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Sekretariat KWSTiGM 
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
 

Protokół z 69. posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów 

Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski,  

które odbyło się 15 czerwca 2021 roku. 

Na posiedzeniu – zorganizowanym w formie zdalnej - obecni byli członkowie Komisji 
Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM) oraz 
zaproszeni goście, zgodnie z listą, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.  

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu z 68. posiedzenia KWSTiGM, 
przyjęcie porządku obrad KWSTiGM. 

Pan Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego przywitał gości 
zaproszonych do udziału w wideoposiedzeniu w tym Panią Minister Małgorzatę 
Jarosińską Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Pana Tomasa 
Kasaja- Konsula Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie, Pana Jána Hudacký 
- Konsula Honorowego RP w Preszowie, Panią Erikę Jurinová - Przewodniczącą 
Samorządowego Kraju Żylińskiego, Pana Milana Majerskiego - Przewodniczącego 
Samorządowego Kraju Preszowskiego, Pana Krzysztofa Strzałkę - Ambasadora RP 
na Słowacji, Pana Josefa Hrobaka - Wiceprzewodniczącego Słowackiej Regionalnej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Preszowie, Pana Piotra Pilcha - Wicemarszałka 
Województwa Podkarpackiego, Panią Beatę Białowąs - Członka Zarządu 
Województwa Śląskiego oraz wszystkich przedstawicieli samorządów gospodarczych 
Słowacji i przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Małopolski, Członków 
KWSTiGM oraz Pana Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa 
Małopolskiego. 
Wobec braku uwag ze strony członków Komisji, protokół z poprzedniego posiedzenia 
został przyjęty.  
Pan Marszałek podkreślił, iż tematem przewodnim spotkania będzie „Współpraca 
Polsko - Słowacka w ramach Strategii Karpackiej, pilotażowy projekt Korona Karpat”, 
który został zaproponowany do realizacji w ramach prac Komisji przez Pana Pawła 
Kuklę - Prezesa Sądeckiej Izby Gospodarczej. 
Zaznaczył, iż obszar Karpat jest jednym z najatrakcyjniejszych i najbardziej 
zróżnicowanych obszarów geograficznych w Europie Centralnej. Jednocześnie jest 
on terenem wciąż niedocenianym i nie do końca poznanym. Ze względu na swoje 
bogactwo kulturowe, potencjał środowiskowy i gospodarczy obszar ten wymaga 
wyjątkowego zainteresowania i wspierania jego rozwoju. Województwo Małopolskie 
wraz z Województwami Śląskim i Podkarpackim, widząc jego potencjał, podejmują  
i popierają działania na rzecz utworzenia Międzyregionalnej Strategii dla obszaru 
Karpat. Wyrazem tego było podpisanie w listopadzie 2020 r. wspólnej deklaracji 
popierającej działania na rzecz utworzenia strategii dla obszaru Karpat. Ponadto, od 
wielu lat w Sejmiku Województwa Małopolskiego funkcjonuje Komisja ds. Strategii 
Karpackiej, przedstawiciele Województwa w Komitecie Regionów aktywnie działają  
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w Międzyregionalnej Grupie „Karpaty”. Podsumowaniem politycznych działań było 
przyjęcie przez Sejmik Województwa Małopolskiego w maju 2021 r. oświadczenia  
w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego poparcie dla utworzenia 
Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat. 
Podsumowując założenia programu, poinformował, że projekt stworzenia 
Euroregionu „Korona Karpat” wpisuje się w założenia przygotowywanej Strategii 
Karpackiej, która ma szansę stać się piątą strategią makroregionalną Unii 
Europejskiej. Jednocześnie zaznaczył, iż strategie makroregionalne i transgraniczne 
to bardzo ważne elementy rozwoju wszystkich regionów europejskich.  
Pan Marszałek przekazał głos Panu Pawłowi Kukli, Prezesowi Sądeckiej Izby 
Gospodarczej. 

