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R-CLO-DOP.0252.021.1.21.2023

ZARZĄDZENIE NR 21/2023  
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 1 marca 2023 r. 

w sprawie organizacji i funkcjonowania Wolontariatu Uczelnianego 
w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu  

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce, § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przepisów ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 
r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Słownik pojęć 

Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: 

1) Uczelnia, UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
2) Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Uniwersytecie

Ekonomicznym we Wrocławiu;
3) Doktorant - osoba kształcąca się w Szkole Doktorskiej UEW;
4) Student - osoba kształcąca się w UEW na studiach pierwszego lub drugiego stopnia;
5) wolontariat – dobrowolna i nieprzymuszona inicjatywa organizowana w sposób określony

przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
6) Wolontariat Uczelniany - forma wolontariatu, w ramach którego Wolontariuszami mogą

być Pracownicy, Doktoranci, Studenci lub inne osoby fizyczne, uczestniczący w
przedsięwzięciach lub projektach realizowanych bezpośrednio przez UEW lub z udziałem
UEW;

7) Wolontariusz - osoba fizyczna zaangażowana w działania podejmowane i realizowane w
ramach wolontariatu, którego zamiarem jest dobrowolne i nieodpłatne wykonanie
Świadczeń;

8) Porozumienie – umowa współpracy w ramach wolontariatu zawarta pomiędzy
Wolontariuszem i Uczelnią;

9) jednostka organizacyjna – jednostka lub komórka organizacyjna określona w Regulaminie
organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym także Pełnomocnik
Rektora wskazany w załączniku nr 7 do Regulaminu organizacyjnego;

10) Korzystający – jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie lub projekt, na rzecz
którego wykonuje Świadczenia Wolontariusz;

11) Opiekun – osoba fizyczna będąca pracownikiem UEW, wskazana przez Korzystającego, która
na mocy zawartego porozumienia między Uczelnią a Wolontariuszem opiekuje się
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Wolontariuszem podczas realizacji przez niego Świadczeń oraz jest odpowiedzialna za 
koordynację Świadczeń, które wykonuje Wolontariusz. 

12) Świadczenia – dobrowolne i nieodpłatne czynności wykonywane przez Wolontariusza na 
rzecz Korzystającego na zasadach wynikających z przepisów art. 42 i nast. Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego 
Regulaminu. 

§ 2.  
Zasady uczestnictwa w wolontariacie  

1. Udział w przedsięwzięciach lub projektach realizowanych w ramach Wolontariatu 
Uczelnianego jest dobrą wolą Wolontariusza. Za realizowane czynności Wolontariuszowi 
nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Świadczenia Pracowników są wykonywane poza czasem pracy. Czasem pracy, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, dla nauczycieli akademickich, z wyłączeniem pracowników 
zatrudnionych w Bibliotece Głównej, jest zwłaszcza czas zaplanowanych zajęć 
dydaktycznych, dyżurów i konsultacji, jak również prac organizacyjnych na rzecz Uczelni. 

3. Świadczenia Doktorantów i Studentów są wykonywane w czasie wolnym od zajęć 
dydaktycznych. Jeśli jednak udział w przedsięwzięciach lub projektach miałby odbyć się w 
czasie zaplanowanych zajęć dydaktycznych, wówczas niezbędna jest zgoda nauczyciela 
akademickiego prowadzącego te zajęcia na wykonywanie świadczeń. Zgoda lub odmowa 
nauczyciela akademickiego na udział w Świadczeniach, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym,  mają charakter uznaniowy. W przypadku wyrażenia zgody nauczyciel 
akademicki może wymagać potwierdzenia realizacji Świadczeń  poprzez okazanie 
zaświadczenia, o którym mowa w § 6. 

4. Pracownik może być Wolontariuszem tylko wówczas, gdy jego Świadczenia nie polegają na 
wykonywaniu pracy wynikającej ze stosunku pracy. 

