
 
 

 
Uchwała Nr 6/2019/VIII 

Okręgowej Rady Lekarskiej 
Warmińsko-Mazurskiej  Izby Lekarskiej w Olsztynie  

z dnia 27 marca 2019 r. 
 
 

 
w sprawie zmiany uchwały o ustanowieniu odznaczenia  

"Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur" 
 

 
 

 Na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168, z późn. zm.), postanawia co następuje:  
  
 

§ 1 
 
W Uchwale Nr 864/2004/IV ORL z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany 

uchwały o ustanowieniu odznaczenia "Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur", 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
-dotychczasowy regulamin nadawania Odznaczenia zastępuje się załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

 
 

§ 3 
 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Załącznik  

do uchwały Nr 6/2019/VIII ORL WMIL 
z dnia 27 marca 2019 r.  

wraz z późniejszymi zmianami 

 

 

Regulamin nadawania  

Odznaczenia "Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur". 

 
§ 1 

 
1. Odznaczenie przyznawane jest lekarzom i lekarzom dentystom, członkom 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej szczególnie zasłużonym dla środowiska 

medycznego i samorządu lekarskiego Warmii i Mazur, propagujących region 

Warmii i Mazur w kraju i za granicą, wyróżniających się wzorową, nienaganną 

postawą etyczną, swoim wizerunkiem i pracą stanowiący wzór dla pokoleń 

lekarskich, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.  

2. Odznaczenie przyznaje Kapituła. 

3. Kapituła, raz w każdej edycji, może przyznać dodatkowo Honorowe 

Odznaczenie "Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur" osobie szczególnie 

zasłużonej dla środowiska medycznego i samorządu lekarskiego Warmii i Mazur, 

która nie jest lekarzem lub lekarzem dentystą lub członkiem Warmińsko-

Mazurskiej Izby Lekarskiej”. 

4. Odznaczenie może być przyznane również pośmiertnie. 

 

§ 2 

Kapitułę Odznaczenia stanowią:  

1) Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej,  

2) Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej,  

3) Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej, 

4) Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej, 

5) Przewodniczący Komisji Stomatologicznej, 

6) Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego, 

7) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 

8) Redaktor Naczelny Biuletynu Lekarskiego, 



9) Inne osoby wybrane jednomyślnie przez Kapitułę w drodze tajnego 

głosowania.  

 

§ 3 

Kapituła dokonuje wyboru ze swojego składu i odwołuje w drodze tajnego 

głosowania Kanclerza oraz Sekretarza. 

 
§ 4 

 
1. Wszczęcie postępowania o nadanie Odznaczenia następuje na podstawie 

złożonego wniosku. 

2. Wnioski o nadanie Odznaczenia mogą składać członkowie i organy  

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. 

 

 

 

3. Wzór wniosku o nadanie Odznaczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Osoby, które otrzymały Odznaczenie, zwane dalej „Odznaczonymi”, mogą 

popierać kandydaturę, zgłoszoną we wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

wystawiając list promocyjny. Wzór listu promocyjnego stanowi załącznik Nr 2 

do Regulaminu. 

5. Do zadań Kapituły należy: 

 1/ przyjmowanie wniosków i ocena ich kompletności,  

 2/ dokonywanie analizy działalności kandydata,  

 3/ opiniowanie wniosku. 

§ 5. 

 
1. Kapituła Odznaczenia zbiera się co najmniej jeden raz w roku na wniosek 

Kanclerza w celu rozpatrzenia złożonych wniosków i podjęcia uchwały o nadaniu 

Odznaczenia. Dla ważności jej uchwał niezbędna jest obecność, co najmniej 2/3 

osób z jej składu wymienionego w § 2 pkt 1-8. 

2. Uchwała o nadaniu Odznaczenia jest podejmowana przez Kapitułę w drodze 

tajnego głosowania. 



3. Kapituła nadaje Odznaczenie tym spośród zgłoszonych kandydatów, którzy 

otrzymali największą ilość głosów, ale nie mniej niż 50% biorących udział w 

głosowaniu. 

4. Odznaczenie przyznawane jest 10-ciu osobom w roku kalendarzowym, chyba że 

Kapituła postanowi inaczej. 

5. Kanclerz Kapituły lub osoba przez niego wyznaczona wręcza Odznaczenie  

w trakcie posiedzenia Okręgowego Zjazdu Lekarzy.  

 

§ 6. 

 

Wzór decyzji Kapituły o kandydacie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 


