
  

UCHWAŁA Nr 12/17/VII 

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

 

z dnia 23 czerwca 2017 r.  

 

w sprawie ustanowienia Medalu  im. Dr Władysława Bi egańskiego „Hominem 

Inveni” i ustalenia regulaminu jego przyznawania 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 522,  z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

Ustanawia się Medal im. Dr Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni”, zwany 

dalej „Medalem”,  

 

§ 2. 

Ustanawia się regulamin nadawania Medalu im. Dr Władysława Biegańskiego 

„Hominem Inveni” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 3. 

Graficzny wzór Medalu stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 4. 

Koszty nadawania Medalu, w tym koszty Medalu i koszty działalności Kapituły 

pokrywane są ze środków Naczelnej Rady Lekarskiej.  

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 

do uchwały 12/17/VII 

 

Regulamin nadawania  

Medalu im. Dr Władysława Biega ńskiego „Hominem Inveni” 

 

§ 1. 

Medal  im. Dr Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni”, zwany dalej Medalem, 

przyznaje się osobom lub instytucjom zaangażowanym w działalność społeczną lub 

filantropijną ukierunkowaną na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia 

potrzebującym.  

 

§ 2. 

1. Medal przyznaje Kapituła Medalu. 

2. Kapitułę Medalu stanowią: 

a) Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 

b) Prezes Zarządu Fundacji Lekarze Lekarzom 

c) Przewodniczący Komisji Etyki NRL 

d) Kanclerz Kapituły odznaczenia „Meritus Pro Medicis” 

e) Przewodniczący Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich 

f) Osoby uhonorowane Medalem w ostatnich 3 latach kalendarzowych 

 

§ 3. 

Kapituła dokonuje wyboru ze swojego składu i odwołuje w drodze tajnego 

głosowania Kanclerza Kapituły Medalu.  

 

§ 4. 

1. Pracami Kapituły kieruje Kanclerz. 

2. Kapituła rozpatruje wnioski złożone przez członków i organy izby lekarskiej lub 

instytucji związanych z ochroną zdrowia. 

3. Wszczęcie postępowania o nadanie Medalu następuje na podstawie 

uzasadnionego wniosku. Wzór wniosku o nadanie Medalu stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

4. Wnioski o nadanie Medalu rozpatrywane są przez Kapitułę raz w roku 

kalendarzowym.  
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5. Wnioski dotyczące osób lub instytucji, które nie uzyskały odznaczenia w danym 

roku, mogą być składane ponownie w następnych latach.  

 

§ 5. 

1. Kapituła Medalu zbiera się raz w roku na wniosek Kanclerza. Dla ważności jej 

uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Kapituły. 

2. Uchwała o nadanie Medalu jest podejmowana przez Kapitułę w drodze tajnego 

głosowania.  

3. Medal otrzymuje kandydat, który w drodze tajnego głosowania otrzymał co 

najmniej 90% głosów. 

4. Rocznie przyznaje się nie więcej niż 2 Medale. 

5. Kanclerz Kapituły lub osoba przez niego wyznaczona wręcza Medal podczas 

posiedzenia Krajowego Zjazdu Lekarzy lub Naczelnej Rady Lekarskiej. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu  

Wniosek o nadanie Medalu „Hominem Inveni” 

 

Imię  

Nazwisko  

Tytuł zawodowy  

Organ  

Miejsce pracy  

 

Dane wnioskodawcy 

Wnioskujący Organ  

lub 

Imię  

Nazwisko  

Tytuł zawodowy  

 

Uzasadnienie wniosku: 

 

Data złożenia wniosku       Podpis 

 