5. Wolontariuszem może być także emerytowany pracownik UEW. 
6. Osoba, która chce zostać Wolontariuszem może zadeklarować chęć uczestnictwa w 

Wolontariacie Uczelnianym poprzez: 
1) przekazanie wypełnionego formularza zgłoszenia według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do zarządzenia do Działu Employer Brandingu mailowo na adres 
wolontariat@ue.wroc.pl lub 

2) bezpośrednie zgłoszenie się do jednostki organizacyjnej realizującej przedsięwzięcie 
lub projekt. 

7. Wolontariusz w ramach wykonywanych Świadczeń podlega opiekunowi wolontariuszy 
wyznaczonemu przez kierownika jednostki organizacyjnej realizującej przedsięwzięcie lub 
projekt, na rzecz której wykonuje Świadczenia. 

8. Wolontariusz może w każdym czasie w Dziale Employer Brandingu wycofać pisemnie lub    
mailowo na adres wolontariat@ue.wroc.pl swoje zgłoszenie przekazane w trybie ust. 6 pkt. 1 
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§ 3.  
Zasady korzystania ze świadczeń Wolontariuszy 

1. Wolontariusz może wykonywać jedynie świadczenia wspierające działania pracowników 
UEW i – wykonując te świadczenia – nie może zastępować pracowników UEW w realizacji 
obowiązków wynikających ze stosunku pracy łączącego pracowników z UEW. 

2. Świadczenia Wolontariusza nie mogą polegać na  prowadzeniu zajęć dydaktycznych, za 
wyjątkiem nauki języka obcego, ani na  zaangażowaniu do prac biurowych o charakterze 
ciągłym. 

3. Jednostka organizacyjna podejmując poszukiwanie Wolontariuszy do realizacji 
przedsięwzięcia lub projektu: 

1) określa zakres czynności Wolontariuszy oraz miejsce i okres wykonywania 
Świadczeń; 

2) przekazuje zapytanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia do 
Działu Employer Brandingu w celu wyszukania ewentualnych kandydatów w bazie 
Wolontariuszy lub publikacji ogłoszenia w komunikacji wewnętrznej o poszukiwaniu 
Wolontariuszy. Zapytanie powinno być przekazane co najmniej 21 dni przed 
oczekiwanym terminem podjęcia Świadczeń; 

3) wyznacza Opiekuna Wolontariuszy i uzyskuje oświadczenie Opiekuna według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia. 

4. Na podstawie otrzymanej deklaracji osoby zainteresowanej wykonaniem Świadczeń 
Opiekun, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia lub projektu, zobowiązany jest do: 

1) doprowadzenia do podpisania z Wolontariuszem Porozumienia o wykonywaniu 
przez Wolontariusza  Świadczeń, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do 
zarządzenia, a w przypadku gdy Wolontariuszem ma być osoba niepełnoletnia - 
Porozumienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4a do zarządzenia; 

2) przekazania do Pełnomocnika Kanclerza ds. Ubezpieczeń danych Wolontariusza w 
celu objęcia go ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 
jeżeli Świadczenia wykonywane będą przez okres nie dłuższy niż 30 dni; 

3) poinformowania Wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego 
wykonywania Świadczeń; 

4) zapewnienia Wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków 
wykonywania przez niego Świadczeń; 

5) przeszkolenia Wolontariusza w zakresie potrzebnym do wykonywania przez niego 
Świadczeń. 

5. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest nadzorować wykonywanie zadań 
przez Opiekuna oraz do pokrywania z przyznanego budżetu organizacyjnego jednostki 
ewentualnych wydatków finansowych związanych z zaangażowaniem wolontariuszy. 

6. W przypadku niewskazania innej osoby jako Opiekuna, jego obowiązki realizuje kierownik 
jednostki organizacyjnej. 
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7. Do zawierania ze strony UEW porozumień, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, na podstawie 
uzyskanych pełnomocnictw upoważnieni są Kierownicy Pionów nadzorujący jednostki 
organizacyjne realizujące przedsięwzięcia lub projekty. 

8. Porozumienia sporządzane są w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wolontariusz, drugi Opiekun a trzeci Dział Employer Brandingu. 

 
§ 4.  

