
 
 
 
 
 
 

 Niniejszym zawiadamiam, że działając na podstawie art. 21 ust.7 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  oraz § 16 ust. 2 Statutu Województwa 
Podkarpackiego zwołuję XIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która  odbędzie 
się w dniu 13 marca  2012 roku, (wtorek) o godzinie 1600 w sali  audytoryjnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  przy  al. Łukasza Cieplińskiego 4  
w Rzeszowie.                                     

 
Porządek obrad przewiduje: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania prof. dr hab. Jerzemu Buzkowi odznaki 

honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
3. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania kpt. Tadeuszowi Wronie odznaki honorowej 

„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
4. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania dla Biura Wystaw Artystycznych  

w Rzeszowie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wnioski i oświadczenia radnych. 
7. Zamknięcie sesji. 

 
 
 
 

                                                                         Przewodnicząca Sejmiku 
                                                                    Województwa Podkarpackiego 
 
                                                                             

       Teresa Kubas - Hul 
 
 
 
 
 

 
 



-projekt- 
UCHWAŁA  NR         /          /11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W RZESZOWIE 

 
z dnia                            2011 

 
w sprawie nadania prof. dr. hab. Jerzemu Buzkowi odznaki honorowej 

„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) 
§ 13 pkt 22 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 1999r., Nr 28, poz.1247 z późn. zm.) oraz § 4 i § 11 Uchwały 
Nr XXXI/341/01 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 maja 
2001 r., w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu 
noszenia, zmienionej Uchwałą  
Nr XLVIII/893/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. po 
rozpatrzeniu wniosku Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Nadaje się prof. dr. hab. Jerzemu Buzkowi odznakę honorową „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”.  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały zleca się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 



 

U Z A S A D N I E N I E 

Kapituła odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” po 
przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2012 r., wniosku o nadanie odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” prof. dr. hab. Jerzemu 
Buzkowi pozytywnie rozpatrzyła przedmiotowy wniosek.  

Prof. dr hab. Jerzy Buzek jest jednym z wybitniejszych naukowców  
i nauczycieli akademickich, działacz społeczny i opozycjonista (działacz Solidarności) 
oraz poseł na Sejm. Jako Prezes Rady Ministrów prof. dr hab. Jerzy Buzek rozpoczął 
wprowadzanie czterech wielkich reform; administracyjnej, edukacyjnej, zdrowotnej i 
emerytalnej, wprowadził Polskę do NATO oraz położył podwaliny pod członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej. 

Jako eurodeputowany prof. Jerzy Buzek posiadając bogate doświadczenie w 
pracy parlamentarnej i rządowej wybitnie reprezentuje  
w Parlamencie Europejskim interesy Polski, a zwłaszcza regionów będących – jak 
Województwo Podkarpackie – beneficjentami polityki spójności UE. Pełniąc te 
odpowiedzialne funkcje utrzymywał jednocześnie ścisłe związki  
z Województwem Podkarpackim, wielokrotnie uczestnicząc osobiście w ważnych 
wydarzeniach na jego terenie, m.in. promując związki środowiska naukowego regionu 
z gospodarką, aktywnie biorąc udział w konferencjach i sympozjach, np. w 
międzynarodowej konferencji „Wspólna Polityka Rolna 2013 plus” w Jasionce w 2011 
r.  
Wspierał interesy Województwa wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego, wspomagał przedstawicieli Województwa w Komitecie Regionów i 
innych instytucjach unijnych. Aktywnie promował i promuje utrzymanie  
i poszerzenie silnej polityki spójności UE w Parlamencie Europejskim.  

Posiada tytuł doctora honoris causa uniwersytetów w Seulu  
i Dortmundzie, Isparcie, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Opolskiej, Politechniki 
Śląskiej, Politechniki Łódzkiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej 
oraz Wojskowej Akademii Technicznej. 

