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Regulamin przyznawania tytułu „Wolontariusz Roku” 

Coroczny tytuł Wolontariusza Roku przyznawany z okazji Dnia Wolontariusza jest wyróżnieniem 

honorowym, nadawanym przez Wójta Gminy Michałowice szczególnie wyróżniającym się 

wolontariuszom działającym na rzecz osób, instytucji i organizacji z terenu Gminy Michałowice na 

podstawie zgłoszeń. 

§1 

1. Celem przyznania wyróżnienia wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy jest: 

1) promowanie pozytywnych postaw wolontariuszy oraz inicjatyw i działań, które 

podejmują; 

2) promowanie idei wolontariatu; 

3) wzrost wiedzy mieszkańców gminy na temat działalności wolontariuszy; 

4) zachęcanie mieszkańców gminy do podejmowania aktywności wolontarystycznej; 

5) przyczynienie się do kształtowania więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności 

społecznej. 

2. Wyróżnienie indywidualne nadawane jest maksymalnie 30 wolontariuszom w danym roku 

wyłonionym przez Komisję na podstawie zgłoszeń. 

3. Wyróżnienie grupowe nadawane jest maksymalnie 3 grupom wolontariuszy w danym roku 

wyłonionym przez Komisję na podstawie zgłoszeń. 

§2 

1. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Dnia Wolontariusza i wyłonienie wolontariuszy, 

którym przyznany zostanie tytuł „Wolontariusz Roku” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Gminy Michałowice (GOPS Michałowice). 

2. Podstawowym wyrazem wyróżnienia jest okolicznościowy dyplom przyznający tytuł 

„Wolontariusz roku”. Dodatkowe dowody wdzięczności, w tym upominki są uwarunkowane 

dostępnością i wysokością środków finansowych w danym roku. 

3. Nominowani do wyróżnienia mogą zostać wolontariusze lub grupy wolontariuszy, którzy 

podejmują działania wolontarystyczne w dowolnym obszarze życia społecznego na terenie Gminy 

Michałowice. 

§3 

1. Zgłoszeń Wolontariuszy do wyróżnienia mogą dokonywać: 

1) podmioty korzystające z pomocy wolontariuszy (tj. zarówno organizacje pozarządowe jak i 

instytucje publiczne) 

2) osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z pomocy wolontariusza.  

2. Każdy podmiot może zgłosić do wyróżnienia nie więcej niż 3 wolontariuszy i 1 grupę 

wolontariuszy. 

3. Osoba fizyczna korzystająca z pracy wolontariusza może zgłosić tylko jednego wolontariusza. 



4. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do 

niniejszego regulaminu.  

5. Zgłoszenie musi zawierać: 

1) podpisy osoby reprezentującej zgłaszającego, 

2)  podpisy zgłaszanych do wyróżnień wolontariuszy a w przypadku zgłoszenia grupy 

wolontariuszy podpis osoby reprezentującej zgłaszaną grupę. (W przypadku osób 

niepełnoletnich podpis składa opiekun prawny) 

3) opis działalności wolontarystycznej zgłaszanych osób/grupy według 3 obszarów określonych 

w zgloszeniu.  

Brak podpisów lub opisu skutkuje odrzuceniem zgłoszenia. 

6. Dopuszczalne jest dołączenie do zgłoszenia dodatkowych dokumentów, materiałów 

prezentujących pracę wolontariusza – w tym filmów, zdjęć, materiałów prasowych, opinii, 

rekomendacji itp. 

7. Zgłoszenia należy składać do dnia 20 października  osobiście, drogą pocztową na adres: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-

816 Michałowice lub w formie skanu drogą elektroniczną na adres: wolontariat@michalowice.pl 

lub gops@michalowice.pl. Decyduje data wpływu do GOPS. 

8. Zgłoszenia niekompletne i złożone po terminie nie będą uwzględniane. 

§4 

1. Weryfikacji zgłoszeń, oceny oraz wyłonienia wolontariuszy do wyróżnienia dokonuje Komisja. 

2. Komisję powołuje Dyrektor GOPS.  

3. Komisja liczy 3 członków. W skład Komisji nie mogą wchodzić koordynatorzy wolontariatu lub 

osoby bezpośrednio pracujące z wolontariuszami zgłoszonymi do wyróżnienia jak również osoby 

zgłaszające wolontariuszy do wyróżnienia. 

4. Wszyscy członkowie Komisji pełnią swoje funkcje honorowo. 

5. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania. 

6. Wyłonienie wolontariuszy do wyróżnienia odbywa się będzie na podstawie analizy opisu 

działalności wolontariusza zawartego w zgłoszeniu według następujących kryteriów:  

1) Zaangażowanie wolontariusza w akcje i wydarzenia organizowane przez instytucję zgłaszającą 

w tym wyrażone w liczbie przepracowanych godzin  

2) Istotność wykonywanych zadań dla instytucji zgłaszającej, odbiorców, społeczności lokalnej. 

3) Postawa wolontariusza i jego wpływ na odbiorców i otoczenia. 

7. W pierwszej kolejności Komisja przyznaje wyróżnienia wolontariuszom, którzy nie otrzymali 

tytułu w roku poprzednim. 

8. W uzasadnionych przypadkach Komisja ma prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów. 

§6 

1. Lista wyróżnionych wolontariuszy otrzymujących tytuł „Wolontariusz Roku” zostanie podana do 

wiadomości podmiotu/osoby fizycznej zgłaszającej oraz będzie opublikowana na stronie 

internetowej http://wolontariat.michalowice.pl/. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zdjęć, materiałów, filmów dołączonych 

do formularzy zgłoszeniowych dokumentujących pracę wolontariuszy. 

 

Reguły, 1 października 2019 
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