
Załącznik do uchwały nr 296/VII/2017 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie 

z dnia 23 luty 2017 roku 

 

 

 

REGULAMIN  
przyznawania i nadawania Odznaczenia za specjalne zasługi dla pielęgniarek 

i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie 

 

 

Kapituła - organ powoływany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie 

i działający na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przyznający Odznaczenia. 

 

Odznaczenie – statuetka przyznawana przez Kapitułę na warunkach określonych w niniejszym 

regulaminie za specjalne zasługi na rzecz Pielęgniarek i Położnych.  

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz 

Pielęgniarek i Położnych oraz zasady działania Kapituły przyznającej Odznaczenia. 

 

§2 

CEL ODZNACZENIA 

 

Odznaczenie za specjalne zasługi na rzecz pielęgniarek i położnych jest wyróżnieniem 

honorowym. 

Celem Odznaczenia jest promowanie wartości zawodowych na rzecz pacjenta 

i współpracowników. 

Odznaczenie stanowi wyraz uznania dla osoby, której praca oraz doświadczenie zawodowe i 

działalność publiczna stanowi istotny wkład dla funkcjonowania zawodu pielęgniarki i położnej. 

 

§3 

FORMA ODZNACZENIA 

 

Odznaczenie ma charakter honorowy i jest nadawane przez Kapitułę w formie statuetki wraz 

z aktem nadania. 

Odznaczenie może być przyznane i wręczone danej osobie tylko jeden raz. Odznaczenia 

przyznawane są przez Kapitułę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

 

§4 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA 

 

1. Kapituła może przyznać nie więcej niż 50 odznaczeń w roku kalendarzowym, jednej 

pielęgniarce/położnej do 100 pielęgniarek/położnych wykonujących zawód w danym 

miejscu pracy. 

2. Wprowadza się dwie grupy kryteriów przyznania odznaczenia: 

1) kryteria podstawowe, 

2) kryteria uzupełniające. 

 

 

 



3. Szczegółowy wykaz kryteriów przyznania odznaczenia zawarty jest w załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

4. Wniosek dotyczący kandydata do odznaczenia przedstawiany jest Kapitule przez 

uprawnione osoby, o których mowa w §8 ust. 2. Kandydat do odznaczenia powinien 

w dotychczasowej działalności wykazać się szczególnym wkładem pracy społecznej 

w zakresie rozwoju zawodu, samorządu oraz działań mających na celu wspieranie 

i promowanie samorządu zawodowego. 

5. Kapituła może przyznać Odznaczenie z własnej inicjatywy, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach także bez spełnienia wszystkich kryteriów podstawowych, wymienionych w 

załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 

§5 

ZASADY POWOŁYWANIA I SKŁAD KAPITUŁY 

 

W skład Kapituły wchodzi 10 członków powoływanych i odwoływanych przez Okręgową Radę 

Pielęgniarek i Położnych spośród członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Rzeszowie. Członkowie Kapituły wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Kapituły. 

 

§6 

ZASADY DZIAŁANIA KAPITUŁY 

 

Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły (w razie jego nieobecności zastępowany 

przez Wiceprzewodniczącego Kapituły). Przewodniczący Kapituły zwołuje posiedzenia Kapituły. 

Rozstrzygnięcia Kapituły podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej 

ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. Głosowanie nad przyznaniem 

Odznaczenia jest tajne. Z posiedzenia Kapituły Sekretarz sporządza protokół, do którego należy 

załączyć listę obecności członków Kapituły na danym posiedzeniu. 

W przypadku, gdy kandydatem przedstawionym do Odznaczenia jest członek Kapituły, 

wówczas jest on zobowiązany powstrzymać się od udziału w pracach Kapituły w tym zakresie. 

Pełnienie funkcji członka Kapituły ma charakter honorowy i członkowi Kapituły nie 

przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w pracach Kapituły. 

 

§7 

CEL DZIAŁANIA KAPITUŁY 

 

Celem działania Kapituły jest przyznawanie Odznaczeń na rzecz osób zasłużonych dla zawodu                    

i samorządu w szczególności podejmowanie wszelkich działań i prac zapewniających 

przeprowadzenie postępowania w zakresie przyznawania tego Odznaczenia oraz sprawowanie 

nadzoru nad przygotowywaniem uroczystości wręczania Odznaczeń. 

 

§8 

ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ 

 

Wszczęcie procedury przyznawania Odznaczeń ogłasza Przewodniczący Kapituły. 

Uprawnionymi do zgłoszenia do Kapituły kandydatów do przyznania Odznaczenia jest grupa co 

najmniej 3 członków samorządu (przez co należy rozumieć każdą pielęgniarkę i położną 

zarejestrowaną w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie), niebędących członkami 

Kapituły, Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, pełnomocnikami.  

 

 



Każdy z uprawnionych do zgłoszenia kandydata jest zobowiązany dokonać oceny 

kandydata, biorąc w szczególności pod uwagę kryteria i cel przyznawania Odznaczenia. W celu 

uzyskania jak najwięcej dowodów potwierdzających zasługi kandydata, każdy z uprawnionych do 

jego zgłoszenia ma prawo korzystać z opinii rekomendacji innych osób i instytucji, w szczególności 

członków organów samorządu. 

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem składane jest w formie pisemnej. 

Przebieg prac i dyskusji Kapituły oraz głosowań nad wyborem danej osoby do Odznaczania 

ma charakter poufny. 

Kapituła w celu dokonania prawidłowego wyboru z uwzględnieniem wszelkich okoliczności 

w tym zakresie ma prawo zasięgać opinii o rozpatrywanych kandydatach, w zakresie w jakim uzna 

to za niezbędne. 

Kapituła ogłasza listę osób, którym przyznano odznaczenie. Wręczenie Odznaczeń wraz                   

z aktem nadania, osobom, które zostały wybrane przez Kapitułę, następuje na specjalnej 

uroczystości organizowanej w tym celu. 

 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 – Kryteria wyboru do odznaczenia 

Załącznik Nr 2 – Wzór karty zgłoszenia do odznaczenia 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie osoby nominowanej 

Załącznik Nr 4 – Wzór odznaczenia 

 


