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Summary 

Volunteering-one of the few phenomena that has not lost its value, not devalued in con-

trast to other ideas, attitudes and trends in the world around us. In this article, author 

shows the importance of volunteering in the community, culture and the Polish legal sys-

tem. It describes who is a volunteer, who can be him, what kind of rights and obligations 

belongs to him and of course, everything about his qualifications. In addition, the article 

presents the reasons why people are eager to get involved in volunteering, and introduces 

readers to basic law on volunteer activities. 

Wstęp 

W dobie XXI wieku działalność wolontarystyczna jest szeroko rozwinięta. Z roku na 

rok przybywa coraz więcej wolontariuszy pracujących społecznie w różnych organiza-

cjach. Obok stażu, czy też praktyk zawodowych, wolontariat jest dosyć często spotykaną 

formą świadczenia pracy na rzecz innego podmiotu. 

Kreowanie mody na działalność wolontariuszy stanowi istotne wyzwanie współczesno-

ści, chociażby ze względu na postępujące problemy globalne, czy też procesy na skalę 



Katarzyna Romanowska 

Humanum−Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 320 

krajową. Bezinteresowne działanie na rzecz innych jest elementem wszystkich cywilizacji 

oraz nieodłącznym ogniwem każdego społeczeństwa. 

Zgodnie z zasadą- III sektor nie działa dla zysków, w związku z czym swoją pracę opie-

ra na aktywności wolontariuszy. Całe finanse pozyskane z dobroczynności publicznej, 

bądź też uzyskane z odpłatnej działalności statutowej, czy gospodarczej, wykorzystują do 

realizacji własnych celów statutowych, będących społecznie użyteczne. Zatem dobrowol-

na i społeczna praca wolontariuszy jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym roz-

wój organizacji pozarządowych. W związku z powyższym, udział wolontariuszy jest nie-

zbędny do samego funkcjonowania i istnienia organizacji pożytku publicznego, gdyż 

zazwyczaj nie zatrudniają oni pracowników etatowych. 

Znaczenie wolontariatu w społeczeństwie, kulturze i polskim systemie prawnym 

Działalność wolontariacką można definiować na wiele sposobów, a samą ideę wolonta-

riatu analizować z różnego punktu widzenia. Pojęcie wolontariatu, rozumianego jako 

dobrowolna i bezpłatna działalność na rzecz innych, wywodzi się od aktywności szwajcar-

skiego matematyka i fizyka- P. Cresole, który to organizował obozy angażujące ochotni-

ków do odbudowy miejscowości zniszczonych podczas I wojny światowej [Moroń, 2009: 

35]. Znaczenie terminu wolontariat w społeczeństwie i kulturze jest zdecydowanie bardzo 

szerokie, podkreślające wolną decyzję poszczególnych obywateli czy grup zorganizowa-

nych, celem bycia protagonistami życia społecznego. Wolontariat w świecie m.in.: 

- powstaje jako wolna decyzja człowieka, jest owocem działalności osób decydujących 

się poświęcić część swojego życia, aby pomagać innym; 

- posiada swoje korzenie w pewnym systemie wartości, stanowi świadectwo na temat 

solidarności i bezinteresowności w indywidualistycznym świecie; 

- promuje nową postawę wobec życia, opartą na otwartości w stosunku do innych, 

wspaniałomyślności i czynieniu dobra, rozwija kulturę obywatelską- wpływając na wzrost 

świadomości praw człowieka i odpowiedzialności w zapewnieniu ich najsłabszym; 

- staje się coraz bardziej podmiotem społecznym, rozwijając przestrzeń, która nie dzia-

ła na zasadzie logiki korzyści czy przymusu. 

Jan Paweł II o praktyce wolontariatu mówi: „… jest szczególnym czynnikiem sprzyja-

jącym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, 

które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego 

różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w 

pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym” [Jan Paweł II, 2001]. 

Papież jasno określił wagę działalności wolontariatu w Kościele, będącej fenomenem 

naszych czasów. 
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Uchwalenie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, spowodowało, iż wolontariat stał się przedmiotem regulacji prawa pol-

skiego. Na mocy artykułu 2 pkt 3 u.d.p.p.w. wolontariuszem jest osoba fizyczna, która 

ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i 

osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko- rodzinne [Ustawa z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie]. 

