
SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO ORAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  

I PRZYJMOWANYCH OSÓB I DELEGACJI PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO 

III kwartał 2021 r. 

1 – 2 lipca 2021 r., Bruksela (Belgia) 

Udział w spotkaniach związanych z działalnością Przedstawicielstwa Województwa 

Podkarpackiego w Brukseli oraz w sesji Europejskiego Komitetu Regionów 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

Justyna Róg – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu  

W dniu 1 lipca br., w Brukseli podczas 145. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów odbyło 

się głosowanie nad opinią dotyczącą przyszłości lotnisk regionalnych w Unii Europejskiej. Jej twórcą  

i sprawozdawcą był Marszałek Władysław Ortyl. Ekspertem w sprawie opinii był Adam Hamryszczak, 

prezes Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka. Podczas wizyty w Brukseli, Marszałek Władysław Ortyl 

wziął również udział w spotkaniach z samorządowcami, będącymi członkami Europejskiego Komitetu 

Regionów, podczas których poruszał tematy powiązane z obecną sytuacją lotnisk regionalnych w UE, 

jak również związane z funkcjonowaniem Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w Brukseli. 

Koszt wyjazdu: 3 615,06 zł 

8 – 11 lipca 2021 r., Region jeziora Wielka Domasza (Słowacja) 

Wizyta studyjna w ramach projektu „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa 

przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”, Interreg V-A Polska Słowacja 2014-

2020 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Monika Maślanka-Preneta – Oddział współpracy terytorialnej, Departament Gospodarki Regionalnej 

Marek Rainer – Oddział współpracy terytorialnej, Departament Gospodarki Regionalnej 

Województwo Podkarpackie jako partner w ww. projekcie zrealizowało zadanie zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie projektu w zakresie organizacji wizyty studyjnej mającej na celu poznanie walorów 

przyrodniczych oraz turystycznych obszaru jeziora Wielka Domasza i otaczających je terenów regionu 

Zemplin i Pogórza Ondawskiego. W objeździe udział wzięli słowaccy i polscy animatorzy ruchu 

turystycznego oraz przedstawiciele parterów projektu. Efektem objazdu będzie m.in. opracowanie mapy 

turystycznej regionu oraz jego promocja w postaci relacji na stronach internetowych partnerów  

i uczestników objazdu. 

Koszt wyjazdu: 558,92 zł 



4 sierpnia 2021 r., Rzeszów (Województwo Podkarpackie) 

Wizyta Konsula Generalnego Węgier w Województwie Podkarpackim 

Osoby uczestniczące w spotkaniu po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Rozalia Mazur –  Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu 

Dariusz Pawłowski – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu 

Było to pierwsze spotkanie nowego Konsula Generalnego Węgier z Marszałkiem Władysławem 

Ortylem. Tibor Gerencsér objął stanowisko Konsula w 2020 r., lecz wcześniejsze spotkanie 

uniemożliwiła sytuacja epidemiologiczna w kraju. Działania Konsula koncentrują się obecnie na rozwoju 

współpracy z polskimi regionami, m.in. poprzez utworzenie konsulatów honorowych, w tym  

w Rzeszowie. Spotkanie z  Marszałkiem Władysławem Ortylem było okazją do omówienia obecnych 

relacji polsko-węgierskich oraz planów ich rozwoju, w związku z inicjatywami podejmowanymi przez 

obie strony. Podczas spotkania obie strony poparły pomysł organizacji, w niedalekiej przyszłości, 

spotkań dla przedsiębiorców polskich i węgierskich, w szczególności związanych z branżą winiarską, 

które umożliwiłyby nawiązanie nowych kontaktów handlowych, a przede wszystkich wymianę 

doświadczeń. 

Koszt przyjęcia delegacji: bezkosztowa  

18 – 20 sierpnia 2021 r., Tatrzańska Łomnica, Górny Smokowiec (Słowacja) 

Udział w otwarciu Via Ferraty oraz konferencji na zakończenie realizacji projektu „Góry bez 

granic – integracja sieci szlaków turystycznych w transgraniczny produkt turystyczny" 

finansowanego z Programu Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020. 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Marcin Garlak – Oddział kontraktu terytorialnego i pozyskiwania projektów własnych, Departament 

Gospodarki Regionalnej 

Dnia 19 sierpnia 2021 r. na Słowacji, miało miejsce otwarcie pierwszej w Tatrach Wysokich Via Ferraty 

- wysokogórskiego szlaku z urządzeniami asekuracyjnymi dla zaawansowanych turystów. Był to jeden  

z najważniejszych celów projektu „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt 

turystyczny”. Grupa 21 turystów przeszła ośmiogodzinną Via Ferratę zaczynając od Smokovca przez 

Hrebiehok - Téryho chata - Priečne sedlo - Zbojnícka chata – Hrebiehok - Smokovec.  

