
Załącznik  
do Uchwały Nr 77/2011  
Zarządu Powiatu Toruńskiego  
z dnia 19 października 2011 r. 

 
Regulamin Konkursu  

„Wolontariusz Roku Powiatu Toruńskiego” 
 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Toruniu – Wydział 
Edukacji i Spraw Społecznych. 

2. Celem Konkursu jest propagowanie idei wolontariatu, kształtowanie postaw 
prospołecznych, wyrażenie podziękowania tym, którzy bezinteresownie 
działają na rzecz innych.  

3. Tytuł „Wolontariusz Roku Powiatu Toruńskiego” jest wyróżnieniem 
honorowym, nadawanym corocznie szczególnie wyróżniającym się 
wolontariuszom.  

4. W rozumieniu Konkursu wolontariusz to nie tylko osoba określona w Ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 nr 234 poz. 
1536), ale także każdy społecznik działający bezinteresownie na rzecz innych 
i środowiska. 

5. Nominowani do konkursu mogą być: 
a) wolontariusze, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy w sposób 

szczególny zasłużyli się w pracy wolontariackiej działając na terenie 
Powiatu Toruńskiego oraz 

b) wolontariusze, mieszkający na terenie Powiatu Toruńskiego, zasłużeni                                           
w pracy wolontariackiej na terenie Powiatu Toruńskiego, jak i poza nim.   

6. Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać instytucje publiczne, organizacje 
pozarządowe i osoby prywatne. 

7. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne konieczne jest 
potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub 
instytucję, która może o tym zaświadczyć.  

8. Kandydaci do tytułu mogą być zgłaszani w dwóch kategoriach wiekowych: 
 - kategoria I – do 18 lat, 
 - kategoria II – powyżej 18 lat. 
9. W każdej kategorii zostanie wyłoniony Laureat oraz osoba wyróżniająca się. 
10. Do postaw zasługujących na wyróżnienie zalicza się w szczególności: 

1) konsekwentną i bezinteresowną pomoc potrzebującym, 
2) podejmowanie służby na rzecz społeczeństwa i najbliższego otoczenia                

i środowiska, 
3) zachęcenie innych rówieśników do działań prospołecznych. 

11. Komisja Konkursowa przy ocenie zgłoszeń będzie brała pod uwagę 
następujące kryteria: 
1) zaangażowanie w pracę wolontariacką (w tym czas realizacji działań 

będących przedmiotem oceny), 
2) efekt społeczny wykonywanej pracy, 
3) częstotliwość i systematyczność działań, 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie/
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie/


4) umiejętność współpracy oraz angażowania i zachęcania innych do pracy 
wolontariackiej, 

5) konsekwencja w realizacji działań, 
6) wytrwałość w pokonywaniu trudności. 

 
12. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu, stanowiącym załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 
13. Zgłoszenia wraz z załączoną dokumentacją (np. zdjęcia, prezentacje 

multimedialne, poświadczone kopie dokumentów, wycinki prasowe 
dokumentujące pracę wolontariusza) należy przesyłać w terminie                       
do 20 listopada danego roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

   

  Starostwo Powiatowe w Toruniu,  
  ul. Towarowa 4-6,  
  87-100 Toruń 
  z dopiskiem „Wolontariusz Roku…”. 
 

14. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez kandydata 
na przetwarzanie jego danych osobowych. 

15. Oceny zgłoszeń i wyboru laureata dokona Komisja Konkursowa – powołana 
Zarządzeniem Starosty Toruńskiego – w skład której wejdą:  

 1) przedstawiciel Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa 
  Powiatowego w Toruniu, 
 2) przedstawiciel Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa  
  Powiatowego w Toruniu, 
 3) przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 
 4) przedstawiciel Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 
 5) przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego, 
 6) przedstawiciele Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu danego roku.  
17. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu. 
18. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą 

prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do 
organizatora Konkursu lub osoby przez niego upoważnionej. Udział                                                    
w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
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