
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.656.2020.VIII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 

                                                                  z dnia 2 października 2020 r.

Regulamin 

Konkursu „Wolontariusz Roku”

Celem  konkursu  jest  rozpowszechnianie  wiedzy  o  pracy  wolontariackiej,  promowanie  postaw
prospołecznych oraz popularyzacja działalności na rzecz środowiska lokalnego.

§ 1.
1. Konkurs  „Wolontariusz  Roku”,  (zwany  dalej  Konkursem),  organizowany  jest  przez

Prezydenta Miasta Jelenia Góra przy współudziale Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw
Osób Niepełnosprawnych.

2. Za  działania  wolontariackie,  dla  potrzeb  niniejszego  konkursu  uznaje  się  dobrowolne,
świadome  i  bezpłatne  działania  na  rzecz  innych  osób  lub  instytucji/organizacji,
wykraczające  poza  więzi  rodzinne  lub  koleżeńskie.  Pozostałe  kryteria  wolontariatu
obowiązują zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24
kwietnia 2003 r. ( Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1057). 

  
§ 2.

1. Nominowani  do  Konkursu  mogą  być  wolontariusze,  którzy  w  danym  roku, w  sposób
szczególny zasłużyli się w pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnej.

2. W ramach konkursu można zgłaszać kandydatów w czterech kategoriach:
 wolontariusz roku – kategoria ogólna, w której zgłoszona może zostać kandydatura nie

mieszcząca  się  w  pozostałych  trzech  wariantach:  wolontariacie  szkolnym,
pracowniczym i senioralnym.

 wolontariat  szkolny  -  realizowany  na  różnych  szczeblach  edukacji,  podejmujący
działania na rzecz środowiska szkolnego, jak również poza szkołą,

 wolontariat pracowniczy – organizowany przez pracowników, wspierany przez firmę  
w ramach możliwości finansowych czy organizacyjnych, 

 wolontariat senioralny – angażujący osoby powyżej 60 r.ż.
3. Nominacje  do  tytułu  „Wolontariusz  Roku”  mogą  składać  instytucje  publiczne

i  niepubliczne,  organizacje  pozarządowe,  szkoły,  inne  podmioty  współpracujące
z wolontariuszami a także osoby indywidualne.

4. Nominowani do konkursu mogą być:
 wolontariusze indywidualni,
 grupy wolontariuszy.

5. Nominujący mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

§ 3.
1. Zgłoszeń  do  Konkursu  należy  dokonywać  na  formularzu  stanowiącym  załącznik

do niniejszego regulaminu.
2. Formularz,  o  którym  mowa  w  pkt.  1  dostępny  jest  na  stronie  Miasta  Jelenia  Góra,

w zakładce Sprawy społeczne, Wolontariat, Wolontariusz Roku.



3. Nominowani  Kandydaci  wyrażają  zgodę  na  udział  w  konkursie,  przetwarzanie  danych
osobowych  oraz  nieodpłatne  rozpowszechnianie  wizerunku  w  celach  związanych
z Konkursem.

4. Zgłoszenia nadesłane w formie elektronicznej winny być uzupełnione o zgody, o których
mowa w pkt. 3

5. Do wniosku można dołączyć dodatkowe materiały prezentujące pracę nominowanych m.in.:
zdjęcia, filmy, materiały prasowe, rekomendacje, opinie, dokumenty potwierdzające podjęte
działania.

6. Zgłoszenia należy przesłać:
a) pisemnie, na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia  
i Organizacji  Pozarządowych, ul. Okrzei  10, 58-500 Jelenia Góra, z dopiskiem: Konkurs
„Wolontariusz Roku”,
b) w wersji elektronicznej na adres: niepelnosprawni@jeleniagora.pl

7. Zgłoszenia należy dokonać w terminie od 15 października do 15 listopada.

§ 4.
1. Oceny zgłoszonych Kandydatów  oraz wyboru  laureatów dokona Komisja Konkursowa,

w skład której wchodzić będą: trzech przedstawicieli Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych,  dwóch przedstawicieli  Rady Działalności  Pożytku Publicznego oraz
po  jednym  przedstawicielu  Wydziału  Spraw  Społecznych,  Zdrowia  i  Organizacji
Pozarządowych Urzędu  Miasta  Jeleniej  Góry  i  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Jeleniej Górze.

2. Komisja konkursowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
3. Dokonując oceny, Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: zaangażowanie,

innowacyjność  działania,  skuteczność,  partnerstwo  w podejmowanych działaniach,  skalę
podejmowanych działań, realne efekty pracy.

4. Członek  Komisji  Konkursowej  będący  jednocześnie  Zgłaszającym  Kandydata  zostaje
wyłączony z oceny danej kandydatury.

5. Komisja Konkursowa przyznaje sobie prawo do przeprowadzania rozmowy indywidualnej 
z nominowanym wolontariuszem.

6. W przypadku braku jednomyślności co do wyboru laureata, pomiędzy członkami Komisji,
Przewodniczący zarządza głosowanie. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej 50% składu Komisji.

7. Komisja spośród zgłoszonych Kandydatów wybierze jednego laureata w każdej z czterech
kategorii Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia specjalnego.

8. Po  zakończeniu  prac  Komisji  sporządza  się  protokół  ze  wskazaniem  laureata  wraz
z uzasadnieniem wyboru.

9. Ogłoszenie  wyników Konkursu  i  przyznanie  honorowego  tytułu  „Wolontariusza  Roku”,
odbywać się będzie w miesiącu grudniu każdego roku.

10. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

11. Członkowie Komisji oraz inne osoby biorące udział w jej posiedzeniach zobowiązane są do
zachowania  w  tajemnicy  informacji  o  wynikach  prac  Komisji  do  czasu  oficjalnego
ogłoszenia wyników Konkursu.

12. Organizację  pracy  Komisji,  w  tym  przygotowanie  spotkania,  dostarczenie  niezbędnych
materiałów, sporządzenie protokołu, a także gromadzenie i przechowywanie dokumentacji
pracy  Komisji  zapewnia  Wydział  Spraw  Społecznych,  Zdrowia  i  Organizacji
Pozarządowych Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

§ 5.
1. Nagrodą dla laureatów Konkursu  jest nadanie honorowego tytułu „Wolontariusza Roku...”

wraz z okolicznościową statuetką. 



2. Wyróżnienie specjalne uhonorowane będzie dyplomem gratulacyjnym.

   § 6.
1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursowego.
3. W  sprawach  interpretacji  i  wymogów  regulaminowych,  decyzje  podejmuje  organizator

konkursu lub osoba przez niego upoważniona.
4. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  odstąpienia  od  realizacji  konkursu  bez  podania

przyczyny.
5. Organizatorzy  zapewniają,  że  dane  osobowe  zawarte  w  zgłoszeniach  i  sprawozdaniach

wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby konkursu.

PREZYDENT MIASTA

                                                           Jeleniej Góry

                                                           (-)

                                                           Jerzy Łużniak                                      


