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PROTOKÓŁ 

z XXI. posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej 

ds. Współpracy Transgranicznej: 

6 - 7 października 2015 r., Opole 

 

 

W dniach 6-7 października 2015 r. w Opolu odbyło się XXI posiedzenie Polsko-

Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, zwanej dalej 

Komisją. Skład obydwu delegacji jest zamieszczony w załącznikach 1 i 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

Polskiej części Komisji przewodniczyła Pani Joanna Kapuścińska, Zastępca 

Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Czeskiej części 

Komisji przewodniczył Pan Tomáš Kafka, Dyrektor Departamentu Państw Europy 

Środkowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.  

 

Uczestników posiedzenia Komisji powitał Pan Ryszard Wilczyński, Wojewoda 

Opolski.  

 

Przewodnicząca polskiej delegacji Pani Joanna Kapuścińska powitała uczestników 

posiedzenia Komisji i wyraziła zadowolenie, z możliwości spotkania 

w województwie opolskim, regionie zaangażowanym we współpracę polsko-czeską. 

Wskazała, że Republika Czeska jest najważniejszym partnerem Rzeczypospolitej 

Polskiej w Europie Środkowej. Wyrazem tego jest wysoka częstotliwość kontaktów 

na różnych szczeblach, w szczególności zaś polsko-czeskie konsultacje 

międzyrządowe, z których ostatnie odbyły się 20 kwietnia 2015 r. w Pradze. 

 

Przewodnicząca podkreśliła, że Komisja jest instytucją, która skupia w sobie 

najważniejsze tematy współpracy na pograniczu. Monitoruje współpracę służb 

ratowniczych, współdziała w zakresie ochrony środowiska, popiera intensywną 

współpracę gospodarczą. Jest także gremium zaangażowanym w kwestie ochrony 

zdrowia, rynku pracy na pograniczu, zagospodarowania przestrzennego, wspiera 

współpracę euroregionów. Komisja jest również aktywna w obszarach, które 

tradycyjnie są przedmiotem największego zainteresowania we współpracy polsko-

czeskiej, takich jak infrastruktura transportowa i programy współpracy 

transgranicznej współfinansowane ze środków unijnych.  

 

Przewodniczący czeskiej delegacji Pan Tomáš Kafka podziękował za zaproszenie do 

Opola. Dyrektor Kafka w swoim wystąpieniu pokreślił znacznie współpracy 

transgranicznej w czasach, kiedy na całym świecie przeżywamy załamanie 

wzajemnego zaufania. Jego odzyskanie będzie procesem długoterminowym i dlatego 

jest ważne, żeby w proces ten zaangażowała się jak największa liczba podobnie 

świadomych podmiotów jak, te które generuje czesko-polska współpraca 

transgraniczna we wszystkich jej aktualnych formach. 

 

Po inauguracji posiedzenia przewodniczący grup roboczych spotkali się w celu 

omówienia efektów współpracy w okresie od poprzedniego posiedzenia Komisji oraz 

uzgodnili tematy i zadania, które będą realizowane w okresie do kolejnego 

posiedzenia Komisji.          
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Najważniejsze osiągnięcia we współpracy grup roboczych w okresie od poprzedniego 

posiedzenia Komisji oraz priorytety współpracy na rok 2016: 

 

 

Grupa robocza ds. gospodarki, handlu i infrastruktury transportowej  

 

 

Komisja wysłuchała informacji współprzewodniczących grupy roboczej na temat jej 

działalności w okresie od ostatniego posiedzenia Komisji.  

Komisja odnotowała, że tegoroczne spotkanie grupy roboczej odbyło się w dniach 26-

27 maja we Wrocławiu. Jednocześnie przyjęła do wiadomości podziękowania 

czeskiej strony dla polskich partnerów za zorganizowanie tego spotkania. 

 

Działalność grupy roboczej prowadzona była w następujących obszarach: 

• współpraca gospodarcza i handlowa, 

• współpraca organów celnych, 

• infrastruktura transportowa. 

 
Współpraca gospodarcza i handlowa 

Komisja z zadowoleniem przyjęła informację o dynamicznie rozwijających się bardzo 

dobrych kontaktach gospodarczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką 

Czeską.  

