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Regulamin Komisji Akredytacyjnej "Certyfikatu 
Wolontariusza Roku"1 Stowarzyszenia Wspierania 

Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt  
 
 

 

 
I. Informacje ogólne 

1§ 
Na podstawie 4§ statutu Stowarzyszenia Wspierania Sztuki Edukacji i Terapii ArteFakt, Zarząd SWSEiT 
ArteFakt uchwałą powołuje Komisję Akredytacyjną "Certyfikatu Wolontariusza Roku" Stowarzyszenia 
Wspierani Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu Komisją, 
której zadaniem jest: 

a. opiniowanie Kandydatów do "Certyfikatu Wolontariusza Roku", 
b. decydowanie o przyznaniu "Certyfikatu Wolontariusza Roku", 
c. wręczenie "Certyfikatu Wolontariusza Roku". 

 
2§ 

W skład Komisji wchodzi: Prezes SWSEiT ArteFakt lub wybrany przez niego członek SWSEiT ArteFakt 
oraz minimum trzech przedstawicieli lokalnych (terenowych) organizacji pożytku publicznego, działających 
w przedmiocie:  

a. działalności na rzecz pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, 

b. działalności charytatywnej, 
c. promocji i organizacji wolontariatu, 
d. pomocy społecznej, 
e. propagowania profilaktyki zdrowotnej i terapii poprzez sztukę, 
f. działalności na rzecz ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia, 
g. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 
3§ 

Komisję powołuje się na czas trwania projektu Dzień/ Dni Sztuki i Zdrowia realizowanego na terenie 
konkretnego miasta/ gminy/ powiatu/ województwa, w którym przeprowadzany jest projekt. 

 
4§ 

Komisja przyznaje maksymalnie pięć certyfikatów w oparciu o Regulamin Przyznawania "Certyfikatu 
Wolontariusza Roku" na podstawie ustaleń niniejszego regulaminu.   

 
5§ 

"Certyfikat Wolontariusza Roku" może być przyznany osobom fizycznym jak i organizacjom posiadającym 
osobowość prawną, którzy wykazali się szczególną wrażliwością i pracą wolontariacką w przedmiocie 
określonym w 2§ niniejszego regulaminu. 

 
6§ 

Przewodniczący oraz Sekretarz Komisji wybierany jest w głosowaniu jawnym w trakcie posiedzenia 
Komisji. 

 
7§ 

Postępowanie certyfikacyjne przeprowadza Komisja w składzie: Prezes SWSEiT ArteFakt lub wybrany 
przez niego członek SWSEiT ArteFakt oraz minimum trzech przedstawicieli organizacji pożytku 
publicznego działających w przedmiocie, o którym mowa w 2§ niniejszego regulaminu, na terenie 
konkretnego miasta/ gminy/ powiatu/ województwa, w którym realizowany jest projekt Dnia/ Dni Sztuki i 
Zdrowia.. 

                                                 
1
 W pełnej nazwie Certyfikatu znaleźć się musi rok wydania oraz nazwa konkretnego miasta/ gminy/ powiatu/ 

województwa, w którym realizowany jest projekt Dnia/ Dni Sztuki i Zdrowia. (np. "Certyfikat Wolontariusza Roku 2018 
Ziemi .......". 
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II. Warunki uzyskania "Certyfikatu Wolontariusza Roku" 

8§ 
Warunki uzyskania Certyfikatu opisane są szczegółowo w Regulaminie Przyznawania "Certyfikatu 
Wolontariusza Roku". 
 
III. Kryteria uzyskania "Certyfikatu Wolontariusza Roku" 

9§ 
Kryteria uzyskania Certyfikatu opisane są szczegółowo w Regulaminie Przyznawania "Certyfikatu 
Wolontariusza Roku". 
 
IV. Procedura przyznawania "Certyfikatu Wolontariusza Roku" 

10§ 
Procedury przyznawania Certyfikatu opisane są szczegółowo w Regulaminie Przyznawania "Certyfikatu 
Wolontariusza Roku". 
 
V. Postanowienia końcowe 

11§ 
Komisja i poszczególni jej członkowie biorą moralną odpowiedzialność za to, komu zostały przyznane 
"Certyfikat Wolontariusza Roku".    

12§ 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości związanych z trybem przeprowadzenia procedury przyznawania 
"Certyfikatu Wolontariusza Roku" przez Komisję, bądź związanych z osobą samego Kandydata, Prezes 
SWSEiT ArteFakt lub wybrany przez niego członek SWSEiT ArteFakt zasiadający w Komisji, ma prawo do 
unieważnienia prac Komisji oraz jej rozwiązania.  

13§ 
Prezes SWSEiT ArteFakt na podstawie Arkusza Kandydata ma prawo do przyznania dodatkowo jednego, 
indywidualnego "Certyfikatu Wolontariusza Roku" ponad te, które udzieliła Komisja. 

14§  
Z chwilą wręczenia przez Komisję lub jej przedstawiciela "Certyfikatu Wolontariusza Roku", Komisja 
rozwiązuje się. 

15§ 
Niniejszy regulamin Komisji "Certyfikatu Wolontariusza Roku" i ewentualne jego zmiany zatwierdza Zarząd 
SWSEiT ArteFakt. 

16§ 
Regulamin przyznawania "Certyfikatu Wolontariusza Roku" i ewentualne jego zmiany zatwierdza Zarząd 
SWSEiT ArteFakt. 

17§ 
Wzór "Certyfikatu Wolontariusza Roku" zatwierdza Zarząd SWSEiT ArteFakt. 

 
18§ 

Arkusz Kandydata i ewentualne jego zmiany zatwierdza Zarząd SWSEiT ArteFakt. 
19§ 

 
Arkusz Kandydata można pobrać ze strony internetowej SWSEiT ArteFakt www.artefakt.arnev.net 
(zakładka stowarzyszenie/certyfikat), bądź otrzymać od członków Komisji pracującej na terenie 
konkretnego miasta/ gminy/ powiatu/ województwa w czasie, w którym realizowany będzie projekt Dnia/ 
Dni Sztuki i Zdrowia. 
 

Niniejszy regulamin z dnia 02.04.2018 został przyjęty przez 
Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt 

w składzie: 
Krzysztof Samela - prezes SWSEiT ArteFakt 

Natalia Nowaczyk - wiceprezes SWSEiT ArteFakt 
Danuta Gubańska - skarbnik SWSEiT ArteFakt 

Anna Dolczewska - Samela - członek SWSEiT ArteFakt  


