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PODSTAWY PRAWNE I ETYCZNE 
WOLONTARIATU

Streszczenie: Demokratyczne państwo prawne gwarantuje rozległe obszary różnorodnej aktyw-
ności obywateli. Społeczeństwo obywatelskie – które chcemy zbudować – wymaga upowszech-
niania wśród ludzi wielu wartości, zwłaszcza autotelicznych. Jednym z filarów każdego społe-
czeństwa obywatelskiego jest wolontariat. Upowszechnianie jego idei stanowi conditio sine qua 
non skutecznego i efektywnego rozwiązywania palących problemów życia społecznego. Dotyczy 
to przede wszystkim środowisk lokalnych, gdzie bezinteresowne, dobrowolne i bezpłatne niesie-
nie pomocy coraz częściej staje się pilną i konieczną zarazem potrzebą. Dlatego też praca wo-
lontariuszy jest bodaj najbardziej dobitnym świadectwem człowieczeństwa i jedną z najlepszych 
dróg w procesie budowania wspólnoty międzyludzkiej. Fundamentem tego szlachetnego daru 
dzielenia się z innymi ludźmi samym sobą – poprzez niesienie pomocy samotnym, potrzebują-
cym i słabszym, a nieraz także dyskryminowanym i wykluczonym – są podstawy prawne, moral-
no-etyczne i obyczajowe naszego kraju.

Słowa kluczowe:  wolontariat – zróżnicowanie definicyjne, polityka społeczna, regulacje prawne 
dobroczynności, sektor publiczny, sektor pozarządowy, obowiązki wolontariu-
sza, uprawnienia wolontariusza, etyka wolontariatu, ideały wolontariatu.

Problem definicji

„Słownik wyrazów obcych” z 1971 roku określa „wolontariat” (łac. voluntarius 
– dobrowolny, chętny) jako bezpłatną formę stażu w szpitalu lekarza zdobywają-
cego specjalizację. „Wolontariusz” zaś – wedle tego samego wydawnictwa – to: 
praktykant, który pracuje bez wynagrodzenia w celu zaznajomienia się z zawodem 
lub ochotnik w wojsku1.

Niemal identyczne definicje pojęć „wolontariat” i „wolontariusz” zawiera 
„Mały słownik języka polskiego”2. Dlatego definicje tam właśnie zawarte nie będą 
tu przywoływane. Natomiast „Encyklopedia powszechna” z 2003 r. w ogóle nie 
zawiera terminu „wolontariat”, a „wolontariusz” zdefiniowany jest jako: 1) osoba 
pracująca w zakładzie bez wynagrodzenia w celu zdobycia praktyki (np. lekarz zdo-
bywający specjalizację w szpitalu) lub 2) osoba podejmująca dobrowolnie w róż-

1 Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1971, s. 810.
2 Mały słownik języka polskiego, [red.] E. Sobol, Warszawa 1999, s. 1034.
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nych instytucjach i zakładach (np. szpitale, domy starców) w celu niesienia pomocy 
innym ludziom3.

Wolna encyklopedia „Wikipedia” ujmuje „wolontariat” jako dobrowolną, bez-
płatną i świadomą pracę na rzecz innych ludzi lub całego społeczeństwa, która 
wykracza poza związki: rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie. „Wolontariusz” to 
– po prostu – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem wo-
lontariusza jest ochotnik4.

„Wolontariusze – stwierdza Małgorzata Załuska – to ludzie podejmujący się 
pracy bez wynagrodzenia, kierujący się chęcią poznania zawodu, pomagania innym 
oraz działania w imię akceptowanych celów”5. M. Załuska definiuje wolontariusza 
podobnie, jak uczynił to ustawodawca w obowiązującej w Polsce od pierwszego 
stycznia 2004 r. nowej ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie6. Zgodnie z art. 2 pkt 3 tego dokumentu przez pojęcie „wolontariusz” rozumie 
się osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasa-
dach określonych w ustawie.

Wolontariusz – jak trafnie zauważa Ewa Wojnowska7 – nie jest zatem pracow-
nikiem w rozumieniu kodeksu pracy, a korzystający z jego świadczeń nie jest pra-
codawcą. Świadczenia wolontariusza odpowiadają wprawdzie świadczeniom pracy, 
lecz podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 42 do art. 50 ustawy. 
W świetle tych przepisów wolontariusze mogą wykonywać świadczenia pracy wy-
łącznie na rzecz korzystających, którymi są:

a) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
b) organy administracji publicznej z wyłączeniem prowadzonej przez nie dzia-

łalności gospodarczej,
c) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub jed-

nostki organizacyjne nadzorowane przez te organy z wyłączeniem prowa-
dzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,

d) organizacje międzynarodowe, jeżeli postanowienia umów międzynarodo-
wych nie stanowią inaczej, a świadczenia na rzecz takich organizacji wyko-
nywane są przez wolontariuszy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle powyższego słuszne wydaje się twierdzenie, że nowa ustawa o insty-
tucji wolontariatu była „konieczna, ponieważ wprowadziła definicję wolontariusza, 

3 Encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 2003, s. 1160.
4 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat 23. 05. 2011. Angielski termin voluntary znaczy 

dosłownie „ochotniczy” lub „ochotniczo”.
5 M. Załuska, Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych, 

[w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, [red.] M. Załuska, J. Boczoń, Warszawa 
1996, s. 5.

