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1. Potencjał kadrowy województwa podkarpackiego pod kątem nauki  

i wykształcenia 

 

1.1. Szkoły wyższe  

 

W województwie podkarpackim funkcjonuje kilkanaście samodzielnych uczelni wyższych (na koniec 

2013 r. było ich 15 nie uwzględniając wydziałów zamiejscowych) (Tabela 1). W układzie 

przestrzennym najwięcej samodzielnych uczelni ma siedzibę w Rzeszowie i Przemyślu. Pod względem 

liczby studentów woj. podkarpackie plasuje się na 10 miejscu w Polsce. Wśród studentów można 

zauważyć przewagę kobiet (35,69 tys.) w stosunku do mężczyzn (27,04 tys.) – takie zjawisko występuje 

także w innych województwach. Uczelnie na Podkarpaciu w 2013 r. ukończyło ponad 20 tys. osób,  

z których 65% stanowiły kobiety.  

 

Tabela 1. Dane nt. szkolnictwa wyższego w 2013 r. (liczba studentów i absolwentów w tys. osób) 

Jednostka 

terytorialna 

szkoły 

wyższe 

ogółem 

studenci 

ogółem 

studenci 

kobiety 

studenci 

mężczyźni 

absolwenci 

ogółem 

absolwenci 

kobiety 

absolwenci 

mężczyźni 

Łódzkie 29 92,15 55,46 36,70 25,85 17,41 8,44 

Mazowieckie 107 294,41 168,04 126,38 79,16 50,76 28,40 

Małopolskie 32 189,61 112,35 77,26 53,99 34,52 19,47 

Śląskie 41 144,55 83,81 60,74 44,69 29,21 15,47 

Lubelskie 19 85,88 51,15 34,72 27,33 18,41 8,92 

Podkarpackie 15 62,73 35,69 27,04 20,52 13,34 7,20 

Podlaskie 18 42,06 24,76 17,30 13,97 9,37 4,61 

Świętokrzyskie 15 33,76 20,22 13,54 13,02 8,64 4,39 

Lubuskie 8 19,00 10,86 8,14 6,00 3,97 2,02 

Wielkopolskie 39 143,31 85,98 57,33 42,06 27,25 14,81 

Zachodniopomorskie 18 57,82 32,73 25,09 15,59 10,32 5,28 

Dolnośląskie 35 141,71 79,65 62,06 39,86 25,46 14,40 
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Jednostka 

terytorialna 

szkoły 

wyższe 

ogółem 

studenci 

ogółem 

studenci 

kobiety 

studenci 

mężczyźni 

absolwenci 

ogółem 

absolwenci 

kobiety 

absolwenci 

mężczyźni 

Opolskie 6 30,98 19,00 11,97 10,85 7,45 3,40 

Kujawsko-pomorskie 22 69,49 42,96 26,52 21,56 14,98 6,59 

Pomorskie 27 101,91 59,22 42,70 28,06 18,46 9,61 

Warmińsko-

mazurskie 

7 39,40 22,51 16,88 12,48 8,29 4,19 

Polska 438 1 548,75 904,39 644,36 454,99 297,83 157,15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

 

Biorąc pod uwagę typ szkół, na terenie Podkarpacia działa jeden uniwersytet, dwie szkoły wyższe  

o profilu ekonomicznym oraz jedna uczelnia techniczna oraz pozostałe (w tym państwowe wyższe 

szkoły zawodowe) (Tabela 2). Na terenie Podkarpacia nie mają swojej siedziby szkoły rolnicze, 

pedagogiczne, medyczne, wychowania fizycznego czy też artystyczne.   

 

Tabela 2. Dane nt. szkolnictwa wyższego w 2013 r. w podziale na typy szkół (liczba studentów  

i absolwentów w tys. osób) 

Typ szkoły szkoły wyższe 

ogółem 

absolwenci studenci 

uniwersytety 1 7356 20007 

wyższe szkoły ekonomiczne 2 435 1208 

wyższe szkoły techniczne 1 4331 17034 

pozostałe szkoły wyższe (w tym państwowe wyższe szkoły 

zawodowe) 

11 8402 24482 

ogółem 15 20524 62731 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Pod względem liczby studentów dominującą pozycję zajmują Uniwersytet Rzeszowski oraz 

Politechnika Rzeszowska. Poniżej przedstawiono profil najważniejszych uczelni na Podkarpaciu:  

 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – uczelnia powstała w 1951 r. z inicjatywy 

pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Rzeszów”. Był to jeden z efektów 

przeobrażenia regionu Polski Południowo-Wschodniej z terenów typowo rolniczych w region 

przemysłowo-rolniczy. Politechnika Rzeszowska jako jedyna w kraju uczelnia kształci pilotów 

lotnictwa cywilnego. Uczelnia dynamicznie się rozwija dzięki funduszom strukturalnym Unii 

Europejskiej, inwestując pozyskane środki m.in. w rozbudowę i doposażenie Ośrodka Kształcenia 

Lotniczego PRz (m.in. zakup nowych samolotów), budowę Regionalnego Centrum Dydaktyczno-

Konferencyjnego, rozbudowę Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego, czy też 

zakup aparatury naukowo-badawczej do laboratoriów wydziałowych. W murach uczelni kształci się 

16 743 studentów, z których 12 614 na studiach stacjonarnych1. Z ogółu studentów, 523 osoby są 

uczestnikami studiów podyplomowych a 148 studiów doktoranckich. Struktura Politechniki obejmuje 

6 wydziałów i 2 jednostki międzywydziałowe. Łącznie na uczelni oferowanych jest 26 kierunków 

studiów. Politechnika zatrudnia ponad 1600 pracowników, uwzględniając Ośrodek Kształcenia 

Lotniczego, z czego 771 z nich są to nauczyciele akademiccy.   

 

Uniwersytet Rzeszowski – największa pod względem liczby studentów podkarpacka uczelnia, 

założona w 1965 r. (jako Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Uniwersytet Rzeszowski oficjalnie został 

powołany w 2001 r. w wyniku połączenia trzech istniejących szkół wyższych, wspomnianej Wyższej 

Szkoły  Pedagogicznej, filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wydziału Ekonomii 

Akademii Rolniczej. Aktualnie na Uniwersytecie Rzeszowskim kształci się 17 774 studentów, z których 

13 997 na studiach stacjonarnych. Dodatkowo uczelnia posiada 1370 uczestników studiów 

podyplomowych oraz 363 uczestników studiów doktoranckich. Struktura Uniwersytetu obejmuje  

11 wydziałów i 9 instytutów. Łącznie na uczelni oferowanych jest 42 kierunki studiów. Uniwersytet 

zatrudnia ponad 1300 nauczycieli akademickich.    

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – jedna z największych uczelni 

niepublicznych na Podkarpaciu, założona w 1996 r. Aktualnie w uczelni kształci się ok. 5500 

                                                           
1 http://bip.portal.prz.edu.pl/dane-statystyczne/liczba-studentow/ [dostęp: dn. 29.04.2015]. 
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studentów2. Uczelnia szczyci się największa grupą studentów z zagranicy (ok. 1500 studentów)3, 

ponadto zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Kadrę uczelni tworzy 

419 pracowników, z których 203 nauczycieli akademickich. Oferta edukacyjna obejmuje 19 kierunków 

studiów w j. polskim na poziomie licencjackim i magisterskich oraz 12 kierunków studiów w j. 

angielskim.  

 

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl – jest najstarszą uczelnią niepubliczną na 

Podkarpaciu, założoną w 1995 r. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora nauk prawnych, co czyni z niej jedyną na podkarpaciu uczelnię akademicką. Aktualnie na 

uczelni kształci się ok. 7000 studentów4. Kadrę uczelni tworzy ponad 230 nauczycieli akademickich. 

Uczelnia jest wysoko notowana w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Wyróżnikiem uczelni są 

uprawnienia do kształcenia na poziomie magisterskim na kierunkach: administracja, prawo oraz 

bezpieczeństwo wewnętrzne.  

 

Według przedstawicieli sektora nauki, potencjałem województwa podkarpackiego jest ukierunkowanie 

lokalnych uczelni na najbardziej rozwinięte gałęzie przemysłu, takie jak: lotnictwo, odlewnictwo, 

tworzywa sztuczne5. Poniższej przedstawiono ofertę edukacyjną największych szkół wyższych na 

Podkarpaciu ze wskazaniem wydziałów/kierunków oraz zajęć prowadzonych w języku angielskim.  

 

Tabela 3. Zestawienie szkół wyższych ze wskazaniem wydziałów/kierunków oraz zajęć w języku 

angielskim 

Nazwa Wydziały/Kierunki Zajęcia w języku angielskim 

Uniwersytet Rzeszowski 

Aleja Rejtana 16c  

35-959 Rzeszów  

tel. + 48 17 872 10 00  

tel/fax: + 48 17 872 12 65  

W ramach swojej struktury 

Uniwersytet oferuje ponad 40 

kierunków studiów na takich 

wydziałach jak: 

 

 Physical Education 

 Tourism and Recreation 

 

                                                           
2 http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/en/about-the-university/facts-and-figures [dostęp: dn. 29.04.2015]. 

3 http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/pl/informacje-o-uczelni/uczelnia-miedzynarodowa [dostęp: dn. 29.04.2015]. 

4 http://www.wspia.eu/uczelnia/podstawowe-informacje-o-uczelni [dostęp: dn. 29.04.2015]. 

5 Raport roczny z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, Biostat, Rzeszów 2014. 
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Nazwa Wydziały/Kierunki Zajęcia w języku angielskim 

e-mail: info@univ.rzeszow.pl  

http://www.univ.rzeszow.pl/ 

 Wydział Biologiczno-

Rolniczy 

 Wydział Ekonomii 

 Wydział Filologiczny 

 Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy 

 Wydział Medyczny 

 Wydział Muzyki 

 Wydział Pedagogiczny 

 Wydział Prawa  

i Administracji 

 Wydział Socjologiczno-

Historyczny 

 Wydział Sztuki 

 Wydział Wychowania 

Fizycznego 

 Pozawydziałowy 

Zamiejscowy Instytut 

Biotechnologii Stosowanej 

i Nauk Podstawowych 

Politechnika Rzeszowska im. I. 

Łukasiewicza 

ul. Wincentego Pola 2 

35-959 Rzeszów 

Tel. +48 17 865 11 00 

Fax. +48 17 854 12 60 

http://portal.prz.edu.pl/ 

 Wydział Budownictwa 

i Inżynierii Środowiska 

o architektura  

i urbanistyka 

o budownictwo 

o inżynieria środowiska 

o ochrona środowiska 

 

 Civil Engineering 

 Mechanics and Mechanical 

Engineering 

 Chemistry 

 Electrical and Computer 

Engineering 

 Management 

 Mathematics and Applied 

Physics 

mailto:info@univ.rzeszow.pl
mailto:info@univ.rzeszow.pl
http://www.univ.rzeszow.pl/
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Nazwa Wydziały/Kierunki Zajęcia w języku angielskim 

 Wydział Budowy Maszyn i 

Lotnictwa 

o inżynieria materiałowa 

o lotnictwo  

i kosmonautyka 

o mechanika i budowa 

maszyn 

(Rzeszów/Stalowa 

Wola) 

o mechatronika 

o transport 

o zarządzanie i inżynieria 

produkcji 

(Rzeszów/Stalowa 

Wola) 

 

 Wydział Chemiczny 

o biotechnologia 

o inżynieria chemiczna  

o i procesowa 

o technologia chemiczna 

 

 Wydział Elektrotechniki  

i Informatyki 

o automatyka i robotyka 

o elektronika 

i telekomunikacja 

o elektrotechnika 

o energetyka 

o informatyka 

 Building and Engineering 

Structures 
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Nazwa Wydziały/Kierunki Zajęcia w języku angielskim 

 

 Wydział Matematyki  

i Fizyki Stosowanej 

o fizyka techniczna 

o inżynieria medyczna 

o matematyka  

 

 Wydział Zarządzania 

o bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

o finanse i rachunkowość 

o logistyka 

o stosunki 

międzynarodowe 

o zarządzanie  

Wyższa Szkoła Informatyki i 

Zarządzania  

ul. Sucharskiego 2  

35-225 Rzeszów  

fax: +48 17 866 12 22  

e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl  

http://www.wsiz.rzeszow.pl/  

 

Kierunki: 

 Administracja 

 Bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

 Dziennikarstwo  

i komunikacja 

społeczna 

 Ekonomia 

 Filologia angielska 

 Finanse  

i rachunkowość 

 Grafika komputerowa  

i produkcja 

multimedialna 

Kierunki studiów w języku 

angielskim:  

Studia I stopnia: 

 Information 

Technology  

 Aviation Management  

 International 

Management 

 Hospitality 

Management 

 Finance and 

Accounting  

 Logistics  

 Physiotherapy  
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Nazwa Wydziały/Kierunki Zajęcia w języku angielskim 

 Fizjoterapia 

 Informatyka 

 Informatyka  

 i ekonometria 

 Kosmetologia 

 Logistyka 

 Turystyka i rekreacja 

 Zdrowie publiczne 

 Dietetyka 

 Zarządzanie 

 

 English Philology  

 

Studia II stopnia: 

 Information 

Technology  

 International 

Management 

 Hospitality 

Management 

 Logistics in Transport 

Wyższa Szkoła Prawa i 

Administracji  w Przemyślu, 

Zamiejscowy Wydział w 

Rzeszowie 

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana 

Pawła II 2  

37-700 Przemyśl  

Zamiejscowy Wydział Prawa i 

Administracji w Rzeszowie  

ul. Cegielniana 14  

35-310 Rzeszów  

http://www.wsaiz.edu.pl/ 

 Kolegium Prawa 

 Kolegium 

Administracji, 

Zarządzania i Biznesu 

 Kolegium 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Techniczno-Ekonomiczna w 

Jarosławiu 

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 

Jarosław 

 Administracja 

 Bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

 Budownictwo 

 Elektronika  

i Telekomunikacja 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 
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Nazwa Wydziały/Kierunki Zajęcia w języku angielskim 

 Europeistyka 

 Filologia 

 Finanse  

i Rachunkowość 

 Geodezja i Kartografia 

 Gospodarka 

Przestrzenna 

 Informatyka 

 Kosmetologia 

 Pedagogika 

 Pielęgniarstwo 

 Praca socjalna 

 Turystyka i rekreacja 

 Zarządzanie 

Wyższa Szkoła Gospodarki i 

Zarządzania w Mielcu 

ul. Warszawska 1 

39-300 Mielec,  

tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 

58  

e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl 

 Ekonomia Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Krośnie 

Rynek 1 

38-400 Krosno  

tel. 13-43-755-00 

fax 13-43-755-11  

e-mail: pwsz@pwsz.krosno.pl 

 Filologia angielska 

 Budownictwo  

 Energetyka 

 Filologia - 

dwujęzykowe studia 

dla tłumaczy 

 Filologia polska  

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 
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Nazwa Wydziały/Kierunki Zajęcia w języku angielskim 

 Język niemiecki  

w biznesie 

 Język rosyjski dla 

biznesu 

 Informatyka  

 Inżynieria środowiska  

 Mechanika i budowa 

maszyn  

 Pedagogika  

 Rolnictwo  

 Towaroznawstwo  

 Turystyka i rekreacja  

 Wychowanie fizyczne  

 Zarządzanie 

 Pielęgniarstwo 

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna 

w Stalowej Woli 

ul. Energetyków 11A 

37-450 Stalowa Wola 

Tel./fax.15 844 54 88 

e-mail: 

dziekanat@wse.stalowawola.pl 

 Ekonomia 

 Pielęgniarstwo 

 Wychowanie fizyczne 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno - 

Ekonomiczna z siedzibą 

Rzeszowie 

ul. Miłocińska 40 

35-232 Rzeszów 

info@wsie.edu.pl 

Kierunki: 

 Geodezja i kartografia 

 Praca socjalna 

 Mediacje i negocjacje 

 Coaching i zarządzanie 

zasobami ludzkimi 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

http://www.pwsz.krosno.pl/studia/kierunki-i-specjalnosci-studiow/jezyk-niemiecki-w-biznesie
http://www.pwsz.krosno.pl/studia/kierunki-i-specjalnosci-studiow/jezyk-niemiecki-w-biznesie
http://www.pwsz.krosno.pl/studia/kierunki-i-specjalnosci-studiow/jezyk-rosyjski-dla-biznesu/
http://www.pwsz.krosno.pl/studia/kierunki-i-specjalnosci-studiow/jezyk-rosyjski-dla-biznesu/
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Nazwa Wydziały/Kierunki Zajęcia w języku angielskim 

  

Państwowa Wyższa Szkoła 

Wschodnioeuropejska w 

Przemyślu 

ul. Tymona Terleckiego 6 

37-700 Przemyśl 

tel. 16 7355 100 

faks 16 7355 101 

rektorat@pwsw.pl 

 Politologia 

 Socjologia 

 Stosunki 

międzynarodowe  

 Mechatronika 

 Architektura wnętrz  

 Anglistyka 

 Inżynieria środowiska  

 Lingwistyka 

stosowana 

 Polonistyka 

 Projektowanie 

graficzne  

 Inżynieria transportu  

i logistyki 

 Bezpieczeństwo  

 i produkcja żywności 

 

 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Sanoku 

ul. Mickiewicza 21  

38- 500 Sanok 

 Edukacja artystyczna 

w zakresie sztuki 

muzycznej 

 Ekonomia 

 Nowe media, reklama, 

kultura współczesna 

 Mechanika i budowa 

maszyn 

 Pedagogika  

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 
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Nazwa Wydziały/Kierunki Zajęcia w języku angielskim 

 Pielęgniarstwo 

 Praca socjalna  

 Ratownictwo 

medyczne 

 Gospodarka  

w ekosystemach 

rolnych i leśnych 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Tarnobrzegu 

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 

Tarnobrzeg 

tel. (15)8229015 lub 8236516 

fax. (15) 8235788 

 Pedagogika 

 Pedagogika specjalna 

 Pielęgniarstwo 

 Bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

 Europeistyka 

 Polityka społeczna 

 Zarządzanie 

 Turystyka i rekreacja 

  

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

Wyższa Szkoła Społeczno - 

Gospodarcza z siedzibą w 

Przeworsku 

ul. Marii Curie - Skłodowskiej 

2 37-200 Przeworsk, 

tel. +48 721 207 300 

e-mail: wssg@vp.pl 

 Zarządzanie 

 Technologia żywności 

i żywienia człowieka 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

Podkarpacka Szkoła Wyższa  

im. bł. ks. Władysława 

Findysza w Jaśle 

ul. Na Kotlinę 8 

 Ekonomia 

 Transport 

 Gospodarka 

Przestrzenna 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/wydzial-nauk-spolecznych-i-humanistycznych/kierunki-studiow/pedagogika-kierunki-studiow/
http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/wydzial-nauk-spolecznych-i-humanistycznych/kierunki-studiow/pedagogika-specjalna/
http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/wydzial-nauk-spolecznych-i-humanistycznych/kierunki-studiow/pielegniarstwo/
http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/wydzial-nauk-spolecznych-i-humanistycznych/kierunki-studiow/bezpieczenstwo-wewnetrzne/
http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/wydzial-nauk-spolecznych-i-humanistycznych/kierunki-studiow/bezpieczenstwo-wewnetrzne/
http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/wydzial-nauk-spolecznych-i-humanistycznych/kierunki-studiow/europeistyka/
http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/wydzial-nauk-spolecznych-i-humanistycznych/kierunki-studiow/polityka-spoleczna-kierunki-studiow/
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Nazwa Wydziały/Kierunki Zajęcia w języku angielskim 

38-200 Jasło 

tel. 13 44 59 513 

tel. kom. 533 801 602   

fax 13 44 59 537 

psw@psw.jaslo.pl 

Wyższa Szkoła Handlowa w 

Kielcach - Wydział 

Zamiejscowy w Tarnobrzegu 

ul. Moniuszki 6 

39-400 Tarnobrzeg  

tel. (15) 822-80-00 

fax (15) 822-80-00 

 Stosunki 

międzynarodowe. 

