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Wolontariat jako forma rozwoju społeczności lokalnej 

 

Cel szkolenia 
Warsztaty poświęcone zagadnieniu wolontariatu jako formy rozwoju społeczności lokalnej umożliwią 

zdobycie wiedzy na temat pracy z wolontariuszem w organizacji pozarządowej. Uczestnicy poznają 

obowiązujące prawo dotyczące wolontariatu, zdobędą wiedzę w jaki sposób umiejętnie zarządza   

zespołem, jak umożliwi   rozwój kompetencji wolontariuszy oraz w jaki sposób ich pozyska  .  

 

Plan szkolenia 
Dzień 1 
8:00-8:05 – Rozpoczęcie szkolenia  

8:05-9:30 – Wprowadzenie do zagadnienia wolontariatu 

9:30-9:45 – przerwa kawowa 

9:45-11:15 – Wolontariusz w świetle prawa 

11:15-11:30 – przerwa kawowa 

11:30-13:00 – Pozyskanie wolontariuszy  

13:00-14:00 – przerwa obiadowa 

14:00-15:30 – Praca warsztatowa – strategia pozyskiwania wolontariuszy 

 

Dzień 2 
8:00-9:30 – Rola koordynatora wolontariatu 

9:30-9:45 – przerwa kawowa  

9:45-11:15 - Integracja zespołu wolontariuszy 

11:15-11:30- przerwa kawowa 

11:30-13:00 – Planowanie pracy i rozwoju wolontariusza 

13:00-14:00 – Obiad 

14:00-15:30 – Praca warsztatowa – dokumentacja pracy wolontariusza 

 

  



Materiały szkoleniowe 
 

 

Wprowadzenie do zagadnienia wolontariatu 
 

Wolontariat zewnętrzny występuje w 82% organizacji o budżecie przekraczającym 1 milion zł, w 68% 

tych z budżetem od 100 tys. zł do 1 miliona oraz tylko w 42% najbiedniejszych, dysponujących 

środkami nieprzekraczającymi 1 tys. zł. Nie oznacza to, że w mniejszych organizacjach pomoc 

wolontariuszy zewnętrznych jest niepotrzebna, lub skala ich działa   nie wymaga aż  takich nakładów 

pracy jak dużych NGO. Brakiem wolontariuszy zewnętrznych w małych organizacjach jest zazwyczaj 

nieumiejętnoś   ich pozyskania i włączenia do pracy. Organizacje zwykle angażują wolontariuszy 

w przypadku nagłej większej ilości pracy. Jednym z powodów nawiązywania współpracy 

z wolontariuszami zewnętrznymi jest chę   zapewnienia napływu „świeżej krwi” i nowych pomysłów 

do organizacji. Wówczas, niejako w zamian, wolontariusze mogą   realizowa   własne inicjatywy pod 

egidą organizacji. Wolontariat stanowi   może początek długotrwałej współpracy z organizacją. 

 

Wolontariat to słowo wywodzące się   z języka łaci skiego, voluntarius oznacza dobrowolny. zatem 

wolontariat to coś dobrowolnego, nieprzymusowego, robionego z własnej woli, bez oczekiwania 

wymiernych korzyści. Natomiast staż , praktyka studencka to forma nauki w miejscu pracy, służąca 

zdobyciu nowych umiejętności oraz doświadczenia w określonym zawodzie. Nauka ta może mie   

płatną lub bezpłatną  ormę   i z pewnością   stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania się   przed 

przełożonymi, którzy mogą   sta   się   przyszłymi pracodawcami stażysty/praktykanta Uszczegółowienie 

pojęcia wolontariatu znajdziemy w Ustawie opp. zapisano w niej, że wolontariat to „ochotnicze i bez 

wynagrodzenia wykonywanie świadcze   na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji 

publicznej oraz jednostek im podległych”. Podobnie wolontariat został zde iniowany przez 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie: „wolontariat to bezpłatne, świadome 

i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza obowiązki rodzino–koleże sko-

przyjacielskie”. Obie definicje podkreślają   wolontariat jako pracę o niezarobkowym charakterze, 

o dobrowolnym wymiarze, a także wskazują  , że jest to świadczenie na rzecz innych, w tym osób 

 zycznych niezwiązanych z wolontariuszem/wolontariuszką wieżami rodzinnymi, koleże sko-

przyjacielskimi oraz instytucji posiadających osobowoś   prawną. 

 

Co jest w wolontariacie najważniejsze? 

• Zajmowanie się tym, co naprawdę lubisz robi  

• Pomaganie tym, którym naprawdę chcesz pomaga  

• Uczenie się czegoś nowego – nuda jest wrogiem wolontariatu! 

• Dzielenie się tym, co już umiesz – każdy z nas umie robi  coś, czego nie potra ią inni. Wolontariat 

oznacza dzielenie się czymś więcej, niż Twoim wolnym czasem! 

• Stała współpraca z organizacją – żeby naprawdę pomóc i nauczy  się przy tymczegoś nowego, 

trzeba poby  z organizacją dłużej niż parę tygodni. 



• Poznawanie nowych ludzi, którzy zainspirują Cię do działania! 

 

Wolontariusz w świetle prawa 
 

Działania w obszarze pożytku publicznego oraz wolontariacie reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).  

Kim jest wolontariusz? 

Według art. 2 ust. 3 Ustawy opp wolontariusz to osoba fizyczna, świadcząca nieodpłatnie w sposób 

ochotniczy pracę na rzecz korzystającego na zasadach określonych w ustawie. Nasuwa się   pytanie: 

czy w związku z tym, że wolontariusz/wolontariuszka świadczą   pracę są   pracownikiem w rozumieniu 

prawa pracy? 

Wolontariusz ani wolontariuszka nie są   pracownikami, ponieważ  za swoją pracę wykonywaną na 

rzecz korzystającego nie pobierają   wynagrodzenia. świadczenie to ma charakter nieodpłatny,  

a wolontariusze realizują   je na podstawie porozumienia wolontariacie, czyli umowy cywilnoprawnej, 

a nie umowy o pracę (art. 3 w zw. z art. 42 Ustawy). Wolontariusza nie możemy zakwali kowa   jako 

pracownika nawet pomimo tego, że wykonuje on swoje świadczenia pod kierownictwem. Warto 

również  przytoczy   opinię, według której nie powinno by   kwestionowane słowo „praca” 

w odniesieniu do usług świadczonych przez wolontariusza. Hasło to jest używane w znaczeniu 

szerszym niż  wykonywanie obowiązków w ramach stosunku pracy i nie ma ono „magicznej” mocy 

powodującej przekształcenie danego stosunku prawnego w stosunek pracy. zgodnie z art. 22 § 1 

Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się   do wykonania pracy 

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudnienia 

pracownika za wynagrodzeniem. zatrudnienie na takich warunkach jest zatrudnieniem na podstawie 

stosunku pracy, bez względu na nazwę   zawartej przez strony umowy (art.22 § 11 k.p.). Stosunek 

pracy nawiązuje się   na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy 

o pracę (art.2 k.p.). z zagadnieniami prawa pracy związane są   obawy wyrażane niekiedy przez 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. zastanawiają   się   oni bowiem, czy organy ochrony prawa 

pracy podczas dokonywania kontroli nie zakwes onują   pracy wykonywanej przez wolontariuszy? Czy 

urzędnicy nie przyjmą   przypadkiem, że strony (wolontariusza i organizację) łączy w rzeczywistości 

stosunek pracy. Gdyby tak stwierdzono, urzędnicy mieliby prawo wyciagnięcia daleko idących 

niekorzystnych konsekwencji dla zatrudniającej wolontariusza organizacji, w postaci kary za 

wykroczenie przewidzianej w art. 281 pkt 1 k.p., konieczności wypłacenia wolontariuszowi 

wynagrodzenia za wszystkie usługi, a także konieczności zapłacenia składek na ubezpieczenie 

społeczne i nakazu dopełnienia innych obowiązków przewidzianych w przepisach prawa pracy. 

pewną podstawą dla tych obaw może by    akt, iż  w praktyce zasadniczym kryterium, jakie stosują   

inspektorzy pracy i sądy pracy dla dokonania kwali kacji danego stosunku prawnego jest łączący 

świadczącego pracę z drugą stroną stosunek podporzadkowania (praca wykonywana „pod 

kierownictwem”). W typowych sytuacjach wolontariusz nie podejmuje swoich działa   całkowicie 

samodzielnie, lecz powinien stosowa   się   do wskazówek drugiej strony, która jego pracę organizuje. 

pomimo powyższej cechy pracy wolontariusza/wolontariuszki nie możne by   wątpliwości, że 

czynności przez niego wykonywane nie mieszczą   się   w ramach stosunku pracy. Samo 

podporzadkowanie nie wystarcza do uznania, że w grę   wchodzi stosunek pracy. Tymczasem 

kryterium to jest w praktyce organów pracy najważniejsze jedynie dlatego, że najistotniejszym 

problemem, który organy te rozstrzygają  , jest określenie charakteru prawnego stosunków 

odpłatnych. Nie powinno by   żadnych wątpliwości, że o ile wyraźnie zastrzeżono nieodpłatnoś   usług 



świadczonych przez wolontariusza/ wolontariuszkę  , nie jest on z drugą stroną związany stosunkiem 

pracy. reasumując można powiedzie  , że: stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem 

nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym, a wykonywana przez wolontariusza 

praca na rzecz korzystającego jest świadczeniem „odpowiadającym świadczeniu pracy”, a nie 

świadczeniem pracy. 

W związku z powyższym należy pamięta  , że przepisy dotyczące pracowników odnoszą   się   również  do 

wolontariuszy/wolontariuszek. 

Wolontariuszem może by   zarówno kobieta, jak i mężczyzna, w tym również  osoba 

niepełnosprawna, jeżeli tylko pozwala jej na to zdrowie i poziom niepełnosprawności.  

Osoba bezrobotna również  może pracowa   woluntarystycznie. istotne jest jednak, aby wypełniała 

obowiązki wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy4. Wówczas nie 

straci statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku.  

Wolontariuszami mogą   by   również  cudzoziemcy przebywający legalnie na terenie polski. Nie muszą 

oni uzyskiwa   zezwolenia na pracę wolontaryjną, ponieważ  świadczenie wolontariusza nie jest 

traktowane jako świadczenie pracy.  

Osoby niepełnoletnie, poniżej 18 roku życia, mogą   wykonywa   pracę wolontaryjną po uzyskaniu 

zgody przedstawiciela ustawowego, czyli rodziców/rodzica lub prawnych opiekunów. instytucje 

korzystające ze świadcze   niepełnoletnich muszą uzyska   taką zgodę   na piśmie.  

Należy o tym pamięta  , ponieważ  zawierane z wolontariuszem porozumienie jest umową 

cywilnoprawną, zatem osoby je zawierające muszą posiada   pełną zdolnoś   do czynności prawnych. 

jak wynika z kodeksu cywilnego, pełną zdolnoś   do czynności prawnych nabywa się   z chwilą uzyskania 

pełnoletniości. Oznacza to, że wolontariuszami mogą   by   przede wszystkim osoby, które uko czyły 

18 lat. Dlatego właśnie podmioty uprawnione do zawierania umów z wolontariuszami, które chcą   

przyją   niepełnoletniego ochotnika, muszą podpisa   porozumienie nie z nim, tylko z reprezentującym 

go przedstawicielem ustawowym. ponadto, mimo że ustawa wyraźnie nie określa wieku 

wolontariuszy, przyjmuje się  , że nie powinni oni mie   mniej niż  13 lat. Małoletni, którzy nie uko czyli 

jeszcze trzynastego roku życia, nie ponoszą   odpowiedzialności za wyrządzoną   szkodę   (art. 426 k.c.). 

jednak w sytuacji, gdy wolontariuszami są   uczniowie w ramach zaję   nadobowiązkowych w szkole 

i działają   pod stałą opieką nauczyciela, mogą   by   wolontariuszami bez względu na wiek. 

 

Gdzie i na jakich zasadach                 wolontariusze?  

świadczenia wolontariusze mogą   by   wykonywane u korzystającego. W Ustawie opp zostały 

określone instytucje mogące korzysta   z pracy wolontariacie. Korzystającym mogą   by  :  

• organizacje pozarządowe – podmioty prawne (posiadające zdolnoś   prawną lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolnoś   prawną), niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu 

Ustawy o  inansach publicznych, nie działające w celu osiągniecia zysku, w tym  undacje 

i stowarzyszenia - tzw. trzeci sektor; 

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;   

• spółdzielnie socjalne, z wykluczeniem obszarów działalności gospodarczej;   

• osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków 

wyznaniowych np. para e, zakony, ale też bractwa prawosławne, gminy żydowskie lub 

muzułma skie;   



• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   oraz kluby sportowe, będące 

spółkami, które: nie działają   w celu osiągniecia zysku, przeznaczają   całoś   dochodu na 

realizację celów statutowych, nie przeznaczają   zysku do podziału między swoich członków, 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (zatem nie wszystkie spółki akcyjne i sp. z o.o., ale 

wyłącznie tzw. spółki non-profit)   

• organy administracji publicznej – centralnej i samorządowej;  

• jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te 

organy;  

• szkoły i inne placówki oświatowe;  

• instytucje kultury: teatry, filharmonie, biblioteki, muzea, galerie sztuki, ogniska artystyczne, 

domy kultury;  

• jednostkiorganizacyjnepomocyspołecznej: ośrodki pomocy społecznej, domy opieki 

społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki 

opieku czo- wychowawcze;  

• zakłady opieki zdrowotnej.  