Kolejnego dnia, tj. 20 sierpnia 2021 r., w Grand Hotelu Bellevue, w Górnym Smokowcu, odbyła się 

konferencja zamykająca przedmiotowy projekt. Podczas konferencji przedstawiona został prezentacja 

nt. zadań zrealizowanych przez Województwo Podkarpackie. Ponadto, omówione zostały rezultaty 

projektu, dobre praktyki, oceniono przeprowadzone działania oraz podkreślono ogólne korzyści projektu 

dla polsko - słowackiego pogranicza. 



Koszt wyjazdu: 335,37 zł (285,06 zł - 85 % refundacji z projektu „Góry bez granic – integracja sieci 

szlaków turystycznych w transgraniczny produkt turystyczny" finansowanego z Programu Interreg V-A 

Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020,  50,31 zł - koszty pokryte z budżetu województwa)  

21 – 23 sierpnia 2021 r., Borsa (Rumunia)  

Udział w 49. edycji Festiwalu Folklorystycznego „Hora na Prislop” 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego  

Magdalena Szpytma – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu, 

Adam Kluz – kierowca, Departament Organizacyjno-Prawny 

Wizyta odbyła się na zaproszenie władz Województwa Maramuresz, regionu partnerskiego, z którym 

Województwo Podkarpackie prowadzi bardzo aktywną i owocną współpracę. Podczas spotkania  

z Ionelem Ovidiu Bogdanem, Przewodniczącym Rady Województwa Maramuresz, rozmawiano między 

innym o dalszych wspólnych działaniach na rzecz promowania Makroregionalnej Strategii dla Regionu 

Karpat. Podkreślono, iż jest to niezwykle ważna inicjatywa, służąca zrównoważonemu rozwojowi 

regionów, które obejmie swoim zasięgiem strategia. Poruszono również kwestię współpracy między 

obydwoma regionami w innych dziedzinach. Szczególnie istotna dla strony rumuńskiej jest możliwość 

współpracy z Podkarpaciem w obszarze gospodarczym. Przewodniczący Rady Województwa 

Maramuresz wyraził również zainteresowanie realizacją wspólnych inicjatyw w zakresie wymiany 

kulturowej oraz nauki. Najbliższym planowanym przedsięwzięciem będą natomiast wspólne ćwiczenia 

służb ratownictwa górskiego obydwu regionów. 

Koszt wyjazdu: 1 661,07 zł 

9 – 12 września 2021 r., Kvokovce (Słowacja) 

Udział w warsztatach fotograficznych „Karpackie Morza w obrazie i w słowie – cykl warsztatów” 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Monika Maślanka-Preneta – Oddział współpracy terytorialnej, Departament Gospodarki Regionalnej 

Marek Rainer – Oddział współpracy terytorialnej, Departament Gospodarki Regionalnej 

Województwo Podkarpackie jako partner w ww. projekcie zrealizowało zadanie zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie projektu w zakresie organizacji warsztatów fotograficznych. Celem warsztatów było 

przeszkolenie animatorów turystyki w zakresie zasad tworzenia fotografii krajobrazowej i przyrodniczej, 

stanowiącej ważny element każdej oferty turystycznej. Efektem warsztatów będzie baza zdjęć  

z obszaru Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy, które zamieszczone na stronach www będą 

bezpłatnie udostępniane każdemu, kto działa na rzecz turystycznej promocji polsko-słowackiego 

pogranicza.  



Dodatkowo, zdjęcia wzbogacą powstałe podczas warsztatów przykładowe pakiety ofert, które jako 

szablony także zamieszczone zostaną na stronach partnerów projektu. 

Koszt wyjazdu: 559,92 zł 

16 – 20 września 2021 r., Chersoń (Ukraina) 

Promocja walorów turystycznych i gospodarczych Województwa Podkarpackiego oraz 

rodzimych przedsiębiorców, a także zainicjowanie kontaktów handlowych pomiędzy polskimi  

i ukraińskimi firmami z Obwodu Chersońskiego 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Wioletta Rejman – Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej 