2. Projekt pilotażowy Korona Karpat.  

Założenia do projektu przedstawił Pan Paweł Kukla, Prezes Sądeckiej Izby 
Gospodarczej: 

Celem projektu jest objęcie wspólnymi, zintegrowanymi strategiami tereny 
przygraniczne województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz kraj 
żyliński i preszowski. Pan Prezes Kukla zaznaczył, iż projekt ma charakter otwarty,  
w ramach jego rozwoju do projektu mogą przystąpić inne kraje słowackie oraz 
Czechy. Inicjatywa utworzenia Strategii Euroregionu „Korona Karpat” ma na celu, 
zapewnienie ochrony i zrównoważonego rozwoju tego obszaru w zakresie 
środowiska, infrastruktury i turystyki, w ramach funduszy UE w budżecie na lata 
2021-2027. Zaznaczył także , że na początku tego roku Komitet Regionów UE 
otworzył europejską debatę dotyczącą obszarów transgranicznych UE, stanowiących 
ok. 40% obszarów UE i ok. 30% jej obywateli. Projekt Korona Karpat doskonale 
wpisuje się w Strategię Karpacką i jest narzędziem mający na celu sprostanie 
najistotniejszym wyzwaniom, których nie da się rozwiązać wyłącznie na szczeblu 
państwowym lub regionalnym. Zaznaczył, że przestrzeń transgraniczna wymaga 
podejścia makroregionalnego, dlatego tak cenna jest ta oddolna inicjatywa 
samorządów gospodarczych Polski i Słowacji. Z wzajemnych konsultacji wynika 
istotna potrzeba wyłonienia silnego lidera na poziomie władz rządowych Polski 
i Słowacji, który w sposób skoordynowany i konsekwentny doprowadzi do realizacji 
przedsięwzięcia wskazanego przez samorządy. Podkreślił również, że projekt ma na 
celu pozyskanie dodatkowych środków unijnych niezależnych od wynegocjowanych 
przez Polskę i Słowację.  

3. Prezentacja historycznych i aktualnych uwarunkowań projektu Korona 
Karpat. 

Pan Josef Hrobak, Wiceprzewodniczący Słowackiej Regionalnej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Preszowie, podkreślił, że projekt jest również platformą do budowy 
przyszłościowych rozwiązań czekających przyszłe pokolenia po słowackiej i polskiej 
stronie. Scharakteryzował subregion przybliżając zebranym jego historię, zagadnienia 
dotyczące współczesności w zakresie m.in. infrastruktury i turystyki, a także 
przedstawił propozycje rozwiązań problemów związanych z tym regionem. 
Wskazał trzy poziomy współpracy: 
1) Europejski - konieczność współpracy izby gospodarczych po polskiej i słowackiej 

stronie w celu zapewnienia, by na poziomie Unii Europejskiej (UE) Karpacka 
Strategia była uważana za piątą strategię UE. Jednocześnie poinformował, iż  
w najbliższy dniach przewodniczący polskich i słowackich izb gospodarczych 
podpiszą wspólny intencyjny list wspierający tę inicjatywę. List zostanie 
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skierowany do premierów Polski i Słowacji. Jednocześnie list ten zostanie wysłany 
do europejskiej federacji izb gospodarczych (partnera Komisji Europejskiej i Rady 
Europejskiej). W celu poparcia inicjatywy na poziomie europejskim zostanie 
wykorzystany autorytet Pana Petera Mihoka – Prezesa Słowackiej Izby 
Gospodarczej, honorowego prezesa izb gospodarczych, jednocześnie członka 
zarządu izby gospodarczej w Brukseli.  

2) Rządowy - konieczność wsparcia inicjatywy na poziomie premierów Polski  
i Słowacji. 

3) Regionalny - propozycja i postulat do samorządów polskich i słowackich, aby stali 
się liderami tej inicjatywy do przygotowania i wdrażania strategii  

Pan Marszałek Urynowicz, dziękując za przedstawioną prezentację, podkreślił, że 
największą wartością inicjatywy jest to, że wypływa ze środowisk gospodarczych - 
samorządu gospodarczego. Zarząd Województwa Małopolskiego w dalszym ciągu 
będzie monitorował ten projekt. Jednocześnie poprosił o dalsze prowadzenie obrad 
Komisji Pana Wojciecha Piecha – Sekretarz Województwa Małopolskiego.  
Następnie Pan Sekretarz zaprosił zebranych do wzięcia udziału w dyskusji. 

Pan Andrzej Kawecki – Tatrzańska Izba Gospodarcza w Zakopanem skierował 
pytanie w jaki sposób ta nowa inicjatywa koresponduje z projektem - Euroregion 
Tatry, który został powołany w 1994 r. Przypomniał, że został on powołany przez 
Miasto Nowy Targ, Rabkę Zdrój i Limanową po stronie polskiej, a po stronie 
słowackiej przez miasta Liptovsky Mikulas, Poprad i Starą Lubovnę. Ponadto, 
chciałby się dowiedzieć, czy te dwa regiony będą ze sobą konkurowały, czy 
euroregion zostanie wchłonięty do większego karpackiego, i czy władze obecnego 
tatrzańskiego były poinformowane o tej nowej inicjatywie.  

