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Zapytanie nr 123
Zapytanie w sprawie planów Ministerstwa Obrony Narodowej
dotyczących 12 Szczecińskiej Dywizji Zm echanizowanej w
Szczecinie

v

Szanowny Panie Ministrze,
Niniejszym pozwalam sobie zwrócić się do Pana Ministra z zapytaniem, o plany Ministerstwa Obrony
Narodowej dotyczące 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego w
Szczecinie.
Pojawiające się w mediach oraz w niektórych wypowiedziach publicznych informacje, dotyczące
dalszego stacjonowania ww. jednostki w Szczecinie, wzbudzają zainteresowanie i zaniepokojenie wśród
mieszkańców Szczecina i województwa Zachodniopomorskiego.
12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana jest jedną z najbardziej wartościowych jednostek
Wojska Polskiego. Jej żołnierze byli i są trzonem polsitich misji wojskowych w Iraku i Afganistanie. Nie
bez znaczenia są również miejsca pracy, które generuje obecność 12 Dywizji Zmechanizowanej.
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Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na zapytanie Pana
Posła Krzysztofa Zaremby w sprawie planów Ministerstwa Obrony Narodowej
dotyczących 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie (nr 123), uprzejmie
proszę o przyjęcie następujących informacji.
Priorytety Sił Zbrojnych RP są ukierunkowane m.in. na rozwijanie zdolności
obronnych i potencjału bojowego jednostek wojskowych dyslokowanych na terenie
północno-wschodnim oraz wschodnim Polski. Niemniej jednak nie planuje się, aby
działania w tym zakresie były realizowane kosztem osłabienia potencjału jednostek
dyslokowanych na zachodzie kraju.
„Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022” oraz plany pochodne nie
przewidują zmian dyslokacyjnych (pomiędzy garnizonami) w odniesieniu do wymienionej
w zapytaniu 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Są w nich natomiast
przedsięwzięcia, które w efekcie spowodują znaczne zwiększenie potencjału bojowego
jednostek tej Dywizji, przez sukcesywne wprowadzanie na jej wyposażenie nowoczesnego
uzbrojenia i sprzętu wojskowego (ujęte w „Planie rozwoju Wojsk Lądowych w latach
2013-2022”).
Nadmienię również, że garnizon Szczecin został zakwalifikowany do garnizonów
perspektywicznych, co wiąże się z planowaniem w Szczecinie inwestycji rozwijających
infrastrukturę, w tym bazę szkoleniową, teleinformatyczną, logistyczną i techniczną dla ok.
29 jednostek i instytucji wojskowych tam dyslokowanych.
Istotnym jest również fakt, że na Szczycie NATO w Newport zdecydowano
o podniesieniu kategorii gotowości Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego
w Szczecinie, w wyniku czego zostaną zwiększone jego struktury i stan osobowy.
Dodatkowo działania mające na celu wzmocnienie wschodniej flanki NATO wpływają
w sposób znaczący na dalszy rozwój tej formacji jako regionalnego ośrodka koordynacji
sił NATO. Zakłada się, że po osiągnięciu zdolności do dowodzenia i kierowania siłami
NATO Korpus będzie mogła dowodzić w ramach dużej operacji połączonej.
Podsumowując, pragnę uspokoić mieszkańców Szczecina i pozostałej części
województwa zachodniopomorskiego, że aktualnie nie przewiduje się zmian dyslokacji 12
Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Planowane jest jedynie, zgodnie z „Koncepcją
rozwoju garnizonu Szczecin w latach 2013-2022”, przemieszczenie części dowództwa tej
dywizji, do innego kompleksu w ramach garnizonu Szczecin, w celu poprawy warunków
pracy i racjonalnego wykorzystania infrastruktury.
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