
Strona 1 z 4 

 
 

 

REGULAMIN PLEBISCYTU MEDYCZNEGO 

 

„Lekarz Oddziału Roku 2021 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 

w Krośnie”, „Lekarz Poradni Roku 2021 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 

Pawła II w Krośnie”, „Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/Położny/ Oddziału Roku 2021 Woje-

wódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”, „Pielęgniar-

ka/Pielęgniarz/Położna Poradni/Pracowni/Zakładu Roku 2021 Wojewódzkiego Szpitala Podkar-

packiego im. Jana Pawła II w Krośnie”, „Rejestratorka/Rejestrator/Statystyk Medyczny Ro-

ku 2021 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”, „Pracownik 

Wsparcia Medycznego Roku 2021 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła 

II w Krośnie” 

§1.  

Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu Medycznego „Lekarz Oddziału  Roku 2021 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”, Lekarz Poradni/Zakładu 

Roku 2021 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”, „Pielęgniar-

ka/Pielęgniarz/Położna/Położny Oddziału Roku 2021 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. 

Jana Pawła II w Krośnie”, „Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/ Poradni/Pracowni/Zakładu Roku 

2021 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”  „Rejestrator-

ka/Rejestrator/Statystyk Medyczny Roku 2021 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 

Pawła II w Krośnie”, „Pracownik Wsparcia Medycznego 2021 Wojewódzkiego Szpitala Podkar-

packiego im. Jana Pawła II w Krośnie” (zwanego dalej Plebiscytem). 

§2.  

Plebiscyt trwa od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku. 

§3.  

1. Organizatorem Plebiscytu jest Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 

zwany dalej Organizatorem. 

2. Plebiscyt dotyczy wyboru lekarza, pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, rejestratorki/ 

/rejestratora/statystyka medycznego oraz pracownika wsparcia medycznego wśród osób zatrudnio-

nych w komórkach organizacyjnych Organizatora, którzy cieszą się największym uznaniem 

wśród pacjentów. 

3. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, rozpatrywa-

niem ewentualnych reklamacji czuwa Kapituła powołana w następującym składzie: 

1) Dyrektor, 

2) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, 

3) Położna Naczelna, 

4) Pełnomocnik ds. Personalnych 

5) Kierownik Sekcji Organizacji i Marketingu. 

§4.  

1. W Plebiscycie mogą głosować osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych.  
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2. W Plebiscycie nie mogą głosować pracownicy Organizatora. 

§5.  

Przystąpienie do Plebiscytu oznacza przyjęcie Regulaminu bez zastrzeżeń, a osoby wygrywające 

zobowiązują się do wyrażenia zgody na opublikowanie swoich nazwisk przez Organizatora Plebi-

scytu w mediach, na stronie internetowej Organizatora oraz tablicy pamiątkowej. 

§6.  

Plebiscyt odbywa się w 6 kategoriach: 

1) Lekarz Oddziału  Roku 2021, 

2) Lekarz Poradni /Zakładu Roku 2021, 

3) Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/Położny/ Oddziału Roku 2021, 

4) Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna Poradni/Pracowni/Zakładu Roku 2021, 

5) Rejestratorka/Rejestrator/Statystyk Medyczny Roku 2021, 

6) Pracownik Wsparcia Medycznego Roku 2021. 

§7.  

Przez: 

1. Lekarza Oddziału należy rozumieć lekarza pracującego w Oddziale Szpitala,  

2. Lekarza Poradni/Zakładu należy rozumieć lekarza pracującego w Poradni lub Zakładzie 

Diagnostyki Obrazowej Szpitala, 

3. Pielęgniarkę/pielęgniarza/położną/położnego/ Oddziału, należy rozumieć pracownika pracu-

jącego w Oddziale Szpitala, 

4. Pielęgniarkę/pielęgniarza/położną/ Poradni/Pracowni/Zakładu, należy rozumieć pracownika 

pracującego w poradniach, pracowniach i zakładach diagnostycznych Szpitala 

5. Rejestratorkę/rejestratora/statystyka medycznego należy rozumieć pracownika pracującego 

w punktach rejestracji oraz sekretariatach oddziałów Szpitala, 

6. Pracownika wsparcia medycznego należy rozumieć osobę wykonujące zawód: diagnosty la-

boratoryjnego, technika medycznego, masażysty, fizjoterapeuty, rehabilitanta, terapeuty, ra-

townika medycznego, logopedy, psychologa pracujących w jednostkach Szpitala. 