Komisja z satysfakcją odnotowała, że wzajemne obroty handlowe stale wykazują 

tendencję wzrostową. Republika Czeska jest aktualnie dla Polski 5. partnerem 

handlowym, oraz 2. największym odbiorcą polskich towarów. Polska jest dla 

Republiki Czeskiej 3. partnerem handlowym zarówno pod względem eksportu jak 

i importu. Strona czeska stwierdziła ponadto, że od powstania Republiki Czeskiej 

wzajemna wymiana handlowa z żadnym z sąsiednich państw nie charakteryzowała się 

tak wysokim średniorocznym wzrostem jak z Polską. 

Jednocześnie Komisja podkreśliła, że na ten pozytywny rozwój miała również wpływ 

współpraca izb gospodarczych, agencji rozwojowych, euroregionów i organów 

administracji państwowej po obu stronach granicy.  

Jeśli chodzi o problematykę finansowania projektów w ramach Programu Interreg V-

A Republika Czeska – Polska Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat 

przygotowywanych działań, przede wszystkim o chrakterze konsultacyjnym 

i szkoleniowym, których celem jest wyjaśnienie niejasności pomiędzy 

wnioskodawcami projektów (głównie izbami gospodarczymi) a Instytucją 

Zarządzającą tego Programu Operacyjnego. 

Jednocześnie Komisja przyjęła do wiadomości, że dla dalszego rozwoju współpracy 

gospodarczej i handlowej obu krajów niezwykle istotna jest dalsza rozbudowa 

i modernizacja infrastruktury drogowej, która mimo iż w ostatnich latach uległa 

znacznej poprawie nadal wymaga dalszych działań. 

Współpraca organów celnych 

Komisja z zadowoleniem przyjęła informację o stałym wysokim poziomie 

współpracy organów celnych z obu krajów. Współpraca operacyjna realizowana jest 

za pośrednictwem wspólnych placówek, które utworzone zostały na podstawie art. 
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6 Umowy między Republiką Czeską i Rzecząpospolitą Polską o współpracy 

w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy 

na terenach przygranicznych.  

Jednocześnie Komisja wysoko oceniła działalność informacyjną i szkoleniową 

prowadzoną przez organy celne na rzecz przedsiębiorców z obu krajów.  

Infrastruktura transportowa 

Komisja z zadowoleniem odnotowała kontynuację współpracy przy budowie 

nowoczesnych drogowych połączeń pomiędzy oboma krajami. W szczególności 

uważa za pilną realizację dalszych inwestycji w ramach korytarza transportowego 

„Bałtyk-Adriatyk”, które przyczynią się do poprawy konkurencyjności transportowej 

i atrakcyjności gospodarczej regionu Europy Środkowej. Komisja zarekomendowała 

zawarcie umów o współpracy dotyczących realizacji projektów transgranicznych 

planowanych do realizacji przy wsparciu środków z instrumentu finansowego CEF 

i stanowiących element realizacji powyższego korytarza. 

Komisja potwierdziła, że obie strony traktują priorytetowo realizację połączenia dróg 

ekspresowych S3 i R11 (przy czym przedmiotowy odcinek transgraniczny, leżący 

na sieci bazowej TEN-T, nie należy do korytarza sieci bazowej Bałtyk-Adriatyk). 

Współpraca bilateralna w tym zakresie powinna obejmować zarówno uzgodnienia 

w sprawie strategii, jak i konsultacje techniczne oraz stałą wymianę informacji 

na wszystkich szczeblach procesu inwestycyjnego. Komisja wyraziła nadzieję, 

że inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem instrumentu CEF.  

Komisja zaleciła kontynuację i zacieśnianie współpracy na szczeblu zarządców 

infrastruktury kolejowej obu państw ukierunkowanej na rozwój i poprawę stanu 

infrastruktury kolejowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czeską 

w zakresie funkcjonowania przygranicznych odcinków linii kolejowych. Komisja 

wyraziła nadzieję, że obie strony będą dążyły do wypracowania korzystnych 

rozwiązań dotyczących przyszłych uregulowań linii kolejowych na odcinku 

Mikulovice - Głuchołazy – Jindřichov ve Slezsku oraz w trójstyku granic CZ-PL-DE 

pomiędzy m. Liberec i Zittau. 