Kinga Aleksandrowicz – Kostępska – Oddział Turystyki, Departament Promocji, Turystyki  

i Współpracy Gospodarczej 

Natalia Nowicka – Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej 

Podczas uroczystych obchodów Dni Miasta Chersonia został zaprezentowany potencjał turystyczno–

gospodarczy Województwa Podkarpackiego. Głównym elementem promocji był samochód typu 

camper, pokryty fotografiami najpiękniejszych plenerów naszego regionu, na którego pokładzie 

znajdowały się materiały promocyjne, foldery informacyjne, filmy reklamowe, produkty regionalne i mini 

stoisko promocyjne. Mobilna wizytówka Województwa Podkarpackiego wzbudziła ogromne 

zainteresowanie mieszkańców i turystów, którzy przybyli podziwiać m in. główną atrakcję uroczystości: 

Międzynarodowe Regaty Łodzi Żaglowych im. Mariusza Zaruskiego. Pracownicy Departamentu 

Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej rozdysponowali wszystkie przywiezione ze sobą 

materiały promocyjne. Największą popularnością cieszyły się przewodniki z ofertą kulturalną 

i uzdrowiskową oraz mapy. Padało wiele pytań o sposób dojazdu do naszego regionu, miejsca 

noclegowe oraz możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Efekty tych prac z pewnością 

przyniosą wymierne korzyści w przyszłości i zaowocują kolejnymi przedsięwzięciami. 

Koszt wyjazdu: 36 569,43 zł (29 950,50 zł – kwota refundowana z projektu Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nazwa projektu: „Promocja Gospodarcza 

Województwa Podkarpackiego”, 6 618,93 zł – kwota pokryta z budżetu województwa) 

16 – 20 września 2021 r., Chersoń (Ukraina) 

Udział w Regatach im. gen. Mariusza Zaruskiego na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP  

w Odessie  

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, 

Katarzyna Gieroń – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu 

W dniach 16 – 20 września br. miała miejsce oficjalna wizyta przedstawicieli Województwa 

Podkarpackiego w Odessie i Chersoniu na Ukrainie. Podkarpacie reprezentowała Ewa Draus, 



Wicemarszałek Województwa oraz Joanna Bril, Radna Sejmiku Województwa. Wizyta odbyła się na 

zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Odessie, w związku z przypadającą w tym roku 

osiemdziesiątą rocznicą śmierci generała Mariusza Zaruskiego oraz jedenastą edycją Regat im.  

gen. Mariusza Zaruskiego, odbywających się w Chersoniu. Regaty organizowane są co roku we 

wrześniu, a pieczę nad nimi sprawuje Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia” przy wsparciu 

Konsulatu Generalnego RP w Odessie. W organizację wydarzenia angażuje się również Centrum 

Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Chersońska Obwodowa 

Federacja Żeglarska, władze miasta oraz parafia rzymskokatolicka w Chersoniu. Wydarzenie również  

i w tym roku przyciągnęło drużyny żeglarskie z obwodu chersońskiego, odeskiego, mikołajowskiego 

oraz z Polski. Delegacja z Podkarpacia po raz pierwszy wzięła udział w tym ważnym wydarzeniu,  

a Marszałek Draus oraz Radna Bril wręczyły uczestnikom nagrody i puchary ufundowane przez 

Marszałka Województwa Podkarpackiego. Istotnym punktem programu było złożenie kwiatów przy 

symbolicznym grobie gen. Zaruskiego, który znajduje się w Chersoniu. Delegacja z Podkarpacia, wraz 

z Konsul Generalną RP w Odessie, Katarzyną Sołek oraz przedstawicielami Polonii wzięła udział w tej 

podniosłej ceremonii i uczciła pamięć postaci gen. Zaruskiego. Regaty połączone były z obchodami „Dni 

Miasta Chersonia”, w otwarciu których uczestniczyła podkarpacka delegacja, spotykając się przy tym  

z merem miasta, a także z miejscową Polonią, która prężnie działa, organizuje się i propaguje naukę 

języka polskiego, wiedzę i kulturę polską. Marszałek Draus i Radna Bril miały okazję odwiedzić siedzibę 

towarzystwa „Polonia”, spotkać się i porozmawiać z jego członkami. W trakcie wizyty w siedzibie 

towarzystwa, delegacja z Podkarpacia uczestniczyła we wręczaniu nagród za udział w konkursie 

„Polscy Poeci” oraz wręczaniu kart Polaka. Marszałek Draus oraz Radna Bril,  w towarzystwie konsula 

Pana Pawła Niedźwiedzkiego uczestniczyły w rozmowach z gubernatorem obwodu chersońskiego - 

