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Szanowny Pan   

Kanclerz Kapituły Odznaczenia 

„ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ ORTOPEDII ITRAUMATOLOGII” 

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz 

 

Szanowny Panie Profesorze, niniejszym chciałbym zgłosić zacnej Kapitule Kandydata do 

odznaczenia „ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII”               

dr n. med. Konrada Kopcia. 

  Konrad Kopeć urodził się 19. 04. 1977 r. Dyplom lekarza Śląskiej Akademii Medycznej         

w Katowicach uzyskał 28. 06. 2002 r., a tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedia                        

i traumatologia narządu ruchu 26. 11. 2010 r. Pracę zawodową rozpoczął na Oddziale 

Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Oświęcimiu, a od 01. 09. 2005 roku kontynuuje ją             

w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach, kierując II Oddziałem od 01. 09. 2011 r. W dniu 17. 09. 2019 r. 

obronił rozprawę doktorską pt.: „Analiza elektromiograficzna mięśnia pośladkowego 

średniego u pacjentów przed i po endoprotezoplastyce stawu biodrowego”. W przebiegu 

pracy zawodowej był autorem 36 wystąpień na zjazdach i sympozjach ortopedycznych. Jest 

autorem i współautorem 12 publikacji, z łącznym wskaźnikiem IF: 5.188. Dał się poznać jako 

znakomity lekarz, na co dzień w pełni zaangażowany w pracę dla dobra pacjentów, jak 

również pracę naukową i dydaktyczną. Jest stałym współorganizatorem licznych sympozjów 

ortopedycznych, w tym: Międzynarodowego Sympozjum „Koksartroza”, „Biomechanika             

w Implantologii”, „Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana w znacznych 

deformacjach i destrukcjach stawu”, „Polsko – Francuskiego Sympozjum Chirurgii Barku”, 

Ogólnopolskiego Sympozjum „Błędy, Alergia, Powikłania i Rehabilitacja w Aloplastyce 

Kolana - Standardy postępowania” oraz „Międzynarodowego Sympozjum 

Traumatologicznego”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego                              

i Traumatologicznego. Przez stałe kształcenie i kursy doskonalące, głównie zagraniczne, 

wprowadza do codziennej praktyki nowoczesne techniki operacyjne, podnosząc jakość            

i standard opieki nad pacjentami. Jest koleżeński, pracowity i sumienny, a przede wszystkim 

należy do wąskiego grona niezwykle utalentowanych i sprawnych chirurgów, wykonując 

najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne, często o charakterze nowatorskim. Uważam, 

że swoją postawą zawodową i osobistą zasługuje na honor wyróżnienia tym odznaczeniem. 

Z poważaniem 

Dr n. med. Sławomir Dudko 

 


