
Załącznik do uchwały Nr 78/R-VII/14 
ORL w Warszawie z dnia 26 września 2014 r. 

 

Regulamin przyznawania Odznaczenia „Laudabilis” 

 

Przewód przyznawania Odznaczenia 

§ 1 

1. Przewód przyznawania Odznaczenia „LAUDABILIS” przeprowadzany jest przed każdym 

kolejnym sprawozdawczym lub sprawozdawczo-wyborczym Okręgowym  Zjazdem Lekarzy 

w Warszawie. 

2. Przewód przyznawania Odznaczenia „LAUDABILIS” może być przeprowadzony również 

przed Nadzwyczajnym Okręgowym Zjazdem Lekarzy w Warszawie na podstawie uchwały 

Okręgowej Rady Lekarskiej, z uwzględnieniem innych okoliczności, na które wyrazi zgodę 

Okręgowa Rada Lekarska. 

Uprawnienia do złożenia wniosku 

§ 2 

Uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie Odznaczenia „LAUDABILIS” jest każdy 

członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 

Wniosek o przyznanie Odznaczenia „LAUDABILIS” 

§ 3 

1. Ustala się wzór wniosku o przyznanie Odznaczenia „LAUDABILIS”, stanowiący załącznik 

nr 1 do Regulaminu. 

2. Wniosek o przyznanie Odznaczenia „LAUDABILIS” składa się Kanclerzowi Kapituły 

w terminie wyznaczonym przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, nie krótszym jednak 

niż 4 tygodnie przed najbliższym Okręgowym Zjazdem Lekarzy. 

3. Wniosek o przyznanie odznaczenia „LAUDABILIS” ma charakter poufny. Złożony powinien 

być w Sekretariacie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w zaklejonej kopercie, 

zaadresowanej do Kanclerza Kapituły. 



4. Wniosek składać należy wyłącznie na wypełnionym i podpisanym formularzu.  

5. Wnioskodawca obowiązany jest przedstawić najważniejsze informacje uzasadniające 

wniosek o uhonorowanie kandydata na formularzu „Uzasadnienia wniosku o nadanie 

Odznaczenia „LAUDABILIS”, stanowiącym załącznik do wniosku. Informacja ta stanowi 

podstawę do opracowania zbiorczego wydania „Sylwetki Odznaczonych”. 

§ 4 

1. Liczba Odznaczeń „LAUDABILIS”, które mogą być przyznane z okazji kolejnego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie nie może przekraczać liczby dziesięć. 

Obowiązki Kapituły 

§ 5 

1. Kapituła Odznaczenia „LAUDABILIS” przed rozpoczęciem rozpatrywania zgłoszonych 

wniosków o nadanie Odznaczenia sprawdza, czy zachowane zostały warunki określone 

w § 3, a następnie sporządza „Wykaz zgłoszonych kandydatur do przyznania Odznaczenia 

„LAUDABILIS” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Członkowie Kapituły dokonują wyboru osób do przyznania Odznaczenia „LAUDABILIS” 

większością 80% głosów w głosowaniu tajnym. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje 

jeden głos. 

3. Głosowanie przeprowadza się poprzez wskazanie na liście zgłoszonych kandydatów nie 

więcej niż dziesięciu osób. 

4. Członek Kapituły nie może wstrzymać się od głosowania. 

5. Decyzje Kapituły są ważne, jeśli w głosowaniu bierze udział co najmniej połowa jej 

składu. 

6. Na podstawie wyników głosowania Kapituła sporządza protokoły dotyczące 

poszczególnych zgłoszonych kandydatur do przyznania  Odznaczenia „LAUDABILIS” wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. 

7. Lista osób, którym Kapituła przyznaje Odznaczenie jest ostateczna. 



8. Wnioski o przyznanie Odznaczenia „LAUDABILIS” nadesłane przez wnioskodawców 

dotyczące osób, którym Kapituła nie przyznała Odznaczenia, pozostają w aktach Kapituły 

jako niejawne.  

9. Kapituła przekazuje Okręgowej Radzie Lekarskiej ogólną informację o liczbie zgłoszonych 

wniosków bez wskazania osób, których dotyczą. 

Wręczanie Odznaczeń „LAUDABILIS” 

§ 6 

1. Wręczenia Odznaczenia „LAUDABILIS” i dyplomu dokonuje w czasie posiedzenia 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy Kanclerz Kapituły wraz z Prezesem Okręgowej Rady 

Lekarskiej (lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba wyznaczona przez 

niego). 

2. Akt wręczenia Odznaczenia „LAUDABILIS” powinien mieć szczególnie uroczysty 

charakter. 

3. W wyjątkowych sytuacjach, w razie niemożności wręczenia Odznaczenia „LAUDABILIS” 

podczas Zjazdu, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, po zasięgnięciu opinii Rady, 

podejmuje decyzję co do terminu i miejsca przeprowadzenia tej czynności.  

4. Osoba, która nie odebrała  Odznaczenia „LAUDABILIS” figuruje w wykazie odznaczonych 

z odpowiednią adnotacją. 

