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Informacja dla 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 

 (I kwartał 2021 r.). 

 

W nawiązaniu do pisma znak: KZ-IV.0441.6.2020.MS z dnia 9 marca 2020 r.,  

ws. realizowanych i planowanych do realizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym 

oraz utrzymującą się sytuacją pandemiczną w kraju i za granicą, informuję, że  

w I kwartale 2021 r., wyjazdy zagraniczne oraz inicjatywy zagraniczne zostały wstrzymane. W 

związku z powyższym Kancelaria Zarządu nie przedkłada Sprawozdania z wyjazdów 

zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego (I kwartał 2021 r.). 

W omawianym okresie miało miejsce przyjęcie dwóch delegacji zagranicznych.  

1. W dniu 10 lutego br. odbyło się spotkanie mające na celu omówienie perspektyw 

współpracy z partnerami z Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Władysław Ortyl Marszałek 

Województwa Podkarpackiego, Pani Eliza Dzwonkiewicz, Konsul Generalny RP we Lwowie a 

także abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Archidiecezji Lwowskiej oraz  

o. Dawid Omieciński, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie. Głównym tematem 

spotkania było omówienie kwestii dot. powrotu do aktywności międzynarodowej Województwa 

po okresie pandemii z partnerem ukraińskim, a także rozmowy o nowych kierunkach działania 

i inicjatyw  

Marszałek podsumował dotychczasowy zakres działań z partnerami z obwodów: 

zakarpackiego, lwowskiego oraz iwano - frankiwskiego oraz podkreślił znaczenie 

zaangażowania tych regionów w kontekście współdziałania na rzecz ustanowienia 

Makroregionalnej Strategii dla regionu Karpat. Konsul wyraziła gotowość dalszego wspierania 

działań Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie kształtowania pozytywnych 

relacji z partnerami z Ukrainy, odniosła się jednocześnie do aktualnej sytuacji w 

poszczególnych obwodach, w kontekście zaistniałych zmian po wyborach samorządowych na 

Ukrainie oraz na szczeblu obwodowych władz państwowych, jakie miały miejsce końcem 

ubiegłego roku. Konsulat Generalny RP we Lwowie zdeklarował wsparcie współpracy 

samorządową pomiędzy Województwem Podkarpackim i Obwodem Zakarpackim na Ukrainie. 

Strona ukraińska jest szczególnie zainteresowana współpracą gospodarczą – spotkaniami 

przedsiębiorców oraz inwestorów – a także turystyczną, w sprawdzonej już formie Spotkań 

Regionów Karpackich – Dni Dobrosąsiedztwa. Rozmawiano także o wspólnych kresowych 

projektach, w tym o promocji osoby i spuścizny Włodzimierza Dzieduszyckiego, którego dzieje 

nierozerwalnie związane są zarówno z Lwowszczyzną jak i Podkarpaciem. Włodzimierz hr. 

Dzieduszycki był Marszałkiem Galicyjskiego Sejmu Krajowego, w którym zasiadali Polacy i 

Ukraińcy. Wspierał kulturę polską i folklor ukraiński, pracował nad zbliżeniem obu 

narodowości. Ponadto był twórcą Muzeum Przyrodniczego we Lwowie, współtwórcą Biblioteki 



Poturzyckiej, mecenasem uczonych i artystów, promotorem szkolnictwa. Pan Marszałek Ortyl 

zaznaczył, iż warto promować takie wybitne osobistości oraz zadeklarował gotowość 

zaangażowania Samorządu Województwa Podkarpackiego w przedsięwzięcia, mające temu 

służyć. Marszałek podziękował arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, za wsparcie 

charytatywnej akcji „Podkarpackie Dzieciom - Zostań naszym bohaterem”, który to przekazał 

na ten szczytny cel dwie pamiątki po Św. Janie Pawle II, tj. pamiątkowy medal z wyboru na 

Stolicę Piotrową i inauguracji pontyfikatu oraz pamiątkowy zestaw filatelistyczny z podróży 

apostolskiej do Austrii. Koszt przyjęcia delegacji wyniósł: 517,00 zł. 

2. W dniu 17 marca 2021 r. Marszałek Władysław Ortyl spotkał się z Jego Ekscelencją, 

Panem Francisco Javierem Sanabria Valderramanem, Ambasadorem Królestwa Hiszpanii w 

Polsce oraz Panem Fernando Martínez-Vara de Rey de Irezábalem, Dyrektorem Instytutu 

Cervantesa w Krakowie, instytucji promującej język, kulturę i tradycje Hiszpanii i 

Hispanoameryki. Była to pierwsza wizyta Ambasadora na Podkarpaciu. Spotkanie rozpoczęto 

od charakterystyki naszego regionu podkreślając silny rozwój gospodarczy, innowacyjny i 

społeczny. Pan Marszałek wspomniał o inteligentnych specjalizacjach (lotnictwo i 

kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja oraz informatyka i telekomunikacja) jako 

szczególnie rozwijanych i wspieranych obszarach działań, pełniących strategiczną i centralną 

funkcję w rozwoju regionu. W rozmowie podkreślano również, że siłą naszego regionu jest 

połączenie kultury, tradycji oraz dziedzictwa  z innowacyjnością. Ambasador podkreślił, że 

zależy mu na wzmocnieniu współpracy na wielu płaszczyznach. Pierwszym krokiem ma być 

umożliwienie zdawania w Rzeszowie egzaminów potwierdzających znajomość języka 

hiszpańskiego, realizowanych przez Instytut Cervantesa. Wyraził uznanie dla Polski jak i 

województwa podkarpakciego w kwestii absorpcji środków pozyskanych z UE. Wspomniał 

również o dynamicznie rozwijających się relacjach gospodarczych Polski i Hiszpanii o wciąż 

rosnącej wymianie handlowej między oboma państwami. Polska jest obecnie 8 partnerem 

handlowym Hiszpanii w UE. Mimo kryzysu spowodowanego pandemią SARS-COV 2, która w 

znacznym stopniu dotknęła Hiszpanię zainteresowanie współpracą handlową nadal jest 

znaczące. Obecnie w województwie podkarpackim działa kilka firm z kapitałem hiszpańskim 

w tym m.in. Solaris Bus & Coach, Contenur Polska Sp. z o.o., Gamesa Energia Polska. 

Marszałek Ortyl wspomniał również o interesujących rozmowach z hiszpańskimi 

przedsiębiorcami przeprowadzonych w Rzeszowie podczas międzynarodowych targów 

branży lotniczej Aerospace & Defense Meetings w 2017 r. i 2019 r.   

Ambasador odniósł się również do współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza, której 

działania w ostatnim czasie przybierają na sile, a których województwo jest jednym  

z pierwszych lobbystów. To właśnie na Podkarpaciu odbyło się I Forum Regionów Trójmorza, 

co więcej Podkarpacie jest liderem flagowego projektu drogowego tj. budowy multimodalnego 

szlaku transportowego Via Carpatia rozwijanego m. in. w ramach inicjatywy Trójmorza. Pan 

Ambasador podkreślił istotny aspekt współpracy na poziomie regionalnym.  

Delegacja bezkosztowa. 


