
Zasady pracy Kapituły Projektu Słoneczne Horyzonty 

§ 1 

Kapituła Plebiscytu Słoneczne Horyzonty, zwana dalej Kapitułą, pracuje w oparciu o 

niniejszy dokument. 

§ 2 

1. Kapitułę powołuje Organizator Plebiscytu: Fundacja: Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym Słoneczko z siedzibą w Stawnicy 33a (77-400 Złotów), wpisane do 

Krajowego Rejestru Organizacji Pożytku Publicznego pod nr KRS 0000186434. 

 

2. Zadaniem Kapituły jest rozpatrzenie wniosków i podjęcie decyzji o wytypowaniu do 

późniejszego głosowania kandydatów do tytułu Wolontariusz Roku oraz Stypendysty 

Fundacji Słoneczko w Plebiscycie Słoneczne Horyzonty, zwanym dalej Plebiscytem 

oraz wyłonienie z kandydatów Laureatów w formie głosowania.  

 

§ 3 

1. Posiedzenia Kapituły zwołuje Fundacja.  

 

2. Kapituła składa się z minimum 10 osób. Listę członków Kapituły każdego roku 

przedstawia Fundacja w postaci załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 

3. Członkowie Kapituły oceniają wnioski samodzielnie, przyznając im punkty według 

przekazanych im przez Organizatora kryteriów za pośrednictwem specjalnie 

dedykowanego do tego portalu internetowego.  

 

4. Członkowie Kapituły zostaną poinformowani z wyprzedzeniem minimum 14 dni o 

planowanym terminie posiedzenia. 

 

5. Na minimum 7 dni przed posiedzeniem Kapituły członkowie Kapituły otrzymują 

materiały zawierające: 

● Regulamin Plebiscytu; 

● Wnioski zgłoszeniowe do Plebiscytu; 

● Dostęp do platformy internetowej. 

 

§ 4 

 

1. Członek Kapituły lub osoba przez niego reprezentowana nie może podejmować 

decyzji o przyznaniu tytułu dla osoby nominowanej, jeśli ma z nią lub instytucją 

nominującą formalne lub inne – znaczące dla utrzymania bezstronności – powiązania 

i powinien poinformować o danym fakcie Organizatora.  



2. Do oceny Kapituły zostaną przekazane jedynie te wnioski, które zostały najlepiej 

ocenione przez grono niezależnych ekspertów. 

 

§ 5 

1. Wybór Laureatów zostanie dokonany na podstawie zestawienia indywidualnych ocen 

członków Kapituły.  

 

2. Przed obradami Kapituły każdy z jej członków przesyła Fundacji punktację do każdego 

wniosku za pośrednictwem dedykowanego portalu. Obliczenia punktacji dokonuje się 

automatycznie, a  Fundacja ustala ostateczny ranking na podstawie ocen członków 

Kapituły. Ranking Laureatów i Stypendystów zostanie przedstawiony członkom 

Kapituły na posiedzeniu. 

 

3. Kapituła ma prawo zgłaszać własne kandydatury podczas posiedzenia. Zgłoszenia 

składane są na podstawie Wniosku zgłoszeniowego przez Członków Kapituły pod 

warunkiem, że Członek Kapituły uzyska pisemną zgodę osoby, którą chce zgłosić. 

 

4. Decyzje zapadają pisemnie zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 9 

członków Kapituły bądź osób przez nie upoważnionych. 

 

5. Kapituła nie rozpatruje wniosków nadesłanych po terminie. 

 

6. Kapituła nie rozpatruje wniosków, które nie spełniają wymogów formalnych. 

 

§ 6 

 

1. Posiedzeniu Kapituły przewodniczy jej członek wyłoniony w drodze głosowania na 

początku posiedzenia Kapituły. 

 

2. Przewodniczący udziela prawa głosu członkom Kapituły, zarządzając głosowanie oraz 

zatwierdzając wyniki głosowania. 

 

3. Prawo głosu przysługuje wyłącznie członkom Kapituły lub osobom przez nich 

upoważnionym.  

 

4. Prawo udziału w posiedzeniach Kapituły, bez prawa głosu, przysługuje osobom 

zaproszonym przez Fundację i członków Kapituły. 

 

 



Załącznik Nr 1 

 

W skład Kapituły Plebiscytu Słoneczne Horyzonty w roku 2023 wchodzą: 

1. Adam Pulit – Burmistrz miasta Złotów. 

2. Czesław Mozil- muzyk, kompozytor, ambasador Fundacji Słoneczko. 

3. Ewa Purgiel- Kierownik Zespołu Handlowego Głos Wielkopolski. 

4. Henryk Szopiński- Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

5. Magda Zalipska-Pietreniak- Właścicielka Estetica Clinic. 

6. Malina Wieczorek- Właścicielka agencji marketingu społecznego TELESCOPE. 

Fundatorka i prezeska Fundacji SM-WALCZ O SIEBIE. Założycielka SZKOŁY 

MOTYWACJI. Ekspertka, mentorka, działaczka prospołeczna. Artystka, malarka, 

architektka, kolekcjonerka. 

7. Małgosia Sameć – Wicestarosta Powiatu Złotowskiego. 

8. Paweł Kądziela – Prezes Zarządu- ASTA-ENERGY Sp. z o.o., Radny Gminy Szydłowo. 

9. Paweł Łukasiak – Prezes Akademii Rozwoju i Filantropii w Polsce. 

10. Paulina Maj-Erwardt – Siatkarka, reprezentantka Polski w piłce siatkowej. 

 


