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Definicje… 

• „Współpraca międzyregionalna to partnerska współpraca 

nie graniczących bezpośrednio ze sobą jednostek, jak 

również uczestnictwo w międzynarodowych zrzeszeniach 

i instytucjach jednostek lokalnych i regionalnych”. 

 

• „Każde wspólnie podjęte działanie mające na celu 

umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między 

wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej 

liczby stron, jak również zawarcie porozumień i przyjęcie 

uzgodnień koniecznych do realizacji takich zamierzeń”. 

Toczyski W. (red.), Międzynarodowa współpraca regionów, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 55. 

Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi, sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r., 

Dz.U. z 1993 Nr 61, poz. 287, art. 2. 

 



• W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym była 

realizowana w ramach odrębnego, trzeciego celu polityki spójności Unii 

Europejskiej – Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), która służy 

wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze 

międzynarodowym na terytorium całej UE.  (Jako kontynuacja wcześniejszych 

programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej 

realizowanych w latach 2000-2006 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III ). 

              Współpraca transgraniczna 



• Współpraca transgraniczna stwarza regionom przygranicznym 

szereg korzyści społeczno-gospodarczych i może przyśpieszyć ich 

rozwój.  

 

• Wspólne współdziałanie jest również szansą na wykorzystanie 

unijnych środków pomocowych.  

 

• Dofinansowanie projektów realizowanych w regionach 

przygranicznych stwarza pewne możliwości przeciwdziałania 

konfliktom i zmniejszania dysproporcji rozwojowych. 

 

• W tym celu UE zmodyfikowała uregulowania programów współpracy 

transgranicznej na lata 2007-2013. 

Korzyści… 



• EWT wdrażana jest za pomocą trzech rodzajów programów 

operacyjnych: 

 

 współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych 

inicjatyw lokalnych i regionalnych, 

 

 współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na integrację terytorialną 

UE,  zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę 

środowiska naturalnego, 

 

 współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i  

najlepszych praktyk w zakresie wspierania innowacyjności i gospodarki                                                                                

opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska. 

Korzyści… 



Korzyści… 



Programy unijne  



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2007- 2014 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2007- 2014 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2007 / 2008 

I Międzynarodowa konferencja ratownicza 22-23.03.2007r.  - 

Hotelu „Las” w Piechowicach. 

 

II Międzynarodowa konferencja ratownicza 16-17.10.2008r. - 

Hotelu „Las” w Piechowicach. 

 

 

POCZĄTEK …….. 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2007 / 2008 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2007 / 2008 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2007- 2008 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2007 / 2008 /2009 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2010 - 2011 

„PONADGRANICZNA WSPÓŁPRACA  

SŁUŻB RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W  EUROREGIONIE NYSA”  
NR PROJEKTU: CZ.3.22/1.3.00/08.00637 

Międzynarodowa Konferencja „Ponadgraniczna współpraca służb 

ratownictwa medycznego w Euroregionie Nysa” 29-30.04.2010 w 

Piechowicach. 

  

 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2010 - 2011 

Zakup pierwszego specjalistycznego ambulansu z napędem na 4 

koła na teren pogranicza polsko-czeskiego (2 ambulanse po stronie 

czeskiej oraz 2 po stornie polskiej - Świeradów Zdrój, Bogatynia wraz z wyposażeniem).  



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2010 - 2011 

Organizacja międzynarodowych ćwiczeń ratownictwa medycznego i 

innych służb w Krasnym Lesie k/Frydlantu 16.06.2010 r. ( W ćwiczeniach 

wzięły udział ekipy Pogotowia Ratunkowego w Libercu, Pogotowia Ratunkowego w 

Jeleniej Górze, WS SPZOZ w Zgorzelcu, Straży Pożarnej z Republiki Czeskiej  oraz 

Polski, Polskiego i Czeskiego Czerwonego Krzyża, Policji z Republiki Czeskiej  jak 

również Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Liberca.) 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2010 - 2011 

Międzynarodowe  ćwiczenia służb ratunkowych - Sieniawka 

17.06.2011r.  



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2010 - 2011 

Zrealizowano kurs języka czeskiego dla pracowników 

medycznych. 

Opracowano i wydano słownik polsko-czeski dla pracowników 

medycznych służb ratunkowych. 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2010 - 2011 

Utworzono centra koordynacyjno – kontaktowe (Jelenia Góra, 

Liberec), mające na celu monitorowanie działań bieżących służb ratownictwa 

medycznego w obszarze przygranicznym (czerwiec 2011 ). Wydano 

dwujęzyczne karty medycznych czynności na wszystkie ZRM-y. 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2010 - 2011 

Przeprowadzono staże wymienne pracowników jednostek 

Pogotowia z czeskiej i polskiej strony (ratowników medycznych 

pielęgniarek i lekarzy).  