Wolontariusz- kim jest? Kto może nim zostać? 

Współczesny wolontariusz to nie tylko opiekun, czy pomoc dla osoby chorej. Dzięki 

aktywności wolontariuszy możliwa jest organizacja takich akcji charytatywnych jak Wiel-

ka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórki środków dla osób potrzebujących pomocy. 

Wolontariusze wyjeżdżają z konwojami Polskiej Akcji Humanitarnej, pomagają przy 

usuwaniu skutków kataklizmów w Polsce i poza jej granicami. Obecni są również w biu-

rach: prowadzą korespondencję, umawiają petentów, udzielają informacji lub specjali-

stycznych porad, mogą pracować w świetlicach środowiskowych dla dzieci, pomagać 

starszym, samotnym. Wolontariusze pomagając innym, sprawiają, iż życie owych ludzi 

staje się łatwiejsze, nabiera sensu [Pietrowski, Maciuła, 2002: 10].  

Zasady świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy regulują przede wszystkim 

przepisy III działu u.d.p.p.w. Wolontariusze pracują na podstawie umowy cywilnej (po-

rozumienia) z korzystającym, określającej zakres czynności, zasady oraz czas pracy, jak 

również postanowienie o odstąpieniu od umowy. Osoby niepełnoletnie mogą zostać wo-

lontariuszami pod warunkiem, że ich rodzice bądź opiekunowie prawni wyrażą na to 

zgodę. Z racji tego, instytucje korzystające z pracy wolontariuszy, powinny wymagać od 

osób niemających 18 lat, pisemnej zgody ich rodziców. Zarówno obywatele polscy, jak też 

cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce mogą być wolontariuszami, gdyż  zaświad-

czenie dotyczące działalności wolontariackiej nie jest traktowane jako świadczenie pracy 

lub usług. Ponadto, zgodnie z przepisami art.2 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, wolontariuszami mogą stać się osoby bezrobotne: „wykony-

wanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach 

określonych w przepisach ustawy nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania 

statusu bezrobotnego, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędo-

wi pracy porozumienie z korzystającym” [Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy]. Wolontariuszem może być także osoba niepeł-

nosprawna, oczywiście, jeśli pozwala jej na to stan zdrowia.  

Członkowie stowarzyszenia mogą wykonywać świadczenia wolontariackie na rzecz 

swojej organizacji. Mają możliwość wykonywania tych samych działań wyłącznie w ra-

mach pracy społecznej wynikającej z członkostwa, jak również na podstawie porozumie-
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nia wolontariackiego [Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy].  

Istotną kwestią jest również fakt, iż okres wykonywania świadczeń w charakterze wo-

lontariusza, nie wpływa na uzyskanie prawa do renty, emerytury, czy też na wysokość 

tychże świadczeń, ponieważ nie jest zaliczany do okresów składkowych/nieskładkowych 

[Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych].  

Należy pamiętać o tym, że wolontariusz nie jest pracownikiem, stażystą, czy prakty-

kantem. Jednakże osoby aktywnie uczestniczące w życiu wolontariatu, powinny być trak-

towane poważnie, z pełną odpowiedzialnością i szacunkiem. 

Kwalifikacje wolontariusza 

Przepisy ustawy nie określają statusu majątkowego, predyspozycji, czy też wykształce-

nia  potencjalnych wolontariuszy. Jednakże ustawa wyraźnie wskazuje na obowiązek 

posiadania przez wolontariuszy kwalifikacji niezbędnych do wykonywania świadczeń 

oraz obowiązek spełniania innych warunków wymaganych w określonym miejscu pracy. 

Wymogi dotyczące kwalifikacji zawodowych wynikają z treści art.44 ustawy o systemie 

oświaty [Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty], jak również z art.43 

u.d.p.p.w.  

Wolontariusze zajmujący się na przykład pomocą społeczną, ochroną zdrowia, na-

uczaniem dzieci i młodzieży, winni spełniać identyczne kwalifikacje jak osoby zajmujące 

się tymi dziedzinami w ramach wykonywanej pracy zawodowej, o ile posiadanie owych 

wymagań jest konieczne. Z praktycznego punktu widzenia, to osoba kierująca daną pla-

cówką określa kwalifikacje wolontariusza i decyduje o jego zaangażowaniu w działalność 

charytatywną. Należy zatem pamiętać, aby w ocenie kwalifikacji kierować się zdrowym 

rozsądkiem. 

