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Regulamin 

przyznawania i nadawania odznaczenia zawodowego 

„ZA ZASŁUGI ZAWODOWE” 

 

 

§1 

1. Odznaczenie zawodowe „Za zasługi w zawodzie” zwane dalej Odznaczeniem, 

przyznawane jest przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 

pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym szczególnie zasłużonym dla swych zawodów, 

będące członkami OIPiP w Częstochowie, a które swoją postawą zawodową, społeczną, 

etyczną i profesjonalizmem stanowią przykład dla innych pracowników. 

2. Odznaczenie przyznawane jest pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym legitymującym 

się co najmniej 10 – letnim stażem pracy w zawodzie. 

3. Odznaczenie przyznawane jest jednokrotnie. 

 

§2 

1. Do opiniowania wniosków, ORPiP w drodze uchwały, powołuje Komisję Nominacyjną 

ds. Odznaczeń (dalej Komisja).  

2. Komisję Nominacyjną ds. Odznaczeń stanowią członkowie Prezydium ORPiP, Okręgowy 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Przewodnicząca 

Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.  

3. Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń przewodniczy Przewodnicząca ORPiP. 

4. Do zadań Komisji należy: 

1) przyjmowanie wniosków i ocena ich kompletności; 

2) dokonywania analizy działalności zawodowej kandydata i opiniowanie wniosków. 

 

§3 

1. Wszczęcie postępowania o nadanie Odznaczenia następuje na podstawie złożonego 

wniosku. 

2. Wniosek o nadanie Odznaczenia mogą składać:  

1) Kierownicy podmiotów leczniczych, 

2) Dyrektorzy ds. Pielęgniarstwa, 

3) Naczelne Pielęgniarki, 

4) Przełożone Pielęgniarek, 

5) Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

6) Pełnomocni przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

3. Wniosek o przyznanie Odznaczenia musi zawierać podpis wnioskodawcy. 

4. Ustala się limit odznaczeń na dany rok kalendarzowy: 

a) pielęgniarki/pielęgniarze – 20 

b) położne – 5 

5. Wzór wniosku o nadanie Odznaczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
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6. Wypełniony wniosek składa się do 15 marca danego roku kalendarzowego. 

7. Wniosek nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny jest zwracany wnioskodawcy 

w celu jego uzupełnienia lub jest nie rozpatrywany. 

8. Odznaczenie nie jest nadawane osobom: 

1) wobec których toczy się postępowanie przed Okręgowym lub Naczelnym Rzecznikiem 

Odpowiedzialności Zawodowej, 

2) wobec której Okręgowy Sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę, 

3) która nie wykonała obowiązku regularnego opłacenia składki członkowskiej przez okres 

ostatnich 5 lat przed dniem złożenia wniosku. 

 

§4 

1. Odznaczenie przyznawane jest na podstawie Uchwały podejmowanej przez ORPiP 

lub Prezydium ORPiP w Częstochowie do 30 marca każdego roku. 

2. Odznaczenie wręczane jest podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

i Dnia Położnej.  

3. W przypadku nie odebrania odznaczenia w trybie opisanym w pkt 1, zaprasza się osobę 

odznaczoną do biura OIPiP w Częstochowie celem wręczenia odznaczenia. 

4. Nazwiska osób odznaczonych w danym roku kalendarzowym umieszcza w Biuletynie 

Informacyjnym OIPiP w Częstochowie . 

5. O nadaniu odznaczenia Przewodniczący ORPiP informuje w formie pisemnej jednostkę 

zatrudniającą osobę odznaczoną. 

 

§ 5 

W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 


