
UCHWAŁA Nr 244 / 4825 / 21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 5 stycznia 2021 r. 
 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

projektu uchwały Sejmiku w sprawie podpisania Deklaracji Lubelskiej w 

sprawie powołania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku 

w sprawie podpisania Deklaracji Lubelskiej w sprawie powołania Sieci 

Gospodarczej Regionów Trójmorza, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 
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UCHWAŁA Nr …………………..…… 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO   
 

z dnia………………………….. 

  

w sprawie podpisania Deklaracji Lubelskiej  

w sprawie stworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza 

Na podstawie art. 18 pkt 14 w związku z art. 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku   
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020r., poz. 1668 z późn.zm.) 

  

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

  

  

§ 1 
Po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych, wyraża się zgodę na 

podpisanie Deklaracji Lubelskiej w sprawie powołania Sieci Gospodarczej Regionów 

Trójmorza stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

  

§ 2 
  

Uchwałę oraz kopię podpisanej Deklaracji, o której mowa w § 1 przekazuje się ministrowi 

właściwemu do spraw zagranicznych i ministrowi właściwemu do spraw administracji 

publicznej. 

  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



 

  Projekt 

DEKLARACJA LUBELSKA  

w sprawie stworzenia 

Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza  

 

Lublin i województwo lubelskie zapisały się w historii Europy w sposób wyjątkowy. 

Ustanowiona w 1569 r. Unia Lubelska na mocy której powstała Rzeczpospolita Obojga 

Narodów stanowi pozytywny przykład procesów integracyjnych w dziejach Europy.  

Uwzględniając wspólne dziedzictwo i historię regionu oraz ideę INICJATYWY 

TRÓJMORZA, jak również realizowany w jej ramach projekt korytarza transportowego Via 

Carpatia wyrażamy wolę współpracy na rzecz wspólnego budowania siły gospodarczej 

obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, opartej  na zintegrowanych i skoordynowanych 

działaniach zmierzających do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju poszczególnych 

jej  regionów w ramach Unii Europejskiej.  

Biorąc pod uwagę realizację postanowień zawartych w Porozumieniu na rzecz budowy 

korytarza transportowego Via Carpatia sygnatariusze niniejszej Deklaracji wyrażają intencję 

i wolę działania na rzecz stworzenia stabilnego i trwałego partnerstwa wszystkich  regionów 

położonych na obszarze pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym 

objętym Inicjatywą Trójmorza. 

 Celem niniejszego porozumienia jest współdziałanie na rzecz rozwoju i osiągania 

wzajemnych korzyści społeczeństw tego obszaru oraz podnoszenia konkurencyjności 

regionów w wymiarze europejskim. Wyrazem pogłębionej współpracy międzyregionalnej 

będzie powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza jako narzędzia współpracy na 

rzecz realizacji wspólnych inicjatyw.  

 

Województwo Lubelskie (Rzeczpospolita Polska) reprezentowane przez Marszałka 

Województwa Lubelskiego, Jarosława Stawiarskiego,  

Województwo Podkarpackie (Rzeczpospolita Polska) reprezentowane przez Marszałka 

Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla,  

Województwo Podlaskie (Rzeczpospolita Polska) reprezentowane przez Marszałka 

Województwa Podlaskiego, Artura Kosickiego,  

Okręg Kowieński (Litwa) reprezentowany przez ………………………………………… 

Kraj Koszycki (Słowacja) reprezentowany przez ……………………………………… 

Kraj Preszowski (Słowacja) reprezentowany przez …………………………………… 

Komitat Hajdu-Bihar (Węgry) reprezentowany przez ………………………………… 

 

Zwane dalej „Stronami” ustaliły co następuje:  

1. Strony deklarują wspólne działania na rzecz stworzenia Sieci Gospodarczej Regionów 

Trójmorza z siedzibą w Lublinie i jej poszerzenia o nowych partnerów reprezentujących 



 

  Projekt 

samorządy, instytucje gospodarcze, uniwersyteckie i in. pochodzące z krajów 

Inicjatywy Trójmorza.  

2. Celem działalności Sieci będzie partnerska współpraca w zakresie zrównoważonego 

i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego regionów państw Inicjatywy Trójmorza. 

3. Strony deklarują prowadzenie i nawiązywanie regularnych, wielowymiarowych 

kontaktów, a także budowanie trwałych i różnorodnych partnerstw.  

4. Strony będą wspierać się wzajemnie w nawiązywaniu, realizacji i promocji wspólnych 

projektów realizowanych w ramach polityk wspólnotowych Unii Europejskiej.  

5. Formalne powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza nastąpi na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Stronami o przystąpieniu do Sieci Gospodarczej Regionów 

Trójmorza.  

 

Niniejszą deklarację podpisano w ………………… dnia ……………………………. roku,  

w siedmiu egzemplarzach, każdy w językach polskim, litewskim, słowackim, węgierskim  

 i  angielskim. W razie rozbieżności przy interpretacji Deklaracji, tekst angielski uważany 

będzie za rozstrzygający. 

 

W imieniu 

Województwa Lubelskiego 

 

 

Marszałek Województwa Lubelskiego 

Jarosław Stawiarski 

Województwa Podkarpackiego Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Władysław Ortyl 

Województwa Podlaskiego Marszałek Województwa Podlaskiego  

Artur Kosicki 

Okręgu Kowieńskiego  

Kraju Koszyckiego  

Kraju Preszowskiego  

Komitatu Hajdu-Bihar  
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UZASADNIENIE  

 

 

Inicjatywa Trójmorza ma za zadanie pobudzać rozwój gospodarczy państw Europy 

Środkowo-Wschodniej, a także wzmacniać rozwój wchodzących w jej skład regionów. 

