
Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli 
Residence Palace - IPC 

Adres : rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles 
Telefony : +32 2 513 79 98, +32 2 502 70 14 

Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli » Małopolska (www.malopolska.pl) 

 
OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW WOLONTARIUSZY 

W PRZEDSTAWICIELSTWIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W BRUKSELI 
 
 

Wolontariusze wspomagają Przedstawicielstwo Małopolski w codziennej działalności poprzez: 
 
1. Udział w konferencjach, seminariach i briefingach, nawiązywanie kontaktów  

i przygotowywanie materiałów informacyjnych po zakończeniu wydarzenia; 
2. Monitorowanie najnowszych publikacji aktów prawnych UE i zbierania informacji 

dotyczących możliwości aplikowania do programów europejskich; 
3. Przeglądanie agendy instytucji europejskich i informowanie o najbliższych seminariach, 

konferencjach i spotkaniach; 
4. Przygotowywanie najważniejszych informacji na temat działalności Przedstawicielstwa 

oraz istotnych dla Małopolski wydarzeń unijnych, celem publikacji na stronie internetowej 
Małopolski: https://www.malopolska.pl/ 

5. Redagowanie krótkich notatek prasowych oraz wykonywanie i obróbka zdjęć, 
publikowanych na stronie Facebook Przedstawicielstwa Małopolski 
https://www.facebook.com/MalopolskaRegionBrussels/ 

6. Przekazywanie informacji o walorach gospodarczych, społecznych, turystycznych 
i kulturowych Małopolski oraz umacnianie jej pozytywnego wizerunku; 

7. Pomoc merytoryczną i organizacyjną w przygotowaniach do prezentacji, imprez, 
konferencji, spotkań, etc. organizowanych przez Przedstawicielstwo. 

8. Wyszukiwanie niezbędnych danych kontaktowych i aktualizacja bazy danych; 
9. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych EN/FR na PL i PL na EN/FR.  
10. Kontaktowanie się z partnerami Przedstawicielstwa na polecenie opiekuna wolontariatu  

i tworzenie sieci kontaktów; 
11. Wykonywanie dodatkowych poleceń opiekuna wolontariatu 
12. Wykonywanie dodatkowych poleceń kierownika Przedstawicielstwa. 

 
Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.30 do 16.30. Wolontariuszy obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy, z godzinną przerwą na 
lunch (czas ruchomy miedzy 12.00 a 14.00).  
 
Ze względu na szczególny charakter pracy i zorientowanie Przedstawicielstwa na organizację 
różnego rodzaju wydarzeń informacyjno-promocyjnych, godziny pracy mogą ulec wydłużeniu 
w okresie przygotowań do wydarzeń i w trakcie ich trwania. Obecność wolontariuszy jest 
wówczas obowiązkowa. 
 
Minimalny czas trwania wolontariatu to 1 miesiąc. Preferowane są dłuższe okresy 2-3 
miesięczne. 
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