
 
 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WOLONTARIUSZA 

 

 
IMIĘ 

 

NAZWISKO 

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości Pesel 
(legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport) 

Adres zamieszkania 

 

 

Adres do korespondencji(jeżeli jest inny od powyższego) 

 

 

Telefon 
 

e-mail 
 

Aktywnośd zawodowa  
uczeo               student                  aktywny zawodowo      
emeryt             rencista                bezrobotny                inne………………………………................ 

 
 

Nazwa i adres szkoły/ uczelni/ zakładu pracy 

 

 

 

Rok studiów/ klasa 

Umiejętności 

 obsługiwanie programów komputerowych, 

jakich:………………............................................ 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

uzdolnienia artystyczne :  

 fotografia 

 video 

 redaktorskie 

 plastyczne 

 teatralne 

 literackie 

 muzyczne 

 inne: 

……………………………………….............................. 

……………………………………….............................. 

 języki obce, jakie (zakres):  

Ukooczone szkolenia i kursy 

 wychowawca kolonijny 

 przewodnik wycieczek (typ uprawnienia) 

………………………………………………………………..... 

 ratownik wodny 

 kierownik kolonii i obozów 

 trener (podaj dyscyplinę) 

………………………………………………………………..... 

 kurs pierwszej pomocy medycznej 

 prawo jazdy/ kategoria 

 Inne: 

………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………..... 

 

 

 



 
 

 

 

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 

Oświadczam, że: 
• powyższe dane są prawdziwe  
 

………………………………….     ………………………………..... 
(Miejscowość i data)     (czytelny podpiskandydata na wolontariusza) 

 

 

………………………………........ 

   (czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego) 

 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 korepetycje (przedmiot/ zakres) 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 masaże, rehabilitacja, pielęgnacja 

 majsterkowanie 

 inne 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Zainteresowania, hobby: 

 

Preferowane obszary działao i rodzaj pracy (wybierz te, które Cię interesują najbardziej) 

 oświata, edukacja, wychowanie (praca z dziedmi, 

pomoc w nauce) 

 kultura, sztuka, kultywowanie tradycji 

 szpitale, rehabilitacja, hospicja (praca z chorymi) 

 pomoc niepełnosprawnym 

 sport, turystyka (kolonie, obozy) 

 prace biurowe 

 pomoc w organizowaniu imprez, akcji, festynów 

 media, komunikacja, promocja (redagowanie 

tekstów, ulotek, plakatów) 

 wspieranie i opieka nad osobami starszymi 

 pomoc społeczna (osoby bezdomne) 

 prace komputerowe, jakie? 

 inne …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Czy pracowałaś/eś wcześniej jako wolontariusz?                              tak                         nie       

Jeśli TAK, prosimy o określenie: 

Gdzie? 

Jak długo? 

W jakim charakterze? 

Dyspozycyjnośd 

 

 

 

Załącznik: Wraz z kwestionariuszem należy przedstawić: 

1. Zgodę rodziców (w przypadku nieletnich kandydatów) 

2. Ksero dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej 

3. Dokument potwierdzający ukończone szkolenia i kursy 

 