Powyższe uprawnione podmioty mogą   korzysta   ze świadcze   wolontariuszy z wyłączeniem 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. jedynym sektorem, który nie może korzysta   

z pracy wolontaryjnej jest tzw. drugi sektor – biznesu.  

 

Aspekty prawne d ty z  e wolontariuszy  

Podejmując lub o erując pracę woluntarystyczną   należy zna   prawa i obowiązki wobec 

korzystającego.  

Podstawowym prawem wolontariusza jest:  

• zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadcze  ,   

• poproszenie korzystającego z pomocy wolontariusza o potwierdzenie treści 

porozumienia, wydanie pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonywaniu świadcze  ,  

• bycie informowanym przez korzystającego o przysługujących wolontariuszowi prawach 

i obowiązkach oraz posiadanie dostępu do tych informacji,  

• posiadanie informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpiecze stwa związanym z wykonywanymi 

świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,  

• posiadaniebezpiecznych i higienicznych warunków pracy,  

• zwrot kosztów podróży służbowych i diet,  

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wolontariusz wykonuje 

świadczenia przez okres nie dłuższy niż  30 dni.  

Wolontariuszowi mogą   przysł giwa  :  

• świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym,   

• zwrot kosztów szkole  ,    

• zwrot innych niezbędnych kosztów ponoszonych przez wolontariusza. 

Niezmiernie ważne, jak w każdej pracy, w tym wykonywanej wolontarystycznie, jest wypełnianie 

obowiązk w wobec  praco awcy , w tym przypadku – korzystającego.  

 



 olontari sz ma obowiązek:  

 przestrzega  warunków porozumienia wolontariackiego,   

 jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek posiadania kwali kacji i spełniania wymaga  

odpowiednich do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, wolontariusz musi je posiada ,  

 przestrzega  przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy,   

 przestrzega  tajemnicy służbowej,   

 etycznego zachowania.   

 

Na żądanie wolontariusza korzystający potwierdza na piśmie treś  porozumienia, wydaje pisemne 

za wia czenie, zawierające zakres wykonywanych świadcze  oraz opinię o ich realizacji. Treś  obu 

dokumentów może by  zawarta w jednym piśmie.  orzystający może również pokry  inne niezbędne 

koszty ponoszone przez wolontariusza oraz koszty szkole .  

Podstawą prawną wykonywania świadcze  jest umowa cywilna określana nazwą  poroz mienie 

wolontariackie/ mowa wolontariacka . Ustawa opp w art. 44 ust. 4 określa obowiązek ten jako 

 akultatywny, używając s ormułowania „powinno”. Dla porównania jednak w zapisie art. 30 kodeksu 

pracy dotyczącym rozwiązania umowy o pracę również użyto słowa „powinno”, ale interpretuje się je 

jako nakaz. Należy zatem umówiony między stronami zakres świadcze , w tym wszystkie prawa oraz 

obowiązki, zawrze  w  ormie porozumienia pisemnego. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w której 

świadczenie wolontariusza/ wolontariuszki jest wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni, a więc 

ponad miesiąc. Podmioty, przedmiot wykonywanego świadczenia, zakres oraz okres współpracy 

określane są wspólnie przez korzystającego i wolontariusza. Porozumienie winno również zawiera  

zapis dotyczący możliwości jego rozwiązania przez strony16. Natomiast jeżeli w umowie nie określono 

takiej sytuacji, każda ze stron będzie miała prawo dochodzi  swoich roszcze , gdyby poniosła szkodę 

wskutek wcześniejszego rozwiązania umowy.  

W przypadku konieczności rozwiązania porozumienia przez którąś ze stron, należy zachowa   ormę 

pisemną. Ma to znaczenie chociażby dla celów dowodowych. W sytuacji, gdy zaistnieje wątpliwoś , 

czy wolontariusz dalej działa w organizacji, pisemne rozwiązanie współpracy bezspornie rozstrzygnie 

tę kwes ę. Warto pamięta , że w porozumieniu powinna się znaleź  in ormacja o możliwości jego 

rozwiązania.  

 akt  zawarcia  mowy z wolontari szem nie trzeba zgłasza   o     i    . Należy jednak pamięta , 

że gdy urzędnik Pa stwowej Inspekcji Pracy będzie przeprowadzał kontrolę w zakresie przestrzegania 

prawa pracy w placówce, w której oprócz wolontariuszy są   również  pracownicy, ma prawo sprawdzi  , 

czy w stosunku do wolontariusza są   przestrzegane normy  odeksu pracy, w zakresie przepisów BHP 

oraz warunki zwrotu kosztów podróży i diet. Natomiast ZUS powinien zosta   poinformowany 

o zawartym porozumieniu tylko w przypadku opłacania składek zdrowotnych za wolontariusza oraz 

złożenia wniosku o udzielenie wolontariuszowi świadczenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu 

świadcze  .  

 

Ubezpieczenie wolontariusza 

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

Wolontariusz powinien by  ubezpieczony od wypadków, jakie mogą się przytra i  w trakcie 

wykonywania świadcze . W zależności od czasu trwania porozumienia możliwe są dwie sytuacje: 

 



Sytuacja 1. 

Gdy wykonuje świadczenia jako wolontariusz przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a także wtedy gdy 

porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony, korzystający ma obowiązek ubezpieczenia 

wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.  orzystający musi zatem podpisa  umowę 

z towarzystwem ubezpieczeniowym. 

W przypadku gdy podpisana jest  umowa na czas nieokreślony, wolontariusz musi by  ubezpieczony  

od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres pierwszych 30 dni wykonywania świadcze . 

Sytuacja 2. 

Jeśli podpisane zostało porozumienie na okres dłuższy niż 30 dni, korzystający nie musi ubezpiecza  

wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponieważ ustawowo przysługuje mu 

ubezpieczenie na mocy ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych 

powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674). 

W takiej, sytuacji wolontariusz jest objęty ubezpieczeniem już od pierwszego dnia obowiązywania 

porozumienia. ,Jeżeli na mocy porozumienia wolontariusz został delegowany na terytorium innego 

pa stwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastro a 

naturalna korzystający ma obowiązek ubezpieczy  go od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 

zawrze  ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą. W przypadku delegowania na 

terytorium innego pa stwa, ale w innych warunkach, korzystający jedynie może zapewni  

wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów 

leczenia podczas pobytu za granicą. 

