Dzięki pracy, oczywiście

Uroczyste przecięcie wstęgi.
Na zdj. Tomasz Czop,
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

AKTUALNOŚCI PO KL

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Rymanowie Zdroju, która od 10 lat
zajmuje się rehabilitacją i przywracaniem osób
niepełnosprawnych na rynek pracy.
Wsparcie osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem
społecznym nie byłoby możliwe, gdyby nie konkretne
pieniądze. – Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu
Społecznego udaje się tworzyć klimat do zatrudnienia
i rozwoju zawodowego osób, które w obecnych warunkach
pewnie nigdy nie znalazłyby pracy – mówi Tomasz Czop,
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Na zdj. Krystyna Kawałek

Monika Zając
Stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej

dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnej osoby,
zmienia się ich podejście do życia, w końcu zaczynają wierzyć
we własne możliwości. Ważne podkreślenia jest również to,
że ci ludzie to świetni pracownicy, rzetelni, uczynni,
zaangażowani w to co robią, a przede wszystkim uczciwi –
opowiada kierownik.
Uroczystość otwarcia Naszej Chaty powstałej w ramach
projektu finansowanego z Projektu Operacyjnego Kapitał
Ludzki zbiegła się z jubileuszem najstarszego na Podkarpaciu
Zakładu Aktywności Zawodowej. ZAZ – jednostka Polskiego
Na zdj. Jolanta Maik, Edward Tutak

Na zdj. Agnieszka Brichaczek, Maciej Chmiel

AKTUALNOŚCI PO KL

„Młodzi – podkarpacki POWER”
Z inicjatywy dyrektora Wojewódzkiego Urzędzie Pracy w Rzeszowie Tomasza Czopa, odbyło się spotkanie pt. „Młodzi –
podkarpacki POWER" związane z przygotowaniami do wdrażania „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014—2020”. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego głównym celem była integracja organizacji, środowisk
młodzieżowych oraz przedstawicieli uczelni wyższych województwa podkarpackiego, na rzecz podjęcia wspólnych
działań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz utworzenie Młodzieżowej Rady Rynku Pracy.
Rada ma być organem doradczo-opiniującym przy Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, ułatwiającym wymianę
doświadczeń oraz umożliwiającym młodym ludziom wypowiadanie się w sprawach istotnych dla tego środowiska
związanych z rynkiem pracy.

„Młodzi – podkarpacki POWER” inicjatywa Tomasza Czopa,
dyrektora WUP Rzeszów, wzajemnego dialogu i integracji środowisk
młodych ludzi wchodzących na rynek pracy
Fot. Monika Zając, Archiwum WUP

Spotkanie składało się z czterech paneli, które
dotyczyły takich bloków tematycznych jak: Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zasady
działania i zakres kompetencji; Wojewódzka Rada Rynku
Pracy, usługi i instrumenty rynku pracy oraz funkcjonowanie
Młodzieżowej Rady Rynku Pracy. Ostatni panel przeznaczony
był na dyskusję podczas, której młodzi zgłaszali swoje uwagi

Uczestnicy spotkania reprezentują różne środowiska młodych mieszkańców Podkarpacia

oraz mówili o problemach na rynku pracy, które dotyczą
zarówno ich środowisk, jak i ich samych. Uczestnicy
spotkania podnieśli między innymi kwestię zdobywania
uprawnień zawodowych przez absolwentów uczelni
wyższych.
Zebrani postanowili bliżej przyjrzeć się problemowi
uzyskiwania uprawnień zawodowych przez absolwentów,
pod egidą mającej powstać Młodzieżowej Rady Rynku Pracy.
Pomysły dotyczyły głównie ujednolicenia procedury
uzyskiwania uprawnień, czy uregulowanie staży jako części
praktyki zawodowej.
Spotkanie w takim kręgu odbyło się pierwszy raz
i miało charakter roboczy. Zostało pozytywnie ocenione
przez uczestniczących w nim przedstawicieli organizacji
i środowisk młodzieżowych, czego wyrazem była zgłoszona
gotowość współpracy w zakresie przygotowań do wdrażania
PO WER 2014-2020 oraz chęć zaangażowania się
w utworzenie i działalność MRRP.
Mateusz Szpyrka
Zespół ds. Programowania Perspektywy
Finansowej UE 2014-2020

PROJEKTY PO KL

Projekt „Aktywność – szansą na pracę – II edycja”
Spośród projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w ramach Priorytetu VI PO KL - Rynek pracy
otwarty dla wszystkich na szczególną uwagę zasługują projekty, które obejmują wsparciem osoby zamieszkujące tereny
zmarginalizowane gospodarczo.

Na Podkarpaciu występują wyraźnie dostrzegalne
obszary, które charakteryzują się wysoką stopą bezrobocia,
małą liczbą podmiotów gospodarczych, niskimi nakładami
inwestycyjnymi w przedsiębiorstwach oraz niewielką
wartością produkcji sprzedanej przemysłu. W oparciu o te
wskaźniki, wyodrębnione zostały najbardziej
zmarginalizowane powiaty województwa podkarpackiego.
Jednym z wzorcowych projektów, który obejmował
wsparciem osoby zamieszkujące tereny zmarginalizowane
gospodarczo był projekt pn. „Aktywność – szansą na pracę –
II edycja” realizowany przez instytucję szkoleniową
„Edukator” z Jasła. Pomysł na realizację projektu w powiatach
leskim i bieszczadzkim, które zostały uznane jako strategiczne
w ramach Poddziałania 6.1.1, powstał na bazie
dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektów
skierowanych do osób niepracujących. Celem głównym
projektu było stworzenie kompleksowych warunków
umożliwiających zwiększenie aktywności społecznej
i zawodowej, wejście na rynek pracy i podjęcie do końca 2012
r. zatrudnienia przez co najmniej 12 uczestników projektu.
Projekt był realizowany w okresie 02.05.2011 r. 31.07.2012 r., a jego wartość wyniosła 904 952,71 zł.
Uczestnikami projektu były osoby z powiatów
jasielskiego i bieszczadzkiego pozostające bez zatrudnienia,
w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca
zamieszkania /stałego lub czasowego/ Powiatowym Urzędzie
Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy oraz
osoby nieaktywne zawodowo, a w szczególności osoby
znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Aby zapewnić osiągnięcie zamierzonych celów
założono następujące rodzaje wsparcia: doradztwo
zawodowe i psychologiczne – grupowe oraz indywidualne,

warsztaty w zakresie doskonalenia informatycznego,
szkolenia zawodowe – grupowe oraz indywidualne oraz
staże i praktyki zawodowe. Powodzenie tego typu projektu
było możliwe przede wszystkim dzięki odpowiednio
dobranym szkoleniom. Zrealizowano szkolenia grupowe:
pracownik administracyjno-biurowy z obsługą sekretariatu
i kadr, z językiem angielskim; operator koparko-ładowarek
kl. III; opiekunka osób starszych i dzieci, z językiem
angielskim oraz prowadzenie małej i średniej firmy –
pozyskiwanie funduszy europejskich.
Wsparcie
szkoleniowe dostosowano do preferencji i predyspozycji
zawodowych uczestników projektu dlatego też, niektóre
osoby uczestniczące w projekcie kierowane były
indywidualnie na szkolenia, inne niż realizowane grupowo.
Szkolenia te przygotowały uczestników do wykonywania
następujących zawodów: kucharz, kierowca kat. C i E,
sprzedawca, spawacz i inne, odpowiednie do lokalnego
rynku pracy. Uczestnicy projektu otrzymali dodatkowe
wsparcie: stypendia szkoleniowe, stypendia z tytułu
odbywania staży i praktyk zawodowych oraz zwrot kosztów
dojazdu.

