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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO ORAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  

I PRZYJMOWANYCH OSÓB I DELEGACJI PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO 

IV kwartał 2021 r. 

12 – 13 października 2021 r., Lwów (Ukraina) 

Udział w posiedzeniu Komisji ds. Współpracy Transgranicznej w ramach Polsko – Ukraińskiej 

Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

Dariusz Kostępski – kierowca  

 

Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, wziął udział w posiedzeniu Komisji  

ds. Współpracy Transgranicznej działającej w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Koordynacyjnej  

ds. Współpracy Międzyregionalnej. Organizatorem posiedzenia był Przewodniczący Lwowskiej 

Obwodowej Administracji Państwowej na Ukrainie w porozumieniu z Wojewodą Podkarpackim. 

Podczas spotkania poruszano tematy dotyczące przejść granicznych, przedstawione  i omówione 

zostały  sieci dróg do przejść granicznych, jak również podjęto temat możliwości rozwoju połączeń 

kolejowych. 

Koszt wyjazdu: 1 075, 43 zł 

27 – 29 października 2021 r., Truskawiec (Ukraina) 

Logistyka i wsparcie (organizacyjne, transportowe, językowe etc.) polskiej grupy uczestników 

wydarzenia rocznego Programu PL-BY-UA w Truskawcu 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Alicja Wosik-Majewska – Kierownik Biura Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-

BIAŁORUŚ UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie 

Mateusz Dziura – Biuro Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ 

UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie 

Logistyka i wsparcie (organizacyjne, transportowe, językowe etc.) polskiej grupy uczestników 

wydarzenia rocznego Programu PL-BY-UA w Truskawcu. Wydarzenie, w formie hybrydowej, odbyło się 

na zlecenie Wspólnego Sekretariatu Technicznego i nawiązywało do 100. rocznicy urodzin lwowianina 

Stanisława Lema. Podczas wydarzenia miała miejsce wymiana i promocja dobrych praktyk 

projektowych, zwłaszcza w zakresie innowacji i nowych technologii zastosowanych w projektach. 

Przedstawiono informację o stanie realizacji bieżącego Programu i zaawansowaniu nowego, na lata 
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2021-2027 oraz zapoznano się z efektami realizacji wybranych projektów na Ukrainie. Wyjazd wynikał 

z obowiązków nałożonych na polski Oddział Programu przez Wspólny Sekretariat Techniczny. Założone 

cele, którymi były logistyka i wsparcie (organizacyjne, transportowe, językowe etc.) polskiej grupy 

uczestników zostały osiągnięte. Ponadto, zaktualizowana została wiedza uczestników nt. stanu 

zaawansowania poszczególnych projektów i całego Programu oraz bieżących problemów i potrzeb 

beneficjentów, co pozwoli lepiej dostosować przyszłe wsparcie. 

Koszt wyjazdu: 227,38 zł (refundacja: Projekt BU02 – Umowa Serwisowa nr PLBU.05.01.00-18-

0003/17-00  - Contract title: Operation of the Branch Office of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-

Ukraine 2014-2020 in Rzeszow, Poland  finansowana z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-

UA 2014-2020) 

28 października 2021 r., Rzeszów 

Wizyta w Województwie Podkarpackim Philippa Charwatha, Konsula Generalnego Austrii  

w Krakowie  

Osoby uczestniczące w spotkaniu po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 

Stanisław Kruczek –  Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

Magdalena Szpytma – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu 

W dniu 28 października 2021 r. Konsul Generalny Austrii, Philipp Charwath, złożył wizytę  

w Województwie Podkarpackim. Spotkanie odbyło się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego i uczestniczyli w nim Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki oraz Stanisław Kruczek, 

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Z uwagi na pandemię koronawirusa, była to pierwsza 

oficjalna wizyta konsula na Podkarpaciu, od czasu objęcia funkcji w grudniu 2019 r.    

Spotkanie miało charakter kurtuazyjny i było okazją do omówienia historycznych związków Podkarpacia 

z Austrią oraz możliwości rozwoju obustronnej kooperacji. Podczas rozmowy zostały poruszone tematy 

sytuacji gospodarczej po pandemii, potencjału gospodarczego i turystycznego Podkarpacia oraz 

perspektywy zacieśniania współpracy z landami austriackimi. 