 Ubezpieczenie zdrowotne 

Jeżeli wolontariuszem nie jest objęty żadnym ubezpieczeniem zdrowotnym, instytucja, w której 

wykonuje świadczenia, może zgłosi  go do ubezpieczenia zdrowotnego. 

 orzystający będzie w takiej sytuacji musiał: 

- zgłosi  wolontariusza do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

- podpisa  umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

- opłaca  za wolontariusza składkę zdrowotną. 

Składki zdrowotne, których wysokoś  obliczana jest od podstawy wymiaru odpowiadającemu 

najniższemu wynagrodzeniu, odprowadzane są przez korzystającego do NFZ, za pośrednictwem 

Zakładu Ubezpiecze  Społecznych. 

Uwaga! Należy pamięta , że wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia 

określonego w umowie zawartej przez korzystającego z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest specy icznym rodzajem ubezpieczenia. Przypomina 

ono bardzo, obowiązkowe dla kierowców, ubezpieczenie OC. Jego istotą jest możliwoś  

ubezpieczenia się na wypadek, gdyby wskutek działa  wolontariusza, niedopełnienia obowiązków lub 

niestarannego wykonywania świadcze , korzystający lub inna osoba poniosły szkodę materialną. 

W takiej sytuacji pieniądze pochodzące z ubezpieczenia będą w stanie pokry  koszty odszkodowania, 

które może przekracza  nasze możliwości finansowe.  orzystający może zapewni  takie 

ubezpieczenie w zakresie wykonywanych świadcze . 



 

Kwestie podatkowe 

Stosunki pomiędzy wolontariuszem a korzystającym są w dużej mierze wyłączone spod zakresu 

stosowania ustaw podatkowych: 

W myśl art. 50 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wartoś  świadczenia 

wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów  odeksu 

cywilnego oraz przepisów podatkowych.  

Z punktu widzenia prawa podatkowego za przychód nie uznaje się: 

 wartości świadcze  wolontariuszy na rzecz organizacji (art. 12. ust. 4, pkt 16 ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), 

 wartości świadcze  otrzymanych przez wolontariuszy od organizacji – na podstawie ustawy  

o działalności pożytku publicznego – m.in. szkole , bada  lekarskich, wyżywienia, środków 

ochrony osobistej, składki na ubezpieczenie n.w.) – art. 21 ust. 1, pkt 113 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  izycznych, 

 wartości świadcze  otrzymanych od wolontariuszy przez osoby fizyczne – beneficjentów 

organizacji – art. 21 ust. 1, pkt 117 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób  izycznych 

 

Pozyskanie wolontariuszy 

 

Znając prawne aspekty współpracy z wolontariuszami, można przystąpi  do zaangażowania 

ich w pracę organizacji. 

 

P zy  t   nie     niz  ji d    zyję i    l nt  iuszy 

Zanim rozpocznie się poszukiwanie wolontariuszy, należy odpowiednio przygotowa  organizację do 

przyjęcia takich osób. Poniżej znajduje się lista najważniejszych kroków: 

a. Program współpracy z wolontariuszem 

Program współpracy musi zosta  przemyślany i przygotowany przed przyjęciem wolontariusza do 

organizacji. Powinien on wynika  z realizacji zada  organizacji i wypełniania celów statutowych. 

Wolontariusz powinien mie  wyraźnie wyznaczony zakres obowiązków, musi wiedzie  dokładnie, za 

co jest odpowiedzialny, co ma robi . Wyznaczenie obowiązków nie wystarczy, przygotowanie 

organizacji do przyjęcia wolontariuszy to także przygotowanie sprzyjającej atmos ery, zapoznanie 

każdego z pracowników etatowych i członków organizacji z rolą i zadaniami wolontariusza. 

b. Wyznaczenie koordynatora 

W organizacji korzystającej ze świadcze  wolontariuszy musi zosta  wyznaczona osoba 

odpowiedzialna za opiekę nad wolontariuszami. To osoba pierwszego kontaktu dla ochotnika, 

a w razie współpracy z Centrum Wolontariatu, także dla tej organizacji. Wyznaczona osoba powinna 

bardzo dobrze zna  zakres obowiązków wyznaczonych dla wolontariusza, jego prawa i obowiązki. 

 oordynatora powinny cechowa  także empatia, wyrozumiałoś , ale i asertywnoś . Osoba 

wykonująca obowiązki koordynatora musi lubi  i chcie  się tym zajmowa  oraz mie  na to czas. Jeżeli 



koordynatorem jest pracownik etatowy, to pracodawca musi uwzględni  odpowiednią do liczby 

wolontariuszy iloś  czasu w ramach obowiązków tej osoby. Pełnienie  unkcji koordynatora 

wolontariuszy jest czasochłonne i odpowiedzialne. Przygotowaniem takich osób zajmują się Centra 

Wolontariatu, w Internecie zaś  znajdują się darmowe publikacje, które mogą stanowi  pomoc 

merytoryczną. 

c. Przygotowanie personelu zatrudnionego w organizacji do współpracy z wolontariuszami 

Atmos era pomiędzy wolontariuszem a pracownikami organizacji jest bardzo ważna. Zadaniem 

koordynatora jest zadbanie o właściwe relacje. Prawidłowo przygotowani pracownicy nie mogą 

odnosi  się do ochotnika z wyższością czy lekceważeniem, nie wolno także dopuści  do tego, aby 

zlecali wolontariuszom częś  swoich zada : na przykład prosili o kserowanie materiałów czy robienie 

kawy, chyba że leży to w ustalonych wcześniej zadaniach wolontariusza. Należy jednak pamięta , że 

wolontariusz nie może by  osobą na posyłki, bo bardzo szybko odejdzie z organizacji.  oordynator 

powinien promowa  stosunki partnerskie pomiędzy pracownikami a wolontariuszami. 

 

N bó    l nt  iuszy 

Wiedząc, jakie będą obowiązki ochotnika, w czym naprawdę potrzebujemy pomocy, jakie kwali ikacje 

musi posiada  taka osoba, a także – co bardzo ważne – co możemy jej zao erowa .  

Możemy przygotowa  o ertę i dowiedzie  się, kogo dokładnie szukamy: czy może by  to każdy? A 

może potrzebujemy np.: osoby starszej/młodszej, studenta czy absolwentkę konkretnego kierunku. 

Decydując się na skierowanie o erty pracy do szerokiego grona odbiorców, przygotujemy tzw. 

rekrutację szeroką. Tak przeprowadzony proces przydatny jest zwykle przy rekrutacji na mało 

wymagające stanowiska pracy.  

