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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego dotycząca  

Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób  

i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

 (III kwartał 2020 r.) 

 

Odnosząc się do pisma znak: KZ-IV.0441.6.2020.MS z dnia 9 marca br., ws. realizowanych  

i planowanych do realizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym, informuję, że  

w III kwartale br., w związku z pandemią COVID19, wyjazdy zagraniczne oraz inicjatywy 

zagraniczne zostały ograniczone. W związku z powyższym Kancelaria Zarządu przedkłada 

Informację dotyczącą Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 

osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (III kwartał 2020 

r.). W omawianym okresie miał miejsce jeden wyjazd zagraniczny i przyjęcie dwóch delegacji 

zagranicznych.  

 

28 lipca 2020 r.,Województwo Podkarpackie   

Wizyta w Województwie Podkarpackim Pani Adrienne Körmendy, Konsula Generalnego 
Węgier w Krakowie 
 

W dniu 28 lipca br., Marszałek Władysław Ortyl, spotkał się z Panią Adrienne Körmendy, 

Konsul Generalną Węgier w Krakowie. Było to pożegnalne spotkanie, związane  

z zakończeniem misji dyplomatycznej Pani Konsul w Polsce. Marszałek złożył podziękowania 

w imieniu Samorządu Województwa za dotychczasową współpracę, zaangażowanie  

w rozwijanie partnerskich relacji pomiędzy województwem podkarpackim a węgierskimi 

komitatami na przestrzeni lat. Podziękował również, za każdą wizytę w naszym regionie oraz 

za obecność podczas ważnych dla Województwa Podkarpackiego wydarzeń. Odniósł się 

także do wspierania wszystkich inicjatyw związanych ze współpracą międzyregionalną,  

a przyczyniających się do wzmacniania kontaktów gospodarczych, naukowych, kulturalnych 

oraz wymiany doświadczeń na szczeblu samorządowym i regionalnym. Pani Körmendy 

podczas spotkania nawiązała do przyjacielskich relacji polsko-węgierskich, które kształtowały 

się na przestrzeni dziejów i należały do wyjątkowych w historii narodów środkowoeuropejskich. 

Podkreślała, że województwo podkarpackie, jest regionem gdzie tradycja, kultura i wartości są 

tak mocno zakorzenione, a więzi polsko-węgierskie silne. Podczas spotkania rozmawiano 

także o perspektywie wzmocnienia kontaktów gospodarczych i potrzebie współpracy firm 

podkarpackich i węgierskich. 

Koszt przyjęcia delegacji wyniósł 60 zł. 

 

 

 

 



7 sierpnia 2020 r., Województwo Podkarpackie   

Wizyta w Województwie Podkarpackim Pana Krzysztofa Strzałki, Ambasadora RP  
w Bratysławie 
 

W dniu 7 sierpnia br., Marszałek Władysław Ortyl, spotkał się z Ambasadorem RP  

w Bratysławie Panem Krzysztofem Strzałką. Głównym tematem spotkania było otwarcie 

nowych Konsulatów Honorowych RP w Preszowie i Koszycach. Kolejnym tematem było 

przybliżenie obecnych działań Województwa w obszarze utworzenia Makroregionalnej 

strategii dla regionu Karpat w kontekście wsparcia i zaangażowania regionów słowackich.  

Na wstępie spotkania Ambasador poinformował, że Konsulat RP w Preszowie funkcjonuje od 

końca czerwca br., ze względu na obecną sytuację w kraju i Europie, zdecydowano, że 

oficjalne uroczystości związane z otwarciem obu placówek planowane będą na połowę 

października w ramach Dni Polskich, organizowanych przez Instytut Polski w Preszowie oraz 

Ambasadę RP w Bratysławie. Ambasador skierował zaproszenie do udziału w ww. 

uroczystościach. Podkreślił, że są to dwie nowe placówki, które rozpoczęły swoją działalność 

w tym roku obok już istniejącego Konsulatu Honorowego RP w Liptowskim Mikułaszu. 

Powyższe wydarzenia świadczą o dobrych relacjach dyplomatycznych Polski i Słowacji. 

Kolejno, podczas rozmowy Marszałek przedstawił podejmowane działania na rzecz 

utworzenia Makroregionalnej strategii dla regionu Karpat. W tym kontekście wspomniał 

również o zaangażowaniu strony słowackiej, a mianowicie o spotkaniu, które odbyło się  

18 czerwca 2020 r. w Bańskiej Bystrzycy, z udziałem przedstawicieli władz ośmiu słowackich 

regionów. Podczas tego wydarzenia omówiona została inicjatywa utworzenia Strategii 

Karpackiej, a uczestnicy odnieśli się między innymi do kwestii potencjalnych możliwości 

Makroregionu Karpackiego oraz aktualnej współpracy międzynarodowej w Karpatach. 

