
    

 

Warszawa, 14 czerwca 2021 

Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus +  
i Europejskiego Korpusu Solidarności 

w sprawie zasad ubezpieczenia wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności 

Rejestracja wolontariuszy realizujących międzynarodowe projekty wolontariatu w systemie 

ubezpieczeniowym CIGNA odbywa się w systemie Mobility Tool+ (później: Moduł Beneficjenta) i Europejskim 

Portalu Młodzieżowym. Za dokonanie wszystkich czynności związanych z ubezpieczeniem wolontariusza 

odpowiedzialna jest organizacja, która otrzymała dofinansowanie projektu, w którym bierze udział dany 

wolontariusz.   

Organizacja-beneficjent wprowadza w systemie MT+ informacje dotyczące konkretnego wolontariusza 

minimum 2 tygodnie przed wyjazdem wolontariusza.  

Procedura ubezpieczania wolontariuszy: 

1. Organizacja wysyła ofertę wolontariatu konkretnej osobie w systemie PASS. 

2. Po zaakceptowaniu oferty wolontariatu przez wolontariusza należy wejść do systemu MT+. W 

zakładce „Uczestnicy” kliknąć link „Retrive now” („Pobierz dane uczestników z PASS”), który jest 

wyświetlany obok „Dane uczestników pozyskane z Europejskiego Portalu Młodzieżowego” 

(wyświetlany w prawym górnym rogu strony ). 

 
3.  Dla każdego uczestnika: należy dodać dane uczestnictwa (patrz przycisk „Add participation”).  

 

 

4. Po uzupełnieniu wszystkich informacji należy zaznaczyć 

checkbox „In the case of participants entitled to insurance 

coverage, please note that this information will be sent to the 

insurance company to enrol the participant.” i oznaczyć profil jako 

„Zakończony”. 

 

 



    

 

 

Ubezpieczając wolontariusza, należy pamiętać: 

• jeżeli profil wolontariusza ma status „Draft”, to informacja o uczestniku nie zostanie wysłana do 

ubezpieczenia, w związku z czym uczestnik nie będzie ubezpieczony, 

• informacje o wolontariuszach kwalifikujących się do ubezpieczenia przesyłane są do CIGNA raz w 

tygodniu, dlatego prosimy o zakodowanie uczestników w MT+ co najmniej 2 tygodnie przed 

wyjazdem, 

• nie należy ubezpieczać wolontariuszy bezpośrednio w portalu CIGNA; istnieje ryzyko podwójnej 

rejestracji, a co za tym idzie podwójnych kosztów ubezpieczenia, 

• należy aktualizować dane uczestnictwa w MT+, jeżeli następują zmiany, 

• sposób ubezpieczania wolontariuszy Erasmus+ i projektów scentralizowanych pozostaje bez zmian. 

W przypadku problemów technicznych z: 

• systemem PASS: prosimy o kontakt z NA lub wysłanie wiadomość e-mail na adres Europejskiego 

Korpusu Solidarności: eu-solidarity-corps@ec.europa.eu 

• MT+: prosimy o kontakt z NA. 

W przypadku pytań odnośnie statusu ubezpieczenia: 

• Prosimy kontaktować się z CIGNA: clientservice2@cigna.com  
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