Rekrutacja segmentowa to działanie skierowane do konkretnej grupy kandydatów posiadających 

cechy potrzebne do pracy w konkretnym projekcie. Podejście segmentowe pozwala też lepiej dobra  

środek dotarcia do potencjalnych wolontariuszy (młodzi ludzie – Internet, impreza, osoby starsze – 

kontakt z uniwersytetem trzeciego wieku czy para ią). 

Pozyska  wolontariusza możemy na różne sposoby. Poszukiwania można rozpoczą  od własnej ulicy, 

szkoły, uczelni, zgromadzenia religijnego czy miejsca pracy. Ogłoszenia w prasie, plakaty w szkołach, 

na uczelniach czy w urzędach gmin mogą by  bardzo dobrym sposobem poszukiwania wolontariuszy, 

jednak powinny by  tylko wstępem do bezpośredniego spotkania. Ogłoszenie czy plakat ma 

zainteresowa  i zachęci  do działania. Najważniejsze, żeby osoba widząca ogłoszenie zrozumiała 

potrzebę wykonywania danej pracy. Określenie zada  jakie ma wykona  wolontariusz ze szczególnym 

podkreśleniem  aktu, jaki ma ona wpływ na całoś  projektu, to zadanie kluczowe. Jeżeli ogłoszenie 

będzie zawierało jedynie zdanie „wolontariusz do roznoszenia ulotek”, to małe 

prawdopodobie stwo, aby udało się nam znaleź  jakąkolwiek osobę. Jeżeli jednak będzie to „osoba 

do pracy przy pozyskiwaniu środków na działanie organizacji z „jednego procenta”, to szansa jest 

znacznie większa. Zamiast szuka  osoby „do pomocy w odrabianiu lekcji”, można szuka  

wolontariuszy, którzy „wezmą udział w programie wsparcia dzieci z trudnościami w nauce z ubogich 

rodzin”. 

Ogólnopolska sie  Centrów Wolontariatu swoją działalnoś  opiera między innymi na pośrednictwie 

pracy.  ażda organizacja szukająca ochotników może zwróci  się z prośbą o pomoc do Biura 

Pośrednictwa Pracy Wolontariackiej. Centra prowadzą także szkolenia dla wolontariuszy i szkolenia 

dla koordynatorów wolontariatu. 



 

N     n leży z  ó i  sz ze óln  u   ę     z   ie z   zyszły i   l nt  iusz  i 

a. Motywacja 

Motywacja to najważniejszy czynnik, na który powinniśmy zwróci  uwagę, jeżeli oczywiście praca nie 

wymaga szczególnych kwali ikacji. 

b. Szczeroś  i zau anie 

Oczywistą cechą jaka powinna posiada  osoba, której powierzymy pewne obowiązki jest szczeroś . 

Trudno oceni  prawdomównoś  osoby, którą widzimy pierwszy raz, jednak częściej, niż się wydaje, 

może posłuży  do tego CV. Podczas rozmowy kwali ikacyjnej, przeglądając życiorys 

kandydata/kandydatki i dopytując się o szczegóły, szybko może się okaza  np.: że wpisane języki obce 

nie odzwierciedlają umiejętności, albo że osoba, która wypisała długą listę odbytych szkole , nie 

potra i nawet wytłumaczy  znaczenia ich nazw. Jeżeli to możliwe, warto poprosi  o kontakt do osób, 

z którymi wolontariusz pracował wcześniej. Pisemne re erencje w Polsce to na ogół nic nieznaczący 

papier, ale prosty tele on może powiedzie  nam o kandydacie bardzo wiele. Warto też uważnie 

przyjrze  się, czasowi zaangażowania w poprzedni projekty. Jeżeli dotychczas w wielu organizacjach 

osoba nie gościła dłużej niż dwa tygodnie, to może by  to znak, że u nas będzie podobnie. 

Większoś  powyższych uwag dotyczy osób z doświadczeniem, jednak przynajmniej połowa ludzi 

chcących zosta  wolontariuszami takowego nie posiada. W takiej sytuacji większą wagę należy 

przywiąza  do zaznajomienia kandydata ze wszystkimi obowiązkami, korzyściami 

i odpowiedzialnością współpracy. 

c.  wali ikacje i doświadczenie 

 wali ikacje i doświadczenie nie zawsze są potrzebne, jeżeli jednak poszukujemy osoby, której praca 

wymaga  będzie konkretnych umiejętności, wtedy koniecznym jest uważne przyjrzenie się CV 

kandydata. Należy pamięta , że wolontariat ma by  także źródłem kompetencji. Najcenniejszą rzeczą, 

jaką możemy da  od siebie jako organizacja przyjmująca świadczenia wolontariackie to właśnie 

umożliwienie rozwoju kompetencji. 

 

Rola koordynatora wolontariatu 

 

Niezależnie od tego, czy chcemy zrealizowa  projekt wolontariacki z udziałem kilkuset czy kilku 

tysięcy wolontariuszy, czy też potrzebujemy tylko jednej, kilku lub kilkunastu osób, które mogłyby 

nam pomóc, zawsze musimy mie  przemyślaną strategię i pomyśle  o wewnętrznych zasobach 

niezbędnych do e ektywnego zarządzania wolontariuszami. 

Z tą koncepcją wiąże się stworzenie stanowiska koordynatora wolontariuszy, który będzie 

w programie wolontariackim odgrywał kluczową rolę. Tak jak w organizacji niezbędni są 

menedżerowie, którzy zarządzają pracownikami, dbając m.in. o e ektywnoś  ich pracy, tak projekty 

wolontariackie także muszą mie  swojego lidera.  ogoś, kto nie tylko zajmuje się rekrutacją, ale także 

nadzoruje pracę wolontariuszy, scala ich z zespołem organizacji, motywuje, nagradza oraz wspiera 

w wykonywaniu codziennych obowiązków. 

Pamiętajmy, że dobrze zarządzany zespół wolontariuszy, którzy są zadowoleni ze swojej pracy, to siła 

napędowa organizacji. Tacy wolontariusze stają się wizytówką organizacji na zewnątrz, dzięki nim 



społeczne działania organizacji są bardziej wiarygodne. Jeżeli organizacja decyduje się na tzw. 

wolontariat masowy, który angażuje wielu wolontariuszy, powinna też zadba  o stworzenie 

samodzielnego stanowiska koordynatora wolontariuszy. 

Zarządzanie wolontariuszami to duże wyzwanie. Oprócz typowych działa  administracyjnych 

koordynator będzie musiał zmierzy  się z takimi zadaniami, jak cho by motywowanie, 

przeciwdziałanie kon liktom, graty ikacja, wprowadzanie dyscypliny, odpowiednie stawianie 

wymaga  czy częste zmiany w zespole wolontariuszy. Dlatego koordynatorem wolontariuszy 

powinna zosta  osoba, która ma do tego przekonanie. Praca wymaga dobrego zorganizowania, 

wysokiego poczucia odpowiedzialności, dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, 

elastyczności i cierpliwości.  oordynator wolontariuszy musi lubi  pracowa  z ludźmi. Powinien by  

opanowany, odporny na stres i na częste zmiany, zdeterminowany i pełen entuzjazmu. To od niego 

wolontariusze zaraża  się będą zapałem i pasją pracy na rzecz organizacji. To on odpowiada  będzie 

za tworzenie dobrych relacji wewnątrz zespołu. 

