
Załącznik do uchwały nr 1272/342//22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

 

Regulamin XII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” 

§ 1.  

Organizacja i cel Konkursu 

1. Organizatorem XII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Województwo Mazowieckie, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

3. Celem Konkursu jest: 

1) uhonorowanie wolontariuszy za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego 

i jego mieszkańców; 

2) popularyzacja dokonań wolontariuszy oraz idei wolontariatu na terenie województwa 

mazowieckiego; 

3) poszerzanie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie 

pracy wolontariuszy; 

4) zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej, 

włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi 

społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej. 

4. Laureaci Konkursu są wybierani w następujących kategoriach: 

1) kategorie stałe: 

a) indywidualny wolontariusz,  

b) wolontariat grupowy, 

c) szkolne/przedszkolne koło wolontariatu, 

d) wolontariat seniorów; 

2) kategoria specjalna – pomoc Ukrainie. 

§ 2.  

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie osoby/podmiotu zwanego dalej „Kandydatem” jest 

podejmowanie przez Kandydata aktywności wolontariackiej w dowolnym obszarze życia 

społecznego. 

2. Kandydatem w kategorii stałej mogą być: 

1) indywidualni wolontariusze; 

2) grupy wolontariuszy; 

3) przedszkolne/szkolne koła wolontariatu; 

4) seniorzy. 

3. Kandydatem w kategorii specjalnej - pomoc Ukrainie może być jedynie organizacja 

pozarządowa, która bierze czynny udział w działaniach pomocowych obywatelom Ukrainy 

na terenie Polski lub Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, 

w zakresie np. pomocy humanitarnej, edukacyjnej, psychologicznej, medycznej, socjalno-

bytowej.  

4. Kandydatów mogą zgłaszać: 

1) organizacje pozarządowe; 

2) grupy samopomocowe; 
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3) instytucje państwowe; 

4) instytucje samorządowe; 

5) podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego; 

6) osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy; 

7) wolontariusze.  

5. Możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury przez indywidualnego wolontariusza i grupę 

samopomocową. 

§ 3.  

Wymagania formalne 

1. Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik 

do niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku zgłoszenia Kandydata przez osoby wskazane w § 2 ust. 4 pkt 6 i 7 konieczne jest 

pisemne potwierdzenie przez organizację lub instytucję faktu działalności wolontariusza 

na jej rzecz. Potwierdzenie należy załączyć do formularza zgłoszeniowego. 

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

albo opiekuna prawnego. 

4. Każdy ze zgłaszających może zgłosić od 1 do 5 Kandydatów. Dla każdego Kandydata należy 

wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy. 

5. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności Kandydata. Opis 

może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relacja, refleksja, pamiętnik, jednak musi 

odnosić się do spełniania przez Kandydata kryteriów, o których mowa w § 6.  

6. Opis, o którym mowa w ust. 5, nie może przekraczać 4 stron w formacie A4.  

7. Materiały inne niż wymienione w ust. 5 i 6 (np. filmy, zdjęcia, materiały audio, prezentacje 

multimedialne) nie będą brane pod uwagę.  

8. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z opisem należy przekazać albo: 

1) elektronicznie – na adres e-mail: organizacyjny@mazovia.pl, z dopiskiem w temacie 

„XII edycja Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz 

potwierdzenie działalności wolontariusza, podpisane przez Kandydata, osoby dokonujące 

zgłoszenia lub reprezentujące podmiot zgłaszający lub potwierdzające działalność 

wolontariusza), albo 

2) pocztą na adres:  

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

 ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa 

 - z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.  

§ 4.  

Harmonogram Konkursu 

1. Zgłoszenia w Konkursie przyjmowane są od 22 sierpnia do 30 września 2022 r. O dotrzymaniu 

terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w terminie do 31 października 2022 r. 

3. Wyniki Konkursu podaje się na stronach internetowych pod adresami www.mazovia.pl 

i www.dialog.mazovia.pl. 

mailto:organizacyjny@mazovia.pl
http://www.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
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4. Wręczenie dyplomów oraz nagród odbywa się podczas uroczystej gali. 

5. Termin i miejsce wręczenia nagród przez Organizatora podaje się do publicznej wiadomości 

na stronie www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gali, o której mowa w ust. 4, i wręczenia 

nagród w inny sposób.  

§ 5.  

Kapituła Konkursu i jej zadania 

1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu, powołana przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego w drodze zarządzenia. 

2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: 

1) dwaj przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

2) dwaj przedstawiciele Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

3) dwaj przedstawiciele Mazowieckiej Rady Seniorów. 

3. Pracami Kapituły Konkursu kieruje przewodniczący wskazany przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1. 

4. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia. 

5. Kapituła Konkursu ocenia zgłoszenia według kryteriów określonych w § 6. 

6. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje na posiedzeniu w drodze konsensusu, a w przypadku 

braku możliwości jego osiągnięcia - w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w 

obecności połowy składu Kapituły Konkursu. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego. 

7. O formie posiedzenia Kapituły Konkursu (stacjonarne/zdalne/hybrydowe) decyduje 

przewodniczący.  

8. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu, członkowie Kapituły Konkursu 

przesyłają swoje oceny zgłoszeń przed posiedzeniem drogą elektroniczną na adres 

dialog@mazovia.pl lub wyznaczają osobę, która przedstawia ich ocenę na posiedzeniu 

Kapituły Konkursu. 

9. Z posiedzenia Kapituły Konkursu sporządza się protokół, zawierający w szczególności wyniki 

przeprowadzonej oceny zgłoszeń oraz wyboru laureatów i/lub wyróżnionych w Konkursie. 

Protokół podpisuje przewodniczący. 

10. Od rozstrzygnięcia Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

11. Kapituła Konkursu ulega rozwiązaniu po wyborze laureatów Konkursu. 

12. Członkom Kapituły Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Kapitule. 

§ 6.  

Kryteria oceny zgłoszeń 

Przy ocenie zgłoszonych Kandydatów bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

1) zaangażowanie; 

2) rezultaty; 

3) innowacyjność; 

4) skuteczność; 

5) partnerstwo; 

6) promocję wolontariatu. 

  

http://www.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
mailto:dialog@mazovia.pl
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§ 7. 

Nagrody w konkursie 

1. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne: 

1) w kategorii stałej: 

a) wolontariat indywidualny - 2 000 zł, 

b) wolontariat grupowy - 2 000 zł, 

c) wolontariat w szkole lub przedszkolu - 2 000 zł, 

d) wolontariat seniorów - 2 000 zł; 

2)  w kategorii specjalnej - pomoc Ukrainie - 5 000 zł. 

2. Wyróżnieni otrzymują nagrody rzeczowe (bilety/vouchery do mazowieckich instytucji 

kultury). 

3. W szczególnych przypadkach Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu tytułu 

laureata lub wyróżnionych w danej kategorii i przesunięciu puli nagród do innej kategorii. 

§ 8.  

Uprawnienia laureatów 

1. Laureaci Konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu „Laureata 

Mazowieckich Barw Wolontariatu” wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody, w ramach 

swoich działań promocyjnych. 

2. Organizator promuje laureatów Konkursu m.in. na swoich stronach internetowych 

www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl. 

§ 9.  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie zwraca formularzy zgłoszeniowych złożonych przez uczestników Konkursu. 

2. Informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych wykorzystuje się wyłącznie w celu 

wyłonienia laureatów 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 www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl. 

 

Załącznik: 

Formularz zgłoszeniowy. 

 

http://www.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
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