
UCHWAŁANr 8/2011

okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawr€:

okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie ań. 25 ust. 10 ustawy z rJniz 2
grudnia 2009 r: o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 t. Nr 219, poz. 1708) postanawia co

następuje:
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UchyIić:
1. uchwałę nr 412000 okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 5 stycznia
2000 r. w sprawie powołania KapituĘ Odznaczenia, zmienioną uchwałą nr 4l2o04

okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 30 sfycznia 2004 r.

2. uchwałę nr 46/2005 okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 10 grudnia
2005 r. w sprawie ustanowienia meda|u za wybitne osiągnięcia pozamedyczne,
3. uchwałę nr 1812007 okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 marca
2007 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia ,,Wawrzyn Lekarski'' za wybitne
osiągnięcia.

Ustanowić:
|. odznaczenie '.Zasłużony dla lekarry Pro Medico'', zwane da|ej ''Odznaczeniem'.,
2. wyróżnienie,,.WawrzynLekarski'',zwanedalej,''Wyróżnieniem'',
3. medal za wybitne osiągnięcia pozamedyczne, zwany dalej 

'oMedalem''.
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Ustalić regulamin prryznawania Odznaczenia, Wyróżnienia i Meda|u, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwaĘ.
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Odznaczenia, rvyróżnienia i medale przyznawane na podstawie niniejszej uchwaĘ
utrzymują doĘchczasowy kształt i szatę graliczną.
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Rea|izację uchwaĘ powierryć Sekretarzowi okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach.

R'J!

lzbie Lekarskiei w Katowicach
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Nadzór nad realizacją uchwaĘ powierryć Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach.
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Koszty działa|ności KapituĘ oraz koszĘ z;wiązane z odznaczeniem, Wyróżnieniem
i Meda|em oraz koszĘ ich nadawania ponosi Sląska Izba Lekarska.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Regu|amin nadawania odznaczeń, Medali i Wyróżnień
w S|ąskiej lzbie Lekarskiej
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1. odznaczenie przyznawane jest |ekarzom i |ekarzom denĘstom oraz innym
osobom i instytucjom szczegó|nie zasłużonym d|a środowiska samorządu |ekarskiego.
2. Wyróżnienie przyznawane jest lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym
osobom i instytucjom za wybitne osiągnięcia'
3' Medal. przyznawany jest |ekarzom i |ekarzom denffstom, którry rozsławiają
dobre imię SIL w dziedzinach pozamedycznych takich jak: kultura, sztuka, spoń
i działalność charytatywna.
4. Odznaczenie, Wyróżnienie i Meda| przyznaje Kapitula Odznaczeń, Wyróżnień
i Meda|i' zwana dalej Kapitułą.
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Kapitu|ę stanowią:
1. Prezes ORL - Kanclerz,
2. Wiceprezesi ORL - Wicekanclerze'
3. Przewodniczącyo prezesi ORL poprzednich kadencji.
4. Sekretarz oRL_ Sekretarz KapituĘ'
5. Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej'
6. PrzewodniczącyokręgowegoSąduLekarskiego
1, okręgowyRzecznikOdpowiedzialnościZawodowej.
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1. Wszczęcie postępowania o nadanie Odznaczenia, Wyróżnienia i Medalu
następuje na podstawie zlożonego wniosku.
2. Wnioski o nadanie odznaczenia, Wyróżnienia i Medalu mogą składać członkowie
i organy Śląskiej lzby Lekarskiej.
3' Wzór wniosku o nadanie
a. Odznaczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminuo
b. Wyróżnienia stanowi za|ącznik nr 2 do Regu|aminu,
c. Medalu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. osoby' które otrzymaĘ Odznaczenie, Wyróżnienie lub Medal' zrłane dalej

''Odznaczonymi'', mogą popierać kandydaturęo zgloszoną we wniosku, o którym mowa
w ust. 1, wystawiając |ist promocyjny. Wzór |istu promocyjnego stanowi załącznik Nr 4

do Regulaminu.
5. Do zadań KapituĘ na|eży:
a. prryjmowanie wniosków i ocena ich komp|etności'
b. dokonyrvanieana|izydziałalnościkandydata.
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1' Kapituła zbiera się co najmniej jeden raz w roku na wniosek Kanc|erza w ce|u
rozpatrzenia z|ożonych wniosków i podjęcia uchwaĘ o nadaniu odznaezeń, Wyróżnień
i Medali.
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2. DIa ważności uchwał podejmowanych przez Kapitułę w przedmiocie przyznania
Odznaczenia, Wyróżnienia |ub Medalu wymagana jest obecność co najmniej 3/4 ogólnej
|iczby członków KapituĘ.
3. UchwaĘ w sprawie przyznania Odznaczeń, Wyróżnień i Medali podejmowane są
w głosowaniu tajnym.
4. Wyróżnienie lub Meda| przyznawane jest osobom |ub insĘtucjom, które
w głosowaniu otrzymaĘ nie mniej ntż 75"ń głosów osób uczestniczących w głosowaniu.
5. odznaczeniao w ilości nie większej niź 10 w roku kalendarzowym przyznawane są
osobom' które w głosowaniu otrzymały ko|ejno największą liczbę g|osów, nie mniejszą
niż' 75Y" głosów osób uczestniczących w g|osowaniu.
6. Kanc|erz KapituĘ |ub osolra przez niego wyznaczona wręcza odznaczenia,
Meda|e i Wyróżnienia na Zjeździe Lekarzy lub podczas innych uroczystości izbowych.
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Interpretacji regulaminu na potrzeby toczących się postępowań dokonuje Kapituła
w głosowaniu jawnym.