Różnorodność proponowanych szkoleń umożliwiła
zainteresowanym dokonanie odpowiedniego dla siebie
wyboru kierunku kształcenia oraz późniejszego
stażu/praktyki zawodowej, stwarzając tym samym warunki
do podjęcia zatrudnienia. Można stwierdzić, że oferowane
wsparcie było dostosowane do sytuacji na lokalnym rynku
pracy, cechującym się mniejszą liczbą potencjalnych
pracodawców, niż inne regiony województwa oraz
większym udziałem miejsc pracy o charakterze sezonowym.
Podjęte działania przyczyniły się do zaktywizowania osób,
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które od długiego okresu czasu nie były obecne na rynku
pracy. Zwrot kosztów dojazdu i korzystna lokalizacja
oferowanego wsparcia, umożliwiły udział w szkoleniu także
osobom z miejscowości odległych od miejsca szkolenia.
Realizowane w ramach projektu szkolenia zawodowe
ukończyło 66 osób: 47 – szkolenia grupowe, 19 uczestników –
szkolenia indywidualne. Staże i praktyki zawodowe odbyło
47 uczestników. Uzyskane wskaźniki tych form wsparcia
wynosiły odpowiednio 137% i 142%. Wykonanie pozostałych
wskaźników również przekraczało zakładane wartości, np.
zatrudnienie podjęło 21 uczestników projektu, znajomość
języka angielskiego opanowało 24 osoby, a umiejętność
korzystania z technologii informatycznych – 23 osoby.
Najważniejszym wyznacznikiem efektów projektu zatrudnienie m.in. w zawodach: operator koparkobyło zaktywizowanie jego uczestników, a dla wielu z nich ładowarek, pracownik gospodarczy, referent w dziale
otwarcie długookresowych perspektyw, poprzez administracyjno-gospodarczym, pomoc kuchenna,
referent–dysponent, specjalista ds. technicznohandlowych, sprzedawca, pomoc administracyjna,
pracownik obsługi klienta, referent ds. księgowości.
Powyżej opisany projekt zrealizowano bez żadnych
uchybień. Zasługuje on na uwagę i wyróżnienie, ponieważ
obejmował swoim zasięgiem tereny zmarginalizowane
województwa podkarpackiego i jego realizacja przyniosła
pozytywne zmiany w sytuacji zawodowej i społecznej osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy.
Wiesław Cwynar
Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej

EDUKACJA DLA NAJMŁODSZYCH
Edukacja przedszkolna w rozwoju każdego dziecka ma ogromne znaczenie. Świadomość tego faktu staje się coraz bardziej
powszechna i ciągle rośnie społeczne zapotrzebowanie na przedszkola.
Okazuje się bowiem, że 37 % dzieci w Polsce, które ukończyły
3 rok życia, nie jest posyłanych do przedszkola, aż do
momentu zapisu do zerówki pozostają jedynie pod opieką
rodziców lub dziadków. To najsłabszy wynik w całej Europie.
Wyprzedziły nas m.in. Bułgaria i Rumunia, gdzie zanotowano
wyniki ok. 26 %, a także Słowacja i Węgry (tam co piąte
dziecko nie chodzi do przedszkola). W Czechach odsetek ten
to tylko 12 %, a w Niemczech zaledwie 8 %. W grupie
europejskich czterolatków w roku szkolnym 2012/2013
do przedszkoli uczęszczało średnio 93 % dzieci w tym wieku.
Dla porównania w Polsce wszystkimi formami opieki
przedszkolnej objętych było w tym czasie ok. 65 %
najmłodszych, w Czechach 87 %, a w Niemczech 97 %.
Najgorsza sytuacja dotyczy wsi, gdzie ciągle wielu rodziców
nie docenia roli wczesnej edukacji, samorządy ze względu na

złą sytuację finansową, usprawiedliwiają często brak
inwestowania w przedszkola, brakiem zapotrzebowania
ze strony rodziców. Województwo Podkarpackie zajmuje
w tych statystykach przedostatnie miejsce w kraju (odsetek
dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających był niższy
od krajowego o 6,2 pp.). Konieczne jest przeciwdziałanie tej
sytuacji. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podjął
aktywnie działania mające na celu objęcie jak największej
liczby dzieci z terenów wiejskich na Podkarpaciu opieką
przedszkolną poprzez wdrażanie projektów w ramach
Poddziałania 9.1.1 POKL. Jednym z nich był realizowany
od września 2012 r. do czerwca 2014 r. przez Gminę
Boguchwała projekt pt. „Wyrównanie szans edukacyjnych
dla dzieci z przedszkola w Kielanówce”. Jego podstawowym
założeniem było utworzenie dodatkowych 15 miejsc
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w nowym oddziale przedszkolnym w Kielanówce
i objęcie 21 dzieci w wieku 3 – 5 lat nie tylko podstawową
opieką, ale również zajęciami dodatkowymi, rozwijającymi
ich kompetencje kluczowe. W tych zajęciach wzięły udział
również dzieci z pozostałych oddziałów. Łącznie objęto
wsparciem 29 dziewczynek i 36 chłopców. Beneficjent
projektu przeprowadził wnikliwą diagnozę potrzeb
i istniejących problemów w odniesieniu do dzieci jak
i rodziców, która pozwoliła na trafne i kompleksowe
opracowanie jego założeń, również z uwzględnieniem
kontekstu społecznego tj. kreowania postaw i umiejętności
pożądanych w dzisiejszym świecie i pozwalających
na zacieranie różnic pomiędzy mieszkańcami wielkich miast
i małych wsi. W oddziale przedszkolnym w Kielanówce
zatrudniono logopedę i podjęto intensywną terapię, która
spowodowała korektę wad wymowy u 29 dzieci. Dla wielu
dzieci była to jedyna szansa na uzyskanie pomocy, ponieważ
rodzice nierzadko nie zauważają problemu, bądź mają opory
przed udaniem się z dzieckiem do specjalisty, ze względu
na stereotypy funkcjonujące na wsi, często niestety
przeszkodą w korzystaniu z fachowej pomocy jest sytuacja
materialna. Nieleczone wady wymowy skutkują ich
utrwalaniem się, co z czasem wpływa na wyniki w nauce
i generuje negatywną samoocenę dziecka oraz naraża je na
gorsze traktowanie przez rówieśników. Projekt dał szanse
wszystkim maluchom uczęszczającym do przedszkola
w Kielanówce na pokonanie trudności w mówieniu
i przekazywaniu informacji. Prowadzono indywidualne
ćwiczenia usprawniające aparat mowy, ćwiczenia fonacyjne
i dźwiękonaśladowcze, artykulacyjne, oddechowe oraz
doskonalące logiczne myślenie i rozwijające mowę. Łącznie
zrealizowano 227 godzin ćwiczeń logopedycznych
z wykorzystaniem tradycyjnych pomocy dydaktycznych, jak
również programów multimedialnych. Efekty terapii zostały
bardzo pozytywnie ocenione przez rodziców. W ramach
projektu zapewniono również korekcję wad postawy
i rozwijanie u dzieci umiejętności ruchowych. Zajęciami
z gimnastyki i rytmiki zostało objętych 65 dzieci – zakładany
wskaźnik (46) został znacznie przekroczony. Dzieci poznały
układy choreograficzne wielu tańców ludowych
i standardowych, uczyły się gry na instrumentach. Ponadto
przeprowadzono z nimi ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne - są
one specyficzną formą ćwiczeń muzyczno-ruchowych,
wpływają na rozwój szybkiej orientacji (błyskawiczna
reakcja), ćwiczą umiejętność koncentrowania się,
świadomego pobudzania i hamowania reakcji ruchowej,
wzmacniają pamięć, kształcą samoopanowanie i sprawność
fizyczną, są ćwiczeniami muzycznymi oraz ciekawą formą
ćwiczeń gimnastycznych i porządkowych, można więc
zaliczyć je do grupy ćwiczeń o celach ogólnorozwojowych.
Prowadzenie zajęć przez fachowego instruktora przyniosło
zakładane efekty. Ważnym elementem projektu była nauka
języka angielskiego. Wykorzystano ciekawe metody