Pan Paweł Kukla, w odpowiedzi poinformował, że wszystkie uzgodnienia, 
wcześniejsze spotkania nie mają na celu konkurencji w stosunku do istniejących 
podmiotów. Wręcz przeciwnie, podkreślił o konieczności wykorzystania całego 
kapitału ludzkiego po stronie polskiej i słowackiej, skorzystanie z doświadczeń 
związków euroregionów. Jednocześnie zaznaczył, iż wszystkie istniejące euroregiony 
będą miały w najbliższej perspektywie budżetowej np. w programie Interreg obcięte 
fundusze o 25%. Podkreślił, że w omawianej obecnie inicjatywie rozmawiamy o 
dużych projektach, które mają doprowadzić do rozwoju gospodarczego regionu 
Korona Karpaty wzdłuż granicy (ok 514 km). Powiedział, że pilną obecnie pilną 
sprawą jest stworzenie rady programowej, w oparciu o środowiska gospodarcze 
naukowe, przedstawicieli odpowiednich ministerstw, która w szybkim tempie 
przygotuje plan działania który zostanie przedstawiony np. w formie panelu na Forum 
Gospodarczym w Krynicy – Zdroju we wrześniu br. 

Bogusław Waksmundzki – Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego, 
Wiceprzewodniczący Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 
Euroregion Tatry powiedział, iż ta szeroka inicjatywa to jest zapisanie w programie 
strategii konwencji karpackiej dużego programu unijnego. Zaznaczył, że dużą wiedzę 
związaną ze strategią karpacką posiada Pan Władysław Ortyl – Marszałek 
Województwa Podkarpackiego, który w ramach Komitetu Regionów aktywnie 
zabiega o zapisy Konwencji Karpackiej w dokumentach unijnych. Podkreślił, iż 
powszechnie wiadomo, że są to działania długofalowe, długotrwałe i inicjatywa Pana 
Hrobaka - zaangażowanie wszystkich izb gospodarczych w poparcie tej inicjatywy 
pozwalają na to, aby zapisać konwencję karpacką w dokumentach UE, ale także 
pozyskać dodatkowe fundusze środki finansowe dla tego obszaru. Wyraził 
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przekonanie, że wszystkie euroregiony na granicy polsko-słowackiej, czyli Euroregion 
Beskidy, Euroregion Karpacki oraz Euroregion Tatry popierają tę inicjatywę, gdyż 
służy ona wszystkim mieszkańcom pogranicza, szeroko pojętych Karpat. 

Pani Erika Jurinova – Przewodnicząca Samorządowego Kraju Żylińskiego, 
powiedziała, iż inicjatywa ta została pozytywnie przyjęta. Podkreśliła, iż główną 
sprawą na obecną chwilę jest przygotowanie strategii karpackiej. Zaakcentowała, że 
ważnym argumentem realizacji inicjatywy jest możliwość pozyskania dodatkowych 
środków unijnych na dofinansowanie projektów w ramach Euroregionu Karpat. Kraj 
Żyliński widzi dwa obszary kluczowe, które chce rozwijać to obszar ochrony 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a drugi obszar to jest obszar inwestycji i 
innowacji. Mówiąc tutaj o strategii karpackiej i projekcie, który przygotowały izby 
gospodarcze słowackie i polskie, skierowała pytanie czy projekt Korona Karpat jest 
częścią strategii karpackiej. 

Pan Prezes Paweł Kukla odpowiadają potwierdził, że tak. 

Pani Erika Jurinova podkreśliła, że konieczne jest wytyczenie wspólnych kroków,  
w celu przygotowania strategii, powołanie rady programowej i wypracowanie 
wspólnych działań i przedstawienie na forum w Krynicy. Zauważyła, że po stronie 
polskiej w inicjatywę zaangażowani są przedstawiciele administracji rządowej, 
samorządowej i regionalnej, natomiast po stronie słowackiej jedynie przedstawiciele 
izb gospodarczych i samorządy krajów, brakuje przedstawicieli z poziomu 
rządowego. Stwierdziła, iż konieczne jest podjęcie działania, aby strategia Karpat 
była omawiana na wyższym poziomie, rządowym. 

