
           

   

 

Uchwała nr  15/2022 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser” z dnia 16 września 2022 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu konkursu „Wolontariusz Roku 2022” 

Na podstawie art. 7 § 5 Statutu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” 

Zarząd Stowarzyszenia uchwala: 

§ 1 

Przyjąć „Regulamin Konkursu Wolontariusz Roku 2022” stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res 

Sacra Miser”. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

   

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 15/2022 

Zarządu Stowarzyszenia  

Dobroczynnego „Res Sacra Miser”  

z dnia 16.09.2022 r. 

 

 
REGULAMIN KONKURSU 

pn. „WOLONTARIUSZ ROKU 2022” 

 

w ramach projektu „Potrzebujesz mnie więc jestem”  

realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

 

§1 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”. 

 

§2 

Konkurs przeprowadzony zostanie z okazji „Dnia Wolontariusza” i będzie miał na celu 

uhonorowanie osób, zwłaszcza młodych (uczniów, studentów), propagujących na co dzień 

wolontariat i pracujących bezinteresownie na rzecz innych, ze szczególnym uwzględnieniem 

działań społecznych w związku z napływem uchodźców z powodu wojny na Ukrainie.  

 

§3  

Kandydatów do udziału w konkursie mogą zgłaszać działające na terenie Powiatu Olkuskiego 

organizacje pozarządowe i szkoły podstawowe oraz średnie, w których działają wolontariusze 

zrzeszeni w szkolnych kołach wolontariatu lub nie zrzeszeni, lecz pracujący w grupach i na 

rzecz innych organizacji. 

 

§4 

Kandydaci będą wybierani do nagrody w czterech kategoriach: 

- najlepszy wolontariusz w mojej organizacji; 

- najlepszy wolontariusz – uczeń szkoły średniej; 

- najlepszy wolontariusz – uczeń szkoły podstawowej; 

- najlepszy wolontariusz pedagog – propagator idei wolontariatu. 

 

§5 

1. Kandydatami mogą być osoby spełniające następujące kryteria: 

a) najlepszy wolontariusz w mojej organizacji – osoba angażująca się w prace danej 

organizacji, wspierająca samą organizację bądź jej podopiecznych pracą 

wolontariacką, 

b) najlepszy wolontariusz-uczeń – uczeń szkoły średniej lub podstawowej, angażujący 

się w działania wolontariackie organizowane przez szkołę na rzecz innych osób lub 

podmiotów uprawnionych, 

c) najlepszy wolontariusz-pedagog-propagator idei wolontariatu – nauczyciel angażujący 

młodzież do działania w zakresie wolontariatu, animujący bądź koordynujący 

działania wolontariackie na terenie szkoły. 

2. Kandydatów do właściwych kategorii wskazanych w §4 zgłaszają podmioty określone 

w §3 niniejszego regulaminu. 



           

   

 

3. Zgłoszenie kandydatury przez podmiot uprawniony do kategorii innej, aniżeli wskazuje na 

to charakter działalności wolontariackiej kandydata, skutkuje automatycznym 

przyporządkowaniem przez Przewodniczącego Komisji zgłoszenia do właściwej 

kategorii. 

 

§6 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie danej kandydatury do nagrody 

w wybranej kategorii na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu, dostępnym na stronie internetowej Stowarzyszenia 

www.stowarzyszenie.org.pl. Zgłoszenie powinno zawierać stosowne uzasadnienie wraz 

z opisem osiągnięć kandydata.  

2. Do zgłoszenia można załączyć dodatkowe rekomendacje od organizacji pozarządowych 

i innych podmiotów, z którymi współpracuje wolontariusz.  

 

§7 

Z udziału w konkursie wyłączeni są laureaci nagrody w konkursie „Wolontariusz Roku” 

w 2020 i 2021 roku. 

 

§8 

Zgłoszenie kandydatów do konkursu pn. „Wolontariusz Roku 2022”  należy złożyć w 

Centrum Wolontariatu przy ul. Rynek 4 w Olkuszu do dnia 28 października 2022 roku. 

 

§9 

1. Wyboru kandydatów do nagrody w czterech kategoriach dokonuje Komisja Konkursowa 

powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, która będzie 

czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu. 

2. Komisja może pracować w trybie zdalnym. 

3. Do pracy Komisji Konkursowej w szczególności zaproszeni zostaną: 

a) koordynatorzy szkolnych Klubów Wolontariatu, które działają we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser” lub inni  nauczyciele wskazani 

przez Dyrekcje szkół, w których działają Kluby – w przypadku jeśli szkoła, w której 

funkcjonuje Klub, zgłosiła kandydata do konkursu.  

b) przedstawiciele organizacji pozarządowych – w przypadku jeśli organizacja zgłosiła 

kandydata do konkursu;  

c) laureaci konkursu „Wolontariusz Roku” w 2021 r.;   

d) członkowie Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”.  

4. Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser”. 

5. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt. a i pkt. b przesyłając 

formularze zgłoszeniowe wskazują jednocześnie osobę wytypowaną z ramienia tej 

instytucji do pracy w Komisji Konkursowej.  

 

§10 

1. Spośród zgłoszonych kandydatów Komisja Konkursowa wytypuje 4 zwycięzców tj. po 

1 osobie z każdej kategorii.  



           

   

 

2. Wprowadza się kryteria oceny zgłoszeń 

a) dla kategorii: najlepszy wolontariusz w mojej organizacji;  najlepszy wolontariusz – 

uczeń szkoły średniej;  najlepszy wolontariusz – uczeń szkoły podstawowej kryteria i ich 

wagę przedstawia tabela: 

Lp. Kryterium Opis kryterium  Punkty 

1.  Zaangażowanie  Okres, w którym kandydat działa jako 

wolontariusz 

Cykliczność/powtarzalność działań  

0-10  

2.  Innowacyjność/ 

kreatywność 

Inicjowanie samodzielnych działań na 

rzecz społeczności  

Zgłaszanie własnych pomysłów/ 

usprawnień do działań realizowanych  

0-10 

3.  Motywacja- zachęcanie 

innych do działania  

Cechy liderskie  - wciąganie 

środowiska do działania  

0-10 

4. Współdziałanie 

z organizacjami/partnerstwo  

Liczba organizacji/podmiotów, z 

którymi współpracuje wolontariusz  

Posiadane rekomendacje  

0- 8  

5.  Podjęte działania społeczne 

w związku z napływem 

uchodźców z Ukrainy  

 

Realizowane działania pomocowe na 

rzecz uchodźców z Ukrainy lub ofiar 

wojny pozostających w Ukrainie  

0-12  

Łącznie maks. liczba punktów  50 

 

b) dla kategorii: najlepszy wolontariusz pedagog – propagator idei wolontariatu 

Lp. Kryterium Opis kryterium  Punkty 

1.  Partnerstwo  Współdziałanie z organizacjami, grupami 

nieformalnymi, różnorodność grup 

odbiorców działań wolontarystycznych 

0-10 

2.  Motywacja  Liczebność koła wolontariackiego/ liczba 

wolontariuszy zachęconych do działania 

Organizacja i inicjowanie działań 

promujących wolontariat w szkole  

0-10 

3.  Podjęte działania 

społeczne w związku z 

napływem uchodźców 

z Ukrainy  

 

Realizowane działania pomocowe na 

rzecz uchodźców z Ukrainy lub ofiar 

wojny pozostających w Ukrainie 

0-10 

Łącznie maks. liczba punktów  30 

 

3. Każdy członek Komisji dokonuje oceny danego zgłoszenia z uwzględnieniem 

wskazanych kryteriów. Ostateczna liczba punktów dla danego kandydata stanowi średnią 

arytmetyczną z przyznanych indywidualnych ocen członków Komisji. Kandydat z 

najwyższą liczbą punktów w danej kategorii uznany zostaje za zwycięzcę tej kategorii.   

 

4. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w czasie rzeczywistym przez wskazanego 

członka komisji w jej pracach, dopuszcza się przedstawienie indywidualnej punktacji 

w formie elektronicznej przesłanej na adres Centrum Wolontariatu 

wolontariat@rsm.org.pl. W takim przypadku indywidualna punktacja nieobecnego 

mailto:wolontariat@rsm.olkusz.pl


           

   

 

członka komisji jest doliczana do ogólnej punktacji każdego ze wskazanych przez niego 

kandydatów. 

 

§11 

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

 

§12 

W konkursie może uczestniczyć nieograniczona liczba kandydatów zgłoszonych przez 

podmioty wskazane w §3. 

 

§13 

Zwycięzcy konkursu zostaną przedstawieni i uhonorowani nagrodami podczas XV edycji 

Targów Wolontariatu. 

 

§14 

Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje tryb odwoławczy. 

 

§15 

1. Niniejszy regulamin może być zmieniony w formie aneksu, zatwierdzonego Uchwałą 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”.      

2. Wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu rozstrzyga Prezes 

Zarządu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

   

 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO KONKURSU „WOLONTARIUSZ ROKU 2022” 

 

 

Nazwa podmiotu zgłaszającego 

kandydata  

 

Adres/ Telefon/ e-mail 

 

 

 

Imię i nazwisko kandydata   

Telefon  

Adres   

Wiek   

 

Kategoria, do której zgłaszany jest kandydat (właściwe podkreślić): 

 

- najlepszy wolontariusz w mojej organizacji; 

- najlepszy wolontariusz – uczeń szkoły średniej; 

- najlepszy wolontariusz – uczeń szkoły podstawowej; 

- najlepszy wolontariusz pedagog – propagator idei wolontariatu. 

