
                          

                              
 
 
 

Laudacja na cześć Laureata Tytułu Honorowego 
 „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Pana Doktora Pawła Ślęczki 

 
 

Szanowny Laureacie, 
Wysoka Rado Powiatu Myślenickiego, 
Dostojni Goście, 
 

 Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” przyznawany przez Radę 

Powiatu Myślenickiego jest wyrazem szczególnego uznania i wyróżnienia za wybitne zasługi 

dla rozwoju Powiatu Myślenickiego i rozsławienia jego imienia. Wniosek o nadanie Tytułu 

Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Doktorowi Pawłowi Ślęczce złożył Pan 

Tomasz Suś Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce. Na Sesji w dniu 1. grudnia 2020 roku Rada 

Powiatu Myślenickiego po pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Myślenickiego jednogłośnie 

podjęła Uchwałę o nadaniu Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu 

Doktorowi Pawłowi Ślęczce. 
 
 

Szanowny Laureacie, Szanowni Państwo,  

Mam honor i ogromny zaszczyt w imieniu Rady Powiatu Myślenickiego przybliżyć 

Państwu zasługi i dokonania Doktora Pawła Ślęczki dla naszego Powiatu. 

Pan Paweł Ślęczka jest doktorem nauk medycznych, specjalistą ortopedą, 

traumatologiem. W latach 1990-1996 studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1997 r. po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po odbyciu stażu podyplomowego w 1998 roku 

rozpoczął pracę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, 

gdzie nadal pracuje. W 2000 roku uzyskał specjalizację I - stopnia w dziedzinie Ortopedia                      

i Traumatologia Narządu Ruchu, a II - stopnia w 2005 r. W roku 2016 uzyskał tytuł doktora 

nauk medycznych na  Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem przewodu 

doktorskiego była: „Ocena skuteczności wybranych metod diagnozowania uszkodzeń łąkotki 

przyśrodkowej stawu kolanowego w odniesieniu do procedury rozluźnienia więzadła 

pobocznego przyśrodkowego”. 

Od 2014 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej                         

w SP ZOZ w Myślenicach. Przez cały okres pracy zawodowej przeprowadza liczne zabiegi 

zarówno z zakresu chirurgii ortopedycznej jak również urazowo-ortopedycznej. Specjalizuje 

się w leczeniu urazów i schorzeń narządu ruchu. Obszar działań medycznych to między 

innymi: leczenie niestabilności stawów, w tym rekonstrukcje wielowięzadłowe; leczenie 

choroby zwyrodnieniowej stawów; endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego; 

artroskopia stawów; przeszczepy łąkotki; zespolenia złamań oraz powikłania leczenia złamań. 

Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych konferencji i szkoleń z zakresu ortopedii, 

traumatologii narządów ruchu oraz medycyny sportowej. Jest min. członkiem i wykładowcą 

AOTrauma Foundation z siedzibą w Davos zajmującej się edukacją i rozwojem chirurgii 

urazowej, Europejskiej Sekcji Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii ESSKA, 

Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa 

Chirurgii Artroskopowej. Prowadzi działalność naukową i szkoleniową. Jest wykładowcą AO 

Trauma Foundation oraz szkoleń ortopedycznych, między innymi szkoleń z zakresu 

artroskopii i rekonstrukcji więzadłowych prowadzonych na preparatach nieutrwalonych oraz 

instruktorem kursów dla lekarzy. Od 2012 roku jest wykładowcą w Centrum Edukacji 

Medycznej w Warszawie, gdzie w nowatorski sposób prowadzi szkolenia artroskopowe.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Doktor Paweł Ślęczka pracował w klinikach w Europie oraz w Stanach 

Zjednoczonych. Wykłada w Centrum Szkolenia Ortopedów w Londynie, gdzie są szkoleni 

lekarze z całego świata w zabiegach artroskopowych. Jest autorem wielu prac naukowych, 

publikowanych min. w prestiżowym czasopiśmie medycznym Lancet. 

Szanowni Państwo, 

Od 2004 roku doktor nauk medycznych Paweł Ślęczka specjalizuje się                                   

w wykonywaniu artroskopii kolana. Po odbyciu stażu u prof. dr hab. med. Tadeusza 

Trzaski, od 2005 roku samodzielnie wykonuje te zabiegi. W tym okresie doktor Paweł 

Ślęczka wykonał ponad 2000 artroskopii oraz 1000 rekonstrukcji więzadła krzyżowego 

przedniego. 

Doktor Paweł Ślęczka jest oddanym lekarzem szpitala powiatowego                              

w Myślenicach. Od 22 lat nieprzerwanie ratuje życie i zdrowie mieszkańców powiatu 

myślenickiego. Jest wybitnym specjalistą, profesjonalistą w swojej dziedzinie,                              

co niejednokrotnie udowodnił przeprowadzając bezpiecznie wielogodzinne, 

skomplikowane operacje. W 2014 roku zespół lekarzy myślenickiego szpitala z doktorem 

Pawłem Ślęczką na czele, przeprowadził pierwszy przeszczep łąkotki stawu kolanowego         

w placówce publicznej w Małopolsce. Najdłuższa operacja w której, działając w zespole, 

uczestniczył doktor Paweł Ślęczka trwała 11. godzin i zakończyła się przyszyciem ręki                  

w nadgarstku pacjentowi poszkodowanemu w wypadku samochodowym. 

Pod kierunkiem ordynatora doktora Pawła Ślęczki w SP ZOZ w Myślenicach 

nastąpił rozwój ortopedii w postaci protezoplastyki stawów oraz małoinwazyjnych 

zabiegów artroskopowych. Od 2014 roku w myślenickim szpitalu wykonano prawie 1300 

endoprotez stawów biodrowych, kolanowych, barków. Leczonych jest zdecydowanie 

więcej chorych,  a dzięki nowym technikom skrócono czas pobytu w szpitalu. Doktor Paweł 

Ślęczka jako cel zawodowy stawia przed sobą ciągły rozwój Oddziału Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej. Aktualnie wprowadza z zespołem lekarzy protezy połowicze stawów. 

Dzięki pozyskanym funduszom zakupiono najnowocześniejszą wieżę artroskopową                    

w rozdzielczości 4 K, planuje się też zastosowanie wchodzących na rynek robotów 

ortopedycznych.  

Doktor Paweł Ślęczka zbudował zespół lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, który 

pomaga chorym z naszego powiatu. Służy pomocą każdemu potrzebującemu pacjentowi 

bez względu na stanowisko, czy status społeczny. Zwraca szczególną uwagę na dobro 

chorego i efekty leczenia operacyjnego. Dowodem jego poświęcenia i wspaniałej pracy 

zawodowej jest wdzięczność pacjentów. Wyróżnia się dorobkiem naukowym i autorytetem 

w środowisku medycznym w powiecie myślenickim, w Polsce i zagranicą. 

Szanowni Państwo, 

Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu 

doktorowi Pawłowi Ślęczce jest wyrazem uznania i uhonorowania Jego szczególnych 

zasług i zaangażowania w ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego, 

docenienia Jego osiągnięć zawodowych i wieloletniego wkładu pracy w rozwój 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Jego dokonania 

zawodowe, autorytet medyczny i uznanie w środowisku medycznym promują markę 

Powiatu Myślenickiego.                            

Szanowny Laureacie,  

W uznaniu Pana wybitnych zasług dla Powiatu Myślenickiego, w imieniu Rady 

Powiatu Myślenickiego, mamy zaszczyt wręczyć Panu Akt nadania Tytułu Honorowego 

”Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” i Medal Honorowy. 
 

Serdecznie gratulujemy! 
 

 