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2010 - 2011 

W dniu 21.12.2011r. podpisana została umowa 

ramowa między Polską a Niemcami o współpracy 

transgranicznej w ratownictwie medycznym, 

 co jest m.in. rezultatem aktywności Grupy, gdyż 

Euroregion Nysa jest inicjatorem tej umowy.  



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2010 - 2011 

„TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA SŁUŻB RATOWNICTWA MEDYCZNEGO KRAJU 

KRALOVOHRADECKIEGO I JELENIEJ GÓRY” 

 NR PROJEKTU: CZ.3.22/1.3.00/09.01503 

Budowa siedziby Pogotowia Ratunkowego w Trutnovie 

 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2010 - 2011 

„TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA SŁUŻB RATOWNICTWA MEDYCZNEGO KRAJU 

KRALOVOHRADECKIEGO I JELENIEJ GÓRY” 

 NR PROJEKTU: CZ.3.22/1.3.00/09.01503 

Zakup 2 ambulansów  – ambulanse zakupiono dla zespołów 

wyjazdowych stacjonujących   w Kowarach i Kamiennej Górze. 

 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2010 - 2011 

Międzynarodowa Konferencja służb ratunkowych 30-31.03.2011 r. 

w Szklarskiej Porębie.  



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2010 - 2011 

Przeprowadzono staże wymienne pracowników jednostek 

Pogotowia z czeskiej i polskiej strony (ratowników medycznych 

pielęgniarek i lekarzy).  



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2010 - 2011 

Uczestnictwo w Niemiecko-Polskiej Letniej Akademii 

„Ratownictwo w Transgranicznym kontekście regionu Odry i Nysy” 

w Bad Saarow sierpień 2010 i 2011 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2012 

Ćwiczenia służb ratunkowych – Hradec Kralove 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2012 

Ćwiczenia służb ratunkowych –  Kamienna Góra „Bezpieczny Tor”    



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2013 – 2014 … 

 

Mikroprojekt : Opracowanie standardu kształcenia ratowników 

w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze.  

 

• Stworzenie podstaw platformy edukacyjnej, 

• Zakup sprzętu multimedialnego, 

• Staże wymienne, 

• Warsztaty szkoleniowe, 

• Opracowanie standardu / systemu szkoleń. 

• Zakup literatury medycznej. 

 

 



Działania zrealizowane w ramach projektu: 



Działania zrealizowane w ramach projektu: 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2013 – 2014 … 

 

Mikroprojekt: Opracowanie standardu kształcenia ratowników w 

Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze ( warsztaty w Hradec Kralove ). 



Realizacja współpracy …   
Pogotowie Ratunkowe  

w Jeleniej Górze   2013 – 2014 … 

 

Mikroprojekt : Opracowanie standardu kształcenia ratowników w 

Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze ( warsztaty w Jeleniej Górze ).  



Działania zrealizowane w ramach projektu: 

• Stworzona została podstawa internetowej platformy 
edukacyjnej dla pracowników medycznych - opartej na 
systemie e-learningowym.  Pozwoli ona każdemu 
pracownikowi medycznemu korzystać z umieszczonych na 
niej niezbędnych informacji dotyczących wykonywanej pracy, 
systematyzując, wzbogacając posiadaną wiedzę, zgodnie z 
najnowszymi zaleceniami i wytycznymi z zakresu szeroko 
rozumianego ratownictwa. 



Działania zrealizowane w ramach projektu: 



Działania zrealizowane w ramach projektu: 



Działania zrealizowane w ramach projektu: 



Działania zrealizowane w ramach projektu: 



 kursy 
kwalifikacyjne 

 Kursy 
doskonalające 

 Seminaria  Warsztaty 

Ratownik 

medyczny 

Lekarz 

systemu 

Pielęgniarka 

systemu 

Dyspozytor 

medyczny 

  EDUKACJA : 

Szkolenia wewnętrzne, 

samokształcenie, zawody, 

ćwiczenia, pokazy 



  EDUKACJA - Przyszłość: 

Szkolenia 
wewnętrzne 

E-learning 

 Seminaria 

Warsztaty 

Kurs 

 specjalistyczne 

Symulacja 

medyczna 

BLS ILS ALS PHTLS ETC IPLS EPLS NLS PALS  



PYTANIA ? 

DOTAZY ? 




