UCHWAŁA NR 312/XXXII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Panu prof. dr. hab. n. med. Władysławowi Sułowiczowi
Na podstawie Uchwały Nr 371/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie
ustanowienia i określenia zasad przyznawania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej", Rada Powiatu
Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego nadaje się odznakę honorową "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" Panu prof. dr. hab. n. med. Władysławowi Sułowiczowi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego
Zygmunt Paruch
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Uzasadnienie
Pan prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz - Sądeczanin, wybitny specjalista z zakresu chorób
wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. Wieloletni kierownik Kliniki Nefrologii Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie, specjalista wojewódzki w dziedzinie nefrologii dla województwa
małopolskiego i podkarpackiego. W 1972 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie.
Następnie kontynuował pracę naukową zdobywając kolejne stopnie: w 1979 r. uzyskał tytuł doktora, w 1987 r.
obronił habilitację, tytuł profesora medycyny otrzymał 1994 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1998 r.
Pierwszy stopień specjalizacji chorób wewnętrznych ukończył w 1976 r., tytuł specjalisty drugiego stopnia
uzyskał pięć lat później. Profesor Sułowicz na pierwszym miejscu stawia przede wszystkim bezpieczeństwo
i zdrowie pacjentów, dlatego przez lata nieustannie poszerzał swoje kompetencje zawodowe. Następnym
osiągnięciem Profesora była specjalizacja z nefrologii w 1989 r. oraz specjalizacja z transplantologii klinicznej
w 2003 r. Autor ponad 530 prac naukowych, publikowanych w prestiżowych czasopismach W swojej karierze
zawodowej był m.in.: prodziekanem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, specjalistą
regionalnym ds. nefrologii dla regionu Polski południowo-wschodniej, prodziekanem Wydziału Lekarskiego
CM UJ, specjalistą regionalnym ds. nefrologii dla województwa małopolskiego i podkarpackiego.. W uznaniu
osiągnięć naukowych i dydaktycznych został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi
i wyróżnieniami zawodowymi, w tym: Nagrodą Dziekana Wydziału Lekarskiego, Nagrodą Rektora Akademii
medycznej, Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Nagrodą Zespołową Ministra Edukacji i Sportu,
odznaczony Medalem Alma Mater Jagellonica, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, od 2015 roku
Honorowy Obywatel Gminy Korzenna.
Życie zawodowe profesora połączyło go z Krakowem, jednakże on sam przy każdej sposobności podkreśla,
że pochodzi z malowniczej, niewielkiej wsi Posadowa Mogilska w Gminie Korzenna, gdzie przed laty
zdobywał pierwszą edukację. Jest mocno związany ze swoją rodzinną gminą i Sądecczyzną. Wielokrotnie
pomagał mieszkańcom naszego powiatu, którzy prosili o poradę medyczną. Nie odmawia potrzebującym, stara
się pomóc w leczeniu niemal wszystkich przypadłości, kierując do odpowiednich specjalistów. Bardzo
zaangażowany w działania z zakresu nefrologii i dializoterapii na terenie powiatu nowosądeckiego. Dzięki jego
staraniom zmodernizowano Klinikę Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i zorganizowano
nowoczesny ośrodek dializ, a województwo małopolskie znalazło się na pierwszym miejscu w Polsce pod
względem liczby dializowanych pacjentów. Często odwiedza rodzinne strony, prowadząc przy tej okazji
niezwykle interesujące wykłady na temat problemów związanych z chorobami nerek oraz profilaktyki
i zapobiegania tego typu dolegliwości. Ma nieocenione zasługi edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, którym
podczas licznych prelekcji przedstawia zalety zdrowego trybu życia i konieczności profilaktyki zdrowotnej od
najmłodszych lat.
Profesor Sułowicz nigdy nie zapomina o swoich rodakach, zawsze okazuje mieszkańcom naszego powiatu
wielkie serce. Wielu Sądeczan zawdzięcza profesorowi swoje zdrowie i życie, doświadczając jego najlepszej
opieki i troski w ciężkich chwilach walki z chorobą. Imponuje olbrzymią wiedzą medyczną, to lekarz
medycyny z pasją i powołaniem wykonujący swój zawód. Sprawując opiekę medyczną nigdy nie liczył godzin
pracy, nieistotna dla niego była również pora dnia czy nocy. Służył pomocą zawsze, gdy tylko była potrzebna.
Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla Pana prof. dr. hab. n. med.
Władysława Sułowicza został złożony przez Wójta Gminy Korzenna.
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