6 Ustawa z dn. 24. 04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003, 
nr 96, poz. 873.

7 E. Wojnowska, Wybrane aspekty prawne wolontariatu, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych 
wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Toruń 2005, s. 148.
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podczas gdy w literaturze opisywano zjawisko wolontariatu jako jednostkową lub 
grupową formę funkcjonowania społecznego, czy formę wychowania środowisko-
wego. Wprowadzenie definicji wolontariusza – konkluduje E. Wojnowska – stano-
wi ważny etap w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego”8

.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie będzie miała 
jednak zastosowania do takiego definiowania „wolontariatu”, które znajduje się 
na przykład w „Słowniku wyrazów obcych” z 1971 roku. Słusznie tedy konstatuje 
swoje rozważania definicyjne o wolontariacie Dorota Moroń pisząc, że termin „wo-
lontariat” nie powinien być używany jako „określenie nieodpłatnego i obligatoryj-
nego świadczenia pracy, które stanowi nieodzowny element uzyskania określonego 
wykształcenia lub zdobycia określonego zawodu, kłóci się to bowiem z istotą tego 
pojęcia”9.

W piśmiennictwie okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej takie ujmowanie 
istoty wolontariatu bywało jednak dość powszechnie spotykane. Było to – jak się 
wydaje – rezultatem prowadzonych wówczas na szeroką skalę prac społecznych. 
Również z tego właśnie powodu w okresie PRL odeszły w zapomnienie niektó-
re idee wolontariatu, szeroko przecież rozwijane w czasach II Rzeczypospolitej. 
Niechęć do poświęcania wolnego czasu dla innych ma swoje korzenie w bezsen-
sownych i niepotrzebnych pracach społecznych, które nieraz były narzucane przez 
władze PRL. Współcześnie negatywny stosunek Polaków do „czynu społecznego” 
procesualnie ulega zmianie przede wszystkim w konsekwencji pozytywnych przy-
kładów i działalności edukacyjnej10.

We współczesnej literaturze przedmiotu definicje wolontariatu zawierają naj-
częściej trzy konstytutywne cechy tej szlachetnej idei oraz praktyki. Przykładem bo-
daj najbardziej reprezentatywnej definicji wolontariatu, która zawiera także akcent 
krytyczny (dotyczący określania tego fenomenu w niedalekiej przeszłości), zawiera 
dzieło „Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej”. Wolontariat 
w „tradycyjnym znaczeniu – piszą Danuta Lalak i Tadeusz Pilch – jest to praktyka 
bez wynagrodzenia dla nauczenia się zawodu. Współcześnie termin ten jest stoso-
wany na określenie bezpłatnej, dobrowolnej, ochotniczej i świadomej pracy stałej lub 
okazjonalnej na rzecz innych”11 [podkr. – T. P.].

Swoją definicję przedstawiają również Paweł Jordan i Małgorzata Ochman, 
którzy stwierdzają, że wolontariuszem jest ten, kto bezpłatnie, świadomie i dobro-
wolnie działa na rzecz innych, wykraczając w tym działaniu poza więzi rodzinno- 

8 Tamże, s. 147–148.
9 D. Moroń, Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wrocław 2009, s. 40.
10 Zwraca na to uwagę J. Olbrycht, Od pomocy sąsiedzkiej do systemu pomocowego wolontariuszy, 

[w:] Rodzina w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej wyzwaniem dla wolontariatu, [red.] H. Krzysteczko, 
Katowice 2001, s. 18.

11 Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej pracy socjalnej, [red.] D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 
1999, s. 335.
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-koleżeńsko-przyjacielskie12. Definicja ta zawiera konstytutywne cechy wolontaria-
tu i jest podobna do ujęcia, które przedstawili D. Lalak i T. Pilch. Jednak Jordan 
i Ochman idą nieco dalej – może nawet niepotrzebnie – gdy twierdzą, iż: „Wolon-
tariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, 
gdzie taka pomoc jest potrzebna”13. Twierdzenia tego nie można pozostawić bez ko-
mentarza, zwłaszcza z tej przyczyny, że w opracowaniu niniejszym podejmowana 
jest problematyka podstaw prawnych wolontariatu jako organizacji pozarządowej 
i formy realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego.

Jednakże przed zapowiedzianym komentarzem trzeba poczynić jeszcze jedną 
– choćby krótką – uwagę związaną z prawem o wolontariacie (a właściwie z pra-
wem o organizacjach pozarządowych) w Polsce w latach 1945–1989. Uwaga taka 
wydaje się potrzebna również z tego powodu, że ukazuje niektóre polityczne i praw-
ne determinanty możliwości działania organizacji charytatywnych i filantropijnych 
w powojennej Polsce.

Była już o tym wzmianka wyżej. W tym miejscu trzeba koniecznie dodać, iż po 
zakończeniu II wojny światowej – co słusznie zauważa Małgorzata Halszka Kurle-
to14 – wraz ze zmianą ustroju politycznego zmienił się również pogląd ówczesnych 
władz państwowych na politykę społeczną. Państwo stało się głównym podmiotem 
polityki społecznej, a jej realizacja została powierzona powołanym w tym celu od-
rębnym organom państwowym. Pierwszym takim organem było Ministerstwo Pra-
cy, Opieki Społecznej i Zdrowia15.