edukacyjne, łączące naukę z zabawą i śpiewaniem piosenek
– dziecko nie musi wszystkiego rozumieć, a i tak świetnie
sobie przyswaja słowa, melodię i rytm, zapamiętuje
brzmienie i bezbłędnie powtarza. Dorosłym przychodzi to
o wiele trudniej, stąd ogromna rola wczesnej edukacji
językowej, mając podstawy z wczesnego dzieciństwa dorośli
znacznie łatwiej uczą się języków obcych. Dzieci
uczestniczące w projekcie uzyskały te podstawy. Niezwykle
ciekawym i rozwijającym zadaniem projektu była edukacja
teatralna. Została przeprowadzona przez zespół składający
się z aktorów, konstruktora lalek i teatrologa.
Zorganizowano szereg wyjazdów do teatru, dzieci były
widzami na wielu spektaklach ze szczególną rolą teatru lalek
– obejrzały m.in. takie przedstawienia jak: „Emil
z Lonnnenbergi”, „Dzień dobry świnko”, „Najmniejszy
samolot na świecie”, „Bleeee….”, „Mała księżniczka”,
„Kaktus i Angelonia”, „Mała syrenka”, „Tygrysek Pietrek”
i inne. Poznawały tajniki gry aktorskiej i techniki animacji,
odwiedziły muzeum lalek, gdzie zapoznały się
z różnorodnymi konstrukcjami lalek teatralnych-bohaterów
bajek i sposobami wykonywania rekwizytów, mogły dotykać
eksponatów i zbadać co sprawia, że poruszają się na scenie.
Mogły również sprawdzić się w roli aktorów, oraz
uczestniczyły w sesji zdjęciowej z profesjonalnymi aktorami.
Powstała pamiątkowa galeria, którą można obejrzeć
na stronie internetowej przedszkola. Zajęcia przyczyniły się
do rozwoju ich kreatywności, uaktywnienia wyobraźni,
wzbogacenia języka oraz znacząco wpłynęły na poziom
sprawności grafomotorycznej i psychoruchowej, odegrały
też ważną rolę w budowaniu poczucia własnej wartości.
Zajęcia projektowe sprawiły, że dzieci dużo chętniej
występują w przedstawieniach i inscenizacjach tanecznomuzycznych, pokonały nieśmiałość, stały się bardziej
odważne i pomysłowe oraz czerpią mnóstwo radości
z prezentacji swoich umiejętności i przebywania w grupie
rówieśników. Z zajęć korzystały m.in. dzieci z rodzin
niepełnych, wielodzietnych, tzw. euro-sieroty oraz dziecko
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Realizacja projektu
nie tylko spowodowała zwiększenie liczby miejsc
w przedszkolu, ale odegrała ogromną rolę w rozwoju
uczestniczących w nim dzieci, ponadto pokazała nie tylko
rodzicom, ale także lokalnej społeczności i władzom gminy,
jak ważne jest funkcjonowanie przedszkoli, w których
rozwija się kompetencje kluczowe oraz prowadzi niezbędne
terapie. Zmieniło się nastawienie do przedszkoli. Nie są już
one traktowane jak „przechowalnie”, obalono istniejące
stereotypy. Dzięki projektom unijnym wdrożono
nowoczesne formy edukacji przedszkolnej
i udowodniono, że polskie przedszkola mogą zapewnić
maluchom wszechstronny rozwój.
Małgorzata Żylińska – Myśliwiec
Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji
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Z GRODZISKA GÓRNEGO DO LOS ANGELES
W nawiązaniu do poprzedniego numeru Biuletynu, w którym ukazał się artykuł pt. „Robotyka kluczem do rozwijania
kompetencji matematyczno-przyrodniczych” opisujący projekt „EuroBOT” przedstawiamy Państwu informację o losach
uczestników projektu w turnieju robotyki „BotBall”, który odbył się w Los Angeles.
W sierpniu odbył się Światowy Finał Turnieju
Programowania i Budowy Robotów Botball 2014. Brali
w nim udział uczniowie z Zespołu Szkół im. prof. Franciszka
Leji w Grodzisku Górnym: Mateusz Joniec, Wojciech Kojder,
Jakub Polański, Bartłomiej Majkut. Chłopcy reprezentowali
Polskę, chcieli dobrze wywiązać się z powierzonego im
zadania, dlatego przez wiele tygodni przygotowywali się do
tych zawodów.
Jakie prace musieli wykonać? Gimnazjaliści mieli
obowiązek skonstruować i zaprogramować dwa roboty.
Zbudowane maszyny, bez ingerencji z zewnątrz
(autonomicznie), wykonywały skomplikowane zadania na
specjalnie przygotowanym do tego stole. Roboty musiały
zawiesić wieszaki na jednym z trzech drążków, najwięcej
punktów można było otrzymać za umieszczenie ich
w najwyższym miejscu, trzeba było także pozbierać kolorowe
sześciany z półek i przenieść je do oznaczonych tym samym
kolorem pojemników. Jednym z trudniejszych zadań było
przeniesienie pluszowego Botgaya do wyznaczonego miejsca
i postawienie go na granatowym sześcianie, który również
musiał być w to miejsce dostarczony. Aby poprawnie
wykonać te zadania, należało wykorzystać do konstrukcji
r o b o t ó w w i e l e s k o m p l i k o w a n y c h s e n s o r ó w,
serwomechanizmów (urządzeń działających podobnie jak
silniki, lecz bez możliwości pełnego obrotu piastą), silników,
kamer. Podczas turnieju, przy stole, mogły przebywać tylko
dwie osoby. Zespół reprezentowali: Mateusz Joniec
i Wojciech Kojder. Lecz roboty i oprogramowanie to nie
wszystko, co musieli wykonać uczniowie z Grodziska
Górnego. Należało przygotować dokumentację, która
zawierała: plan pracy grupy łącznie z podziałem zadań
i wariantami rozwiązywania problemów, opis konstrukcji

z wyszczególnieniem sposobu dojścia do niej, recenzję kodu
źródłowego programu. Wszystko zostało przygotowane
w języku angielskim, w tym języku również przedstawiali
dokumentację uczniowie: Bartłomiej Majkut i Jakub
Polański.

Co nas zaskoczyło? Organizacja turnieju, która była
przygotowana perfekcyjnie. Nie było żadnych przesunięć
godzinowych. Wszystko odbywało się zgodnie z ogłoszonym
wcześniej harmonogramem. W przygotowaniu turnieju
brali udział wolontariusze, byli to zazwyczaj opiekunowie
drużyn zgłoszonych do konkursu. Nauczyciel chcący podjąć
współpracę podchodził do stanowiska organizatorów
i dostawał zakres obowiązków. Wszystko było przemyślane
i dobrze zaplanowane, dlatego uczniowie i ich opiekunowie
nie mieli problemu z wykonaniem poszczególnych prac.
Kto przygotował Światowy Finał Botball?
Organizatorem zawodów był KISS Institute for Practical
Robotics (Instytut Robotyki Praktycznej KISS). Instytut KISS
jest wiodącym dostawcą programów edukacyjnych
opartych na programowaniu robotów. W 2014 roku
w programie edukacyjnym Botball wzięło udział ponad
356 zespołów z gimnazjów i szkół średnich, studentów
i nauczycieli w tym zespoły z Kataru, Australii, Austrii, Chin
i Polski.
Nazwa KISS jest akronimem: "Keep It Simple, Stupid"
co dosłownie oznacza nie komplikuj, głupku. To, co można
było zaobserwować podczas turnieju w Los Angeles w 100%
jest zgodne z tą sentencją.
Co ciekawego jeszcze się działo? Turniej Botball
odbywał się równolegle z innym wydarzeniem - 13
Światową Konferencją Robotyki Edukacyjnej (GCER - Global
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Conference on Educational Robotics). Podczas niej
nauczyciele, pracownicy naukowi oraz uczniowie
prezentowali wyniki swoich badań i doświadczeń. Odbywały
się dyskusje panelowe. Każdy mógł podzielić się swoim
doświadczeniem oraz czerpać z doświadczeń innych.
Jakie wrażenia po turnieju? Grupa odniosła
ogromny sukces, bo mimo braku doświadczenia
w zawodach Botball załoga z Grodziska Górnego wyprzedziła
zespoły z innych krajów, które od lat biorą udział w tym
konkursie. Wyróżniono drużynę za wzorowo przygotowaną
dokumentację i prezentację w języku angielskim. Dzięki temu
już dzisiaj drużyna Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji
w Grodzisku Górnym otrzymała zaproszenie na
przyszłoroczny Światowy Finał Botball 2015 w Nowym
Meksyku (USA).