Komisja udzieliła poparcia współpracy w zakresie inteligentnych systemów 

transportowych i projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, 

planowanych do realizacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, 

które zakwalifikowano do sfinansowania z instrumentu CEF.  

 

Komisja zaleciła, aby w kwestiach regionalnej infrastruktury drogowej właściwe 

urzędy marszałkowskie w porozumieniu z urzędami wojewódzkimi sporządziły 

wykazy jednostek administracji terenowej i właściwych służb zaangażowanych w 

działania w zakresie  infrastruktury drogowej (w szczególności zarządcy dróg, 

policja, straż pożarna, inspekcja ochrony środowiska, itp.). Wykazy te posłużą 

do wymiany informacji przez obie strony dla usprawnienia współpracy 

transgranicznej. 

  

Na wniosek strony polskiej Komisja zwróciła się do przewodniczącego czeskiej 

części grupy roboczej z prośbą o informację w sprawie skomunikowania drogi 

krajowej nr 38 po stronie polskiej z drogą nr I/45 po stronie czeskiej, pod kątem 

usunięcia ograniczeń tonażowych. 
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Komisja przyjęła do wiadomości informację  o  wspólnych działaniach  organizacji 

pozarządowych z polskiej i czeskiej części granicy mających na celu wzmocnienie 

dyskusji na temat planu wydłużenia żeglowności na Odrze o transgraniczny odcinek  

Kędzierzyn-Koźle - Ostrawa, Mošnov, jako części korytarza wodnego Dunaj-Odra-

Łaba. Komisja zaleciła, żeby ta inicjatywa była nadal monitorowana przez grupę 

roboczą. 

 

Komisja przyjęła do wiadomości, że kolejne posiedzenie grupy roboczej odbędzie się 

w 2016 roku na terytorium Republiki Czeskiej. 

 

Grupa robocza ds. migracji siły roboczej i ubezpieczeń społecznych 

 

 

Komisja odnotowała, że tegoroczne spotkanie grupy roboczej odbyło się w dniu 

30 września w Podlesiu k/Głuchołaz. Komisja przyjeła do wiadomości i zatwierdziła 

zmianę nazwy grupy na: grupa robocza ds. pracy i spraw społecznych. 

 

 

Grupa robocza ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom 

żywiołowym oraz zwalczania ich skutków 

 

 

Komisja wysłuchała informacji współprzewodniczących grupy roboczej na temat jej 

działalności w okresie od ostatniego posiedzenia Komisji. 

Komisja pozytywnie oceniła prace grupy roboczej m.in. realizację zadań związanych 

z udzielaniem pomocy wzajemnej oraz nawiązywaniem bezpośredniej współpracy 

służb ratowniczych, działających w pasie przygranicznym.  

Komisja odnotowała, że w ramach Programu EWT Polska-Czechy 2014-2020 jest 

przygotowywany wspólny projekt flagowy „Bezpieczne Pogranicze“. Celem projektu 

jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas 

rozwiązywania sytuacji kryzysowych poprzez wzmocnienie współpracy wszystkich 

służb odpowiadających za bezpieczeństwo na obszarze pogranicza, co przekłada się 

na poprawę stanu bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim, a tym samym 

zwiększenie atrakcyjności regionu. W związku z ograniczeniem środków 

finansowych na projekty flagowe, nie było możliwości zrealizowania wszystkich 

założeń projektu. Należy oczekiwać, że złożone zostaną dalsze projekty w ramach 

indywidualnych wniosków do Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

lub przez fundusz mikroprojektów (Euroregiony). 

Komisja z zadowoleniem przyjęła informację, że w dniu 27 listopada 2014 r. 

szefowie służb pożarniczo-ratowniczych z Polski i Czech podpisali zaktualizowaną 

Instrukcję Metodyczną dla jednostek straży pożarnej biorących udział w pomocy 

wzajemnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej. 

