
 

 

 
 

Regulamin Konkursu 
 „Wzorowa Placówka Medyczna” 

 

§1 

Cel konkursu 

 
Podstawowym celem konkursu „Wzorowa Placówka Medyczna” jest nagrodzenie 

i wielotorowa promocja placówek i instytucji działających w sektorze Ochrony Zdrowia. 

Tytuł przyznawany jest dla Szpitali, Przychodni, Laboratoriów, Ośrodków Sanatoryjnych, 

Poradni Rehabilitacyjnych, Klinik Specjalistycznych oraz Samorządowych Ośrodków 

Zdrowia także tych w małych miejscowościach. Tytuł przyznawany będzie także dla 

zarządzających nimi dyrektorów i menadżerów, działających na terenie RP. Nagroda i 

przyznany tytuł „Wzorowa Placówka Medyczna” to podziękowanie i docenienie 

wieloletniego wysiłku całego szeregu osób: od lekarzy, poprzez pielęgniarki, ratowników 

medycznych, rehabilitantów, laborantów, techników aż po personel pomocniczy. To także 

wyróżnienie dla właścicieli: zarówno dla samorządów jak firm prywatnych. To również 

docenienie ogromu pracy Dyrektorów i Menadżerów, dzięki którym sektor usług medycznych 

w Polsce stale się rozwija, poszerzając swoją ofertę skierowaną do pacjentów.  

Tytuł „Wzorowa Placówka Medyczna” to godny podkreślenia symbol sukcesu 

działających w Polsce podmiotów sektora Ochrony Zdrowia, które w wielu wypadkach 

zmodernizowały swoja bazę i uzyskały dostęp do najnowszych technologii diagnostycznych 

oraz metod leczenia pacjentów. Było to możliwe, dzięki prawidłowemu wykorzystaniu 

środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych, a 

także dzięki wzorowo prowadzonej polityce kadrowej wspierającej ich rozwój.      

  

§2 

Uczestnicy Konkursu 

 
a) W konkursie „Wzorowa Placówka Medyczna” uczestniczyć mogą wszystkie 

publiczne i niepubliczne Szpitale, Przychodnie, Laboratoria, Ośrodki Sanatoryjne, 

Poradnie Rehabilitacyjne, Kliniki Specjalistyczne, Samorządowe Ośrodki Zdrowia 

oraz Zakłady Opieki Zdrowotnej funkcjonujące na terenie Polski, które świadczą 

usługi w zakresie ochrony zdrowia. 

b) Wszyscy uczestnicy konkursu bez względu na wielkość, liczbę zatrudnionych 

pracowników oraz układ właścicielski, traktowani są przez kapitułę jak równorzędny 

partner Programu „Wzorowa Placówka Medyczna” i podlegają ocenie na tych samych 

zasadach określonych w dalszej części Regulaminu. 

c) Konkurs realizowany jest raz w roku i obejmuje swoim zakresem wszystkie 16 

województw na terenie Polski. 

d) O rozpoczęciu realizacji konkursu decyduje Organizator Konkursu.  

 

 



 

 

 
 

§3 

Zasady zgłoszenia do konkursu 

 

a) Instytucją (placówką) Ochrony Zdrowia wytypowaną do uczestnictwa w konkursie 

„Wzorowa Placówka Medyczna” może zostać każdy ZOZ, klinika specjalistyczna,  

sanatorium, centrum rehabilitacyjne, laboratorium lub firma transportowa, wskazane 

przez samorządowe organy wojewódzkie, powiatowe i gminne lub przez 

przedstawicieli Forum Ekspertów.  

b) Wytypowanie do uczestnictwa w konkursie jest niezobowiązujące 

i stanowi jedynie podstawę dla Organizatora Konkursu do wszczęcia procedury 

mającej na celu ocenę wytypowanego podmiotu. 

c) Kandydaci mają prawo samodzielnie zgłaszać chęć uczestnictwa w konkursie 

„Wzorowa Placówka Medyczna”, kontaktując się z biurem Organizatora Konkursu.  

d) Warunkiem niezbędnym do zarejestrowania podmiotu - jako uczestnika konkursu 

„Wzorowa Placówka Medyczna” – jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do 

biura Organizatora Konkursu Karty Zgłoszeniowej, podpisanej przez osobę  (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania zgłaszanego podmiotu. 

e) Przekazanie karty zgłoszeniowej może nastąpić 

» osobiście – osobie uprawnionej przez Organizatora Konkursu, 

» elektronicznie – przesyłając scan karty zgłoszeniowej, na adres e-mailowy 

Organizatora Konkursu,  

» faxem –  wysłanym pod numer wskazany przez  Organizatora Konkursu 

»   listem poleconym – wysłanym na adres biura Organizatora Konkursu.   

f) Kartę zgłoszeniową do konkursu „Wzorowa Placówka Medyczna” -  zainteresowanym 

podmiotom  każdorazowo udostępnia biuro  Organizatora Konkursu, po 

wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.   Jest ona także dostępna na 

stronie internetowej www.leczymywzorowo.pl 

g) Termin zgłaszania podmiotów do Konkursu „Wzorowa Placówka Medyczna” 

każdorazowo ustala organizator Konkursu i jest on podany w dolnej części Karty 

Zgłoszeniowej. 