Sergiyem Kozyrem, w trakcie których dyskutowano o potencjalnych obszarach dalszej współpracy 

międzyregionalnej. Obie strony wyraziły duże zainteresowanie kooperacją i zauważyły, że Podkarpacie 

i Chersońszczyzna są strategicznymi partnerami i mogą wspólnie działać m.in. w obszarze turystyki, 

innowacji, edukacji czy też kultury. Dlatego też Marszałek Draus zaprosiła gubernatora Kozyra do 

złożenia wizyty w województwie podkarpackim w celu osobistego zapoznania się z potencjałem, jaki 

prezentuje nasz region oraz podkreśliła, że współpraca z obwodami ukraińskimi stanowi bardzo ważny 

element rozwoju dla województwa podkarpackiego, które oprócz bogactwa kulturowego jest ośrodkiem 

nowoczesnego przemysłu lotniczego. Marszałek Draus wspomniała również o pozytywnych 

doświadczeniach, jakie posiada województwo podkarpackie w przekazywaniu wiedzy na temat zmian 

 z zakresu administracji i decentralizacji, która często jest przedmiotem naszej współpracy z Ukrainą. 

Delegacja brała też udział w uroczystościach z okazji 125-lecia konsekracji kościoła Św. Józefa  

w Mikołajowie i we Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa Stanisława 

Szyrokoradiuka. Delegacja w towarzystwie Konsul Generalnej RP w Odessie, Katarzyny Sołek wzięła 

udział w spotkaniu z władzami obwodu odeskiego na czele z gubernatorem Serhiyem Hrynevetskim, 

który przedstawiał aktualne kwestie i zmiany zachodzące w obwodzie. Ponadto gubernator poruszył 

kwestię reformy decentralizacji na Ukrainie i doświadczeniu jakie Polska już zdobyła w tym zakres ie. 

Marszałek Draus wyraziła nadzieję na ożywienie współpracy z obwodem odeskim, chęć przekazania 

doświadczeń, jeśli chodzi o reformę administracji, wspomniała o wielu wydarzeniach kulturalnych, jakie 

odbywają się na Podkarpaciu, np. festiwal w Łańcucie oraz o projektach realizowanych w ramach 



programu polskiej pomocy rozwojowej. Rozszerzenie współpracy pomiędzy naszymi regionami  

w zakresie kultury, edukacji jest bardzo pożądane. 

Koszt wyjazdu: 8 081, 19 zł 

19 – 24 września  2021r., Lizbona (Portugalia) 

Wyjazd studyjny w ramach operacji „Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy” 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Joanna Piróg – Oddział wielofunkcyjnego rozwoju wsi i żywności wysokiej jakości, Departament 

Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem 

Celem wizyty było zapoznanie się z ofertą lokalnych producentów, którzy posiadają produkty 

certyfikowane znakami unijnymi oraz poznanie dobrych praktyk w zakresie certyfikowania produktów 

regionalnych w Europie Południowej. Podczas wyjazdu odbyło się szereg wizyt i spotkań m.in.: 

− Spotkanie z cukiernikiem w Santarem, który wytwarza ciasto z certyfikatem Komisji 

Europejskiej, Chronione Oznaczenie Geograficzne Pastel de Tentugal; 

− Spotkanie w Urzędzie Miasta Almeirim, podczas którego prowadzono rozmowy z włodarzami 

miasta dotyczące produktu Melon z Almeirim (produkt aplikujący o rejestrację nazwy jako 

Chronione Oznaczenie Geograficzne - na końcu procesu certyfikacji); 

− Spotkanie w Lousamel z przedstawicielami Związku Grupy Producentów Miodu;  

− Spotkanie w Fernando & Simões - Queijaria Artesanal Lda (ser posiada certyfikat Chroniona 

Nazwa Pochodzenia);  

− Spotkanie w ACPA - Associação de Criadores de Porco Alentejano, presunto do Alentejo, 

Ourique - Presunto de Barrancos (Chroniona Nazwa Pochodzenia), Presunto do Alentejo 

(Chroniona Nazwa Pochodzenia), Presunto de Santana da Serra (Chronione Oznaczenie 

Geograficzne), Carne de Porco Alentejano (Chroniona Nazwa Pochodzenia).  

− Spotkanie z producentem certyfikowanej wiśni Ginjinha de Obidos (Chronione Oznaczenie 

Geograficzne); 

− Spotkanie z producentem Quinta da Murta, wina DOC Bucelas (Chroniona Nazwa 

Pochodzenia); 

− Wizyta u producenta Pasteis de Belem, gdzie produkowane jest najsłynniejsze portugalskie 

ciasteczko – Pasteis de Belem (produkt tradycyjny). 

Koszt wyjazdu: 594,55 zł  (koszty pokryte z budżetu województwa). Pozostałe koszty finansowane ze 

środków PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu  

II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020.   

