
                          

                              
 
 
 

Laudacja na cześć Laureata Tytułu Honorowego 
 „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Pana Doktora Jacka Pucza 

 

Szanowny Laureacie, 
Szanowne Prezydium Rady Powiatu Myślenickiego, 
Szanowni Członkowie Zarządu 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. Na Sesji w dniu                                 
31 października 2019 roku Rada Powiatu Myślenickiego - na wniosek Pana Tomasza Susia 
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu 
Myślenickiego - podjęła Uchwałę o nadaniu Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Myślenickiego” Panu Doktorowi Jackowi Puczowi. 
 

Szanowny Laureacie, Szanowni Państwo,  
 

Witam serdecznie Gościa Honorowego dzisiejszej uroczystości Pana Doktora Jacka 
Pucza Laureata Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” w 2019 roku.                        
Mam honor i ogromny zaszczyt w imieniu Rady Powiatu Myślenickiego przybliżyć Państwu 
zasługi  i dokonania Doktora Jacka Pucza. 

 

Pan Jacek Pucz jest lekarzem medycyny, chirurgiem. Urodził się w Krakowie. Studia 
medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie ukończył w 1977 roku 
otrzymując dyplom lekarza. W Krośnie nad Wisłokiem odbył staż dyplomowy. Z uwagi na brak 
możliwości specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej w szpitalu w Krośnie skorzystał z wolnego 
etatu na oddziale chirurgicznym w szpitalu w Myślenicach, do którego przeniósł się 18 grudnia 
1978 roku. Od tego czasu, aż do dziś pracuje w nim nieprzerwanie. W 1984 roku uzyskał tytuł 
specjalisty pierwszego stopnia, a w roku 1995 drugiego stopnia. Obecnie pełni funkcję 
Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Myślenicach. Jest żonaty i posiada trójkę dorosłych dzieci. 

 

Doktor Jacek Pucz ze szpitalem powiatowym w Myślenicach związany jest od 40 lat.               
Jest doświadczonym lekarzem chirurgiem z wieloletnim stażem, wybitnym specjalistą                       
w swojej dziedzinie. Zajmuje się leczeniem pacjentów, którzy trafiają na oddział chirurgiczny                   
i są to zazwyczaj mieszkańcy Powiatu Myślenickiego. Jest niezwykle ciepłym, skromnym 
człowiekiem. Charakteryzuje go wrażliwość, empatia, wysokie kompetencje oraz umiejętność 
wsłuchiwania się w potrzeby pacjentów i troska o ich zdrowie.  

 

O ogromnym zakresie prac Oddziału Chirurgii Ogólnej w myślenickim szpitalu 
świadczy fakt, że rocznie hospitalizowanych jest średnio 1500 pacjentów oraz 
przeprowadzanych jest blisko 1200 operacji. Nad prawidłowym funkcjonowaniem Oddziału 
czuwa doktor Jacek Pucz, który jest świetnym koordynatorem zespołu chirurgów i personelu 
medycznego. 

 

Kluczową dla doktora Jacka Pucza była konieczność modernizacji Oddziału Chirurgii 
Ogólnej, o którą mocno zabiegał. Była to inwestycja bardzo potrzebna i długo oczekiwana.                    
Doktor Jacek Pucz z pełnym zaangażowaniem i ścisłą współpracą włączył się w podjęte przez 
Józefa Tomala Starostę Myślenickiego i Adama Stycznia Dyrektora SP ZOZ w Myślenicach 
działania w celu modernizacji tego oddziału. Zasługą doktora Jacka Pucza jest zachowanie 
ciągłości w leczeniu chorych i przeprowadzaniu operacji, które nie zostały wstrzymane nawet 
na moment podczas prowadzonego remontu. W czasie kilkumiesięcznego, gruntownego 
remontu Oddziału Chirurgii Ogólnej, dzięki świetnej koordynacji prac zespołu chirurgów, 
którym kierował ordynator Jacek Pucz, pacjenci byli przyjmowani na bieżąco, a operacje 
nadal były wykonywane. W tym czasie obsłużono 950 pacjentów i zoperowano 800 
pacjentów, a ekipa lekarzy i pielęgniarek pracowała nieprzerwanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Szanowni Państwo, 
 

Pragniemy z satysfakcją podkreślić, iż zrealizowana inwestycja Powiatu 
Myślenickiego pn. ,,Zaprojektowanie i przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń 
Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ Myślenice” zwyciężyła w Finale Ogólnopolskiego 
Konkursu "Modernizacja Roku 2018" w kategorii: Zdrowie i opieka społeczna. 
 

Szanowni Państwo, 
 

Doktor Jacek Pucz każdego dnia ratuje życie i zdrowie pacjentów, a w swoim 
dorobku zawodowym ma wiele znaczących osiągnięć lekarskich. Ponad dziesięć lat temu 
wraz z zespołem chirurgów dokonał wręcz spektakularnego wyczynu. 21. sierpnia 2009 
roku, doktor Jacek Pucz, po 6 - godzinnej, skomplikowanej operacji, przyszył rękę odciętą 
przez piłę mechaniczną, która po wypadku trzymała się jedynie na fragmencie skóry. 
Warto podkreślić, iż biorąc pod uwagę warunki, w jakich dokonała się ta operacja, był to 
rzeczywiście ogromny sukces. Obecnie pacjentów w podobnej sytuacji odsyła się 
helikopterem do innego szpitala, specjalizującego się w takich operacjach. Wówczas nie 
było to możliwe, szybkiego medycznego transportu nie było, a presja czasu grała tu wielką 
rolę. Tylko dzięki szybkiej, odważnej decyzji doktora Jacka Pucza i fachowości zespołu 
chirurgicznego udało się uratować pacjentowi rękę.   
 

Doktor Jacek Pucz jest oddanym lekarzem chirurgiem szpitala powiatowego                          

w Myślenicach. Od 40 lat nieprzerwanie ratuje życie i zdrowie mieszkańców Powiatu 

Myślenickiego. Jest wybitnym specjalista - fachowcem w swojej dziedzinie,                                 

co niejednokrotnie udowodnił przeprowadzając bezpiecznie wielogodzinne operacje. Prócz 

umiejętności i wieloletniego doświadczenia jest jako Ordynator, wspaniałym koordynatorem 

prac zespołu medycznego, do którego należy pięciu chirurgów i szesnaście pielęgniarek. 

Świetnie współpracuje z lekarzami innych specjalności, m.in. z anestezjologami podczas 

pracy na bloku operacyjnym.  

Doktor Jacek Pucz jest człowiekiem z zasadami, życzliwym, uczciwym, spieszącym               

z pomocą każdemu bez względu na zajmowane stanowisko czy status społeczny. Jest 

nieocenionym lekarzem, a dowodem jego poświęcenia i wspaniałej pracy jest wdzięczność 

pacjentów. W 2009 roku doktor Jacek Pucz został Laureatem plebiscytu „Dziennika 

Polskiego” na  „Osobowość  Ziemi  Myślenickiej”. 

Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu 

doktorowi Jackowi Puczowi 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 oraz promocji 

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! 
 

 

 