Pan Wojciech Piech zaproponował, aby obecnie przejść do kolejnego bloku 
tematyczne, w którym będą omawiane obszary współpracy gospodarczej 
Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego z Krajami Preszowskim  
i Żylińskim. 

4. Obszary współpracy gospodarczej Województwa Małopolskiego, 
Podkarpackiego i Śląskiego z Krajami Preszowskim i Żylińskim.  

Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej. Przedstawiła prezentację działań związanych ze strategią 
karpacką oraz współpracą transgraniczną w ramach europejskiej współpracy 
terytorialnej. 

Pani Minister dziękując za zaproszenie zwróciła uwagę na kroki podejmowane w celu 
ustanowienia karpackiej strategii makroregionalnej na poziomie europejskim, aby 
nadać jej odpowiednia rangę polityczną, ale też ułatwić realizację i finansowanie 
działań na rzecz rozwoju Karpat. Proces powoływania strategii makroregionalnej jest 
skomplikowany długotrwały i angażujący wiele osób na różnych szczeblach. Na 
wydłużenie tego procesu wpływa też uwarunkowanie, którym jest jednogłośne 
przyjęcie zapisów przez Radę Europejską. Podkreśliła, że inicjatywa powołania 
Karpackiej strategii makroregionalnej na poziomie europejskiej ma bardzo wielu 
zwolenników. Entuzjastycznie do tej idei odnoszą się partnerzy regionalni  
z poszczególnych krajów karpackich. Wspomniała też o roli Komitetu Regionów  
i Grupy Karpaty, która pod przewodnictwem Marszałka Ortyla bardzo prężnie 
promuje tę ideę, uzyskując wymierne efekty w postaci opinii Komitetu Regionów oraz 
apeli popierających powstanie strategii przyjmowanych przez regiony słowackie, 
ukraińskie, polskie i rumuńskie. Przedstawiła najważniejsze dotychczasowe działania 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - doprowadzenie do podpisania 
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deklaracji karpackiej, której celem było przekonanie o konieczności powołania 
europejskiej strategii makroregionalnej i woli ścisłej współpracy na jej rzecz. 
Powołano także Karpacką Radę Wykonawczą zrzeszającą sygnatariuszy deklaracji, 
celem tej rady ułatwienie i nadanie większej dynamiki współpracy w regionie, 
przekonanie wszystkich państw karpackich i przyjęcie strategii na poziomie UE. 
Doprowadzono również do aktualizacji diagnozy całego makroregionu, trafne 
zdefiniowanie potencjału i barier rozwojowych stanowi potrzebę rzetelnego stanowi 
potrzebę rzetelnego określenia kierunków działań oraz wyboru projektów do 
realizacji.  
Wspomniała również o porozumieniu o współpracy górskich służb ratunkowych.  
W grudniu ub. roku górskie służby ratownicze z obszaru Karpat (Polska, Ukraina, 
Rumunia, Słowacja oraz Serbia) podpisały porozumienie o współpracy w ramach 
konwencji Karpackiej. Współpraca ta obejmować będzie m.in. działania na rzecz 
bezpieczeństwa turystyki na szlakach górskich. 
Poinformowała, iż niezależnie od działań dotyczących ustanowienia strategii 
karpackiej Ministerstwo współpracę z sąsiadami w ramach programu Interreg Polska 
Słowacja. Od 2004 r. program ten jest zarządzany przez Polskę (minister właściwy 
ds. rozwoju regionalnego). Instytucją współzarządzającą jest słowackie ministerstwo 
inwestycji, rozwoju regionalnego i informatyzacji. Minister właściwy będzie też 
zarządzał programem na lata 2021-2027. Podkreśliła, iż współpraca Polski i Słowacji 
układa się bardzo dobrze. Program Interreg jest sprawnie wdrażany, alokacja 
programu wynosi 178 mln 600 tyś euro, i jest wykorzystana prawie w 100%. 
Obszarami wsparcia na lata 2014-2020 objęto województwa małopolskie, 
podkarpackie i śląskie oraz Żyliński i Preszowski kraj samorządowy. Program na lata 
2021-2027 działa na takim samym obszarze. Od czerwca 2019 roku pracuje polsko-
słowacka grupa robocza ds. przygotowania programu na perspektywę 2021-2027, w 
skład wchodzą przedstawiciele województw, ale również euroregionów karpackiego, 
Tatry oraz Beskidy. Program na lata 2021-207 planują przedłożyć KE do końca 2021 
r. Zakładane wsparcie w programie ma stanowić dodatkowy impuls do rozwoju 
gospodarczego polsko-słowackiego pogranicza. Dziękując za dotychczasową 
współpracę w ramach programu Interreg, Pani Minister zwróciła się do 
przedstawicieli samorządów wojewódzkich i partnerów zagranicznych z prośbą o 
wspieranie podejmowanych wysiłków na rzecz powołania strategii karpackiej.  

