
SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO ORAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  

I PRZYJMOWANYCH OSÓB I DELEGACJI PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO 

II kwartał 2021 r. 

16 kwietnia 2021 r. 

Spotkanie z Przewodniczącym Chersońskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Spotkanie 

odbyło się w formie on-line. 

Osoby uczestniczące w spotkaniu po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Aneta Flis – Dyrektor Kancelarii Zarządu UMWP 

Tematy gospodarcze, ważne zarówno dla Podkarpacia jak i Obwodu Chersońskiego były głównym 

tematem spotkania Marszałka Władysława Ortyla z Panem Serhiyem Kozyrem, Przewodniczącym 

Chersońskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Uczestniczyła w nim również Pani Katarzyna 

Sołek, Konsul Generalna RP w Odessie. Było to pierwsze, od dłuższego już czasu, planowane 

spotkanie Marszałka z nowym Przewodniczącym, które ze względu na okoliczności związane  

z pandemią przybrało formę wideokonferencji, stwarzającej dla obu stron możliwość poznania się, 

zaprezentowania swoich regionów, ich walorów, porozmawiania o wznowieniu relacji partnerskich oraz 

znalezieniu wspólnych obszarów potencjalnej współpracy w przyszłości. Województwo Podkarpackie 

uznawane jest w Polsce za region innowacyjny, słynie z przemysłu lotniczego, informatycznego  

i motoryzacyjnego, które to wyznaczają kierunki wzrostu gospodarczego. Obwód Chersoński również 

stwarza bardzo korzystny klimat dla przedsiębiorczości, o czym zapewniał przewodniczący Kozyr, 

przedstawiając swój region jako stabilny gospodarczo, charakteryzujący się niezwykle korzystnym 

położeniem geograficznym oraz turystycznym i posiadający bazę instytucjonalną do rozwoju innowacji, 

edukacji i nauki. Przewodniczący, prezentując wskaźniki gospodarcze obwodu, wysoką jakość 

kształcenia, stale rozwijający się sektor IT, ilość partnerów handlowych i firm z inwestycjami 

zagranicznymi, które działają na Chersońszczyźnie, zachęcał do współpracy Województwa 

Podkarpackiego z Obwodem Chersońskim. Tematy gospodarcze, tak ważne dla obu stron, mogą więc 

wyznaczyć kierunki przyszłej współpracy międzyregionalnej. W celu osobistego poznania się  

i nawiązania współpracy konieczne są wzajemne wizyty, dlatego też Marszałek zaprosił delegację  

z Obwodu Chersońskiego na czele z Przewodniczącym Kozyrem do odwiedzenia Podkarpacia, ale 

ponadto do uczestnictwa w planowanych wydarzeniach gospodarczych. Konsul Katarzyna Sołek 

zapewniła o wsparciu Konsulatu Generalnego, wspomniała również o innym czynniku, który może 

sprzyjać relacjom pomiędzy regionami, a mianowicie o działalności mniejszości polskiej w Obwodzie 

Chersońskim. Towarzystwo Polskie „Polonia” od 11 lat organizuje we wrześniu Regaty im. gen. 

Mariusza Zaruskiego.  



Obie strony wyraziły chęć osobistego poznania się i odwiedzenia regionów, kiedy tylko będzie to 

możliwe, podtrzymały chęć rozwijania współpracy w przyszłości. 

Koszt przyjęcia delegacja: bezkosztowa  

10 maja 2021 r., Bergamo (Włochy) 

Udział w międzynarodowej konferencji nt. nowych technologii w medycynie 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Piotr Kwaśniak – p.o. Zastępcy Dyrektora, Departament Promocji, Turystyki i Współpracy 

Gospodarczej 

Podkarpacka delegacja w ramach udziału w międzynarodowej konferencji, która dedykowana była 

nowym technologiom  w medycynie pt. Versius - nowa generacja robotów chirurgicznych, zapoznała się 

z prezentacją oraz ofertą dot. systemu robota medycznego Versius. Producentem robota jest CMR 

Surgical, brytyjska firma z branży technologii medycznych, zajmująca się produkcją systemu chirurgii 

robotycznej o nazwie Versius. Przedstawiciele firmy zaprezentowali historię robota, jego możliwości, 

omówili model biznesowy systemu Versius, konfigurację operacyjną, program szkoleniowy oraz 

zastosowanie robota w modelach syntetycznych. Przedstawili również możliwości nawiązania 

współpracy. Przedstawiciele firmy udzielali także odpowiedzi na pytania ze strony uczestników 

konferencji. Roboty medyczne to jedno z największych osiągnieć współczesnej chirurgii. Precyzyjne 

operacje wykonywane m.in. przez: chirurgów, urologów oraz ginekologów z pomocą robotów 

poprawiają bezpieczeństwo pacjentów, redukują do minimum ryzyko ludzkich błędów i powikłań 

pooperacyjnych, a dzięki minimalizowaniu inwazyjności zabiegów znacząco przyspieszają 

rekonwalescencję pacjentów i ich powrót do pełni aktywności życiowych. Z polskiej strony w konferencji 

uczestniczył również Podkarpacki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie urologii oraz przedstawiciel firmy 

