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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr …..…… 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia ……….……………. 

 

 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA NAGRODY PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA DLA 

PRACOWNIKÓW GDAŃSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA 

ZA OSIĄGNIĘCIA W OCHRONIE ZDROWIA I SZCZEGÓLNY CHARAKTER 

PRACY NA RZECZ PACJENTA 

 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, kryteria i tryb 

przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby 

zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta, 

zwaną dalej „Nagrodą”. 

 

§ 2 

1. Fundusz Nagród, o których mowa w § 1, tworzy się w dziale 851 rozdziale 85195 § 3040 

budżetu Miasta Gdańska uchwalanym na dany rok budżetowy. 

2. Nagroda przyznawana jest co roku na podstawie opinii Komisji powołanej przez 

Prezydenta Miasta Gdańska odrębnym zarządzeniem. 

 

§ 3 

1. Prezydent Miasta Gdańska może przyznać Nagrodę główną i 3 wyróżnienia w następującej 

wysokości;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                  Nagroda główna   w wysokości 15.000 zł 

                  3 wyróżnienia po 5.000 zł 

2. Zastrzega się, że Komisja może wnioskować o przyznanie Nagrody w wysokości 

mniejszej, niż zastrzeżono w ust. 1. 

 

§ 4 

1. Wręczenie Nagrody odbywa się  w okolicznościach zapewniających uroczysty  charakter.  

2. Nagroda wręczana  jest  przez Prezydenta  Miasta Gdańska. 

3. Jeżeli kalendarz Prezydenta Miasta na to pozwoli, nagroda jest wręczana na  uroczystości 

z okazji Dnia Patrona Służby Zdrowia. 

 

§ 5 

1. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdańska za osiągnięcia w ochronie zdrowia 

i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. 

2. Nagrodę może otrzymać pracownik służby zdrowia, który w szczególności: 

1) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, 

2) stale podnosi kwalifikacje zawodowe, 

3) cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów, 

4) propaguje holistyczne podejście do pacjenta, 

5) wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów, 

6) buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin, 

7) inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych, 

8) dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami, 
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9) angażuje się w realizację programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę 

Miasto Gdańsk lub Narodowy Fundusz Zdrowia. 

3. Nagroda może być przyznana pracownikowi służby zdrowia tylko jeden raz. 

4. Nagrody przyznaje się raz w roku. 

 

§ 6 

Prezydent Miasta Gdańska może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) organu zarządzającego w podmiotach leczniczych określonych w art.2 ust.1  pkt 4, 5 i 9 

ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. 2015, poz. 618 ze 

zm.) 

2) pacjentów za pośrednictwem organów oznaczonych w pkt 1. 

3) Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska” 

 

§ 7 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska  o    rozpoczęciu    procedury   składania    wniosków     

o    przyznanie    Nagrody  zamieszczane  jest  w  lokalnej  prasie  i  na stronie internetowej 

Miasta Gdańska. 

 

§ 8 

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać w szczególności: 

1) określenie podmiotu wnioskującego o przyznanie Nagrody, 

2) imię i nazwisko oraz adres kandydata do Nagrody, 

3) nazwę placówki, w której jest zatrudniony kandydat wraz z opisem przebiegu kariery 

zawodowej, 

4) szczegółowy opis osiągnięć kandydata do Nagrody uzasadniających jej przyznanie, 

w nawiązaniu do § 5 Regulaminu, 

5) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego wniosek 

o przyznanie Nagrody. 

 

§ 9 

Wnioski w zamkniętych kopertach z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla 

pracowników gdańskiej służby zdrowia – edycja 20….” należy składać na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w  Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, stanowiska od 14 do 17 (parter) lub przesyłać pocztą na 

adres Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-

803  Gdańsk, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia opublikowanego głównej 

stronie Miasta www.gdansk.pl .  

Koperta   winna być opatrzona dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ”. 

Elektroniczną wersję wniosku należy wysłać na adres: katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl.  

W wypadku przesłania wniosków drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu. 

 

§ 10 

Wnioski złożone po terminie lub nie spełniające wymogów, o których mowa w § 6 i 8 

pozostają bez rozpatrzenia. 

 

§ 11 

1. W skład Komisji wchodzi: 

1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska, 

2) jeden przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta 

Gdańska,  

3) jeden przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, 

http://www.gdansk.pl/
mailto:katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl
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4) jeden przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 

5) jeden przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku w charakterze 

Sekretarza Komisji. 

2. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatów i wnioskuje o przyznanie Nagrody 

wybranym osobom kierując się kryteriami opisanymi w § 5 ust. 2. 

3. Komisja działa w oparciu o regulamin pracy Komisji zatwierdzony zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Gdańska. 

 

§ 12 

Ostateczną decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Prezydent Miasta Gdańska dokonując 

wyboru spośród nominowanych kandydatów, po zapoznaniu się z opinią Komisji. 