zaproszenie do Wiednia na Europejskie eliminacje Botball
2015 oraz propozycję międzynarodowej wymiany
i współpracy.
Wyjazd do Los Angeles i udział w Światowym Finale
Turnieju Botball był dla uczniów z Zespołu Szkół im. prof.
Franciszka Leji w Grodzisku Górnym olbrzymim
wyróżnieniem, bo reprezentowali swój kraj, województwo
i szkołę. Należy również zaznaczyć, że udział uczniów
Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym
w przedsięwzięciach takich jak Światowy Finał Turnieju
Botball 2014 byłby bardzo trudny bez wykorzystania
funduszy unijnych. Wyjazd, udział w turnieju i pobyt w Los
Angeles został sfinansowany przy współudziale środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Był elementem realizowanego w Zespole
Szkół projektu z komponentem ponadnarodowym PWP
Jakie dodatkowe korzyści z wyjazdu? Udział EuroBot.
w zawodach to także możliwość współpracy z innymi
zespołami. Nawiązano kontakty z instytucjami, które mają
duże doświadczenie w wykorzystywaniu robotyki w edukacji Maciej Polański
między innymi PRIA (Practical Robotics Institut Austria)
Trener startującej drużyny
z Wiednia. Zespół uczniów z ZS w Grodzisku Górnym otrzymał
Monika Fila
Koordynator projektu „PWP EuroBOT”
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17 milionów złotych dla Podkarpacia na modernizację oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
W ramach Podziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL oprócz
wyłanianych w trybie konkursowym projektów umożliwiających tworzenie nowych bądź wsparcie istniejących
przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, przewidziano realizację działania w zakresie modernizacji
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które realizowane są w trybie systemowym. Celem dodatkowych
działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci
w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się również do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej,
a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. Wsparcie
w ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL zostało w pierwszej kolejności skierowane
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których nie ma
przedszkoli, a następnie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gmin wiejskich, o najniższym
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w skali województwa, gdzie poza szkołami podstawowymi z oddziałami
przedszkolnymi funkcjonują przedszkola lub inne formy edukacji przedszkolnej.
Potrzeba podjęcia działań umożliwiających modernizację
i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika
z pojawiającego się często problemu niedostosowania
warunków lokalowych i organizacyjnych w tych oddziałach do
potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Zwyczajowo z usług
świadczonych przez oddziały przedszkolne w szkołach
podstawow ych korzystały w yłącznie dzieci
5 i 6 letnie, co wynika z m.in. z ww. ograniczeń. Potrzeby
w zakresie wychowania przedszkolnego powodują,
że z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
zaczęły korzystać także dzieci młodsze – 3 i 4 –letnie. To z kolei
spowodowało, że ośrodki te nie mogły zapewnić świadczenia
właściwej oferty edukacyjnej.
Działania w powyższym zakresie zgodne są z kierunkiem
zmian w ustawie o systemie oświaty uchwalonym przez Sejm
RP 13 czerwca 2013 r., w zakresie zwiększenia dostępności
wychowania przedszkolnego w Polsce. Zgodnie z koncepcją
Ministerstwa Edukacji Narodowej, od 1 września 2015 r.
gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia wszystkim
dzieciom czteroletnim, a od 1 września 2017 r. również
wszystkim dzieciom trzyletnim miejsc realizacji wychowania
przedszkolnego. Zakres planowanych modyfikacji zawiera
również propozycję przekształcenia z dniem
1 września 2016 r. oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w przedszkola, przy jednoczesnym
utworzeniu zespołów szkolno przedszkolnych.
Na wsparcie oddziałów przedszkolnych w ramach projektów
systemowych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL dla województwa
podkarpackiego wyodrębniona została pula środków
w wysokości ok. 17 mln zł. W oparciu o tę kwotę alokacji,
w 2013 r. został ogłoszony nabór wniosków systemowych,
w wyniku którego Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
zatwierdził do dofinansowania 47 wniosków na kwotę
14,65 mln zł.

W wyniku zaistniałych oszczędności, dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Tomasz Czop
podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru
wniosków o dofinansowanie projektów systemowych,
skierowanych do dodatkowych oddziałów przedszkolnych
zlokalizowanych na terenach gmin wiejskich o najniższym
w skali województwa stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej, które nie otrzymały wsparcia w ramach
pierwszego naboru. W związku z powyższym w 2014 r. został
p r ze p ro w a d zo ny d o d a t ko w y n a b ó r w n i o s kó w
systemowych, w wyniku którego wpłynęło 4 wnioski
na łączną kwotę 1,73 mln zł.
W ramach przeprowadzonych naborów wniosków
systemowych ze wsparcia skorzysta 39 gmin w 19 powiatach
województwa podkarpackiego. W 169 szkołach
podstawowych zmodernizowanych zostanie 207 oddziałów
przedszkolnych, poprzez dostosowanie toalet do potrzeb
dzieci i personelu, wyposażenie i doposażenie kuchni, zakup
mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu
elektronicznego. Ponadto zmodernizowanych lub
utworzonych zostanie blisko 140 placów zabaw, poprzez
zakup i montaż wyposażenia wchodzącego w skład placu
zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu
zabaw. Ostatecznie na realizacje projektów systemowych
w ramach Poddziałania 9.1.1 w województwie
podkarpackim ogółem przeznaczono kwotę 16,33 mln zł.
Najwięcej środków finansowych otrzymały gminy tj.
Miejsce Piastowe - 1,37 mln zł, Jasło 0,79 mln zł
i Solina 0,76 mln zł. Natomiast z powiatów największe
dofinansowanie przypadło dla powiatów: rzeszowskiego 2,52 mln zł, jasielskiego – 1,99 mln zł i krośnieńskiego
1,53 mln zł.
Rafał Fejkiel
Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji
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STAN WDRAŻANIA PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI
(NA 13 SIERPNIA 2014 ROKU)
W ramach upowszechniania efektów realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na terenie Podkarpacia
kontynuujemy cykl artykułów, w których przedstawiamy Państwu wyniki realizowanych projektów we wspólnym ujęciu
dla wszystkich Priorytetów.
Od początku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił 149 konkursów na
nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
PO KL. Liczba ogłoszonych konkursów w poszczególnych
Priorytetach wygląda następująco:
Priorytet VI – 26 konkursów, Priorytet VII – 33 konkursy,
Priorytet VIII – 45 konkursów, Priorytet IX – 45 konkursów.
W odpowiedzi na 146 ogłoszonych konkursów (w ramach
3 konkursów na dzień sporządzania niniejszej informacji
w dalszym ciągu trwały nabory wniosków) złożonych zostało
13 405 wniosków o dofinansowanie, z czego 9 574 wnioski
pochodziły od beneficjentów posiadających siedzibę
na terenie województwa podkarpackiego.
Wnioski składane były również przez podmioty mające
siedzibę poza terytorium naszego kraju i tak z terenu Austrii
wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie, z Czech – 2 wnioski,
natomiast z terenu Wielkiej Brytanii wpłynęło aż 7 wniosków.
Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie
to blisko 9,6 mld zł, kwota ta ponad czterokrotnie przekracza
wartość alokacji, którą województwo podkarpackie
otrzymało do wykorzystania w latach 2007-2013.
Pozytywną ocenę formalną uzyskało 11 688 wniosków
o dofinansowanie z czego 3 476 wniosków zostało
rekomendowanych do dofinansowania po ocenie
merytorycznej. W trakcie oceny merytorycznej pozostaje
168 wniosków o dofinansowanie.
Wojewódzki Urząd Pracy podpisał z beneficjentami
2 483 umowy na realizację projektów w ramach PO KL
na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł.