W nowej rzeczywistości politycznej i prawnej działające przed II wojną świa-
tową organizacje charytatywne i filantropijne zostały najpierw poddane kontroli 
państwa, a następnie zdelegalizowane. Od 1949 roku zarysowała się tendencja do 
przekazywania poszczególnych zadań z zakresu działalności społecznej innym re-
sortom i organom centralnym administracji państwowej oraz związkom zawodo-
wym. Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie tolerowały prywatnych insty-
tucji dobroczynnych i rozwiązały wszystkie fundacje dekretem Rady Państwa z 24 
kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji16. Należy przy tym pamiętać, że majątek 
prywatnych instytucji dobroczynnych przejęto na rzecz Skarbu Państwa bez od-
szkodowania17. Jakkolwiek jednak by było, nadal działały stowarzyszenia, ale pod 
kontrolą władz państwowych zostały pozbawione pełnej swobody i w znacznym 
stopniu ograniczyły zakres działalności.

12 P. Jordan, M. Ochman, Jak pracować z wolontariuszami, Warszawa 1997, s. 15.
13 Tamże.
14 M.H. Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Warszawa 2008, 

s. 33–35.
15 Zob. Ustawa z 31 grudnia 1944 r . o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej, 

Dz. U. nr 19, poz. 99.
16 Dz. U. z 1952 r. nr 25, poz. 172 ze zm.
17 Zob. J. Wygnański, Krótka historia instytucji fundacji w Polsce, typologia, problemy i wyzwania, 

http://www.fundacje.ngo.pl/przewodnik/ogolne/index.html 30. 09. 2011.
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Po 1956 roku w Polsce nastąpiło pewne odrodzenie się organizacji o charakte-
rze stowarzyszeń. Zezwolono również na reaktywowanie niektórych stowarzyszeń 
świeckich i katolickich oraz zapoczątkowano odbudowę działalności charytatywnej 
w parafiach. Po wprowadzeniu stanu wojennego społeczeństwo polskie na kilka lat 
zupełnie straciło możliwość swobodnego zrzeszania się. Dopiero na fali stopniowej 
liberalizacji życia społecznego w Polsce 6 kwietnia 1984 r. uchwalono nową ustawę 
o fundacjach, która była pierwszą ustawą tego typu w krajach demokracji ludowej18.

Prawo o wolontariacie – teoria i praktyka

Podstawę prawną tworzenia organizacji pozarządowych w naszym kraju sta-
nowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej19: Rozdział I – „Rzeczpospolita” i Roz-
dział II – „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”. Ustawa zasadnicza 
gwarantuje wolność tworzenia i działania podmiotów „trzeciego sektora”. W ra-
mach tych ogólnych norm prawnych mieści się wolontariat, którego definicja oraz 
istota została skonkretyzowana w przywołanej już wyżej „Ustawie z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Jest to podstawo-
wy akt prawny regulujący wolontariat w Polsce. Jednocześnie została przyjęta usta-
wa z 24 kwietnia 2003 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”.

Zgodnie z ustawą oraz przepisami, które ją wprowadzają, wolontariusze mogą 
pracować na rzecz dwóch sektorów: 1) sektora pozarządowego i 2) sektora publicz-
nego. Niezwykle ważną kwestią jest przy tym rozstrzygnięcie, czy „wolontariuszem 
może być każdy”. Twierdzenie to pojawia niczym mantra w niektórych definicjach, 
wielu publikacjach, mediach, a także w dyskursie publicznym. Wprawdzie ustawa 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zawiera regulacji wprowa-
dzających na przykład wiekowe ograniczenia, jeśli chodzi o świadczenie wolonta-
riatu, ale ustawodawca rozstrzyga to w innych przepisach szczegółowych.

Dorota Moroń – dyskontując dorobek innych autorów w tej właśnie kwestii 
– pisze, „że skoro świadczenie wolontariatu odpowiada świadczeniu pracy, status 
wolontariusza mogą posiadać osoby mające zdolność do czynności prawnych z zakre-
su prawa pracy, wynikającą z przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
[…], czyli osoby powyżej 16. roku życia [podkr. – T. P.], natomiast małoletni poniżej 
16. roku życia korzystają tylko z tych uprawnień wolontariusza, które mogą być 
wobec nich stosowane”20.

Inne stanowisko w przedmiotowej sprawie prezentuje Departament Pożytku 
Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Departament „stoi na 

18 M.H. Kurleto, dz. cyt., s. 34–35.
19 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 6 kwietnia1997 r.
20 D. Moroń, dz. cyt., s. 112.
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stanowisku, że osoba, która nie ukończyła 13. roku życia i nie posiada zdolności do 
czynności prawnych, nie może zawrzeć skutecznie umowy o wykonywanie świadczeń 
wolontariackich [podkr. – T. P.].

Umowa zawarta z osobą, która nie ukończyła lat 13, jest nieważna nawet wte-
dy, gdy zgodę na zawarcie umowy wyrażają przedstawiciele ustawowi (rodzice lub 
opiekunowie prawni) małoletniego”21.