 

 

Grupa robocza ds. rozwoju regionu pogranicza i programów wspierających 

 

 

Komisja wysłuchała informacji na temat działalności grupy roboczej.  
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Komisja odnotowała, że spotkania przedstawicieli grupy roboczej odbywają się na 

bieżąco przy okazji przygotowania Programu Interreg V-A Republika Czeska – 

Polska oraz realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

Komisja wysłuchała informacji nt.: 

 

1. Aktualnego stanu realizacji Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 

Do chwili obecnej złożono w ramach programu 707 wniosków projektowych na 

sumę 475,2 mln EUR, co stanowi ponad 216,4% łącznej alokacji z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (Łączna alokacja na lata 2007 – 2013 wynosiła 

219, 5 mln EUR). Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Republiki Czeskiej) wydała 346 Decyzji/Umów o udzielenie dofinansowania na 

zatwierdzone projekty o wartości ponad 250,9 mln EUR. Do chwili obecnej 

wypłacono beneficjentom niemal 182,4 mln EUR, tj. ok. 83% posiadanych 

środków.  

Najwięcej projektów dotyczy wspierania rozwoju turystyki, dostępności 

komunikacyjnej, oraz przedsięwzięć kulturalnych i inicjatyw społecznych.  

W ramach Funduszu Mikroprojektów (małe projekty od 2 do 30 tys. EUR) 

wypłacono 32,6 mln EUR, co daje 74,2% z łącznej alokacji 43,9 mln EUR , 

wydzielonej na Fundusz w ramach programu.  

Według Komisji Europejskiej program należy do grupy najlepiej ocenianych 

programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007–2013. 

 

2. Stanu przygotowania i realizacji Programu Interreg VA Republika Czeska – 

Polska na okres 2014 – 2020 

Program Interreg VA Republika Czeska – Polska na okres 2014 – 2020 został 

przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 23 czerwca 2015 r. Łączna alokacja 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Program wynosi 226,22 mln 

EUR. Ustalono, że w ramach Programu będą realizowane projekty z  dziedzin:  

1. Wspólne zarządzanie ryzykiem - 12,22 mln EUR 

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia - 135,73 mln EUR 

3. Edukacja i kwalifikacje - 10,18 mln EUR 

4. Współpraca instytucji i społeczności - 54, 52 mln EUR 

5. Pomoc Techniczna - 13,57 mln EUR. 

W dniu 9 września 2015 r. odbyło sie w Opolu pierwsze posiedzenie Komitetu 

Monitorującego, na którym zadecydowano o ogłoszeniu naborów na następujące 

projekty: 

1. flagowe i drogowe, których wstępne propozycje zostały już pozytywnie 

ocenione (termin złożenia pełnych wniosków: 30 września 2015 r.),  

2. parasolowe Funduszu Mikroprojektów (termin złożenia pełnych wniosków: 30 

września 2015 r.), 
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3. w osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego 

pogranicza na rzecz wspierania zatrudnienia (termin złożenia pełnych 

wniosków: marzec 2016 r.), 

4. infrastruktury drogowej (termin złożenia pełnych wniosków: marzec 2016  r.), 

5. w osiach priorytetowych 3: Edukacja i kwalifikacje i 4: Współpraca instytucji 

i społeczności (termin złożenia pełnych wniosków: luty 2016  r.).   

 

3. Wspólnej Strategii Rozwoju V4+2 

W dniu 17 czerwca 2015 r., w Niżnych Tatrach, na Słowacji odbyło się spotkanie 

wiceministrów właściwych do spraw rozwoju przestrzennego i regionalnego 

Państw Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii, którego celem było 

przeprowadzenie wspólnej dyskusji, na temat działań, jakie powinny zostać 

podjęte dla wzmocnienia wewnętrznej spójności na całym obszarze makroregionu 

Karpat. Poza dotychczasowymi partnerami współpracy, wzięli w nim udział także 

przedstawiciele Ukrainy i Serbii. 

Spotkaniu towarzyszyła konferencja European solutions for the Carpathian region 

in conditions of the V4+4 countries – Strategy of spatial and regional 

development.  

Wydarzenie zakończyło się podpisaniem wspólnej deklaracji zawierającej wolę 

kontynuacji współpracy oraz wsparcia dla partnerstw terytorialnych w sprostaniu 

wspólnym wyzwaniom planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, takim 

jak wzmocnienie konkurencyjności, spójności i zmniejszenie różnic społecznych 

i terytorialnych między krajami. 