 Ekonomia 

 Bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

Wyższa Szkoła Gospodarcza w 

Przemyślu 

ul. Rolnicza 10  

37-700 Przemyśl  

wsg@wsg.edu.pl 

tel/fax: 016 672 02 31 

 Bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

Wyższa Szkoła Informatyki i 

Zarządzania w Przemyślu 

ul. Słowackiego 85, 37-700 

Przemyśl 

tel. (016) 676-05-91 

e-mail: wsiiz@collegeinfo.eu 

 

 

 Pielęgniarstwo 

 Kosmetologia 

 Informatyka 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Stalowej Woli 

ul. Ofiar Katynia 6a 

W roku akademickim 

2015/2016 w Stalowej Woli 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 
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Nazwa Wydziały/Kierunki Zajęcia w języku angielskim 

37-450 Stalowa Wola 

tel. (0-15) 642 25 33, (0-15) 842 

71 16 

fax (0-15) 842 49 51 

prowadzone będą studia na 

kierunkach: 

 

 Pedagogika, 

 Praca socjalna, 

 Socjologia, 

 Prawo, 

 Ekonomia, 

 Inżynieria 

materiałowa, 

 Inżynieria środowiska 

Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie-Zamiejscowy 

Ośrodek Dydaktyczny w 

Dębicy 

 Administracja 

 Ekonomia 

 Rachunkowość  

 i controlling 

 Zarządzanie 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 

i Ochrony im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego z siedzibą 

w Warszawie - Wydział 

Zamiejscowy w Nisku 

ul. Chopina 31 

37 - 400 Nisko 

tel. (15) 844 - 27 - 44 

 Bezpieczeństwo 

Narodowe 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

Akademia Górniczo-Hutnicza 

im. St. Staszica w Krakowie - 

Zamiejscowy Ośrodek 

Dydaktyczny w Mielcu 

 Mechanika i Budowa 

Maszyn 

 Mechatronika 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 
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Nazwa Wydziały/Kierunki Zajęcia w języku angielskim 

ul. Skłodowskiej 4 

39-300 Mielec 

tel. 17 788 46 20 

e-mail: agh@ckp.edu.pl 

 Inżynieria 

Mechaniczna  

i Materiałowa  

Wydział Zamiejscowy w Jaśle - 

Akademia Humanistyczno-

Ekonomiczna w Łodzi 

ul. Sokoła 6 

38-200 Jasło 

+48 13 42 61 360 

jaslo@ahe.lodz.pl 

 Politologia 

 Pedagogika 

Brak kierunków studiów  

w języku angielskim. 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o oferty edukacyjne szkół wyższych 

 

Szkoły dwujęzyczne 

Na terenie Podkarpacia funkcjonują nieliczne szkoły dwujęzyczne  na poziomie gimnazjalnym  

i średnim. Zaskakujący może być fakt, że na terenie miasta Rzeszowa brakuje jakiejkolwiek szkoły 

średniej z dwujęzycznymi zajęciami.   

 

Tabela 4. Szkoły dwujęzyczne funkcjonujące w województwie podkarpackim: 

Nazwa szkoły Adres 

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w 

Rzeszowie 

 

ul. Orzeszkowej 8a 

35-006 Rzeszów 

tel. (017) 748 27 50 

fax (017) 748 27 62 

e-mail: sekretariat@gim9.vpolska.pl 

www.gim9.vpolska.pl 

Klasy z lekcjami w języku francuskim 

Gimnazjum dwujęzyczne im. Mikołaja 

Kopernika 

ul. Piotra Skargi 2 

38-400 Krosno 
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Nazwa szkoły Adres 

przy I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Mikołaja Kopernika w Krośnie 

 

tel/fax:0-13-43-204-50 

e-mail: lo1krosno@lo1krosno.info.pl 

www.lo1.krosno.info.pl 

Klasy z lekcjami w języku angielskim 

Gimnazjum Dwujęzyczne im. Króla 

Kazimierza Wielkiego w Brzozowie 

ul. W.Pańki 2  

36-200 Brzozów 

Gimnazjum dwujęzyczne w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 146, 

36-040 Boguchwała 

e-mail: gd.boguchwala@gmail.com 

http://gim.liceum.boguchwala.pl/ 

Klasy z lekcjami w języku angielskim 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Boguchwale 

 

ul. Doktora Tkaczowa 146 

36-040 Boguchwała 

tel.17 8714421, fax 17 8711606 

e-mail: liceum@boguchwala.pl 

Klasy z lekcjami w języku angielskim 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. 

Romana Sitki w Mielcu 

 

 

ul. Warszawska 1 

39-300 Mielec 

tel./fax (0-17) 773-15-80, 81, 82 

e-mail: zsemlc@poczta.onet.pl 

Technik ekonomista oddział dwujęzyczny z 

edukacją prawną 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o oferty edukacyjne szkół  

mailto:gd.boguchwala@gmail.com
http://gim.liceum.boguchwala.pl/
mailto:liceum@boguchwala.pl
mailto:zsemlc@poczta.onet.pl
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Szkoły średnie profilowane 

 

Podkarpacie to atrakcyjne miejsce pracy dla wykwalifikowanej kadry technicznej. Wśród zawodów  

prawdziwie technicznych można wskazać między innymi technika i montera elektronik, technika 

elektryka, elektryka, technika i montera mechatronik, technika energetyka, ślusarza, elektromechanika, 

operator obrabiarek CNC. Na liście zawodów z przyszłością znajdują się te, które mają związek  

z rozwojem branży IT, nowymi technologiami, rozwojem nowoczesnego przemysłu (w województwie 

podkarpackim prężnie rozwija się np. branża lotnicza), obsługą gospodarki czy utrzymaniem ciągłości 

pracy mediów. W związku z powyższym w szkołach średnich powstały odpowiednio sprofilowane 

klasy. Przykłady zamieszczono w poniższej Tabeli. 

 

Tabela 5. Szkoły średnie profilowane w woj. podkarpackim.  

Nazwa szkoły  Przykładowe zawody, w 

których proponuje się naukę 

Dodatkowe informacje 

Technikum Nr 3 im. 

Stanisława Staszica w 

Krośnie 

 technik mechanik 

lotniczy  

 technik awionik  

 

Zajęcia szkoleniowe są 

prowadzone w nowoczesnych 

laboratoriach Centrum 

Nowoczesnych Technologii,  

a praktyki w firmach lotniczych 

Podkarpacia. W roku 2015 

rozpoczyna się dla uczniów 

kształcenie kursowe dla 

uzyskania licencji pilota 

szybowcowego i pilota 

turystycznego. 

 

Zespół Szkół Mechanicznych 

im. gen Władysława Andersa 

w Rzeszowie 

Ul. Hetmańska 45A 

 technik mechanik 

lotniczy  

 technik awionik  

 technik mechanik 

Kształcenie na kierunku technik 

mechanik lotniczy i technik 

awionik w części zawodowej 

odbywa się, na mocy zawartego 
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Nazwa szkoły  Przykładowe zawody, w 

których proponuje się naukę 

Dodatkowe informacje 

35-078 Rzeszów  technik mechatronik 

 

porozumienia między 

Zespołem Szkół 

Mechanicznych a Wydziałem 

Budowy Maszyn i Lotnictwa 

Politechniki Rzeszowskiej,  

w pracowniach i laboratoriach 

uczelni. Zajęcia praktyczne 

odbywają się w Ośrodku 

Kształcenia Lotniczego 

Politechniki Rzeszowskiej  

w Jasionce. Modułowy program 

nauczania opracowany został 

wspólnie z technologami WSK 

"PZL-Rzeszów" S.A. Kształci 

wysokiej klasy specjalistów dla 

przemysłu lotniczego. 

Zespole Szkół Technicznych i 

Artystycznych w Lesku 

 technik urządzeń i 

systemów energetyki 

odnawialnej 

Kierunek ten należy do 

zawodów przyszłości ponieważ 

sektor odnawialnych źródeł 

energii (OZE) należy do 

jednego z najbardziej 

dynamicznie rozwijających się 

gałęzi gospodarki w Polsce i w 

całej UE. Utworzenie nowego 

kierunku, stworzy możliwość 

uzyskania dwóch kwalifikacji w 

zawodzie: K1 montaż urządzeń 

i systemów energetyki 

odnawialnej (do końca czerwca 
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Nazwa szkoły  Przykładowe zawody, w 

których proponuje się naukę 

Dodatkowe informacje 

2016r); K2 eksploatacja 

urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej do końca czerwca 

2017r).6 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w 

Tarnobrzegu 

ul. Kopernika 18   

39-400 Tarnobrzeg 

 technik eksploatacji 

portów i terminali 

 technik turystyki 

wiejskiej 

 technik ekonomista 

 technik architektury 

krajobrazu 

 technik hotelarstwa 

 technik logistyk 

 technik agrobiznesu 

 technik spedytor 

Technik turystyki wiejskiej jest 

nowym zawodem 

poszukiwanym na krajowym 

rynku pracy, a także na terenie 

UE. Turystyka wiejska to 

każda forma turystyki 

odbywająca się w środowisku 

naturalnym wykorzystująca 

walory takie jak przyroda, 

krajobraz, kultura i zabudowa. 

Jest to branża najbardziej 

rozwijająca się na rynku 

turystyki - obejmuje ona 

turystykę aktywną (nordic 

walking, kajaki, rowery). 

Technik spedytor zaś jest 

obecnie jednym z najbardziej 

cenionych i poszukiwanych 

kierunków przez 

pracodawców7. 

Zespół Szkół Budowlanych  technik budownictwa 

 technik geodeta 

 

                                                           
6 http://zstia.lesko.pl/ [dostęp:27.04.2015] 

7 http://www.rolnik.tbg.net.pl/dla_kandydatow.html [dostęp:27.04.2015] 
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Nazwa szkoły  Przykładowe zawody, w 

których proponuje się naukę 

Dodatkowe informacje 

im. Żołnierzy Armii 

Krajowej 

 ul. Kazimierza 

Jagiellończyka 3  

39-300 Mielec 

 technik urządzeń 

sanitarnych 

 technik budownictwa  -  

klasa mundurowa 

strażacka 

Zespół Szkół Licealnych i 

Technicznych im. Juliusza 

Słowackiego w Jarosławiu 

3 Maja 10 

37-500 Jarosław 

 

Technikum: 

 technik informatyk 

 technik technologii 

odzieży 

 elektroniczne systemy 

zabezpieczeń 

Liceum: 

 Pedagogoczno-

psychologiczne 

 Praca socjalna 

 Fotografia i film 

 

Zespół Szkół im. ks. dra Jana 

Zwierza 

ul. Mickiewicza 14 

39 - 100 Ropczyce 

 

 technik budownictwa 

 technik hotelarstwa 

 technik logistyk 

 technik ekonomista 

 technik handlowiec 

 technik mechatronik 

 technik mechanik - 

obrabiarki sterowane 

numerycznie 

 technik pojazdów 

samochodowych 

 technik spedytor 
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Nazwa szkoły  Przykładowe zawody, w 

których proponuje się naukę 

Dodatkowe informacje 

 technik cyfrowych 

procesów graficznych 

 fototechnik 

 technik organizacji 

reklam 

 technik obsługi 

turystycznej 

 technik technologii 

ceramicznej 

 technik ochrony 

środowiska 

 

 

1.2. Kierunki studiów związane ze strategią rozwoju regionu 

 

Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego to: 

 lotnictwo i kosmonautyka, 

 jakość życia, 

 informatyka i telekomunikacja.  

 

Województwo podkarpackie należy do regionów o wyróżniających się zasobach potencjału naukowo – 

badawczego w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Wszystkie wybrane inteligentne 

specjalizacje województwa, w tym wybór przemysłu lotniczego i kosmicznego mają swoje uzasadnienie 

w potencjale demograficzno-społecznym, naukowo-badawczym i edukacyjnym regionu. 8 Lotnictwo  

i kosmonautyka to wyróżniający się kierunek badań i edukacji na Politechnice Rzeszowskiej. Podobny 

                                                           
8 Wiodące branże województwa podkarpackiego – inteligentne specjalizacje regionalne. Opracowanie wykonane przez: 

Regionalne Obserwatorium Terytorialne, we współpracy z: Podkarpackim Ośrodkiem Badań Regionalnych Urzędu 

Statystycznego w Rzeszowie, Rzeszów 2014. 
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potencjał mają badania z zakresu energetyki odnawialnej, energooszczędnego i inteligentnego 

budownictwa, sektora ICT. Produkcja i przetwórstwo ekologicznej żywności, turystyka, ochrona 

zdrowia, znajdują naukowe uzasadnienie w badaniach wykonywanych na Politechnice Rzeszowskiej  

i w Uniwersytecie Rzeszowskim. Wielkim wsparciem dla wskazanych branż jest zatem bardzo dobrze 

dostosowany lokalny system edukacji. Na uczelniach uruchamiane były i są kierunki wspierające 

specjalizację rozwojową regionu, np. aviation managment, lotnictwo i kosmonautyka, mikroelektronika, 

informatyka, gospodarka w ekosystemach leśnych, wspomaganie projektowania, programowanie, 

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, mechatronika,  inżynieria materiałowa, środowiska, 

medyczna i inne. Dodatkowo studentów motywują do prowadzenia badań z obszarów inteligentnej 

specjalizacji takie konkursy jak Konkurs o Nagrodę Pratt&Whitney im. Zbigniewa Grabowskiego, 

organizowany przez  Pratt & Whitney, WSK Rzeszów, Politechnikę Rzeszowską oraz Politechnikę 

Warszawską. W konkursie nagradzani są autorzy najlepszych prac dyplomowych - doktorskich, 

magisterskich, inżynierskich – o tematyce związanej z lotnictwem, obronionych na Politechnice 

Rzeszowskiej i Politechnice Warszawskiej. 

 

Uczelnie Podkarpacia posiadają zmodernizowane wyposażenie specjalistycznych laboratoriów, 

organizują praktyki dla studentów w przedsiębiorstwach innowacyjnych, współpracują z podobnym 

otoczeniem instytucjonalnym co firmy B+R.9  Przykładowo studenci Wyższej Szkoły Informatyki  

i Zarządzania mają szansę skorzystania z 70 nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych, które 

umożliwiają łączenie teorii z praktyką, co na współczesnym rynku pracy oraz w kontaktach nauki  

z biznesem ma coraz istotniejsze znaczenie. 

Laboratoria służą zarówno środowisku akademickiemu, jak też mają służyć społeczeństwu w całym 

regionie. Wśród laboratoriów, które funkcjonują w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie są takie jak: 

 

 Laboratorium zaawansowanych technologii sieciowych i technologii bezprzewodowych 

 Laboratorium Analizy i Odzyskiwania Danych 

 Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej 

 Laboratorium Fizyki Optoelektroniki i Miernictwa Telekomunikacyjnego 

 Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektowych Technologiach Informatycznych 

                                                           
9 Raport roczny z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, Biostat, Rzeszów 2014. 
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 Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki 

 Laboratorium Inteligentnych Systemów Informacyjnych 

 Laboratorium Hodowli Tkanek i Komórek 

 Laboratorium Immunologii i Alergologii 

 Laboratorium Chemii Kosmetycznej 

 Laboratorium Spektrometrii i Spektroskopii 

 Laboratorium - Mikroskop Konfokalny 

 Laboratorium Chromatografii 

 Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej 

 Laboratorium Biologii Molekularnej 

 Laboratorium automatyki i robotyki 

 Laboratorium grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej 

 Laboratorium kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej 

 Laboratorium kryminalistyki 

 Laboratorium projektowania sieci komputerowych i teleinformatycznych 

 Laboratorium technik nauczania wspomaganych nowoczesnymi technologiami 

telekomunikacyjnymi 

 Laboratorium wirtualnej rzeczywistości i przetwarzania obrazu 

 Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej 

 

W ostatnich latach  w szkolnictwie wyższym województwa podkarpackiego widoczne było wdrażanie 

kierunków zamawianych (Program Kierunków Zamawianych realizowany był w perspektywie 

finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-13), na których w 2013r. w województwie podkarpackim 

studiowało 7990 studentów. Dokonano również zmiany programów studiów na potrzeby niektórych 

branż, położono nacisk na zajęcia praktyczne. Przykładowo Politechnika Rzeszowska realizowała 

projekty, których celem było zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach: budownictwo, inżynieria 

środowiska, ochrona środowiska, mechatronika, informatyka,  matematyka, fizyka techniczna. Wśród 

kierunków zamawianych były również: 

 

 automatyka i robotyka, energetyka oraz informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki 

 biotechnologia i technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym. 
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 mechanika i budowa maszyn, mechatronika i inżynieria materiałowa na Wydział Budowy 

Maszyn i Lotnictwa10 

 

Od roku akademickiego 2014/15 rozpoczął się z kolei pilotaż Programu Wspierania Kompetencji, który 

ma zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy. Program Rozwoju Kompetencji główny nacisk 

kładzie na praktyczne aspekty kształcenia, staże oraz o praktyki. Studenci będą mieli szansę na zdobycie 

konkretnej wiedzy niezbędnej do wykonywania danego zawodu oraz kompetencji interpersonalnych. 

Na Podkarpaciu do dofinansowania w ramach Programu zakwalifikowały się dwa projekty, które będzie 

realizowała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Warto podkreślić, że ta uczelnia 

jako pierwsza w Polsce zaoferowała studia o specjalności Aviation Management na kierunku 

Ekonomia11. W ramach specjalności wszystkie przedmioty realizowane są w języku angielskim. Studia 

o charakterze praktycznym, dostosowanym do potrzeb branży lotniczej, są prowadzone przez 

specjalistów z branży. Partnerem tej specjalności jest m.in. Lufthansa, Rzeszów International Airport, 

portal lotniczy Pasazer.com oraz firmy WhyNotUSA.pl i WhyNotFly.pl. Lufthansa organizuje dla 

studentów specjalizacji staże i praktyki.  

 

Natomiast na Politechnice Rzeszowskiej, aby lepiej zaspokajać  zapotrzebowanie przemysłu na 

konkretnych specjalistów, przy każdym wydziale zostały powołane Rady Gospodarcze, w których skład 

weszli przedstawiciele świata przemysłu i biznesu. Mają one m.in. wskazywać władzom wydziałów 

zapotrzebowanie rynku pracy na osoby o określonych umiejętnościach. Ponadto Politechnika 

Rzeszowska jako jedyna uczelnia w Polsce, a jeden z siedmiu ośrodków na świecie, szkoli studentów 

w porozumieniu z firmą IBM. 

 

1.3. Współpraca nauki z biznesem 

 

Na wzrost eksportu może pozytywnie wpływać działalność klastrów funkcjonujących na terenie 

województwa podkarpackiego (klastry skupiają przedsiębiorstwa w danej branży, które mogą dzielić 

się swoim doświadczeniem i współpracować przez co podnosić swoją konkurencyjność), jak  

i na zainteresowanie inwestorów zagranicznych działających w konkretnej branży. Współpraca sektora 

                                                           
10 https://portal.prz.edu.pl/pl.  

11 www.aviation.edu.pl.  
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nauki i przemysłu jest stale umacniana i poszerzana, tak w ramach współpracy klastrowej, jak  

i w ramach wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych, skutkujących również lepszym 

dopasowaniem profili kształcenia kadr regionu do potrzeb przemysłów innowacyjnych, o czym była 

mowa w poprzednim rozdziale. Za względnie wysoki można uznać odsetek przedsiębiorstw 

współpracujących z uczelniami w województwie (25,48%). W 2013r. w województwie podkarpackim 

funkcjonowały 21 klastry, w których uczestniczyło 763 członków. 12 Wśród funkcjonujących klastrów 

są takie jak np.:  

 

 Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, w ramach 

którego polskimi badaniami dotyczącymi przemysłu lotniczego kieruje Centrum 

Zaawansowanych Technologii AERONET-Dolina Lotnicza. Skupia ono jedenaście instytucji 

naukowo-badawczych, ponad 100 przedsiębiorstw z branży lotniczej, a jego biura 

zlokalizowane są na Politechnice Rzeszowskiej. Uczelnia ta dysponuje najnowocześniejszym 

Laboratorium Badań Materiałowych dla Przemysłu Lotniczego, a WSK „PZL-Rzeszów” S.A. 

buduje własne, silne centrum badawczo-rozwojowe. Między wszystkimi wymienionymi 

organizacjami, co jest ewenementem zauważanym i podkreślanym w całym kraju, funkcjonuje 

rzeczywista współpraca naukowo-badawcza i edukacyjna.13 Jednym z celów działania 

stowarzyszenia jest między innymi usprawnienie systemu edukacyjnego, tak aby był zdolny do 

kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr zarówno na poziomie zawodowym, jak  

i inżynierskim. 

 Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne zrzeszające firmy i instytucje, które zajmują się 

produkcją ultralekkich konstrukcji lotniczych. Powiązanie obecnie tworzy 39 podmiotów,  

w tym: 26 przedsiębiorstw (MŚP), 6 jednostek naukowo-badawczych, 1 instytucja otoczenia 

biznesu, 6 innych członków (stowarzyszenia, klastry). Misją Podkarpackiego Powiązania 

Kooperacyjnego jest stworzenie grupy dostawców i wytwórców podzespołów dla przemysłu 

lotniczego i wspólna produkcja ekologicznych samolotów oraz innowacyjnych rozwiązań dla 

lotnictwa cywilnego.14  

                                                           
12 Raport roczny z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, Biostat, Rzeszów 2014. 

13 Wiodące branże województwa podkarpackiego – inteligentne specjalizacje regionalne. Opracowanie wykonane przez: 

Regionalne Obserwatorium Terytorialne, we współpracy z: Podkarpackim Ośrodkiem Badań Regionalnych Urzędu 

Statystycznego w Rzeszowie, Rzeszów 2014. 

14 http://www.klasterlotniczy.pl/pages/view/o-nas [dostęp: 27.04.2015) 
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 Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „POLIGEN”, który powstał z inicjatywy 

Politechniki Rzeszowskiej, przedsiębiorstwa MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. oraz INNpuls 

Sp. z o.o. „Poligen” zrzeszający grupę przedsiębiorstw i instytucji z branży przetwórstwa 

tworzyw sztucznych. 

 Klaster Spawalniczy KLASTAL, który powstał w obrębie uprzemysłowionego terenu 

miejskiego, skoncentrowanego wokół zakładów Huta Stalowa Wola S.A. 

 Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej. Jego kluczowym partnerem jest Uniwersytet 

Rzeszowski, na którym są przygotowywane zamawiane przez Klaster prace dyplomowe, np. 

"Analiza profilu produkcji i zużycia energii z wykorzystaniem inteligentnego systemu 

zarządzania budynkiem". Klaster ma na celu stworzenie silnej i jednolitej reprezentacji 

interesów przedsiębiorców, inwestorów, jednostek badawczo-rozwojowych i innych 

podmiotów działających na rzecz rozwoju ekoenergetyki opartej na odnawialnych źródłach 

energii. Skupia przedsiębiorców, rzeszowskie uczelnie, jednostki otoczenia biznesu oraz 

administracji15. 

 

Formą współpracy nauki i biznesu są również działania podejmowane na polu naukowym  

i dydaktycznym. Uniwersytet Rzeszowski podpisał z firmą Tauron Wytwarzanie S.A. list intencyjny  

w sprawie współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania biomasy.  Współpraca 

obejmuje założenie i prowadzenie plantacji upraw roślin energetycznych na 50 hektarach gruntów 

należących do uczelni, a także prowadzenie działalności naukowo-badawczej w na polu wytwarzania 

biomasy dla energetyki, finansowanie przewodów doktorskich z dziedziny energetyki i odnawialnych 

źródeł energii, rozwój programu praktyk i wymiany studenckiej. Kolejnym przykładem jest współpraca 

Uniwersytetu z SM Mlekovita w zakresie nowych możliwości wykorzystania serwatki, która może być 

źródłem nowych preparatów biologicznie aktywnych wykorzystywanych w przemyśle. Natomiast 

Politechnika Rzeszowska zawarła umowę o współpracy z Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” S.A., 

liczącym się producentem uzbrojenia oraz kluczowym dostawcą systemów broni przeciwlotniczej, 

karabinów maszynowych, karabinów wyborowych, zdalnie sterowanych modułów uzbrojenie. 

Podpisana umowa ma na celu pełne wykorzystanie doświadczenia i podjęcie działań zmierzających do 

optymalnego współdziałania ośrodków nauki i biznesu oraz nawiązanie długoterminowej współpracy 

pomiędzy uczelnią, a Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” S.A. 

                                                           
15 http://www.rsi.podkarpackie.pl/Strony/Podkarpacki-Klaster-Energii-Odnawialnej.aspx [dostęo:27.04.2015] 
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Ważną rolę odgrywa jedno z najnowocześniejszych w Europie laboratoriów, tj. Laboratorium Badań 

Materiałów dla Przemysłu Lotniczego (LabMatPL) Politechniki Rzeszowskiej. Jest to pozawydziałowa 

jednostka organizacyjna prowadząca interdyscyplinarną działalność badawczą, szkoleniową w zakresie 

materiałów lotniczych, a w szczególności stopów żarowytrzymałych na osnowie niklu i kobaltu, stopów 

tytanu i aluminium, powłok ochronnych oraz metod wytwarzania monokryształów z nadstopów niklu  

i kobaltu . Głównym odbiorcą wyników prowadzonych badań w Laboratorium są przedsiębiorstwa 

zrzeszone w "Dolinie Lotniczej", na czele z największą firmą: producentem komponentów i napędów 

lotniczych WSK "PZL-Rzeszów" S.A. Do organizacji współpracujących z Laboratorium należą 

również:  Hispano Suiza Poland, WSK „PZL–Rzeszów” S.A. (PWC), PZL Mielec (Sikorsky), 

BorgWarner Turbo & Emissions Systems, Avio, Goodrich, BURY Technologies Sp. z o.o., Mielec, 

Bimex-Böllhoff Sp. z o.o. Krzemienica i inni. Kolejną formą współdziałania przedsiębiorców i świata 

nauki jest funkcjonowanie takich podmiotów jak Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu 

"Dolina Lotnicza". Powstanie Fundacji nastąpiło w wyniku długotrwałej współpracy i podejmowanych 

wspólnie przez Politechnikę Rzeszowską oraz WSK „PZL-Rzeszów” S.A. inicjatyw. Dzięki 

zaangażowaniu przedstawicieli różnych środowisk – ludzi biznesu, nauczycieli, naukowców, studentów 

i uczniów możliwe jest rozwijanie zainteresowań i zachęcanie do poznawania świata oraz jak najlepsze 

wykorzystywanie rosnące możliwości przemysłu i nauki. I tak na przykłada Fundacja otrzymała sumę 

1 000 000 zł z firmy United Technologies Corporation (UTC) na zakup niezbędnego sprzętu do 

Interaktywnego Centrum Edukacji Naukowo-Technicznej. Powodem sfinansowania centrum są rosnące 

potrzeby przemysłu lotniczego pod względem pozyskiwania wysoko wykształconych pracowników.16 

 

Przykładem współpracy biznesu i nauki jest również współtworzenie kierunków studiów wpisujących 

się w oczekiwania pracodawców. W ofercie Wyższej  Szkoły Informatyki i Zarządzania są na przykład 

studia podyplomowe „Inżynieria oprogramowania” i „Analityk biznesowy” prowadzone we współpracy 

z największą firmą informatyczną Asseco Poland.  

 

Na rozwój gospodarczy regionu oddziałują również funkcjonujące inkubatory przedsiębiorczości,  

w tym akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Przykładowo: 

                                                           
16http://www.wskrz.com/aktualnosci/art,224,utc-przekazalo-milion-zlotych-fundacji-wspierania-edukacji-przy-

stowarzyszeniu-dolina-lotnicza.html [dostęp:29.04.2015] 
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 Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego AEROPOLIS  

w Rzeszowie rozwija przedsiębiorczość studentów, absolwentów oraz kadry naukowej szkół 

wyższych województwa podkarpackiego. W obiekcie o powierzchni prawie 1000 m2 w strefie 

Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego znajdują się hale produkcyjno–usługowe, 

pomieszczenia produkcyjno–usługowe,  pokoje biurowe oraz sala konferencyjna. W ofercie 

Preinkubatora Akademickiego jest m.in.: pomoc przy podejmowaniu i prowadzeniu 

przedsięwzięć gospodarczych przez młodych przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa wychodzące  

z Preinkubatora Akademickiego PPNT mają możliwość kontynuowania swojej działalności  

w Inkubatorze Technologicznym PPNT, w którym promowane jest wykorzystanie wysokich 

technologii z branży lotniczej, informatycznej, elektromaszynowej, biotechnologicznej oraz 

chemicznej. 

 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Rzeszowie działające przy Uniwersytecie 

Rzeszowskim pomagają każdej osobie w założeniu firmy niskim kosztem, przy minimalnym 

ryzyku. Obecnie  w AIP działa 55 firm. 

 Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli - jedną z form usług jest bezpłatne doradztwo dla 

osób prywatnych i firm w zakresie doboru form aktywności gospodarczej, uruchamiania 

działalności, zapewnienia początkowego (start-up) finansowania i możliwości rozwoju, także 

poprzez brokerskie i doradcze pośrednictwo w doborze inwestorów zewnętrznych (fundusze 

zalążkowe, venture capital, aniołowie biznesu). Inkubator dysponuje nowoczesnym parkiem 

maszynowym umożliwiającym precyzyjną obróbkę stali, aluminium lub tworzyw sztucznych 

w oparciu o tokarsko-frezarskie centra obróbcze, maszynę do cięcia strumieniem wody, 

elektrodrążarkę wgłębną oraz urządzenie do spawania wiązką elektronów. Ofertę uzupełniają 

usługi laboratorium metaloznawczego oraz Izby Pomiarów17. 

 Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego "KRINTECH" Sp. z o.o. - celem jest wspieranie 

rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego. Misją 

Inkubatora jest stała koncentracja ludzi przedsiębiorczych, pomysłów, myśli, wiedzy i środków 

dla powstania małych i średnich przedsięwzięć gospodarczych. Inkubator oferuje między 

innymi doradztwo biznesowe (kształtowanie profilu firmy, dostęp do pomocy prawnej, 

patentowej, pomoc w pozyskaniu zewnętrznego finansowania, dostęp do ekspertów 

                                                           
17 http://www.itstw.pl/14/oferta [dostęp:27.04.2015] 
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technologicznych). Obecnie w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym prowadzi 

działalność 11 podmiotów gospodarczych18. 

 Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji – inkubator ten ma powstać do 2017r., jak 

wskazuje jego nazwa, w Przemyślu. Przedsiębiorcy zyskają możliwość wynajęcia na 

preferencyjnych warunkach nowoczesnych powierzchni biurowych, usługowych  

i produkcyjnych, a także możliwość skorzystania z innych usług oferowanych w ramach 

inkubatora, takich jak wsparcie szkoleniowo-doradcze, tudzież dostęp do laboratoriów 

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej (PWSW). Swoją siedzibę mają w nim 

mieć przede wszystkim firmy o profilu innowacyjnym.  

 

1.4. Znajomość języków obcych wśród absolwentów  

 

Znajomość języków obcych jest jednym z podstawowych kompetencji jakich oczekują pracodawcy. 

Umiejętność porozumiewania się w języku angielskim jest kluczowa w firmach, które planują podjęcie 

działań na rynku zagranicznym. Studenci podkarpackich uczelni mają w ramach programu studiów 

obowiązkowy lektorat wybranego języka obcego, a także możliwość zdobywania certyfikatów 

językowych. Nauka języka obcego realizowana jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Każdy 

student studiów pierwszego stopnia zobowiązany jest złożyć egzamin z języka obcego na poziomie B2 

w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy (CEFR). Niemniej jednak na 

poziomie województwa podkarpackiego w ostatnich latach nie były prowadzone badania ani nie są 

dostępne dane statystyczne dotyczące znajomości języków obcych wśród absolwentów szkół wyższych.  

 

Biorąc jednak pod uwagę niższe poziomy edukacji, należy podkreślić że największą popularnością na 

każdym szczeblu edukacji (poziom podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny i wyższy) cieszy się 

język angielski. Niemal 100% uczniów na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów uczy się  

j. angielskiego oraz 82% na poziomie szkół ponadgimnazjalnych (Tabela 6. Nauczanie języków obcych 

w szkołach w 2013 r. (wartości % podano w odniesieniu do wszystkich uczniów) . Język niemiecki 

odgrywają marginalne znaczenie na poziomie szkoły podstawowej. Warto jednak podkreślić, że dla 

większości uczniów jest to drugi język poznawany na etapie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Kolejnymi językami biorąc pod uwagę ich popularność na poziomie szkół gimnazjalnych  

                                                           
18 http://www.krintech.pl/index.php/beneficjenci [dostęp:27.04.2015] 
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i ponadgimnazjalnych są francuski, rosyjski oraz hiszpański, przy czym odgrywają one marginalne 

znaczenie w odniesieniu do angielskiego i niemieckiego.  

 

Tabela 6. Nauczanie języków obcych w szkołach w 2013 r. (wartości % podano w odniesieniu do 

wszystkich uczniów) 

Typ szkoły 
angielski niemiecki francuski rosyjski hiszpański 

os. % os. % os. % os. % os. % 

szkoły podstawowe 119241 97,69% 3207 2,63% 297 0,24% 193 0,16% 148 0,12% 

gimnazja 66747 97,10% 50635 73,66% 1725 2,51% 1507 2,19% 1867 2,72% 

szkoły 

ponadgimnazjalne 

75471 82,31% 52475 57,23% 5417 5,91% 5007 5,46% 1544 1,68% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

 

1.5. Informacje dotyczące wymiany zagranicznej studentów  

 

W województwie podkarpackim przybywa studentów obcokrajowców. Największy odsetek stanowią 

studenci z Ukrainy. Jak wynika z raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zestawieniu „Czołowe uczelnie polskie pod względem liczby 

studentów zagranicznych 2014”, które uwzględniało liczbę studentów w roku akademickim 2013/2014 

zajęła trzecie miejsce w Polsce z wynikiem 1535 studentów. W województwie podkarpackim na drugim 

miejscu pod względem liczby studiujących cudzoziemców znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła 

Wschodnioeuropejska w Przemyślu ze 160 zagranicznymi studentami, a w dalszej kolejności 

Uniwersytet Rzeszowski – 118 i Politechnika Rzeszowska - 84. 

 

Raport ten zawiera również zestawienie studentów zagranicznych w podziale na konkretne kierunki. 

Obcokrajowcy przyjeżdżający na studia do Polski wybierają najczęściej kierunki medyczne, 

ekonomiczne i społeczne.  WSIiZ zajmuje 1 miejsce w Polsce pod względem liczby obcokrajowców 

studiujących na informatyce, jest ich 328 z 23 krajów świata. Są to studenci m.in. z Ukrainy, 

Kazachstanu, Turcji, Malezji, Białorusi, Rosji, Armenii, Indii, Iranu, Nigerii, Pakistanu, Turkmenistanu, 

Azerbejdżanu, Bułgarii, Chin, Finlandii, Grecji, Gruzji, Maroko i Nepalu19. 

                                                           
19 Fundacja Edukacyjna "Perspektywy": Studenci zagraniczni w Polsce 2014. 
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Ponadto uczelnie województwa podkarpackiego aktywnie uczestniczą w Programie Erasmus (obecnie 

Erasmus+), w ramach którego na wymiany zagraniczne studenci z województwa podkarpackiego 

wyjeżdżają najczęściej do Hiszpanii, Portugalii i Niemiec20. I tak na przykład w roku akademickim 

2013/2014 z Politechniki Rzeszowskiej w ramach  Programu Erasmus i Funduszu Stypendialnego  

i Szkoleniowego wyjechało 57 studentów. Najczęściej wybierali oni Portugalię (31) i Węgry (5). Z kolei 

na praktykę zagraniczną wyjechało 28 studentów. Wśród krajów jakie wybrali najczęściej były  

Portugalia(8), Niemcy (7), Hiszpania(3), Belgia(3). W roku akademickim 2012/2013 Politechnika 

Rzeszowska nie gościła studentów z zagranicy na praktykach. Natomiast Politechnikę Rzeszowską  

w Programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 wybrało  41 studentów z zagranicy, wśród 

których najwięcej było Hiszpanów i Turków21.  

 

Z Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2013/2014 w ramach programu Erasmus 

wyjechało 121 studentów oraz 37 praktykantów. Studenci najczęściej wybierali Hiszpanię,  

a praktykanci Grecję. Uniwersytet gościł zaś na studiach 133 studentów (w tym m.in. 74 Turków  

i 38 Hiszpanów) i 8 praktykantów z zagranicy (7 z Hiszpanii i 1 z Łotwy).22 

                                                           
20 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”: Program Erasmus w 

opinii polskich studentów, Warszawa 2013. 

21 http://fao.portal.prz.edu.pl/pl/program-erasmus/statystyka/ [dostęp:27.04.2015] 

22 http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia/erasmus/statystyka [dostęp:27.04.2015] 
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2. Zagadnienia dotyczące rynku pracy w woj. Podkarpackim 

 

2.1. Liczba ludności  

 

W województwie podkarpackim zamieszkuje ok. 5,5% wszystkich mieszkańców kraju, co przekłada się 

na ogólną liczbę 2 129 tys. mieszkańców. Na terenie Podkarpacia mieszka nieznacznie więcej kobiet 

(1086,6 tys.) niż mężczyzn (1042,6 tys.). W stosunku do innych regionów kraju, woj. podkarpackie pod 

względem liczby mieszkańców plasuje się w okolicach średniej krajowej (Tabela 7). Z województw 

Polski Wschodniej, jedynie lubelskie posiada zbliżoną liczbę mieszkańców.  

 

Tabela 7. Liczba ludności w podziale na województwa oraz płeć (stan na koniec III kwartału 2014 r.,  

w tys. osób)  

Region Kobiety  

(w tys.) 

Mężczyźni 

(w tys.) 

Ogółem (w 

tys.) 

Ogółem  

(w %) 

Dolnośląskie 1 510,12 1 398,77 2 908,88 7,56% 

Kujawsko-pomorskie 1 077,55 1 013,15 2 090,70 5,43% 

Lubelskie 1 108,13 1 042,37 2 150,50 5,59% 

Lubuskie 523,71 497,00 1 020,70 2,65% 

Łódzkie 1 312,19 1 194,93 2 507,11 6,51% 

Małopolskie 1 733,64 1 633,69 3 367,33 8,75% 

Mazowieckie 2 780,37 2 550,37 5 330,75 13,85% 

Opolskie 517,29 484,63 1 001,92 2,60% 

Podkarpackie 1 086,58 1 042,55 2 129,13 5,53% 

Podlaskie 611,22 581,73 1 192,95 3,10% 

Pomorskie 1 179,56 1 121,70 2 301,26 5,98% 

Śląskie 2 375,87 2 215,62 4 591,49 11,93% 

Świętokrzyskie 647,11 617,41 1 264,53 3,29% 
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Region Kobiety  

(w tys.) 

Mężczyźni 

(w tys.) 

Ogółem (w 

tys.) 

Ogółem  

(w %) 

Warmińsko-mazurskie 737,43 707,58 1 445,01 3,75% 

Wielkopolskie 1 783,14 1 688,91 3 472,05 9,02% 

Zachodniopomorskie 881,69 836,18 1 717,87 4,46% 

Polska 19 865,60 18 626,56 38 492,17 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z BDL 

 

Ludność w miastach w 2014 r. stanowiła 41,34% ogółu mieszkańców w woj. podkarpackim.  

W stosunku do innych miast Polski Wschodniej jest to najniższa wartość. Największa urbanizacja 

występuje w woj. podlaskim (60,46% ogółu mieszkańców w miastach) oraz warmińsko-mazurskim 

(59,22%).  

 

Warto zwrócić uwagę, że liczba mieszkańców woj. podkarpackiego na przestrzeni ostatnich 5 lat 

nieznacznie wzrosła, co można uznać za pozytywne zjawisko (Tabela 1). Ponadto można zaobserwować 

nieznaczny ubytek ludności w miastach na rzecz wzrostu liczby ludności na wsi. Można to tłumaczyć 

m.in. tendencją mieszkańców dużych miast do osiedlania się w sąsiadujących z nimi terenach wiejskich.   

 

Tabela 8. Liczba ludności w woj. podkarpackim w latach 2010 – koniec III kwartału (w tys. osób)  

Miejsce 

zamieszkania 
2010 2011 2012 2013 

2014  

(III kwartał) 

na wsi 1 245,69 1 247,95 1 249,23 1 251,00 1 249,04 

w miastach 882,26 880,74 880,73 878,30 880,09 

ogółem 2 127,95 2 128,69 2 129,95 2 129,29 2 129,13 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych 

 

Zwiększenie się liczby mieszkańców w woj. podkarpackim wynika z dodatniej różnicy pomiędzy liczbą 

urodzeń a liczbą zgonów, gdyż sytuacja w zakresie migracji jest niekorzystna. W 2013 r. saldo migracji 
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wewnętrznych (do innych województw w Polsce) wyniosło -2273 osób, podczas gdy saldo migracji 

zagranicznych -829 osób (Tabela 9).   

 

Tabela 9. Saldo migracji ludności w woj. podkarpackim w latach 2010 – 2013  

Typ migracji 2010 2011 2012 2013 

migracje wewnętrzne na pobyt stały - napływ 18579 18662 17216 19060 

migracje wewnętrzne na pobyt stały - odpływ 20552 20874 19163 21333 

saldo migracji wewnętrznych -1973 -2212 -1947 -2273 

migracje zagraniczne na pobyt stały - 

emigracja 

863 951 940 1498 

migracje zagraniczne na pobyt stały - 

imigracja 

907 986 940 669 

saldo migracji zagranicznych 44 35 0 -829 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych 

 

Biorąc pod uwagę rozmieszczenie ludności w podziale na powiaty, zdecydowanie najwięcej 

mieszkańców ma teren aglomeracji rzeszowskiej (powiat rzeszowski i powiat m. Rzeszów), liczący 

blisko 350 tys. mieszkańców (Tabela 10). Do innych powiatów o dużym zaludnieniu należą mielecki, 

dębicki, jarosławski, przemyski (wraz z m. Przemyśl) oraz krośnieński (wraz z m. Krosno).   

 

Tabela 10. Liczba ludności w podziale na powiaty oraz płeć w woj. podkarpackim (stan na koniec  

III kwartału 2014 r., w tys. osób)  

  mężczyźni kobiety ogółem 

Powiat bieszczadzki 10,99 11,18 22,17 

Powiat brzozowski 32,79 33,49 66,27 

Powiat dębicki 66,86 68,28 135,14 

Powiat jarosławski 59,49 62,51 122,00 

Powiat jasielski 56,61 58,66 115,26 
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  mężczyźni kobiety ogółem 

Powiat kolbuszowski 31,27 31,45 62,71 

Powiat krośnieński 54,99 56,95 111,94 

Powiat leżajski 34,58 35,38 69,96 

Powiat lubaczowski 28,35 28,61 56,96 

Powiat łańcucki 39,16 40,81 79,97 

Powiat mielecki 67,21 69,10 136,31 

Powiat niżański 33,38 34,01 67,39 

Powiat przemyski 37,21 37,02 74,23 

Powiat przeworski 38,88 40,24 79,12 

Powiat ropczycko-sędziszowski 36,33 37,26 73,59 

Powiat rzeszowski 81,93 84,19 166,12 

Powiat sanocki 47,06 48,94 96,00 

Powiat stalowowolski 52,83 55,59 108,42 

Powiat strzyżowski 30,71 31,32 62,03 

Powiat tarnobrzeski 26,53 27,28 53,81 

Powiat leski 13,26 13,52 26,77 

Powiat m.Krosno 22,29 24,86 47,14 

Powiat m.Przemyśl 29,77 33,70 63,47 

Powiat m.Rzeszów 86,73 96,94 183,66 

Powiat m.Tarnobrzeg 23,11 24,94 48,05 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z BDL 

 

 

Tabela 11 ilustruje z kolei strukturę ludności w woj. podkarpackim z uwzględnieniem kategorii wieku. 

