
Regulamin X edycji Konkursu „Wyróżniony Wolontariusz" 

§ 1 

Organizacja i cel Konkursu 

1. X edycja Konkursu „Wyróżniony Wolontariusz", zwana dalej „Konkursem", organizowana jest 

przez Ogniska Pracy Pozaszkolnej z Pragi-Południe, zwane dalej „Organizatorem". 

2. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe 

m.st. Warszawy. 

3. Fundatorem nagród jest M.St. Warszawa - Urząd Dzielnicy Praga-Południe.  

4. Celem Konkursu jest: 

1) uhonorowanie wolontariuszy za ich działalność na rzecz Dzielnicy Praga-Południe m.st. 

Warszawy i jej mieszkańców; 

2) popularyzacja dokonań wolontariuszy oraz idei wolontariatu na terenie Dzielnicy Praga-

Południe m.st. Warszawy oraz na rzecz społeczności lokalnej i m.st. Warszawy; 

3) poszerzanie wśród mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wiedzy                      

o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy; 

4) zachęcanie mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy do podejmowania 

aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie 

z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej. 
 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie osoby zwanej dalej „Kandydatem" jest podejmowanie 

przez Kandydata aktywności wolontariackiej w dowolnym obszarze życia społecznego. 

2. Laureaci konkursu są wybierani w następujących kategoriach: 

1) kategorie stałe: 

a) indywidualny wolontariusz, 

b) wolontariat grupowy, 

c) szkolne koło wolontariatu, 

d) wolontariat seniorów; 

2) kategoria specjalna - wolontariusz 10-lecia. 

3. Kandydatów mogą zgłaszać: 

a) organizacje pozarządowe, 

b) instytucje samorządowe, 

c) osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, 

d) wolontariusze. 
§ 3 

Wymagania formalne 

1. Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do 

niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku zgłoszenia Kandydata, będącego osobą małoletnią konieczna jest zgoda rodzica albo 

opiekuna prawnego. 

3. W kategorii stałej jako kandydata/ów nie można zgłosić wolontariuszy, którzy zostali 

laureatami Konkursu „Wyróżniony wolontariusz” w latach 2017-2021.  

4. Każdy ze zgłaszających może zgłosić max. 1 kandydata w jednej kategorii. Dla każdego 

Kandydata należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy. 

5. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć: 
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a) opis działalności zgłaszanego Kandydata/grupy wolontariuszy/organizacji pozarządowej 

(edytowalna forma pisemna, plik Word, na załączonym wzorze). Opis musi odnosić się do 

spełniania przez Kandydata kryteriów, o których mowa w § 6; 

b) zdjęcie zgłaszanej osoby/grupy (*jpg) 

6. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z opisem i zdjęciem należy przekazać: 

1) elektronicznie skan formularza na adres e-mail Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka 

Jordana: opp2@eduwarszawa.pl z dopiskiem w temacie: X edycja Konkursu „Wyróżniony 

Wolontariusz" 

lub 

2) osobiście na adres: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana, ul. A. Nobla 18,  03-960 Warszawa                             

- z dopiskiem X edycja Konkursu „Wyróżniony Wolontariusz". 

7.     Dokumenty nie spełniające warunków formalnych nie będą brane pod uwagę. 

§ 4 

Harmonogram Konkursu 

1. Zgłoszenia do  Konkursu przyjmowane są do 14 listopada 2022 r. O dotrzymaniu terminu 

zgłoszenia do konkursu decyduje data wpływu do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka 

Jordana w Warszawie.  

2. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w terminie do 30 listopada 2022 r. 

3. Wyniki Konkursu, termin i miejsce wręczenia nagród i wyróżnień podaje się na stronach 

internetowych pod adresami https://www.opp2.waw.pl oraz www.pragapld.um.warszawa.pl i w 

mediach społecznościowych. 

4. Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej Gali Dzielnicowego 

Dnia Wolontariusza w dniu 6 grudnia 2022 r. w siedzibie  Centrum Promocji Kultury przy  

ul. Podskarbińska 2,03-833 Warszawa. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu lub odwołania Gali, o której mowa 

w ust. 4 i wręczenia nagród w inny sposób. 

 
§ 5 

Komisja Konkursowa i jej zadania 

1. Wyboru kandydatów do nagrody dokonuje Komisja konkursowa, która będzie czuwać nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu.  

2. Komisja Konkursowa będzie obradować w składzie: 

1) Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy; 

2) Przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy; 

3) Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy; 

4) Przedstawiciel Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”; 

5) Przedstawiciel Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana; 

6) Przedstawiciel Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3; 

7) Przedstawiciel Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4; 

W przypadku nieobecności przedstawiciela Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, przewodniczący 

wyłaniany jest w drodze głosowania. 

3. Komisja Konkursowa ocenia zgłoszenia według kryteriów określonych w § 6. 

4. Komisja Konkursowa podejmie decyzje na posiedzeniu w drodze konsensusu,                                 

a w przypadku braku możliwości jego osiągnięcia - w drodze głosowania, zwykłą większością 

http://www.opp2.waw.pl/
http://www.pragapld.um.warszawa.pl/
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głosów, w obecności połowy składu Komisji Konkursu. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Członkowie komisji nie mogą oceniać kandydata, zgłoszonego przez podmiot, który 

reprezentują.  

6. O formie posiedzenia Komisji Konkursowej (stacjonarnej/zdalnej/hybrydowej) decyduje 

Przewodniczący. 

7. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół, zawierający w szczególności wyniki 

przeprowadzonej oceny zgłoszeń oraz wyboru laureatów wyróżnionych w Konkursie. Protokół 

podpisuje przewodniczący Komisji. 

8. Spośród zgłoszonych kandydatów Komisja Konkursowa wskaże maksymalnie do 30 wolontariuszy 

/grup wolontariackich.   

9. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna i nie podlega procedurom odwoławczym. 

10. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po Gali Dzielnicowego Dnia Wolontariusza. 

11. Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Komisji.  

12. Dokumenty (formularze zgłoszeniowe, załączniki) oraz protokoły z posiedzenia Komisji 

Konkursowej, podpisane przez Przewodniczącego Komisji, zostają zarchiwizowane przez Ognisko 

Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana, ul. A. Nobla 18 w Warszawie.  
 

§ 6 
Kryteria oceny zgłoszeń 

Kryteria oceny  brane pod uwagę przez członków Komisji Konkursowej: 

1) zaangażowanie; 

2) rezultaty; 

3) innowacyjność; 

4) skuteczność; 

5) partnerstwo; 

6) promocja wolontariatu. 
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie zwraca formularzy zgłoszeniowych oraz innych materiałów złożonych przez 

osoby/podmioty wymienione w § 2 ust.3.  

2. Informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych wykorzystane zostaną  wyłącznie w celach 

organizacji Konkursu. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Dopuszcza się zmiany niniejszego regulaminu. Informację o zmianach Organizator zamieszcza 

na stronach internetowych  Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana 

(https://www.opp2.waw.pl) oraz Urzędu Dzielnicy Praga-Południe 

(www.pragapld.um.warszawa.pl).  

5. Organizator promuje laureatów Konkursu m.in. na stronach internetowych 

https://www.opp2.waw.pl oraz www.pragapld.um.warszawa.pl i mediach społecznościowych. 

http://www.opp2.waw.pl/
http://www.pragapld.um.warszawa.pl/