W celu zapewnienia kompleksowego podejścia w identyfikacji wspólnych 

problemów i możliwości, konkluzje zawierają deklarację poszerzenia 

dotychczasowej współpracy o kwestie z zakresu rozwoju regionalnego. 

Podkreślono, że systematyczna współpraca w zakresie planowania przestrzennego  

i rozwoju regionalnego jest dobrym narzędziem koordynacji zrównoważonego 

rozwoju obszaru Europy. 

Konkluzje spotkania ministrów zawierają również wolę rozpoczęcia negocjacji 

z Ukrainą i Serbią na temat ich zaangażowania we współpracę krajów 

w dziedzinie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. 

 

 

Grupa robocza ds. ochrony środowiska 

 

 

Komisja wysłuchała sprawozdania grupy o najważniejszych pracach 

podejmowanych przez grupę w 2015 r. Polsko-czeska współpraca transgraniczna 

była skierowana w szczególności na:  poprawę stanu jakości powietrza w rejonach 

przygranicznych, ochronę przyrody, współpracę na wodach granicznych, 

transgraniczną ocenę oddziaływania na środowisko projektów na granicy polsko-

czeskiej, współpracę w zakresie projektów geologicznych.  

 

Komisja wysłuchała informacji o kontynuacji współpracy mającej na celu 

poprawę stanu jakości powietrza w polsko-czeskim  regionie przygranicznym. 

Jakość powietrza jest obecnie jednym z najistotniejszych elementów 

wpływających na jakość życia i zdrowie mieszkańców obu krajów, w tym 
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w szczególności w regionach przygranicznych, w których stwierdzane są jedne 

z najwyższych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza. Obie strony będą 

kontynuować realizację podjętych już działań oraz podejmować nowe inicjatywy 

na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w  Rzeczypospolitej Polskiej 

i Republice Czeskiej, a co za tym idzie również na terenach przygranicznych. 

Z powodzeniem kontynuowana jest współpraca w ramach polsko-czeskiej grupy 

roboczej ds. jakości powietrza w rejonach przygranicznych. Najbliższe spotkanie 

grupy odbędzie się w dniach 12-13 października 2015 r. w Ołomuńcu na terenie 

Republiki Czeskiej. W ramach spotkania grupy odbędą się drugie spotkania grup 

tematycznych do spraw: wspólnego podejścia do finansowania w ramach 

perspektywy finansowej 2014 – 2020, ogrzewania gospodarstw domowych oraz 

ds. stref ograniczonej emisji transportowej. 

 

Komisja Europejska stwierdziła w Uzasadnionej Opinii w związku 

z niezgodnością limitów PM10 w Republice Czeskiej, że polsko-czeska 

współpraca w zakresie jakości powietrza jest niewystarczająca. W związku 

z powyższym Republika Czeska zaprosiła przedstawiciela Komisji Europejskiej 

do udziału w spotkaniu polsko-czeskiej grupy roboczej w Ołomuńcu, aby 

poinformować Komisję Europejską o  rozwoju polsko-czeskiej współpracy 

w zakresie jakości powietrza oraz o przyszłych i najbliższych wspólnych polsko-

czeskich projektach. 

 

Komisja została poinformowana o polsko-czeskiej współpracy w zakresie ochrony 

przyrody na przykładzie wzorowo przebiegającej  współpracy pomiędzy 

Karkonoskim Parkiem Narodowym (KPN) i Krkonoskim narodnim parkiem 

(KRNAP). Współpraca ta jest realizowana w wielu dziedzinach, a szczególnie 

w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, udostępnienia parków do 

celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, a także w zakresie 

administracji, zarządzania i finansów. Parki  organizują wspólne konferencje, 

warsztaty i szkolenia, imprezy edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne. 

Przygotowywane są wspólne programy działania, projekty kierowane do funduszy 

pomocowych, w tym UE, wydawnictwa naukowe, edukacyjne i informacyjne.  

 

Komisja wysłuchała informacji na temat ochrony  przyrody nieożywionej na 

przykładzie inicjatywy budowy geoparku śródsudeckiego podjętej przez polską 

i czeską  służbę geologiczną przy współpracy z  lokalnymi samorządami. Budowa 

geoparku jest  nie tylko ochroną cennych zabytków przyrody, ale przede 

wszystkim sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionów.  