§8.  

1. Laureatami Plebiscytu w każdej z kategorii zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę głosów 

w swojej kategorii – oddanych na kuponach plebiscytowych drukowanych i udostępnionych 

przez Organizatora. 

2. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos złożony na oryginalnym, udostępnionym 

przez Organizatora kuponie i wrzuconym do wyznaczonych urn umieszczonych w określonych 

komórkach organizacyjnych Organizatora. 

3. Prawidłowo wypełniony kupon plebiscytowy powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko osoby, na którą oddany jest głos, 

2) postawienie znaku x w danej kategorii, 

3) imię i nazwisko, adres lub tel. wypełniającego kupon, 

4) czytelny podpis. 

4. Głos jest ważny w przypadku, gdy: 

1) wskazane jest imię i nazwisko osoby, na którą oddany jest głos, 
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2)  wpisany jest adres lub nr telefonu i czytelny podpis osoby wypełniającej kupon. 

5. Głos jest nieważny w przypadku, gdy: 

1)  brak jest adresu lub nr telefonu, 

2)  brak jest imienia i nazwiska lub czytelnego podpisu (tzn. brak możliwości zidentyfikowania 

osoby głosującej), 

3)  brak możliwości zidentyfikowania osoby, na którą został oddany głos, 

4)  głos został oddany na osobę niepracującą w jednostkach Szpitala, 

5)  głos został oddany na nieoryginalnym kuponie lub na innym druku/w innej formie. 

4. W każdej z kategorii jedna osoba może oddać tylko jeden głos.  

5. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem. Protokół będzie zawierał: 

1)  datę rozpoczęcia i zakończenia czynności, 

2)  ilość prawidłowo wypełnionych kuponów, 

3)  ilość kuponów, które zostały odrzucone z podaniem przyczyny, 

4)  imię i nazwisko zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii  

z podaniem nazwy komórki organizacyjnej Organizatora, w której dana osoba jest zatrudniona 

z wyłączeniem kategorii – rejestratorka/rejestrator/statystyk medyczny, 

5)  Podpisy członków Komisji.  

6. Podsumowanie przebiegu Plebiscytu, ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek/dyplomów dla 

laureatów w każdej z kategorii nastąpi w grudniu 2021 roku. 

§9.  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas trwania Plebiscytu jest Organizator. 

2. Głosujący w Plebiscycie staje się automatycznie jego uczestnikiem.  

3. Dane osobowe przekazywane przez uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora 

tylko i wyłącznie dla potrzeb Plebiscytu. Przetwarzanie danych oznacza ich zbieranie, przecho-

wywanie i opracowywanie.  

4. Uczestnicy zgodnie z treścią Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażają dobrowolną, pi-

semną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie własnoręcznego 

podpisu na kuponie plebiscytowym. Osoby głosujące w Plebiscycie przyjmują jednocześnie do 

wiadomości, że mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

5. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy pisemnie przedłożyć w siedzibie Organiza-

tora (Sekcja Organizacji i Marketingu) w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o ter-

minie złożenia reklamacji decyduje data wpływu). Reklamacje zgłoszone po upływie tego termi-

nu nie będą rozpatrywane. 

6. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 30 dni od daty 

ich otrzymania, nie później jednak niż jeden dzień przed ogłoszeniem wyników. 

7. Niniejszy Plebiscyt, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą 

losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik 

zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania). Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu 

art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2015, poz. 612 

późn.zm.). 

8. Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za: 
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1) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Orga-

nizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami loso-

wymi o charakterze siły wyższej, 

2) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałej z przyczyn niezależnych od Organizatora, 

3) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym 

spowodowane. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów 

prawnych lub z innej ważnej przyczyny w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne 

z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu. O zaistniałych zmianach Regulaminu Organizator 

powiadomi zamieszczając informację na www.krosno.med.pl  

10. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. 38-400 Krosno, 

ul. Korczyńska 57 oraz na stronie internetowej www.krosno.med.pl  

11. Materiały reklamowe Plebiscytu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są wyłącznie po-

stanowienia niniejszego Regulaminu. 

http://www.krosno.med.pl/
http://www.krosno.med.pl/