Koszt przyjęcia delegacji:  bezkosztowa  

1 – 5 listopada 2021 r., Lizbona (Portugalia) 

Udział w Web Summit 2021 – misja gospodarcza podkarpackich MŚP z branży IT  

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Mariusz Stec – Oddział Współpracy Gospodarczej, Departament Promocji, Turystyki i Współpracy 

Gospodarczej  

Edycja wydarzenia Web Summit, zwanego "największą konferencją technologiczną na świecie" czy 

„Davos dla branży IT”, zgromadziła ponad 42 tys. uczestników (z powodu pandemii o połowę mniej niż 

planowano), przedstawicieli startupów, MŚP i inwestorów z branży high-tech ze 128 krajów.  
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Wśród prelegentów i uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele takich firm jak Facebook, Amazon, 

Microsoft, Apple, Reddit, TikTok, Bolt, Amazon, Spotify, Tripadvisor, Sequioa Capital. W części targowej 

zauważalna była eksplozja nowych technologii i pomysłów,  globalna pandemia stanowi motor wzrostu 

dla technologii w bardzo wielu obszarach rynku. Najbardziej widocznym trendem na stoiskach był rozwój 

sztucznej inteligencji. Dzięki wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Województwo 

Podkarpackie oraz podkarpackie firmy, które uczestniczyły w ramach misji gospodarczej, mogły się 

bezpłatnie promować i prezentować swoje oferty na polskim stoisku. PARP umożliwił zainteresowanym 

prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych, wyświetlanie filmów promocyjnych oraz 

skorzystanie ze stoiska w celu organizacji prezentacji produktów oraz spotkań biznesowych. Wśród 

podkarpackich przedsiębiorców znaleźli się przedstawiciele firm: Ideo, Signum, Logito, Digit-Al., Agendo 

i TOP SA. Bogata oferta wykładów, paneli i warsztatów zachęcała do poszerzania wiedzy biznesowej, 

a pozyskane kontakty oraz zdobyte informacje z pewnością będą procentować w przyszłości. Udział 

małych i średnich przedsiębiorstw z województwa w misji gospodarczej dofinansowany był w ramach 

pomocy de minimis przekazanej z projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego,  

Oś priorytetowa I, Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości, 

realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020. 

Koszt wyjazdu: 10 418,11 zł (kwota refundowana z projektu własnego Województwa Podkarpackiego 

realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 "Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego”) 

13 – 17 listopada 2021 r., Dubai (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 

Udział w misji gospodarczej firm branży lotniczej  

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Katarzyna Stachowicz – Oddział Współpracy Gospodarczej, Departament Promocji, Turystyki  

i Współpracy Gospodarczej 

W dniach 13-17 listopada 2021 r., delegacja podkarpackich firm z branży lotniczej przebywała w Dubaju 

biorąc udział w misji gospodarczej zorganizowanej w ramach projektu Promocja Gospodarcza 

Województwa Podkarpackiego realizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach RPO 2014 

– 2020. Wśród podkarpackich przedsiębiorców znaleźli się przedstawiciele firm: El-Automatyka 

W.Daraż, M.Daraż, P.P.U.H, "MAM" Marek Wróblewski, INNpuls sp. z o.o., Koenigs sp.z o.o., 

Salloytech Aero Group sp.z o.o., Advanced Technical Services sp.z o.o.Głównym celem misji był udział 

w wydarzeniu Dubai Airshow, które jest największym wydarzeniem branży lotniczej w tamtej części 

świata. Ponad 500 wystawców z 20 krajów prezentowało się na swoich nowoczesnych stoiskach. 

Wydarzenie odwiedziły delegacje z prawie 100 krajów. Imprezie targowej towarzyszyła wystawa blisko 

160 najnowocześniejszych statków powietrznych, z których cześć zademonstrowała swoje możliwości. 

