
Załącznik do uchwały Nr 32/2002/IV ORL
 z dnia 20.11.2002 z późniejszymi zmianami

REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA KAPITUŁY 

MEDALU LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

§ 1. Kryteria i zasady ogólne
1. W czasach moralnego niepokoju i ogólnego upadku obyczajów Lubelska Izba 

Lekarska chce chronić przed tymi zagrożeniami stan lekarski, promując postawy 
szlachetne i honorowe oraz cenne wzorce osobowe.

2. W tym celu Kapituła poszukuje wśród proponowanych kandydatów osoby, 
charakteryzujące się 

 godnością własną i szacunkiem dla innych
 umiejętnością obrony własnych poglądów i praw
 poszanowaniem poglądów i praw innych
 ponad przeciętną osobowością
 kulturą osobistą 
 autorytetem wśród pacjentów 
 szacunkiem środowiska 
 mocną pozycją zawodową (nie stanowiskiem!) 
 wymaganiami wobec siebie 
 wspieraniem innych

i honoruje Medalem reprezentujących te cechy.
3. Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest przyznawany głównie lekarzom, lecz także 

osobom spoza społeczności lekarskiej, działającym w sferze zawodowej, społecznej i 
prywatnej dla dobra ogólnego i dobra stanu lekarskiego, w uznaniu ich zasług 
szczególnie w dziedzinie kształtowania wzorców osobowych i postaw moralnych. 

§ 2. Struktura i tryb działania
1. Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej Nr 

100/2001/III ORL oraz uchwałą zmieniającą Nr 32/2002/IV ORL powołaną Kapitułę 
Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej stanowią Prezesi Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Lublinie I, II, III i IV  kadencji oraz z urzędu Prezes aktualnie pełniący funkcję, na 
okres swojej kadencji.
Status Członka de jure Kapituły przysługiwać będzie każdemu nowowybranemu 
Prezesowi od chwili uprawomocnienia się jego wyboru, a wygasać będzie z chwilą 
uprawomocnienia się wyboru kolejnego Prezesa.

2. Nominalny skład Kapituły jest automatycznie rozszerzany każdorazowo o nowo 
odznaczonych Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej. 

3. Za osobę odznaczoną w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się osobę 
spełniającą warunki zawarte w § 3 pkt 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu.

4. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza i V-ce Kanclerza. Na pierwszym 
posiedzeniu każdego rozszerzonego składu Kapituły odbywa się zatwierdzenie 
dotychczasowego lub wybór nowego Kanclerza oraz V-ce Kanclerza uprawnionego 



do pełnienia kanclerskich obowiązków w przypadku, gdy nie może ich pełnić 
Kanclerz. 

5. Dla ważności podejmowanych decyzji i dokonywanych wyborów wymagany jest 
udział ponad 50% składu Kapituły. 

6. Wyborów personalnych dokonuje się w indywidualnym głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów (głosów na TAK musi być więcej niż wynosi suma 
głosów na NIE i WSTRZYMUJĄCYCH). Inne decyzje i wybory Kapituły 
rozstrzygane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym i mogą być 
podejmowane w drodze aklamacji. 

§ 3. Szczegółowe zasady działania
1. Z nadania Okręgowej Rady Lekarskiej suwerenna decyzja o przyznaniu odznaczenia 

Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej należy do Kapituły. Oznacza to osobistą 
odpowiedzialność każdego z członków Kapituły za trafność, obiektywność, rzetelność 
i niekoniukturalność dokonywanych wyborów. 

2. Podstawą rozpatrzenia przez Kapitułę zasadności odznaczenia jest wniosek o 
odznaczenie Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej złożony na ręce Kanclerza w formie 
listu promującego kandydata, zawierającego omówienie wyszczególnionych w § 1 
kryteriów. 

3. Prawo do złożenia listu promującego na ręce Kanclerza Kapituły ma każdy członek 
Lubelskiej Izby Lekarskiej. 

4. W roku kalendarzowym spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła dokonuje wyboru 
nie więcej niż pięciu nominowanych  do odznaczenia. Termin zgłaszania kandydatów 
ubiega z dniem 15 października roku edycji.

5. Kapituła pracuje w trybie posiedzeń zwoływanych na wniosek Kanclerza.
6. Decyzję o przyznaniu odznaczenia Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej Kapituła 

podejmuje w formie uchwały, stanowiącej akt prawny Lubelskiej Izby Lekarskiej.
7. Miejscem i terminem odznaczania Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej jest 

Okręgowy Zjazd Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej.
8. Akt wręczenia medalu jest aktem uroczystym, którego oprawę organizuje Kapituła z 

zachowaniem podstawowych zasad:
a. Wręczenie medalu poprzedza laudacja 
b. Wraz z Medalem odznaczony otrzymuje metryczkę z numerem nadania i Akt 

Nadania Medalu
c. Medal z brązu patynowanego otrzymują lekarze, Medal ze srebra 

patynowanego otrzymują osoby spoza stanu lekarskiego

§ 4. Postanowienie końcowe
Okręgowa Rada Lekarska zobowiązuje Kapitułę Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej do 
przedsięwzięcia wszelkich starań celem nadania Medalowi jak najwyższej rangi.
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