Istnieją sytuacje, w których warunki angażowania i kwalifikacji wolontariuszy określają 

specyficzne przepisy obowiązujące w danej placówce. Placówkami tymi mogą być na 

przykład ośrodki opiekuńczo- wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, 

w których warunki przyjęcia do pracy wolontariuszy, precyzują: rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 

października 2007 r]oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu [Rozpo-

rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.].  

Prawa i obowiązki wolontariusza 

Zakres praw i obowiązków stron umowy o wykonywanie świadczeń przez wolontariu-

sza określony jest w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obo-
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wiązkiem korzystającego jest poinformowanie wolontariusza o przysługujących mu pra-

wach i ciążących obowiązkach. Informowanie to może odbywać się w różnych formach, 

na przykład na zasadzie zwykłej rozmowy, w formie ulotki, czy innej dostępnej formy 

informowania. Istotną kwestią dla korzystającego jest pisemne potwierdzenie wolontariu-

sza, iż został on poinformowany o ewentualnym ryzyku dla zdrowia, zasadach ochrony 

przed zagrożeniami, jak również przysługujących mu prawach i obowiązkach. 

Na mocy art.46 wyżej wymienionej ustawy, wolontariuszowi przysługuje prawo do: 

• świadczeń zdrowotnych; 

• zaopatrzenia z tytułu wypadków przy wykonywanych świadczeniach na rzecz or-

ganizacji pozarządowych, organów administracji publicznych, jednostek organi-

zacyjnych podległych organom administracyjnym, z wyłączeniem prowadzenia 

działalności gospodarczej przez te wymienione podmioty [Ustawa z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie]. 

W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku wolontariusza podczas wykonywanych świadczeń, 

korzystający powinien: 

• zapewnić udzielenie pierwszej pomocy; 

• ustalić przyczyny i okoliczności wypadku oraz podjąć stosowne środki zapobiega-

jące podobnym wypadkom; 

• zapewnić szkolenie z bezpieczeństwa i higieny wykonywanych świadczeń przez 

wolontariuszy [Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.]. 

Wolontariusz wykonujący świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni ma prawo do 

korzystania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Inaczej kształtuje 

się zakres praw i obowiązków stron, w momencie, kiedy porozumienie dotyczy świadcze-

nia usług na terytorium innego państwa. Wówczas wolontariusz ma prawo do świadczeń 

i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy 

międzynarodowe stanowią inaczej. Wolontariusz ma zagwarantowane bezpieczeństwo 

i pełny zakres informacji w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Poza tym przysłu-

gują mu świadczenia zdrowotne na zasadach ubezpieczenia dobrowolnego, przewidzia-

nych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszy Zdrowia [Usta-

wa z dnia 21 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia].  

Bardzo ważnym obowiązkiem wolontariusza jest zachowanie w tajemnicy informacji 

w zakresie wykonywanej pracy. Informacje te są jednocześnie przedmiotem ochrony 

danych osobowych [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych].  

Wolontariusze działają w 8 regionalnych Centrach Wolontariatu, które tworzą własne 

regulacje prawne dotyczące pracy wolontarystycznej. W ramach dynamicznego rozwoju 

wolontariatu w Polsce, stworzono Kartę Wolontariusza [Jordan, Ochman, 1997: 
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24]stanowiącą źródło praw i obowiązków osób wykonujących świadczenia wolontariac-

kie.  

Motywacja wolontariuszy 

Motywacja jest zasadniczym pojęciem dla wolontariatu. W sztuce motywacji ważne są 

dwie rzeczy: skuteczność i sprawność. Istotnym jest fakt, iż motywowanie innych nie jest 

manipulacją, ponieważ potrzebny jest tu wysiłek obu stron. Ludzie pracujący społecznie 

podają kilka powodów, dla których to robią: 

• chęć pomagania ludziom potrzebującym, 

• nadzieja na zdobycie nowych doświadczeń, 

• możliwość zdobycia zajęcia, 

• działanie dla własnej satysfakcji, 

• chęć poznania nowych ludzi, 

• walka o specjalną sprawę, 

• pragnienie spłacenia długu wobec społeczeństwa. 

