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OŚWIADCZENIE Nr 2.V.2019 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 15 lutego 2019r.

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy Sawickiej -  Przewodniczącej Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu.

Na podstawie § 29 ust. 1 lit „c” Uchwały Rady Powiatu w Sierpcu 
Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) oraz 
§ 5 Regulaminu Przyznawania Tytułu Honorowego „ Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 122.20.2012 
z dnia 24.02.2012 r. - Rada Powiatu pozytywnie opiniuje nadanie tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy Sawickiej -  
Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ 
w Sierpcu - jako wyraz najwyższego uznania, wdzięczności i uhonorowania za 
zasługi położone na rzecz rozwoju Powiatu Sierpeckiego.

Pani Mirosława Sawicka jest pielęgniarką -  pracownicą SPZZOZ 
w Sierpcu, z 40 -  letnim stażem pracy. Zaangażowaną i bardzo sumiennie 
wykonującą swoje obowiązki. Cieszy się poważaniem i uznaniem pacjentów 
i współpracowników. Od 2010 r. pełni funkcję Przewodniczącej Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu i członka Rady 
Oddziału w Sierpcu -  Region Płocki NSZZ „Solidarność”.

Jest też członkiem Prezydium Sekcji Służby Zdrowia Regionu Płockiego 
NSZZ „Solidarność”, gdzie zabiega o poprawę kondycji finansowej opieki 
zdrowotnej na szczeblu krajowym, regionalnym i powiatowym, a także o lepsze 
warunki zatrudnienia. Od wielu lat bardzo aktywnie działa na rzecz zapewnienia 
pracownikom szpitala godziwych warunków pracy i płacy. Wielokrotnie 
prowadziła rozmowy i negocjacje z dyrekcją szpitala i władzami 
samorządowymi, rozwiązując problemy pracownicze i związkowe. 
Zaangażowała się w poznanie sytuacji finansowej, medycznej i sprzętowej 
SPZZOZ w Sierpcu i próby jego ratowania z powodu wielomilionowego 
zadłużenia. W imieniu własnym, NSZZ „Solidarność” i pracowników 
niezrzeszonych wielokrotnie zabierała głos na sesjach Rady Powiatu, 
posiedzeniach Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu i na użytek lokalnych 
mediów -  zawsze z myślą o dobru pacjentów, pracowników i uchronieniu 
miejsc pracy przed likwidacją. Wielokrotnie zabiegała o poparcie dla 
sierpeckiego szpitala u posłów na Sejm RP, Wojewody Mazowieckiego, 
Ministra Zdrowia. Łagodziła napięcia i sytuacje konfliktowe pomiędzy 
pracownikami, np. z powodu częstych zmian strukturalnych i niskich zarobków. 
Pisemnie występowała w obronie zwalnianych z pracy lekarzy. Wielokrotnie -  
w różnych instytucjach państwowych dopominała się o przestrzeganie praw 
pracowniczych i poszanowanie ludzkiej godności.



‘

Od 2 lat aktywnie uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego ( z nominacji NSZZ „Solidarność”), upominając się o rzetelną 
reformę służby zdrowia i poprawę funkcjonowania małych, powiatowych 
szpitali. Dba o rangę i prestiż zawodu pielęgniarki, corocznie organizując 
Święto Pielęgniarki i Położnej, promując ten trudny zawód w środowisku 
lokalnym.

Pani Mirosława Sawicka jest osobą szanowaną w środowisku lokalnym 
i bezinteresownie zaangażowaną w działalność związkową i społeczną.