Pan Dominik Borek – Dyrektor Departamentu Turystyki Współpracy i Technologii 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekazał informacje dotyczące 
współpracy karpackiej w zakresie turystyki w ramach konwencji karpackiej. 
Ministerstwo organizuje prace grupy zadaniowej ds. zrównoważonej turystyki 
konwencji karpackiej, przedstawiciel Ministerstwa aktywnie uczestniczy w ramach 
grupy roboczej zrównoważonej turystyki konwencji karpackiej, oraz krajowego 
komitetu sterującego konwencji karpackiej. Poinformował, iż na 6. posiedzeniu stron 
konwencji karpackiej, 25.10.2020 r. przyznano Polsce status 
współprzewodniczącego grupy roboczej zrównoważonej turystyki konwencji 
karpackiej. Funkcję tę dzielimy wspólnie z sekretariatem konwencji karpackiej w 
Wiedniu, (dotychczas funkcję przewodniczącego sprawował jedynie sekretariat w 
Wiedniu). Przekazanie przewodnictwa Polsce jest uznaniem wysokiej pozycji Polski 
we wdrażaniu konwencji. Karpacka platforma zrównoważonej turystyki centrum 
Polska została poproszona o przejęcie koordynacji tej platformy na lata 2021-2023. 
Ministerstwo, jako Departament Turystyki współpracuje ze Stowarzyszeniem 
Euroregion karpacki Polska. Stowarzyszenie współpracowało w zakresie 
mikroprojektów wdrażanych  
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w latach 2014-2020 z preszowskim krajem samorządowym.  

Tomas Kasaj – konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, nawiązując do 
słów Pani przewodniczącej Jurinovej, poinformował, iż w zeszłym tygodniu odwiedził 
Polskę Pan Premier Słowacji Eduard Heger i spotkał się z Panem Premierem 
Mateuszem Morawieckim. Wśród tematów zostało również przygotowane stanowisko 
dotyczące wsparcia karpackiej strategii. Pan Konsul zauważył, iż brakuje mu ze 
strony słowackiej grupy roboczej, do której mógłby się zwrócić jako dyplomata, w 
kwestii spraw związanych z zagadnieniami dzisiaj omawianymi, w tym strategii 
karpackiej. Podkreśli, iż ze strony słowackiej konieczne jest zainteresowanie 
działaniami przedstawicieli strony rządowej. Oczekiwałby na powstanie konkretnego 
zespołu roboczego, z którym mógłby współpracować. 

Pani Martina Slivkova w zastępstwie za Pana Majerskiego – Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Strategicznego Preszowa poinformowała, iż kraj preszowski wspiera 
inicjatywę karpacką, jest ona cenna i będzie pomocna dla rozwoju terenu 
transgranicznego. Podkreśliła, iż istotne jest to, by przejść do praktycznych działań, 
dotyczy inicjatywy i udziału poszczególnych regionów polskich słowackich czy innych 
krajów. Obszar Karpat jest bardzo duży, dlaczego trzeba ustalić konkretne grupy 
wykonawcze. Preszowski kraj samorządowy bardzo chętnie będzie brał udział w tych 
kolejnych częściach działania. 

Pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego powiedział, że 
region karpacki jest jeden z najważniejszych regionów oraz zadań, które jako 
województwo chcą realizować. Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi bardzo 
zależy na przyjęciu makroregionalnej strategii Karpat. Temat Karpat omawiany jest w 
czasie konferencji Europa Karpat, która odbywa się w Przemyślu i Krasiczynie. 
Wielkim zwolennikiem strategii jest Marszałek Kuchciński i przewodniczący spraw 
zagranicznych w sejmie RP. Jako samorząd województwa na Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego zostało przyjęte stanowisko w sprawie utworzenia strategii 
karpackiej. Poinformował, iż województwo podkarpackie promuje wszystkie 
inicjatywy dotyczące regionu Karpat.  