Prospołeczne zachowania wolontariuszy, ludzi dobrej woli, inspirowane są głównie 

motywacją altruistyczną (potrzeba dopełnienia własnego życia bezinteresowną pracą dla 

innych), zadaniową (doświadczenie i pewność zawodowa, neutralizowanie niedostatku 

i bezduszności profesjonalnej opieki medycznej), ideologiczną (przeżycie religijne, ro-

dzinne wzory służby społecznej), egoistyczną (niezadowolenie z siebie podczas opieki nad 

kimś bliskim, potrzeba dorównania innym, podniesienie prestiżu w oczach otoczenia) i 

afiliacyjną (poszukiwanie kontaktów z innymi ludźmi czy środowiska osób podobnie 

myślących i odczuwających) [Becelewska, 2004: 129].  

J. Reykowski [Reykowski, 1986: 105] uważa natomiast, że motywami pomagania in-

nym są dwie normy: 

a) wzajemności- gwarancja zwrotnego otrzymania pomocy, 

b) społecznej odpowiedzialności- pomoc tym, których los zależy od społeczeństwa. 

Z kolei, D. Becelowska na podstawie własnych badań, wyróżniła 8 motywów skłaniają-

cych ludzi do pomocy. Są to: 

• filantropijne – ludziom potrzebującym należy pomagać, 

• pragmatyczne – należy coś robić dla innych, 

• filozoficzne – może ja też będę kiedyś potrzebował pomocy, 

• profesjonalne – praca na rzecz innych wypływa z mojego zawodu, 

• religijne – pomagać należy z miłości do bliźniego, 

• emocjonalne – żal mi ludzi, którzy sobie nie radzą,  

• moralne – mnie też kiedyś ktoś pomógł, to teraz muszę spłacać ten dług, 



Wybrane aspekty społeczno- prawne wolontariatu 

Humanum−Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 325

• intelektualne – ja sobie jakoś radzę, więc muszę też pomóc innym [Becelewska, 

2004: 130]. 

Młodzież, która poznała już specyfikę pracy wolontariatu, zdaje sobie sprawę z tego, iż 

istnieją dziedziny, w których to właśnie wolontariusz jest osobą niezastąpioną. Odbywa 

się to wszędzie tam, gdzie praca jest niewymierna i opiera się na ofiarowaniu czystej przy-

jaźni. Motywacją nie jest potrzeba zarabiania pieniędzy, ale wrażliwość i troska o drugą 

osobę. 

Podsumowanie 

Reasumując powyższe rozważania, stwierdza się, iż wolontariat sprzyja formowaniu 

humanistycznej osobowości ludzi, kształtując wzajemną ufność, jak również zgodne, 

twórcze i bezpieczne życie według najlepszych wzorów.  

Jednakże, powszechna staje się też opinia, że wolontariat to nie tylko bezinteresowna 

praca. Podczas takiej pracy, nabywa się bowiem często umiejętności, które stają się bardzo 

przydatne w późniejszej karierze zawodowej, a czasami nawet są czynnikiem decydują-

cym przy ubieganiu się o konkretną pracę. Coraz częściej pracodawcy zwracają uwagę na  

ewentualne doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych. Praca taka  wiąże 

się z chęcią działania, kreatywnością, odpowiedzialnością, umiejętnością samodzielnego 

myślenia i pracy w grupie – są to cechy jakimi powinien odznaczać się każdy wolonta-

riusz. Możliwość wpisania w życiorys pracy w charakterze wolontariusza jest więc jedną 

z najbardziej namacalnych korzyści płynących z wolontariatu. 

Jeżeli chodzi o polski system prawny, wolontariat został uregulowany prawnie 

w sposób ogólny w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepisy 

te znajdują zastosowanie praktycznie do każdej placówki korzystającej ze świadczeń wo-

lontariuszy. Aczkolwiek prane aspekty wolontariatu nie są doskonałe. Budzą wątpliwości 

interpretacyjne, a także rozbieżności w poglądach. 
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