Pamiętajmy, że to koordynatorzy są zawsze najbliżej wolontariuszy, pomagają im, świętują z nimi 

sukcesy, wspólnie przeżywają i rozwiązują problemy. Umiejętności i cechy, jakie koordynator 

wolontariuszy powinien mie  i rozwija , to m.in. otwartoś , empatia, aktywne słuchanie, 

odpowiednie delegowanie zada , właściwe monitorowanie i ewaluowanie zada , adekwatne 

nagradzanie, skuteczne rozwiązywanie kon liktów i nieporozumie . 

Jeśli nasza organizacja nie planuje uruchomienia projektów opartych o masowy wolontariat, nie musi 

tworzy  oddzielnego stanowiska koordynatora/ki wolontariatu. Obowiązki zarządzania 

wolontariuszami mogą zosta  powierzone komuś, kto wykonuje już inne czynności w organizacji.  

Pamiętajmy jednak, że roli koordynatora wolontariuszy nikomu nie powinniśmy narzuca . Osoba, 

która przyjmie na siebie te obowiązki, nie powinna traktowa  nowych zada  jako działa  

dodatkowych, nadprogramowych. To rodzi złe nawyki, a wolontariusze mogą czu  się lekceważeni 

i zniechęcą się do naszej organizacji. Co ważne, koordynatorem wolontariuszy może by  także 

wolontariusz (np. członek stowarzyszenia), który odpowiednio się przygotuje do pełnienia swojej 

 unkcji i zwiąże się z organizacją na pewien okres. Chcielibyśmy podkreśli , że pozycja koordynatora 

wolontariuszy to niekoniecznie etat. Ważniejszy od stanowiska jest stan umysłu – nastawienie na 

opiekę, dbanie o wolontariuszy w organizacji/instytucji. 

 

Ob  i zki k   dyn t    

Wiemy już jak ważną rolę w naszej organizacji będzie pełnił koordynator wolontariuszy. Dlatego dla 

właściwego wykonywania swoich obowiązków powinien mie  pełne zau anie i poparcie 

przełożonego. 

Koordynator powinien odpowiada  za przygotowanie i wdrożenie całej strategii współpracy 

z wolontariuszami. Obejmowa  ona powinna wszystkie etapy współpracy z wolontariuszem, dlatego 

do obowiązków koordynatora należe  będą m.in.: 

 zidentyfikowanie potrzeb organizacji, 

 prowadzenie spotka  i naboru wolontariuszy, 

 pilnowanie kwestii formalnych (umowa/porozumienie, ubezpieczenie, 

 zapoznanie z kulturą organizacyjną), 

 przygotowanie miejsca pracy i niezbędnych narzędzi, 

 zaplanowanie i zorganizowanie szkole , 



 wdrożenie i przygotowanie wolontariuszy do pracy, 

 opracowywanie harmonogramów pracy, 

 nadzorowanie pracy wolontariuszy i dbanie o ich rozwój, 

 dbanie o dobre relacje w grupie oraz twórczą atmos erę pracy, 

 przeprowadzanie spotka  okresowych i podsumowujących, 

 ewaluacja pracy wolontariuszy, 

 motywowanie i nagradzanie wolontariuszy. 

 

R z ój k   dyn t    

Jeśli wolontariat jest poważnym elementem pracy naszej organizacji i wyznaczyliśmy już 

koordynatora, to ważne będzie dbanie o jego rozwój. Podnoszenie kwali ikacji pracowników, ale 

i wolontariuszy jest niezbędnym elementem sukcesu każdej organizacji. Warto stworzy  

koordynatorowi możliwoś  wymiany in ormacji z osobami zarządzającymi wolontariatem w innych 

organizacjach i instytucjach; zapewni  mu dostęp do odpowiednich zasobów i narzędzi. Ważne jest, 

abyśmy zrozumieli korzyści wynikające z dobrego zarządzania wolontariuszami, które mogą 

przyczyni  się do poprawy działania organizacji oraz jakości o erowanych usług. 

 

Integracja zespołu wolontariuszy 
 

Na współpracę z wolontariuszami powinniśmy przygotowa  pracowników naszej organizacji. Nie 

chodzi o to, żeby wolontariusz traktowany był w sposób niezwykły. Musimy jednak sprawi , by już na 

początku pracy mógł poczu  się częścią zespołu. Upewnijmy się, że pracownicy właściwie rozumieją 

charakter jego pracy w organizacji i są otwarci na pomoc wolontariusza. Wolontariusz nie może 

pozostawa  niezauważany, nie może by  przez zespół ignorowany. Pracownicy nie powinni także 

wysługiwa  się jego pracą. Uczulmy na te kwestie wszystkich członków zespołu.  rótkie szkolenie dla 

pracowników lub opracowanie kilku zasad postępowania z wolontariuszami powinny by  tutaj bardzo 

pomocne. 

 

Dyskusja nad metodami integracji wolontariuszy. 

 

Planowanie pracy i rozwoju wolontariusza 
 

Motywacje wolontariusza 

Bardzo ważne jest ustalenie potrzeb naszej organizacji, ale nie możemy pomija  potrzeb 

wolontariusza, z którym chcemy współpracowa . Wolontariusz nie oczekuje i nie otrzymuje żadnego 

wynagrodzenia  inansowego za swoją pracę. Angażując się społecznie, liczy jednak na zaspokojenie 

pewnych potrzeb, co niejednokrotnie jest podstawą jego wewnętrznej motywacji. Może to by  np. 

potrzeba dzielenia się, chę  spłacenia długu społecznego („bo ktoś kiedyś mi pomógł”) lub 

oczekiwanie na uznanie czy poszukiwanie akceptacji. W przypadku młodych ludzi może by  to 

ciekawoś  świata, chę  zdobycia doświadczenia zawodowego oraz nowych umiejętności lub też 

potrzeba przynależenia do jakiejś grupy społecznej. Inaczej jest w przypadku osób starszych. Dla nich 

zwykle ważne jest, by podzieli  się z potrzebującymi swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. 

Angażują się w działania społeczne, bo często chcą poczu , że są potrzebni. 