Otrzymał nagrody i tytuły takie jak: „Krzesło roku 1998’ („The Warsaw Voice”), 
Nagrodę im. Grzegorza Palki (1998), „Europejczyk Roku’ (Forum Izb Gospodarczych 
Unii Europejskiej, 1998), „Człowiek roku” tygodnika Wprost (1998), Nagrodę Gustawa 
Adolfa (2004), „Eurodeputowany roku” („The Parliament Magazine”, 2006), Śląska 
Nagroda Jakości (2007), „Człowiek Roku” województwa śląskiego („Forbes” 2007) 
Nagroda Lewiatana im. Władysława Grabskiego (2008), Złota Odznaka z Brylantem 
Senatu Politechniki Wrocławskiej (2008), „Wiktor w kategorii Najpopularniejszy 
Polityk”, Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Szachowego (2009), Nagroda 
Specjalna BBC Lider Polskiego Biznesu (2009), nagroda Polonii z niektórych krajów 
europejskich „POLONICUS 2011”. W 2006 uznany został za najbardziej pracowitego 
europosła (MEP Awards) w kategorii Badania i Technologia.  

 



-projekt- 
UCHWAŁA  NR         /          /11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W RZESZOWIE 

 
z dnia                            2011 

 
w sprawie nadania kpt. Tadeuszowi Wronie odznaki honorowej „Zasłużony dla 

Województwa Podkarpackiego”. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) 
§ 13 pkt 22 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 1999r., Nr 28, poz.1247 z późn. zm.) oraz § 4 i § 11 Uchwały 
Nr XXXI/341/01 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 maja 
2001 r., w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu 
noszenia, zmienionej Uchwałą  
Nr XLVIII/893/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. po 
rozpatrzeniu wniosku Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Nadaje się kpt. Tadeuszowi Wronie odznakę honorową „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”.  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały zleca się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 



 

U Z A S A D N I E N I E 

Kapituła odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” po 
przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2012 r., wniosku o nadanie odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” kpt. Tadeuszowi Wronie 
pozytywnie rozpatrzyła przedmiotowy wniosek.  

Tadeusz Wrona - Kapitan Polskich linii Lotniczych LOT. Swoją historię  
z lotnictwem rozpoczął w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, gdzie zdobył 
licencję pilota szybowcowego i samolotowego. Swoją życiową pasję postanowił 
pogłębić poprzez studia na Wydziale Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej na 
kierunku pilotażu. Był absolwentem pierwszego rocznika pilotów, którzy opuścili mury 
rzeszowskiej uczelni. W latach 90 rozpoczął pracę  
w Polskich liniach Lotniczych LOT, jako pilot samolotów Boeing 767 i jest dziś jednym 
z najbardziej doświadczonych pilotów.  

1 listopada 2011 r. kpt. Tadeusz Wrona uratował życie 231 pasażerów 
samolotu Boeing 767 lecącego z Nowego Jorku do Warszawy. Awaria podwozia 
uniemożliwiła normalną procedurę lądowania samolotu. Tylko opanowanie, niezwykły 
profesjonalizm, doświadczenie i umiejętności kpt. Wrony pozwoliły bezpiecznie 
sprowadzić samolot na ziemię. Ten bohaterski czyn pilota stał się natchnieniem dla 
wielu młodych ludzi, którzy już są lub planują zostać studentami Ośrodka Kształcenia 
Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. 

Za zasługi dla rozsławienia podkarpackich tradycji lotniczych i kierunku 
szkolenia pilotów Politechniki Rzeszowskiej kpt. Tadeusz Wrona otrzymał  
w styczniu 2012 roku, przyznany przez Senat Politechniki, Medal Zasłużony dla 
Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.  

 

Za działalność kpt. Tadeusz Wrona został uhonorowany licznymi medalami i 
odznaczeniami: 
 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – 2011 r. 
 Medalem Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza 2011r. 
 Tytułem Honorowy Obywatel Miasta Leszna – 2011 r. 
 Złotą Odznaką z Trzema Diamentami międzynarodowej Organizacji Lotniczej (FAI). 
 Odznaką Żurawia Polskich Linii Lotniczych LOT. 