 

Komisja wyraziła zadowolenie z faktu  zakończenia długotrwałych negocjacji 

i podpisania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki 

wodnej. Umowa ta została podpisana przez ministrów środowiska obu krajów 

w dniu 20 kwietnia 2015 r. w kancelarii Rządu Republiki Czeskiej w Pradze przy 

okazji V Polsko-Czeskich Konsultacji  Międzyrządowych. Nowa Umowa będzie 

pomocna przy rozpatrywaniu zagadnień dotyczących polsko-czeskiej współpracy 

na wodach granicznych, takich jak ochrona przed powodzią w  zlewni rzeki Odry, 

zorganizowanie skutecznego systemu zapobiegania nadzwyczajnym 

zanieczyszczeniom wód granicznych i ich zwalczania, a także ochrona 

granicznych zasobów wód podziemnych.  
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Komisja z zadowoleniem przyjęła do wiadomości informację, że polsko-czeska 

współpraca na wodach granicznych przebiega sprawnie. Ewentualne kwestie 

sporne/drażliwe rozwiązywane są na bieżąco w ramach działających grup 

roboczych i ustabilizowanych kontaktów eksperckich.  

 

Odnośnie problemów powstałych w wyniku działania kopalni odkrywkowej węgla 

brunatnego w Turowie a mających wpływ na poziom wód strona polska 

poinformowała Komisję, że jest świadoma potencjalnych zagrożeń dla środowiska 

naturalnego związanych z eksploatacją węgla brunatnego i dokłada wszelkich 

starań, aby kontynuowany był wspólny monitoring wód powierzchniowych 

i podziemnych oraz wymiana danych dla rejonu kopalni odkrywkowej Turów. 

 

Podczas posiedzenia Komisji strona polska stwierdziła potrzebę kontynuowania 

współpracy w ramach polsko-czeskiej grupy roboczej ds. ocen oddziaływania 

na środowisko, w celu wypracowania szczegółowych zasad postępowania 

w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, w oparciu o postanowienia 

Konwencji z Espoo. Przygotowanie ram dwustronnej współpracy wpłynie 

korzystnie na przebieg postępowań w sprawie transgranicznego wpływu na 

środowisko, jak również usprawni proces inwestycyjny na polsko-czeskim 

pograniczu. Na spotkaniu Ministrów Środowiska Polski i Czech w Pradze w dniu 

20 kwietnia 2015 r. strona czeska zadeklarowała zorganizowanie w 2015 r. 

kolejnego spotkania eksperckiego w ramach grupy roboczej ds. ocen 

oddziaływania na środowisko na terenie Republiki Czeskiej. Podczas posiedzenia 

Komisji strona czeska zaproponowała, aby to spotkanie odbyło się w drugiej 

połowie listopada 2015 r. 

 

 

Grupa robocza ds. współpracy euroregionalnej 

 

 

Komisja wyraziła poparcie dla dążeń euroregionów mających na celu utrzymanie 

możliwości współfinansowania zadań w ramach zarządzania funduszami 

mikroprojektów jak i współfinansowania mikroprojektów z budżetu państwa 

polskiego w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 w ramach Programu 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska.  

 

Komisja przychyliła się do wniosku zgłoszonego przez stronę polską euroregionów 

o wprowadzenie do ustawy budżetowej na 2016 rok odpowiedniego przepisu, 

umożliwiającego przekazanie środków z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej na 

rachunki Programowe w celu refundacji końcowych 5% w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013. 

 

 

Grupa robocza ds. ochrony zdrowia  

 

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację, że Ministerstwo Zdrowia RP 

i Ministerstwo Zdrowia RCz pozostają ze sobą w kontakcie w zakresie wymiany 

informacji nt. zawarcia umowy ramowej o współpracy transgranicznej 

w ratownictwie medycznym. 
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Postanowienia końcowe 

 

 

Współprzewodnicący Komisji zdecydowali, że zgłoszone podczas dyskusji problemy 

zostaną przekazane do rozpatrzenia właściwym grupom roboczym Komisji. 

 

Współprzewodniczący Komisji podjęli decyzję, że jej XXII posiedzenie odbędzie się 

w II półroczu 2016 r. na terytorium Republiki Czeskiej.  

