
UCHWAŁA Nr  391 / 7853 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 30 maja 2022 r. 

 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie przyjęcia stanowiska w związku  
z koniecznością zwiększenia obecności związków organizacyjnych Sił 

Zbrojnych RP na obszarze Województwa Podkarpackiego. 
 

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

województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547) i § 29 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 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 

 

Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z koniecznością zwiększenia 

obecności związków organizacyjnych Sił Zbrojnych RP na obszarze 

Województwa Podkarpackiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwałę przekazuje się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 



-Projekt- 

 

UCHWAŁA NR…./……./21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………. maja 2022 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska  

w związku z koniecznością zwiększenia obecności związków organizacyjnych 

Sił Zbrojnych RP na obszarze Województwa Podkarpackiego   

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz.547 z późn. zm. ) oraz § 19 ust. 2 Statutu  

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

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 

28, poz. 1247 z późn. zm.), 

 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Przyjmuje się Stanowisko w związku z koniecznością zwiększenia obecności 

związków organizacyjnych Sił Zbrojnych RP na obszarze Województwa 

Podkarpackiego, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

Stanowisko, o którym mowa w § 1 adresuje się do: 

⎯ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

⎯ Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, 



⎯ Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, 

⎯ Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

⎯ Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

⎯ Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

⎯ Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

⎯ Wojewody Podkarpackiego, 

⎯ Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

⎯  Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr…./……/22 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ………… maja 2022 

 

 

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w związku z koniecznością zwiększenia obecności związków organizacyjnych 

Sił Zbrojnych RP na obszarze Województwa Podkarpackiego 

 
 

 
 24 – go lutego 2022 r. Federacja Rosyjska bez wypowiedzenia wojny 

zaatakowała Ukrainę. Ten akt barbarzyńskiej napaści na sąsiadujące z Polską 

państwo stanowi realne zagrożenie dla pokoju światowego,  w tym bezpieczeństwa 

Polski. Od pierwszego dnia wojny Polska wspiera na wszystkich płaszczyznach naród 

ukraiński. Staliśmy się „supermocarstwem pomocy humanitarnej walczącej Ukrainie” 

– jak ocenił to ambasador Stanów Zjednoczonych – Mark Brzezinski. 

 Polska nie może zapomnieć o swoim bezpieczeństwie w myśl reguły: „Chcesz 

pokoju, szykuj się na wojnę”. Z inicjatywy rządu Rzeczypospolitej Polskiej została 

przegłosowana przez Sejm RP ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. 

Zakłada ona m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii do trzystu tysięcy żołnierzy 

wojsk operacyjnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest to ponad dwukrotne 

zwiększenie liczebności naszych sił zbrojnych.  

 Sejmik Województwa Podkarpackiego uważa, że tworzące się nowe dywizje 

powinny być rozlokowane – ze względu na największe zagrożenie bezpośrednim 

konfliktem – przede wszystkim we wschodnich województwach Polski.  

Uważamy, że jedna z nowo formowanych dywizji powinna być rozlokowana  

w Województwie Podkarpackim jako województwie o najdłuższej granicy z Ukrainą. 

Stanowisko to kierujemy do najważniejszych osób w państwie, w tym do 

Zwierzchnika Sił Zbrojnych – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – pana Andrzeja 

Dudy. Tym samym, wnioskujemy o wzięcie pod uwagę głosu Samorządu 

Województwa Podkarpackiego jako reprezentanta Społeczeństwa Województwa 

Podkarpackiego, zatroskanego o bezpieczeństwo Polski, regionu i swoich rodzin. 

 



Otrzymują: 

 

⎯ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – pan Andrzej Duda, 

⎯ Premier Rzeczypospolitej Polskiej – pan Mateusz Morawiecki, 

⎯ Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej – pan Mariusz Błaszczak, 

⎯ Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – pani Elżbieta Witek, 

⎯ Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – pan Tomasz Grodzki, 

⎯ Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej – pan Marek Kuchciński, 

⎯ Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – 

pan Michał Jach, 

⎯ Wojewoda Podkarpacki – pani Ewa Leniart. 

⎯ Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

⎯  Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

Po 2015 r. nastąpiła zmiana koncepcji obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zakłada ona, że zagrożenie dla Polski stanowi imperialna polityka Federacji 

Rosyjskiej. W konsekwencji, pierwsza linia odstraszania i obrony naszych granic 

powinna opierać się na obecności dużych związków taktycznych (dywizji), 

rozlokowanych blisko i równomiernie przy granicy z Federacją Rosyjską (okręg 

kaliningradzki) oraz na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wynikiem tej koncepcji było przeniesienie w 2019 r. dowództwa 16 Dywizji 

Zmotoryzowanej/ 16 DZ/ z Białobrzegów/Warszawa/ do Olsztyna oraz utworzenie 18 

Dywizji Zmotoryzowanej/18 DZ/ wraz z dowództwem w Siedlcach.  

Zasada równomiernego rozlokowania wojsk wskazuje Podkarpacie, w tym 

Rzeszów jako miejsce rozmieszczenia i utworzenia dowództwa nowej dywizji, której 

powołanie wynika wprost z Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, tj. 

dwukrotnego zwiększenia liczebności wojsk Rzeczypospolitej Polskiej – do 300 tys. 

żołnierzy.  

Nowopowstająca dywizja musi być tworzona w oparciu o doświadczone, niższe 

związki taktyczne – brygady, które powinny mieć duże doświadczenie w operacjach 

międzynarodowych i w szkoleniach z sojusznikami w ramach NATO. Taką jednostką 

jest 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, której dowództwo znajduje się w 

Rzeszowie. Jest to jednostka o wielkich tradycjach oraz posiadająca doświadczenie 

we wspólnych manewrach w ramach NATO, jak również w udziale w misjach 

wojskowych w Europie i w Azji.  

Atutem opowiadającym się za powstaniem nowej dywizji na Podkarpaciu jest 

lotnisko w Jasionce, które dysponuje infrastrukturą pozwalającą na przyjmowanie 

najcięższych samolotów transportowych. Ważnym czynnikiem strategicznym jest 

również położenie Rzeszowa na skrzyżowaniu dróg A4 i S19, pozwalające na szybką 

rotację sprzętu wojskowego. W okolicach Rzeszowa znajduje się również duży poligon 

wojskowy w Nowej Dębie. Nie bez znaczenia jest również istniejąca w Województwie 

Podkarpackim duża liczba powołań do Wojska Polskiego oraz do Wojsk Obrony 

Terytorialnej.   

Sformowanie nowej dywizji na Podkarpaciu przyczyni się do zwiększenia 

bezpieczeństwa naszych mieszkańców, jak i do utworzenia tysięcy miejsc pracy.  

 