Kontrowersyjny jest także problem, czy wolontariuszem danej organizacji 
może być formalny członek tej organizacji (partie polityczne, związki zawodowe, 
stowarzyszenia itp.), organizacje te prowadzą bowiem działalność na podstawie 
dobrowolnej i społecznej pracy swoich członków. „Ustawa z 27 czerwca 1997 r. 
o partiach politycznych” zakłada, że partia opiera swą działalność na pracy spo-
łecznej członków, a „Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych” nie 
określa wprawdzie wprost obowiązku pracy na rzecz związku, jednakże przyznaje 
związkowi prawo określenia w statucie obowiązków członków. „Ustawa z 7 kwiet-
nia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach” stanowi, że stowarzyszenie opiera się na 
pracy społecznej członków22.

Jakby tego było mało, istnieją pozostałe uregulowania prawne normujące pracę 
wolontariuszy: 1) w zakładach opieki zdrowotnej (takich jak na przykład: szpital, 
pogotowie ratunkowe, zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy, sanatorium, hospicjum, 
przychodnia, ośrodek zdrowia, żłobek), 2) w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych, 3) w szkołach i innych placówkach oświatowych, 4) w poradniach psycho-
logiczno-pedagogicznych i 5) w ośrodkach kuratorskich. Wszędzie tam obowiązują 
kandydatów i wolontariuszy ściśle określone, już to ustawowo, już to rozporządze-
niami resortowymi, wymogi prawne, a to oznacza, iż nie każdy, nie w każdej dzie-
dzinie życia społecznego i nie wszędzie może być wolontariuszem.

Słusznie tedy stwierdza Bartosz Olszewski, że: „Wolontariuszem może być za-
równo osoba pełnoletnia, jak i niepełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich 
niezbędna jest jednak zgoda rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego. 
[…] Wolontariusz winien mieć kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do 
rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń [podkr. – T. P.], jeżeli obowiązek ta-
kich kwalifikacji i pełnienia stosowych wymagań wynika z odrębnych przepisów23. 
Egzemplifikacją tego stanowiska może być § 24 ust. 2 „Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opie-
kuńczowychowawczych”, który stanowi, że: „Wolontariuszem w placówce może 
być osoba: 1) pełnoletnia; 2) poinformowana przez dyrektora placówki o specy-
fice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach do-
tyczących dzieci znajdujących się w tej placówce; 3) ubezpieczona przez dyrek-

21 Tamże, s. 113.
22 Tamże, s. 113–114.
23 B. Olszewski, Wolontariat jako forma realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Prawna 

działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, [red.] J. Blicharz i J. Bocia, Wrocław 2009, s. 656.
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tora placówki od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy; 
4) która nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowa-
nie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 5) która ma pełną zdolność 
do czynności prawnych”24.

Podobne rozwiązania zostały przyjęte w „Rozporządzeniu Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 
poradni specjalistycznych”. W § 8 ust. 2 stwierdza się, że „Wolontariuszem w po-
radni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy 
się postępowanie karne”25.

W rozporządzeniu tym – co jest również istotne z punktu widzenia podstaw 
prawnych wolontariatu – wyszczególnione zostały ponadto obowiązki dyrektora 
poradni26, który: 1) zawiera z wolontariuszem umowę określającą w szczególności 
zakres zadań wolontariusza i sposób ich realizacji, czas trwania umowy, w któ-
rej wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych w poradni zasad 
i obowiązków oraz do nieujawniania informacji dotyczących osób korzystających 
z pomocy poradni; 2) ubezpiecza wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody powstałe w związku z wykonywaniem zadań przez wolontariusza; 3) zapew-
nia warunki umożliwiające wykonywanie zadań przez wolontariusza.

„Analizując przepisy prawne – stwierdza na podstawie rezultatów badań empi-
rycznych D. Moroń27 – związane z podpisywaniem porozumień z wolontariuszami 
i praktykę stosowaną w organizacjach, można wyróżnić trzy główne rodzaje podpi-
sywanych umów:

– umowa na czas określony do 30 dni – nie jest obowiązkowa, chyba że wolon-
tariusz zażąda formy pisemnej,

– umowa na czas określony powyżej 30 dni – forma pisemna jest tu obowiąz-
kowa, wolontariusz zyskuje za to ustawowe zaopatrzenie w razie wypadku 
przy pracy,

– umowa na czas nieokreślony – również w formie pisemnej, a wolontariusz 
zyskuje zabezpieczenie ustawowe z tytułu wypadku przy pracy”.

Świadczenia wolontariuszy wykonywane są zatem na podstawie porozumie-
nia, które określa zakres prac, sposób i miejsce ich wykonywania, czas współpracy 

24 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dz. U. z 2007 r. nr 201, poz. 1455.

25 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 
poradni specjalistycznych, Dz. U. z 2003 r. nr 5, poz. 46.

26 Obowiązki dyrektora poradni zawarowane są w § 8 ust. 3 cytowanego rozporządzenia MENiS.
27 D. Moroń, dz. cyt., s. 164. Dorota Moroń przeprowadziła „badanie własne, o charakterze 

ilościowym, […] techniką ankietową. Zostało ono zrealizowane w terminie lipiec–październik 2008 r. 
na ogólnopolskiej próbie 380 podmiotów trzeciego sektora (pytano w nim o wolontariat w okresie od 
1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.)”: tamże, s. 9.
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i warunki rozwiązania. Porozumienie może również zawierać warunki i zasady od-
powiedzialności wolontariusza. Forma porozumienia jest uzależniona od okresu 
wykonywania przez wolontariusza świadczeń na rzecz korzystającego. Jakkolwiek 
by jednak było, w wypadku wykonywania świadczenia przez wolontariusza przez 
okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie28.

