
 
 
 
 

 
XXXV uroczysta sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zwołana w związku z 

przypadającą 80-tą rocznica powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego odbędzie się w 
poniedziałek 24 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  
 
Porządek obrad przewiduje: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Wystąpienie Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
3. Wykład o Centralnym Okręgu Przemysłowym.  
4. Prezentacja  „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”. 
5. Prezentacja na temat szlaku turystycznego COP.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska z okazji 80-tej rocznicy powstania 

COP-u.  
7. Otwarcie wystawy „Od niepodległości do nowoczesności”. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wnioski i oświadczenia radnych. 
10. Zamknięcie sesji. 

                         
 
                             
 

                                                Przewodniczący Sejmiku 
                                                                                          Województwa Podkarpackiego 
 
 
                                                                                                         Jerzy Cypryś 
 
 
 
 
 

 



                                -projekt-                      
  

UCHWAŁA NR XXXV/……./17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

 
z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

 
w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji  

80-lecia utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2016 poz. 486 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 r. 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 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 80-lecia 
utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Załącznik do Uchwały Nr ……………… 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

                                                                                      z dnia 24 kwietnia 2017 r. 
 
 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z okazji 80-lecia utworzenia  

Centralnego Okręgu Przemysłowego 

 
Radni Województwa Podkarpackiego zgromadzeni 24 kwietnia 2017 roku na 

uroczystej XXXV Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażamy głęboki 
szacunek i uznanie twórcom i realizatorom Centralnego Okręgu Przemysłowego. 80-
ta rocznica jego powstania jest okazją do głębszego sięgnięcia do tego dziedzictwa, 
które zostało zawarte zarówno w idei Centralnego Okręgu Przemysłowego,  
jak i konkretnych rozwiązaniach tego gospodarczego fenomenu II Rzeczpospolitej.  

Województwo Podkarpackie ma szczególny mandat do uszanowania tych 
osiągnięć, bowiem wymierne efekty Centralnego Okręgu Przemysłowego do dzisiaj 
wywierają swój głęboki wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy naszego regionu. 
W duchu tego dziedzictwa, konieczne jest powiązanie wizji nowoczesnego i prężnie 
rozwijającego się regionu z tymi aspektami dziejów i dziedzictwa kulturowego, które 
potwierdzają ciągłość procesów społeczno-gospodarczych lub stanowią ich genezę. 
Bez znajomości znaczenia powstania COP-u nie można zrozumieć obecnej specyfiki 
gospodarczej regionu oraz wyznaczać kierunków jego rozwoju. 

Położony w widłach Wisły i Sanu COP stanowił jedną z największych 
inwestycji gospodarczych w Polsce międzywojennej. Realizacja ambitnych planów 
inwestycyjnych w warunkach Polski powojennej nie byłaby możliwa bez aktywnej roli 
państwa w życiu gospodarczym oraz olbrzymiego zaangażowania całego 
społeczeństwa. Dla kraju, który z trudem zwalczał dziedzictwo zaborów, szybki 
postęp techniczny i cywilizacyjny oraz zmobilizowanie społeczeństwa wokół idei 
COP-u było rewolucją i oddechem prawdziwej wolności i niepodległości. Realizacja 
ambitnych planów Eugeniusza Kwiatkowskiego w postaci Centralnego Okręgu 
Przemysłowego była ukoronowaniem marzeń pokoleń ludzi, chcących żyć  
w nowoczesnym państwie. COP powstał z ich wysiłku i był wielkim krokiem  
w przyszłość.  

 
Centralny Okręg Przemysłowy jest dzisiaj bezsprzecznym symbolem  

i przykładem śmiałej wizji rozwoju gospodarczego wcielonej w życie i zachowującej 
ciągłość mimo różnych zawirowań historii. Ta enklawa nowoczesności między Wisłą  
i Sanem to pierwszy krok do realizacji marzeń o polskiej potędze gospodarczej. 
Wprawdzie ze względu na II wojnę światową trzeba było odłożyć na bok te marzenia, 
to jednak inwestycja jaką był COP i tak się opłacała. Wciąż z niej czerpiemy 
rozwijając gospodarkę regionu i planując przyszłość nie tylko gospodarczą naszej 
Małej Ojczyzny.  



 
Ze szczególną mocą brzmią dzisiaj słowa twórcy Centralnego Okręgu 

Przemysłowego premiera Eugeniusz Kwiatkowskiego: 

W tym bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska istnieć może tylko państwo 
silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, rozwijające bujnie 
indywidualne wartości każdego człowieka, a więc demokratyczne, zwarte  
i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, budzące szacunek na zewnątrz, 
przeniknięte walorami kultury i cywilizacji, państwo nowoczesne, zachodnie mnożące 
w wyścigu pracy własne wartości materialne i moralne. Czy możemy wahać się, 
stojąc u drogowskazu, gdzie pójść? 

Pomni więc dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego deklarujemy 
poszanowanie dla aktywnej roli państwa, jego konsekwentnej i spójnej polityki 
zmierzającej do harmonijnego rozwoju społeczeństwa. 80-lecie Centralnego Okręgu 
Przemysłowego jest okazją do przypomnienia znaczenia potrzeby rozwijania oraz 
popierania polskiego przemysłu i produkcji dla przyszłości gospodarki. Mamy 
nadzieję, iż wzorce płynące z idei COP, zrealizowane w oparciu o silną pozycję 
państwa i autorytet jego instytucji w ścisłej współpracy ze społeczeństwem, będą 
drogowskazem dla nas współczesnych jak należy kreować kierunki rozwoju Naszej 
Ojczyzny.  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego poprzez przyjęcie stanowiska z okazji 

80-tej rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego  chce podkreślić rolę 

utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego i jego znaczenie dla współczesnego 

województwa podkarpackiego. COP stanowi dziedzictwo gospodarcze regionu, do 

którego należy się odwoływać, przypominać o nim i rozwijać go. Współczesne 

województwo podkarpackie wyrosło z wieloaspektowej i wielowątkowej aktywności 

mieszkańców na polu przedsiębiorczości, gospodarności i wynalazków, które 

odmieniły świat. Samorząd Województwa chce nieustannie nawiązywać do 

dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego poprzez wspieranie rozwoju 

gospodarczego regionu oraz aktywności jego mieszkańców na drodze 

wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju, sięgającego do wielokulturowego, 

regionalnego dorobku przedsiębiorczości i wynalazczości.  
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