 

 



21 – 24 września 2021 r., Tuluza (Francja) 

Udział w Aerospace Additive Manufacturing Summit 2021 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Katarzyna Stachowicz – Oddział Współpracy Gospodarczej, Departament Promocji, Turystyki  

i Współpracy Gospodarczej 

Marcin Dojnik – Oddział wspierania rozwoju gospodarczego (Centrum Obsługi Inwestorów  

i Eksporterów), Departament Rozwoju Regionalnego  

Podczas dwudniowego wydarzenia pn. Aerospace Additive Manufacturing Summit 2021, 

przedstawiciele województwa odbyli liczne spotkania z obecnymi gośćmi pochodzącymi z Europy oraz 

Azji. Podczas rozmów został zaprezentowany potencjał gospodarczy województwa - inteligentna 

specjalizacja, jaką jest lotnictwo i kosmonautyka. Ponadto, zaprezentowano Dolinę Lotniczą oraz 

możliwości inwestycyjne. Podczas wydarzenia, zarówno na obrandowanym stoisku, jak i podczas 

rozmów na innych stoiskach, promowano i zapraszano do udziału w kolejnej edycji organizowanego na 

Podkarpaciu wydarzenia Aerospace & Defense Meetings (maj 2022 r.) 

Przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zaprezentował ofertę inwestycyjną 

oraz możliwość współpracy z firmami z Podkarpacia. Przekazał również materiały dotyczące inwestycji 

i gospodarki podkarpackiej zgodnie z prośbą firm, z którymi się spotkał. 

Koszt wyjazdu: 9 587, 12 zł (4 811,22  zł -  kwota refundowana z projektu RPO: „Promocja gospodarcza 

Województwa Podkarpackiego”; 4 775,90 zł -  kwota pokryta z budżetu województwa)  

25 – 28 września 2021 r., Salzburg (Austria) 

Udział w XVII Szczycie Europejskim w Salzburgu 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Rafał Polak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku 

Marek Antonik – kierowca 

Delegacja wzięła udział w XVII Szczycie Europejskim w Salzburgu organizowanym przez Instytut 

Regionów Europy. Uczestniczyli w nim wysokiej rangi przedstawiciele krajowej i europejskiej nauki, 

polityki, dyplomacji i biznesu. Podczas obrad, w ramach sześciu wydarzeń dialogowych, rozmawiano  

o „Europie i pokoju” („The comeback of Europe"), o „powrocie” Europy po ustąpieniu pandemii COVID  

do funkcjonowania zbliżonego do okresu sprzed pandemii, wyciągnięcia wniosków z prowadzonej 

polityki klimatycznej i wobec środowiska. Czy taki zupełny powrót jest możliwy, czy Europa, jej 

decydenci i społeczeństwa wyciągną wnioski z decyzji podejmowanych w czasach sprzed pandemii.  

Po półtora roku pandemii COVID i jej poważnych skutków społecznych, politycznych, gospodarczych, 

kulturowych i zdrowotnych, konieczne jest podjęcie właściwych kroków w celu powrotu, odbudowy  

i w niektórych przypadkach zupełnie nowy początek Europy.  

 



Nadrzędnym celem wszelkich podejmowanych środków pozostaje pokój w Europie, a następnie na 

całym świecie. Osobnym tematem była kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej na Bałkany Zachodnie, 

demokracji i wolności w Europie po pandemii, przygotowania społeczeństw na takie sytuacje jak 

pojawienie się pandemii. Rozmawiano również o gospodarce, miejscach pracy i finansach oraz 

środowisku po uruchomieniu Europy po ustąpieniu COVID, o mobilności i turystyce w sytuacji 

zamkniętych granic. Poruszono również temat dialogu gospodarczego między regionami Rosji i Austrii, 

do dyskusji o którym włączyli się m.in. przedstawiciele UE, ministrowie państw unijnych oraz spoza Unii, 

banków, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz struktur samorządowych. 

Koszt wyjazdu: 6 105,83 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 

delegacji przez Urząd Marszałkowski w III kwartale 2021 

WYJAZDY ZAGRANICZNE 

Liczba wyjazdów zagranicznych 10 

Główne destynacje Słowacja (3); Ukraina (2); Austria (1); Belgia (1); 

Francja (1); Portugalia (1); Rumunia (1) 

Łączny koszt wyjazdów 67 668, 46 zł 

Koszty refundowane 35 046,78 zł 

Koszty pokryte z budżetu 

województwa 

32 621,68 zł 

PRZYJMOWANE DELEGACJE 

Liczba przyjętych delegacji 1 

Łączny koszt przyjęcia delegacji  bezkosztowa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