Prawa i obowiązki stron umowy o wykonaniu świadczeń przez wolontariu-
sza na rzecz korzystającego określa „Ustawa z dnia 24. 04. 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie”. Obowiązki określone w cytowanej usta-
wie są obligatoryjne. Na podstawie art. 46 ustawy wolontariuszowi przysługują: 
a) świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym; b) zaopatrzenie z tytułu wypadków przy wyko-
nywaniu świadczeń na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji 
publicznej, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicz-
nej, z wyłączeniem prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. Na 
podstawie art. 45 ustawy korzystający ma obowiązek: a) informować wolontariusza 
o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykorzystywanymi świadcze-
niami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami; b) zapewnić wolontariuszowi, 
na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bez-
pieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w za-
leżności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych ich wykonywaniem – odpo-
wiednie środki ochrony indywidualnej; c) pokrywać, na dotyczących pracowników 
zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowej i diet29.

Innymi słowy, wolontariusz powinien: 
1) mieć jasno określony zakres obowiązków, 
2) być świadomym odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością, 
3) wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie świadczeń i mieć 

regularny kontakt z tą osobą, 
4) mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, 
5) być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem 

świadczeń, 
6) być ubezpieczonym od odpowiedzialności, 
7) mieć satysfakcję z własnej aktywności,
8) przestrzegać kodeksu etycznego wolontariusza.
Natomiast organizacje korzystające ze świadczeń wolontariuszy powinny:
1) zapewnić respektowanie praw wolontariusza, 
2) dbać o skuteczną i efektywną współpracę wolontariusza i pracownika płat-

nego, 
3) rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych świad-

czeń, 

28 B. Olszewski, dz. cyt., s. 657–658.
29 E. Wojnowska, dz. cyt., s. 149–150.
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4) nie powierzać wolontariuszowi zadań realizowanych uprzednio przez za-
trudnionego pracownika płatnego, 

5) informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach, 
6) ponosić koszty finansowe wiązane z aktywnością społeczną wolontariusza, 
7) dbać o interesy wolontariusza,
8) nie wywierać presji moralnej na wolontariusza, skłaniającej do wykonywa-

nia świadczeń pozostających w konflikcie z jego przekonaniami30.
Dorota Moroń – poprzez wyniki badań własnych31 – pokazuje, na ile organiza-

cje współpracujące z wolontariuszami stosują się do owych obligatoryjnych reguł 
ustawowych. W tym celu badaczka wzięła pod uwagę niżej wymienione zmienne 
i na ich podstawie określiła liczbę podmiotów działających w pełnym (bądź niepeł-
nym) zakresie zgodnie z przepisami ustawy. „Wskaźnik zgodności działań organi-
zacji z prawem o wolontariacie” przedstawia się następująco:

1) wydawanie pisemnych zaświadczeń o wykonanych świadczeniach – 99,1 
proc.

2) zapewnienie środków ochrony indywidualnej – 93,9 proc.
3) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – 90,4 proc.
4) informowanie o prawach i obowiązkach – 80,9 proc.
5) pokrywanie kosztów służbowych i diet – 79,2 proc.
6) informowanie o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa – 72,6 proc.
7) podpisywanie porozumień z wolontariuszami pracującymi powyżej 30 dni 

– 31,3 proc.
8) zapewnianie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (wo-

lontariuszom pracującym do 30 dni) – 9,7 proc.

Działalność wolontariacka – aspekty etyczne

Wszelkie udzielanie pomocy – stwierdza Wanda Kaczyńska – jest sytuacją 
etyczną. W związku z tym twierdzeniem uczona przywołuje wybrane systemy etycz-
ne32 i odnosi zaproponowane w nich określenia etyczności do sytuacji niesienia 
pomocy. Uznając trafność tego podejścia warto w tym opracowaniu zdyskontować 
– przynajmniej niektóre i choćby częściowo – systemy etyczne.

I tak na przykład Sokrates – pisze W. Kaczyńska, korzystając sporadycznie 
z dorobku innych autorów – zwany ojcem etyki, stworzył system określany jako 
intelektualizm etyczny. Głęboka wiara w dobroć człowieka przywiodła ojca etyki 
do przekonania, że wystarczy, by człowiek wiedział, co jest dobre, a co złe, a bę-

30 http://www.wspieraniedawstwa-szpiku.pl/data/download/wszystko_o_wolontar.pdf 
28. 03. 2011.

31 D. Moroń, dz. cyt., s. 175–177.
32 W. Kaczyńska, W poszukiwaniu normatywnych i aksjologicznych podstaw etyki niesienia pomocy, 

[w:] O etyce służb społecznych, [red.] W. Kaczyńska, Warszawa 2010, s. 289–319.
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dzie czynił dobro i postępował moralnie. Wedle Sokratesa ktoś, kto czyni zło, bądź 
postępuje nieetycznie, zachowuje się tak wyłącznie dlatego, że nie wie, jak postę-
pować. Dlatego, wędrując po ulicach i agorze, nauczał młodzież samodzielnego 
myślenia – wydobywając swoimi pytaniami na jaw ukryte, właściwe człowiekowi 
dobro. Czynić dobro, postępować etycznie to – w etyce Sokratesa – wiedzieć, co 
jest dobrem.

