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Regulamin konkursu pod nazwą 

"LIDER PACJENTOCENTRYZMU"  

Nagroda im. Ewy Borek 

 

§ 1  
Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Lider 
pacjentocentryzmu”, nagroda im. Ewy Borek, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja MY Pacjenci z siedzibą w Warszawie (01-456), 
przy ul. Tadeusza Krępowieckiego 10/29, KRS 0000420212, REGON 146134960  

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
4. Celem Konkursu jest promowanie pacjentocentrycznych praktyk, a więc stawiania 

pacjentów w centrum działań, polityki, strategii, uwzględniania potrzeb pacjentów, ich 
opinii, oczekiwań, trudności z jakimi się mierzą, wyróżnianie inicjatyw 
wprowadzających rozwiązania systemowe nakierowane na pacjenta, dostosowujących 
się do potrzeb pacjentów, jak również dbających o poprawne relacje i komunikację  
z pacjentami, respektujących i promujących prawa pacjenta.  
 

§ 2  
Uczestnicy Konkursu  

W Konkursie mogą uczestniczyć organizacje, grupy osób, placówki ochrony zdrowia 
wyróżniające się pro-pacjenckimi działaniami lub projektami za okres 2020-2022.  

 

§ 3  
Przedmiot Konkursu  

1. Przedmiotem Konkursu jest realizowanie idei pacjentocentryzmu w praktyce, przez 
które rozumie się propagowanie i wprowadzanie działań związanych  
z pacjentocentryzmem, określonych szerzej w § 1.  

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane organizacje, grupy osób, podmioty lecznicze, które 
realizują ideę pacjentocentryzmu w praktyce. 
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§ 4  
Zgłoszenie do Konkursu  

1. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie internetowego formularza 
aplikacyjnego udostępnionego na stronie https://forms.gle/75WGKtGYPWbC9tEu9  
i wysłanie go w formie elektronicznej do dnia 30 września 2022 r. Wysłanie formularza 
aplikacyjnego po tym terminie powoduje jego odrzucenie z przyczyn formalnych. 

2. Formularz aplikacyjny składa się z dwóch części:  
• część I – "Dane zgłaszającego",  
• część II – " Dane zgłaszanej inicjatywy/ projektu/ działania”. 

3. Kapituła konkursu dopuszcza samodzielne wyszukanie inicjatyw, które dołączy do 
konkursu pomimo braku zgłoszenia. 

 

§ 5  
Kapituła Konkursu 

1. Kapitułę Konkursu powołuje Organizator Konkursu.  
2. W skład Kapituły wchodzą: 

Magdalena Kołodziej – Przewodniczący Kapituły 
dr Joanna Flicińska-Turkiewicz 
prof. Romuald Krajewski 
Katarzyna Adamczyk 
Mirosław Borek  

3. Kapituła Konkursu wyłania laureatów.  
4. Członkowie Kapituły Konkursu nie uczestniczą w ocenie wniosków zgłoszonych przez 

Podmiot, z którym są powiązani zawodowo lub łączy ich taki stosunek prawny z członkiem 
zespołu albo osobą zarządzająca podmiotem. 

5. Ocena zgłoszeń konkursowych odbywa się w oparciu o dane i informacje zamieszczone  
w „Formularzu zgłoszeniowym”.  

6. Kapituła dokonuje oceny merytorycznej poprzez przyznanie uczestnikom konkursu 
określonej liczby punktów.  

7.  Po wyłonieniu laureatów nagrody im. Ewy Borek Organizator poinformuje o wynikach 
konkursu mailowo lub telefonicznie wszystkich uczestników biorących udział w Konkursie. 

8. Kapituła Konkursu wybierze laureatów zwykłą większością głosów. 
9. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie zadecyduje głos Przewodniczącego 

Kapituły Konkursu.  
10.  Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem ma prawo przyznawania 

dodatkowych wyróżnień.  
11.  Od rozstrzygnięcia Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.  

https://forms.gle/75WGKtGYPWbC9tEu9
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12. Lista laureatów zostanie ogłoszona w listopadzie 2022 r.  
 

§ 6  
Nagrody 

Laureaci wyłonieni przez Kapitułę Konkursu otrzymują dyplomy poświadczające zajęcie  
1-go miejsca oraz zdobycia tytułu „Lidera pacjentocentryzmu” a także dyplomy wyróżniania. 

 
§ 7  

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym opisy zawarte w formularzach 
zgłoszeniowych nie podlegają zwrotowi.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 
o uczestnikach Konkursu. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zamieszczonych w Formularzu zgłoszeniowym. Dane osobowe przekazane 
w zgłoszeniu konkursowym będą udostępnione tylko podmiotom uczestniczącym  
w ocenie zgłoszeń i Kapitule Konkursu . 

4. Uczestnicy biorąc udział w Konkursie, potwierdzają tym samym zapoznanie się  
z postanowieniami Regulaminu oraz wyrażają zgodę na jego treść.  

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. Organizator 
zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które będą udostępnione w taki sam 
sposób jak Regulamin Konkursu.  

6. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu 
rozstrzyga Organizator.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w dowolnym czasie.  
O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje w sposób przyjęty dla 
rozpowszechnienia informacji o Konkursie.  


