
ZARZĄDZENIE NR 60/2022 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 31 maja 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ,,Małkińskie serca wolontariatu” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1 pkt 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam Regulamin konkursu „Małkińskie serca wolontariatu”, stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Traci moc: 

1) zarządzenie nr 147/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu konkursu „Małkińskie serca wolontariatu”; 

2) zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 12 maja 2020r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „Małkińskie serca wolontariatu”. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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WÓJT GMINY MAŁKINIA GÓRNA OGŁASZA KONKURS  

pt. „Małkińskie serca wolontariatu” 

REGULAMIN KONKURSU 

I. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyróżnienie i publiczne uhonorowanie dwa razy do roku osób aktywnie 

działających na zasadzie pracy wolontariackiej, podejmujących działania posiadające różne formy 

i oblicza, które w sposób szczególny, bez względu na wiek, wykształcenie czy stan zdrowia, 

zasłużyły się w działalności wolontariackiej na rzecz społeczeństwa lokalnego gminy Małkinia 

Górna. 

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Konkurs „Małkińskie serca wolontariatu” organizowany jest przez Wójta Gminy Małkinia 

Górna. 

2. Merytoryczny nadzór nad konkursem będzie sprawować Komisja Konkursowa powołana 

zarządzeniem Wójta Gminy Małkinia Górna spośród osób zajmujących się wolontariatem. 

3. Komisja dokona szczegółowej weryfikacji i zaopiniowania wniosków. 

4. Konkurs prowadzony jest przez Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, telefon 

kontaktowy: 29 644 80 00, e-mail: poczta@malkiniagorna.pl. 

 

III. TERMINY KONKURSOWE 

1. I termin konkursu: 

a) zgłoszenia przyjmowane będą do 10 czerwca każdego roku,  

b) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 czerwca każdego roku. 

2. II termin konkursu: 

a) zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września każdego roku, 

b) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 października każdego roku. 

 

IV. KATEGORIE KONKURSOWE 

Nominacje będą przyznawane osobom, które w sposób szczególny działały na rzecz innych. 

 

V. WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA TYTUŁU 

1. Prawo do zgłaszania kandydatur do poszczególnych tytułów przysługuje mieszkańcom gminy 

Małkinia Górna, organizacjom pozarządowym, jak i instytucjom publicznym działającym na 

Załącznik do zarządzenia Nr 60/2022

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 31 maja 2022 r.
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rzecz mieszkańców gminy Małkinia Górna oraz przedsiębiorstwom, które doświadczyły 

bezinteresownej, dobroczynnej i społecznej pomocy osoby indywidualnej lub organizacji. 

2. Każdej organizacji, instytucji oraz osobie nominującej przysługuje prawo zgłoszenia tylko 

i wyłącznie jednego kandydata. 

3. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez złożenie kompletnie wypełnionego wniosku, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wnioski można otrzymać 

w Urzędzie Gminy Małkinia Górna przy ul. Przedszkolnej 1 w pokoju nr 13 (sekretariat) lub 

pobrać ze strony internetowej www.malkiniagorna.pl.  

4. Do Wniosku nominujący mogą dołączyć dodatkowe dokumenty i materiały prezentujące ich 

pracę wolontariacką oraz liczne zasługi wniesione w ramach wolontariatu. Mogą to być np.: 

zdjęcia, pamiętniki, materiały prasowe, wywiady, rekomendacje, opinie i inne. 

5. Wnioski niekompletne oraz nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Zgłoszeń do udziału w konkursie można dokonać w sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia 

Górna przy ul. Przedszkolnej 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem „Małkińskie serca 

wolontariatu” lub na e-mail: poczta@malkiniagorna.pl. Decyduje data wpływu do 10 czerwca 

lub 30 września każdego roku. 

 

VI. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Komisja konkursowa liczy 3 osoby. 

2. Na czele Komisji Konkursowej stoi Przewodniczący, którego głos jest decydujący.  

3. Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej będą wyłącznie wnioski spełniające wymogi 

formalne. 