Arystoteles, autor pierwszych w historii trzech dzieł na temat etyki, uznawany 
za twórcę etyki naukowej, a także trzynastowieczny kreatywny kontynuator jego 
myśli – św. Tomasz z Akwinu, idą znacznie dalej. Arystotelesowsko-tomistyczna 
etyka klasyczna znana jest przede wszystkim jako aretologia, to jest nauka o cno-
tach, czyli sprawnościach etycznych. Podstawowe dzieło etyczne Arystotelesa „Ety-
ka nikomachejska” (tytuł pochodzi od imienia Nikomachos, które nosił jego ojciec, 
a także uczeń Arystotelesa) jest wspaniałym opisem owych sprawności etycznych. 
W tej etyce, inaczej niż u Sokratesa, akcent pada na empirię, doświadczenie prak-
tyczne, ćwiczenie się, ergo wprawianie się w czynieniu dobra w praktyce postępo-
wania etyczno-moralnego. Ważny dla etycznego służenia pomocą jest wymóg dąże-
nia do perfekcji, a to u Arystotelesa oznacza eudajmonia, czyli dążenie do szczęścia 
jako indywidualnej doskonałości osobowej33.

Pozostawiając, z oczywistych względów, niejako na uboczu niniejszego refera-
tu myśl etyczną (odnoszącą się do podejmowanych tu kwestii) takich koryfeuszy, 
jak Thomas Hobbes, Jeremy Bentham czy John Stuart Mill, trzeba koniecznie się-
gnąć do osiemnastowiecznej etyki Immanuela Kanta, który uchodzi za filozofa 
niemal ostatecznie przekonanego o dobrej woli człowieka. Etyka I. Kanta jest etyką 
obowiązku. Człowiek w etyce królewieckiego filozofa jest tym bardziej moralny, im 
bardziej musi przełamywać, przezwyciężać siebie na drodze czynienia dobra, na 
przykład udzielania pomocy.

Jednakże tym, co najbardziej oddziałuje na myślenie i działanie człowieka, 
jest pewna wersja sformułowanego przez Kanta imperatywu kategorycznego, który 
każe traktować człowieka wyłącznie jako cel, nigdy zaś jako środek postępowania 
ludzkiego. Imperatyw ten został zapożyczony i rozwinięty przez dwudziestowiecz-
nych personalistów polskich, zwłaszcza przez Karola Wojtyłę, a także jego uczniów 
i następców34. W posynodalnej adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” w 1988 
roku Jan Paweł II pisał, że „zwłaszcza w społeczeństwach zorganizowanych powsta-
ją i rozpowszechniają się wciąż nowe formy wolontariatu przyjmującego postać 

33 Tamże, s. 289–293. „Etyka nikomachejska” zawiera słynne zdanie wprowadzające, które niesie 
ze sobą najważniejsze cechy etyki mędrca ze Stagiry: „Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie 
też wszelkie zarówno działanie, jak i postanowienie, zdają się zmierzać do jakiegoś dobra i dlatego 
trafnie określono dobro jako cel wszelkiego dążenia” [podkr. – T. P.]. Dalej autor stwierdza, że ten cel 
powszechnie nazywany jest szczęściem i rozważa różne pojmowanie szczęścia przez ludzi. Człowiek 
szlachetny – pisze Arystoteles – uznaje za nie doskonałość. Stąd etykę cechuje „teleologizm” (gr. teleos 
– cel), „eudajmonizm” (gr. eudajmonia – szczęście), „perfekcjonizm” (łac. perfectia – doskonałość); 
V.E. Bourke, Historia etyki, Warszawa 1994, s. 27 i nast.

34 W. Kaczyńska, dz. cyt., s. 300–301.
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wielorakich posług i dzieł. Wolontariat przeżywany w jego prawdzie, jako bezin-
teresowne służenie ludziom zwłaszcza najbardziej potrzebującym i zapomnianym 
przez struktury opieki społecznej, należy określić jako ważny wyraz apostolstwa, 
w którym świeccy mężczyźni i kobiety pełnią rolę pierwszoplanową”35.

Papież 1 maja 1991 roku, w trzynastym roku pontyfikatu, w „Centesimus an-
nus” pisał, że człowiek: „Będąc osobą, może uczynić z siebie dar dla innej osoby 
czy innych osób”36. W przesłaniu skierowanym do wolontariuszy na zakończenie 
Międzynarodowego Roku Wolontariatu w 2001 roku napisał: „Jesteście znakiem 
nadziei w naszych czasach. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem 
nadziei i cierpieniem, otwieracie niewyczerpane źródła poświęcenia, dobroci posu-
niętej aż do heroizmu, które wypływają z ludzkiego serca”37.