Wykres 1 Liczba podpisanych umów
w ramach poszczególnych Priorytetów

Mapa 1 Aktywność podkarpackich beneficjentów
w składaniu wniosków o dofinansowanie

Jak wzrastała alokacja przeznaczona na realizację
Programu na Podkarpaciu
Pierwotnie województwo podkarpackie otrzymało
na realizację Programu w latach 2007-2013 kwotę
w wysokości 432 312 702 euro.
Jednakże w związku z wysoką pozycją Podkarpacia
w rankingach wykorzystania środków PO KL w 2011 roku
województwo uzyskało dodatkową kwotę alokacji z puli
Krajowej Rezerwy Wykonania i tym samym alokacja
wzrosła do 494 564 863 euro.
Kolejny wzrost alokacji nastąpił w 2013 roku
i był związany z przyznaniem dodatkowej kwoty alokacji
pochodzącej z realokacji z komponentu centralnego PO
KL, Podkarpacie miało do rozdysponowania już
540 279 620 euro.
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Obecnie po zmianie Szczegółowego Opisu Priorytetów
z dnia 1 stycznia 2014 r. alokacja dla Podkarpacia
ponownie wzrosła i wynosi 548 287 243 euro.
Dzięki sprawnemu zarządzaniu realizacją Programu
WUP zyskał mozliwość otrzymania dodatkowych
funduszy z puli niewykorzystanych środków
na poziomie centralnym, zatem kwota alokacji uległa
zwiększeniu o blisko 116 mln euro, co stanowi 27%
pierwotnej alokacji.

WYBRANE EFEKTY WDRAŻANIA
PO KL NA PODKARPACIU
(na podstawie Sprawozdania z realizacji
Priorytetów PO KL za I półrocze 2014 r.)
Realizacja Programu to przede wszystkim wsparcie
kierowane bezpośrednio do mieszkańców
województwa, w tym do grup osób znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie
realizowane jest na rzecz obszaru edukacji, poczynając
od przedszkolnej i kończąc na edukacji osób dorosłych.
Wspierany jest sektor przedsiębiorstw poprzez pomoc
doradczą i szkoleniową udzielaną pracodawcom
i pracownikom pracodawców przechodzących procesy
restrukturyzacyjne, podkarpackim przedsiębiorstwom
zaangażowanym w procesy zmian profilu prowadzonej
działalności. W ramach projektów osoby bezrobotne
uzyskały możliwość ponownego wejścia na rynek pracy,
absolwenci szanse na zatrudnienie poprzez zdobycie
doświadczenia zawodowego, natomiast osoby
pracujące zagrożone zwolnieniami mogły uzupełnić lub
zmienić swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami
pracodawców. Wymiernym sukcesem projektów
realizowanych w ramach PO KL są osiągnięte rezultaty
zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Trzeba jednak

zaznaczyć, że niektóre efekty związane z dokonanymi
zmianami dzięki udzielonemu wsparciu projektowemu
nie zawsze da się „zmierzyć” np. zmian w postawach
osób. Na wiele efektów końcowych trzeba też będzie
poczekać. Zatem poniżej przedstawione zostały
jedynie niektóre efekty dofinansowania projektów
realizowanych w ramach poszczególnych Priorytetów.
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1) 94 231 osób wzięło udział w realizowanych
projektach, w tym m.in.:
− 89 705 osób bezrobotnych,
− 3 059 osób niepełnosprawnych,
− 56 153 osoby z terenów wiejskich,
2) 36 284 osoby zostały objęte Indywidualnym
Planem Działania (a więc dostosowanej do potrzeb
i możliwości uczestnika ścieżki wyznaczającej etapy
postępowania i formy wsparcia potrzebne
konkretnej osobie),
3) 393 pracowników Państwowych Służb
Zatrudnienia zakończyło udział w szkoleniach
specjalistycznych mających bezpośredni wpływ
na podniesienie jakości świadczonych usług,
4) 14 638 osób uzyskało środki na podjęcie
działalności gospodarczej, w tym:
− 14 594 osoby otrzymały bezzwrotne dotacje,
− 44 osoby skorzystały z instrumentów zwrotnych
(projekty inżynierii finansowej),
przy czym zapewniono w całym regionie jednakową
możliwość dostępu do środków na uruchomienie
działalności gospodarczej, i już widoczne jest
powstawanie dodatkowych miejsc pracy w firmach
utworzonych przy wsparciu ze środków unijnych.
Dzięki powstaniu 14 638 nowych podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą – liczba łączna
nowopowstałych miejsc pracy wynosi 15 225.
5) w ramach projektów inżynierii finansowej,
w których pomoc w formie pożyczek na założenie
działalności gospodarczej udzielana jest przez
podmioty pełniące funkcję Pośredników
finansowych, 62 osoby skorzystały z usług
doradczych, a 85 osób uczestniczyło
w szkoleniach,
6) zrealizowano 34 projekty wspierające rozwój
inicjatyw lokalnych związanych z pobudzeniem
dodatkow ych działań edukacyjnych,
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− 77 spółdzielni socjalnych,
szkoleniowych, akcji i kampanii promujących
− 2 Zakłady Aktywności Zawodowej (Wola
potrzebę podejmowania nowych działań
Żyrakowska, Oleszyce),
na obszarach wiejskich, tworzenia miejsc integracji
− 2 Centra Integracji Społecznej (Rzeszów,
i aktywizacji obywatelskiej mieszkańców gmin
Przemyśl),
(świetlice z odpowiednim wyposażeniem,
− 8 Klubów Integracji Społecznej (Nowa Sarzyna,
prelekcjami np. z zakresu ochrony środowiska itp.),
Ustrzyki Dolne, Kąkolówka, Wysoka, Ropczyce,
realizacji ważnych społecznie przedsięwzięć
Nisko, Kolbuszowa, Boguchwała),
związanych z niwelowaniem zjawisk patologii wśród
− 1 Centrum Aktywności Zawodowej (Jasło),
mieszkańców, przygotowania społeczności lokalnej
− 2 świetlice terapeutyczne (Nisko, Stalowa Wola),
d o p o d e j m o wa n i a i n i c j at y w zw i ą za nyc h
− 9 klubów środowiskowych dla młodzieży
z uprawami ekologicznymi, agroturystyką,
(2 w Gminie Pilzno, 4 w Gminie Sokołów Młp.,
angażowaniem się przy przedsięwzięciach
po 1 w Radymnie, Nisku, Stalowej Woli).
infrastrukturalnych związanych np. ze sprzątaniem
lasów, działaniami proekologicznymi, pracami przy Ponadto ze wsparcia PO KL skorzystały 2 Zakłady
Aktywności Zawodowej (Wola Rafałowska, Jarosław).
infrastrukturze przeciwpowodziowej itp.
6) 4 380 pracowników jednostek pomocy społecznej
oraz instytucji zajmujących się aktywną integracją
• Priorytet VII Promocja integracji społecznej
społeczną i zawodową, podwyższyło swoje
kwalifikacje w ramach szkoleń.
1) 41 888 osób wzięło udział w realizowanych
projektach, w tym m.in.:
• Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
− 22 192 osoby bezrobotne,
− 7 375 osób niepełnosprawnych,
1) 59 411 osób wzięło udział w realizowanych
− 23 409 osób z terenów wiejskich,
projektach, w tym m.in.:
Jeżeli weźmie się pod uwagę, że głównymi odbiorcami
− 1 468 osób bezrobotnych,
wsparcia w Priorytecie VII są klienci pomocy społecznej
− 1 547 osób samozatrudnionych,
wymagający o wiele większego i trudniejszego
− 9 426 osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiozaangażowania niż inne grupy społeczne – to udział tak
rstwach,
sporej liczby osób w projektach (przy często dużej
− 12 159 osób zatrudnionych w małych przedsięniechęci z ich strony do podejmowania jakichkolwiek
biorstwach,
działań) już jest sukcesem.
− 9 570 osób zatrudnionych w średnich przedsię2) 21 655 klientów instytucji pomocy społecznej
biorstwach,
zostało objętych kontraktami socjalnymi,
− 13 912 osób zatrudnionych w dużych przedsiętj. zindywidualizowanymi i uzgodnionymi wspólnie
biorstwach,
działaniami „wyprowadzającymi” ze stanu
− 199 osób niepełnosprawnych,
bezradności zawodowej, życiowej,
3) 8 000 osób otrzymało wsparcie w ramach instytucji 2) 52 274 osoby zakończyły udział w projektach
szkoleniowych, w tym wysoko specjalistycznych,
ekonomii społecznej,
4) zrealizowano 70 projektów wspierających rozwój 3) 22 530 pracowników o niskich kwalifikacjach
zakończyło udział w szkoleniach,
inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji
społeczności lokalnych, w tym zwłaszcza 4) 611 pracowników zagrożonych negatywnymi
skutkami procesów restrukturyzacji
umożliwiających likwidowanie negatywnych
w przedsiębiorstwach, zostało objętych
skutków przerywania przez młodzież nauki,
działaniami szybkiego reagowania,
nadużywanie alkoholu itp.,
5) utworzenie niezwykle potrzebnych w regionie 5) 1 018 osób zwolnionych w przedsiębiorstwach
dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi,
instytucji wspierających osoby wymagające
zo sta ł o o b j ęt yc h d z i a ł a n i a m i szy b k i e go
szczególnej troski i opieki (jak np. osoby
reagowania,
niepełnosprawne) takich jak:
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6) 7 345 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w
zakresie projektów szkoleniowych,
7) 9
przedsiębiorstwom
udzielono
wsparcia
w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania
zmianą,
8) 189 osób zostało objętych wsparciem w zakresie
przygotowania do rozpoczęcia własnej działalności
gospodarczej typu spin off lub spin out,
9) 256 doktorantów otrzymało stypendia naukowe,
10) 536 osób uzyskało środki na podjęcie działalności
gospodarczej, w wyniku czego powstało
613 nowych miejsc pracy.