Pani Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego w imieniu Pana 
Marszałka Chełstowskiego zapoznała zebranych z obszarami współpracy 
województwa śląskiego z krajem Preszowskim i Żylińskim. Wieloletnia współpraca  
z krajem Żylińskim opiera się na porozumieniu o współpracy, które zostało podpisane 
w 2002 r. Województwo Śląskiem z krajem Żylińskim łączy projekt pn. Europejskie 
Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, projekt trójstronny którego członkiem 
jest również kraj morawsko-śląski z Czech. TRITIA była założona w 2013 r. decyzją 
Ministra Spraw Zagranicznych RP w celu usprawnienia i promowania współpracy 
transgranicznej i współpracy międzynarodowej między jej członkami, wzmocnienie 
spójności ekonomicznej i społecznej. Celem projektu jest realizacja współpracy 
terytorialnej w czterech głównych obszarach: transport, gospodarka, ruch turystyczny  
i energetyka ukierunkowana na odnawialne źródła energii.  
W kwestii strategii karpackiej w lutym 2021 sejmik województwa śląskiego przyjął 
uchwałę wyrażającą poparcie dla utworzenia Makroregionalnej Strategii dla obszaru 
Karpat.  
W tym roku sejmik województwa śląskiego uchwalił rok 2021 rokiem górali  
w województwie śląskim. Przy okazji tego roku województwo pokazuje jak ważna jest 
strategia karpacka.  
W imieniu Pana Marszałka Jakuba Chełstowskiego zaprosiła na międzynarodową 
konferencję Europejskie Forum Przyszłości organizowaną przez województwo 
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śląskie 6-8 października 2021 w województwie śląskim. Spotkanie to będzie okazją 
do rozmów regionów na temat przyszłości Europy. Nie zabraknie również podczas 
konferencji wątku karpackiego. 

Pan Wojciech Piech – Sekretarz Województw Małopolskiego w imieniu Pana 
Marszałka Witolda Kozłowskiego przedstawił aktywność województwa małopolskiego 
w obszarze współpracy transgranicznej. Na wstępie zaprosił do udział w Forum 
Gospodarczym w Krynicy Zdroju na początku września br., poinformował, że tam 
również zaznaczy się mocno wątek strategii karpackiej i współpracy transgranicznej.  
Województwo małopolskie aktywnie wspiera współpracę transgraniczną, prowadzi ją  
m.in. z partnerami z krajów Żylińskiego i preszowskiego. Współpraca ta wpisuje się  
w ramy dokumentów strategicznych i opiera się na podpisanych dokumentach  
o współpracy.  
W uchwalonej w grudniu ubiegłego roku przez Sejmik Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolska 2030 województwo położyło silny nacisk na rozwijanie 
transportu transgranicznego m.in. poprzez poprawę połączenia drogowego ze 
Słowacją, dostosowanie połączeń drogowych ze Słowacją do ruchu pojazdów 
ciężarowych, modernizację infrastruktury umożliwiającej sprawne połączenie 
kolejowe ze Słowacją, zapewnienie połączeń transgranicznych ze Słowacją w 
transporcie zbiorowym. Dzięki zaangażowaniu powiatów tatrzańskiego i 
podhalańskiego, przy współudziale samorządów gminnych i samorządu 
województwa został opracowany i przyjęty przez Radę Ministrów Program rozwoju 
systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku. Kolejnym obszarem 
współpracy jest Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 
jako narzędzie współpracy transgranicznej. Projekty w ramach tego programu 
dotyczą przede wszystkim ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
rozwoju turystyki, modernizacji dróg, a także edukacji zawodowej i wzajemnej 
współpracy mieszkańców pogranicza. Obecnie trwają prace nad nową edycją 
programu na lata 2021-2027.  
Małopolska jest również partnerem wiodącym międzynarodowego projektu 
realizowanego również z województwem podkarpackim pn. CRinMA - Zasoby 
kulturowe na obszarach górskich w ramach Programu INTERREG EUROPA 
Województwo Małopolskie podejmuje także inne liczne działania mające istotne 
znaczenie dla rozwoju nie tylko pogranicza, ale całej Europy m.in. poprzez: aktywny 
udział w pracach Międzyregionalnej Grupy „Karpaty” Europejskiego Komitetu 
Regionów; utworzenie Komisji ds. Strategii Karpackiej w Sejmiku Województwa, 
której obszarem działania jest funkcjonowanie Województwa Małopolskiego w 
ramach Konwencji Karpackiej; przystąpienie do Europejskiego Stowarzyszenie 
Obszarów Górskich EUROMONTANA; podpisanie deklaracji poparcia dla utworzenia 
Strategii Karpackiej wspólnie z Województwem Śląskim i Podkarpackim. 