 

Niniejszy protokół został sporządzony w Opolu w dniu 7 października 2015 r. 

w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i czeskim, przy czym oba teksty 

posiadają jednakową moc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Kapuścińska 

przewodnicząca 

polskiej części Polsko-Czeskiej 

 Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 

Transgranicznej  

Tomáš Kafka 

przewodniczący 

czeskiej części Czesko-Polskiej 

Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 

Transgranicznej 
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Załącznik nr 1 

 

XXI posiedzenie Polsko –Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 

Transgranicznej (Opole, 6-7 października 2015 r.)  

delegacja polska 

 

1. Joanna Kapuścińska, Współprzewodnicząca Komisji, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych  

2. Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski 

3. Janusz Bilski, Konsul Generalny RP w Ostrawie  

4. Monika Kusina-Pycińska, Dyrektor Departamentu Współpracy 

Międzynarodowej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

5. Grzegorz Poznański, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

6. st. bryg. mgr inż. Jeremi Szczygłowski, Zastępca Śląskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Katowicach  

7. st. bryg. Jerzy Paluch, Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w 

Opolu  

8. Mirosław Lenk, Prezydent Raciborza, Prezes Stowarzyszenia Gmin Dorzecza 

Górnej Odry w Raciborzu  

9. Jacek Suski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 

10. Leszek Loch, Dyrektor, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 

11. Agnieszka Zakęś Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Urząd 

Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego  

12. Radosław Miążek, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, 

Opolski Urząd Wojewódzki 

13. Elżbieta Lewczuk, Ministerstwo Środowiska  

14. Barbara Skólska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

15. Witold Kadenaci, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

16. Marzena Ewa Krajewska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

17. Anna Świątecka-Wrona, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

18. Witold Wieczorek, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

19. Maciej Jaszczuk, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

20. Ewa Borzecka-Auch, Ministerstwo Gospodarki  

21. Paweł Leszko, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  

22. bryg. Adam Janiuk, Komenda Wojewódzka PSP w Opolu  

23. Anna Maciej, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach  

24. Radosław Roszkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Pradziad 

25. Czesław Kręcichwost, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Glacensis  

26. Andrzej Jankowski, Euroregion Nysa  

27. Andrzej Piętka, Euroregion Nysa  

28. Franciszek Fejdych, Burmistrz Prudnika  

29. Bernard Kubata, Wójt Gminy Walce 

30. Roman Sambor, Zastępca Burmistrza Głuchołaz 

31. Iwona Napieraj, Zastępca Wójta Gminy Rudniki 

32. Irena Wójcik, Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

33. Jan Bukowski, tłumacz  
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Příloha č. 2 

 
XXI zasedání Česko –polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci 

 (Opole, 6.-7. října 2015)  
 

Česká delegace 

 

 

34. Tomáš Kafka, předseda české části komise Ministerstvo zahraničních věcí  

35. Igor Šedo, Ministerstvo zahraničních věcí  

36. Tomáš Chrobák, Ministerstvo zahraničních věcí  

37. Ján Krivoš, Velvyslanectví České republiky  

38. Petr Darmovzal, Velvyslanectví České republiky  

39. Jiří Dorňák, Ministerstvo hospodářství průmyslu a obchodu 

40. Miloš Rydval, Ministerstvo dopravy  

41. Pavel Santarius, Sdružení pro moravskoslezský kraj  

42. Iva Brejzová, Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného 

sboru České republiky  

43. Roman Bílý, Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného 

sboru České republiky  

44. Petr Ošlejšek, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  

45. Jiří Horáček Ministerstvo pro místní rozvoj  

46. Vladimír Šourek Ministerstvo pro místní rozvoj  

47. Michaela Jeřábková, Ministerstvo životního prostředí  

48. Vladimír Pachl, Euroregion Nisa Liberec  

49.  Miroslav Kocián, Euroregion Glacensis  

50. Václav Laštůvka, Euroregion Těšínské Slezsko 

51. Dagmar Valášková, Euroregion Beskydy  

52. Jiří Čepelka, Euroregion Glacensis 

53. Ondřej Holub, starosta obce Malá Morávka  

54. Jaroslaw Radiměřský, tlumočník  

 