4. Przed posiedzeniem Komisji Konkursowej członkowie zapoznają się z Regulaminem 

Konkursu „Małkińskie serce wolontariatu”. 

5. Członek Komisji Konkursowej nie bierze udziału w głosowaniu w przypadku, jeżeli 

głosowanie dotyczy wolontariusza, z którym członek komisji jest w jakikolwiek sposób 

związany. 

6. W ocenie zgłoszonych kandydatów Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę między 

innymi: 

 wpływ, jaki działanie/działania wolontariusza, Szkolnego Klubu Wolontariusza/grupy 

wolontariuszy, instytucji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych wywarły na lokalną 

społeczność,  

 zaangażowanie, efekty oraz ilość czasu, który poświęcił wolontariusz, osoba 

indywidualna, instytucja w działania, których się podjęli,  

  partnerstwo i umiejętność współpracy. 

7. Komisja Konkursowa opiniuje zgłoszone kandydatury, a po zakończeniu prac sporządza 

protokół, który przedkłada Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

8. Ostateczna decyzja wyłonienia laureatów Konkursu zostanie podjęta przez Wójta Gminy 

Małkinia Górna. 

9. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania określonej liczby statuetek. 

 

VII. VII PRZEBIEG KONKURSU 

Podstawowym kryterium nominowania kandydatów do Konkursu jest definicja wolontariatu 

zawarta w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), według której wolontariat to: „bezpłatne, świadome 

i dobrowolne działanie na rzecz innych osób oraz instytucji, wykraczające poza więzi rodzinno-

koleżeńsko-przyjacielskie” oraz definicja wolontariusza sformułowana przez Sieć Centrów 

Wolontariatu, według której wolontariusz to: „każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, 

ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób 
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indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne”. Definicje te tworzyć będą kontekst 

dla regulaminu konkursu. 

 

VIII. NAGRODY 

1. Laureatom zostaną przyznane statuetki i dyplomy.  

2. Nagrody będą wręczane przez Wójta Gminy Małkinia Górna. 

 

IX. ZAKOŃCZENIE KONKURSU 

O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani pisemnie. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Rozstrzygnięcia konkursowe są ostateczne. 

2. Organizatorzy zapewniają, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniach i sprawozdaniach 

wykorzystane będą wyłącznie na użytek konkursu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Małkińskie serce wolontariatu” 

Wniosek „Małkińskie serce wolontariatu” 

Informacje dotyczące wolontariusza 

Imię i nazwisko: Wiek: 

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość): Telefon/adres e-mail: 

Krótka charakterystyka wolontariusza (maks.: 1 strona): 

Obszar/rodzaj działalności, przedsięwzięcia/działania w jakich wolontariusz wziął udział (maks.: 1 strona): 

Uzasadnienie nominacji (maks.: 1 strona): 

Okres działalności:  

Częstotliwość działalności :  
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Informacje dotyczące organizacji/instytucji nominującej lub dane osoby nominującej. 

Pełna nazwa organizacji/instytucji lub imię i nazwisko osoby nominującej: 

Adres instytucji/organizacji/osoby nominującej 

(ulica, kod, miejscowość): 

Telefon kontaktowy: 

Faks: 

Adres e-mail: 

Imię i nazwisko, funkcja, telefon, e-mail osoby mogącej udzielić informacji uzasadniających nominację: 

Załączniki do wniosku nominacyjnego: 

1) zdjęcia 

2) relacje (np. prasowe) 

3) rekomendacje 

4) inne-  

5) ……………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku nominacyjnym oraz 

publikacji nadesłanych prac przez organizatora konkursu w celu realizacji Konkursu, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/. 

……………………………… 

Data 

……………………………………………………………….. 

Podpis nominującego lub pieczęć organizacji/instytucji 
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I N F O R M A C J A  

o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawców w konkursie 

„Małkińskie serca wolontariatu” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 

07-320 Małkinia Górna. 

