
 
 

Regulamin VII Plebiscytu 
Sądecki Lekarz 

Sądecka Pielęgniarka / Sądecka Położna 
Sądecka Przychodnia Zdrowia Przyjazna Pacjentowi 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie i promocja, najlepszych zdaniem pacjentów, sądeckich 

lekarzy wszystkich specjalizacji , pielęgniarek/położnych oraz przychodni z terenu 
Sądecczyzny (subregion sądecki). 

2. Nagrody Sądecki Lekarz, Sądecka Pielęgniarka/Położna oraz Sądecka Przychodnia Zdrowia 
Przyjazna Pacjentowi, zwane dalej „Nagrodami”, są przyznawane każdego roku przez 
Fundację Sądecką na podstawie wyników głosowania w plebiscycie ogłaszanym w marcu. 

3. Organizatorem konkursu jest Fundacja Sądecka oraz portal i miesięcznik Sądeczanin, 
fundatorem Nagród jest Fundacja Sądecka i Partnerzy Plebiscytu. 

 
Nagroda 

§ 2 
1. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: 

a. Sądecki Lekarz obejmująca lekarzy wszystkich specjalizacji, świadczących opiekę 
medyczną w placówkach medycznych na terenie subregionu sądeckiego (miasto Nowy 
Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) 

b. Sądecka Pielęgniarka / Sądecka Położna - obejmująca pielęgniarki i położne, świadczące 
opiekę pielęgniarską/położniczą we wszystkich placówkach medycznych na terenie 
subregionu sądeckiego (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, 
nowosądecki), będące w bezpośrednim kontakcie z pacjentami 

c. Sądecka Przychodnia Zdrowia Przyjazna Pacjentowi – obejmująca przychodnie 
realizujące opiekę medyczną na terenie subregionu sądeckiego (miasto Nowy Sącz oraz 
powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) 

2. Nagrodę stanowią: 
a. dyplom, nagroda rzeczowa oraz materiał promocyjny o wartości 1500 PLN realizowany 

przez media Sądeczanin - dla zdobywcy tytułu Sądecka Pielęgniarka / Sądecka Położna 
b. dyplom, nagroda rzeczowa oraz materiał promocyjny o wartości 3000 PLN realizowany 

przez media Sądeczanin - dla zdobywcy tytułu Sądecki Lekarz 
c. dyplom oraz pakiet reklamowy wartości 6000 PLN, realizowany przez media Sądeczanin 

– dla zdobywcy tytułu Sądecka Przychodnia Zdrowia Przyjazna Pacjentowi 
d. nagrody rzeczowe – dla osób biorących udział w głosowaniu, wyłonionych w losowaniu 

przez organizatora 
3. Organizator poinformuje o rodzaju i wartości nagród, na dany rok w momencie rozpoczęcia 

głosowania. 
4. W każdej kategorii zostanie wyłoniony zdobywca tytułu oraz laureaci II i III miejsca. 
5. Coroczna nagroda wręczana jest w Nowym Sączu podczas Gali Seminarium „O zdrowiu 

Sądeczan”, które odbywać się będzie w I półroczu każdego roku. 



 
6. Nagroda może być przyznana wielokrotnie temu samemu lekarzowi, pielęgniarce/położnej 

lub przychodni. 
 

Zasady kwalifikacji do plebiscytu 
§ 3 

1. Do plebiscytu mogą być zgłaszani lekarze, pielęgniarki/położne i przychodnie świadczące 
opiekę medyczną każdej specjalizacji na terenie subregionu sądeckiego. 

2. Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
www.sadeczanin.info do dnia 29 marca 2023. Wypełnienie formularza rejestruje zgłoszoną 
kandydaturę. 

3. Formularze niekompletne nie będą rozpatrywane (brak nazwiska, imienia, nazwy przychodni 
i numeru telefonu). 

4. Kandydatów do Plebiscytu mogą zgłaszać osoby fizyczne. 
5. Zgłoszeń przychodni nie mogą dokonywać osoby będące ich pracownikami. 
6. Jedna osoba ma prawo do zgłoszenia dwóch kandydatów w każdej z kategorii. 

 
Tryb przyznawania nagród 

§ 4 
1. Organizator Plebiscytu powołuje Kapitułę, która czuwa nad jego przebiegiem oraz 

zatwierdza wyniki. 
2. Przewodniczącym Kapituły jest prezes zarządu Fundacji Sadeckiej lub osoba przez niego 

wyznaczona. 
3. Członków Kapituły powołuje każdego roku Przewodniczący Kapituły. 
4. Kapituła Plebiscytu na swoim pierwszym posiedzeniu może dokonać zmian w regulaminie. 
5. Plebiscyt składa się z pięciu etapów: 

a. pierwszy etap – zgłaszanie nominacji w trzech kategoriach, 
b. drugi etap – weryfikacja nadesłanych zgłoszeń pod względem zgodności z kryteriami 

przyjętymi w regulaminie oraz uzyskanie zgody zgłoszonych na udział w plebiscycie, 
c. trzeci etap – utworzenie listy oraz prezentacja lekarzy, pielęgniarek i przychodni 

nominowanych w plebiscycie i umieszczenie jej na portalu www.sadeczanin.info, 
d. czwarty etap – możliwość oddawania głosów przez czytelników portalu 

www.sadeczanin.info na poszczególne nominacje w każdej kategorii, 
e. piąty etap – weryfikacja oddanych głosów i wyłonienie zdobywcy tytułu oraz laureatów II i 

III miejsca w poszczególnych kategoriach. 
6. Dokładne terminy poszczególnych etapów są ustalane każdego roku przez organizatorów i 

podawane do publicznej wiadomości na portalu www.sadeczanin.info. 
 

Głosowanie 
§ 5 

1. Głosy można oddawać elektronicznie na stronie internetowej portalu www.sadeczanin.info 
oraz przez sms-y. 

2. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos w każdej kategorii głosując na dwa sposoby 
(głosując elektronicznie poprzez formularz na portalu www.sadeczanin.info oraz sms). 

3. Głosują wyłącznie osoby pełnoletnie. 
4. Głosowanie elektroniczne w VII edycji Plebiscytu, trwać będzie od 31 marca (od godz. 10:00) 

do 23 kwietnia 2023 r. (do godziny 23:33). 

http://www.sadeczanin.info/


 
5. Po zakończeniu głosowania sporządza się protokół końcowy z ilością oddanych głosów na 

poszczególnych kandydatów w każdej kategorii. 
6. Protokół końcowy zatwierdza Kapituła Plebiscytu. 
7. Wyniki głosowania podaje się do wiadomości publicznej poprzez odczytanie protokołu 

podczas Gali Seminarium z cyklu „O Zdrowiu Sądeczan”. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 6 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
2. Fundacja Sądecka jako organizator konkursu i fundator nagród zastrzega sobie prawo 

zmiany Regulaminu. 
3. Decyzje Kapituły są ostateczne. 

 
 
Nowy Sącz, 14.03.2023 
Przewodniczący Kapituły 
Jerzy Bochyński 


