
 

UCHWAŁA NR 104/2020 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 
 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie utworzenia 

Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku 

 
 
 

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt c) i ust. 2, w związku z § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 1 pkt i) Statutu 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
 

Zarząd Związku 
uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na popisanie listu intencyjnego o współpracy z Województwem Śląskim oraz 

Miastem Rybnik w zakresie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku. 

 

§ 2 

Treść listu intencyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Upoważnia się Przewodniczącego Związku i Dyrektora Biura Związku do podpisania listu intencyjnego 

w imieniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 

 

 



LIST INTENCYJNY 

W SPRAWIE 

UTWORZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W RYBNIKU 

 

podpisany w dniu …….…. 2020 roku 

 

pomiędzy  

 

 

Województwem Śląskim, reprezentowanym przez: 

Pana Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa Śląskiego 

oraz Pana Wojciecha Kałużę – Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

 

a 

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez: 

Pana Piotra Kuczerę – Prezydenta Miasta Rybnika 

 

Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, 

reprezentowanym przez: 

Pana Mieczysława Kiecę – Przewodniczącego Związku 

oraz Pana Adama Wawocznego – Dyrektora Związku 

 

 

Strony niniejszego Listu deklarują wolę rozpoczęcia współpracy w zakresie wymiany 

informacji oraz innych działań, mających na celu poprawienie dostępności usług medycznych 

w Województwie Śląskim. Jako region dotknięty negatywnymi zjawiskami społecznymi, 

takimi jak starzenie się społeczeństwa, depopulacja, skutki zdrowotne złej jakości powietrza, 

w sposób szczególny odczuwamy braki kadr medycznych we wszystkich specjalizacjach, 

w tym lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, opiekunów osób 

starszych, kosmetologów, dietetyków. Dodatkowo pandemia COVID-19 uwypukliła w sposób 

szczególny problem z dostępnością kadr medycznych i okołomedycznych, których brak 

stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów i osób wymagających wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu oraz wymusza konieczność podejmowania działań 

długoterminowych, które budują odporność i wydolność systemu w czasach kryzysu, w tym 

zapewnienie wysokiej jakości edukacji dostępnej na terenie województwa. 

 

W Województwie Śląskim funkcjonują wyższe szkoły zawodowe, brakuje jednak szkoły 

wyższej o profilu medycznym. Z tego powodu została opracowana przez Samorząd 

Pielęgniarek i Położnych wraz z przedstawicielami Związku Gmin i Powiatów Subregionu 



Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku pod nadzorem Prof. nadzw. 

dr hab. inż. Joachima Foltysa koncepcja utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej. 

Koncepcja ta zyskała aprobatę - środowisk pielęgniarskich i położniczych województwa 

śląskiego.  

 

Idea powstania wyższej szkoły zawodowej w obszarze medycyny na terenie Rybnika wpisuje 

się w zapisy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Jednym z wyzwań 

dla tych obszarów wskazanych w Strategii jest wzmocnienie potencjału i skali oddziaływania 

ośrodków akademickich oraz sektora B+R. Inwestycja ta przyczyni się do tworzenia nowych 

specjalizacji na obszarze Subregionu Zachodniego podlegającego transformacji, a docelowo 

przełoży się na rozwój nowych sektorów gospodarki, związanych z przemysłem medycznym. 

Idea ta wpisuje się również w cele Programu dla Śląska, jednego z projektów strategicznych 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). W szczególności będzie realizować 

założenia celu 2 Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców 

regionu wpisując się w Działanie 2.3 Rozwój szkolnictwa wyższego. W ramach wskazanego 

działania wpierane będą inicjatywy, które będą służyły podniesieniu kompetencji osób 

uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, 

rynku pracy i społeczeństwa oraz zwiększeniu jakości oferowanych studiów. 

 

Deklarujemy pełne zaangażowanie, zarówno ze strony - Województwa Śląskiego, jak 

i inicjatorów powołania Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku, tj. Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Miasta 

Rybnik oraz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

 

Wierzymy, że mamy obecnie niepowtarzalną szansę, aby wesprzeć system ochrony zdrowia 

poprzez zasilenie go odpowiednio przygotowaną kadrą medyczną.  

 

Niniejszy List intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy 

żadnych zobowiązań finansowych. 

 

 