Inspektor ochrony danych: 

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna inspektorem 

ochrony danych pod adresem: 

 Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, 

 iodo@malkiniagorna.pl. 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia wniosku i przeprowadzenia konkursu 

„Małkińskie serca wolontariatu” oraz wyróżnienia i publicznego uhonorowania osób aktywnie 

działających na zasadzie pracy wolontariackiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na 

podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom 

upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych 

z Gminą Małkinia Górna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy 

Małkinia Górna. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania lub do 

momentu odwołania zgody. 

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Ma Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 

03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. 

Informacja o wymogu podania danych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie skutkuje 

brakiem możliwości zgłoszenia kandydata do konkursu. 
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I N F O R M A C J A  

o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu 

„Małkińskie serca wolontariatu” 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 

07-320 Małkinia Górna. 

Inspektor ochrony danych: 

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna inspektorem 

ochrony danych pod adresem: 

 Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, 

 iodo@malkiniagorna.pl. 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna: 

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, wieku, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz 

adresu e-mail przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu „Małkińskie serca wolontariatu” 

oraz wyróżnienia i publicznego uhonorowania osób aktywnie działających na zasadzie pracy 

wolontariackiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody, która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie. 

Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom 

upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych 

z Gminą Małkinia Górna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy 

Małkinia Górna. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania lub do 

momentu odwołania zgody. 

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Ma Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 

03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. 

Informacja o źródle pochodzenia danych: 

Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od wnioskodawcy, który zgłosił Pani/Pana kandydaturę w 

konkursie „Małkińskie serca wolontariatu”. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych „Małkińskie serca wolontariatu” 

Ja, niżej podpisana/y 

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

□ 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Małkinia Górna moich danych 

osobowych zawartych we wniosku, w celu przeprowadzenia konkursu pn. „Małkińskie serca 

wolontariatu” oraz wyróżnienia i publicznego uhonorowania osób aktywnie działających na 

zasadzie pracy wolontariackiej. 

□ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Małkinia Górna mojego wizerunku 

w postaci zdjęć oraz filmów wykonanych podczas wręczenia statuetek w celu wyróżnienia 

i publicznego uhonorowania osób aktywnie działających na zasadzie pracy wolontariackiej 

poprzez zamieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy, stronie internetowej Urzędu 

Gminy, portalu facebook Urzędu Gminy, tygodniku regionalnym „Kurier – W” oraz „Tygodniku 

Ostrołęckim”, w celu promowania działalności Gminy Małkinia Górna. 

□ 
Wiem, że mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

tej zgody przed jej cofnięciem. 

□ Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 

07-320 Małkinia Górna. 

Inspektor ochrony danych: 

Można kontaktować się z wyznaczonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna inspektorem ochrony 

danych pod adresem: 

 Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, 

 iodo@malkiniagorna.pl. 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu pn. „Małkińskie serca 

wolontariatu” oraz wyróżnienia i publicznego uhonorowania osób aktywnie działających na zasadzie 

pracy wolontariackiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane podmiotom upoważnionym z mocy prawa. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez 

okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej 

w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do 

momentu odwołania zgody. 
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Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pani/Pan również 

wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

Źródło pochodzenia danych: 

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy od osoby, która wypełniła wniosek „Małkińskie serca 

wolontariatu” i tym samym zgłosiła Panią/Pana jako kandydata do konkursu pn. „Małkińskie serca 

wolontariatu”. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl. 

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

Miejscowość i data 

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

Czytelny podpis 
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Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku 

Ja, niżej podpisana/y ................................................................................................................................. 

cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, której udzieliłam/udzieliłem w celu 

przeprowadzenia konkursu pn. „Małkińskie serca wolontariatu” oraz wyróżnienia i publicznego 

uhonorowania osób aktywnie działających na zasadzie pracy wolontariackiej. 

 

 

 

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

Miejscowość i data 

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

Czytelny podpis 
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