Odnotować jeszcze trzeba niekwestionowaną przydatność dla idei wolontaria-
tu twórczości Tadeusza Kotarbińskiego. Autor „Traktatu o dobrej robocie”, twór-
ca prakseologii i etyki niezależnej, zarysowując wzór opiekuna spolegliwego jako 
centralnej kategorii etyki niezależnej, nawiązał do wzorca porządnego człowieka.  
„W pełni dbać o sprawy cudze – pisał T. Kotarbiński – może ten tylko, kto jest uspo-
sobiony życzliwie względem podopiecznych, nadaje się więc na opiekuna bodaj 
najbardziej człowiek dobry, o dobrym sercu, wrażliwy na cudze potrzeby i skłonny 
do pomagania”38. Warto też przywołać w tym właśnie miejscu wzór opiekuna spo-
legliwego tak, jak był on definiowany przez T. Kotarbińskiego, ponieważ dla idei 
oraz praktyki wolontariatu ujęcie to może być bardzo przydatne. „Opiekun – pisał 
twórca etyki niezależnej – wtedy jest spolegliwy, kiedy można słusznie zaufać jego 
opiece, że nie zawiedzie, że zrobi wszystko, co do niego należy, że dotrzyma placu 
w niebezpieczeństwie i w ogóle będzie pewnym oparciem w trudnych okoliczno-
ściach”39.

I jeszcze jedno – otóż T. Kotarbiński, jako jeden z najznamienitszych filozofów 
XX wieku i wielki humanista, marzył i czynił wiele w tym kierunku, „by świat był 
tak urządzony, żeby nikt nikomu nie był zmuszony zadawać ciosów sprowadzają-
cych nieszczęście, lecz żeby wszyscy wszystkim wzajemnie dopomagali w obronie 
przed klęską”40 [podkr. – T.P.].

Jednak dopomagać może ktoś, kto ma odpowiednie predyspozycje. Wolonta-
riusz-profesjonalista powinien zatem odznaczać się przede wszystkim takimi ce-
chami, jak: 1) empatia, 2) szacunek i pozytywne spojrzenie na podopiecznego, 
3) tolerancja, 4) konkretność w kontaktach z podopiecznym, 5) dar przekonywania, 

35 http://www.wolontariat.diecezja.tarnow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id= 
409&ltemid=75 (28. 05. 2011).

36 Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 41, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_2.html#m4 (28. 05. 2011).

37 http:// www.wolontariat.diecezja.tarnow.pl (30. 05. 2011).
38 T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1967, s. 69.
39 Tamże, s. 68.
40 Tamże, s. 72.
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gwarantujący podopiecznemu poczucie bezpieczeństwa, tworzący odpowiedni kli-
mat dla uświadomienia sobie przez podopiecznego swojej sytuacji, 6) radość życia, 
akceptacja zmiany, świadomość, że każdy człowiek musi radzić sobie z problema-
mi, 7) brak konformizmu, otwartość umysłu, 8) pragnienie zwiększenia u ludzi swo-
body wyboru i kontroli nad własnym życiem, 9) odwaga mówienia podopiecznym 
o ich realnych problemach, 10) odwaga konfrontacji z krytyką i oskarżeniami41.

Dotychczasowe roztrząsania ukazują, że ideał wolontariusza można wyprowa-
dzić z kilku źródeł i budować wedle następujących podstaw obiektywnych42:

1) na podstawie eksplikacji pojęcia „wolontariusz” – na przykład definicji za-
wartej w ustawie;

2) na podstawie badań empirycznych – ustala się cechy przypisywane wolonta-
riuszom w opinii przedstawicieli różnych środowisk;

3) na podstawie przesłanek teoretycznych – filozoficznych, etycznych, psycho-
logicznych czy socjologicznych, na przykład T. Kotarbińskiego teoria opie-
kuna spolegliwego;

4) na podstawie refleksji teologicznej i ewangelicznej, a także nauczania papie-
ża Polaka, na przykład encyklik: „Centesimus annus” i „Dives in misericor-
dia”.

Andrzej J. Sowiński stwierdza dalej, że przedstawiona koncepcja opisu ideału 
osobowości wolontariusza odwołuje się do teorii cech Gordona Allporta. Uwzględ-
niając tylko cechy kierunkowe i cechy instrumentalne tej teorii osobowość wolonta-
riusza przyjmuje postać następującą:

Cechy kierunkowe – dominujące: afirmacja życia (szacunek dla godności czło-
wieka i jego życia), gotowość czynienia dobra (chęć niesienia pomocy potrzebu-
jącym), wrażliwość społeczna (dostrzeganie potrzeb społecznych i pragnienie za-
dośćuczynienia tym potrzebom).

Cechy kierunkowe – zasadnicze: umiłowanie idei (stanowiącej aksjologiczną 
podstawę całej działalności wolontariusza), pragnienie samourzeczywistnienia (re-
alizujące się poprzez pacę nad sobą – samokształcenie i samowychowywanie).

Cechy kierunkowe – wtórne: na przykład wielkoduszność, szlachetność, dziel-
ność, odpowiedzialność.

Cechy instrumentalne – dominujące: profesjonalizm w dziedzinie uprawianej 
działalności, dyspozycyjność w zakresie wykonywanych świadczeń.

Cechy instrumentalne – zasadnicze: samodzielność w działaniu (umiejętność 
zaplanowania pracy, samokontrola, inicjatywa itp.), komunikatywność (umiejęt-
ność nawiązywania kontaktu i poprawnych relacji z drugim człowiekiem).

