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Data 
złożenia 

 

 
 

 
ANKIETA DLA KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA 

 

 
 
 

1.DANE OSOBOWE 
 

 
IMIĘ 
 

  
NAZWISKO 

 

Data urodzenia 
 

Pesel:  
Seria i nr 
dowodu:  

Adres stałego zameldowania 

 
 
 

Adres do korespondencji     (jeżeli jest inny od powyższego) 

 
 
 

Telefon 
kontaktowy 

 
 

e-mail  

 
2. PROFIL KANDYDATA 
 

Określenie aktywności zawodowej 

 uczeń                           student                                   aktywny zawodowo                                rencista    
 emeryt                           bezrobotny                            inne……………………………………………………… 

Zdobyte wykształcenie 

 podstawowe                   średnie                        wyższe                          inne ……………………………… 

Zawód wyuczony 
 
 

Nazwa i adres szkoły/ uczelni/ zakładu pracy  

 
 
 

Profil/ specjalizacja/  
stanowisko pracy 

 
 

Rok studiów/ klasa 
 

Umiejętności 

 obsługiwanie programów 
komputerowych, jakich 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 języki obce, jakie (zakres) : 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 uzdolnienia artystyczne: 
( plastyczne, teatralne,  
muzyczne), inne, jakie 
…………………………… ………. 
…………………………………….. 
 opiekun kolonijny 
 przewodnik wycieczek 
 ratownik wodny 
 

 uzdolnienia sprawnościowe: 
taniec, pływanie, gimnastyka, jazda 
konna, inne, jakie 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 masaże, rehabilitacja 
 korepetycje (przedmiot/ zakres) 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 udzielanie pierwszej pomocy 
 majsterkowanie 
 prawo jazdy 
       (kategoria…………….) 
 

 umiejętności organizacyjne 
 ukończone kursy, szkolenia 

jakie ....………………………… 
……………………………………….. 
………...…………………………….. 
 zainteresowania, hobby, 

jakie.…………………………… 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
 

 inne…………………………...... 
……………………………………...... 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
………………………………………... 

 

    STOWARZYSZENIE  

   WOLONTARIAT św. ELIASZA 
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Czy pracowałaś/eś wcześniej jako wolontariusz?  tak                         nie 

Jeśli TAK, prosimy o określenie: 

Gdzie? 
 
 

Jak długo? 
 
 

W jakim charakterze? 
 
 

Dlaczego chcesz pracować jako wolontariusz? 

 chcę poznać nowych ludzi 
 chcę mieć zajęcie 
 dla własnej satysfakcji 
 chcę w ten sposób spłacić dług wdzięczności 
 chcę pomagać osobom potrzebującym 

 chcę zdobyć nowe doświadczenia 
 chcę czuć się potrzebny/a 
 inne (jakie?) 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Jakich czynności nie chciałbyś/łabyś wykonywać?  

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy posiadasz obawy związane z pomocą osobom niepełnosprawnym, chorym, starszym?  (jakie?) 

 

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

Cechy osobowości 

 optymizm 
 kreatywność 
 łatwość nawiązywania kontaktów 
 cierpliwość 
 punktualność 
 energiczność 
 asertywność 
 empatia 
 inne, jakie……………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 

Czy leczysz się przewlekle? np. choroby serca, choroby psychiczne, inne (jakie?)  

  
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. PREFERENCJE KANDYDATA 

 

Preferowany rodzaj pracy 

 praca samodzielna 
 praca pomocnicza 
 praca zespołowa 
 praca z dziećmi i młodzieżą 
 praca z osobami starszymi 
 pomoc w nauce : 

o przedmioty humanistyczne:……………….. 
…………………………………………………….. 
o przedmioty ścisłe:………………………….. 
…………………………………………….………. 
o języki obce, jakie…………………………… 
…………………………………………………….. 

 pozyskiwanie funduszy, sponsorów 

 pomoc w organizowaniu imprez, akcji, konferencji 
 zarządzanie zasobami ludzkimi 
 koordynowanie/realizacja projektów 
 pomoc humanitarna w kraju 
 pomoc humanitarna za granicą 
 prace biurowe 
 prace komputerowe, jakie ………………………... 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
 redagowanie tekstów, ulotek, plakatów, itp 
 inne …………………………………………………. 
……………………………………………………….……. 
…………………………………………………………….. 

Preferowany charakter pracy wolontaryjnej 

stały (systematyczny)                                      akcyjny                                                    okresowy 

Ile godzin tygodniowo możesz przeznaczyć na pracę wolontaryjną? 

 

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

Dyspozycyjność  

 poniedziałek        do południa (do godz. 12)      po południu (godz. 12-17)        wieczorem (po godz. 17) 
 wtorek                 do południa (do godz. 12)      po południu (godz. 12-17)        wieczorem (po godz. 17) 
 środa                   do południa (do godz. 12)      po południu (godz. 12-17)        wieczorem (po godz. 17) 
 czwartek              do południa (do godz. 12)      po południu (godz. 12-17)        wieczorem (po godz. 17) 
 piątek                   do południa (do godz. 12)      po południu (godz. 12-17)        wieczorem (po godz. 17) 
 sobota                 do południa (do godz. 12)      po południu (godz. 12-17)        wieczorem (po godz. 17) 
 niedziela              do południa (do godz. 12)      po południu (godz. 12-17)        wieczorem (po godz. 17) 
 
 wakacje 
 ferie 
 do uzgodnienia, uwagi: ………………………………………………………….. 

Skąd się o nas dowiedziałaś/eś? 

 prasa, radio, telewizja 
 plakaty, ulotki 
 ogłoszenia parafialne  
 szkoła, uczelnia 
 Internet 

 
 organizacja, jaka? ……………………………………… …………. 
 znajomi 
 inne…………………………………………………………………… 

 
 
Dane zawarte w formularzu będą wykorzystane wyłącznie do celów rekrutacyjnych Stowarzyszenia Wolontariat św. 
Eliasza. Prosimy o podpisanie poniższego oświadczenia, na tej podstawie będziemy mogli korzystać z danych 
zawartych w ankiecie. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym kwestionariuszu w celu 
przeprowadzenia rekrutacji jako wolontariusz Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza.  
( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 133 poz. 833 z późniejszymi 
zmianami). 

 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 
ze zm.) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach promocyjnych działalności 
Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza w Krakowie. 
 Jestem świadomy/a*, że promocja Stowarzyszenia, będzie odbywać się poprzez zamieszczanie zdjęć w prasie, 
prezentacjach, banerach oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
 

………………………………………………………………………………………….. 
(podpis składającego oświadczenie) 

 
 
 
…………………………………………….                                   …………….….…………………………… 
Data i podpis osoby przyjmującej ankietę   Data i podpis osoby wypełniającej ankietę 


