
FORMULARZ DLA WOLONTARIUSZA FUNDACJI WSPÓLNOTA NADZIEI 
 
IMIĘ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NAZWISKO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRES ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

TELEFON ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRES E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Czy pracuje Pan/Pani zawodowo? jeśli tak, to proszę podać: 
• nazwę instytucji ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• zajmowane stanowisko …………………………………………………………………………………………………………………. 
• wykonywany zawód ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
   jeśli nie, to proszę podać, czy jest Pan/Pani: 

• studentem (proszę podać kierunek) …………………………………………………………………………………………….. 
• rencistą, bezrobotnym ……………………………………………………………………………………………………………………. 

• inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Jakim czasem Pan/Pani dysponuje? Proszę wpisać godziny. 

 PN WT ŚR CZW PT SB ND 

8-12        

12-16        

16-20        

UWAGI        

 
3. Czy pracował Pan/Pani jako wolontariusz? (jeśli tak, to proszę podać, na czym ta praca 
polegała) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. Dlaczego chce Pan/Pani pracować jako wolontariusz? (podkreślić właściwe) 

• Chce mieć zajęcie 

• Dla własnej satysfakcji 
• Chce poznawać nowych ludzi 
• Walczyć o specjalną sprawę 

• Zdobyć nowe umiejętności 
• Pomagać ludziom 
 

 
 
5.Jaki typ pracy Pan/Pani preferuje jako wolontariusz? (podkreślić właściwe) 
• Organizacja kwest 

• Kiermaszy 
• Aukcja 
• Pozyskanie funduszy 

• Praca w biurze 
• Praca zlecona w domu 
• inne 



 
6.Czy ma Pan/Pani jakieś szczególne zainteresowania, hobby, umiejętności? Jakie? 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
7.Proszę podać Pana/Pani ograniczenia w byciu wolontariuszem, np. geograficzne, transportowe, 
psychologiczne itp. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8.Skąd się Pan/Pani o nas dowiedział/a? - od znajomych, z ogłoszenia, z innych źródeł – jakich? 
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
9.  Wiek (podkreślić właściwe): 

 poniżej 18 lat               36-50 lat 
 18-27 lat   51-65 lat 
 28-35 lat   66 lat i więcej 

 
10. Wykształcenie (podkreślić właściwe i uzupełnić): 

 podstawowe    średnie zawodowe, jakie ? ……………………………………………. 
 zasadnicze, jakie?   wyższe, jakie? …………………………………………………………………. 
 średnie ogólne   dodatkowe umiejętności  
 

 

Dane zawarte w formularzu będą wykorzystane wyłącznie do celów rekrutacyjnych. 

Prosimy o podpisanie poniższego oświadczenia, na tej podstawie będziemy mogli korzystać z danych 
zawartych w formularzu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu w celu 
przeprowadzenia rekrutacji jako wolontariusz w ...................................................................................................... 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. 
zm.). 

 

 

 

…..……………………………………………. 

data i podpis 


