
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 496 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konina”. 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Leszek Sobieski zwrócił się 

do Prezydenta Miasta Konina z wnioskiem o pośmiertne nadanie tytułu „Zasłużony dla 

Miasta Konina” doktorowi Grzegorzowi Jankowskiemu. Popierając wniosek o nadanie 

tytułu, Prezydent Miasta Konina przekazał go do Przewodniczącego Rady Miasta 

Konina. Zgodnie z Uchwałą Nr 86 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2007 roku 

w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Konina”, 

wniosek otrzymała do zaopiniowania Komisja Statutowa Rady Miasta Konina. 

Grzegorz Jankowski urodził się w 1971 roku w Jarocinie. Dyplom lekarza medycyny 

uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, którą ukończył 

w 1996 roku. Pracę zawodową rozpoczął od stażu w Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Koninie. Następnie otworzył specjalizację w dziedzinie anestezjologii 

i intensywnej terapii pod kierownictwem dr Andrzeja Ziajki. Pierwszy stopień 

specjalizacji uzyskał w 2000 roku, a tytuł specjalisty w roku 2005.  

Staż zawodowy w konińskim szpitalu odbywał na przełomie 1996 i 1997 roku, 

następnie został zatrudniony jako młodszy asystent w Oddziale OIOM WSZ w Koninie. 

W dniu 1 marca 2009 roku objął stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii, które zajmował do dnia nagłej śmierci. Był również 

Przewodniczącym Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. 

Dr Grzegorz Jankowski z wielkim zaangażowaniem ratował życie i zdrowie wielu 

pacjentów. Dał się poznać jako dobry człowiek, który poświęcał wiele czasu rodzinom 

zatroskanym o życie swoich bliskich. Był dobrym kolegą i współpracownikiem. Cieszył 

się ogromnym szacunkiem pracowników Oddziału ze względu na profesjonalizm, 

zaangażowanie i empatię. 

Choć mieszkał poza Koninem to jednak z tym miastem związał swoje życie zawodowe, 

poświęcając się dla ratowania zdrowia jego mieszkańców. 

Komisja Statutowa Rady Miasta Konina odbyła posiedzenie w dniu 29 stycznia 2021 

roku z udziałem osób wymienionych w  § 4 ust. 6 Regulaminu stanowiącego załącznik 

do Uchwały Nr 86 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2007 roku.  

Komisja Statutowa uznała, że nadanie tego wyróżnienia jest w pełni zasadne ze 

względu na życie i pracę Grzegorza Jankowskiego, które poświęcił na ratowanie 
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zdrowia i życia mieszkańców miasta. W ostatniej drodze towarzyszyły mu setki 

pacjentów, członków rodzin, współpracowników i znajomych, co było wyrazem 

szacunku, jakim Doktor był darzony. Pozostanie w naszej pamięci będąc wzorem dla 

kolejnych pokoleń adeptów medycyny. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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