Medico Systems, partner CMR Surgical w Polsce. Spotkanie było również okazją do rozmów  

nt. współpracy w zakresie możliwości utworzenia w przyszłości w Województwie Podkarpackim centrum 

kompetencyjnego nowych technologii medycznych, a tym samym  planów powstania Podkarpackiego 

Centrum Chirurgii Robotycznej. Pandemia dobitnie pokazała, jak ważne są wartości związane  

z chirurgią małoinwazyjną oraz z zaawansowaną chirurgią robotyczną. Pod wpływem pandemii szpitale 

zmieniają dotychczasowe schematy działania, koncentrując uwagę na innowacjach. Jedną  

z kluczowych kwestii jest bezpieczeństwo, możliwość skrócenia czasu hospitalizacji pacjenta oraz 

zmniejszenie zaangażowania infrastruktury łóżkowej, w szczególności intensywnej terapii. System 

Versius używany jest w codziennej praktyce klinicznej w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki 

chirurgicznej pacjentom na całym świecie. Versius jest chirurgicznym systemem robotycznym, który 

został zaprojektowany, aby pomóc chirurgom w przeprowadzaniu najmniej inwazyjnych operacji. Jest 

to modułowy robot chirurgiczny, który uzupełnia i zwiększa możliwości chirurga, pomagając 

jednocześnie poprawić wyniki leczenia pacjentów. W pełni przegubowe nadgarstki urządzenia, 

mechanizm mapujący, który przenosi ruchy ręki bezpośrednio na urządzenie, oraz stabilna, 

zintegrowana wizualizacja 3D HD w systemie Versius zapewniają wysoką precyzję i kontrolę, 

pozwalając chirurgowi na wykonywanie zabiegów chirurgicznych z większą dokładnością i łatwością. 



Technologia „współpracującego ramienia robotycznego" umożliwia zespołowi chirurgicznemu łatwy 

dostęp do pacjenta przez cały czas, utrzymując kontakt wzrokowy z chirurgiem w celu ułatwienia 

komunikacji. Versius optymalizuje pracę całego zespołu chirurgicznego. Konferencja odbyła się  

w siedzibie firmy Carlo Bianchi Srl w Bergamo, w dniu 10 maja 2021 r. Delegacja została przygotowana 

oraz odbyła się z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych i sanitarnych związanych z wjazdem na 

teren Włoch, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie. 

Koszt wyjazdu: 5 586,10 zł 

24 maja 2021 r. 

Pierwsze kurtuazyjne spotkanie Marszałka Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla  

z nowym Konsulem Generalnym USA w Krakowie, Partrickiem T. Slowinskim. Spotkanie odbyło 

się w formie on-line. 

Osoby uczestniczące w spotkaniu po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Paulina Bąk-Jachna – p.o. Kierownika Oddziału współpracy międzynarodowej 

Pierwsze kurtuazyjne spotkanie Marszałka Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla,  

z nowym Konsulem Generalnym USA w Krakowie, Patrickiem T. Slowinskim. Podczas spotkania 

poruszone zostały kwestie związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid-19, a także 

kluczowe inwestycje na najbliższe lata w obszarze służby zdrowia. Omówione zostały priorytety rozwoju 

województwa podkarpackiego oraz inteligentne specjalizacje, które wpływają na ich kierunek  

i dynamikę. Marszałek wspomniał o utworzeniu pierwszej w Polsce Doliny Wodorowej, jak również  

o postępach w pracach nad najważniejszą inwestycją w obszarze infrastruktury drogowej – szlakiem 

multimodalnym Via Carpatia. W rozmowie Marszałek Ortyl przedstawił atrakcje turystyczne regionu  

i jednocześnie zachęcał Konsula Slowinskiego do złożenia dłuższej wizyty na Podkarpaciu, celem 

lepszego poznania jego potencjału gospodarczego i turystycznego. Wśród omówionych zagadnień 

znalazły się kwestie związane z prawami człowieka i wolnościami osobistymi. Strony spotkania wyraziły 

nadzieję na serdeczną współpracę w przyszłości poprzez realizację wspólnych projektów i inicjatyw. 

Koszt przyjęcia delegacja: bezkosztowa  

24 – 26 czerwca 2021 r., Ukraina (Winnica, Berdyczów)  

Przewóz osób wz. z uroczystościami z okazji 101 rocznicy wręczenia Szóstej Dywizji Strzelców 

(6 DS) Ukraińskiej Republiki Ludowej sztandaru bojowego. W uroczystościach wziął udział Pan 

Jacek Magdoń – Rady Województwa Podkarpackiego. 

Dariusz Kostępski – kierowca  

Koszt wyjazdu: 744,35 zł 


