
UCHWAŁA NR IX/80/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie nadania Piotrowi Pustelnikowi 
Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2020.920 t.j. ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (Dz.U.2016 t.j.) oraz § 6 i § 7 Uchwały nr VII/64/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 
30 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, ustalenia jej 
wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobie jej noszenia (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4160 z dnia 
12 października 2015 r.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Odznakę Honorową Powiatu Kłodzkiego Piotrowi Pustelnikowi za zasługi poczynione na rzecz 
Powiatu Kłodzkiego. 

§ 2.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Piotr Pustelnik jest doktorem inżynierii chemicznej, alpinistą i himalaistą. Jako trzeci, po Jerzym 
Kukuczce i Krzysztofie Wielickim zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników. Zdobycie Karakorum 
i Korony Himalajów zajęło mu 20 lat. Wielokrotnie ratował życie innym himalaistom. Za swoje 
osiągnięcia w dziedzinie wspinaczki wysokogórskiej został nagrodzony i wyróżniony wieloma 
nagrodami, w tym, za zdobycie Karakorum i Korony Himalajów otrzymał „Super Kolosa”. Jest to 
najważniejsza polską nagrodę za całokształt osiągnięć podróżniczych wręczaną podczas prestiżowych 
Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów „Kolosy”.  Od 2016 roku Piotr Pustelnik 
jest prezesem Polskiego Związku Alpinizmu. Z urodzenia jest łodzianinem. Od wielu lat związany jest 
z Międzynarodowym Festiwalem Górskim im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju, będąc zarówno 
prelegentem, jak i jednym z głównych organizatorów. Od czterech lat mieszka na ziemi kłodzkiej, 
w Stroniu Śląskim wraz z rodziną i działa na rzecz rozwoju turystyki w powiecie kłodzkim poprzez 
promocję tras pieszych, rowerowych, narciarstwa oraz ochrony sudeckiej przyrody. 

   

Przewodniczący Rady Powiatu 
Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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