Pan Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  
podkreślił, że z inicjatywy Pana Marszałka Ortyla w grudniu 2019 roku europejski 
Komitet Regionów przyjął opinię w sprawie utworzenia strategii makroregionalnej dla 
obszaru Karpat - pierwszy formalny dokument wzywający KE do utworzenia strategii, 
który się pojawił na poziomie instytucji unijnych. Podziękował partnerom ze Słowacji 
za poparcie tej inicjatywy w przyjętym wspólnym stanowisku w dniu 18 czerwca 
2020. Przypomniał, że opinie, rezolucje popierające ideę utworzenia strategii  
są podejmowane również przez regiony rumuńskie i ukraińskie, co jest bardzo istotne  
w uwagi na integrację całej społeczności obszaru Karpat. Jak już wspomniano, na 
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poziomie Komitetu Regionów funkcjonuje Międzyregionalna Grupa Karpaty, która 
liczy 27 członków. Pan Dyrektor zaprosił uczestników do wstępowania do tej grupy i 
prac w jej ramach. Przypomniał, iż na poziomie rządowym 5 września 2018 r. została 
podpisana deklaracja karpacka przez przedstawiciele Polski, Słowacji, Ukrainy  
i Węgier na rzecz tworzenia tej strategii karpackiej. Korzystając z okazji, podziękował 
Pani Minister za inicjatywy podejmowane przez stronę rządową w związku  
z tworzeniem strategii karpackiej. Wyraził również oczekiwanie na wniosek formalny 
państw karpackich do Rady Europejskiej, która wystąpi do Komisji o utworzenie tej 
nowej strategii. 

Pan Stanislav Kucirek – Prezes Słowacko-Polskiej Izby Gospodarcze dziękując 
województwu małopolskiemu za możliwość udziału w spotkaniu, skierował prośbę  
o jak najszybsze utworzenie rady programowej, do końca czerwca br., i podjęcie prac 
w celu wypracowania dalszych strategicznych kroków dotyczących strategii 
karpackiej i przedstawienia efektów prac we wrześniu na Forum w Krynicy Zdroju. 

6. Podsumowanie spotkania. Ustalenie tematów na kolejne posiedzenie 
KWSTiGM. 

Pan Wojciech Piech, Sekretarz Województwa Małopolskiego przypomniał zebranym, 
iż do obecnej dyskusji sprowokowała nas inicjatywa stworzenia Euroregionu Korona 
Karpat. Podziękował Panu Pawłowi Kukli - Prezesowi Sądeckiej Izby Gospodarczej 
oraz Panu Josefowi Hrobakowi - Wiceprzewodniczącemu Słowackiej Regionalnej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Preszowie za przybliżenie tej inicjatywy.  
Powiedział, że stworzenie euroregionu Korona Karpat bardzo dobrze wpisuje się  
w założenia przygotowywanej strategii karpackiej, która ma szanse stać się piątą 
strategią makroregionalną UE. Wszystkim Gościom oraz Członkom KWSTiGM 
podziękował za udział w spotkaniu i głos w dyskusji. 
Zaznaczył również możliwość zgłaszania wniosków do protokołu, poprzez ich 
przekazanie do Sekretariatu KWSTiGM. 

Pan Paweł Kukla – Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej dziękując, w imieniu 
środowiska gospodarczego, które było inicjatorem spotkania, na ręce Pana 
Marszałka zaproponował złożyć w formie pisemnej propozycję składu rady 
programowej, która zainicjuje zaproponowane przez samorząd gospodarczy 
działanie.  

Pan Wojciech Piech, w odpowiedzi stwierdził, że oczywiście będziemy oczekiwać tej 
propozycji. Poinformował, iż kolejne posiedzenie KWSTiGM odbędzie się jesienią, 
zaprosił Członków do składania tematów, jakie mogłyby być podjęte na kolejnym 
posiedzeniu oraz w imieniu Pana Marszałka podziękował za udział w posiedzeniu. 

Opracowanie protokołu: Dorota Świstak-Kiszala, Departament Nadzoru Właścicielskiego  
i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 