Pozbawianie Odznaczeń „LAUDABILIS” 

§ 7 

1. Okręgowa Rada Lekarska, na wniosek Prezesa Rady, odznaczonego lekarza, lekarza 

stomatologa może pozbawić Odznaczenia „Laudabilis” w razie prawomocnego ukarania 

przez sąd lekarski za rażące sprzeniewierzenie się zadaniom środowiska lekarskiego lub 

naruszenie zasad etyki lekarskiej, a inną osobę fizyczną w przypadku prawomocnego 

skazania przez sąd powszechny za przestępstwo popełnione z niskich pobudek. 

2. Informacja wraz z uzasadnieniem o pozbawieniu przyznanego Odznaczenia „LAUDABILIS” 

powinna być podana do ogólnej wiadomości podczas najbliższego Okręgowego Zjazdu 

Lekarzy, w sprawozdaniu Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej.  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Przyznawania Odznaczenia „LAUDABILIS” 

 
Warszawa, dnia ................................... 

 

W N I O S E K 
o przyznanie Odznaczenia „LAUDABILIS” 

 

o Obywatelowi polskiemu 

o Cudzoziemcowi  - narodowości ………………………….. 
o Członkowi OIL w Warszawie 
o Członkowi OIL w ........................................... 

 
 

IMIONA I NAZWISKO KANDYDATA 
 
 
STOPIEŃ, TYTUŁ 
 
 
 

 

WNIOSEK ZGŁOSZONY DO KAPITUŁY przez 

………………………………           

(podpisy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 



DANE KANDYDATA (wpisać nazwisko i imiona): 
Narodowość: Data urodzenia: 

Stopień, tytuł naukowy: Miejsce urodzenia 

Specjalności: 
 

Lekarz, 
Lekarz stomatolog 

Obecne miejsce pracy: dokładny adres (oraz telefon, fax, e-mail)  
 
 

 

Miejsce zamieszkania: dokładny adres (oraz telefon, fax, e-mail)  
 
 

 
Zajmowane obecnie stanowisko: 

Przebieg pracy zawodowej 
 
 

 

Członkostwo Kandydata w innych Organizacjach (Towarzystwach) polskich i pełnione funkcje  
 
 

 

Członkostwo Kandydata w innych Organizacjach (Towarzystwach) zagranicznych i pełnione funkcje  
 

Uzyskane odznaczenia i wyróżnienia za działalność lekarską i naukową  
 
 

 

Uzyskane odznaczenia państwowe: 
 
 

 

Działalność  w Samorządzie Lekarskim 
 
 

 

Zasługi dla Samorządu Lekarskiego  
 
 

 

Działalność w Ochronie Zdrowia: 
 
 

 
................................................................. 

czytelny podpis osoby wypełniającej formularz,  
upoważnionej do złożenia wniosku 



Do Kapituły Odznaczenia 

„LAUDABILIS” 
 
 

UZASADNIENIE WNIOSKU O NADANIE ODZNACZENIA „LAUDABILIS” 
 

Imię i nazwisko kandydata  …………………………………………………………………………….……………………  

 

Uzasadnienie (nie więcej niż 1800 znaków drukarskich) 

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………  

Data, podpis wnioskodawcy  



Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Przyznawania Odznaczenia „LAUDABILIS” 

 
 

WYKAZ ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW DO ODZNACZENIA „LAUDABILIS” 
 

 Kandydat Wnioskodawca TAK NIE 

1. 1     

2. 2     

3. 3     

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      
 

  



Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Przyznawania Odznaczenia „LAUDABILIS” 

 
PROTOKÓŁ  

 
Kapituła Odznaczenia „Laudabilis” w składzie: 
 
Kanclerz:   ……………………………………………………………………………………….……………………     
 
Sekretarz:   ................................................................................................................. 
 
Członkowie: 
 
1. ………………………………………………..…………   

2. ………………………………………………..…………   

3. ………………………………………………..…………   

4. ………………………………………………..…………   

5. ………………………………………………..…………   

6. ………………………………………………..…………   

7. ………………………………………………..…………   

8. ………………………………………………..…………   

9. ………………………………………………..…………   

10. ………………………………………………..…………   

Podczas posiedzenia w dniu ................................................ w Warszawie, podjęła decyzję, że 
 
kandydat:  ..…………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

został / nie został odznaczony Odznaczeniem „Laudabilis” (odpowiednie zaznaczyć 

kółkiem, a pozostałe skreślić). 

 
Podpisy: 
Kanclerz:   ……………………………………………………………………………………….……………………     
 
Sekretarz:   ................................................................................................................. 
 
Członkowie: 
 
1. ………………………………………………..…………   

2. ………………………………………………..…………   

3. ………………………………………………..…………   

4. ………………………………………………..…………   

5. ………………………………………………..…………   

6. ………………………………………………..…………   

7. ………………………………………………..…………   

8. ………………………………………………..…………   

9. ………………………………………………..…………   

10. ………………………………………………..…………  

 



 


