
 
 

OGŁOSZENIE 

 

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza kolejną edycję Nagród im. Doktora Władysława 

Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. 

 

 Nagrody przyznawane są za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia 
i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.  

  Wnioski kandydatów do Nagrody należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

13 lutego 2018 r. w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 

Częstochowa, pokój nr 3, wyłącznie na formularzu, lub przesłać:  
• drogą pocztową na ww. adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, 

lecz data wpływu wniosku do kancelarii Urzędu Miasta), 

• w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres 
info@czestochowa.um.gov.pl lub złożonym za pomocą platformy SEKAP.  

 W przypadku organizacji pozarządowych do wniosku należy dołączyć stosowny 
dokument (uchwała lub upoważnienie, wyciąg z KRS-u) upoważniający do reprezentowania 
danego podmiotu.  
 Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 Przy wyborze kandydatów do Nagrody uwzględnia się następujące kryteria:  

• pozytywne relacje kandydata z pacjentami i współpracownikami,  
• postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej,  
• stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności 

na rzecz służby zdrowia,  
• umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym,  
• profesjonalizm,  
• działalność społeczna na rzecz środowiska lokalnego, 
• osiągnięcia na polu naukowym. 

Zgodnie z regulaminem przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy przy 
wyborze kandydatów do Nagrody uwzględnia się osoby czynne zawodowo i zatrudnione 
w placówkach służby zdrowia na terenie miasta Częstochowy lub czynnie działające 
w organizacjach funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, w tym wolontariusze. 
 Osoba Nagrodzona lub Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy w latach 
ubiegłych, może brać udział w kolejnej edycji nagród nie wcześniej niż po trzech latach, o ile 
Prezydent Miasta nie postanowi inaczej. 
 Kandydatury do Nagrody mogą wnosić m.in. Radni Miasta Częstochowy, kierownicy 
placówek służby zdrowia zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy, pracownicy 
zatrudnieni w placówkach służby  zdrowia  w  grupie, co  najmniej 15 osób lub w przypadku 
małych placówek min. 50% załogi, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające 
na rzecz służby zdrowia oraz pacjenci w grupie min. 15 osób. 
 Formularz wniosku dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl - zakładka 
Miasto/Zdrowie/Nagrody Prezydenta w dziedzinie ochrony zdrowia.  
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