Zadania Działu Employer Brandingu 
 

1. W zakresie wsparcia Wolontariatu Uczelnianego Dział Employer Brandingu: 
1) gromadzi wypełnione formularze, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1 oraz 

dyspozycje anulujące, o których mowa w § 2 ust. 8; 
2) na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. 1 prowadzi bazę Wolontariuszy 

– tj. rejestr osób zgłaszających chęć uczestnictwa w inicjatywach wolontariackich; 
3) na podstawie otrzymanych zapytań według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

zarządzenia przeszukuje bazę Wolontariuszy oraz przesyła mailem do 
potencjalnych kandydatów ofertę podjęcia wolontariatu; 

4) w przypadku gdy w otrzymanym od jednostki organizacyjnej zapytaniu w profilu 
wolontariusza wskazany został student, przekazuje zapytanie do Samorządu 
Studentów; 

5) publikuje ogłoszenia w komunikacji wewnętrznej o poszukiwaniu Wolontariuszy; 
6) gromadzi egzemplarze Porozumień o wykonywaniu przez Wolontariuszy  

Świadczeń; 
7) współpracuje z Menedżerem ds. Social Impact w zakresie sprawozdawczości 

dotyczącej Wolontariatu Uczelnianego. 
 

§ 5.  
Prawa Wolontariusza 

 
1. Wolontariusz ma prawo do: 

1) realizacji Świadczeń w bezpiecznych i higienicznych warunkach;  
2) uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych  

z wykonywanymi Świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed ewentualnymi 
zagrożeniami; 

3) zwrotu kosztów podróży służbowych i diet w związku z wykonywaniem Świadczeń – na 
zasadach dotyczących pracowników określonych w odrębnych przepisach; 
Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić 
Korzystającego w całości lub w części z obowiązku określonego w zadaniu poprzednim;  

4) objęcia go ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas 
wykonywania Świadczeń – o ile Świadczenia wykonywane są przez okres nie dłuższy 
niż 30 dni. 
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2. Prawa, o których mowa w ust. 1 przysługują Wolontariuszowi tylko wobec Uczelni pod 
warunkiem, że korzystającym jest jednostka organizacyjna Uczelni realizująca 
przedsięwzięcie lub projekt, na rzecz którego wykonuje świadczenia Wolontariusz. 

 
§ 6.  

Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu 
 

1. Po zakończeniu wykonywania Świadczeń, na prośbę Wolontariusza, opiekun Wolontariusza 
zapewnia wystawienie imiennego zaświadczenia potwierdzającego udział Wolontariusza w 
wydarzeniu i realizację Świadczeń na rzecz Korzystającego.  

2. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. 
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące informacje: 

a) imię i nazwisko; 
b) okres, w którym wolontariat był świadczony; 
c) zakres wykonanych Świadczeń; 
d) inne informacje wynikające ze specyfiki przedsięwzięcia lub projektu, w który został 

zaangażowany Wolontariusz. 
4. Zaświadczenie podpisywane jest przez Opiekuna oraz Kierownika Pionu nadzorującego 

jednostkę organizacyjną realizującą przedsięwzięcie lub projekt, na rzecz którego 
wykonywał Świadczenia Wolontariusz. 

§ 7.  
Ochrona Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Wolontariuszy jest UEW. 
2. Dane  osobowe  zbierane  są  na  potrzeby  organizacji  i  realizacji  działań  w  ramach  

wolontariatu, w tym w szczególności na potrzeby weryfikacji formularzy zgłoszeniowych 
oraz w celu komunikacji z wolontariuszami. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne dla celów 
realizacji działań w ramach wolontariatu. 

§ 8.  
Umowy o usługi wolontariatu 

1. W przypadku gdy powierzenie wykonywania Wolontariuszowi Świadczeń następuje w 
wyniku ustaleń pomiędzy Uczelnią a podmiotem trzecim, wówczas w miejsce 
Porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1 wymagane jest zawarcie z tym podmiotem 
trzecim stosownej umowy, w trybie określonym w zarządzeniu Rektora w sprawie 
wprowadzenia ogólnych zasad zawierania i realizacji umów w Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu. 

2. Jeden egzemplarz umowy, o której mowa w ust. 1 przekazywany jest do Działu Employer 
Brandingu. 
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§ 9.  
Przepisy końcowe 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

                    Rektor 
 
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 


