
REGULAMIN PLEBISCYTU  
Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA 

 2009 ROK 
 

 
I. ORGANIZACJA PLEBISCYTU 
 
1. Organizatorem plebiscytu z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia jest Starostwo 
Powiatowe w Świdnicy. 
2. Plebiscyt zostaje ogłoszony w następujących kategoriach: 

- Oddział Szpitalny najbardziej przyjazny pacjentowi, 
- Przyjazna Praktyka Lekarza Rodzinnego, 
- Najsympatyczniejszy pracownik służby zdrowia, 
- Poradnia rehabilitacyjna najbardziej przyjazna pacjentowi, 
- Przychodnia przyjazna pacjentowi, 
- Moja ulubiona apteka. 

 
3. Nad przebiegiem plebiscytu czuwa wyłoniona przez Organizatorów 5-osobowa Komisja  

Plebiscytowa. 
4. Informacje o plebiscycie oraz jego warunkach, a także odpisy niniejszego regulaminu 

można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej -
Curie 7. 

5. W głosowaniu plebiscytowym mogą brać również udział pracownicy Organizatorów 
i członkowie rodzin pracowników.  

 
II. UCZESTNICY PLEBISCYTU 
 
1. W plebiscycie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy „Wiadomości Świdnickich”, 

mieszkańcy Powiatu Świdnickiego oraz wszystkie osoby chętne, korzystające z usług 
placówek służby zdrowia oraz aptek znajdujących się na terenie powiatu. 

 
III. PRZEBIEG PLEBISCYTU 
 
1. Plebiscyt swoim zasięgiem obejmuje wszystkie placówki służby zdrowia oraz apteki 

znajdujące się na terenie powiatu Świdnickiego.  
2. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w dniach: 16 lutego 2009 r. – 20 marca 2009 r.  
3. Celem plebiscytu jest wyłonienie osób związanych z placówkami służby zdrowia, 

poradni, oddziału, przychodni oraz apteki, którzy zdaniem mieszkańców są najbardziej 
uwrażliwieni na potrzeby pacjentów i im przyjaźni. 

4. Regulamin Plebiscytu i kupon konkursowy zostaną umieszczone na łamach „Wiadomości 
Świdnickich”, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy: 
www.powiat.swidnica.pl , dodatkowo kupony konkursowe będą do pobrania w Biurze 
Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7. 

5. Zadaniem uczestników plebiscytu jest wypełnienie kuponu konkursowego  
i przesłanie go pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej – 
Curie 7 lub dostarczenie osobiście 58-100 Świdnica do Biura Obsługi Klienta Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy w terminie do dnia 20. 03. 2009 r. do godziny 15:00.  

6.  Głosy, które nadejdą po wyżej wymienionym terminie, nie będą brane pod uwagę przez 
Organizatorów przy ustalaniu wyniku Plebiscytu i przy przyznawaniu nagród. 



7. Uczestnicy konkursu mogą oddawać głosy na co najmniej jedną z publikowanych 
w plebiscycie kategorii. 

8. W kuponie należy umieścić: nazwę placówki, oddziału, apteki, poradni lub imię 
i nazwisko pracownika służby zdrowia, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia oraz  
krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru.  

9. Wypełnione kupony winny zawierać imię i nazwisko głosującego, telefon kontaktowy, 
dokładny adres zamieszkania oraz oświadczenie o treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizowanym plebiscytem.”  

 
IV. WYNIKI I NAGRODY 
 
1. O ostatecznym wyniku Plebiscytu na: 

- Oddział Szpitalny najbardziej przyjazny pacjentowi, 
- Przyjazna Praktyka Lekarza Rodzinnego, 
- Najsympatyczniejszy pracownik służby zdrowia, 
- Poradnia rehabilitacyjna najbardziej przyjazna pacjentowi, 
- Przychodnia przyjazna pacjentowi, 
- Moja ulubiona apteka 

 
zdecyduje liczba głosów oddanych przez uczestników. Po zakończeniu plebiscytu    
Komisja  Konkursowa zliczy wszystkie oddane głosy.  

 
2. Spośród wszystkich kuponów plebiscytowych nadesłanych lub dostarczonych do Starostwa 

Powiatowego w Świdnicy zostanie wylosowanych 10, a ich autorzy otrzymają nagrody 
rzeczowe. Uczestnik biorący udział w plebiscycie w przypadku otrzymania nagrody, 
wyraża zgodę na opublikowanie na łamach „Wiadomości Świdnickich” informacji o tym 
fakcie.  

 
3.  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród dla nominowanych nastąpi  

18 kwietnia 2009 roku w Teatrze Miejskim w Świdnicy podczas Gali z okazji  Dnia 
Pracownika Służby Zdrowia. 

 
4. Wyniki plebiscytu oraz lista nagrodzonych uczestników biorących udział w konkursie 

ukażą się na łamach „Wiadomości Świdnickich”, na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy (www.powiat.swidnica.pl).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



KUPON KONKURSOWY 
 Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA  

SŁUŻBY ZDROWIA 2009 ROK 
 

Kategorie plebiscytu:* 
1. Oddział Szpitalny najbardziej przyjazny pacjentowi: 

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

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………...… 

2. Przyjazna Praktyka Lekarza Rodzinnego: 

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

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………….…… 

3. Najsympatyczniejszy pracownik służby zdrowia: 
    /Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia/ 
…………………………………………………………………….…………………………….. 

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………..……… 

4. Poradnia rehabilitacyjna najbardziej przyjazna pacjentowi: 
    /Nazwa i adres placówki/ 
………………………………………………………………………………………….………. 

Uzasadnienie: …………………………………………………………………….…………… 

5. Przychodnia przyjazna pacjentowi: 
    /Nazwa i adres placówki/ 
…………………………………………………………………………….……………………. 

Uzasadnienie: …………………………………………………………….………………….… 

6. Moja ulubiona apteka: 
    /Nazwa i adres placówki/ 
………………………………………………………………………….………………………. 

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………..…… 

 

 
Imię i Nazwisko ……………………… 

Adres………………………….. 

Telefon………………………... 

* Plebiscyt dotyczy placówek znajdujących się na terenie Powiatu Świdnickiego. 
Kupony należy przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 7,  
58-100 Świdnicy lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta tut. Urzędu. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby plebiscytu 

 