12) zrealizowano 201 oddolnych inicjatyw
społecznych.

Kolejnym efektem realizacji projektów w ramach PO KL
jest wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, który ma
przyczyniać się do wzrostu poziomu zatrudnienia oraz
zwiększać efektywność realizowanych projektów.
Wskaźnik mierzony jest w ramach Poddziałania 6.1.1,
6.1.3, 7.2.1 oraz 8.1.2. W przypadku projektów
konkursowych, pomiaru wskaźnika dokonuje się
wyłącznie w tych projektach, w których spełnienie
kryterium wyboru projektu dot. efektu
zatrudnieniowego było obowiązkowe. Wskaźnik
• Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji efektywności zatrudnieniowej został wprowadzony do
Planów Działania po raz pierwszy w 2011 roku
w regionach
i mierzony jest dla osób, które rozpoczynały udział
1) 114 158 osób wzięło udział w realizowanych w projektach od tego roku.
projektach, w tym m.in.:
− 5 388 osób bezrobotnych,
Na koniec 2013 roku wskaźnik kształtuje się na
− 80 899 osób uczących lub kształcących się,
następującym poziomie:
− 816 osób niepełnosprawnych,
• Priorytet VI – 61,79% (na 67 974 osoby zatrudnienie
− 85 osób należących do mniejszości narodowych znalazło 42 003 osoby),
i etnicznych,
• Priorytet VII – 28,31% (na 1 702 osoby zatrudnienie
− 78 432 osoby z terenów wiejskich,
znalazło 482 osoby),
2) 475 ośrodków wychowania przedszkolnego • Priorytet VIII –52,31% (na 1 036 osób zatrudnienie
uzyskało wsparcie w ramach Priorytetu,
znalazło 542 osoby).
3) 17 295 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło W ramach wszystkich trzech Priorytetów wskaźnik
w różnych formach edukacji przedszkolnej na wynosi 60,84%.
obszarach wiejskich,
4) wypłacono 6 775 stypendiów uczniom szczególnie Zatem realizacja wsparcia w ramach projektów
uzdolnionym,
doprowadziła do uzyskania zatrudnienia przez 43 027
5) 931 szkół podstawowych zrealizowało projekty uczestników co stanowi 60,84 % osób uczestniczących
dotyczące indywidualizacji nauczania,
w projektach. Pomimo, osiągnięcia zakładanych
6) 748
szkół
(podstawowe,
gimnazja rezultatów oraz wysokiego efektu końcowego
i ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie ogólne) projektów, potrzeby regionu w tym zakresie rozwoju
zrealizowało projekty rozwojowe,
p o ten cj a łu intelekt u aln ego i zawo d owego
7) 208 szkół i placówek kształcenia zawodowego mieszkańców Podkarpacia, nadal są ogromne.
wdrożyło programy rozwojowe,
8) 203 szkoły i placówki kształcenia zawodowego
Renata Chmaj
współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie
Wydział Koordynacji PO KL
wdrażania programów rozwojowych,
9) 7 179 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu
zawodowym w krótkich formach,
10) 1 920 osób dorosłych uczestniczyło w kształceniu
ustawicznym,
11) 336 osób dorosłych skorzystało z usług doradztwa
edukacyjno-szkoleniowego,

REALIZACJA PO KL

PROCEDURA ZAMYKANIA PROJEKTÓW
Szczegółowe kwestie związane z procedurą zamykania projektów zostały określone w Zasadach dotyczących zamknięcia
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonych w dniu 22 sierpnia 2013 r.
Zgodnie z art. 56 ust 1 Rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z dniem 31 grudnia 2015 r. mija ostateczny
termin kwalifikowania wydatków w ramach funduszy
strukturalnych oraz Funduszu spójności w okresie
programowania 2007-2013. Do tego terminu możliwe jest
ponoszenie wydatków przez Beneficjentów, o ile jest to
zgodne z okresem realizacji projektu wskazanym we wniosku
o dofinansowanie projektu. Niemniej jednak, w przypadku
kiedy datę zakończenia realizacji projektu określono na dzień
31 grudnia 2015 r. – nie będzie możliwe m.in. stosowanie
zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach PO KL (Wytyczne), umożliwiających ponoszenie
wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków
określonym w umowie o dofinansowanie projektu, pod
warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji
projektu i zostaną uwzględnione w końcowym wniosku
o płatność. Nie ma bowiem możliwości kwalifikowania
jakiegokolwiek wydatku poniesionego już w 2016 r. W tej
sytuacji niekwalifikowalne będzie np. dodatkowe
wynagrodzenie roczne przysługujące za 2015 r., a wypłacane
w I kwartale 2016 r.
Ostatnie wnioski o płatność końcową (w przypadku
projektów realizowanych do 31 grudnia 2015 r.) powinny być
sporządzone i złożone do IP (Instytucja Pośrednicząca –
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) najpóźniej
do 30 stycznia 2016 r. Co do zasady wydatki wykazane
we wnioskach o płatność końcową złożonych po terminie,
tj. po 30 stycznia 2016 r. są niekwalifikowalne. Powyższy
zapis Wytycznych stanowi narzędzie dla IP egzekwowania
terminowego składnia tych dokumentów, a w konsekwencji
umożliwia IP sprawne i terminowe zamknięcie
nadzorowanych projektów.
Po złożeniu wniosku o płatność końcową ale przed jego
zatwierdzeniem IP przeprowadza kontrolę na zakończenie
realizacji projektu, w oparciu o zapisy listy kontrolnej do
wniosku o płatność, na podstawie dokumentacji dostępnej
w siedzibie jednostki kontrolującej. Istnieje, także możliwość
przeprowadzenia kontroli projektu / dokumentacji
na miejscu u Beneficjenta zgodnie z Zasadami kontroli
w ramach PO KL 2007-2013.
Co do zasady, wszystkie należności powinny być odzyskane
od uczestników do czasu końcowego rozliczenia projektu,
tj. do dnia złożenia końcowego wniosku o płatność.
W sytuacji, gdy przedmiotowe należności w tym terminie nie
zostaną odzyskane w ogóle lub tylko w części, Beneficjent
powinien wykazać te kwoty w końcowym wniosku