 

§4 

Organizator Konkursu 

 
Wyłącznym organizatorem konkursu „Wzorowa Placówka Medyczna” jest - przy 

współudziale Forum Ekspertów oraz kwartalnika Samorządu i Biznesu „Życie 

Regionów” –  spółka Wzorowi Polska – A. Świtoń Spółka Komandytowa, z siedzibą 

w Kielcach przy ul. Bodzentyńskiej 10, lok. 206. Tel/Fax +48 (41) 3415282  

mobile:  883-000-354 e-mail: biuro@wzorowipolska.pl 

 

 

 

 

http://www.leczymy/


 

 

 
 

§5 

Ocena uczestników konkursu 

 
a) Oceny i weryfikacji podmiotów zgłoszonych do konkursu “Wzorowa Placówka 

Medyczna” dokonuje Kapituła Konkursu stanowiąca Forum Ekspertów, na 

podstawie materiałów nadesłanych na adres organizatora Konkursu.. 

b) Kapituła Konkursu „Wzorowa Placówka Medyczna” powoływana jest przez 

Organizatora Konkursu we współpracy z dziennikarzami „Życia Regionów” oraz 

niezależnych specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia i stanowi Forum 

Ekspertów.    
c) Posiedzenia Kapituły Konkursu sa niejawne, a jej przebieg oraz wyniki 

głosowania każdorazowo są protokołowane. Pod protokołem z obrad Kapituły 

Konkursu podpisują się wszyscy członkowie Kapituły biorący udział w 

posiedzeniu.    

d) Kapituła Konkursu ma prawo do wprowadzania zmian w kolejności ocen 

zgłoszonych podmiotów oraz trybie i zasadach głosowania, które są każdorazowo 

omawiane na początku obrad Kapituły.    

e) Kapituła ma prawo wyłączyć z uczestnictwa w Konkursie „Wzorowa Placówka 

Medyczna” podmiot, który pomimo prawidłowo przesłanego zgłoszenia, nie 

zasługuje na przyznanie nagrody (np. aresztowanie dyrektora, zarzuty o 

zaniechanie procedur, odwołanie władz podmiotu leczniczego, czy  publicznie 

przedstawiane podejrzenia o popełnianiu przestępstwa przez pracowników lub 

właściciela).  W takich wypadkach decyzja Kapituły nie podlega odwołaniu i po 

zakończeniu posiedzenia - wysyłana jest na piśmie do siedziby podmiotu który 

został wykluczony z Konkursu.  

f) Kapituła Konkursu ma prawo przyznania dodatkowej nagrody „Wzorowa 

Placówka Medyczna” podmiotowi nie zgłoszonemu wcześniej do Konkursu, pod 

warunkiem przedstawienia nominacji przez co najmniej jednego członka 

Kapituły oraz przytoczeniu argumentów uzasadniających składany wniosek.  

g) W każdym przypadku o przyznaniu Nagrody „Wzorowa Placówka Medyczna” 

oraz tytule „Wzorowy Menadżer Medycyny” decyduje głosowanie 

przeprowadzone wśród Członków Kapituły. Za przyznaniem tytułu musi 

zagłosować większość członków Kapituły Konkursu. 
 

§6 

Kategorie oceniane przez Kapitułę 

 

a) Szpitale   - Tytuł przyznany dla: 

» placówki samorządu wojewódzkiego 

» placówki samorządu powiatowego 

» placówki samorządu gminnego 

» placówki zarządzanej przez Uczelnie Wyższe   

» placówki zarządzanej przez podmioty prywatne 

» placówki zarządzanej przez poszczególne resorty – np. ministerstwa RP 



 

 

 
 

b) Sanatoria - Uzdrowiska  - Tytuł przyznany dla:  
» spółek samorządowych zarządzających sanatoriami 

» spółek prywatnych zarządzających sanatoriami  

» prywatnych sanatoriów (sieci domów sanatoryjnych) 

» hoteli oraz ośrodków spa mających status leczenia uzdrowiskowego  

 

 

c) Labolatoria - Tytuł przyznany dla:  
» podmiotów zajmujących się badaniem próbek pobranych od pacjentów 

» podmiotów zajmujących się wykrywaniem i opisywaniem zagrożeń 

                     » podmiotów zajmujących się świadczeniem usług na rzecz instytucji zewnętrznych.  

