
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ODBYCIA WOLONTARIATU  

W 4 WSzKzP SPZOZ WE WROCŁAWIU 

1. Co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem wolontariatu kandydat przedkłada wniosek  

w sprawie wykonywania świadczeń wolontarystycznych w 4 WSzKzP SPZOZ do zaopiniowania kierownikowi 

komórki organizacyjnej, w której zamierza odbywać wolontariat (wzór - zał. nr 1 lub 2).  

 

1.1. Wniosek winien być zaadresowany do Komendanta (wzór – zał. nr 2) lub do Zastępcy Komendanta  

ds. Lecznictwa Szpitalnego (wzór – zał. nr 1). 

1.2. W 4 WSzKzP SPZOZ możliwe jest wykonywanie świadczeń wolontarystycznych w minimalnym 

wymiarze 31 dni oraz maksymalnie w wymiarze 1 roku (z ewentualną możliwością przedłużenia).  

 

2. Na podstawie posiadanych kwalifikacji i kompetencji osoby zainteresowanej wykonywaniem świadczeń 

wolontarystycznych w Szpitalu, kierownik komórki organizacyjnej określa i zatwierdza jej zakres czynności (wzór 

- zał. nr 3). 

 

3. Po uzyskaniu pisemnej, pozytywnej opinii kierownika komórki organizacyjnej kandydat składa wniosek (wraz  

z zatwierdzonym zakresem czynności i załącznikiem nr 4 dot. przetwarzania danych osobowych) w Kancelarii 

Głównej 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu, co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem wolontariatu. 

 

4. Pracownik Wydziału Naukowo – Badawczego odbiera wniosek z Kancelarii Głównej 4 WSzKzP SPZOZ, 

weryfikuje go pod względem merytorycznym i kompletności informacji, a następnie przekazuje go do 

zaopiniowania:  

4.1. Zastępcy Komendanta ds. Lecznictwa Szpitalnego – wolontariat w zakresie zawodów medycznych; 

4.2. Komendantowi 4 WSzKzP SPZOZ – wolontariat w zakresie zawodów administracyjnych. 

 

5. Pracownik W.N-B odbiera po podjęciu decyzji wniosek, sporządza na jego podstawie porozumienie w sprawie 

wykonywania świadczeń wolontarystycznych w szpitalu i przekazuje do podpisu Komendantowi. 

 

Porozumienie, o którym mowa w pkt. 5 jest sprawdzane i akceptowane pod względem formalno-prawnym przez 

Radcę Prawnego 4 WSzKzP SPZOZ.  

 

6. Wolontariusz w dniu rozpoczęcia wolontariatu o godz. 7.30 zgłasza się do Wydziału Naukowo – Badawczego 

celem:  

 odebrania Karty obiegowej na szkolenie z zakresu BHP, p. poż. i z zasad ochrony i bezpiecznego 

przetwarzania danych osobowych; 

 otrzymania wniosku o wydanie identyfikatora i/lub elektronicznej karty dostępu na czas realizacji 

wolontariatu, który przekazuje do Komendanta Ochrony; 

 dostarczenia dokumentów:  

 aktualnej książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznych lub aktualnego orzeczenia do 

celów sanitarno-epidemiologicznych;  

 kserokopii ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW) obejmujących cały okres trwania wolontariatu wraz z okazaniem oryginałów 

dokumentów. W przypadku wolontariatu w zakresie administracji wymagane jest jedynie 

ubezpieczenie NNW.  

Niezłożenie w terminie ww. dokumentów skutkuje niemożliwością przystąpienia do wolontariatu! 

 

 podpisania porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. 

7. Po zakończeniu wolontariatu, wolontariusz jest zobowiązany do zwrotu imiennego identyfikatora i/lub 

elektronicznej karty dostępu Komendantowi Ochrony.  

8. Po zakończonych szkoleniach, o których mowa w pkt. 6 wolontariusz zwraca Kartę obiegową do Wydziału 

Naukowo-Badawczego i udaje się do komórki organizacyjnej 4 WSzKzP SPZOZ, w której będzie realizować 

wolontariat.  