Motywacja bycia wolontariuszem pozostaje sprawą indywidualną. Jak wynika jednak z bada  pewne 

motywacje osób gotowych nieś  pomoc pozostają wspólne. Dlatego ważne jest, by organizacja do 

współpracy z wolontariuszem solidnie się przygotowała, zapoznając się cho by z wynikami bada  

wolontariatu. Znajomoś  potrzeb i oczekiwa  osób, które chcą pomaga , jest mocną podstawą 

efektywnej współpracy. 

Miejs e     y i n  zędzi  

To organizacja odpowiedzialna jest za zapewnienie wolontariuszowi warsztatu i odpowiednich 

warunków pracy. Od tego, jakie zadania będzie realizował wolontariusz, zależe  będzie, jakie 

narzędzia oraz pomoce organizacja powinna mu zapewni . Czasem będą to np. rękawice ochronne, 

narzędzia, strój roboczy, a czasem komputer, specjalne oprogramowanie, np. gra iczne, biurowe, 

programy dla osób niedowidzących. Pamiętajmy jednak, że w przypadku zaangażowania 

wolontariusza organizacja powinna zapewni  mu kom ort pracy. 

Po zapoznaniu wolontariusza z organizacją, pokażmy mu jego miejsce pracy oraz wszystkie sprzęty, 

pomoce i narzędzia, którymi będzie się posługiwał. Ten moment wdrażania jest ściśle powiązany 

z tym, co dokładnie będzie robił wolontariusz, tak więc np. osoba zajmująca się wprowadzaniem 

danych i obsługą programu zarządzającego bazą danych będzie potrzebowała stanowiska 

z komputerem i odpowiednim oprogramowaniem; osoba, która będzie pomagała wydawa  posiłki 

najuboższym, zostanie skierowana do kuchni i wyposażona w odpowiedni strój; osoba zgłaszająca się 

do pracy przy sprzątaniu parku będzie miała odpowiednie narzędzia. Podczas prezentacji miejsca 

pracy pokażmy i objaśnijmy wszystkie niezbędne elementy warsztatu pracy, którymi wolontariusz 

będzie się posługiwał. 

 

Bez ie zeńst     l nt  iusz  

Po przygotowaniu listy zada  zastanówmy się i opracujmy plan wdrożenia wolontariusza do 

realizowanych przez niego obowiązków. Musimy wcześniej przewidzie , jakie ewentualne szkolenia 

będziemy musieli przeprowadzi . By  może wystarczy przeprowadzi  rozmowę wprowadzającą lub 

cykl krótkich spotka  in ormacyjnych dotyczący podstawowych zasad współpracy i regulaminów. 

Może się jednak okaza , że konieczne są specjalne treningi przygotowujące wolontariusza do pracy 

np. w potencjalnie niebezpiecznych warunkach, takich jak kontakt z osobami chorymi itp. 

 

Plan pracy 

Na koniec pozostaje nam już tylko kwestia przygotowania harmonogramu pracy wolontariusza. 

Pamiętajmy przy tym, że jego ostateczna wersja będzie wynikiem wspólnych ustale  

z wolontariuszem. Przygotujmy więc wstępną propozycję ze szczególnym wskazaniem dni i godzin, 

kiedy pomoc będzie nam potrzebna najbardziej. Harmonogram przedstawmy wolontariuszowi do 

oceny. Bądźmy otwarci na jego sugestie i pamiętajmy, że taki plan zaję  powinien by  przez niego 

zaakceptowany. To pierwszy moment, kiedy wolontariusz ma szansę wykaza  się odpowiedzialnością 

oraz decyzyjnością. Angażując wolontariusza już na etapie przygotowa , zwiększamy szansę na to, że 

będzie on sumiennie podchodził do realizacji zada , w których planowaniu współuczestniczył 

i których harmonogram sam przecież zaakceptował. 

 



O ó ienie z d ń 

O tym, czy wolontariusz właściwie wykona swoje zadanie, decyduje to, na ile będzie je rozumiał. 

Dlatego zadania powinny by  jasno sprecyzowane.  oordynator powinien bardzo dokładnie 

i szczegółowo opowiedzie  wolontariuszowi o jego obowiązkach, omówi  po kolei każdy z nich. Na 

tym etapie nie zapomnijmy zaznaczy , jak istotna i ważna w kontekście całej organizacji będzie jego 

praca. Wyjaśnijmy, że wszystko, co wolontariusz będzie robił, jest częścią jakiegoś projektu albo służy 

wyższemu celowi, a powodzenie przedsięwzięcia zależy m.in. od wolontariusza i jego zaangażowania. 

Dobrą praktyką jest spisanie wszystkich zada  wolontariusza, terminów realizacji oraz e ektów jego 

pracy. Przypomnijmy, że wolontariusz nie jest pracownikiem etatowym i pomaga nam na zasadzie 

dobrowolnej, jednak umówienie się na konkretne terminy i zadania pomoże sprecyzowa  nasze 

oczekiwania oraz zwery ikuje chęci i motywację wolontariusza do wykonywania konkretnej pracy. 

Pamiętając, że wolontariusz pracuje dobrowolnie, planujmy zadania w sposób elastyczny, tak by 

pozosta  otwartym na jego sugestie i w razie czego zmody ikowa  podejście, zadanie, zakres 

odpowiedzialności. 

 

W     dz nie d  z d ń 

W procesie uczenia się istotne jest stopniowanie poziomu trudności wykonywanych zada . 

W przypadku nowo przyjętych wolontariuszy dobrze jest wprowadza  ich w poszczególne zadania 

stopniowo. Wolontariusze potrzebują czasu na wdrożenie się w pracę organizacji, a pracownicy 

powinni mie  czas na poznanie wolontariuszy i ich umiejętności. Wrzucenie wolontariusza „na 

głęboką wodę” może okaza  się lekcją skuteczną, ale może też go zdemotywowa , a w konsekwencji 

przynieś  niewłaściwy skutek i rozczarowanie osób, które oczekują pomocy. Brak odpowiedniego 

przygotowania wolontariuszy daje o sobie zna  zwłaszcza przy realizacji projektów, których 

bene icjentami są osoby zależne, np. dzieci, niepełnosprawni. 