Zorganizowano łącznie 50 godzin wystąpień, prelekcji z udziałem 250 mówców. Dla delegacji  

z Podkarpacia, wydarzenie było możliwością dotarcia do światowych liderów branży, do 

przeprowadzenia licznych rozmów biznesowych oraz do wymiany doświadczeń i zainspirowania się od 

najlepszych. Część rozmów biznesowych miała miejsce na specjalnie zorganizowanym w tym celu, 

wspólnie z Polską Agencja Inwestycji i Handlu wydarzeniu pn. Wieczór z Polskim Przemysłem 
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Lotniczym. Gościom zagranicznym zgromadzonym w polskim pawilonie na EXPO 2020 

zaprezentowano potencjał gospodarczy województwa podkarpackiego oraz działalność Doliny 

Lotniczej. Głównym punktem były rozmowy b2b. Ponadto, firmy z Podkarpacia, jak  

i zaproszeni goście zagraniczni, mieli możliwość zwiedzenia polskiego pawilonu. Misja gospodarcza 

odbyła się dzięki współpracy takich podmiotów jak Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego, Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole 

Informatyki Zarządzana oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Udział małych i średnich 

przedsiębiorstw z województwa w misji gospodarczej dofinansowany był w ramach pomocy de minimis 

przekazanej z projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa I, 

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości, realizowanego  

w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020. 

Koszt wyjazdu: 6 571 zł (6 516,50 zł – kwota refundowana z projektu własnego Województwa 

Podkarpackiego realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 "Promocja gospodarcza Województwa 

Podkarpackiego”, 54,50 zł – kwota pokryta z budżetu województwa)  

29 listopada – 2 grudnia 2021 r., Bruksela (Belgia) 

Przejęcie koordynacji przez Województwo Podkarpackie w Domu Polski Wschodniej  

w Brukseli. 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  

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

Justyna Róg – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu  

Michał Hubala – Biuro Prasowe, Kancelaria Zarządu  

Symboliczne przekazanie przewodnictwa w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się przy okazji 

spotkania świątecznego. Przez najbliższy rok Województwo Podkarpackie będzie koordynować pracę 

pięciu województw, mającą na celu realizację wielu wspólnych inicjatyw oraz pogłębienie współpracy 

 w ramach działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Wspólne przedstawicielstwo Dom 

Polski Wschodniej umożliwia pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym 

wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej, a także pozwala skuteczniej 

zabiegać o wspólne interesy regionów w ramach Unii Europejskiej.  Samorząd Województwa 

Podkarpackiego reprezentowali - Marszałek Władysław Ortyl i Wicemarszałek Piotr Pilch.  Udział  

w przedmiotowym wydarzeniu, oprócz delegacji podkarpackiej, wzięli między innymi: Rafał 

Siemianowski – Ambasador RP w Królestwie Belgii, Beata Mazurek i Bogdan Rzońca – Posłowie do 

Parlamentu Europejskiego, Adam Łazarski – Sekretarz Generalny w Grupie Europejskich 

Konserwatystów i Reformatorów, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Zdzisław 

Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Tomasz Jamka – Wicemarszałek Województwa 

Świętokrzyskiego oraz gen. Janusz Adamczak dyrektor Międzynarodowego Sztabu Wojskowego 

NATO. Marszałek przebywając w Brukseli wziął także udział w 147. sesji plenarnej Europejskiego 
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Komitetu Regionów. Dwudniowe posiedzenie tego organu reprezentującego regiony UE, stało się 

okazją do rozmów na tematy związane ze wzmocnieniem europejskiej demokracji oraz problemami 

społecznymi Wspólnoty, w tym, z wyzwaniami migracyjnymi. Marszałek Władysław Ortyl, podczas 

debaty z Emmanuelem Macronem, prezydentem Francji, która wraz z początkiem 2022 roku przejmie 

rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, zabrał głos, jako szef Grupy Europejskich 

Konserwatystów i Reformatorów w Europejskim Komitecie Regionów. Marszałek odniósł się między 

innymi do kwestii wspólnego bezpieczeństwa, polityki rolnej, czy budowania suwerenności 

energetycznej. Wicemarszałek Pilch wziął udział w spotkaniu z Srđanem Mačkićem, dyrektorem biura 

Autonomicznej Prowincji Wojwodina w Brukseli. Podczas spotkania Wicemarszałek rozmawiał  

o możliwości współpracy między Podkarpaciem a prowincją Wojwodina, która jest autonomicznym 

okręgiem w północnej Serbii, w zakresie ekologii, rolnictwa, edukacji, nauki i biznesu. 

