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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 180/2019/VII Prezydium ORPiP w Katowicach z dnia 14.03.2019 r.  
. 
 

 

Regulamin przyznawania Statuetki ,,DIAMENTOWEGO CZEPKA”  

przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

 
 

§ 1. Statuetka „Diamentowego Czepka” przyznawana jest członkom samorządu za 

upowszechnianie zasad etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych, 

współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego. 

 
§ 2. 1. Statuetka nie jest przyznawana osobom: 

1) wobec których toczy się postępowanie przed Okręgowym lub Naczelnym 

Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, 

2) wobec której Okręgowy lub Naczelny Sąd orzekł karę, 

3) która nie wykonywała obowiązku regularnego opłacana składki członkowskiej przez 

okres pięciu lat przed złożeniem wniosku. 

2. Statuetka przyznawana jest jednokrotnie. 

 

§ 3. Podstawą przyznania pielęgniarce/pielęgniarzowi, położnej/położnemu statuetki jest 

uchwała Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych. 

 

§ 4. Wnioski o przyznanie statuetki mogą składać: 

1) Kierownik podmiotu leczniczego, 

2) Naczelna Pielęgniarka/Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, 

3) Przewodniczący Organów Okręgowej Izby, 

4) Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

5) Pełnomocnicy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

 
§ 4a. Wniosek o przyznanie statuetki musi zawierać pieczątki i podpisy dwóch osób spośród 

wymienionych w § 4 powyżej. 

 
§ 5. 1. Prawidłowo wypełniony wniosek (załącznik nr 1) o przyznanie Statuetki 

,,Diamentowego Czepka‘’ należy składać w terminie do 31 marca każdego roku 

kalendarzowego. 

2. Wnioski wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane. 

 
§ 6. 1. Przyjęty wniosek rozpatruje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych i podejmuje stosowną uchwałę. 

2. Uchwała przyznająca statuetkę podejmowana jest do końca kwietnia każdego roku. 

 
§ 7. Wręczenie statuetki ,,Diamentowego Czepka” ma miejsce podczas uroczystości 

organizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 

 
§ 8. 1. Nazwiska osób odznaczonych umieszczone zostają na stronie internetowej 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz w Biuletynie Nasze Sprawy. 

2. O przyznaniu Statuetki ,,Diamentowego Czepka‘’ informuje się pracodawcę. 

 
§ 9. Ustala się limity Statuetek ,,Diamentowego Czepka„: 

1. Do 50 zatrudnionych pielęgniarek/położnych – 1 statuetka, 

2. Od 51 do 100 zatrudnionych pielęgniarek/położnych – 2 statuetki, 
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3. Od 101 do 200 zatrudnionych pielęgniarek/położnych – 3 statuetki, 

4. Powyżej 200 zatrudnionych pielęgniarek/położnych - 4 statuetki, 

5. Powyżej 500 zatrudnionych pielęgniarek /położnych - 5 statuetek. 

 

§ 10. 1. Dane osób ubiegających się o przyznanie Statuetki Diamentowego czepka zwanych 

dalej „osobami uprawnionymi” są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

2. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach, zobowiązanych do zachowania  w tajemnicy danych w okresie wykonywania 

funkcji oraz po jej zakończeniu. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

 

3. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji prawidłowego 

wykonania zadań wynikających z niniejszego regulaminu. 

 

4. Osoby uprawione przekazują dane osobowe w formie pisemnego wniosku. 

 

5. Pisemny wniosek jest przechowywany przez okres 3 lat. Elektroniczna lista osób, które 

otrzymały Statuetkę Diamentowego Czepka jest przechowywana przez okres 25 lat. Po 

upływie ww. okresów pisemne wnioski oraz listy elektroniczne są niszczone/usuwane                       

w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 

 

6. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania 

sprostowania lub usunięcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia 

danych do innego administratora, otrzymanych w ustrukturyzowanym formacie, sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. 

 

§ 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2019 roku. 