o płatność jako korekty finansowe (tabela nr 7) oraz
pisemnie zobowiązać się do windykacji tych środków od
uczestnika po zakończeniu projektu. IP może taki wniosek
o płatność końcową zatwierdzić warunkowo. W tym
przypadku, od niezwróconej kwoty windykowanych
należności nie są naliczane Beneficjentowi odsetki
za zwłokę w zwrocie środków. Tym samym IP zobowiązana
jest do bieżącego monitorowania środków podlegających
przedmiotowej windykacji przez Beneficjenta.
Po odzyskaniu przez Beneficjenta należności i zwróceniu ich
na rachunek IP, projekt może zostać ostatecznie rozliczony
i zamknięty.
Dla każdego zakończonego projektu IP sporządza Kartę
zamknięcia projektu w ramach PO KL. Na pisemny wniosek
Beneficjenta, po ostatecznym rozliczeniu i zamknięciu
projektu, tj. po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową
oraz – jeśli dotyczy – dokonaniu ostatecznego rozliczenia
z Beneficjentem (w tym dokonaniu płatności końcowej
na rzecz Beneficjenta lub otrzymaniu zwrotu
oszczędności/wydatków niekwalifikowalnych w projekcie
wynikających z Informacji o wynikach weryfikacji wniosku
o płatność końcową) następuje zwrot dokumentu
stanowiącego zabezpieczenie prawidłowej realizacji
umowy o dofinansowanie.
Ponadto wszyscy Beneficjenci powinni pamiętać,
iż są zobowiązani do przechowywania danych osobowych
uczestników projektów do dnia 31 grudnia 2020 r. Dane
osobowe uczestników projektów przetwarzane w wersji
papierowej, o ile istnieją, powinny być archiwizowane
razem z pozostałą dokumentacją dotyczącą projektu,
z zachowaniem środków bezpieczeństwa odpowiednich do
kategorii zagrożeń. Każdy Beneficjent musi ponadto
zarchiwizować w wersji elektronicznej aktualną
w momencie zamykania projektu wersję Formularza PEFS
2007. Pozostałe wersje Formularza PEFS 2007 należy przy
zamykaniu projektu w sposób trwały zniszczyć, a protokół
z dokonania tej czynności dołączyć do dokumentacji
projektu. Co najmniej jeden z pracowników Beneficjenta,
odpowiedzialny za nadzór nad zarchiwizowaną
dokumentacją papierową i elektroniczną, powinien
posiadać upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych ważne do dnia 31 grudnia 2020 r.
Ewa Szela
Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej
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Kontrola projektu realizowanego w ramach PO KL – na co
szczególnie zwracają uwagę kontrolujący realizację projektów
Zgodnie z Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie których
sporządzony jest Roczny Plan Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, przeprowadzane są u Beneficjentów
kontrole projektów systemowych oraz projektów wyłanianych w drodze konkursu tzw. kontrole na miejscu. Kontrole na
miejscu przyjmują charakter kontroli: planowej, doraźnej oraz wizyty monitoringowej.
Kontrola realizacji projektów na miejscu przeprowadzana jest
na próbie projektów. Zgodnie z Zasadami kontroli, Wydział
Kontroli EFS opracowuje a następnie przedstawia, celem
zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą, Roczny Plan
Kontroli wraz z Metodologią doboru próby projektów do
kontroli. Zastosowanie metodologii pozwala na wyłonienie
i uszeregowanie projektów w zależności od poziomu ryzyka
związanego z jego realizacją.
Zakres kontroli na miejscu obejmuje weryfikację zgodności
realizacji projektu z jego założeniami określonymi w Umowie
o dofinansowanie projektu. Zatem zadaniem Zespołu
kontrolującego jest, w oparciu o zgromadzoną przez
Beneficjenta dokumentację tak merytoryczną jak
i finansową, porównanie przeprowadzonych działań
w odniesieniu do działań zakładanych we Wniosku
o dofinansowane. W procesie tym uwzględniane
są oczywiście wszelkie zmiany w projekcie, dokonane zgodnie
z zapisami Umowy o dofinansowanie.
Co do zasady projekty realizowane są poprawnie. Zdarzają się
jednak sytuacje, w których Zespół kontrolujący stwierdzał
wystąpienie uchybień, bądź nieprawidłowości tak
w mniejszym jak i w większym stopniu wpływających
na poniesione wydatki. Ze względu na bardzo dużą
różnorodność projektów, form wsparcia, jednostek
realizujących projekty oraz przyjęty sposób rozliczania
wydatków w projekcie, stwierdzone uchybienia dotyczą
w zasadzie wszystkich obszarów realizacji projektu.
W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli oraz
uwzględniając zmiany w dokumentach programowych,
można określić najczęściej pojawiające się u Beneficjentów
problemy podczas realizacji projektu.
Zatem w celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka wystąpienia
nieprawidłowości szczególną uwagę zwrócić należy na:
w zakresie podstaw realizacji projektu
- treść zawartej z IP Umowy o dofinansowanie oraz założeń
projektu przedstawionych we Wniosku o dofinansowanie
tak, by projekt realizowany był zgodnie z założeniami, przez
co możliwe będzie terminowe realizowanie zobowiązań
oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów,
- zgłaszanie wszelkich zmian w projekcie opiekunowi
projektu (w formie pisemnej, gwarantującej zachowanie
właściwej ścieżki audytu) na bieżąco, co pozwoli uniknąć
szeregu problemów w trakcie realizacji projektu oraz
w procesie rozliczania poniesionych wydatków,
- w przypadku realizacji projektu w partnerstwie, treść
zawartej Umowy partnerskiej, która przede wszystkim
powinna zawierać bardzo szczegółowo opisane relacje
łączące partnerów w zakresie merytorycznym,

