
Regulamin przyznawania wyróżnienia „Lubuski Samarytanin”

I. Zasady ogólne

1. Wyróżnienie „Lubuski Samarytanin” jest nagrodą Biskupa Zielongórsko-Gorzowskiego,
ustanowioną na wniosek Diecezjalnego Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia oraz
podmiotów organizujących Diecezjalne Uroczystości Dnia Służby Zdrowia.

2. Patronem  wyróżnienia  „Lubuski  Samarytanin”  jest  Wojewódzki  Narodowy  Fundusz
Zdrowia w Zielonej Górze.

3. Głównym celem wyróżnienia  „Lubuski  Samarytanin” jest  promocja  oraz  przybliżenie
opinii społecznej osób i instytucji, które podejmują przykładną, oddaną, bezinteresowną
i  holistyczną  służbę  względem  osób  chorych,  cierpiących,  a  także  ich  rodzin,  oraz
przyczyniają się poprzez swoją pracę do poprawy jakości opieki wobec osób chorych
i cierpiących.

II. Kapituła

1. Organem wyłaniającym laureatów wyróżnienia „Lubuski Samarytanin” jest Kapituła.
2. Kapitułę powołuje Biskup Diecezjalny, a w jej skład wchodzą:

 Delegat Biskupa Diecezjalnego, którym jest Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterskich,
 Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych,
 Dyrektor Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze,
 Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze,
 Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze,
 Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.,
 Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.,
 Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w Zielonej Górze,
 Kapelani Rejonowi Służby Zdrowia.

3. W razie niemożliwości osobistego wzięcia udziału w posiedzeniu Kapituły, istnieje 
obowiązek wyznaczenia delegata.

4. Przewodniczący Kapituły i sekretarz są wybierani przez jej członków zwykłą większością
   głosów na 3-letnią kadencję.
5. Prawo do zgłaszania kandydatur do nominacji do wyróżnienia „Lubuski Samarytanin”  

przysługuje członkom Kapituły. Każdy z nich może zgłosić trzech kandydatur, po jednej 
w każdej z kategorii.

III. Przyznawanie wyróżnienia

1. Wyróżnienie może otrzymać osoba, placówka medyczna, stowarzyszenie lub instytucja
wyróżniająca się bezinteresownością,  przykładem w integralnej opiece i towarzyszeniu
chorym i szerzeniu idei humanizacji medycyny i opieki medycznej.



2. Nagroda wręczana jest raz w roku z okazji Światowego Dnia Chorego w sobotę przed
dniem  11  lutego  w  proponowanym  przez  Kapitułę  miejscu,  zatwierdzonym  przez
Biskupa Diecezjalnego.

3. Wyróżnienie jest przyznawane w trzech kategoriach:
 lekarze,  pielęgniarki, położne i inni pracownicy służby zdrowia,
 placówki medyczne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz osób

chorych i ich rodzin,
 wolontariusze.

4. Każdego roku przyznaje się nie więcej, niż 6 wyróżnień.
5. Zebrania Kapituły odbywają się dwa razy w roku:

 1 posiedzenie – przedstawienie kandydatur,
 2 posiedzenie – wyłonienie nominowanych w trybie głosowania w poszczególnych 

kategoriach.

6. Przewodniczący Kapituły przedstawia nominowanych Biskupowi Diecezjalnemu, który 
 ostatecznie zatwierdza laureatów.

7.  Nagrody  i  wyróżnienia  wręczane  są  podczas  corocznej  gali  w  obecności  gości   
honorowych i przedstawicieli mediów.


