REGULAMIN KONKURSU „CZŁOWIEK ROKU”
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Na podstawie przepisów § 18 pkt. 5 oraz § 19 pkt. 5 Statutu Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego przyjmuje się niniejszy regulamin konkursu „Człowiek Roku”.
Organizatorem konkursu „Człowiek Roku” Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”
(zwanego dalej Konkursem) jest Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z
siedzibą w Warszawie przy ul. 11-go Listopada 17/19 bl. nr 1.
Celem konkursu jest promowanie i honorowanie członków Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego prowadzących szczególnie aktywną i efektywną działalność społeczną w
środowiskach Związku na rzecz integrowania środowisk wojskowych i społeczności
lokalnych, aktywizacji życia kulturalnego, popularyzowania aktywnego trybu życia i
wypoczynku oraz udzielania pomocy specjalnej i koleżeńskiego wsparcia.
Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także
komunikatom i informacjom w sprawie konkursu, pochodzącym od Organizatora i
ogłaszanych na stronach internetowych Związku – www.zzwp.pl oraz „Głosu Weterana i
Rezerwisty” – www.gwir.pl
2. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
Kandydatów na „Człowieka Roku” przesyłają Zarządy Wojewódzkie i Rejonowe
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego do Komisji Konkursowej, drogą pocztową lub
elektroniczną (na adres Zarządu Głównego ZŻWP) w terminie do dnia 15 marca, przy
pomocy karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. O
dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania e-maila.
Kandydat do konkursu winien – w ocenie zgłaszającego – nie budzić wątpliwości
moralnych i etycznych, a swą postawą, działalnością i osiągnięciami zasługiwać na miano
„Człowieka Roku”.
Zgłoszenie kandydata do konkursu winno spełniać wymogi formalne związane z
poprawnym i rzetelnym wypełnieniem karty zgłoszeniowej wraz z merytorycznym
uzasadnieniem wniosku proponowanej kandydatury. Jakiekolwiek odstępstwa od powyższych
wymogów wykluczają zgłoszoną kandydaturę. Procedura wyłaniania realizowana jest przez
Komisję Konkursową.
3. KOMISJA KONKURSOWA
Komisję Konkursową i jej Przewodniczącego powołuje Prezydium Zarządu Głównego, w
drodze uchwały. Komisja składa się z 3 członków. Członkowie Komisji oraz Przewodniczący
pełnią swoje funkcje przez okres trwania konkursu. Komisja Konkursowa działa i obraduje na
zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
4. PROCEDURA WYŁONIENIA NOMINOWANYCH
Listę nominowanych spośród zgłoszonych kandydatów ustala Komisja Konkursowa w
oparciu o następujące kryteria:
ocena dokonań i uzyskanych efektów w działalności społecznej kandydata w
podejmowanych inicjatywach społecznych, w tym na rzecz obronności kraju,
środowisk Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i społeczności lokalnych oraz we
współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, w szczególności w roku
poprzedzającym konkurs;

wpływ podejmowanych działań na integrowanie środowisk wojskowych i
społeczności lokalnych, aktywizację życia kulturalnego, popularyzowanie aktywnego
trybu życia i wypoczynku oraz udzielania pomocy i koleżeńskiego wsparcia;
osiągnięcia publicystyczne związane z działalnością Związku.
Wyboru pięciu nominowanych kandydatów do tytułu Człowieka Roku, dokonuje komisja
konkursowa spośród kandydatów zgłoszonych do nominacji.
Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej ilości
głosów uzyskanych przez kandydatów w głosowaniu, decyduje głos przewodniczącego
Komisji.
5. OGŁOSZENIE LISTY NOMINOWANYCH
Lista nominowanych przedstawiana jest w kwietniu na stronach internetowych Związku
oraz „Głosu Weterana i Rezerwisty’ i na jego łamach.
Przebieg obrad Komisji jest poufny, a członkowie Komisji zobowiązani są do
zachowania w tajemnicy przebiegu prac.
Od uchwał Komisji w przedmiocie wyboru nominowanych kandydatów nie przysługuje
odwołanie.
Decyzję komisji konkursowej zatwierdza Zarząd Główny w formie uchwały.
6. PROCEDURA WYŁONIENIA LAUREATÓW
Głosowanie na nominowanych kandydatów odbywa się:
drogą pocztową – poprzez przesłanie wypełnionego kuponu do głosowania
opublikowanego na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty” oraz stronach
internetowych Związku i GWiR;
drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Związku.
Termin zakończenia głosowania upływa z dniem 30 maja.
7. NAGRODY
Laureat otrzymuje tytuł Człowieka Roku oraz statuetkę i certyfikat nagrody.
8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbywa się w dniu Święta Związku, tj. 14
czerwca.
Każdy z nominowanych kandydatów otrzyma powiadomienie drogą elektroniczną lub
pisemną o terminie i miejscu odbywania się uroczystości.
Ostateczne wyniki konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Związku oraz „Głosu
Weterana i Rezerwisty”.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Pełną treść niniejszego regulaminu Konkursu zamieszcza się na stronie internetowej
Związku oraz na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty”. Wszelkich spory, które mogą
powstać w związku z Konkursem, będą rozstrzygane przez Prezydium Zarządu Głównego
ZŻWP.

/Wzór/

........................................................
(Pieczęć nagłówkowa Zgłaszającego)

KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURSU „CZŁOWIEK ROKU”
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
1. ZGŁASZAJĄCY
(Zarząd Wojewódzki lub Rejonowy ZŻWP)
2. DANE O KANDYDACIE
stopień imię i nazwisko;
data urodzenia;
krótki przebieg służby wojskowej;
data wstąpienia do Związku i pełnione funkcje związkowe;
posiadane odznaczenia;
aktualne zdjęcie.
3. UZASADNIENIE WNIOSKU
Zasługi w działalności związkowej ze szczególnym uwzględnieniem zasług
poniesionych w roku ubiegłym. Zasługi należy przedstawiać według następujących
kryteriów:
a) ocena dokonań i uzyskanych efektów w działalności społecznej kandydata
w podejmowanych inicjatywach społecznych, w tym na rzecz obronności kraju,
środowisk Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i społeczności lokalnych oraz we
współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, w szczególności w roku
poprzedzającym konkurs;
b) wpływ podejmowanych działań na integrowanie środowisk wojskowych i
społeczności lokalnych, aktywizację życia kulturalnego, popularyzowanie
aktywnego trybu życia i wypoczynku oraz udzielania pomocy i koleżeńskiego
wsparcia;
c)

osiągnięcia publicystyczne związane z działalnością Związku.
Prezes ZW (ZR)
............................................
(data i podpis)