 
 

 
  



-projekt- 
UCHWAŁA  NR         /          /11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W RZESZOWIE 

 
z dnia                            2011 

 
w sprawie nadania dla Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie odznaki 

honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) 
§ 13 pkt 22 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 1999r., Nr 28, poz.1247 z późn. zm.) 
oraz § 4 i § 11 Uchwały Nr XXXI/341/01 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 28 maja 2001 r., w sprawie ustanowienia odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, 
zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia, zmienionej Uchwałą  
Nr XLVIII/893/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. 
po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Nadaje się dla Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie odznakę 
honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały zleca się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 



 

U Z A S A D N I E N I E 

Kapituła odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego” po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2012 r., 
wniosku o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego” dla Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie pozytywnie 
rozpatrzyła przedmiotowy wniosek.  

 
BWA w Rzeszowie powstało w 1962 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady 

Narodowej jako placówka kultury. BWA w Rzeszowie jest największą galerią 
polski południowo-wschodniej. Odbywały się tu liczne wystawy, które przeszły do 
historii sztuki najnowszej. BWA potocznie zwane Domem Sztuki jest miejscem 
jednoczącym środowisko artystyczne Rzeszowa i regionu. Było i jest inicjatorem 
różnych konfrontacji, dialogów, wymiany doświadczeń twórczych podczas 
konkursów, plenerów i warsztatów, spotkań autorskich. 

Kiedy jeszcze nie używano słowa promocja, bieszczadzkie plenery  
w Solinie, plener w Julinie, obecnie organizowane plenery w Kolbuszowej, 
Boguchwale i Niebylcu rozsławiały uroki naszych terenów wśród artystów w nich 
uczestniczących z kraju i ze świata. Dom Sztuki nie jest hermetycznym miejscem 
organizowania tylko wystaw. Wielotorowa współpraca z innymi instytucjami 
decydowała, że było i jest to miejsce koncertów, wieczorów słowno muzycznych  
i literackich promocji. 

BWA jest organizatorem wielu akcji oraz imprez feryjnych i całorocznych 
dla dzieci i młodzieży. Edukacja w zakresie historii sztuki, do dziś prowadzone 
zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży czy doroczny wojewódzki konkurs 
plastyczny, wyłoniły wiele młodych talentów, a działania te edukowały  
i uwrażliwiały pokolenia młodych ludzi na sztukę i piękno. 

Różnego rodzaju konkursy adresowane do profesjonalnych twórców,  
z których ponad 25 lat temu zrodził się „Obraz, Grafika, Rysunek, rzeźba Roku” 
w niezmiennej do dziś formule jest rokrocznie ważnym punktem kalendarza 
artystycznego Podkarpacia. W 2007 roku, po 18 latach nieobecności na mapie 
kulturalnych wydarzeń, BWA reaktywowało konkursową wystawę, z której słynęło 
w latach 70. i 80. XX w. „Jesienne Konfrontacje” Triennale Polskiego Malarstwa 
Współczesnego. 

BWA ma również zasługi w dziedzinie promocji polskiej sztuki za granicą. 
Instytucja była organizatorem promocji rzeszowskich artystów po za granicami 
kraju. Zorganizowano wystawę członków ZPAMiG w Paryżu pn. „Impresje stąd  
i stamtąd”, prezentacje sztuki polskiej w Instytucie Polskim w Lipsku i Berlinie 
(lata 80.). Od 2009 roku BWA zorganizowało pięć wystaw za granicą. Były to 
ważne promocyjne działania na rzecz artystów z województwa podkarpackiego. 
Odbyły się one w Belgii, Grecji, Rumunii, Słowacji i na Litwie.  
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