
Regulamin 

przyznawania Nagrody im. Danuty Sokołowskiej  

„Wolontariusz Roku” 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

  

§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1) instytucji – należy przez to rozumieć organy administracji publicznej oraz jednostki 

organizacyjne tych organów; 

2) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną – wolontariusza, kandydującą do 

konkursu o Nagrodę; 

3) Kapitule – należy przez to rozumieć kolegialny organ przyznający Nagrodę;  

4) konkursie – należy przez to rozumieć procedurę przyznawania Nagrody; 

5) Laureaci Nagrody  – należy przez to rozumieć osoby, którym przyznano Nagrodę;  

6) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Opole;  

7) Nagrodzie – należy przez to rozumieć Nagrodę im. Danuty Sokołowskiej „Wolontariusz 

Roku”;  

8) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność w obszarze pożytku 

publicznego; 

9) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Opola;  

10) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Opola; 

11) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); 

12) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów 

13) zgłoszeniu kandydata – należy przez to rozumieć zgłoszenie kandydata do konkursu.  

§ 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania kandydatów, kryteria ich oceny oraz tryb 

postępowania wobec zgłoszonych do Nagrody kandydatów. 

§ 3. Nagroda przyznawana jest raz w roku. 

§ 4.  Kapituła przyznaje 3 Nagrody i wyrożnienia. 

§ 5. Wyboru Laureatów Nagrody dokonuje Kapituła spośród poprawnie zgłoszonych kandydatów. 

§ 6. Laureaci Nagrody otrzymują nagrodę finansową, statuetkę oraz dyplom.  

  

Rozdział 2 

Zasady zgłaszania kandydatów 

§ 7. 1. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów:   

1) wolontariusze; 

2) instytucje; 



3) organizacje pozarządowe; 

4) rady dzielnic. 

2. Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 1 w pkt 2-4 wskazują osobę do kontaktu z Urzędem na 

czas realizacji konkursu.   

 

§ 8. 1. Zgłoszenie kandydata odbywa się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na 

formularzu, którego wzór określono w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. W przypadku zgłoszenia kandydata liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu.   

3. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć porozumienie, o którym mowa w art. 44 ustawy 

albo pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza. Do zgłoszenia kandydata 

można dołączyć pisemne opinie o wykonywaniu świadczeń przez niego jako wolontariusza.   

4. Terminy i miejsce zgłaszania kandydatów w danym roku określa Prezydent w drodze 

odrębnego zarządzenia.  

5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. 

 

§ 9. 1. Udział kandydata w konkursie nie jest możliwy bez pisemnego oświadczenia tego 

kandydata o wyrażeniu zgody na ten udział, na przetwarzanie danych osobowych, w tym 

publikowanie imienia i nazwiska kandydata oraz informacji o jego działalności w ramach 

wolontariatu, a także na bezpłatne wykorzystanie wizerunku kandydata dla celów związanych 

z realizacją konkursu, składanego według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. Zgody te wnioskodawca dołącza do zgłoszenia kandydata. 

2. Zgłoszenie kandydata, do którego nie dołączono zgód, o których mowa w ust. 1 nie podlega  

rozpatrzeniu, chyba że wnioskodawca lub kandydat dostarczą brakujące oświadczenie w terminie 3 

dni kalendarzowych, licząc od dnia powiadomienia wnioskodawcy o występowaniu braków 

formalnych zgłoszenia kandydata.     

 

§ 10. 1. Informacje o zgłoszonych kandydatach Prezydent podaje do publicznej wiadomości 

w oficjalnym serwisie internetowym Miasta Opola.   

2. Mieszkańcy Opola oraz organizacje pozarządowe mogą wnosić uwagi do zgłoszonych 

kandydatów. Uwagi wnosi się nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty 

ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1.     

Rozdział 3 

Kryteria oceny kandydatów i tryb postępowania 

§ 11. Nagroda, jest przyznawana kandydatom na podstawie oceny całokształtu ich działalności 

społecznej lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w zakresie wolontariatu realizowanego na rzecz 

mieszkańców Miasta i całej społeczności Miasta, a w szczególności za: 

1) reagowanie na zgłaszane potrzeby; 

2) ogromne zaangażowanie w swoich działaniach; 

3) życzliwość;   

4) zaangażowanie w rozwój wolontariatu w Opolu; 

5) promocję wolontariatu; 

6) podejmowanie działań wolontariackich we współpracy z Miastem. 

  

§ 12. 1. O przyznaniu Nagrody decyduje Kapituła, po formalnej i merytorycznej ocenie kandydata i 

po uwzględnieniu uwag, o których mowa w § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 



2. Decyzja Kapituły jest ostateczna.  

 

§ 13. 1. Kapituła jest powoływana corocznie przez Prezydenta w drodze odrębnego zarządzenia 

w składzie nie mniejszym niż 5 osób, w tym osób wytypowanych spośród pracowników miejskich 

jednostek organizacyjnych Urzędu, specjalizujących się w dziedzinach związanych z działalnością 

wolontariacką. Ponadto w skład Kapituły, z głosem doradczym, mogą zostać powołani przedstawiciele 

podmiotów i organizacji działających w obszarze wolontariatu.  

2. Przewodniczącym Kapituły jest Prezydent.  

3. Kapituła obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Kapituły, 

niezwłocznie po zgłoszeniu wszystkich kandydatów.  

4. Przewodniczący Kapituły prowadzi jej posiedzenia, ma decydujący głos w sprawach spornych 

oraz reprezentuje Kapitułę na zewnątrz. 

 

§ 14. 1. Posiedzenia Kapituły są protokołowane przez osobę wybraną spośród członków Kapituły 

obecnych na danym posiedzeniu. 

2. Posiedzenia Kapituły odbywają się w obecności co najmniej połowy jej składu, ustalonego 

w zarządzeniu, o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszego Regulaminu.  

3. Decyzje Kapituły podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Kapituły. 

 

§ 15. 1. Kapituła sporządza listę rankingową wszystkich kandydatów według otrzymanej przez 

nich liczby głosów, począwszy od największej liczby głosów.   

2. Trzech kandydatów z największą liczbą głosów uznaje się za Laureatów Nagrody.  

3. Decyzję o wyróżnionych wolontariuszach podejmuje Kapituła, kierując się liczbą głosów 

otrzymanych przez kandydata.     

  4. Kapituła pisemnie uzasadnia wybór kandydatów, o których mowa w ust. 2. 

5. Z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół, którego załącznikiem jest lista rankingowa, 

o której mowa w ust. 1.    

  

§ 16. 1. Ogłoszenie Laureatów Nagrody i wyróżnionych wolontariuszy następuje podczas 

uroczystej Gali Wolontariatu.   

2. Nagrodę i wyróżnienia wręcza Prezydent albo upoważniona przez niego osoba.   

 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 17. Laureat Nagrody ma prawo używać we wszelkich materiałach informacyjnych  

i  promocyjnych tytułu „Laureata Wolontariusza Roku ………”, wskazując rok, w którym została 

przyznana Nagroda.  

 

§ 18. W sprawach nie rozstrzygniętych w niniejszym Regulaminie lub wywołujących wątpliwości 

ostateczną decyzję podejmuje Prezydent. 

 


