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Regulamin 

 
1. Wolontariat Medyczny jest dobrowolną aktywnością studentów Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. 

2. Zapotrzebowanie na pracę studenta wolontariusza w szpitalach klinicznych/ 

jednostkach UM w Lublinie mogą zgłaszać składać do Centrum Wolontariatu 

Dziekani Wydziałów UM w Lublinie, Dyrektorzy szpitali klinicznych, Kierownicy 

klinik czy innych jednostek działających w UM w Lublinie poprzez formularz online. 

3. Praca w ramach Wolontariatu Medycznego nie może kolidować z zajęciami 

kontaktowymi i zdalnymi zaplanowanymi w harmonogramie studiów. 

4. Przed włączeniem się w jakąkolwiek akcję koordynowaną przez Centrum 

Wolontariatu UMLUB należy podpisać umowę wolontariacką. Umowa na Wolontariat 

Medyczny powinna być podpisana przez Wolontariusza. W tym celu należy umowę 

wydrukować, przedstawić w jednostce korzystającej z pracy wolontariusza, podpisać i 

przesłać skan na adres:psychologia.stosowana@umlub.pl lub dostarczyć do 

Sekretariatu Zakładu Psychologii Stosowanej UM, Collegium Didacticum, pok. 113, I 

piętro. 

5. Należy poinformować koordynatorów Wolontariatu Medycznego o miejscu podjęcia 

pracy wolontariackiej: wolontariat.medyczny@umlub.pl 

6. Podpisanie umowy wolontariackiej jest zobowiązaniem do należytego wypełniania 

powierzonych w ramach Wolontariatu Medycznego obowiązków. 

7. Zakończenie Wolontariatu Medycznego odbywanego w danym miejscu powinno 

zakończyć się uzyskaniem zaświadczenia o liczbie przepracowanych godzin. W tym 

celu należy wydrukować wzór zaświadczenia.  

8. Praca wykonana w ramach Wolontariatu Medycznego może być podstawą do 

zaliczenia praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów. Obowiązujące 

warunki zaliczenia praktyk zawodowych: 

a. Godzina pracy wykonanej w ramach Wolontariatu Medycznego jest 

równoważna godzinie pracy wymaganej przy zaliczeniu praktyk zawodowych. 

b. Godziny wypracowane w ramach pracy przy triażu nie mogą przekraczać 25% 

godzin należnych przy zaliczeniu praktyk zawodowych. 

c. Zaliczenie wypracowanych godzin jest możliwe po przedstawieniu 

zaświadczenia z miejsca odbywanego wolontariatu z podpisem osoby 

uprawnionej w danej jednostce medycznej. 

d. Nie wywiązywanie się z obowiązków, których podjęła się osoba podejmująca 

Wolontariat Medyczny jest podstawą do odmowy wliczenia tego czasu do 

praktyk zawodowych. 

e. Uzyskane zaświadczenie o liczbie przepracowanych godzin będą stanowiły 

podstawę do zaliczenia odbycia praktyk zawodowych przez koordynatora 

praktyk. 
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9. Wszelkie napotkane trudności należy zgłaszać koordynatorom Wolontariatu 

Medycznego lub Opiekunowi Centrum Wolontariatu. 


