
-projekt- 
UCHWAŁA  NR          /20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia                            2020 r. 
 

w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Sieczkosiowi 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 Panu Zbigniewowi Sieczkosiowi 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 r. zaopiniowała pozytywnie wniosek Marszałka 

Województwa Podkarpackiego o nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony 

dla Województwa Podkarpackiego” Panu Zbigniewowi Sieczkosiowi.  

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 Zbigniew Sieczkoś 

związany był z Ruchem Solidarnościowym  od początku jego istnienia. Urodził się  

4 listopada 1949 roku w Stalowej Woli. W 1971 roku został absolwentem wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, natomiast  

w roku 1976 ukończył aplikację sędziowską i radcowską w Rzeszowie. Pracował  

w charakterze radcy prawnego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku 

Polskiego  Oddział – Rzeszów, Przedsiębiorstwach Gospodarki Regionalnej  

w Rzeszowie i Łańcucie, w Narodowym Banku Polskim w oddziale Rzeszów. W latach 

1992- 1993 był prezesem, a w latach 2003- 2004 wiceprezesem spółki R-press, 

wydającej dziennik lokalny „Nowiny” w Rzeszowie. Pełnił funkcję wojewody 

rzeszowskiego w latach 1997- 1998, a po reformie administracyjnej kraju w latach 

1999- 2001 wojewody podkarpackiego. W latach 2002- 2006 był radnym Województwa 

Podkarpackiego, kierował wówczas pracami Komisji Rewizyjnej. W latach 2006- 2009 

był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Radia Rzeszów. Zawsze 

angażował się w pracę na rzecz Samorządu Województwa i mieszkańców 

Województwa Podkarpackiego, nawet pomimo pogarszającego się stanu zdrowia. 

Ważnym elementem zwieńczającym jego długoletnią karierę zawodową było to, iż  

w latach 2015 – 2019 był członkiem Trybunału Stanu.                   

Biorąc pod uwagę działalność „Solidarnościową” Pana Zbigniewa Sieczkosia 

należy zaznaczyć, że rozpoczął ją we wrześniu 1980 roku wstępując do NSZZ 

„Solidarność”. Od lipca 1981 roku do 13 grudnia 1981 roku był członkiem Prezydium 

Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego był jednym z inicjatorów powstania niejawnej struktury „S”- Regionalnej 

Komisji Wykonawczej, pracami której kierował w latach 1982- 1989.  

Był przedstawicielem Regionu w kontaktach ze środowiskami opozycji 



solidarnościowej w Polsce. Za działalność w podziemiu objęty został represjami 

komunistycznych władz. Do 1992 roku pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu 

Regionu Rzeszowskiego „S”. Był także delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 

„S". W latach 1991-1992 pełnił funkcję członka Prezydium Komisji Krajowej Związku.  

W latach 1988-1992 angażował się w działalność Diecezjalnej Rady Kultury 

przy Ordynariuszy Przemyskim Jego Ekscelencji ks. bp. Ignacym Tokarczuku.  

Wieloletnia działalność Pana Zbigniewa Sieczkosia zarówno związkowa, 

patriotyczna jak i społeczna wyróżniona została takimi odznaczeniami jak:  

1) Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym w 2017 roku 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym w 2007 roku przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) Krzyżem Wolności i Solidarności, nadanym w 2016 roku przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) Zasłużonym dla Regionu Rzeszowskiego  NSZZ „Solidarność”, nadanym  

w 2015 roku. 

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 

Pan Sieczkoś od czterdziestu lat angażują 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 Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” Panu 

Zbigniewowi Sieczkosiowi.   

 


