
-projekt- 
UCHWAŁA  NR          /20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia                            2020 r. 
 

w sprawie nadania śp. Panu Stanisławowi Krupce 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 2019 poz. 512 ze zm.), § 13 pkt  22 Statutu Województwa 
Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999r. 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) oraz § 3 
pkt. 1 i § 7 ust. 1 Uchwały Nr VII/143/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz 
sposobu noszenia, 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Nadaje się pośmiertnie Panu Stanisławowi Krupce Odznakę Honorową „Zasłużony 

dla Województwa Podkarpackiego”.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

  



UZASADNIENIE: 

Kapituła Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”  

na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek Marszałka 

Województwa Podkarpackiego o nadanie pośmiertnie Odznaki Honorowej „Zasłużony 

dla Województwa Podkarpackiego” śp. Panu Stanisławowi Krupce.  

Powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w. 

na świecie. „Solidarność” była owocem marzeń, cierpień i działań wielu Polaków. 

Polska „Solidarność” była w 1980 r. iskrą, która dała początek upadkowi sowieckiego 

imperium. Przy powstaniu „Solidarności” podkreślenia wymaga nieocenione znaczenie 

Kościoła pod przywództwem prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz wielki pontyfikat 

Jana Pawła II i jego pierwsza pielgrzymka do Polski w 1979 r.  W sierpniu 1980 roku 

narodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który stał się 

zaczynem budowy polskiej demokracji i państwa prawa. Polacy zawsze ponad 

wszystko cenili sobie wolność i niezależność i w razie potrzeby stawali do walki  

w obronie tych szczytnych wartości. Należy podkreślić, że „Solidarność”  

w dalszym ciągu odgrywa ważną rolę w naszym kraju. Pan Stanisław Krupka związany 

był z Ruchem Solidarnościowym od początku jego istnienia, jako jej twórca i lider  

w Stalowej Woli.   

 Pan Stanisław Krupka urodził się 28 kwietnia 1953 roku w Stalowej Woli, z którą 

był związany przez całe życie, a zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 23 lipca 2019 roku. 

Był absolwentem Studium Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli (1987). 

W latach 1971-1972 był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego Nowy Wirek 

w Rudzie Śląskiej, a następnie od 1974 roku był zatrudniony w Hucie Stalowa Wola. 

Był współzałożycielem Związku NSZZ „Solidarność" w Narzędziowni Huty Stalowa 

Wola, a także pierwszym przewodniczącym Zarządu Regionu „Ziemia Sandomierska" 

NSZZ, Członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność"  

w Gdańsku oraz Delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Był 

również przewodniczącym Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność"  

w rozmowach z Międzyresortową Komisją Rządową i władzami województwa. Za swą 

działalność związkową był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę 

Bezpieczeństwa. Został internowany w stanie wojennym 13 grudnia 1981 roku. Za 

działalność związkową przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu  

k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie. Został zwolniony 7 grudnia 1982 

roku. Był jednym z najdłużej internowanych działaczy "S" w Regionie. 

Jako Przewodniczący Zarządu Regionu wspierał od 1981 roku inicjatywę Jego 

Ekscelencji ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego o utworzeniu filii Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Od 1990 roku był dyrektorem 

administracyjnym stalowowolskiej Filii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Od początku swej bogatej i różnorodnej 

działalności społecznej związany był bardzo blisko z duszpasterstwem ludzi pracy przy 

obecnej bazylice p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Od 1996 roku 

zaangażowany był w działalność Akcji Katolickiej. Przez wiele kadencji był Prezesem 



Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej. Był również przewodniczącym Rady 

Miejskiej w Stalowej Woli. 

Wieloletnia działalność śp. Pana Stanisława Krupki zarówno związkowa, 

patriotyczna jak i społeczna wyróżniona została takimi odznaczeniami jak: 

1) Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym w 2013 roku 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi położone  

w służbie Państwu i społeczeństwu, 

2) Złotym Krzyżem Zasługi nadanym 12 stycznia 2011 roku przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskie za zasługi dla Państwa i obywateli spełniające 

czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną 

korzyść Państwu i obywatelom  

3) Krzyżem Wolności i Solidarności nadanym w 2015 roku przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej; jest to odznaczenie o charakterze pamiątkowym, 

będące mi. in. nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury 

komunistycznej,     

4) Medalem Złotym za Długoletnią Służbę nadanym 23 września 2009 r., przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne 

wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie 

Państwa.   

Okrągły jubileusz, 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" staje się 

doskonałą sposobnością, aby docenić i wyróżnić szczególnie te osoby, które jak śp. 

Pan Stanisław Krupka od czterdziestu lat angażował się w działalność związkową  

w województwie podkarpackim. NSZZ „Solidarność” to organizacja, która zawsze 

miała na uwadze dobro i ochronę pracownika. Jej dokonania są niezwykłe, związane 

ze współczesną historią Państwa Polskiego, na którą wywarła ona ogromny wpływ.   

Mając na uwadze powyższe zasługi oraz przypadającą w tym roku rocznicę powstania 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" zasadnym jest 

nadanie pośmiertnie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa 

Podkarpackiego” śp. Panu Stanisławowi Krupce.   

 


