
 
-projekt- 

UCHWAŁA  NR          /20 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia                            2020 r. 

 
w sprawie nadania Panu Edwardowi Mrozowi 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 Edwardowi Mrozowi 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 Edwardowi Mrozowi.  

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 Edward Mróz związany był 

z Ruchem Solidarnościowym  od początku jego istnienia. Urodził się 13 grudnia 1941 

roku w Rymanowie. Od 1959 roku pracował w Sanockiej Fabryce Autobusów „Polmo 

Autosan”. W roku 1980 został Przewodniczącym Komisji Wydziałowej,  

a następnie pełnił funkcję członka Prezydium Komitetu Zakładowego NSZZ 

„Solidarność” w Sanockiej Fabryce Autobusowej, a także członka Zarządu Regionu 

Podkarpackie NSZZ „Solidarność”. 14 grudnia 1981 roku był jednym z organizatorów 

i inspiratorów strajku w Sanockiej Fabryce Autobusów, za co został zwolniony  

z pracy 15 grudnia 1981 r., na mocy dekretu za nieprzestrzeganie postanowień 

zawartych w art. 14 dekretu o stanie wojny w PRL, w myśl którego umowa o pracę 

została rozwiązana z winy pracownika, bez wypowiedzenia. Do pracy został 

przywrócony po 9 latach. Od 1982 roku w ramach współpracy z podziemnymi 

strukturami NSZZ „Solidarność” udzielał pomocy internowanym oraz związkowcom 

pozbawionym pracy, kolportował wydawnictwa bezdebitowe (podziemne) oraz 

uczestniczył w pracach Duszpasterstwa Rolników w Haczowie. W lipcu 1986 roku na 

ścianie frontowej Kościoła Przemienienia Pańskiego w Sanoku zamontował tablicę 

poświęconą dowódcom Armii Krajowej ufundowaną przez „Podziemie”. Był 

zatrzymany na 48 godzin, przesłuchiwany i poddawany rewizji.  

  Od lat 80 - tych prowadzi jedyny w Polsce warsztat paradnych hełmów 

strażackich wzorowanych na hełmach z czasów zaborów i II RP. Paradne hełmy 

strażackie, znalazły uznanie wśród strażaków w całej Polsce jak i za granicą, dzięki 

czemu promują całe Województwo Podkarpackie. Hełm z Trześniowa znajduje się  

w Izbie Pamięci poświęconej poległym Strażakom i Funkcjonariuszom Policji  

11 września 2001 r. w wyniku ataku terrorystycznego na World Trade Center  

w Nowym Jorku – wręczony przez ówczesnego Marszałka Sejmu RP. 



Pan Edward Mróz pełnił też funkcję Przewodniczącego Związku Emerytów  

i Rencistów przy Zarządzie NSZZ „Solidarność” w Krośnie. Był zastępcą wójta Gminy 

Haczów, a także przez 6 kadencji radnym Gminy Haczów oraz ławnikiem w Sądzie 

Okręgowym w Krośnie. Przez 24 lata pracował na rzecz społeczności Gminy Haczów.  

Wieloletnia działalność Pana Edwarda Mroza zarówno związkowa, patriotyczna 

jak i społeczna  wyróżniona została takimi odznaczeniami jak:  

1) Złotym Krzyżem Zasług, nadanym 28 sierpnia 2006 roku przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej,     

2) Krzyżem Wolności i Solidarności, nadanym 1 grudnia 2015 roku przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) Honorową Odznaką „Semper Fidelis”, nadaną 11 listopada 2016 roku przez 

Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów za zasługi w działalności na rzecz 

środowisk emerytów i rencistów, 

4) Medalem z okazji 25. Rocznicy podpisania porozumień sierpniowych NSZZ 

„Solidarność”, nadanym w 2005 roku,  

5) Odznaką Honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych”, nadaną 13 listopada 2005 r. 

przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, 

6) Medalem Okolicznościowym Ligi Obrony Kraju z Okazji 100. Rocznicy 

odzyskania niepodległości nadanym w 2018 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 

Mróz 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 

Edwardowi Mrozowi.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_do_Spraw_Kombatant%C3%B3w_i_Os%C3%B3b_Represjonowanych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_do_Spraw_Kombatant%C3%B3w_i_Os%C3%B3b_Represjonowanych

