
-Projekt- 

    

UCHWAŁA NR…./……./21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……….2021 r. 

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia 

uznania i wdzięczności dla pracowników służb medycznych pracujących 

nieustannie w stanie zagrożenia zdrowia i życia w dobie pandemii. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa ( Dz. U. z 2020 r. poz.1668) oraz § 19 ust. 2 Statutu  Województwa 
Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz.Urz. Woj. Podk. Z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 
z późn. zm.); 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 

wyrażenia uznania i wdzięczności dla pracowników służb medycznych pracujących 

nieustannie w stanie zagrożenia zdrowia i życia w dobie pandemii, w brzmieniu 

ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podkarpackiemu. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego.  

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik do Uchwały Nr…./……/21 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia …………2021… 

 
„Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie  

wyrażenia uznania i wdzięczności dla pracowników służb medycznych 

pracujących nieustannie w stanie zagrożenia zdrowia i życia w dobie pandemii” 

 
 

Pandemia związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który powoduje 

ostrą chorobą układu oddechowego Covid-19 zmieniła nasze codzienne funkcjonowanie. 

Mimo niebezpieczeństwa oraz zagrożenia stawiają mu czoło i stoją na straży naszego zdrowia 

przedstawiciele służb medycznych. Radni Województwa Podkarpackiego, mając na uwadze 

dobro i zdrowie mieszkańców regionu, wyrażają szacunek, uznanie oraz wdzięczność dla 

pracowników służby ochrony zdrowia. W sytuacji pandemii wysiłek lekarzy, ratowników 

medycznych, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych oraz służb medycznych pracujących 

na rzecz pacjentów jest wielkim wyzwaniem, służbą szczególnie odpowiedzialną i niosącą 

często zagrożenie własnego zdrowia oraz życia. Realizacja pomocy drugiemu człowiekowi 

przybrała w dzisiejszych czasach szczególny wymiar – służby bez względu na konsekwencje.  

W tych trudnych chwilach prosimy Was o wytrwanie, zarówno przy łóżkach pacjentów, 

jak i w zmaganiach z trudnościami systemu w dobie pandemii. Wiemy, że to wymaga także 

poświęceń ze strony Waszych Rodzin i Bliskich. W tym ciężkim czasie także im dziękujemy za 

wspieranie Was w sytuacji, której przetrwania uczymy się wszyscy.  

Od marca jesteśmy świadkami i uczestnikami wydarzeń, których nikt nie mógł 

przewidzieć. Miesiące pandemii są dla nas wszystkich wielkim bagażem doświadczeń na 

przyszłość w kwestii organizacji systemu ochrony zdrowia, organizacji naszej pracy, a także 

przewartościowania pewnych idei i założeń. W tej chwili chcemy zaapelować do wszystkich, 

którzy są władni do podejmowania decyzji, o podjęcie starań, aby usprawnić system ochrony 

zdrowia wykorzystując doświadczenia z pandemii, aby jednocześnie nie stracić z pola 

widzenia, z jednej strony dobra pacjentów, z drugiej dobra tych, którzy niosą im pomoc.   

Apelujemy do wszystkich, by w tej trudnej chwili skoncentrować się wyłącznie na 

zapewnieniu wszystkim pracownikom podkarpackiej służby zdrowia oraz placówek ochrony 

zdrowia traktowania z szacunkiem i umożliwienia świadczenia pracy. Wszelkie konflikty, do 

jakich dochodziło w ostatnim czasie, powinny zostać zakończone, zażegnane i pozytywnie 

rozwiązane. Teraz najważniejsza jest pomoc wszystkim chorym, a to wymaga spokoju 

w stosunkach pracowniczych oraz wsparcia ze strony nas wszystkich, bez względu na 

zajmowane stanowiska, pełnione funkcje oraz poglądy. Jedynym w tej chwili celem jest 

ratowanie zdrowia i życia chorych nie tylko na Covid-19 i zapewnienie spokojnej pracy służbie 

zdrowia.  



 

 

UZASADNIENIE 
 

 
 Pandemia Covid-19 wpływa na życie wszystkich mieszkańców Podkarpacia, ale 

w szczególności na funkcjonowanie służby zdrowia. Na lekarzach, ratownikach medycznych, 

pielęgniarkach i innych pracownikach medycznych spoczywa główny ciężar walki z chorobą, 

która zmieniła naszą rzeczywistość.  

Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 roku przyjęła wniosek w sprawie 

wyrażenia inicjatywy uchwałodawczej w zakresie opracowania stanowiska dotyczącego 

wyrażenia uznania i wdzięczności dla pracowników służb medycznych pracujących 

nieustannie w stanie zagrożenia zdrowia i życia w dobie pandemii. Projekt stosownej uchwały 

opracowany został przez Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego. 

Samorząd Województwa Podkarpackiego niniejszą uchwałą chce wyrazić dla 

pracowników służb medycznych swoją wdzięczność i uznanie za walkę z pandemią, za stałe 

zaangażowanie w ratowanie życia mieszkańców w trudnych i nieznanych nam wcześniej 

warunkach. Uchwała stanowi również apel do mieszkańców Podkarpacia o wsparcie, 

życzliwość i uzasadniony szacunek dla pracowników służby zdrowia, którzy codziennie 

ryzykują własnym zdrowiem, a nawet życiem pełniąc służbę w szpitalach, przychodniach 

 i zespołach ratowniczych, ale także w ośrodkach zdrowia, hospicjach i zakładach opieki 

leczniczej, gdzie znajdują się osoby wymagające szczególnej troski. Samorząd Województwa 

dostrzega tytaniczną pracę personelu i niniejszą uchwałą symbolicznie wyraża swoje uznanie 

i wdzięczność dla służb medycznych. 

 
 

 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, 

Polityki Prorodzinnej i Społecznej 
 

                                                            
                                                           Dorota Łukaszyk 

 

 
 

 


