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Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób 

lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-

przyjacielskie. 
Źródło: wikipedia.pl 

 

 

 

Wolontariat – poświęcenie swojego czasu i energii na rzecz społeczności 

lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność 

wolontarystyczna ma charakter bezpłatny z wyjątkiem zwrotu kosztów 

poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem.  

Źródło: VolunteeringIreland 

 

 

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto 

dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz 

osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w 

różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy 

wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost 

zakazuje ustawa. 
Źródło: wikipedia.pl 

 

 

Jeśli chcesz być wolontariusze zapoznaj się z najważniejszymi przepisami 

wprowadzonymi przez ustawę. Dzięki temu będziesz mógł lepiej i 

skuteczniej działać na rzecz wybranej organizacji lub instytucji.  

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – ustawa regulująca działalność pożytku publicznego, w tym 

organizacji pożytku publicznego, oraz sposób sprawowania nadzoru nad 

działalnością pożytku publicznego.  

Ustawa zawiera także prawną regulacją warunków realizacji świadczeń przez 

wolontariuszy i sposób korzystania z tych świadczeń. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Czy znajdziesz czas 

 na dodtakowe obowiązki? 

Czy chcesz swój czas 

poświęcić dla innych? 

Czy chesz pracować 

bezpośrednio z ludźmi, 

pomagać osobom 

straszym, potrzebującym?  

Jakie zajęcia Cię 

interesują? 

Czy chesz wykorzystać 

swoje doświadczenie 

zawodowe?  

Chcesz zająć się czymś co 

pozwoli Ci oderwać się od 

pracy, nauki?  

Gdzie chesz się spełniać, 

być przydatnym? 

 Jesteś zainteresowany 

wolonatiatem indywidualnym 

czy grupowym?  



 

 

Rozwój wolontariatu mogą wesprzeć działania dedykowane bezpośrednio 

wolontariuszom i organizatorom wolontariatu, których celem jest podnoszenie 

poziomu wiedzy i rozwój kompetencji. 

Wolontariuszy można zachęcić do działań w organizacji poprzez: 

- liczne bezpłatne szkolenia, 

- wizyty studyjne,  

- superwizje, 

- mentoring,  

- indywidualne poradnictwo 

- debaty dotyczące różnych aspektów wolontariatu.  

 

Ważnym aspektem jest poprawa świadomości członków społeczności lokalnej w 

zakresie idei wolontariatu oraz stworzenie warunków umożliwiających 

podniesienie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz organizacji. 

 

 

WOLONTARIUSZ POWINIEN: 

 

· być pewnym – zastanów się dlaczego i czy chcesz pomagać ludziom 

 

· być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „atakuj” innych 

 

· być przekonanym – nie oferuj swojej pomocy, jeśli ni jesteś przekonany o 

wartości tego, co robisz 

 

· mówić otwarcie – pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz 

 

· chętnie się uczyć – poszerzaj swoją wiedzę 

 

· być osobą na której można polegać – wykonuj to na co się zgodziłeś 

 

· działać w zespole – znajdź swoje miejsce w grupie 

 

· stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji  

 



 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

Zasady, na jakich może odbywać się wolontariat określa ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto, abyś jako wolontariusz miał 

świadomość swoich praw i obowiązków z których możesz korzystać angażując 

się w wolontariat. 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

- musisz posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i 

zakresu wykonywanych świadczeń 

- masz obowiązek wykonywania świadczeń zgodnie z zawartym porozumieniem 

- jeśli nie ukończyłeś 18 roku życia, powinieneś przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na to, że będziesz wolontariuszem.  

PRAWA WOLONTARIUSZA 

- masz prawo zawrzeć porozumienie o współpracy z organizacją lub instytucją, 

na rzecz której działasz jako wolontariusz. W porozumieniu musi zostać 

określony zakres Twoich obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość 

i sposób jego rozwiązania oraz inne kwestie ważne dla Ciebie i placówki, w 

której działasz. 

- jeśli Twój wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, to porozumienie musi byś 

zawarte w formie pisemnej. 

- masz prawo otrzymać pisemne zaświadczenie o odbywaniu przez Ciebie 

wolontariatu, w tym o zakresie Twojej pracy. 

- na Twoją prośbę korzystający może wystawić pisemna opinie na temat 

Twojego wolontariatu. 

- masz prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 

innego zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych. 

- masz prawo uzyskać informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa 

wynikającego z wykonywanych przez ciebie czynności oraz o zasadach ochrony 

przed zagrożeniami. 

-masz prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od 

rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem. 

- masz prawo do pokrywania przez korzystającego kosztów Twoich podróży 

służbowych i diet, na dotyczących pracowników zasadach określonych w 

odrębnych przepisach 



 

 

 
Podejmując się pracy wolontariackiej 

realizujmy określone zadania. 

Pozwalają one na zdobywanie 

doświadczenia, nabywanie nowych 

umiejętności i wiedzy. 

 

Dla mnie jest to sposób na 

urozmaicenie monotonii życia - 

rekompensata za godziny spędzone w 

pracy, z której wartościami się nie 

utożsamiam. 

 

Wolontariat to jedyna w swoim rodzaju 

forma edukacji, kształcenia i formacji dla 

wszystkich, którzy się z nim stykają. Jako 

wolontariusz uczyłam się pracy w zespole, 

komunikacji, wystąpień publicznych czy 

radzenia sobie ze stresem. 

 

 

Praca wolontariusza to najwspanialsza 

forma pomocy, jaką można sobie 

wyobrazić. Pełne zaangażowanie bez 

oczekiwania materialnego 

wynagrodzenia. 


