
Regulamin Konkursu  
§1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ POŁOŻNA/POŁOŻNY 

ZASŁUŻONA/Y DLA ZAWODU”  i jest zwany dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs przeprowadzany jest odrębnie dla pielęgniarek/rzy oraz dla położnych. 

3. Organizatorem konkursu są: 

 KATEDRA PIELEGNIARSTWA, POŁOŻNICTWA I MEDYCYNY RATUNKOWEJ COLLEGIUM 

MEDICUM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH (CM UJK) 

 ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH (ŚIPiP) 

 ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO (OŚ PTP) 

4. Celem Konkursu jest wyłonienie pielęgniarki/pielęgniarza oraz położnej/położnego  

z województwa świętokrzyskiego zasłużonej(ego) dla zawodu, w każdej z pięciu kategorii, tj.: 

1) działalność praktyczna 

2) kierowanie i zarządzanie 

3) nauczanie - dydaktyka  

4) praca naukowo-badawcza 

5) działalność  w organizacjach 

5. Konkurs odbywa się cyklicznie co rok, począwszy od 2019 r. 

6. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 

7. Konkurs przeprowadzany jest z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz tradycyjnej poczty. 

8. Termin Konkursu jest ogłaszany co roku. 

9. Rozstrzygnięcie Konkursu odbywa się w czasie uroczystości związanych z Międzynarodowym 

Dniem Pielęgniarki i Dniem Położnej.  

 

§2. Etapy Konkursu 

1. Pierwszy etap polega na zgłaszeniu Kandydatów (pocztą elektroniczną lub tradycyjną) wg wzoru 

zawartego w §3. 

2. Etap drugi to wyłonienie Laureatów przez Kapitułę Konkursu.    

§3. Zasady  zgłaszania kandydatur pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego  

1. Zgłoszenia mogą wysyłać pielęgniarki/pielęgniarze/położne/położni.   

2. Zgłoszenie winno zawierać: 

 imię i nazwisko Kandydata – pielęgniarka lub położna wykonująca aktualnie lub w 

przeszłości zawód na terenie województwa świętokrzyskiego  



 dokładne miejsce pracy (aktualne lub w przeszłości w przypadku emerytów)  

 kategorię, z której Kandydat jest nominowany 

 krótkie uzasadnienie kandydatury  

 zgoda kandydata do nominacji (załącznik nr 3) 

 imię i nazwisko, dane do kontaktu osoby zgłaszającej – adres mailowy, nr telefonu lub adres 

korespondencyjny. 

3. Wzór zgłoszenia zawiera załącznik nr 1 (dla pielęgniarek) i załącznik nr 2 (dla położnych). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zgłoszenia własnych Kandydatur  

 

§4. Zasady wyłaniania Laureata Konkursu 

1. Laureat wybierany jest przez Kapitułę Konkursu większością głosów. 

2. Kapituła Konkursu wybierana jest na okres 3 lat. 

3. Stałą Kapitułę Konkursu tworzy 7 osób:  

 Trzech przedstawicieli Collegium Medicum UJK, w tym 1 położna 

 Trzech przedstawicieli Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, w tym 1 położna 

 Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. 

4. W każdym roku Kapituła powiększa się o Laureatów ubiegłorocznej edycji Konkursu. Kadencja 

Laureatów trwa jeden rok. 

 

§5. Nagrody 

1. Nagroda w Konkursie ma charakter prestiżowy.   

2. Laureat zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie i zaproszony na uroczystość    

    wręczenia nagrody. 

3. Za zgodą Laureata jego wizerunek zostanie opublikowany w mediach.  

4. Osoba zgłaszająca Laureata zostanie zaproszona na uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu. 

 

§6. Postanowienia końcowe 

1. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.  

2. Kapituła zastrzega sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonego 

kandydata. 

3. Kapituła zastrzega sobie prawo do powołania Członka Honorowego. 

4. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie do celów jego 

organizacji oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 



Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182) z późniejszymi 

zmianami. W celu przybliżenia i skonkretyzowania praw i obowiązków Uczestnika Konkursu oraz 

Organizatora opracowana została klauzula informacyjna dla Uczestnika stanowiąca załącznik nr 4 

do regulaminu. 