Warto przypomnieć, że zgodnie z podejściem stosowanym przez GUS oraz w badaniach BAEL, wiek 

przedprodukcyjny oznacza osoby w wieku do 17 lat włącznie. Z kolei wiek produkcyjny oznacza 

ludność w wieku: mężczyźni – 18-64 lata i kobiety – 18-59 lat. Z koeli wiek produkcyjny mobilny 
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oznacza osoby w wieku 18-44 lata. Warto zwrócić uwagę na dominację osób w wieku produkcyjnym 

(ponad 1,35 mln osób), zamieszkujących tereny wiejskie (789 tys. osób) oraz w mniejszym stopniu 

miasta (566,5 tys. osób).   

 

Tabela 11. Liczba ludności w woj. podkarpackim wg kategorii wieku (stan na koniec 2013 r., w tys. 

osób)  

Kategoria na wsi w miastach ogółem 

Wiek przedprodukcyjny  255,32 152,26 407,58 

Wiek produkcyjny, w tym:  789,12 566,46 1 355,58 

 - wiek produkcyjny mobilny 516,18 354,33 870,51 

 - wiek produkcyjny niemobilny 272,94 212,13 485,07 

Wiek poprodukcyjny 206,56 159,58 366,14 

Ogółem 1 251,00 878,30 2 129,29 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z BDL 

 

Do największych miast pod względem liczby ludności na Podkarpaciu należą: Rzeszów (183,67 tys.), 

Przemyśl (63,47 tys.), Stalowa Wola (63,43 tys.) oraz Mielec (60,96 tys.).  

 

2.2. Liczba pracujących w podziale na sektory 

 

Zgodnie z klasyfikacją aktywności ekonomicznej ludności przyjętą m.in. w badaniach BAEL23 oraz 

statystykach publikowanych przez GUS, ludność dzieli się na kategorie: pracujących, bezrobotnych  

i biernych zawodowo. Pracujący i bezrobotni tworzą razem zbiorowość aktywnych zawodowo.  

 

W woj. podkarpackim na koniec 2014 r. liczba osób aktywnych zawodowo wyniosła ok. 900 tys. osób, 

z czego 504 tys. stanowili mężczyźni a 397 tys. kobiety. Z osób aktywnych zawodowo grupę osób 

pracujących wyniosła 776 tys. osób, natomiast bezrobotnych 124 tys. osób (z czego 54 tys. osób  

w miastach i 70 tys. osób na wsi). Liczba osób biernych zawodowo wyniosła z kolei 762 tys. osób  

                                                           
23 Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.  
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(z czego 323 tys. osób w miastach i 439 tys. osób na wsi). Współczynnik aktywności zawodowej 

wynoszący 56,8% (64,6% dla mężczyzn i 49,6% dla kobiet) stawia woj. podkarpackie na jednym  

z ostatnich miejsc w Polsce, szczególnie w przypadku kobiet24. Przyczynia się do tego stosunkowo 

niekorzystna sytuacja w powiatach takich jak leski, bieszczadzki, niżański, brzozowski, strzyżowski czy 

też ropczycko-sędziszowski.  

 

Przechodząc do szczegółowej analizy zatrudnienia w podziale na sektory gospodarki, należy podkreślić, 

że najbardziej szczegółowym źródłem informacji jest Rocznik Statystyczny Województwa 

Podkarpackiego, przy czym aktualność danych dotyczy końca 2013 r. Bardziej aktualne dane są 

dostępne w Banku Danych Lokalnych, ale dotyczą one tylko sektora przedsiębiorstw, w których liczba 

osób pracujących przekroczyła 9 osób. Zgodnie z Rocznikiem, na koniec 2013 r. liczba pracujących 

ogółem wyniosła 792,8 tys. osób, z czego w sektorze prywatnym 639,5 tys. osób, a publicznym 153,2 

tys. osób. Warto podkreślić, że zatrudnienie w woj. podkarpackim systematycznie rośnie (639,1 tys. 

osób w 2005 r., 781,7 tys. osób w 2010 r.). Optymistycznie należy potraktować również dane dotyczące 

liczby nowo utworzonych miejsc pracy (24,0 tys. w 2013 r.) w stosunku do miejsc zlikwidowanych 

(14,4 tys. w 2013 r.). Poniżej przedstawiono zatrudnienie w podziale na poszczególne sektory 

gospodarki.  

 

Tabela 12. Zatrudnienie w wybranych sektorach gospodarki w woj. podkarpackim (stan na luty 2015 r.) 

Sektor gospodarki Zatrudnienie 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 259 686 

Przemysł   154 768 

w tym przetwórstwo przemysłowe   138 049 

Budownictwo   37 453 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych  94 371 

Transport i gospodarka magazynowa   27 788 

Zakwaterowanie i gastronomia  9 075 

                                                           
24 Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2014 r.  
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Sektor gospodarki Zatrudnienie 

Informacja i komunikacja   7 555 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa   9 803 

Obsługa rynku nieruchomości 5 943 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna   15 570 

Administrowanie i działalność wspierająca 17 524 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne   

31 933 

Edukacja   57 170 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna   45 735 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  6 622 

Pozostała działalność usługowa   11 775 

Ogółem  792 771 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z Rocznika Statystycznego Województwa 

Podkarpackiego.  

 

Analizując zatrudnienie w podziale na poszczególne sektory gospodarki, warto zwrócić uwagę na 

dominującą rolę rolnictwa – blisko 260 tys. osób zatrudnionych. (leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

odgrywają w tej pozycji nieznaczną rolę). Kolejnymi ważnymi sektorami gospodarki z punktu widzenia 

wielkości zatrudnienia jest przemysł oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych.  

 

Biorąc pod uwagę poziom bezrobocia, woj. podkarpackie ze stopą bezrobocia rejestrowanego na 

poziomie 14,8% (stan na koniec 2014 r.) plasuje się na czwartym miejscu od końca wśród wszystkich 

województw. Bardziej niekorzystna sytuacja miała miejsce tylko w woj. warmińsko-mazurskim 

(18,9%), kujawsko-pomorskim (15,7%) oraz zachodniopomorskim (15,6%).  

 

Biorąc pod uwagę podział na powiaty, najbardziej niekorzystna sytuacja dotyczy powiatów niżańskiego 

(stopa bezrobocia na poziomie 23,8%), leskiego (23,1%), strzyżowskiego (22,6%) oraz brzozowskiego 
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(22,9%). Warto jednak zwrócić uwagę, że we wszystkich powiatach w woj. podkarpackim, w stosunku 

do początku 2014 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się (średnio o 1,5%). Najniższe bezrobocie można 

zaobserwować w ośrodkach miejskich – m. Krosno (7,0%) oraz m. Rzeszów (8,2%).  

 

 

 

Tabela 13. Stopa bezrobocia rejestrowanego w podziale na powiaty w woj. podkarpackim (w %). 

 2014 2015 

Powiat I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 

 bieszczadzki 22,9 22,9 22,1 21,1 20,6 19,7 19,2 19 18,7 18,8 19,9 20,6 21,8 21,4 

 brzozowski 24,7 24,6 23,9 23,1 22,3 21,6 21,6 21,5 21,1 21,3 21,8 22,6 23,2 22,9 

 dębicki 14,5 14,5 14,2 13,5 12,9 12,3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,3 12,6 13 12,9 

 jarosławski 19,4 19,6 19 18,4 17,8 17,3 17,3 17,1 17 16,8 17 17,3 18 18,1 

 jasielski 18,8 18,8 18,5 18 17,2 16,6 16,4 15,8 15,4 15,3 15,4 15,9 16,4 16,3 

 kolbuszowski 17,5 17,2 17 16,5 15,8 15,1 14,9 14,8 14,6 14,5 14,7 15,1 15,6 15,7 

 krośnieński 19,3 19,3 18,8 18,4 17,7 17 16,8 16,5 16 15,8 16 16,3 16,8 16,7 

 leski 24,1 23,8 23,1 22,1 20,1 19,5 19,1 19,3 19,3 20 21,9 22,2 23 23,1 

 leżajski 20,1 20,3 19,9 19,1 18 17,8 18,3 17,9 17,8 17,8 18,2 18,8 19,2 19,3 

 lubaczowski 18,4 18,1 17,2 15,8 14,8 14,2 14,4 14,6 14,4 14,8 15,5 16,1 16,8 16,9 

 łańcucki 20,6 20,3 19,5 18,9 18,2 18 18 18,3 17,6 17,7 18 18,3 19 18,9 

 m.Krosno 8,4 8,4 8,2 7,9 7,7 7,5 7,5 7,3 6,8 6,5 6,7 6,7 7 7 

 m.Przemyśl 18,3 18,4 18,2 17,7 17,4 16,8 16,8 16,9 16,7 16,5 16,4 16,8 17,1 17,3 

 m.Rzeszów 8,7 8,7 8,5 8,3 8,1 7,9 7,9 7,8 7,7 7,6 7,7 7,8 8,1 8,2 

 m.Tarnobrzeg 16,7 17 16,5 15,8 15,2 15 14,9 14,7 14,3 13,9 14,3 14,8 15,5 15,9 

 mielecki 12 11,9 11,5 10,9 10,7 10,6 10,8 11,1 11,1 11,2 11,2 11,4 11,6 11,6 

 niżański 26,4 26,3 25,7 24,6 24,1 23,4 23,3 22,9 22,8 22,4 22,9 23,3 23,8 23,8 

 przemyski 22 22,1 21,6 20,4 19,3 19,5 18,8 18,8 18,7 18,4 18,6 18,9 19,7 19,8 

 przeworski 20,1 19,9 19,2 18,5 17,8 17,5 17,2 17,4 16,7 16,3 16,6 17,5 18 18 
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 2014 2015 

 ropczycko-

sędziszowski 22,5 22,3 21,9 21,2 20,4 20 19,9 19,7 19,6 19,3 19,3 19,3 19,9 19,8 

 rzeszowski 15,4 15,5 15,1 14,5 13,9 13,6 13,6 13,5 13,3 13,4 13,7 14 14,6 14,7 

 sanocki 14,3 14,4 14,2 13,6 12,8 12,4 12,2 12,3 12,1 12 12,5 12,6 13,1 13 

 stalowowolski 15,3 15,3 14,9 14,3 13,7 13 12,7 12,6 12,2 12 12,1 12,3 12,8 12,8 

 strzyżowski 24,3 24,2 23,5 22,3 21,3 20,9 20,8 20,6 20,5 20,7 21 21,9 22,7 22,6 

 tarnobrzeski 15,3 15,7 15,2 14,3 13,7 13,3 13,4 12,9 12,6 12,5 12,7 12,9 13,6 13,9 

Woj. 

Podkarpackie 16,8 16,8 16,3 15,7 15,1 14,7 14,6 14,5 14,3 14,2 14,4 14,8 15,3 15,3 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych 

 

Na koniec 2014 r. liczba osób bezrobotnych w woj. podkarpackim wyniosła blisko 138 tys. osób (Tabela 

14). Nieznacznie więcej było zarejestrowanych bezrobotnych kobiet (70,3 tys.) w stosunku do mężczyzn 

(67,6 tys.). Warto zwrócić uwagę, że największa grupę osób bezrobotnych tworzą wśród kobiet osoby 

z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (20,4 tys.), a z kolei wśród mężczyzn  

z zasadniczym zawodowym (24,3 tys.).   

 

Tabela 14. Liczba bezrobotnych w podziale na poziom wykształcenia w woj. podkarpackim (stan na 

grudzień 2014 r.) 

Poziom wykształcenia kobiety mężczyźni ogółem 

gimnazjalne i poniżej 10411 17517 27928 

średnie ogólnokształcące 9070 5143 14213 

zasadnicze zawodowe 17151 24342 41493 

policealne, średnie zawodowe 20435 14729 35164 

wyższe 13238 5896 19134 

ogółem 70305 67627 137932 
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Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z Rocznika Statystycznego Województwa 

Podkarpackiego.  

 

Niestety wyższe wykształcenie nie stanowi gwarancji zatrudnienia w woj. podkarpackim. Na koniec 

2014 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w tej grupie wyniosła ponad 19 tys. osób. Z kolei stopa 

bezrobocia wśród absolwentów na poziomie 6,8% stawia woj. podkarpackie na przedostatnim miejscu 

w Polsce (co ciekawe, ostatnią pozycję zajęło woj. małopolskie – 7,8%)25.  Z kolei biorąc pod uwagę 

kryterium wieku, najwięcej osób bezrobotnych było zarejestrowanych w przedziale 25-34 lat (41,7 tys.) 

oraz 35-44 lat (29,1 tys.).  

 

Na koniec części dotyczącej sytuacji na rynku pracy i poziomu bezrobocia, warto przyjrzeć się 

zestawieniu zawodów nadwyżkowych i deficytowych na Podkarpaciu. Tabela 15 ilustruje 10 

wybranych zawodów, w przypadku których wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów26 przyjął 

niekorzystny poziom. Przyjmowane wartości na poziomie nieprzekraczającym 0,007 wskazują na 

znikome szanse znalezienia pracy przez bezrobotnego legitymującego się danym zawodem poprzez 

urząd pracy. Analizując profil zawodów można zauważyć ich duże zróżnicowanie, przy czym najwięcej 

z nich jest związanych z szeroko rozumianym sektorem rolnictwa i przetwórstwa spożywczego.  

 

Tabela 15. Zestawienie 10 zawodów nadwyżkowych w woj. podkarpackim w 2014 r. 

Zawody nadwyżkowe Średnia 

miesięczna 

liczba ofert 

pracy 

Średnia 

miesięczna liczba 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

Wskaźnik 

intensywności 

nadwyżki 

zawodów 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego 0,2500 147,0833 0,0017 

Politolog 0,0833 28,8333 0,0029 

Specjalista ds. stosunków międzynarodowych 0,0833 20,7500 0,0040 

                                                           
25 Bank Danych Lokalnych.  

26 Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów jest liczony jako iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy oraz średniej 

miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Oznacza ile średnio ofert pracy przypadało na jednego bezrobotnego.  
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Zawody nadwyżkowe Średnia 

miesięczna 

liczba ofert 

pracy 

Średnia 

miesięczna liczba 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

Wskaźnik 

intensywności 

nadwyżki 

zawodów 

Mechanik – operator pojazdów i maszyn 

rolniczych 

0,2500 62,9167 0,0040 

Filolog – filologia polska 0,0833 18,6667 0,0045 

Monter sprzętu gospodarstwa domowego 0,0833 17,5833 0,0047 

Technik ekonomista 1,3333 231,0000 0,0058 

Technik hotelarstwa 0,2500 41,4167 0,0060 

Inżynier rolnictwa 0,1667 26,0000 0,0064 

Rolnik upraw polowych 0,0833 11,5833 0,0072 

Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2014 r., Wojewódzki Urząd Pracy w 

Rzeszowie 

 

Na terenie Podkarpacia funkcjonują również potencjalni pracodawcy, którzy mają trudności ze 

znalezieniem pracowników. Ilustruje to Tabela 16 z listą wybranych zawodów deficytowych w woj. 

podkarpackim – dla których wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów przyjął wysoki poziom. 

Również w tym zestawieniu można zaobserwować stosunkowo duże zróżnicowanie zawodów. 

Uogólniając, można założyć że osoby posiadające doświadczenie w zakresie montażu / obsługi różnego 

rodzaju maszyn i urządzeń, tudzież kierowcy ciągników siodłowych nie powinny mieć problemu ze 

znalezieniem pracy na terenie woj. podkarpackiego. Warto zwrócić również uwagę na dużą liczbę ofert 

pracy dla pracowników call center oraz telemarketerów (poza poniższym zestawieniem) – stanowi to 

interesującą opcję zatrudnienia szczególnie dla osób młodych, studiujących i jednocześnie 

poszukujących tymczasowego zatrudnienia.  

 

Tabela 16. Zestawienie 10 zawodów deficytowych w woj. podkarpackim w 2014 r. 
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Zawody deficytowe Średnia 

miesięczna 

liczba ofert 

pracy 

Średnia 

miesięczna liczba 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

Wskaźnik 

intensywności 

nadwyżki 

zawodów 

Pracownik centrum obsługi telefonicznej 

(pracownik call center) 

34,2500 0,6667 51,3750 

Monter urządzeń energii odnawialnej 3,0833 0,0833 37,0000 

Monter systemów rurociągowych 2,0000 0,0833 24,0000 

Doradca rolniczy 3,0833 0,1667 18,5000 

Kierowca ciągnika siodłowego  17,5000 1,0000 17,5000 

Technik mechanik maszyn i urządzeń 14,0833 0,83333 16,9000 

Pomocnik mechanika 2,1667 0,1667 13,0000 

Monter maszyn i urządzeń 

przemysłowych 

31,8333 2,6667 11,9375 

Pracownik kancelaryjny 32,3333 3,0833 10,4865 

Pomocnik biblioteczny 4,9167 0,5000 9,8333 

Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2014 r., Wojewódzki Urząd Pracy w 

Rzeszowie 

 

2.3. Średnia wysokość pensji  

Przechodząc do analizy przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto, należy zaznaczyć, że 

najbardziej aktualne dane w momencie opracowania przewodnika dotyczyły stanu na koniec lutego 

2015 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w woj. podkarpackim wyniosło 3274,15 zł i było 

o ponad 700 zł niższe od średniej dla kraju (Tabela 17).  

 

Tabela 17. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg województw 

(stan na luty 2015 r.) 
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Region Wynagrodzenie (zł) 

Dolnośląskie 3886,69 

Kujawsko-pomorskie 3282,83 

Lubelskie 3346,24 

Lubuskie 3267,75 

Łódzkie 3527,20 

Małopolskie 3724,28 

Mazowieckie 4911,96 

Opolskie 3479,47 

Podkarpackie 3274,15 

Podlaskie 3234,30 

Pomorskie 4054,98 

Śląskie 4305,66 

Świętokrzyskie 3331,83 

Warmińsko-mazurskie 3181,63 

Wielkopolskie 3524,69 

Zachodniopomorskie 3507,93 

Polska 3981,75 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych. 

 

Z jednej strony jest to niekorzystne zjawisko, które może skutkować nasilaniem się zjawiska emigracji 

do innych regionów w Polsce lub też za granicę, szczególnie w przypadku młodych, dobrze 

wykształconych osób. Z drugiej strony wraz z dużą liczbą dobrze wykształconych osób pozostających 

bez pracy, może stanowić to czynnik dla przedsiębiorców sprzyjający lokowaniu nowych inwestycji na 

terenie woj. podkarpackiego.  
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Na najwyższy poziom wynagrodzeń mogą liczyć pracownicy w działalności profesjonalnej, naukowej 

i technicznej (średnia na poziomie 4463,32 zł), z kolei średnio najniższy poziom wynagrodzeń 

otrzymują pracownicy w gastronomii i hotelarstwie (niewiele ponad 2300 zł) ( 

Tabela 18). Najliczniejsza grupa pracowników, reprezentująca przemysł może liczyć na średnie zarobki 

w wysokości ok. 3450 zł.  

 

Tabela 18. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w podziale na sektory gospodarki (stan na luty 

2015 r.) 

Sektor gospodarki Wynagrodzenie (zł) 

przemysł ogółem 3450,66 

przemysł - przetwórstwo przemysłowe 3409,53 

budownictwo 3005,04 

administrowanie i działalność wspierająca 2058,95 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 4463,32 

handel; naprawa pojazdów samochodowych 2678,66 

obsługa rynku nieruchomości 3754,49 

zakwaterowanie i gastronomia 2313,32 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych. 

 

Bardziej szczegółowy podział wynagrodzeń z uwzględnieniem sektorów gospodarki został 

przedstawiony w Roczniku Statystycznym Województwa Podkarpackiego, przy czym aktualność 

danych jest na koniec 2013 r. Zgodnie z rocznikiem, na najwyższe zarobki w obszarze działalności 

profesjonalnej mogli liczyć pracownicy z obszaru informacji i komunikacji (średnio 6201,74 zł). 

Również na wysokie zarobki (średnio 4661,24 zł) mogli liczyć rolnicy. W obszarze wynagrodzeń można 

zaobserwować nieznaczną dysproporcję zarobków na rzec mężczyzn (średnio ok. 10% wyższe zarobki 

niż w przypadku kobiet pracujących na tych samych stanowiskach). 

