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0.

Słowo wstępne o regulaminie

Niniejszy dokument opisuje sposób przeprowadzania wyboru wolontariuszy roku, który realizowali
swoje działania dla stowarzyszenia PMI Poland Chapter. Zawiera informacje na temat sposobu
wyboru, ramowego harmonogramu, kategorii oraz ról i odpowiedzialności.
Niniejszy dokument zastępuje poprzednio obowiązujące zasady i regulacje. Regulamin jest ważny
do odwołania.

1.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest wyróżnienie najbardziej zaangażowanych Wolontariuszy PMI Poland Chapter
(PMI PC), a także promowanie dobrych praktyk projektowych w oparciu o Guide to the Project
Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) oraz działalności statutowej Stowarzyszenia
PMI Poland Chapter.

2.

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest:
PMI POLAND CHAPTER
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa

3.

KATEGORIE KONKURSU
1.

Wolontariusz Roku PMI PC 2015 NAJLEPSZY LIDER
Osoba, która pracowała na stanowisku liderskim, koordynowała pracę kierowanych
przez siebie zespołów. Była odpowiedzialna za wyniki prac całego zespołu.

2.

Wolontariusz Roku PMI PC 2015 NAJLEPSZY CZŁONEK ZESPOŁU
Osoba, która pracowała w roli członka minimum 3-osobowego zespołu (stałego lub
tymczasowego).

3.

Wolontariusz Roku PMI PC 2015 NAJLEPSZY SAMODZIELNY REALIZATOR
Osoba, która wykonała samodzielną pracę na rzecz projektu / przedsięwzięcia /
działalności operacyjnej.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Członkostwo w PMI PC osoby biorącej udział w Konkursie jest nieobowiązkowe.
W przypadku gdy nagroda w kategorii, w której zwyciężył nominowany wolontariusz
wymaga jego członkostwa w PMI PC, wolontariusz musi zapewnić sobie członkostwo, by
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odebrać nagrodę, lub jeśli jest taka możliwość i chęć ze strony innego wolontariusza,
który zwyciężył w innej kategorii i jest członkiem PMI PC, dokonać zamiany nagród.
2. Zadania, przy których pracował wolontariusz muszą być zakończone do końca roku
kalendarzowego, za który odbywa się konkurs Wolontariusz Roku PMI PC.

5. NAGRODA
Nagrody w Konkursie, w zależności od kategorii będą przyznawane przez Zarząd PMI PC.

6. ZASADY KONKURSU
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

Konkurs przeprowadzany jest zawsze za poprzedni rok kalendarzowy i dotyczy aktywności
zakończonych w poprzednim roku kalendarzowym.
Każda osoba będąca wolontariuszem PMI PC w roku wymienionym w pkt. 1 może zostać
zgłoszona do Konkursu przez siebie lub inna osobę.
Zgłoszenie do Konkursu Wolontariusz Roku PMI PC musi zawierać rekomendację
przygotowaną przez osobę zgłaszającą. Zgłoszenie należy przesłać na adres
konkurs-wolontariusz-roku@pmi.org.pl
Nominacji Wolontariuszy Roku powinna dokonać 11 osobowa Komisja, która przedkłada
raport Zarządowi PMI PC w celu zatwierdzenia.1 W przypadku braku osób chętnych
minimalny skład komisji to 3 osoby. Skład komisji musi być nieparzysty.
Zgłoszenia kandydatów do Komisji może dokonać każdy wolontariusz PMI PC
przedstawiając daną kandydaturę Członkowi Zarządu ds. Wolontariuszy drogą mailową.
Nominacji do Komisji dokonuje Członek Zarządu ds. Wolontariuszy na podstawie kryterium
reprezentacji każdego oddziału w Komisji.
Skład Komisji komunikowany jest do Zarządu w celu zatwierdzenia.
Na podstawie wewnętrznego głosowania Komisja wybiera Przewodniczącego, który:
- otrzymuje dostęp do konta k onkurs-wolontariusz-roku@pmi.org.pl,
- odpowiedzialny jest za dystrybucje aplikacji konkursowych do Członków Komisji,
- przygotowuje Raport z Prac Komisji i przesyła go Zarządowi.
Każdy Członek Komisji ma jeden głos. Decyduje zwykła większość głosów.
Komisja ma prawo kontaktu z kandydatami w celu pozyskania dodatkowych informacji.
Komisja wybiera Zwycięzców Konkursu w trzech kategoriach. Komisja ma prawo do
doprecyzowania mechanizmów wyboru, które muszą być zgodne z niniejszym
regulaminem.
W specjalnych przypadkach dopuszcza się wybór więcej niż jednej osoby w danej kategorii.
Każdy Członek Komisji może złożyć wniosek o przegłosowanie specjalnego przypadku.
Decyduje zwykła większość głosów.
W przypadku niejasności Komisja ma prawo do weryfikacji zgłoszonych aplikacji
z dowolnymi interesariuszami.
Komisja ma prawo do odrzucenia zgłoszenia, bądź wystosowania prośby o uzupełniania
zgłoszenia, jeśli uzna to za konieczne w przypadku weryfikacji zgłoszenia.

Liczna osób w Komisji wynika z aktualnej liczby oddziałów PMI Poland Chapter - daje to możliwość reprezentacji głosu
z każdego oddziału.
1
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15. W przypadku zgłoszenia do niepoprawnej kategorii, nastąpi automatyczna zmiana
kategorii, na podstawie konsultacji ze zgłaszającym.
16. Jeśli nie podano inaczej Finaliści oraz Zwycięzcy będą prezentowani podczas corocznego
Kongresu PMI Poland Chapter.

7. Terminy konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia nowego roku kalendarzowego.
2. Kandydatów do Konkursu można zgłaszać na 6 tygodni przed terminem ogłoszenia
zwycięzców.
3. Kandydatów do Komisji należy zgłaszać nie później niż na 10 tygodni przed terminem
ogłoszenia zwycięzców.
4. Komisja Konkursowa powoływana jest nie później niż na 8 tygodni przed terminem
ogłoszenia zwycięzców.
5. Termin ogłoszenia zwycięzców Konkursu (rozstrzygnięcia) jest komunikowany na co
najmniej trzy miesiące przed planowaną datą.
6. Raport Komisji składany jest nie później niż na 3 tygodnie przed terminem ogłoszenia
zwycięzców.

6.

A.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

5.

Regulamin
niniejszego
Konkursu
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
http://pmi.org.pl/projekty/wolontariusz-roku/.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Uczestnikom
Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym
celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).
Podanie danych jest dobrowolne.
Przesyłając zgłoszenie Wolontariusz potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie.

A. Historia Zmian
Data

Opis Zmian

Autor

03.10.2016

Przygotowanie stabilnej wersji regulaminu

Kamila Czerniak
Michał Balkowski

04.10.2016

Przegląd i aktualizacja

Maciej Koszykowski

05.10.2016

Weryfikacja zmian i korekta językowa

Kamila Czerniak

05.10.2016

Zatwierdzenie dokumentu i komunikacja do Zarządu

Maciej Koszykowski
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08.10.2016

Wprowadzenie korekt i komentarzy

Agnieszka Krogulec

09.10.2016

Odpowiedź na komentarze i zatwierdzenie dokumentu

Maciej Koszykowski
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