 

d) Przychodnie - Tytuł przyznany dla:  

» Publicznych (samorządowych) placówek POZ  

» Niepublicznych placówek POZ 

» Publicznych Przychodni Specjalistycznych – ZOZ 

» Niepublicznych Przychodni Specjalistycznych - ZOZ  

» Spółdzielni prowadzących Przychodnie POZ lub Przychodnie Specjalistyczne ZOZ 

     e) Kliniki/Gabinety prywatne  - Tytuł przyznany dla: 

        » Specjalistycznych Klinik (gabinetów) Stomatologicznych 

        » Spółdzielni prowadzących Kliniki (gabinety prywatne) wielu specjalności 

» Klinik (gabinetów) o różnych specjalizacjach, m.in.: dermatologii, okulistyki,  

ortopedii, ginekologii, pediatrii, laryngologii i inne 

                     

    f) Transport medyczny – Tytuł przyznany dla: 
» Publicznych (Wojewódzkich, Gminnych, Powiatowych) Kolumn Transportu 

Sanitarnego 
» Niepublicznych firm zajmujących się transportem pacjentów oraz innych   form 

związanych z ratowaniem życia (np. transport krwi, organów do przeszczepu itp.) 

» przedsiębiorstw i instytucji koordynujących prace na rzecz transportu 

medycznego, w tym firm opracowujących rozwiązania logistyczne. 

          

g) Edukacja  - Tytuł przyznany dla:  
» uczelni wyższych 

» szkół publicznych i niepublicznych 

» centrów kształcenia ustawicznego 

» firm szkoleniowych 

 

h) Rehabilitacja  - Tytuł przyznany dla:  
» Publicznych i Niepublicznych Centrów Rehabilitacji, prowadzących pacjentów  

po urazach 

» instytutów SPA i hoteli prowadzących działalność z zakresu rehabilitacji pacjentów 

» Publicznych i Niepublicznych Przychodni Rehabilitacyjnych 

 

 



 

 

 
 

i) Wzorowy Menadżer 

» Tytuł ten Kapituła przyzna w oparciu o analizę osiągnięć w różnych dziedzinach, 

doceniając także wieloletni staż oraz nowatorskie podejście do wykonywanych 

obowiązków przez osobę wyróżniającą się w kierowaniu Placówką Medyczną  

 

§7 

Ogłoszenie wyników 

 
a) Wyniki obrad Kapituły Konkursu „Wzorowa Placówka Medyczna” 

przekazywane są na bieżąco drogą elektroniczną do Placówek Medycznych 

startujących w Konkursie. Ocena startujących Podmiotów dokonywana jest przez 

członków Forum Ekspertów co 2 tygodnie.  

b) Wyniki zakończonego Konkursu „Wzorowa Placówka Medyczna” podawane są 

do publicznej wiadomości po oficjalnym wręczeniu nagród. 

c) Wręczenie nagród następuje podczas uroczystej „Gali Wzorowych” 

organizowanej przez Organizatora Konkursu. 

d) Termin oraz miejsce uroczystej Gali ustala Organizator w porozumieniu 

z Kapitułą Konkursu. 

§8 

Nagrody w Konkursie „Wzorowa Placówka Medyczna” 

 
a) Każdy z nagrodzonych otrzyma prawo do używania nazwy „Wzorowa Placówka 

Medyczna” oraz logotypów konkursu (Godła Promocyjnego) „Wzorowa 

Placówka Medyczna” na tablicach informacyjnych, tablicach przed budynkami 

np. przy wejściu do Szpitala czy Przychodni. Logotyp będzie można także 

używać  na dokumentach firmowych, folderach reklamowych  i innych 

materiałach promocyjnych wg załączonego wzoru. (§8 pkt. b) 

b) Wzór logotypu (Godła Promocyjnego) „Wzorowa Placówka Medyczna” wygląda 

następująco: 

 

 
c) Logotyp (Godło Promocyjne) oraz nazwa „Wzorowa Placówka Medyczna” są 

znakiem zastrzeżonym i podlegają ochronie prawnej.   