 

Pewną trudność sprawia natomiast wiarygodna i aktualna analiza poziomu wynagrodzeń  

z uwzględnieniem stanowiska pracowników. Najbardziej wiarygodne i jednocześnie aktualne dane są 
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publikowane przez GUS i dotyczą października 2012 r. Ponadto istnieje szereg raportów płacowych 

opracowanych przez podmioty prywatne, których dane są pozyskiwane na podstawie deklaracji osób 

pracujących na danym stanowisku. Trudno jednak w sposób rozstrzygający przesądzać o wiarygodności 

tych danych, z uwagi na możliwe błędy na etapie wypełniania formularzy płacowych przez 

pracowników, czy też zbyt małą grupę osób wypełniających formularz reprezentujących dane 

stanowisko. Z tego względu poniżej przedstawiono poziom wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk 

w oparciu o dane GUS. Struktura wynagrodzeń nie odbiega znacząco od ogólnopolskich standardów  

w zakresie wynagradzania poszczególnych stanowisk. Zdecydowanie na najwyższe zarobki mogą liczyć 

wyżsi urzędnicy i kierownicy (blisko 5900 zł miesięcznie). Ponadprzeciętne zarobki można również 

uzyskać po zakończeniu edukacji w zakresie nauk fizycznych, matematycznych i technicznych (dotyczy 

zarówno specjalistów, jak też techników i średniego personelu).  

 

Tabela 19. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w podziale na stanowiska (stan na październik 

2012 r.) 

Rodzaj stanowiska Wynagrodzenie (zł) 

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i 

kierownicy 

5895,58 

Specjaliści, w tym z zakresu:  3964,55 

 - nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 4188,05 

 - spraw ekonomicznych i zarządzania 3729,43 

 - spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 3667,42 

 - z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 5295,51 

Technicy i inny średni personel, w tym z zakresu:  3189,96 

 - nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 3570,69 

 - spraw ekonomicznych i zarządzania 3363,52 

 - spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 2576,30 

 - z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 2463,98 
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Pracownicy biurowi, w tym:  2617,93 

 - sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 2518,81 

 - pracownicy obsługi klienta 2884,70 

 - pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji 2628,64 

Pracownicy usług i sprzedawcy, w tym:  1997,32 

 - pracownicy usług osobistych 2023,71 

 - sprzedawcy i pokrewni 2000,35 

 - pracownicy opieki osobistej i pokrewni 2142,50  

 - pracownicy usług ochrony 1914,11 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w tym:  2636,21 

 - robotnicy budowlani i pokrewni 2488,48 

 - robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń 2991,43 

 - rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 2746,29 

 - elektrycy i elektronicy 2973,76 

 - robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, 

produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 

2152,63 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, w tym:  2674,79 

 - operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 2840,64 

 - monterzy 2569,05 

 - kierowcy i operatorzy pojazdów  2542,90  

Pracownicy przy pracach prostych, w tym:  2107,08 

 - pomoce domowe i sprzątaczki 1844,16 

 - robotnicy pomocniczy  2513,16 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z Rocznika Statystycznego Województwa 

Podkarpackiego.  
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3. The human ressources capacity of the Podkarpackie Voivodeship in terms  

of education and science 

 

3.1. Tertiary education  

 

In the Podkarpackie Voivodeship, there are between ten and twenty independent tertiary education 

institutions (at the end of 2013, there were 15 independent tertiary education institutions not including 

satellite campus departments) (Table 1). In terms of geographical location, most independent tertiary 

education institutions have their seat in Rzeszow and Przemyśl. In terms of the number of students, the 

Podkarpackie Voivodeship occupies 10th place among all Polish voivodeships. An overall quantitative 

predominance of women among the students can be observed (35.69 thousand women versus 27.04 

thousand men) – this phenomenon can be also observed in other Polish voivodeships. In 2013, 20 

thousand people completed tertiary education institutions in the Podkarpackie Voivodeship, 65% of 

whom were women.  

 

Table 1. Data on tertiary education in 2013 (the number of students and graduates in thousands of 

people) 

Territorial unit Total 

number of 

tertiary 

education 

institutions 

Total 

number 

of 

students 

Female 

students 

Male 

students 

Total 

number of 

graduates 

Female 

graduates 

Male 

graduates 

Łódzkie Voivodeship 

(Łódź Voivodeship) 

29 92.15 55.46 36.70 25.85 17.41 8.44 

Mazowieckie 

Voivodeship 

(Mazovian 

Voivodeship) 

107 294.41 168.04 126.38 79.16 50.76 28.40 
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Territorial unit Total 

number of 

tertiary 

education 

institutions 

Total 

number 

of 

students 

Female 

students 

Male 

students 

Total 

number of 

graduates 

Female 

graduates 

Male 

graduates 

Małopolskie 

Voivodeship (Lesser 

Poland Voivodeship) 

32 189.61 112.35 77.26 53.99 34.52 19.47 

Śląskie Voivodeship 

(Silesian 

Voivodeship) 

41 144.55 83.81 60.74 44.69 29.21 15.47 

Lubelskie 

Voivodeship (Lublin 

Voivodeship) 

19 85.88 51.15 34.72 27.33 18.41 8.92 

Podkarpackie 

Voivodeship 

(Subcarpathian 

Voivodeship) 

15 62.73 35.69 27.04 20.52 13.34 7.20 

Podlaskie 

Voivodeship 

18 42.06 24.76 17.30 13.97 9.37 4.61 

Świętokrzyskie 

Voivodeship 

15 33.76 20.22 13.54 13.02 8.64 4.39 

Lubuskie 

Voivodeship (Lubusz 

Voivodeship) 

8 19.00 10.86 8.14 6.00 3.97 2.02 

Wielkopolskie 

Voivodeship (Lesser 

Poland Voivodeship) 

39 143.31 85.98 57.33 42.06 27.25 14.81 

Zachodniopomorskie 

Voivodeship (West 

18 57.82 32.73 25.09 15.59 10.32 5.28 
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Territorial unit Total 

number of 

tertiary 

education 

institutions 

Total 

number 

of 

students 

Female 

students 

Male 

students 

Total 

number of 

graduates 

Female 

graduates 

Male 

graduates 

Pomeranian 

Voivodeship) 

Dolnośląskie 

Voivodeship (Lower 

Silesian 

Voivodeship) 

35 141.71 79.65 62.06 39.86 25.46 14.40 

Opolskie 

Voivodeship (Opole 

Voivodeship) 

6 30.98 19.00 11.97 10.85 7.45 3.40 

Kujawsko- 

pomorskie 

Voivodeship 

(Kuyavian-

Pomeranian 

Voivodeship) 

22 69.49 42.96 26.52 21.56 14.98 6.59 

Pomorskie 

Voivodeship 

(Pomeranian 

Voivodeship) 

27 101.91 59.22 42.70 28.06 18.46 9.61 

Warmińsko-

mazurskie 

Voivodeship 

(Warmian-Masurian 

Voivodeship) 

7 39.40 22.51 16.88 12.48 8.29 4.19 

Poland 438 1,548.75 904.39 644.36 454.99 297.83 157.15 

Source: Own compilation based on the Local Data Bank data 
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In terms of the type of tertiary education institutions, in the Podkarpackie Voivodeship, there is one 

university, two economics-oriented institutions of higher education, one technical school and other 

institutions (including state higher vocational schools) (Table 2). There are no higher agricultural, 

pedagogical or medical schools, higher schools of physical education or art schools having their seat in 

the Podkarpackie Voivodeship.   

 

Table 2. Data on tertiary education in 2013 broken down by the types of schools (the number of students 

and graduates in thousands of people) 

Type of school Total number 

of tertiary 

education 

institutions 

Number of 

graduates 

Number 

of 

students 

Universities 1 7,356 20,007 

Higher schools of economics 2 435 1,208 

Technical universities 1 4,331 17,034 

Other tertiary education institutions (including state higher 

vocational schools) 

11 8,402 24,482 

In total 15 20,524 62,731 

Source: Own compilation based on the Local Data Bank data 

 

In terms of the number of students, the University of Rzeszów and the Rzeszów University of 

Technology have a dominant position in this field. Below are presented the profiles of the main tertiary 

education institutions located within the Podkarpackie Voivodeship.  

 

‘Ignacy Łukasiewicz' University of Technology in Rzeszów – is a state-run institution of higher 

education in Rzeszów founded in 1951 on the initiative of employees of the airplane factory PZL – 

Rzeszów [Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL – Rzeszów”]. It was one of the effects of 

transforming South-Eastern Poland from typically agricultural region into industrial and agricultural 

one. The Rzeszów University of Technology is the only university in Poland which trains civil pilots. 
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The Rzeszów University of Technology is expanding rapidly thanks to the European Union structural 

funds; the university’s authorities invest acquired funds in expanding and equipping the University’s 

Aviation Training Centre [Ośrodek Kształcenia Lotniczego PRz] (eg. purchase of new aircraft), in 

constructing the Regional Teaching and Conference Centre [Regionalne Centrum Dydaktyczno-

Konferencyjne], in expanding the Research and Development Laboratory for Aerospace Materials 

[Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego], and in purchasing research and 

development equipment for faculty laboratories. The total of 16,743 students study at the Rzeszów 

University of Technology, 12,614 of whom are full-time students27. 523 persons of the total number of 

students follow postgraduate courses, and 148 doctoral programmes. The structure of the Rzeszów 

University of Technology includes 6 faculty units and 2 interfaculty units. In total, there are 26 courses 

of study offered at the Rzeszów University of Technology. It employs more than 1,600 employees, 

including the University’s Air Training Centre staff, 771 of whom are university teachers.   

 

The University of Rzeszów is the largest Subcarpathian university in terms of the number of students, 

founded in 1965 (as the Higher School of Education). It was officially established in 2001 by combining 

several older institutions, ie. the above-mentioned Higher School of Education [Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna], the Rzeszów branch of the Maria Curie-Skłodowska University [filia Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej], Economics department of the ‘Hugo Kołłątaj’ Academy of Agriculture 

[Wydział Ekonomii Akademii Rolniczej]. The total of 17,774 students study currently at the University 

of Rzeszów, 13,997 of whom are full-time students. In addition, the university has 1,370 students who 

follow postgraduate courses and 363 PhD students. The structure of the University of Rzeszów includes 

11 faculties and 9 institutes. In total, there are 42 courses of study offered at the University of Rzeszów. 

It employs over 1,300 university teachers.    

 

The University of Information Technology and Management in Rzeszów [Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania] is one of the largest private universities in the Podkarpackie Voivodeship, 

founded in 1996. Approximately 5,500 students study currently at the University of Information 

Technology and Management in Rzeszów28. It prides itself on having the largest group of foreign 

                                                           
27 http://bip.portal.prz.edu.pl/dane-statystyczne/liczba-studentow/ [Accessed on 29 April 2015]. 

28 http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/en/about-the-university/facts-and-figures [Accessed on 29 April 2015]. 
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students (approx. 1,500 students)29, and secures a high position in the national college and university 

rankings. The University’s personnel consists of 419 employees, 203 of whom are university teachers. 

The University’s educational offer includes 19 courses of study in Polish at Bachelor and and Master 

levels and 12 courses of study in English.  

 

The School of Law and Public Administration in Przemyśl [Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 

Rzeszów-Przemyśl] is the oldest non-public higher education institution in the Podkarpackie 

Voivodeship, founded in 1995. The institution is empowered to confer the degree of Doctor of Juridical 

Science, which makes it the only academic institution in the Podkarpackie region. Approximately 7,000 

students study currently at the School of Law and Public Administration in Przemyśl30. The School of 

Law and Public Administration in Przemyśl staff consists of 230 university teachers. The school is 

highly acclaimed in the national college and university rankings. The School of Law and Public 

Administration in Przemyśl is empowered to provide courses at master level in the following fields of 

study: business administration, law and security.  

According to representatives of the scientific sector, the potential of the Podkarpackie Voivodeship lies 

in orienting local universities at most developed industries such as aviation, founding, production of 

plastic31. The following table shows the educational offer of the largest universities in the Podkarpackie 

Voivodeship indicating faculties/fields of study and courses conducted in English.  

 

Table 3. List of tertiary education institutions indicating faculties/fields of study and courses conducted 

in English 

Name of the institution Faculties/Fields of study  Courses conducted in 

English 

University of Rzeszów 

Aleja Rejtana 16c  

35-959 Rzeszów  

tel. + 48 17 872 10 00  

As part of its structure, the 

University offers more than 40 

courses of study at the 

following faculties: 

 Physical Education 

 Tourism and Recreation 

 

                                                           
29 http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/pl/informacje-o-uczelni/uczelnia-miedzynarodowa [Accessed on 29 April 2015]. 

30 http://www.wspia.eu/uczelnia/podstawowe-informacje-o-uczelni [Accessed on 29 April 2015]. 

31 Annual report on the implementation of the Development Strategy of the Podkarpackie Voivodeship – 2020 [Raport roczny 

z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020], BioStat, Rzeszów 2014. 
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Name of the institution Faculties/Fields of study  Courses conducted in 

English 

tel./fax: + 48 17 872 12 65  

e-mail: info@univ.rzeszow.pl  

http://www.univ.rzeszow.pl/ 

 

 Faculty of Biology and 

Agriculture 

 Faculty of Economics 

 Faculty of Philology 

 Faculty of Mathematics 

and Nature 

 Faculty of Medicine 

 Faculty of Music 

 Faculty of Pedagogy 

 Faculty of Law and Public 

Administration 

 Faculty of Sociology and 

History 

 Faculty of Art 

 Faculty of Physical 

Education 

 Extra-faculty Satellite 

Campus of the Institute of 

Applied Biotechnology 

and Basic Sciences 

‘Ignacy Łukasiewicz' 

University of Technology 

ul. Wincentego Pola 2 

35-959 Rzeszów 

Tel. +48 17 865 11 00 

Fax. +48 17 854 12 60 

http://portal.prz.edu.pl/ 

 Faculty of Civil and 

Environmental 

Engineering 

o Architecture and Urban 

Design 

o Construction 

 Civil Engineering 

 Mechanics and 

Mechanical Engineering 

 Chemistry 

 Electrical and Computer 

Engineering 

 Management 

mailto:info@univ.rzeszow.pl
mailto:info@univ.rzeszow.pl
http://www.univ.rzeszow.pl/
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Name of the institution Faculties/Fields of study  Courses conducted in 

English 

o Environmental 

Engineering 

o Environmental 

Protection 

 

 Faculty of Mechanical 

Engineering and 

Aeronautics 

o Engineering of Building 

Materials 

o Aerospace Engineering 

o Mechanics and 

Mechanical Engineering 

(Rzeszów/Stalowa 

Wola) 

o Mechatronics 

o Transport 

o Management and 

Engineering of 

Production 

(Rzeszów/Stalowa 

Wola) 

 

 Faculty of Chemistry 

o Biotechnology 

o Chemical and Process 

Engineering 

o Chemical Technology 

 

 Mathematics and Applied 

Physics 

 Building and Engineering 

Structures 
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Name of the institution Faculties/Fields of study  Courses conducted in 

English 

 Faculty of Electrical and 

Computer Engineering 

o Automation and 

Robotics 

o Electronics and 

Telecommunication 

o Electrical Technologies 

o Industrial Energy 

o Computer Science 

 

 Mathematics and Applied 

Physics 

o Applied physics 

o Medical Engineering 

o Mathematics  

 

 Faculty of Management 

o Security 

o Finance and Accounting 

o Logistics 

o International Relations 

o Management  

University of Information 

Technology and Management  

ul. Sucharskiego 2  

35-225 Rzeszów  

fax: +48 17 866 12 22  

e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl  

http://www.wsiz.rzeszow.pl/  

Courses of study: 

 Business 

Administration 

 Security 

 Journalism and Social 

Communication 

Courses of study conducted in 

English:  

First Cycle Programmes: 

 Information 

Technology  

 Aviation Management  
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Name of the institution Faculties/Fields of study  Courses conducted in 

English 

  Economics 

 English Philology 

 Finance and 

Accounting 

 Computer graphics 

and multimedia 

production 

 Physiotherapy 

 Computer Science 

 Computer Science and 

Econometrics 

 Cosmetology 

 Logistics 

 Tourism and 

Recreation 

 Public health 

 Dietetics 

 Management 

 

 International 

Management 

 Hospitality 

Management 

 Finance and 

Accounting  

 Logistics  

 Physiotherapy  

 English Philology  

 

Second Cycle Programmes: 

 Information 

Technology  

 International 

Management 

 Hospitality 

Management 

 Logistics in Transport 

School of Law and Public 

Administration in Przemyśl, 

Satellite Campus in RZeszów 

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana 

Pawła II 2  

37-700 Przemyśl  

Satellite Campus of the 

Faculty of Law and Public 

Administration  

 Kolegium Prawa 

 College of Business 

Administration and 

Management 

 College of Internal 

Security 

No courses of study conducted 

in English. 
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Name of the institution Faculties/Fields of study  Courses conducted in 

English 

ul. Cegielniana 14  

35-310 Rzeszów  

http://www.wsaiz.edu.pl/ 

State Higher School of 

Technology and Economics in 

Jarosław 

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 

Jarosław 

 Business 

Administration 

 Internal Security 

 Construction 

 Electronics and 

Telecommunication 

 European Studies 

 Philology 

 Finance and 

Accounting 

 Geodesy and 

Cartography 

 Spatial management 

 Computer Science 

 Cosmetology 

 Pedagogy 

 Nursing 

 Social work 

 Tourism and 

Recreation 

 Management 

No courses of study conducted 

in English. 

Higher School of Economics 

and Management in Mielec 

ul. Warszawska 1 

39-300 Mielec,  

 Economics No courses of study conducted 

in English. 
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Name of the institution Faculties/Fields of study  Courses conducted in 

English 

tel. 17 773 53 50, fax 017 773 

53 58  

e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl 

State Higher Vocational 

School in Krosno 

Rynek 1 

38-400 Krosno  

tel. 13-43-755-00 

fax 13-43-755-11  

e-mail: pwsz@pwsz.krosno.pl 

 English Philology 

 Construction  

 Industrial Energy 

 Philology – bilingual 

studies for translators 

 English Philology  

 Język niemiecki w 

biznesie 

 Business Russian 

 Computer Science  

 Environmental 

Engineering  

 Mechanics and 

mechanical 

engineering  

 Pedagogy  

 Agriculture  

 Science of 

commodities  

 Tourism and 

Recreation  

 Physical Education  

 Management 

 Nursing 

 

No courses of study conducted 

in English. 

http://www.pwsz.krosno.pl/studia/kierunki-i-specjalnosci-studiow/jezyk-niemiecki-w-biznesie
http://www.pwsz.krosno.pl/studia/kierunki-i-specjalnosci-studiow/jezyk-niemiecki-w-biznesie
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Name of the institution Faculties/Fields of study  Courses conducted in 

English 

Higher School of Economics in 

Stalowa Wola 

ul. Energetyków 11A 

37-450 Stalowa Wola 

Tel./fax.15 844 54 88 

e-mail: 

dziekanat@wse.stalowawola.pl 

 Economics 

 Nursing 

 Physical Education 

No courses of study conducted 

in English. 

Higher School of Economics 

and Engineering based in 

Rzeszów 

ul. Miłocińska 40 

35-232 Rzeszów 

info@wsie.edu.pl 

 

Courses of study: 

 Geodesy and 

Cartography 

 Social work 

 Mediations and 

negotiations 

 Coaching and Human 

Resource Management 

 

No courses of study conducted 

in English. 

East European State Higher 

School in Przemyśl 

ul. Tymona Terleckiego 6 

37-700 Przemyśl 

tel. 16 7355 100 

faks 16 7355 101 

rektorat@pwsw.pl 

 Political science 

 Sociology 

 International Relations  

 Mechatronics 

 Interior Design  

 English Philology 

 Environmental 

Engineering  

 Applied Linguistics 

 Polish Philology 

 Graphic Design  

No courses of study conducted 

in English. 
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Name of the institution Faculties/Fields of study  Courses conducted in 

English 

 Engineering of 

transport and logistics 

 Food safety and food 

production 

 

 

State Higher Vocational 

School in Krosno 

ul. Mickiewicza 21  

38- 500 Sanok 

 Artistic education in 

the field of music 

 Economics 

 New media, 

advertising, 

contemporary culture 

 Mechanics and 

mechanical 

engineering 

 Pedagogy  

 Nursing 

 Social work  

 Emergency medical 

service 

 Forest and agriculture 

ecosystem 

management  

No courses of study conducted 

in English. 

State Higher Vocational 

School in Krosno 

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 

Tarnobrzeg 

 

 Pedagogy 

 Special education 

 Nursing 

 

No courses of study conducted 

in English. 
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Name of the institution Faculties/Fields of study  Courses conducted in 

English 

tel. (15)8229015 or 8236516 

fax. (15) 8235788 

 Internal Security 

 European Studies 

 Social policy 

 Management 

 Tourism and 

Recreation 

  

Higher Social-Economics 

School in Przeworsk 

ul. Marii Curie - Skłodowskiej 

2 37-200 Przeworsk, 

tel. +48 721 207 300 

e-mail: wssg@vp.pl 

 Management 

 Food Technology and 

Human Nutrition 

No courses of study conducted 

in English. 

