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                                               Warszawa 17 listopada 2016 

             Regulamin Ogólny 

Ogólnopolskiego Konkursu 

„Pielęgniarka/Pielęgniarz  Roku 2016” 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy sprawujących bezpośrednią opiekę nad 

pacjentem w tym także dla kadry zatrudnionej na stanowiskach  pielęgniarskich związanych    

z organizacją opieki nad pacjentem.*  

2. Do Konkursu mogą przystąpić pielęgniarki/pielęgniarze zatrudnieni lub wykonujący zawód   

w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych działających na terenie całego  kraju.   

3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby biorące udział w poprzednich edycjach  ale nie będące 

laureatami 1 –miejsca na poziomie II etapu.**  

4. Uczestnicy Konkursu zgłaszani są przez przełożonych, innych członków zespołu lub zgłaszają się 

sami. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika, należy przesłać do Oddziału Wojewódzkiego PTP, 

adres znajduje się na stronie: http://www.ptp.na1.pl/ , w terminie do dnia 19 grudnia 2016 r.  

5. Oddziały Wojewódzkie PTP w terminie do dnia 22 grudnia  2016 roku przesyłają do Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego imienną listę uczestników II etapu. 

6. Eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich polegają na przeprowadzeniu testu z zakresu ogólnej 

wiedzy zawodowej, rozwoju zawodu oraz działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

7. Oddziały Wojewódzkie PTP są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich warunków  

do przeprowadzenia eliminacji II etapu konkursu, a także do wyłonienia trzech członków Komisji 

Konkursowej II etapu, w tym Przewodniczącego.  

8. Komisja Konkursowa w dniu eliminacji, otrzymuje zalakowaną kopertę z wydrukowanymi testami 

wraz z kluczem do ich sprawdzenia oraz wzór karty zastrzeżeń. Klucz do sprawdzenia testu 

znajduje się w osobnej zalakowanej kopercie i otwarty zastaje po zakończeniu testu.        

9. W eliminacjach II etapu może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel organizatora Konkursu 

z ZG PTP lub Koła Liderów. 

10. Z przebiegu II Etapu Konkursu zostaje sporządzony protokół w dwóch egzemplarzach, 

przekazywany do Przewodniczącej Komisji Konkursowej. 

11. Wyniki II Etapu Konkursu ogłaszane są w dniu eliminacji w tym także zamieszczone na stronach 

PTP. 
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12. Nie przewiduje się podawania do publicznej wiadomości punktacji z II etapu Konkursu, uzyskanej 

przez poszczególnych uczestników.  

13. Do III etapu Konkursu przechodzi osoba z największą liczbą uzyskanych punktów  w eliminacjach 

wojewódzkich. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jedną osobę do 

finału Konkursu przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały taką samą liczbę punktów.  

W przypadku, jeżeli w eliminacjach wojewódzkich w danym Oddziale uczestniczy więcej niż 100 

osób, do finału Konkursu przechodzą osoby które uzyskały pierwszy i drugi wynik punktowy  

w danym Oddziale. 

14. Temat III etapu Konkursu oraz miejsce krajowych eliminacji – zostanie ogłoszony przez ZG PTP 

odrębnym Komunikatem Nr 2 do końca roku 2016.  

15. Koszty związane z przejazdem, pobytem i udziałem  uczestników w eliminacjach krajowych 

pokrywają Oddziały Wojewódzkie PTP, firmy partnerskie lub zakłady pracy.  

16. Eliminacje krajowe - III etap Konkursu, obejmują ocenę indywidualnie przygotowanych  przez 

uczestników prezentacji tematu ogłoszonego jako temat III etapu w danym roku,  przed Główną 

Komisja Konkursową powoływaną przez Zarząd Główny PTP. 

17. Z przebiegu III etapu Główna Komisja Konkursowa sporządza protokół w dwóch egzemplarzach  

 i przekazuje do Zarządu Głównego PTP  Konkursu.  

18. Wyniki III etapu Konkursu ogłasza Przewodniczący Głównej Komisji Konkursowej na uroczystej 

Gali Finałowej.  

19. Wszyscy uczestnicy III etapu otrzymują odznakę Pielęgniarki/ Pielęgniarza Roku, natomiast 

zdobywca pierwszego miejsca - otrzymuje puchar przechodni „Pielęgniarka Roku”, ufundowany 

przez ZG PTP. 

20. Informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego: www.ptp.na1.pl.  

21. Szczegółowe zakresy zadań poszczególnych Komisji wraz z terminarzem i kosztorysem stanowią 

załączniki do Regulaminu Ogólnego Konkursu Pielęgniarka Roku.  

22. Szczegółowy regulamin organizacji i oceny uczestników III etapu będzie ogłoszony jako  załącznik 

do Komunikatu Nr 2. 

 

Odwołania szczegółowe: 

*w tym dla  kadry zarządzającej ale bez stanowisk przełożonej pielęgniarek, naczelnej pielęgniarki oraz z-cy Dyrektora ds. 

pielęgniarstwa. 

.** laureaci 1-ego miejsca na poziomie II etapu mogą ponownie przystąpić do konkursu po upływie 3 kolejnych edycji konkursu. 

*** w przypadku potwierdzonej informacji, że przesyłka z testami i kluczem, nie zostanie     dostarczona, dopuszcza się wydruk 

testów otrzymanych drogą elektroniczną i opatrzonych pieczęcią Oddziału PTP, oraz wydruk klucza sprawdzającego test, ale 

dopiero po zakończeniu testu. Decyzje w wyżej wymienionej sprawie podejmuje Przewodnicząca/y Komitetu Organizacyjnego 

na wniosek Przewodniczącej Komisji Konkursowej II etapu danego oddziału. 
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