 

 

 
 

d) Nagrodzony podmiot ma prawo używania logotypu znajdującego się w 

wewnętrznej części tablicy informacyjnej, z pominięciem granatowego tła.  

e) Tytuł „Wzorowa Placówka Medyczna” przyznawany jest na 2 lata – o ile 

organizator nie ustali innej daty.   

f) Potwierdzeniem przyznania Tytułu „Wzorowa Placówka Medyczna” jest 

przeslanie drogą elektroniczną (e-mail) przez Organizatora Konkursu informacji 

o decyzji Kapituły Konkursu oraz opinii Forum Ekspertów, które dokonało oceny 

i pozytywnie zweryfikowało przekazany materiał informacyjny, przyznając tytuł 

startującej w Konkursie  Placówce Medycznej.  Od tego momentu nagrodzona 

Placówka Medyczna ma prawo posługiwania się Tytułem przez okres wskazany 

przez Organizatora Konkursu.    
g) Ważność (termin) tytułu „Wzorowa Placówka Medyczna” jest opisany na  

specjalnie zaprojektowanym certyfikacie z tekstem w trzech językach (polskim, 

francuskim i angielskim), na którym podana będzie dokładna data ważności 

przyznanego tytułu.  

h) Nagrodzony podmiot otrzyma także podczas uroczystej Gali  - okolicznościową 

statuetkę „Wzorowa Placówka Medyczna”, zaprojektowaną 

i wykonaną przez rzeźbiarza Sławomira Micka. Złoty Kaduceusz – czyli statuetka 

Konkursu - nie będzie dostępna w sprzedaży komercyjnej. 

i) Nagrodzony podmiot otrzyma także prawo do dystrybucji wyprodukowanego 

przez Organizatora Konkurs trzyminutowego filmu promocyjnego, 

prezentującego osiągnięcia nagrodzonego podmiotu. Film będzie wyświetlany 

podczas uroczystej Gali, na której wręczane będą nagrody „Wzorowa Placówka 

Medyczna”.     

j) Nagrodzony podmiot przez okres ważności certyfikatu będzie prezentowany na 

stronie www.leczymywzorowo.pl. Prezentowane na niej będą informacje  

o placówce, zdjęcia, filmy oraz szeroki opis oferowanych usług. Opis będzie 

aktualizowany na bieżąco.  

k) Nagrodzony podmiot będzie miał także prawo do prezentacji  

w wydawanym od listopada 2015 r. kwartalniku „Życie Regionów”, w którym 

znajdą się opisy wszystkich podmiotów oraz samorządów uczestniczących w 

Projektach realizowanych przez spółkę. Aktualności dot. nagrodzonego podmiotu 

znajdą się także na stronie www.zycie-regionow.pl  

l) Nagrodzony podmiot ma prawo przedłużyć ważność przyznanego certyfikatu na 

kolejny rok, przedstawiając Organizatorowi Konkursu pisemny wniosek na 

formularzu przekazanym przez Organizatora Konkursu. 
m) Po zakończeniu ważności certyfikatu nagrodzony podmiot nie ma prawa 

posługiwać się przyznanym godłem promocyjnym oraz nazwą „Wzorowa 

Placówka Medyczna”. Za złamanie tej zasady nagrodzony podmiot jest 

zobowiązany do zapłacenia kary finansowej w kwocie 30 000 zł. na konto 

Organizatora Konkursu  

 

 

 

http://www.zycie-regionów.pl/


 

 

 
 

§9 

Płatności i Postanowienia końcowe  
 

a) Podmioty mają prawo zgłosić akces uczestnictwa w Konkursie „Wzorowa 

Placówka Medyczna”  w kilku kategoriach,  jednak  Kapituła przyzna Tytuł 

tylko w jednej z nich. (np. szpital lub rehabilitacja itp.) 

b) Materiały dotyczące Konkursu – nadesłane przez podmioty nie podlegają 

zwrotowi.    

c) Każdy uczestnik Konkursu, który został jego laureatem jest zobowiązany do  

wykupienia usług reklamowych proponowanych przez organizatora, określonych 

w Karcie Zgłoszeniowej. Koszt Kampanii promocyjnej wynosi 10 000 zł. netto.  

d) W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie przez podmiot, który wcześniej 

przekazał kartę zgłoszeniową – a tym samym zawarł umowę na realizację 

kampanii promocyjnej – organizator Konkursu obciąża taki podmiot kosztami  

w wysokości 30% kwoty wskazanej w karcie zgłoszeniowej. Rezygnacja 

powinna zostać przekazana do organizatora Konkursu w formie pisemnej.  

e) Rezygnacje telefoniczne nie będą rozpatrywane, a umowa – zgłoszenie do 

Konkursu – traktowane jest nadal jako aktualne zobowiązanie prawne. 

f) Powyższy punkt regulaminu (§9 pkt. d) nie dotyczy podmiotów, których 

zgłoszenie do Konkursu zostało ocenione przez Kapitułę, jednak tytuł „Wzorowa 

Placówka Medyczna” nie został przez członków Kapituły przyznany.  

W takim wypadku organizator Konkursu nie pobiera żadnych opłat od podmiotu 

poddanego ocenie. 

g) Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2021r.  

 

Niniejszy Regulamin podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim 

 i jest dostępny na stronie www.leczymywzorowo.pl 

 

 