sprawozdawczym oraz finansowym realizowanego
projektu (minimalny wzór Umowy partnerskiej zawiera
dokument Zakres realizacji projektów partnerskich
określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki),
- w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
o ujęciu dochodów i wydatków projektu w budżecie
jednostki (przed ich poniesieniem) oraz właściwego
księgowania (zgodnego z przyjętą w jednostce polityką
rachunkowości),
w zakresie procesu rekrutacji Uczestników projektu
- dokument regulujący u Beneficjenta proces rekrutacji
i kwalifikowania Uczestników projektu, tak by
w przejrzysty i wyczerpujący sposób określał przebieg tych
procesów oraz uwzględniał zagrożenia z nimi związane,
- dokumenty rekrutacyjne stanowiące podstawę do
zakwalifikowania do projektu (oczywiście w połączeniu
z innymi wymaganymi oraz zakładanymi dokumentami),
- deklaracje uczestnictwa w projekcie, które powinny być
złożone po zakwalifikowaniu do projektu,
w zakresie prowadzenia dokumentacji merytorycznej
projektu
- dokument regulujący u Beneficjenta proces udzielania
zakładanego we Wniosku o dofinansowanie wsparcia oraz
dokumentacji z nim związanej będącej podstawą
rozliczenia wydatków,
- gromadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi
działaniami w tym wszelkiego rodzaju potwierdzeń
odbioru wsparcia, materiałów szkoleniowych itp., tak by
zebrana dokumentacja w pełni odzwierciedlała
wykonanie zakładanych we Wniosku o dofinansowanie
działań merytorycznych,
w zakresie monitoringu i ewaluacji projektu
- realizację zakładanych we Wniosku o dofinansowanie
działań monitoringowych / ewaluacyjnych,
przeprowadzenia badań ankietowych w czasie i określonej
formie, tworzenie zestawień / raportów zbiorczych bądź
też inne zakładane we wniosku formy,
- udokumentowanie osiągnięcia zakładanych rezultatów
tak miękkich jak i twardych, które w każdym projekcie
powinny być odpowiednio skwantyfikowane co pozwoli
na ich jednoznaczną weryfikację,
w zakresie zatrudnienia personelu projektu
- dokumenty regulując u Beneficjenta warunki zatrudniania
i wynagradzania za pracę,
- dokumenty uzasadniające wybór osób wchodzących
w skład personelu projektu,
- dokumenty uzasadniające wysokość wynagrodzenia
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(uwzględniające również zapisy Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz możliwość prawidłowej
i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych
danej osobie zatrudnionej u Beneficjenta na podstawie tak
umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej,
- prowadzenie ewidencji godzin i zadań realizowanych przez
osoby wykonujące zadania w więcej niż jednym projekcie
(z wyłączeniami szczegółowo opisanymi w Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki),
w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowoksięgowej projektu
- dokumenty regulujące gospodarkę finansowo-księgową
w jednostce, w tym właściwe zaktualizowanie stosowanej
w jednostce polityce rachunkowości pod kątem wymogu
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
realizowanego projektu, Ustawy o rachunkowości oraz
zastosowania jej w praktyce (nie należy tworzyć nowej
polityki do realizowanego projektu),
- nieuzasadnione wypływy z rachunku oraz kasy projektu
powodujące dodatkowo konieczność zwrotu odsetek
naliczanych jak dla zaległości podatkowych,
- obligatoryjne wyodrębnienie kasy na potrzeby
realizowanego projektu, w przypadku ponoszenia
wydatków gotówkowych,
- merytoryczne potwierdzenie działań, w wyniku których
powstaje dowód księgowy, gdyż brak takiego
potwierdzenia mimo poniesionego i udokumentowanego
wydatku powodować może wystąpienie wydatku
niekwalifikowalnego lub nieprawidłowości,
- odpowiednie dokumentowanie wydatków dowodami
księgowymi spełniającymi wymogi określone Ustawą
o rachunkowości,
- posiadanie rzetelnej metodologii wyliczenia kosztów
pośrednich ponoszonych w formie ryczałtu,
w zakresie pozyskiwania i ochrony danych osobowych
w ramach projektu
- Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania Systemem
Informatycznym lub inny dokument określający zasady
przetwarzania i zarządzania danymi tak w przypadków
dokumentów papierowych jak i danych przechowywanych
w wersji elektronicznej (baz danych przechowywanych
w plikach lub innych zbiorach),
- upoważnienia nadane przez administratora danych
osobowych dla osób przetwarzających dane Uczestników
projektu,
- właściwe prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do
przetwarzania danych w ramach projektu,
- oświadczenia osób upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych o zapoznaniu się z przepisami Ustawy
o ochronie danych osobowych, (o przetwarzaniu danych
osobowych zgodnie z prawem oraz o zachowaniu ich
w tajemnicy),
w zakresie stosowania Ustawy Prawo zamówień
publicznych / Zasady konkurencyjności / Zasada
efektywnego zarządzania finansami

- dokumenty regulujące u
Beneficjenta przebieg
postępowań zgodnie z PZP / ZK / ZEZF,
- zastosowany tryb PZP / Zasadę konkurencyjności,
oczywiście również zasadność wyboru PZP lub ZK – np.
jeśli jednostka zobowiązana jest do stosowania PZP to nie
dotyczy ją ZK,
- zgodność podejmowanych działań z procedurami
PZP / ZK / ZEZF,
- zgromadzoną dokumentację (dokumenty wytworzone
przez Beneficjenta i złożone przez oferentów), która musi
być pełni zgodna i kompletna tak jak wynika to
z PZP / ZK / ZEZF,
- cel stosowania PZP / ZK / ZEZF tj. zapewnienie zachowania
uczciwej konkurencji, wolnego dostępu do zamówień
finansowanych ze środków publicznych oraz równego
traktowania wykonawcy przez zamawiającego,
w szczególności w postępowaniach przeprowadzanych
w ramach Zasady konkurencyjności,
w zakresie spełnienia obowiązków promocyjnych
i informacyjnych
- termin realizacji działań, zakres oraz zastosowanie narzędzi
promocji, w kontekście realizowanych form wsparcia oraz
zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie,
- sposób oznaczenia zakupionego sprzętu, pomieszczeń,
w których realizowany jest projekt czy też stanowiska
pracy finansowanego w ramach projektu,
- sposób
poinformowania
Uczestników
Projektu
o finansowaniu z PO KL w ramach EFS,
- właściwe oznakowanie obowiązującymi logotypami,
dokumentów wytworzonych przez Beneficjenta w toku
realizacji projektu,
w zakresie archiwizacji dokumentacji projektowej
- dokumenty określające zasady archiwizacji dokumentacji
projektowej, w tym w szczególności zapisy dotyczące
obowiązku przechowywania dokumentacji projektowej
zgodnie z zapisami zawartej Umowy o dofinansowanie
czyli do 31.12.2020 r.,
- sposób gromadzenia i przechowywania dokumentacji
(segregator y, teczki lub inny) i miejsce ich
przechowywania, czy są chronione przed dostępem
nieupoważnionych osób trzecich,
- opisy i oznaczenia (logotypy PO KL, UE, nazwa
i nr projektu, adnotacja o współfinansowaniu projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
adnotacja o obowiązku przechowywania dokumentacji
do dnia 31.12.2020 r.).
Przeanalizowanie powyższych uwag, zapoznanie się
z aktualnymi dokumentami programowymi a następnie
weryfikacja tej wiedzy w odniesieniu do posiadanej
dokumentacji oraz prowadzonych działań powinna
przyczynić się do uniknięcia wystąpienia uchybień lub
nieprawidłowości podczas realizacji projektu. Dlatego też
tylko w przypadku odpowiedniego zaangażowania i kontroli
wewnętrznej Beneficjenta możliwa jest poprawna realizacja
projektu.
Mariusz Blicharz
Wydział Kontroli EFS

Dane teleadresowe Instytucji Pośredniczącej:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów
tel: centrala 17 850 92 00
Punkt Informacyjny EFS 17 850 92 35
strona internetowa dla PO KL www.pokl.wup-rzeszow.pl
Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,
tel: 13 436 34 26
Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl,
tel: 16 678 60 87
Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
1-go Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg,
tel: 15 822 15 94 wew. 348

Druk: Drukarnia GZAZ • Malinie 214 • 39-331 Chorzelów • tel.: 17 774 37 56 • e-mail: drukarnia@gzaz.pl • www.gzaz.pl

Biuletyn jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