Koszt wyjazdu: 15 295, 48 zł  

2 grudnia 2021 r., Dublin (Irlandia) 

Udział w spotkaniu z przewoźnikiem lotniczym Ryanair 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Wioletta Rejman – Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej 

 

Spotkanie w Dublinie z przewoźnikiem lotniczym Ryanair zostało zorganizowane przez Port Lotniczy 

„Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., którego większościowym udziałowcem jest Województwo 

Podkarpackie. Celem spotkania było podsumowanie realizacji trzyletniej umowy prowadzonej przez 

firmę Airport Marketing Services Limited (przewoźnik Ryanair) na rzecz Województwa Podkarpackiego 

związanej z realizacją kampanii promocyjnej projektu pn. „Promocja województwa podkarpackiego  

za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego” oraz podjęcie rozmów związanych  

z dalszym rozwojem siatki połączeń przez przewoźnika Ryanair na Lotnisku „Rzeszów-Jasionka”. 

Podczas spotkania padły deklaracje dotyczące nowych połączeń w roku 2022. Kierunki lotów Ryanair 

obejmują blisko całą Europę. Wyróżnić można pięć największych baz : Londyn – Stansted, Dublin, Milan 

– Bergamo, Bruksela – Charleroi i Alicante. Najbardziej znaczące porty docelowe (z wyjątkiem tych 

wymienionych powyżej) linii lotniczej Ryanair, to między innymi: Bolonia, Liverpool, Mediolan, Madryt, 

Bruksela, Rzym, Sztokholm, Paryż. Niedawno zostały uruchomione także loty do Maroka, które cieszą 

się coraz większą popularnością wśród pasażerów. Ryanair planuje uruchomić również połączenia 

międzykontynentalne. Taka linia – Ryanair Atlantic – będzie miała na celu zapewnienie klientom tanich 

rejsów pomiędzy krajami europejskimi a amerykańskimi. 

Koszt wyjazdu: 2 065,40 zł 
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8 – 11 grudnia 2021 r., Województwo Podkarpackie 

Pierwsza oficjalna wizyta Przewodniczącego Województwa Maramuresz, Ionela Ovidiu Bogdana 

w Województwie Podkarpackim 

Osoby uczestniczące w spotkaniu po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 

Wioletta Rejman – Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, Prezes 

PROT  

Jan Sołek – Wiceprezes PROT 

Emilia Kojtych-Lichota –  Zastępca Dyrektora Rozwoju Regionalnego 

Piotr Kwaśniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej 

Katarzyna Gieroń – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu  

Było to pierwsze stacjonarne spotkanie Marszałka Władysława Ortyla z Przewodniczącym Rady 

Województwa Maramuresz, Ionelem Ovidiu Bogdanem. Podczas spotkania rozmawiano  

nt. strategii karpackiej oraz współpracy w ramach podpisanego w 2019 r. porozumienia pomiędzy 

województwami, która z powodu pandemii nie mogła rozwijać się w sposób dynamiczny. Goście  

z Rumunii odbyli szereg spotkań i rozmów o charakterze gospodarczym, zwiedzili między innymi tereny 

przemysłowe w Podkarpackim Parku Naukowo -Technologicznym AEROPOLIS, gdzie odwiedzili dwie 

firmy - Succon Automation Damian Wąsik oraz Skala-Tech. Tam pozyskali informacje, w jaki sposób 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego pozyskuje krajowych i zagranicznych inwestorów oraz na 

jakie korzyści mogą liczyć przedsiębiorcy, lokujący swoje przedsiębiorstwa na Podkarpaciu. Podczas 

wizyty rozmawiano o funkcjonowaniu podkarpackiego parku naukowo- technologicznego , a także  

o perspektywach rozwoju gospodarczego i przemysłowego, jakie daje utworzenie parku 

technologicznego, które pomogą Maramuresz w procesie tworzenia parków przemysłowych w swoim 

województwie. Delegacji w powyższych punktach programu  towarzyszyła pani Emilia Kojtych-Lichota, 

Zastępca Dyrektora Rozwoju Regionalnego oraz pan Piotr Kwaśniak, Zastępca Dyrektora 

Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej. Delegacja złożyła także wizytę  

w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym Cmol-Frut Stefan Wrzask w Cmolasie, której działalność 

obejmuje chłodnictwo owoców i warzyw. Województwo Maramuresz, ze względu na bogactwo na swoim 

terenie branży spożywczej, zainteresowane było dobrymi praktykami dot.  procesu mrożenia owoców 

 i warzyw, metod rozwijania zdolności produkcyjnych centrum owocowo-warzywnego, a także o całego 

procesu przetwarzania surowca. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z Podkarpacką Regionalną 

Organizacją Turystyczną. Prezentację przeprowadził Jan Sołek, Wiceprezes PROT, który wraz z 

Wiolettą Rejman, Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej oraz Prezes 

PROT. Omówiono praktyki promocji turystycznej stosowane na poziomie regionu, praktyki, które 

Maramuresz również chce stosować na poziomie swojego województwa w celu rozwoju i wykorzystania 

potencjału turystycznego. 



7 
 

Delegacja z Rumunii odwiedziła także Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka. Wizyta na 

lotnisku okazała się być ważnym punktem programu dla strony rumuńskiej, która planuje rozbudowę 

swojego portu lotniczego w Baia Mare. Dyrektor Pionu Operacyjnego, Konrad Wołos zaprezentował 

gościom organizację lotniska, promocję, bezpieczeństwo, obsługę techniczną samolotów oraz praktyki 

na pasie startowym. Oprócz rozmów na tematy gospodarcze, delegacja z Maramuresz aktywnie 

spędzała czas na Podkarpaciu, zwiedzając m.in. Zamek w Łańcucie. Ponadto wzięła udział  

w jubileuszowej 15.edycji Międzynarodowych Targów Produktów i Żywności Wysokiej Jakości 

EKOGALA. Delegacja odwiedziła stoiska lokalnych polskich producentów obecnych na targach. 

Przewodniczący Bogdan wyraził chęć, aby na następnej edycji targów EKOGALA byli obecni lokalni 

producenci z Województwa Maramuresz, Podkarpackie Targi Ekogala promują rolnictwo ekologiczne  

i są jednym z tego typu wydarzeń w Polsce i Europie Wschodniej, stanowiąc dla Maramuresz przykład 

dobrych praktyk. 

Koszt przyjęcia delegacji: 4 577 zł 

13 – 15 grudnia 2021 r., Rzym (Włochy) 

Udział w koncercie „Festiwal Psalmów Dawidowych. Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych. 

Psalmy pokoju i pojednania” współorganizowanym przez Województwo Podkarpackie oraz 

spotkania z włoskimi samorządowcami i Ambasador RP we Włoszech 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

Justyna Róg – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu  

Marszałek Władysław Ortyl spotkał się z Giorgią Meloni, przewodniczącą partii Fratelli d'Italia  

i partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Władysław Ortyl pełni rolę przewodniczącego 

Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów. Wśród poruszonych 

kwestii znalazł się kryzys migracyjny, który dotyka zewnętrznych granic UE, a także polityka spójności 

oraz krajowe plany odbudowy. Giorgia Meloni podkreśliła, iż wobec kryzysu wywołanego pandemią 

Covid 19, kluczowe jest jak najszybsze zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję 

Europejską. Przewodnicząca partii EKR, wyraziła również pełną solidarność z Polską wobec kryzysu 

na granicy polsko-białoruskiej. W rozmowach uczestniczył także Marco Marsilio, przewodniczący 

regionu Abruzja i wiceprzewodniczący grupy EKR w Komitecie Regionów. Marszalek Ortyl, w rozmowie  

z przewodniczącym Marco Marsilio, nawiązał do tematu dolin wodorowych, które powstają  

w Abruzzo i na Podkarpaciu oraz do konieczności wymiany dobrych praktyk pomiędzy regionami. 

Jednym z punktów, było także spotkanie z ambasadorem RP w Republice Włoskiej i Republice San 

Marino, Anną Marią Anders. Pani Ambasador, jeszcze jako senator i pełnomocnik premiera ds. dialogu 

międzynarodowego po raz ostatni gościła na Podkarpaciu w 2018 roku, podczas Kongresu 60 milionów, 

a wcześniej, w 2016 roku, wzięła udział w Kongresie Polonii Amerykańskiej w naszym województwie. 

Marszałek Ortyl zaprosił Ambasador do złożenia wizyty na Podkarpaciu. 