 

Propozycję swoją uzasadniam  (proszę odpowiedzieć na pytania zawarte na końcu 

formularza )  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



           

   

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                        

............................................           ...........................................                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Miejscowość, data         podpis i pieczątka * 

 

Załączniki: 

1. Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i publikację 

wizerunku 

2. Referencje (nieobowiązkowe): 

………………………………… 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

 * -  w przypadku zgłoszenia przez szkołę – podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły  

    - w przypadku zgłoszenia przez organizację pozarządową – podpis i pieczątka osoby 

reprezentującej organizację zgodnie   ze  statutem 

 

 

 

 

Pytania pomocnicze do wypełnienia formularza  

/proszę nie drukować tej części do zgłoszenia/  

W kategorii 

najlepszy 

wolontariusz w 

mojej organizacji: 

 

− Od jakiego czasu wolontariusz współpracuje z organizacją? 

− Jak często wolontariusz pomaga organizacji? Czy 

zaangażowanie ma charakter powtarzalny/długotrwały?  

− Jakie konkretnie działania podejmował jako wolontariusz? 

− Czy wolontariusz wykonywał jakieś zadania z własnej 

inicjatywy, jeżeli tak to jakie? Czy wniósł do działań 

organizacji nowe pomysły/ usprawnił podejmowane 

działania? 

− Czy wolontariusz zachęcał inne osoby/środowiska do 

włączania się w działania organizacji? 

− Czy wolontariusz współpracuje z innymi organizacjami?  

− Jakie działania pomocowe podejmował wolontariusz na 

rzecz uchodźców z Ukrainy lub ofiar wojny pozostających 

w Ukrainie? 

W kategoriach:  

najlepszy 

wolontariusz:  uczeń 

szkoły podstawowej 

− Od jakiego czasu uczeń działa jako wolontariusz/w klubie 

wolontariacie? 

− Jak często uczeń działa jako wolontariusz i czy podejmuje 

te działania również poza godzinami lekcyjnymi? Czy 



           

   

 

uczeń szkoły średniej  

 

zaangażowanie ma charakter powtarzalny/długotrwały? 

− Jakie konkretnie działania uczeń podejmował jako 

wolontariusz?  

− Czy wolontariusz wykonywał jakieś zadania z własnej 

inicjatywy, jeżeli tak to jakie? 

− Czy wolontariusz zachęcał inne osoby do włączania się 

w działania wolontarystyczne? 

− Czy wolontariusz współpracuje z innymi organizacjami?  

− Jakie działania pomocowe podejmował wolontariusz na 

rzecz uchodźców z Ukrainy lub ofiar wojny pozostających 

w Ukrainie? 

W kategorii 

najlepszy 

wolontariusz – 

pedagog – 

propagator idei 

wolontariatu: 

 

− Od jakiego czasu i jak często pedagog zajmuje się 

wolontariatem? 

− Jakie konkretnie działania podejmował z wolontariuszami 

– uczniami/organizacjami i z jakim efektem? 

− Z jakimi organizacjami/ grupami współpracuje pedagog? 

− W jaki sposób propaguje ideę wolontariatu wśród 

młodzieży? Jaka jest liczebność Klubu Wolontariatu? 

− Jakie działania pomocowe podejmował wolontariusz na 

rzecz uchodźców z Ukrainy lub ofiar wojny pozostających 

w Ukrainie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA  

W KONKURSIE WOLONTARIUSZ ROKU 2022 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 

2016 roku j.w. informuję że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra 

Miser” z siedzibą w Bukownie ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno. 

1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w konkursie 

„WOLONTARIUSZ ROKU 2022” w ramach projektu „Potrzebujesz mnie więc jestem” 

realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego,  na podstawie 

powołanego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 

roku. 

2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do celów 

monitoringu i kontroli w ramach realizowanego działania na co uczestnik wyraża zgodę. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres udziału w projekcie i okres 

archiwizacji dokumentacji.  

4. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 roku. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Warunkiem przystąpienia do konkursu 

„WOLONTARIUSZ ROKU 2022” jest podanie danych wskazanych w karcie zgłoszenia 

a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane.  

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią informacji i przyjmuję ją do wiadomości. 

 

……………….……………………………………….. 

                                                                           (Czytelny podpis uczestnika)                                 

        

 

……………………………………….…………………….. 

              Imię i nazwisko uczestnika 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku niezbędnych do realizacji przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra 

Miser” w konkursie „WOLONTARIUSZ ROKU 2022” w ramach projektu „Potrzebujesz 

mnie więc jestem”. 

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

( miejscowość, data)                  (Czytelny podpis uczestnika) 

 



           

   

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU UCZESTNIKA W MEDIACH  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., a także art. 81 Prawa Autorskiego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku 

Administratora Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”, w przestrzeni publicznej i w 

mediach. Jej podpisanie jest dobrowolne, a zgoda może zostać cofnięta po zgłoszeniu do 

administratora.  

Cofnięcie zgody nie delegalizuje wcześniejszego przetwarzania. 

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

 ( miejscowość, data)                     (Czytelny podpis uczestnika) 

 