Inicjatywa zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, 

Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa 

państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym pozytywnie 

wpłynie na wzrost konkurencyjności tego obszaru w ramach UE i globalnie. 

Współpracując jako regiony w ramach Inicjatywy Trójmorza będziemy dążyć do rozbudowy 

połączeń infrastrukturalnych, energetycznych i cyfrowych, a tym samym stworzenia nowych 

międzynarodowych -międzyregionalnych sieci powiązań biznesowych. To one są warunkiem 

zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju regionów, państw i całej Unii Europejskiej. 

Województwo Podkarpackie jest liderem i największym lobbystą szlaku drogowego Via 

Carpatia – jednego z flagowych projektów infrastrukturalnych Inicjatywy Trójmorza.  

Deklaracja Lubelska, która ma na celu powołanie Sieci Gospodarczej Regionów 

Trójmorza będzie inicjatywą międzynarodowej aktywności regionów w obszarze 

gospodarczym, naukowym oraz biznesowym. Zgodnie z zapisami Deklaracji - Sieć 

Gospodarcza Regionów Trójmorza oznacza utworzenie internetowej platformy współpracy 

podmiotów różnego szczebla kooperujących ze sobą w celu wzmocnienia spójności regionów 

UE. Powołanie sieci będzie służyło przede wszystkim zacieśnieniu i zoptymalizowaniu 

kontaktów przedstawicieli administracji publicznej, świata nauki jak również instytucji 

okołobiznesowych. Szczególne znaczenie dla regionów objętych inicjatywą Trójmorza ma nie 

tylko rozbudowanie współpracy wokół szlaku drogowego Via Carpatia, ale także podkreślenie 

ich znaczenia dla przyszłości Strategii Karpackiej. Ustanowienie piątej makrorroregionalnej 

strategii byłoby kolejnym ważnym instrumentem wspierającym współdziałanie na poziomie 

regionalnym. Połączenie tych ważnych aspektów będzie jednym z motywów przewodnich 

dyskusji podczas II Forum Regionów Trójmorza oraz Samorządowego Kongresu 

Gospodarczego, który odbędzie się 3 marca 2021 r. w Lublinie. Podczas powyższych 

wydarzeń planowane jest zawarcie Deklaracji Lubelskiej. 

Województwo Lubelskie zabiega, aby Kongres Gospodarczy Regionów Trójmorza stał 

się corocznym międzynarodowym wydarzeniem gospodarczym skupiającym przedstawicieli 

administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z 12 państw członkowskich 

Inicjatywy Trójmorza, przedstawicieli partnerów strategicznych (Unii Europejskiej, Stanów 

Zjednoczonych i Niemiec), regionów partnerskich z Ukrainy i Białorusi, a także gospodarczych 

środowisk polonijnych z całego świata.  

Warto zauważyć, że Województwo Podkarpackie było gospodarzem I Forum Regionów 

Trójmorza, podczas którego w dniu 3 lipca 2018 r. w obecności Prezydenta RP, została 

podpisana Deklaracja na rzecz utworzenia Obserwatorium Regionów Trójmorza  

z siedzibą w Rzeszowie. Inicjatywa ta z kolei służy przedsiębiorcom, samorządowcom, 

politykom, organizacjom i uczelniom. Dokument został podpisany przez władze Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz Marszałka Województwa 

Podkarpackiego. W ramach współpracy między ww. podmiotami w dniu 17 lutego 2020 r. 

została zorganizowana międzynarodowa konferencja „Depopulacja w Krajach i Regionach 

Trójmorza – Uwarunkowania i konsekwencje” z udziałem gości z 14 państw (w tym Armenia, 

Austria, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Włochy, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, 

Słowacja, Szwajcaria i Ukraina). Ponadto w ramach prowadzonej współpracy Departament 

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dniu  
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16 września 2020 r. zorganizował konferencję „Zrównoważony rozwój województwa 

podkarpackiego - prezentacja sytuacji województwa podkarpackiego na tle krajów Trójmorza. 

W ramach podejmowanych aktywności obserwatorium prowadzone są badania statystyczne 

przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie dotyczące obszaru Trójmorza. Warto również 

nadmienić, że kwestie odnoszące się do inicjatywy Trójmorza, były przedmiotem badań  

i zainteresowania Urzędu Statystycznego w Rzeszowie już od dłuższego czasu, czego 

przykładem jest publikacja opracowana w 2018 r. pt. „Potencjał społeczno-gospodarczy krajów 

Trójmorza w latach 2012 – 2016”. Opracowanie poświęcone jest porównaniu społecznych  

i gospodarczych potencjałów krajów wchodzących w skład Trójmorza. Do szeregu 

wspomnianych aktywności i działań podejmowanych przez Województwo Podkarpackie na 

rzecz inicjatywy Trójmorza, dołącza kolejna którą jest wola zawarcia tzw. Deklaracji Lubelskiej.  

Treść Deklaracji została wypracowana i przesłana przez Województwo Lubelskie, jako 

głównego koordynatora, do Ministra Spraw Zagranicznych celem uzyskania wymaganej 

zgody. Minister Spraw Zagranicznych udzielił zgody na podpisanie powyższego dokumentu  

w przedstawionym kształcie.  

 

 