‘Blessed Father Władysław 

Findysz’ Subcarpathian 

Higher School in Jasło 

ul. Na Kotlinę 8 

38-200 Jasło 

tel. 13 44 59 513 

mobile 533 801 602   

fax 13 44 59 537 

psw@psw.jaslo.pl 

 Economics 

 Transport 

 Spatial management 

No courses of study conducted 

in English. 

Higher School of Commerce in 

Kielce – Satellite campus 

department in Tarnobrzeg 

ul. Moniuszki 6 

39-400 Tarnobrzeg  

tel. (15) 822-80-00 

 International Relations 

 Economics 

 Internal Security 

No courses of study conducted 

in English. 
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Name of the institution Faculties/Fields of study  Courses conducted in 

English 

fax (15) 822-80-00 

Higher Economic School in 

Przemysl 

ul. Rolnicza 10  

37-700 Przemyśl  

wsg@wsg.edu.pl 

tel/fax: 016 672 02 31 

 Internal Security No courses of study conducted 

in English. 

Higher School of Computer 

Science and Management in 

Przemyśl 

ul. Słowackiego 85, 37-700 

Przemyśl 

tel. (016) 676-05-91 

e-mail: wsiiz@collegeinfo.eu 

 

 

 Nursing 

 Cosmetology 

 Computer Science 

No courses of study conducted 

in English. 

‘John Paul II’ Catholic 

University of Lublin – Faculty 

in Stalowa Wola 

ul. Ofiar Katynia 6a 

37-450 Stalowa Wola 

tel. (0-15) 642 25 33, (0-15) 842 

71 16 

fax (0-15) 842 49 51 

In the academic year 

2015/2016, Faculty in Stalowa 

of the ‘John Paul II’ Catholic 

University of Lublin in 

Stalowa Wola will conduct 

courses of study in the 

following fields: 

 

 Pedagogy 

 Social work 

 Sociology 

 Law 

No courses of study conducted 

in English. 
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Name of the institution Faculties/Fields of study  Courses conducted in 

English 

 Economics 

 Materials Engineering 

 Environmental 

Engineering 

Cracow University of 

Economics – Satellite 

Teaching Centre in Dębica 

 Business 

Administration 

 Economics 

 Accounting and 

Controlling 

 Management 

No courses of study conducted 

in English. 

‘Marshal Józef Pilsudski’ 

Higher School of Security and 

Protection based in Warsaw – 

Satellite campus department 

in Nisko 

ul. Chopina 31 

37 - 400 Nisko 

tel. (15) 844 - 27 - 44 

 National Security No courses of study conducted 

in English. 

AGH University of Science 

and Technology [Akademia 

Górniczo-Hutnicza im. 

Stanisława Staszica] in Cracow 

– Satellite Teaching Centre in 

Mielec 

ul. Skłodowskiej 4 

39-300 Mielec 

tel. 17 788 46 20 

e-mail: agh@ckp.edu.pl 

 Mechanics and 

mechanical 

engineering 

 Mechatronics 

 Mechanical and 

Materials Engineering  

No courses of study conducted 

in English. 
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Name of the institution Faculties/Fields of study  Courses conducted in 

English 

University of Humanities and 

Economics in Lodz – Satellite 

campus department in Jasło 

ul. Sokoła 6 

38-200 Jasło 

+48 13 42 61 360 

jaslo@ahe.lodz.pl 

 Political science 

 Pedagogy 

No courses of study conducted 

in English. 

Source: Own compilation based on the educational offers of tertiary education institutions 

Bilingual schools 

 

In the Podkarpackie Voivodeship, there are few bilingual schools at the level of lower and upper 

secondary schools. What might be surprising is the fact that in Rzeszów, there is no school with a 

bilingual curriculum.   

 

Table 4. Bilingual schools operating in the Podkarpackie Voivodeship: 

Name of school Address/Contact details 

‘St. Queen Jadwiga’ Junior Secondary School 

No 9 with Bilingual Curriculum in Rzeszów 

 

ul. Orzeszkowej 8a 

35-006 Rzeszów 

tel. (017) 748 27 50 

fax (017) 748 27 62 

e-mail: sekretariat@gim9.vpolska.pl 

www.gim9.vpolska.pl 

Classes with courses conducted in French 

‘Nicolaus Copernicus’ Junior Secondary 

School 

at the ‘Nicolaus Copernicus’ General 

Secondary School in Krosno 

 

ul. Piotra Skargi 2 

38-400 Krosno 

tel/fax:0-13-43-204-50 

e-mail: lo1krosno@lo1krosno.info.pl 

www.lo1.krosno.info.pl 
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Name of school Address/Contact details 

Classes with courses conducted in English 

‘King Casimir the Great’ Bilingual Junior 

High School in Brzozowo 

ul. W.Pańki 2  

36-200 Brzozów 

Bilingual Junior High School in Boguchwała ul. Doktora Tkaczowa 146, 

36-040 Boguchwała 

e-mail: gd.boguchwala@gmail.com 

http://gim.liceum.boguchwala.pl/ 

Classes with courses conducted in English 

General Secondary School with Bilingual 

Branches in Boguchwala 

 

ul. Doktora Tkaczowa 146 

36-040 Boguchwała 

tel.17 8714421, fax 17 8711606 

e-mail: liceum@boguchwala.pl 

Classes with courses conducted in English 

‘Blessed Father Roman Sitko’ Economics 

School Complex in Mielec 

 

 

ul. Warszawska 1 

39-300 Mielec 

tel./fax (0-17) 773-15-80, 81, 82 

e-mail: zsemlc@poczta.onet.pl 

Finance technician – Bilingual branch with legal 

education 

Source: Own compilation based on schools’ educational offers  

 

Specialised secondary schools 

 

The Podkarpackie region is an attractive work place for qualified technical staff. Among truly technical 

professions, we can specify, inter alia, electronic technician and electronic fitter, electrical technician, 

electrician, mechatronic technician and fitter, energy technician, locksmith, electromechanical engineer, 

CNC grinder operator. Among future-proof occupations, there are those connected with the 

development of the IT industry, new technologies, development of modern industry (eg. the aviation 

industry is expanding rapidly in the Podkarpackie Voivodeship), management support or maintaining 

mailto:gd.boguchwala@gmail.com
http://gim.liceum.boguchwala.pl/
mailto:liceum@boguchwala.pl
mailto:zsemlc@poczta.onet.pl
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the continuity of the media. Accordingly, specialised appropriately interest-oriented classes have been 

set up in secondary schools. The Table below provides some examples. 

 

Table 5. Specialised secondary schools in the Podkarpackie Voivodeship.  

Name of school  Examples of professions for 

which training is offered 

Additional information 

‘Stanisław Staszic’ technical 

college in Krosno 

 Aircraft maintenance 

technician  

 Avionics technician  

 

Training classes are conducted 

in modern laboratories of the 

Centre for Modern 

Technologies, while a technical 

traineeship with one of the 

aviation companies in the 

Podkarpackie region. In 2015, 

the college will conduct a 

training to obtain a sailplane 

pilot licence and a private pilot 

licence. 

 

‘Gen. Władysław Anders’ 

Mechanics School Complex 

in Rzeszów 

Ul. Hetmańska 45A 

35-078 Rzeszów 

 Aircraft maintenance 

technician  

 Avionics technician  

 Technician/mechanic 

 Mechatronic technician 

 

The vocational part of the 

education programme training 

aircraft technicians and avionics 

technicians is carried out in the 

professional part – under an 

agreement signed between the 

Mechanics School Complex 

and the Faculty of Mechanical 

Engineering and Aeronautics of 

the Rzeszów University of 

Technology, in the University’s 

laboratories. Practical training 

is carried out at the Aviation 
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Name of school  Examples of professions for 

which training is offered 

Additional information 

Training Centre of the Rzeszów 

University of Technology in 

Jasionka. A modular curriculum 

has been developed together 

with technologists from the 

airplane factory ‘PZL – 

Rzeszów’ [Wytwórnia Sprzętu 

Komunikacyjnego “PZL – 

Rzeszów”]. It educates highly 

qualified specialists for the 

aviation industry. 

Technical and Plastic Arts 

School Complex 

 Technician specialising 

in renewable energy 

equipment and systems 

This field of study is one of the 

future-proof occupations as the 

sector of renewable energy 

sources (RES) is one of the most 

dynamically developing 

branches of the economy in 

Poland and across the EU. 

Establishing a new education 

programme will create the 

possibility of obtaining two 

qualifications in the following 

occupations: K1 installation of 

renewable energy tools and 

systems (until the end of June 

2016); K2 operation of 

equipment and renewable 
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Name of school  Examples of professions for 

which training is offered 

Additional information 

energy systems until the end of 

June 2017).32 

Complex of Schools No 2 of 

Upper-Secondary Education 

in Tarnobrzeg 

ul. Kopernika 18   

39-400 Tarnobrzeg 

 Port and terminal 

operation technician 

 Rural tourism 

technician 

 Finance technician 

 Landscape technician 

 hotel industry 

technician 

 Logistics technician 

 Agribusiness 

technician 

 Forwarding technician 

Rural tourism technician is a 

new highly marketable 

occupation in demand both on 

the domestic labour market, as 

well as in the EU. Rural 

tourism is any form of tourism 

which takes place in a natural 

environment making the most 

of nature, landscape, culture 

and architecture. It is the fastest 

expanding branch of the 

tourism industry – it includes 

active tourism (Nordic 

walking, kayaks, bicycles). 

Forwarding technician is now 

one of the most marketable and 

sought-after qualifications by 

employers33. 

‘Home Army’ Construction 

School Complex 

 ul. Kazimierza 

Jagiellończyka 3  

39-300 Mielec 

 Construction 

technician 

 Surveying technician 

 Sanitation technician 

 

                                                           
32 http://zstia.lesko.pl/ [Accessed on 27 April 2015] 

33 http://www.rolnik.tbg.net.pl/dla_kandydatow.html [Accessed on 27 April 2015] 
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Name of school  Examples of professions for 

which training is offered 

Additional information 

 Construction 

technician – uniformed 

fireman’s class 

‘Juliusz Słowacki’ Secondary 

School of General Education 

and Technical College in 

Jarosław 

3 Maja 10 

37-500 Jarosław 

 

Technical college: 

 IT technician 

 Clothing technology 

technician 

 Electronic security 

systems 

Secondary School of General 

Education: 

 Pedagogy and 

psychology classes 

 Social work 

 Photography and film 

 

‘Father Dr. Jan Zwierz’ 

School Complex 

ul. Mickiewicza 14 

39 - 100 Ropczyce 

 

 Construction 

technician 

 Hotel industry 

technician 

 Logistics technician 

 Finance technician 

 Trade technician 

 Mechatronic technician 

 Technician/Mechanic – 

Numerically controlled 

machine tools 

 Motor vehicle 

technician 
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Name of school  Examples of professions for 

which training is offered 

Additional information 

 Forwarding technician 

 Digital graphic 

processes technician 

 Photo lab technician 

 Advertising technician 

 Specialist in tourist 

services 

 Ceramic technology 

specialist 

 Environmental 

Protection Technician 

 

 

3.2. Study programmes associated with the region’s development strategy 

 

Smart Specialisations of the Podkarpackie Voivodeship: 

 Aviation and aerospace engineering 

 quality of life 

 Information technology and telecommunications.  

 

The Podkarpackie Voivodeship is one of the regions with distinctive scientific and research potential in 

the field of information and communications technologies. All of the selected smart specialisations of 

the Podkarpackie Voivodeship, including the selection of the aviation and aerospace industries, are 

justified by the demographic and social, scientific and research, as well as educational potentials of the 

region. 34 Aviation and aerospace engineering is a distinctive field of research and education at the 

                                                           
34 Leading industries in the Podkarpackie Voivodeship – smart regional specialisations. Study carried out by Regional 

Territorial Observatory [Regionalne Obserwatorium Terytorialne], in cooperation with the Podkarpackie Regional Research 

Centre of the Statistical Office in Rzeszow [Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie], 

Rzeszów 2014. 
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Rzeszow University of Technology. Research in the field of renewable energy sector, smart and energy-

efficient building technologies and the information and communications technology sector have quite 

similar potential. Sectors like production and processing of organic food, tourism, health care, find 

scientific justification in research conducted at the Rzeszów University of Technology and the 

University of Rzeszów. Well-adapted local educational system offers a great support to specific 

industries. New faculties and departments have been established at universities; they support the 

region’s specialisation strategy of development. For example aviation management, aviation and 

aerospace engineering, microelectronics, computer science, forest ecosystem management, computer-

aided design, programming, renewable energy sources and waste management, mechatronics, materials 

engineering, environmental engineering, medical engineering and other. In addition, students are 

motivated to conduct research in the areas of smart specialisations by different competitions, such as the 

competition for the Pratt & Whitney ‘Zbigniew Grabowski’ Award, organised by the Pratt & Whitney 

aerospace manufacturer, WSK Rzeszów, Rzeszów University of Technology and Warsaw University of 

Technology. The authors of the best theses and dissertations receive awards in the competition – whether 

doctoral, master’s or engineering dissertations – on topics related to the aviation industry, defended at 

the Rzeszów University of Technology and Warsaw University of Technology. 

 

The tertiary education institutions from the Podkarpackie region have specialist research laboratories 

with upgraded equipment, and organise internships for students in innovative enterprises. They 

cooperate within a similar institutional environment as the R&D companies.35 For example, the 

University of Information Technology and Management students have a possibility to use 70 modern 

scientific and research laboratories, which allow to combine theory with practice, and that possibility is 

becoming increasingly important on the modern labour market and in relations between science and 

business. 

 

The laboratories serve both the academic world, as well as the entire society in the Podkarpackie region. 

Among the scientific and research laboratories which operate at the University of Information 

Technology and Management in Rzeszow, we can enumerate the following labs: 

 

                                                           
35 Annual report on the implementation of the Development Strategy of the Podkarpackie Voivodeship – 2020 [Raport roczny 

z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020], BioStat, Rzeszów 2014. 
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 Laboratory of advanced network technologies and wireless technologies 

 Analysis and Data Recovery Laboratory 

 Laboratory of Remote Medical Diagnosis 

 Laboratory of Physics, Optoelectronics and Telecommunication Metrology 

 Laboratory of Adapting Economic Innovations in Object-Oriented Programming (OOP) 

 Laboratory of Acoustics and Sound Processing 

 Laboratory of Intelligent Information Systems 

 Laboratory of Tissue and Cell Culture 

 Laboratory of Immunology and Allergology 

 Laboratory of Cosmetic Chemistry 

 Laboratory of Spectrometry and Spectroscopy 

 Laboratory of Confocal and Fluorescence Microscopy 

 Chromatography Laboratory 

 Laboratory of Biochemistry, Toxicology and Clinical Genetics 

 Laboratory of Molecular Biology 

 Laboratory of Automatics and Robotics 

 Laboratory of Computer Graphics and Digital Arts 

 Laboratory of Cosmetology and Skin Care 

 Criminalistics Laboratory 

 Laboratories for Designing Computer and Telecommunications Networks 

 Laboratory of assisted teaching techniques with modern telecommunication technologies 

 Laboratory of Virtual Reality and Image Processing 

 Laboratory of neuro-cognitive ergonomics 

 

In recent years, in the Podkarpackie Voivodeship’s higher education system, there was a visible trend 

of implementing the ordered courses of study (the National Programme of Funding Selected Fields of 

Study [Program Kierunków Zamawianych] was implemented as part of the European Union’s Financial 

Perspective for 2007-13); the total of 7,990 students followed these courses of study in 2013 in the 

Podkarpackie Voivodeship. Curricula of selected courses of study have been changed to respond to the 

needs of some industries; the emphasis has been placed on practical training. For example, the Rzeszów 

University of Technology has implemented projects aimed at increasing the number of graduates in the 
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following fields: construction, environmental engineering, environmental protection, mechatronics, 

computer science, mathematics and applied physics. Among the subsidised courses of study, there were 

also: 

 automation and robotics, energetics and information technology at the Faculty of Electrical 

Engineering and Computer Science 

 biotechnology and chemical technology at the Faculty of Chemistry 

 mechanics and mechanical engineering, mechatronics and materials engineering at the Faculty 

of Mechanical Engineering and Aeronautics36 

 

Since the academic year 2014/15, a pilot Competence Development Programme [Program Wspierania 

Kompetencji] has begun, aiming at increasing the chances of university graduates on the labour market. 

The Competence Development Programme will lay emphasis on the practical aspects of education, 

internships and apprenticeships. Students will have the opportunity to gain specific knowledge necessary 

for pursuing a given occupation and interpersonal skills. In the Podkarpackie region, two projects 

qualified for funding under the Competence Development Programme that will be implemented at the 

University of Information Technology and Management in Rzeszów. It is worth noting that the 

University of Information Technology and Management in Rzeszów was the first university in Poland 

to offer studies with a specialisation in Aviation Management at the Faculty of Economics37. As part of 

the specialisation programme, all the courses are conducted in English. Practically-oriented studies, 

tailored to the needs of the aviation industry, are conducted by aviation practitioners. Partners for this 

specialisation include Lufthansa, Rzeszów International Airport, the Pasazer.com airline portal, and the 

WhyNotUSA.pl and WhyNotFly.pl companies. Lufthansa organises internships and work placements 

for the students of this specialisation.  

 

By contrast, the Rzeszów University of Technology – in order to better meet the industry needs for 

specific specialists – appointed the so-called ‘Economic Councils’ [Rady Gospodarcze] for each 

department; the Economic Councils include industry and business representatives. Their role is, among 

others, to indicate to department authorities the needs of the labour market and the market demand for 

                                                           
36 https://portal.prz.edu.pl/pl.  

37 www.aviation.edu.pl.  
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people with specific skills. In addition, the Rzeszów University of Technology is the only university in 

Poland and one of the seven centres in the world, which trains students in cooperation with IBM. 

 

3.3. Cooperation between science and business 

 

What might have a positive effect on increasing the export volume is the activity of clusters operating 

in the Podkarpackie Voivodeship (clusters bring together companies within a specific industry; they can 

share their experiences and work together in order to increase their competitiveness); clusters might 

have a positive effect on the interest of foreign investors operating within a specific industry. Co-

operation between the science sector and the industry sector is constantly expanding and strengthening, 

both within the cluster cooperation, as well as within the framework of joint research and development 

initiatives; it results in a better alignment of educational profiles and offers to the region’s needs for 

innovative industries, as discussed in the previous chapter. The percentage of enterprises cooperating 

with tertiary education institutions in the Podkarpackie Voivodeship (25.48%) can be considered 

relatively high. In 2013, in the Podkarpackie Voivodeship, there were 21 clusters, in which 763 members 

took part.38 Among operating clusters, there are such as:  

 

 Association of the Group Aviation Industry Entrepreneurs ‘Aviation Valley’ [Stowarzyszenie 

Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego “Dolina Lotnicza”]; the Polish research on the 

aviation industry in carried out by the Centre for Advanced Technologies – AERONET Aviation 

Valley [Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET-Dolina Lotnicza] It brings together 

eleven scientific research institutions, more than 100 companies within the aviation industry, 

and its head office is located within the premises of the Rzeszów University of Technology. 

This school has the most state-of-the-art Materials Testing Laboratory for the Aviation industry, 

while the airplane factory ‘PZL – Rzeszów’ SA [Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL – 

Rzeszów”] is building its own strong research and development centre. Between all these 

organisations, and that is a unique phenomenon emphasised throughout the country, there is 

effective cooperation in the field of science, research and education.39 One of the Association’s 

                                                           
38 Annual report on the implementation of the Development Strategy of the Podkarpackie Voivodeship – 2020 [Raport roczny 

z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020], BioStat, Rzeszów 2014. 

39 Leading industries in the Podkarpackie Voivodeship – smart regional specialisations. Study carried out by Regional 

Territorial Observatory [Regionalne Obserwatorium Terytorialne], in cooperation with the Podkarpackie Regional Research 
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goals is, inter alia, to improve the educational system in order to train highly qualified personnel 

at both the vocational and engineering level. 

 

 Podkarpackie Aviation Cluster [Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne] brings together the 

companies and institutions manufacturing ultralight aircraft. The Podkarpackie Aviation Cluster 

is currently composed of 39 entities, including 26 enterprises (SMEs), 6 scientific research units, 

1 business support institution, 6 other members (associations, clusters). The mission of the 

Podkarpackie Aviation Cluster is to create a group of suppliers and manufacturers of 

components for the aviation industry and the joint production of environmentally friendly 

aircraft and innovative solutions for the civil aviation.40  

 

 The ‘POLIGEN’ Plastics Processing Cluster [Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

“POLIGEN”] was created on the initiative of Rzeszów University of Technology, and 

companies such as MARMA Polskie Folie Sp.z o.o. and INNpuls Sp. z o.o. ‘POLIGEN’ brings 

together a group of companies and institutions from the plastics processing industry. 

 

 Welding cluster ‘KLASTAL’ was created within the industrialised urban area, centred around 

the ‘Huta Stalowa Wola SA’ plants. 