Cechy instrumentalne – wtórne: jak zaradność, stałość i zdyscyplinowanie43.

41 M. Davies, Czerpanie przez pracownika socjalnego z zasobów własnego ja, [w:] Praca socjalna – 
pomoc społeczna, [red.] J. Kwaśniewski, Warszawa 1995, s. 111 i nast.

42 A. J. Sowiński, W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza, [w:] Wolontariat w obszarze…, 
dz. cyt., s. 98–99.

43 Tamże, s. 99–101.
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Ujęcie to jest dość daleko idącym uproszczeniem, ale zapewne nie zniekształ-
ca teorii cech G. Allporta w odniesieniu do rozważanego tu ideału osobowości 
wolontariusza.

Wiele spośród wyszczególnionych wyżej cech wolontariusza zawierają Karta 
Etyczna Wolontariusza i Kodeks Etyczny Wolontariusza.

Karta Etyczna Wolontariusza44 z 1996 roku została opracowana przez zespół 
Centrum Wolontariatu w Warszawie i dotyczy każdego wolontariatu zorganizowa-
nego. Jej pełna treść zawiera następujące zobowiązania wolontariusza:

•	 Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
•	 Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
•	 W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań poinformuję 

o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
•	 Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które 

mogą być niewłaściwie rozumiane.
•	 Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
•	 Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy dla innych 

osób.
•	 Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
•	 Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
•	 Będę działać w zespole.
•	 Będę osobą, na której można polegać.
•	 Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode 

mnie oczekuje.
•	 Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej 

dobrze wykonanej pracy.
•	 Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
•	 Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.
Łatwo zauważyć, że Karta Etyczna Wolontariusza jest zbiorem praw, obowiąz-

ków i zasad, których powinny przestrzegać organizacje prowadzące działalność na 
podstawie aktywności społecznej wolontariuszy.

Kodeks Etyczny Wolontariusza45 jest nieformalnym zbiorem norm i zasad po-
stępowania, które nie są zapisane w ustawach czy rozporządzeniach. Każdy wolon-
tariusz powinien:

•	 Być pewnym – dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
•	 Być przekonanym – nie oferuj swojej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany 

o wartości tego, co robisz.
•	 Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

44 http://www.wdepresji.fora.pl/wolontariat,67/kartaetyczna-wolontariusza,203.html 
(28. 05. 2011).

45 http://www.wspieraniedawstwa-szpiku.pl/data/download/wszystko_o_wolontar.pdf 
(28. 03. 2011).
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•	 Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może oka-
zać się, że mają swoje uzasadnienie.

•	 Mówić otwarcie – pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by 
tłumione wątpliwości odciągnęły cię od tego, co najważniejsze.

•	 Chętnie się uczyć – rozszerzaj swoją wiedzę i umiejętności.
•	 Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o swojej organizacji 

i pracy.
•	 Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – będziesz pracował lepiej i z większą 

satysfakcją, wykonując to, czego od ciebie się oczekuje.
•	 Być osobą, na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonuj 

to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie 
spełnić.

•	 Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający 
na własną rękę jest mało skuteczny i mało efektywny.

W konkluzji tego fragmentu opracowania należy zaznaczyć, że istnieje wiele 
kodeksów etycznych. Stosują je w swojej działalności różnorodne instytucje i or-
ganizacje pozarządowe zarówno o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym jak 
i międzynarodowym, a mianowicie: szkoły, hospicja, ośrodki pomocy społecznej, 
samorządy, Greenpeace, Amnesty International i inne, na przykład organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność wspierającą dawstwo szpiku. Wszędzie tam, 
gdzie są stosowane kodeksy etyczne – wskazujące zasady moralne postępowania 
wolontariuszy – można lepiej realizować zadania wynikające z przyjętych progra-
mów działania. Zawsze trzeba jednak pamiętać, żeby zbytnio nie formalizować 
współpracy uczestniczących podmiotów wolontariatu, bo to może zniechęcić po-
tencjalnych wolontariuszy.
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Legal Framework and Ethical Basis of the Voluntary Service

Summary: Constitutional democracies guarantee their citizens considerable freedom on a wide 
range of public activities. For a well functioning civil society -the goal we are striving for- how-
ever, the propagation of diverse intrinsic values is essential. A pillar of any civil society is the vol-
untary service. The promotion of its basic concepts constitutes the absolute condition (condition 
sine qua non) to tackle pressing public issues efficiently and successfully on the long range. This 
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applies particularly to neighborhoods and communities where of late a honorary, disinterested 
and voluntary assistance of the socially disadvantaged has become a pressing general issue. It is 
foremost the voluntary service, that exemplifies practised humanity and constitutes one of the 
most efficient ways to build up a humane society. The foundations of rendering this noble gift to 
others - the ability to share part of one’s life with the fellow human being by supporting the aban-
doned, deserving and infirm as well as members of the fringe groups of society- are the Code of 
Civil Law as well as the moral, ethical and cultural codes of our country.

Key words:  voluntary service, differing definitions, welfare policy, legal basis for charity, public 
domain, private domain, the volunteer’s range of duties, the volunteer’s authoriza-
tion, the volunteer’s code of ethics, the ideals of the voluntary service.


