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      FORMULARZ OFERTY WOLONTARIATU 
         AKCYJNEGO 
 

 
 
ul. W. Chodźki 9 (Dom Studencki Nr 2) 
20-093 Lublin 
 

www.centrumwolontariatu.umlub.pl 
 
 

NAZWA ORGANIZACJI, 
INSTYTUCJI 

 ROK ZAŁOŻENIA  

 

 

DANE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI 

ulica  nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość  województwo  

telefon  fax  e-mail  

Adres WWW  Facebook  

 
 

CHARAKTER PRAWNY ORGANIZACJI/INSTYTUCJI 

�stowarzyszenie �fundacja �grupa religijna, przykościelna 

�jednostka administracji państwowej 
�   jednostka podległa organom 
administracji państwowej 

�   osoba prywatna 

�  inny, jaki? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
KOORDYNATOR PRACY WOLONTARIUSZY W PAŃSTWA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI 

nazwisko  imię  stanowisko  

telefon  e-mail  �  pracownik  �  wolontariusz 

 
 
OPIS AKCJI 

termin 

 

forma akcji 

 

czas trwania 

 

miejsce 

 

 
 

 
NR FORMULARZA  
 

 
………………………………………………………………. 
Wypełnia Organizacja Centrum Wolontariatu 
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OPIS ZAJĘĆ DLA WOLONTARIUSZA �  w załączeniu 

 

 
 

LICZBA POTRZEBNYCH WOLONTARIUSZY  

 
 
WOLONTARIUSZ OBCOKRAJOWIEC 
Czy jest możliwość przyjmowania wolontariuszy obcokrajowców NIE posługujących się językiem 
polskim, bądź posługujących się nim w niewielkim stopniu? 

� tak � nie 

Jeśli tak, jakim językiem powinien posługiwać się wolontariusz obcokrajowiec, żeby mogli go Państwo 
przyjąć na wolontariat do swojej organizacji?  

� angielskim � niemieckim 

 �rosyjskim � innym, jakim? 
……………………….. 

 
 

CO ORGANIZACJA/INSTYTUCJA ZAPEWNIA WOLONATARIUSZOWI W RAMACH WSPÓŁPRACY? 

� przygotowanie do pracy 
zawodowej 

� szkolenia � opiekę i wsparcie opiekuna 
� zaświadczenie o wykonywaniu 
świadczeń 

� ubezpieczenie NW przy pracy 
do 30 dni 

� ubezpieczenie OC � zwrot kosztów podróży � posiłki 

� bonifikaty � inne, jakie? 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby związane z działalnością Organizacji Centrum 
Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w tym w celu informowania mnie - również przy użyciu środków elektronicznych - 
o realizowanych działaniach (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 10 ustawy 
z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Posiadam wiedzę, że Administratorem Danych jest Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie z siedzibą Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, 
modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających w ww. Ustawy. * 
Oświadczam, iż dane kontaktowe koordynatora pracy wolontariatu w mojej instytucji podane w formularzu stanowią dane służbowe i zostały 
przekazane za jego wiedzą i zgodą.  
  
 
 
 
…………………………………………………      ………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data        podpis składającego ofertę  
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Nadto oświadczam, iż znane mi są obowiązki wynikające z przepisów prawa a w szczególności iż: 

1) podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a Organizacją/instytucją jest porozumienie określające zakres, sposób wykonywania 
świadczeń oraz czas na jaki zostało zawarte. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Jeżeli 
świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni porozumienie powinno zostać sporządzone na piśmie. 
W przypadku porozumień zawartych na okres krótszy niż 30 dni, mogą one mieć formę ustną. 

2) wolontariuszowi z mocy ustawy przysługuje ubezpieczenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, pod warunkiem, 
że wykonuje on świadczenia na podstawie porozumienia zawartego na czas określony dłuższy niż 30 dni; 

3) zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dla wolontariuszy, z których świadczeń korzysta 
przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub przez czas nieokreślony; 

4) może fakultatywnie zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym, jeśli dany wolontariusz nie podlega mu z innego tytułu; 

5) na żądanie wolontariusza ma obowiązek potwierdza na piśmie treść porozumienia, wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię 
o wykonaniu świadczeń; 

6) ma obowiązek poinformowania wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnia dostępność 
tych informacji; 

7) ma obowiązek poinformowania wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami 
oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami; 

8) korzystający zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wykonania przez wolontariusza świadczeń, w tym w zależności od rodzaju 
świadczeń i zagrożeń z nimi związanych zapewnia odpowiednie środki ochrony indywidualnej; 

9) pokrywa koszty podróży służbowych i diet, chyba że wolontariusz zwolni ją z tego obowiązku (tylko w formie pisemnej); 
10) może pokryć inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza oraz koszty szkoleń, w zakresie wykonywanych przez niego 

świadczeń. 

 

…………………………………………………      …………………………………………… 
Miejscowość, data        podpis składającego ofertę  
 

 
 
 
  

…………………………………………………      ………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data        podpis przyjmującego ofertę  


