
 
-projekt- 

UCHWAŁA  NR          /20 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia                            2020 r. 

 
w sprawie nadania Panu Markowi Kamińskiemu 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 Markowi Kamińskiemu 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 23 lipca 2020 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Marszałka 

Województwa Podkarpackiego o nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony 

dla Województwa Podkarpackiego” Panu Markowi Kamińskiemu.  

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 Marek Kamiński związany 

był z Ruchem Solidarnościowym  od początku jego istnienia .Był jednym z głównych 

organizatorów i współtwórców NSZZ „Solidarność” w Przemyślu i Regionie 

Południowo- Wschodnim. Tworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni 

Inwalidów Praca w Przemyślu, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Był 

członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Południowo - Wschodniego  

i Delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu, a w okresie od 13 grudnia 1981 do 

1983 roku był członkiem Komisji Koordynacyjnej Regionu Południowo – Wschodniego.  

Podejmował się wielu społecznych inicjatyw. Był organizatorem sieci drukarni  

i kolportażu wydawnictw podziemnych na terenie byłego województwa przemyskiego 

m.in. „Nie” i „Busola”. 

Za działalność związkową był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. We 

wrześniu 1985 roku został aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Jarosławiu 

i w Przemyślu. W grudniu 1985 roku został zwolniony warunkowo za poręczeniem 

zakładu pracy.  

W latach 1988-1989 pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowego Zarządu 

Regionu Ziemia Przemyska oraz członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

W latach 1998-2002 był Radnym Województwa Podkarpackiego z ramienia 

Akcji Wyborczej Solidarność. Obecnie przebywa na emeryturze, stale współpracując  

z Regionem Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”.   

Za swoją działalność na rzecz społeczności ziemi przemyskiej został 

uhonorowany tytułami: 

1) Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”, odznaka 

nadana w 2009 roku przez Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ 

"Solidarność" za patriotyczną postawę, walkę o dobro człowieka oraz 

organizowanie „Solidarności”,   



2) Zasłużony dla Miasta Przemyśla, odznaka nadana w 2015 roku przez 

Prezydenta Miasta Przemyśla za szczególne zasługi dla Miasta Przemyśla  

i jego mieszkańców oraz za kształtowanie pozytywnego wizerunku 

społeczności lokalnej.  

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 

Kamiński 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 

Markowi Kamińskiemu.   

 