 

 Podkarpackie Renewable Energy Cluster [Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej]. Its key 

partner is the University of Rzeszow, where students prepare their theses ordered by the Cluster, 

for example “The Analysis of the energy production and consumption profile using intelligent 

building management system”. The cluster aims to create fully professional, strong and coherent 

representation of interests of the entrepreneurs, investors, research and development units and 

other operators working on development of eco-energetics based on renewable energy sources. 

It brings together entrepreneurs, Rzeszów colleges and universities, business support entities 

and public administration institutions41. 

 

                                                           
Centre of the Statistical Office in Rzeszow [Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie], 

Rzeszów 2014. 

40 http://www.klasterlotniczy.pl/pages/view/o-nas [Accessed on 27 April 2015] 

41 http://www.rsi.podkarpackie.pl/Strony/Podkarpacki-Klaster-Energii-Odnawialnej.aspx [Accessed on 27 April 2015] 
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Another form of cooperation between science and business are the scientific and educational activities 

and measures. The University of Rzeszów signed with the company ‘Tauron Production SA’ a letter of 

intent on cooperation and exchange of experiences in the field of biomass harvesting.  The cooperation 

includes the establishment and operation of energy crop plantations on 50 hectares of land belonging to 

the University of Rzeszów, as well as conducting scientific research activities in the field of biomass 

production for energy use, financing PhD programmes in the field of energetics and renewable energy 

sources, developing apprenticeship and student exchange programmes. Another example is the 

cooperation between the University of Rzeszów and the ‘SM Mlekovita’ company in the field of new 

possibilities of using whey, which can be a source of new biologically active preparations used in the 

industry. On the other hand, the Rzeszów University of Technology has entered into a cooperation 

agreement with ‘Tarnów’ Mechanical Works SA [Zakłady Mechaniczne ‘Tarnow’ S.A.], Poland’s major 

armament manufacturer and key supplier of anti-aircraft warfare systems, machine guns, sniper rifles, 

remotely operated weapon systems. The signed agreement is aimed to make the most of the experience 

and to take action in order to optimise the cooperation between science and business centres and to 

establish long-term cooperation between the Rzeszów University of Technology and the ‘Tarnów’ 

Mechanical Works SA. 

 

The Research and Development Laboratory for Aerospace Materials [Laboratorium Badań Materiałów 

dla Przemysłu Lotniczego (LabMatPL)] of the Rzeszów University of Technology, one of the most state-

of-the-art laboratories in Europe, plays an important role in this field. It is an extra-faculty organisational 

entity conducting interdisciplinary research and training activity in the field of aerospace materials, 

particularly high-temperature alloys based on nickel and cobalt, titanium and aluminium alloys, 

protective coatings and methods of producing single crystals of nickel and cobalt superalloys. The main 

recipient of the findings of the research conducted in the Laboratory are the companies that have joined 

the ‘Aviation Valley’ cluster, led by the biggest company, the manufacturer of components and aircraft 

engines – the airplane factory ‘PZL – Rzeszów’ SA. Companies such as: Hispano Suiza Poland, airplane 

factory ‘PZL–Rzeszów’ SA (PWC), PZL Mielec (Sikorsky), BorgWarner Turbo & Emissions Systems, 

Avio, Goodrich, BURY Technologies Sp. z o.o., Mielec, Bimex-Böllhoff Sp. z o.o. Krzemienica and 

other enterprises belong to the organisations cooperating with the Research and Development 

Laboratory for Aerospace Materials. Another form of cooperation between business and science is the 

existence of such entities as the Foundation for the Support of Education at the ‘Aviation Valley’ Society 

[Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu ‘Dolina Lotnicza’]. The Foundation was 
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established as a result of a long-term cooperation and initiatives undertaken jointly by the Rzeszów 

University of Technology and the airplane factory ‘PZL–Rzeszów’ SA. Thanks to the involvement of 

the representatives of all walks of life – business people, teachers, researchers and students, it is possible 

to develop interests and encourage people to explore the world; it is also possible to make the best use 

of the increasing capabilities of industry and science. For instance, the Foundation received a total of 

PLN 1,000,000 from the United Technologies Corporation (UTC) for the purchase of necessary 

equipment for the Interactive Science and Technology Education Centre [Interaktywne Centrum 

Edukacji Naukowo-Technicznej]. The reason why the United Technologies Corporation (UTC) provided 

financing to the Interactive Science and Technology Education Centre are the growing needs of the 

aviation industry when it comes to acquiring high-skilled staff.42 

 

Another example of cooperation between business and science is establishing departments/faculties 

responding to the employers’ needs and expectations. The offer of the University of Information 

Technology and Management includes, for example, postgraduate studies in the field of ‘Software 

Engineering’ and ‘Business analyst’ conducted in collaboration with the largest Polish IT company – 

Asseco Poland.  

 

Business incubators, including Academic Incubators of Entrepreneurship [akademickie inkubatory 

przedsiębiorczości] have a severe impact on the region’s economic development. For example: 

 Academic Pre-incubator [Preinkubator Akademicki] of the ‘AEROPOLIS’ Podkarpackie 

Science and Technology Park in Rzeszów develops the entrepreneurship of students, graduates 

and academic staff of the universities in the Podkarpackie Voivodeship. In a facility having an 

area of nearly 1,000 m2, within the area of the Podkarpackie Science and Technology Park, there 

are production and service halls, production and service facilities, office and conference room. 

The offer of the Academic Pre-incubator includes, inter alia: support with starting and running 

business ventures by young entrepreneurs. Companies originating in the Academic Pre-

incubator of the Podkarpackie Science and Technology Park have the opportunity to continue 

their activities within the Technology Incubator [Inkubator Technologiczny] of the 

Podkarpackie Science and Technology Park, which promotes the use of state-of-the-art 

                                                           
42http://www.wskrz.com/aktualnosci/art,224,utc-przekazalo-milion-zlotych-fundacji-wspierania-edukacji-przy-

stowarzyszeniu-dolina-lotnicza.html [Accessed on 29 April 2015] 
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technologies from the aviation, information technology, electrical machinery, biotechnology 

and chemical industries. 

 

 Academic Incubators of Entrepreneurship in Rzeszów, operating at the University of Rzeszów, 

help everyone in founding a company at a low cost, with minimal risk. Currently, there are 55 

companies operating within the Academic Incubators of Entrepreneurship. 

 

 Technology Incubator in Stalowa Wola – one of the forms of aid are free consulting services 

for individuals and businesses in the selection of the forms of economic activity, starting 

business activity, providing an initial (start-up) funding and development opportunities, 

including through insurance broking and advisory services in the selection of external investors 

(seed funds, venture capital, business angels). The incubator has up-to-date machinery which 

enables precision machining of steel, aluminium or plastics on the basis of turning and milling 

machining centres, water jet cutting machine, electro-erosion machine and a device for electron 

beam welding. The offer is completed by metallographic laboratory services and the Chamber 

of measurements [Izby Pomiarów]43. 

 

 Krosno ‘KRINTECH’ Technology Incubator Sp. z o.o. - aimed to support the development of 

small and medium-sized enterprises in the Podkarpackie Voivodeship. The Incubator’s mission 

is to constantly concentrate enterprising people, ideas, thoughts, knowledge and resources for 

the creation of small and medium-sized businesses. The Incubator offers, inter alia, business 

consulting (development of the company’s profile, access to legal and patent aid, assistance in 

obtaining external financing, access to technology experts). Currently, the Krosno Technology 

Incubator embraces 11 business entities44. 

 

 Przemyśl Business and Innovation Incubator – the incubator is planned to be created by the end 

of 2017, and as its name indicates, it will be based in Przemyśl. Entrepreneurs will gain the 

ability to rent modern office, service and production space on preferential terms, as well as the 

ability to benefit from other services offered by the incubator, such as training and consulting 

                                                           
43 http://www.itstw.pl/14/oferta [Accessed on 27 April 2015] 

44 http://www.krintech.pl/index.php/beneficjenci [Accessed on 27 April 2015] 
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support, as well as access to the laboratories of the East European State Higher School in 

Przemyśl. Innovation-driven high-tech companies are first to have their headquarters within the 

incubator’s facilities.  

 

3.4. Knowledge of foreign languages among graduates  

 

Knowledge of foreign languages is one of the core competencies expected by employers. The ability to 

communicate in English is essential for the companies which are planning to conquer foreign markets. 

Students of the colleges and university in the Podkarpackie Voivodeship have, in the curriculum, 

compulsory course of a chosen foreign language, and the possibility to obtain language certificates. 

Foreign language course is obligatory for both full-time and part-time students. Every student of the 

first-cycle programme is required to submit a foreign language exam at B2 level on the scales of the 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). However, at the level of the 

Podkarpackie Voivodeship, there were no research or survey carried out in recent years on foreign 

language skills among graduates, and no statistical data is available on that subject.  

 

However, given the lower levels of education, it should be emphasised that the most popular at every 

level of education (primary school, lower secondary school, upper secondary school and higher 

education levels) is English. Almost 100% of students in primary and lower-secondary schools choose 

to learn English and 82% in upper-secondary schools (Table 6). The German language plays a marginal 

role at the primary school level. It should be noted, however, that for most students, it is a second foreign 

language they choose to learn at the lower and upper secondary school level. Other foreign languages, 

taking into account their popularity at the lower and upper secondary school level, are French, Russian 

and Spanish; it is worth mentioning that they play a marginal role when compared to English or German.  

 

Table 6. Teaching foreign languages in school in 2013 (values expressed in % have been given for all 

students) 

Type of school 
English German French Russian Spanish 

students % students % students % students % students % 

primary schools 11,9241 97.69% 3,207 2.63% 2,97 0.24% 193 0.16% 148 0.12% 
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Type of school 
English German French Russian Spanish 

students % students % students % students % students % 

lower-secondary 

schools 

66,747 97.10% 50,635 73.66% 1,725 2.51% 1,507 2.19% 1,867 2.72% 

upper-secondary 

schools 

75,471 82.31% 52,475 57.23% 5,417 5.91% 5,007 5.46% 1,544 1.68% 

Source: Own compilation based on the Local Data Bank data 

 

3.5. Data concerning foreign exchange students  

 

In the Podkarpackie Voivodeship, more and more foreign students arrive. The largest percentage of all 

foreign students are students from Ukraine. According to the report of the Educational Foundation 

‘Perspektywy’ [Fundacja Edukacyjna ‘Perspektywy’], the University of Information Technology and 

Management in Rzeszów included in the list of ‘Leading Polish universities in terms of the number of 

foreign students in 2014’, which took into account the number of students in the academic year 

2013/2014, was ranked third in Poland with a score of 1,535 foreign students. In the Podkarpackie 

Voivodeship, the East European State Higher School in Przemyśl was ranked second with 160 foreign 

students, followed by the University of Rzeszow – and 118 foreign students and the Rzeszów University 

of Technology – with 84 foreign students. 

 

This report also includes a list of foreign students broken down into specific fields of study. Foreigners 

coming to Poland to study chose most often economics, medical or social studies.  The University of 

Information Technology and Management in Rzeszów is ranked 1st in Poland in terms of the number of 

foreigners studying in computer science; there are 328 foreign students from 23 different countries. 

These students come from, inter alia: Ukraine, Kazakhstan, Turkey, Malaysia, Belarus, Russia, 

Armenia, India, Iran, Nigeria, Pakistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Bulgaria, China, Finland, Greece, 

Georgia, Morocco and Nepal45. 

 

In addition, colleges and universities from the Podkarpackie Voivodeship actively participate in the 

Erasmus programme (currently called ‘Erasmus+’), under which exchange students from the 

                                                           
45 Educational Foundation ‘Perspektywy’ [Fundacja Edukacyjna “Perspektywy”]: Foreign students in Poland in 2014. 
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Podkarpackie Voivodeship go mostly to Spain, Portugal and Germany46. And so, eg. in the academic 

year 2013/2014, 57 students from the Rzeszów University of Technology went away on a scholarship 

abroad as part of the Erasmus programme and Scholarship and Training Fund [Fundusz Stypendialny i 

Szkoleniowy]. Most often, they chose Portugal (31) and Hungary (5). When it comes to in-service 

training abroad, 28 students went away. Among the most popular countries, there was Portugal (8 

students), Germany (7 students), Spain (3 students) and Belgium (3 students). In the academic year 

2012/2013, the University of Rzeszow did not host any foreign students for in-service training. In 

contrast, the Rzeszów University of Technology was chosen in the academic year 2013/2014 by 41 

foreign students as part of the Erasmus programme, among whom Spanish and Turkish citizens 

prevailed47.  

 

In the academic year 2013/2014, 121 students and 37 trainees from the University of Rzeszów went 

away on a scholarship abroad as part of the Erasmus programme. Exchange students most often chose 

Spain, while trainees chose Greece. The university hosted 133 foreign students (including 74 Turks and 

38 Spaniards), and 8 trainees from abroad (7 from Spain and 1 from Latvia).48 

                                                           
46 Foundation for the Development of the Education System – National Agency of the ‘Lifelong Learning’ Programme 

[Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu “Uczenie się przez całe życie”]: The Erasmus programme 

in the opinion of the Polish students, Warsaw, 2013. 

47 http://fao.portal.prz.edu.pl/pl/program-erasmus/statystyka/ [Accessed on 27 April 2015] 

48 http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia/erasmus/statystyka [Accessed on 27 April 2015] 
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4. Issues concerning the labour market in the Podkarpackie Voivodeship 

 

4.1. Number of people  

 

The Podkarpackie Voivodeship is inhabited by a total of 2,129,000 residents; this number represents 

approx. 5.5% of all the residents of Poland. There are slightly more women (1,086,600) than men 

(1,042,600) living in the Podkarpackie Voivodeship. When compared to other regions of the country, 

the Podkarpackie Voivodeship ranks around the national average in terms of the number of residents 

(Table 7). From all the Eastern Poland voivodeships, only the Lubelskie Voivodeship has a similar 

number of residents.  

 

Table 7. Population broken down by voivodeships and sex (at the end of the third quarter of 2014, in 

thousands of people)  

Voivodeship Women  

(in thousands) 

Men (in 

thousands) 

Total (in 

thousands) 

Total  

(in %) 

Dolnośląskie Voivodeship (Lower 

Silesian Voivodeship) 

1,510.12 1,398.77 2,908.88 7.56% 

Kujawsko- pomorskie Voivodeship 

(Kuyavian-Pomeranian 

Voivodeship) 

1,077.55 1,013.15 2,090.70 5.43% 

Lubelskie Voivodeship (Lublin 

Voivodeship) 

1,108.13 1,042.37 2,150.50 5.59% 

Lubuskie Voivodeship (Lubusz 

Voivodeship) 

523.71 497.00 1,020.70 2.65% 

Łódzkie Voivodeship (Łódź 

Voivodeship) 

1,312.19 1,194.93 2,507.11 6.51% 

Małopolskie Voivodeship (Lesser 

Poland Voivodeship) 

1,733.64 1,633.69 3,367.33 8.75% 
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Voivodeship Women  

(in thousands) 

Men (in 

thousands) 

Total (in 

thousands) 

Total  

(in %) 

Mazowieckie Voivodeship 

(Mazovian Voivodeship) 

2,780.37 2,550.37 5,330.75 13.85% 

Opolskie Voivodeship (Opole 

Voivodeship) 

517.29 484.63 1,001.92 2.60% 

Podkarpackie Voivodeship 

(Subcarpathian Voivodeship) 

1,086.58 1,042.55 2,129.13 5.53% 

Podlaskie Voivodeship 611.22 581.73 1,192.95 3,10% 

Pomorskie Voivodeship 

(Pomeranian Voivodeship) 

1,179.56 1,121.70 2,301.26 5.98% 

Śląskie Voivodeship (Silesian 

Voivodeship) 

2,375.87 2,215.62 4,591.49 11.93% 

Świętokrzyskie Voivodeship 647.11 617.41 1,264.53 3.29% 

Warmińsko-Mazurskie 

Voivodeship (Warmian-Masurian 

Voivodeship) 

737.43 707.58 1,445.01 3.75% 

Wielkopolskie Voivodeship (Lesser 

Poland Voivodeship) 

1,783.14 1,688.91 3,472.05 9.02% 

Zachodniopomorskie Voivodeship 

(West Pomeranian Voivodeship) 

881.69 836.18 1,717.87 4.46% 

Poland 19,865.60 18,626.56 38,492.17 100.00% 

Source: Own compilation based on the Local Data Bank data 

Population in cities in 2014 constituted 41.34% of the total population in the Podkarpackie  

 

Voivodeship. When compared to other cities of Eastern Poland, it is the lowest value. Most urbanised 

voivodeships in Eastern Poland are Podlaskie (60.46% of the total population lives in cities) and 

Warmińsko-Mazurskie (59.22% of the total population lives in cities).  
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It is worth noting that the number of residents of the Podkarpackie Voivodeship increased slightly over 

the last five years, which can be regarded as a positive phenomenon (Table 1). Moreover, a slight decline 

in urban population was recorded, and the number of rural residents increased slightly. This phenomenon 

can be explained by, inter alia, the trend of city dwellers to settle in adjacent rural areas   

 

Table 7. Number of residents in the Podkarpackie Voivodeship in the years 2010 – at the end of the third 

quarter of 2014 (in thousands of people)  

Place of residence 2010 2011 2012 2013 
2014  

(3rd quarter) 

in rural areas 1,245.69 1,247.95 1,249.23 1,251.00 1,249.04 

in urban areas 882.26 880.74 880.73 878.30 880.09 

in total 2,127.95 2,128.69 2,129.95 2,129.29 2,129.13 

Source: Own compilation based on the Local Data Bank data 

 

The increase in the number of residents in the Podkarpackie Voivodeship is due to the fact that the 

number of births exceeded the number of deaths, as the situation in the field of migration is 

unfavourable. In 2013, internal (to other regions in Poland) migration balance values reached -2,273, 

while international migration balance vales reached -829 (Table 7).   

 

Table 7. The net migration rate in the Podkarpackie Voivodeship in the years 2010-2013 was as follows:  

Type of migration 2010 2011 2012 2013 

internal migrations for permanent stay – 

influx 

18579 18662 17216 19060 

internal migrations for permanent stay – 

outflow 

20,552 20,874 19,163 21,333 

internal migration balance -1,973 -2,212 -1,947 -2,273 

international migrations for permanent stay – 

emigration 

863 951 940 1,498 
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Type of migration 2010 2011 2012 2013 

international migrations for permanent stay – 

immigration 

907 986 940 669 

international migration balance 44 35 0 -829 

Source: Own compilation based on the Local Data Bank data 

 

Given the population settlement patterns broken down into counties [powiaty], the most populous 

metropolitan area is by far Rzeszów (incl. Rzeszów County and Rzeszów city county), with nearly 

350,000 people (Table 8). Other heavily populated counties are: mielecki [Mielec county], dębicki 

[Dębica county], jarosławski [Jarosław county], przemyski [Przemyśl county] and krośnieński [Krosno 

county] (with the city of Krosno).   

 

Table 8. Population broken down by counties and sex in the Podkarpackie Voivodeship (at the end of 

the third quarter of 2014, in thousands of people)  

  Men Women In total 

Bieszczady County [powiat bieszczadzki] 10.99 11.18 22.17 

Brzozów County [powiat brzozowski] 32.79 33.49 66.27 

Dębica County [powiat dębicki] 66.86 68.28 135.14 

Jarosław County [powiat jarosławski] 59.49 62.51 122.00 

Jasło County [powiat jasielski] 56.61 58.66 115.26 

Kolbuszowa County [powiat kolbuszowski] 31.27 31.45 62.71 

Krosno County [powiat krośnieński] 54.99 56.95 111.94 

Leżajsk County [powiat leżajski] 34.58 35.38 69.96 

Lubaczów County [powiat lubaczowski] 28.35 28.61 56.96 

Łańcut County [powiat łańcucki] 39.16 40.81 79.97 

Mielec County [powiat mielecki] 67.21 69.10 136.31 

Nisko County [powiat niżański] 33.38 34.01 67.39 

Przemyśl County [powiat przemyski] 37.21 37.02 74.23 
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  Men Women In total 

Przeworsk County [powiat przeworski] 38.88 40.24 79.12 

Ropczyce-Sędziszów County [powiat ropczycko-

sędziszowski] 

36.33 37.26 73.59 

Rzeszów County [powiat rzeszowski] 81.93 84.19 166.12 

Sanok County [powiat sanocki] 47.06 48.94 96.00 

Stalowa Wola County [powiat stalowowolski] 52.83 55.59 108.42 

Strzyżów County [powiat strzyżowski] 30.71 31.32 62.03 

Tarnobrzeg County [powiat tarnobrzeski] 26.53 27.28 53.81 

Lesko County [powiat leski] 13.26 13.52 26.77 

Krosno city county 22.29 24.86 47.14 

Przemyśl city county 29.77 33.70 63.47 

Rzeszów city county 86.73 96.94 183.66 

Tarnobrzeg city county 23.11 24.94 48.05 

Source: Own compilation based on the Local Data Bank data 

 

 

Tabela 11 illustrates, in turn, the structure of the population in the Podkarpackie Voivodeship, taking 

into account the age category. It is worth recalling that, in accordance with the approach followed by 

the Polish Central Statistical Office [GUS] and in Labour Force Surveys (LFS), the pre-working age 

denotes individuals aged up to 17 years inclusive. In turn, the working age population denotes men aged 

18-64 and women aged 18-59. Mobile working age denotes persons aged 18-44. It is worth noting the 

dominance of people of working age (over 1,350,000) living in rural areas (789,000) and to a lesser 

extent in urban areas (566,500).   

