
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA 

MEDALU IM. MATKI TERESY Z KALKUTY 

XIII EDYCJA  

 
CEL KONKURSU 

 

Konkurs realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie                  
we współpracy z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz 
Starostwem Powiatowym w Kościerzynie. Celem konkursu jest uhonorowanie działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kościerskiego w XIII  Edycji Medalu im. Matki Teresy              
z Kalkuty. 
 

§ 1 
 

1. Medal im. Matki Teresy z Kalkuty jest honorową nagrodą przyznawaną raz w roku            
za  działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kościerskiego. 

 
2. Medal przyznaje się w kategorii : 

„Zwyczajny niezwyczajny”  – jest to formalna lub nieformalna grupa osób 
niosąca pomoc osobom niepełnosprawnym lub osoba fizyczna działająca        
na rzecz osób niepełnosprawnych w tym członków rodzin. 
  
 

 
§ 2 

 
1. Konkurs „Medal im. Matki Teresy z Kalkuty” ogłasza Starosta Kościerski                     

za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. 
 

2. Informacje o konkursie, jego regulamin i termin składania wniosków ogłaszane są na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie www.powiatkoscierski.pl 
oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie   
www.pcprkoscierzyna.pl. 

 
3. Kandydatury zgłasza się w formie wniosków na formularzu będącym załącznikiem       

do niniejszego regulaminu. 
 

4. Nabór wniosków konkursowych odbędzie się w terminie od 13 stycznia 2016 r. do 27 
stycznia 2016 r. do godz. 1500 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kościerzynie z dopiskiem XIII Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty, decyduje 
data wpływu do sekretariatu. 

 
5. Osoby składające wnioski konkursowe zobowiązane są do złożenia wypełnionego         

i podpisanego wniosku w formie papierowej osobiście lub listownie do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna (decyduje data 
wpływu do sekretariatu). 

 

http://www.powiatkoscierski.pl/
http://www.pcprkoscierzyna.pl/


6. Zgłoszenia przygotowane na wniosku  innym  niż załączony do regulaminu nie będą 
rozpatrywane. 

 
7. Wypełnienie wniosku i dostarczenie lub przesłanie go na adres Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kościerzynie będzie równoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu     
i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

 
8. Formularz zgłoszeniowy zawierający uchybienia formalne (np. brak podpisu osoby 

składającej wniosek, niewypełnienie wszystkich punktów wniosku, wniosek niezgodny 
z wymogami) nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych. 

 
9. Podmiotami składającymi wnioski mogą być: urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej, 

organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne z terenu Powiatu Kościerskiego. 
 

§ 3 
 

1. Wyboru Laureatów Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty spośród ocenionych wniosków 
dokonuje Kapituła powołana przez Starostę Kościerskiego. 

 
2. Członkowie Kapituły Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty powołani zostają 

Zarządzeniem Starosty Kościerskiego. Na posiedzeniu Kapituła  ze swego grona 
wybiera: Przewodniczącego i Sekretarza. 

 
3. Kapituła może wybierać jednego lub więcej  medalistów kategorii.  

 
4. Medalem może zostać uhonorowana formalna lub nieformalna grupa osób. 

 
5. Kapituła może uhonorować laureatów poprzez  wyróżnienie. 

 
6. Kapituła może przyznać Medal Specjalny im. Matki Teresy z Kalkuty. 

 
7. Z posiedzenia Kapituły sporządzony zostanie protokół. 

 
 

§ 4 
 

1. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie „Medalu im. Matki Teresy               
z  Kalkuty”  odbędzie  się  11  lutego  2016 r.  w  Światowym  Dniu  Chorego. 

 
2. Organizacją uroczystości zajmują się: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                

w Kościerzynie we współpracy z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych oraz Starostwem Powiatowym w Kościerzynie. 

 
3. Uroczystość poprowadzi Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego                      

w Kościerzynie. 
 