Efektem podjętych rozmów stał się dokument pn. „Wspólne stanowisko SK8 poparcia dla 

utworzenia Makroregionalnej strategii dla regionu Karpat”, które zostało przekazane m.in. do 

Rady Unii Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Regionów. Marszałek Władysław Ortyl 

wręczył przedmiotowy dokument ambasadorowi Krzysztofowi Strzałce, zwracając się z prośbą  

o dalsze wsparcie powyższej inicjatywy. Szeroko pojęta współpraca w obszarze 

gospodarczym i infrastrukturalnym, między innymi Via Carpatia oraz fora polsko – słowackie, 

stanowiły kolejny z tematów poruszonych podczas spotkania. Jeśli sytuacja epidemiczna na 

to pozwoli, Województwo Podkarpackie w 2021 roku, przymierzać się będzie do kolejnej edycji 

Forum Słowackiego. Ambasador RP w Bratysławie Pan Krzysztof Strzałka scharakteryzował 

również sytuację oraz działania Słowacji w walce z pandemią COVID-19 i jej skutkami dla 

gospodarki naszego południowego sąsiada. 

 

3-4  września 2020 r. Praga ( Czechy) 

Forum Gubernatorów Krajów Grupy Wyszehradzkiej 

Rafał Polak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku 
Justyna Róg – pracownik Oddziału Współpracy Międzynarodowej w Kancelarii Zarządu 
 

W dniach 3 – 4 września br., Delegacja Samorządu Województwa Podkarpackiego na czele  

z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Panem Jerzym Borczem  

wzięła udział w Forum Gubernatorów Krajów Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się  

w Pradze. Było to pierwsze takie spotkanie szefów europejskich regionów należących do 

Grupy V4. Przez dwa dni jego trwania, uczestnicy dzielili się doświadczeniami oraz 

dyskutowali nad czterema głównymi zagadnieniami. Były to kwestia bezpieczeństwa i cyber 

bezpieczeństwa, sprawy rozwoju regionalnego, turystyka, ochrona zabytków kultury, 

innowacje i inteligentne technologie oraz ochrona środowiska naturalnego. W czasie spotkania 

ważnym zagadnieniem była także współpraca regionów w ramach Europejskiego Komitetu 



Regionów, między innymi wspólne lobbowanie i koordynacja stanowisk regionów V4  

w Komitecie Regionów.  

Poruszana była także kwestia informowania obywateli regionów i Unii Europejskiej o V4,  

w drodze różnych form współpracy kulturalnej i społecznej, ale także o Funduszu V4, jako 

sposobu wspierania współpracy między regionami.  

W tej części dyskusji głos zabrał Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz, podczas panelu  

„Rozwój regionalny, turystyka, wsparcie regionów i ochrona zabytków kultury” mówiąc  

o konieczności wypracowania i wadze istnienia instrumentów na rzecz współpracy terytorialnej 

między krajami i regionami, które są oddolnym narzędziem aktywizującym władze oraz 

społeczeństwo i dynamizują procesy rozwojowe na poziomie lokalnym i regionalnym. Takim 

instrumentem są strategie makroregionalne, odgrywające istotną rolę w procesie integracji 

obszaru Unii Europejskiej. 

„Zależy nam, aby Makroregion Karpacki mógł uczestniczyć w inicjatywie, w ramach której 

można będzie realizować wiele przedsięwzięć lokalnych, regionalnych, krajowych  

i europejskich. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o Makroregionalnej Strategii dla 

Regionu Karpat, o której utworzenie usilnie zabiega Władysław Ortyl, Marszałek Województwa 

Podkarpackiego. W przyszłej strategii miałyby uczestniczyć regiony należące do takich krajów 

jak: Czechy, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry. Te kraje objęte 

są już zasięgiem innych istniejących strategii, jednak obszar Karpat jest obszarem 

szczególnym, ważnym geopolitycznie, ponieważ stanowi zewnętrzną granicę Unii 

Europejskiej, posiada wyjątkowe zasoby endogeniczne oraz unikalne warunki geograficzne  

i zamieszkany jest przez około 68 mln ludności – mówił w Pradze przewodniczący Jerzy 

Borcz.” 

Przewodniczący nawiązał także do przyjęcia w grudniu 2019, podczas sesji plenarnej 

Europejskiego Komitetu Regionów, opinii z inicjatywy własnej nt. „Strategia makroregionalna 

dla regionu Karpat”, której sprawozdawcą był Marszałek Władysław Ortyl. 

To pierwszy oficjalny dokument UE, wymieniający z nazwy Strategię Karpacką. W związku  

z opinią, europoseł Tomasz Poręba złożył w maju interpelację dotyczącą działań Komisji 

Europejskiej ws. inicjatywy utworzenia Strategii makroregionalnej dla obszaru Karpat.  

KE wyraziła zadowolenie z inicjatywy na rzecz ściślejszej współpracy transgranicznej, jak 

również poparcie Komitetu Regionów dla strategii makroregionalnych. 

W trakcie Forum, Przewodniczący Jerzy Borcz spotkał się również z przedstawicielami dwóch 

czeskich karpackich regionów, Panem Romanem Hanákiem, Zastępcą Hejtmana Kraju 

Południowomorawskiego oraz Panem Janem Krkošką, Zastępcą Hejtmana Kraju Morawsko-

Śląskiego. Przedmiotem dyskusji było zaangażowanie czeskich regionów w inicjatywę 

utworzenia Makroregionalnej Strategii dla Karpat. Poruszono kwestie dotyczące realizacji  

w przyszłości wspólnych projektów, mających na celu zrównoważony rozwój Karpat.   

Koszt wyjazdu wyniósł: 1 267,36 zł. 

 

  