Koncert „Festiwal Psalmów Dawidowych. Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych. Psalmy pokoju  

i pojednania”, odbył się pod patronatem przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury kardynała 
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Gianfranco Ravasiego i wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. 

Partnerami wydarzenia były Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej i we Włoszech,  

a współorganizatorem wydarzenia Województwo Podkarpackie. W wydarzeniu uczestniczyli 

ambasadorowie RP we Włoszech, Anna Maria Anders i przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański,  

a także ambasador Izraela Dror Eydar. Koncert, który odbył się w prestiżowym teatrze przy via 

Merulana, dedykowano wszystkim ofiarom zbrodni podczas II wojny światowej oraz tym, którzy 

heroicznie pomagali prześladowanym i ratowali życie innych; sprawiedliwym i ocalonym na całym 

świecie. 

Koszt wyjazdu: 7 520, 10 zł 

29 grudnia 2021 r., Rzeszów 

Podsumowanie realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2021 

Osoby uczestniczące w spotkaniu po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 

Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego  

Rozalia Mazur – Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu 

Mariusz Trojan – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska  

Justyna Dec – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelarii Zarządu 

Klimat i zasoby naturalne – to priorytet, w obrębie którego Województwo Podkarpackie realizowało 

kolejny już projekt w ramach „Polskiej pomocy rozwojowej 2021” pn. „Gospodarka odpadami - 

transfer dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego na Zakarpacie”. Partnerami projektu ze strony 

ukraińskiej była Zakarpacka Obwodowa Administracja Państwowa oraz Zakarpacka Rada Obwodowa. 

Podczas spotkania Stanisława Kruczka, Członka Zarządu Województwa z Ulianą Gurchumelią  

przedstawicielem Zakarpackiej Rady Obwodowej oraz przedstawicielem samorządu Ivanem 

Mandrykiem – Przewodniczącym Stawieńskiej Wiejskiej Rady podsumowano realizację projektu. 

Działania projektowe obejmowały organizację trzech szkoleń on-line z zakresu gospodarki odpadami 

dla przedstawicieli władzy wykonawczej oraz jednostek samorządowych z Zakarpacia oraz 

przygotowanie „Planu gospodarki odpadami komunalnymi w Obwodzie Zakarpackim do 2030 r.”, który 

stanie się integralną częścią opracowywanego planu gospodarki odpadami na poziomie obwodu. 

Dodatkowo, jako uzupełnienie powyższych działań, w ramach projektu zakupiono prasę do odpadów 

stałych, która docelowo użytkowana będzie w Gminie Stawne, znajdującej się w polsko – ukraińskim 

pasie górskim. Podczas spotkania w urzędzie omówiono aktualne problemy w zakresie ochrony 

środowiska, a także zwrócono uwagę na konieczność utrzymywania dalszej współpracy i realizacji 

wspólnych przedsięwzięć. Działania te są bowiem istotne w kontekście kształtowania zrównoważonego 

rozwoju obszarów transgranicznych oraz integracji wokół idei utworzenia Makroregionalnej Strategii dla 

Regionu Karpat. Podczas spotkania, zostały także uroczyście podpisane dokumenty projektowe, w tym 

protokół przekazania-odbioru zakupionej w ramach projektu prasy do odpadów. 

Koszt przyjęcia delegacji: 976,00 zł (całość pokryta z dotacji otrzymanej z MSZ) 
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Podsumowanie wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 

delegacji przez Urząd Marszałkowski w IV kwartale 2021 

WYJAZDY ZAGRANICZNE 

Liczba wyjazdów zagranicznych 7 

Główne destynacje Ukraina (2); Portugalia (1); Zjednoczone Emiraty 

Arabskie (1); Belgia (1); Irlandia (1); Włochy (1) 

Łączny koszt wyjazdów 43 172,90 zł 

Koszty refundowane 17 161, 99 zł 

Koszty pokryte z budżetu 

województwa 

26 010, 91 zł 

PRZYJMOWANE DELEGACJE 

Liczba przyjętych delegacji 3 

Łączny koszt przyjęcia delegacji  5 523 zł (w tym 976,00 zł refundacja, kwota pokryta  
z dotacji otrzymanej z MSZ) 

  

 

 