 

Table 9. Population in the Podkarpackie Voivodeship by category of age (at the end of 2013, in 

thousands of people)  

Category In rural areas In urban 

areas 

In total 
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Pre-working age  255.32 152.26 407.58 

Working age, incl.:  789.12 566.46 1,355.58 

 - mobile working age 516.18 354.33 870.51 

 - immobile working age 272.94 212.13 485.07 

Post-working age 206.56 159.58 366.14 

In total 1,251.00 878.30 2,129.29 

Source: Own compilation based on the Local Data Bank data 

 

The most populous towns in the Podkarpackie Voivodeship include: Rzeszów (183,670), Przemyśl 

(63,470), Stalowa Wola (63,430) and Mielec (60,960).  

 

4.2. Number of persons employed by sector 

 

According to the classification of economic activity accepted, inter alia, for Labour Force Surveys 

(LFS)49 and by the Polish Central Statistical Office [GUS], the population is divided into the following 

categories: employed, unemployed and economically inactive. The economically active population is 

composed of the employed and unemployed.  

 

In the Podkarpackie Voivodeship, at the end of 2014, the number of economically active people 

amounted to approx. 900 thousand, 504 thousand of whom were men and 397 thousand were women. 

Of those economically active, the employed amounted to 776 thousand, while 124 thousand people were 

unemployed (of whom 54 thousand in urban areas and 70 thousand in rural areas). The number of 

economically inactive people, in turn, amounted to 762 thousand (of whom 323 thousand in urban areas 

and 439 thousand in rural areas). Labour force participation rate amounting to 56.8% (64.6% for men 

and 49.6% for women) places the Podkarpackie Voivodeship at one of the last positions in Poland, 

especially when it comes women’s employment rate50. What contributes to this is the relatively 

                                                           
49 Labour Force Survey.  

50 Podkarpackie Voivodeship Statistical Yearbook [Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego], Statistical Office in 

Rzeszów, 2014. 
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unfavourable situation in the following counties: Lesko, Bieszczady, Nisko, Brzozów, Strzyżów or 

Ropczyce-Sędziszów county.  

 

Moving on to the detailed analysis of employment by sectors of the economy, it should be emphasised 

that the most detailed source of information is the Podkarpackie Voivodeship Statistical Yearbook 

[Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego], but the data timeliness goes back to the end of 

2013. More recent data are available in the Local Data Bank [Bank Danych Lokalnych], but they concern 

only the sector of enterprises in which the number of working people exceeded 9. According to the 

Statistical Yearbook, at the end of 2013, the total number of employed persons amounted to 792.8 

thousand, 639.5 thousand of whom were employed in the private sector, while 153.2 thousand in the 

public sector. It is worth noting that employment in the Podkarpackie Voivodeship has been growing 

steadily (639.1 thousand in 2005 versus 781.7 thousand in 2010). The number of newly created jobs 

(24.0 thousand in 2013), when compared to the number of jobs liquidated (14.4 thousand in 2013) makes 

us to feel optimistic. The table below shows the structure of employment by individual sectors of the 

economy.  

 

Table 10. Employment in the selected sectors of the economy in the Podkarpackie Voivodeship (as of 

February 2015). 

Sectors of the economy Number of 

people 

employed 

Agriculture, forestry, hunting and fishing 259,686 

Industry   154,768 

including industrial processing   138,049 

Building Industry   37,453 

Trade; repair of motor vehicles  94,371 

Transport and storage   27,788 

Accommodation and catering  9,075 

Information and communication   7,555 
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Sectors of the economy Number of 

people 

employed 

Financial and insurance activities   9,803 

Real estate services 5,943 

Professional, scientific and technical activities   15,570 

Administrative and support service activities 17,524 

Public administration and defence; compulsory social security   31,933 

Education   57,170 

Human health and social work activities   45,735 

Arts, entertainment, recreation and other service activities  6,622 

Other service activities   11,775 

In total  792,771 

Source: Own compilation based on the Podkarpackie Voivodeship Statistical Yearbook data.  

 

When analysing the employment structure by different sectors of the economy, it is worth noting the 

dominant role of agriculture – nearly 260 thousand people employed (forestry, hunting and fishing play 

in this position a minor role). Other important sectors of the economy in terms of the employment 

structure, is the industry and trade and repair of motor vehicles.  

Given the level of unemployment, the Podkarpackie Voivodeship, with the registered unemployment 

rate amounting to 14.8% (at the end of 2014) ranks fourth from the bottom among all Polish 

voivodeships. More unfavourable situation is only in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship (18.9%), 

in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship (15.7%) and in the Zachodniopomorskie (15.6%) 

Voivodeship.  

 

Given the employment structure broken down into counties, the most disadvantageous situation 

concerns the following counties: Nisko County (unemployment rate of 23.8%), Lesko County 

(unemployment rate of 23.1%), Strzyżów County (unemployment rate of 22.6%) and Brzozów County 
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(unemployment rate of 22.9%). It is worth noting that in all the counties of the Podkarpackie 

Voivodeship, when compared to the beginning of 2014, the unemployment rate decreased (on average 

by 1.5%). The lowest unemployment rate can be observed in urban centres – in the city of Krosno 

(unemployment rate of 7.0%) and in the city of Rzeszow (unemployment rate of 8.2%).  

 

Table 11. Registered unemployment rate broken down into counties of the Podkarpackie Voivodeship 

(in %). 

 2014 2015 

County I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 

 Bieszczady 

County 22.9 22.9 22.1 21.1 20.6 19.7 19.2 19 18.7 18.8 19.9 20.6 21.8 21.4 

 Brzozów 

County 24.7 24.6 23.9 23.1 22.3 21.6 21.6 21.5 21.1 21.3 21.8 22.6 23.2 22.9 

 Dębica County 14.5 14.5 14.2 13.5 12.9 12.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.3 12.6 13 12.9 

 Jarosław 

County 19.4 19.6 19 18.4 17.8 17.3 17.3 17.1 17 16.8 17 17.3 18 18.1 

 Jasło County 18.8 18.8 18.5 18 17.2 16.6 16.4 15.8 15.4 15.3 15.4 15.9 16.4 16.3 

 Kolbuszowa 

County 17.5 17.2 17 16.5 15.8 15.1 14.9 14.8 14.6 14.5 14.7 15.1 15.6 15.7 

 Krosno County 19.3 19.3 18.8 18.4 17.7 17 16.8 16.5 16 15.8 16 16.3 16.8 16.7 

 Lesko County 24.1 23.8 23.1 22.1 20.1 19.5 19.1 19.3 19.3 20 21.9 22.2 23 23.1 

 Leżajsk County 20.1 20.3 19.9 19.1 18 17.8 18.3 17.9 17.8 17.8 18.2 18.8 19.2 19.3 

 Lubaczów 

County 18.4 18.1 17.2 15.8 14.8 14.2 14.4 14.6 14.4 14.8 15.5 16.1 16.8 16.9 

 Łańcut County 20.6 20.3 19.5 18.9 18.2 18 18 18.3 17.6 17.7 18 18.3 19 18.9 

 City of Krosno 8.4 8.4 8.2 7.9 7.7 7.5 7.5 7.3 6.8 6.5 6.7 6.7 7 7 

 City of 

Przemyśl 18.3 18.4 18.2 17.7 17.4 16.8 16.8 16.9 16.7 16.5 16.4 16.8 17.1 17.3 
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 2014 2015 

 City of 

Rzeszów 8.7 8.7 8.5 8.3 8.1 7.9 7.9 7.8 7.7 7.6 7.7 7.8 8.1 8.2 

 City of 

Tarnobrzeg 16.7 17 16.5 15.8 15.2 15 14.9 14.7 14.3 13.9 14.3 14.8 15.5 15.9 

 Mielec County 12 11.9 11.5 10.9 10.7 10.6 10.8 11.1 11.1 11.2 11.2 11.4 11.6 11.6 

 Nisko County 26.4 26.3 25.7 24.6 24.1 23.4 23.3 22.9 22.8 22.4 22.9 23.3 23.8 23.8 

 Przemyśl 

County 22 22.1 21.6 20.4 19.3 19.5 18.8 18.8 18.7 18.4 18.6 18.9 19.7 19.8 

 Przeworsk 

County 20.1 19.9 19.2 18.5 17.8 17.5 17.2 17.4 16.7 16.3 16.6 17.5 18 18 

 Ropczyce-

Sędziszów 

County 22.5 22.3 21.9 21.2 20.4 20 19.9 19.7 19.6 19.3 19.3 19.3 19.9 19.8 

 Rzeszów 

County 15.4 15.5 15.1 14.5 13.9 13.6 13.6 13.5 13.3 13.4 13.7 14 14.6 14.7 

 Sanok County 14.3 14.4 14.2 13.6 12.8 12.4 12.2 12.3 12.1 12 12.5 12.6 13.1 13 

 Stalowa Wola 

County 15.3 15.3 14.9 14.3 13.7 13 12.7 12.6 12.2 12 12.1 12.3 12.8 12.8 

 Strzyżów 

County 24.3 24.2 23.5 22.3 21.3 20.9 20.8 20.6 20.5 20.7 21 21.9 22.7 22.6 

 Tarnobrzeg 

County 15.3 15.7 15.2 14.3 13.7 13.3 13.4 12.9 12.6 12.5 12.7 12.9 13.6 13.9 

Podkarpackie 

Voivodeship in 

total 16.8 16.8 16.3 15.7 15.1 14.7 14.6 14.5 14.3 14.2 14.4 14.8 15.3 15.3 

Source: Own compilation based on the Local Data Bank data 

 

As at the end of 2014, the number of people unemployed in the Podkarpackie Voivodeship amounted to 

nearly 138 thousand (Table 12). There were slightly more unemployed women (70.3 thousand) than 
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unemployed men (67.6 thousand). It is worth noting that the most populous group of unemployed can 

be observed among women with post-secondary education and secondary vocational education (20.4 

thousand) and among men with basic vocational education (24.3 thousand).   

 

Table 12. Number of unemployed broken down by the level of education in the Podkarpackie 

Voivodeship (as of December 2014). 

Level of education Women Men In total 

lower secondary education and below 10,411 17,517 27,928 

secondary general education 9,070 5,143 14,213 

basic vocational education 17,151 24,342 41,493 

post-secondary education and secondary 

vocational education 

20,435 14,729 35,164 

higher education 13,238 5,896 19,134 

In total 70,305 67,627 137,932 

Source: Own compilation based on the Podkarpackie Voivodeship Statistical Yearbook data.  

 

Unfortunately, higher education does not guarantee a job or employment in the Podkarpackie 

Voivodeship. As at the end 2014, the number of registered unemployed people with higher education 

amounted to over 19 thousand. On the other hand, the unemployment rate among graduates amounting 

to 6.8% puts the Podkarpackie Voivodeship at the penultimate place in Poland (interestingly, the last 

position has been taken by the Małopolskie Voivodeship – 7.8%)51.  In turn, taking into account the 

criterion of age, most of the registered unemployed were aged 25-34 (41.7 thousand) and 35-44 (29.1 

thousand).  

 

Finally, at the end of the section concerning the situation on the labour market and the unemployment 

level, it is worthwhile to have a closer look at the list of redundant/shortage professions in the 

Podkarpackie Voivodeship. Tabela 15 shows 10 selected occupations in the case of which the 

                                                           
51 Local Data Bank.  
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occupation surplus intensity indicator has shown a negative evolution52. The accepted values at the level 

not exceeding 0.007 indicate little chance of finding a job by the unemployed who hold a particular 

profession through the employment office. When analysing the profile of different professions, what 

can be observed is their diversity, with most of the professions connected with broadly understood 

agriculture and food processing.  

                                                           
52 The occupation surplus intensity indicator is calculated as the quotient of the average monthly number of job offers and the 

average monthly number of registered unemployed. That value indicates the average number of jobs for one unemployed 

worker. 
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Table 12. List of 10 redundant professions in the Podkarpackie Voivodeship in 2014. 

Redundant professions Average 

monthly 

number of job 

offers 

Average monthly 

number of 

registered 

unemployed 

Occupation 

surplus 

intensity 

indicator 

Nutrition and household technician 0.2500 147.0833 0.0017 

Political science expert 0.0833 28.8333 0.0029 

International relations specialist 0.0833 20.7500 0.0040 

Mechanic – operator of farm vehicles and 

machines 

0.2500 62.9167 0.0040 

Specialist in language and literature – Polish 

Philology 

0.0833 18.6667 0.0045 

Fitter of electrical household appliances 0.0833 17.5833 0.0047 

Finance technician 1.3333 231.0000 0.0058 

Hotel industry technician 0.2500 41.4167 0.0060 

Agricultural engineer 0.1667 26.0000 0.0064 

Field crop farmer 0.0833 11.5833 0.0072 

Source: Ranking of shortage/redundant professions in 2014, the Voivodeship employment office in 

Rzeszów 

 

In the Podkarpackie Voivodeship, there are also potential employers who are struggling to find workers. 

Tabela 16 with a list of selected shortage professions in the Podkarpackie Voivodeship illustrates 

occupations for which the occupation surplus intensity indicator has assumed a very high level. Also 

within this list, there is a relatively high diversity of professions. As a general rule, it can be assumed 

that people with experience in installing/operating all kinds of machinery and equipment, drivers of 

tractor units should have no problem finding a job in the Podkarpackie Voivodeship. It is worth drawing 

attention to the large number of vacancies for call centre agents and telemarketers (except for the list 



 
 

 

100 

Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” 

 
 

below) – this is an interesting employment option especially for young people who study and seek 

temporary employment.  

 

Table 12. List of 10 shortage professions in the Podkarpackie Voivodeship in 2014. 

Shortage professions Average 

monthly 

number of job 

offers 

Average monthly 

number of 

registered 

unemployed 

Occupation 

surplus 

intensity 

indicator 

Call centre employee 34.2500 0.6667 51.3750 

Fitter of renewable energy devices 3.0833 0.0833 37.0000 

Fitter of pipeline systems 2.0000 0.0833 24.0000 

Agricultural adviser 3.0833 0.1667 18.5000 

Driver of tractor units  17.5000 1.0000 17.5000 

Mechanic/technician of machinery and 

equipment 

14.0833 0.83333 16.9000 

Mechanic assistant 2.1667 0.1667 13.0000 

Fitter of industrial machinery and 

equipment 

31.8333 2.6667 11.9375 

Office clerk 32.3333 3.0833 10.4865 

Library assistant 4.9167 0.5000 9.8333 

Source: Ranking of shortage/redundant professions in 2014, Voivodeship employment office in 

Rzeszów 

 

4.3. Average salary  

 

Moving on to the analysis of the average monthly gross salaries, it should be noted that the most current 

data at the moment of compiling this guide related to the end of February 2015. Average monthly gross 
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salary in the Podkarpackie Voivodeship amounted to PLN 3,274.15 and was approximately more than 

PLN 700 lower than the national average (Table 13).  

 

Table 13. Average monthly gross salaries in enterprise sector by voivodeship (as of February 2015). 

Voivodeship Salary (in PLN) 

Dolnośląskie Voivodeship (Lower Silesian Voivodeship) 3,886.69 

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship (Kuyavian-Pomeranian 

Voivodeship) 

3,282.83 

Lubelskie Voivodeship (Lublin Voivodeship) 3,346.24 

Lubuskie Voivodeship (Lubusz Voivodeship) 3,267.75 

Łódzkie Voivodeship (Łódź Voivodeship) 3,527.20 

Małopolskie Voivodeship (Lesser Poland Voivodeship) 3,724.28 

Mazowieckie Voivodeship (Mazovian Voivodeship) 4,911.96 

Opolskie Voivodeship (Opole Voivodeship) 3,479.47 

Podkarpackie Voivodeship (Subcarpathian Voivodeship) 3,274.15 

Podlaskie Voivodeship 3,234.30 

Pomorskie Voivodeship (Pomeranian Voivodeship) 4,054.98 

Śląskie Voivodeship (Silesian Voivodeship) 4,305.66 

Świętokrzyskie Voivodeship 3,331.83 

Warmińsko-Mazurskie Voivodeship (Warmian-Masurian 

Voivodeship) 

3,181.63 

Wielkopolskie Voivodeship (Lesser Poland Voivodeship) 3,524.69 

Zachodniopomorskie Voivodeship (West Pomeranian 

Voivodeship) 

3,507.93 

Poland 3,981.75 

Source: Own compilation based on the Local Data Bank data. 
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On the one hand, it is an unfavourable phenomenon that may result in the intensification of migration 

to other regions in Poland or abroad, especially in the case of young, well-educated people. On the other 

hand, this argument combined with a large number of well-educated people without a job, it can be a 

favourable factor for entrepreneurs to locate their new investments within the Podkarpackie 

Voivodeship.  

 

Employees in professional, scientific and technical fields of activity can count on the highest level of 

remuneration (on average PLN 4,463.32), while the lowest average salaries go to employees in the 

catering and hotel industries (slightly more than PLN 2,300) ( 

Tabela 18). The largest group of employees representing the industry can count on average earnings 

amounting to approx. PLN 3,450.  

 

Table 14. Average monthly gross salary by sectors of the economy (as of February 2015). 

Sectors of the economy Salary (in PLN) 

Industry in total 3,450.66 

Industry – industrial processing sector 3,409.53 

Building Industry 3,005.04 

Administrative and support service activities 2,058.95 

Professional, scientific and technical activities 4,463.32 

Trade; repair of motor vehicles 2,678.66 

Real estate services 3,754.49 

Accommodation and catering 2,313.32 

Source: Own compilation based on the Local Data Bank data. 

 

A more detailed breakdown of salaries, taking into account various sectors of the economy, was 

presented in the Statistical Yearbook of the Podkarpackie Voivodeship; but the data timeliness goes 

back to the end of 2013. According to the yearbook, the employees from the area of information and 

communications could count on the highest salaries in the area of professional activity (on average 
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PLN 6,201.74). Also farmers could count on quite high salaries (an average PLN 4,661.24). In the area 

of remuneration, we can observe a slight disparity between the wages earned by women and men (men 

earn on average approx. 10% more than in the case of women working in the same positions). 

A reliable and timely analysis of the level of salaries, taking into account the employee’s positions, gives 

rise to some difficulty. The most reliable and at the same time the most timely data are published by the 

Polish Central Statistical Office [GUS] and relate to October 2012. In addition, there are a number of 

payroll reports prepared by private entities whose data are collected on the basis of declarations of 

persons working in a given post. It is difficult to conclusively determine the reliability of these data, due 

to possible errors at the stage of filling in the payroll forms by workers or too small a group of people 

representing a given post who fill in the payroll form. For this reason, the table below presents the level 

of remuneration for specific positions based on GUS data. The structure of remuneration does not differ 

significantly from the national standards in terms of remunerating specific posts. Senior officials and 

managers can expect by far the highest earnings (close to PLN 5,900 per month). Above-average salaries 

can also be earned after completion of higher education in the field of physical sciences, mathematics 

and engineering (for both highly-skilled professionals as well as technicians and mid-level employees).  

 

Table 15. Average monthly gross salary by posts (as of October 2012). 

Type of post Salary (in PLN) 

Representatives of public authorities, senior officials and 

managers 

5,895.58 

Experts, including the following areas:  3,964.55 

 - physical, mathematical and engineering sciences 4,188.05 

 - economic affairs and management 3,729.43 

 - information and communications technologies 3,667.42 

 - law, societal area and culture 5,295.51 

Technicians and mid-level employees, including in the 

following areas:  

3,189.96 

 - physical, mathematical and engineering sciences 3,570.69 
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Type of post Salary (in PLN) 

 - economic affairs and management 3,363.52 

 - information and communications technologies 2,576.30 

 - law, societal area and culture 2,463.98 

Office workers, including:  2,617.93 

 - secretaries, office equipment operators and related workers 2,518.81 

 - customer service staff 2,884.70 

 - employees responsible for the financial, statistical affairs and 

for keeping records 

2,628.64 

Service and sales workers, including:  1,997.32 

 - personal services workers 2,023.71 

 - sales workers and related staff 2,000.35 

 - personal care workers and related professionals 2,142.50  

 - employees of security services 1,914.11 

Industrial workers and craftsmen, including:  2,636.21 

 - construction workers and related workers 2,488.48 

 - metal processing, machinery and equipment workers 2,991.43 

 - handicraft and printing workers 2,746.29 

 - electricians, electronic technicians 2,973.76 

 - food processing, woodworking, textile production and related 

workers 

2,152.63 

Plant and machine operators, and assemblers, including:  2,674.79 

 - mining and processing machinery and equipment operators 2,840.64 

 - fitters 2,569.05 
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Type of post Salary (in PLN) 

 - drivers and vehicle operators  2,542.90  

unskilled menial workers  2,107.08 

 - domestic servants and cleaning staff 1,844.16 

 - auxiliary workers  2,513.16 

Source: Own compilation based on the Podkarpackie Voivodeship Statistical Yearbook data.  

 

 

 

 

 

 

 