 

Wsparcie w organizacji 

Jak już ustaliliśmy, koordynowaniem pracy wolontariuszy i opieką nad nimi zajmuje się wyznaczona 

osoba – koordynator wolontariuszy. Bywa jednak, że poza obowiązkami związanymi z zarządzaniem 

pracą wolontariuszy ma on inne zadania. Tak dzieje się zwłaszcza w mniejszych organizacjach, gdy 

menedżer projektów staje się równocześnie koordynatorem wolontariatu. W takich przypadkach 

warto wcześniej ustali  i wskaza , do kogo jeszcze w nagłych przypadkach wolontariusze mogą się 

uda , aby uzyska  pomoc. Może to by  ktoś, kto zawsze, bez względu na okoliczności jest dostępny w 

biurze i będzie wspierał koordynatora w jego zadaniach, np. sekretarz organizacji. Można pójś  

jeszcze krok dalej i ustanowi  w organizacji system, w ramach którego każdy wolontariusz będzie miał 

własnego opiekuna – tutora. Opiekun miałby ograniczony zakres obowiązków ‑ byłby odpowiedzialny 

za wprowadzenie wolontariusza w grupę i wspierałby go na początku współpracy. 
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Praca warsztatowa – strategia pozyskiwania wolontariuszy 
 

Potrzeba Szczegółowy opis zadań Liczba potrzebnych osób Konieczne kompetencje Sposób rekrutacji 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Potrzeba Szczegółowy opis zadań Liczba potrzebnych osób Konieczne kompetencje Sposób rekrutacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



Budowanie oferty organizacji 

 

Część pierwsza – informacyjna.  

kto poszukuje (krótki opis naszej organizacji), 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zakres obowiązków/opis wolontariatu (jeśli zadania są częścią projektu, to warto krótko go opisać), 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

profil wolontariusza (dokładnie wskazujemy, kogo szukamy, jakie kwalifikacje i umiejętności 

powinien mieć), 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ramy czasowe (od kiedy, na jaki okres, w jakim wymiarze godzin), 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



opis procesu rekrutacji (wymagane dokumenty, które wolontariusz powinien nadesłać, np. cv, 

referencje; informacja o tym, jak będziemy się kontaktować z potencjalnym kandydatem, np. 

powiadomienie drogą elektroniczną lub telefoniczną; data rozstrzygnięcia rekrutacji lub spotkania 

informacyjnego dla kandydatów). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Część druga – perswazyjna. 

(Tu zamieszczamy uzasadnienie, dlaczego warto współpracować z naszą organizacją. Wymieniamy 

wypracowane w I etapie cyklu współpracy z wolontariuszem benefity, np. możliwość rozwoju 

i zdobywania doświadczenia, inspirująca atmosfera pracy, udział w ciekawych projektach, pomoc 

potrzebującym, praca w grupie, ciekawe znajomości itd.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



WZORY DOKUMENTÓW 

 

1. Porozumienie wolontariackie/umowa wolontariacka  

2. Porozumienie wolontariackie/umowa wolontariacka i pozwolenie na pracę dla osoby nieletniej  

3. Karta czasu pracy wolontariusza/wolontariuszki  

4. Wypowiedzenie porozumienia (przez wolontariusza/wolontariuszkę)  

5. Rozwiązanie porozumienia bez wypowiedzenia (przez wolontariusza/wolontariuszkę)  

6. Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych  

7. Wypowiedzenie Porozumienia Współpracy (przez korzystającego)  

  



POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

W dniu ..................... roku w ....................., pomiędzy ..................... z siedzibą w ...................... ............, 

reprezentowaną przez ............................................................... zwanym w dalszej części 

Korzystającym, a Panią/Panem ....................................................., dowód osobisty nr 

............................................, adres zamieszkania: .................................................................., 

zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem/ką, została zawarte porozumienie następującej treści:  

1. Korzystający i Wolontariusz/ka zawierają porozumienie o współpracy w zakresie: ........................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:  

a. ..............................................................................................  

b. ..............................................................................................  

3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień..................., a zakończenie do 

dnia................  

4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze 

woluntarystycznym, które ma charakter bezpłatny, wartość wykonanej pracy wycenia się na ........... 

zł.  

5. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi/ce wydatków, które ten poczynił w celu 

należytego wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających 

z odrębnych przepisów.  

6. Zwrot wydatków, o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od 

Wolontariusza/ki stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków w następującym 

zakresie:  

a. ......................................................................  

b. ......................................................................  

7. Korzystający poinformował Wolontariusza/kę o zasadach bezpiecznego i higienicznego 

wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.  

8. Wolontariuszowi/ce przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia 

wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.  

9. Wolontariusz/ka może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za 

wykonanie porozumienia.  

10. Wolontariusz/ka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie 

wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną 

osób, na rzecz, których świadczy pomoc.  

11. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

12. Wolontariusz/ka został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.  

13. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie ……. dni.  



14. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

KORZYSTAJĄCY       WOLONTARIUSZ/KA  

  



POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY (osobo nieletnia) 

W dniu ..................... roku w ....................., pomiędzy ..................... z siedzibą 

w ...................................., reprezentowaną przez .......................................................................... 

zwanym w dalszej części Korzystającym,  

a Panią/Panem................................................................................................................, legitymującym 

się legitymacją szkolną nr................. PESEL....................................................................., adres 

zamieszkania: ............................................................................................. ....................................., 

uczęszczającą/ymą do szkoły 

.................................................................................................................................... (adres szkoły 

...................................................................................................................................................... tel. 

.......................................) zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem/ką, mając na względzie ideę 

wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc 

pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy 

świadczeń Strony porozumienia uzgadniają, co następuje: 

1. Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. l Ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873) mogą 

być wykonywane świadczenia przez wolontariuszki/sza.  

2. Wolontariusz/ka oświadcza, że posiada kwalifkacje i spełnia wymagania niezbędne do 

wykonywania powierzonych niżej czynności.  

3. Korzystający i Wolontariusz/ka zawierają porozumienie o współpracy w zakresie: 

............................. 

............................................................................................................................. ...................................... 

4. Korzystający powierza, a Wolontariusz/ka zobowiązuje się dobrowolnie wykonać w ramach 

porozumienia następujące świadczenia:  

a. ..............................................................................................  

b. ..............................................................................................  

5. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień............, a zakończenie do 

dnia............................ .  

6. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze 

woluntarystycznym, które ma charakter bezpłatny.  

7. Miejscem wykonywania świadczeń jest ............................................................................................... 

8. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi/ce wydatków, które ten poczynił w celu 

należytego wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających 

z odrębnych przepisów.  

9. Zwrot wydatków, o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od 

Wolontariusza/ki stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków w następującym 

zakresie:  

a. ......................................................................  

b. ......................................................................  



10. Korzystający poinformował Wolontariusza/kę o zasadach bezpiecznego i higienicznego 

wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.  

11. Wolontariuszowi/ce przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia 

wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.  

12. Wolontariusz/ka może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za 

wykonanie porozumienia.  

13. Wolontariusz/ka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie 

wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z ...................................................... 

14. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

15. Wolontariusz/ka został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.  

16.Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie 14 dni.  

17.Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

KORZYSTAJĄCY       WOLONTARIUSZ/KA  

  



ZGODA RODZICÓW/RODZICA (OPIEKUNÓW/OPIEKUNA/KI)* 

 

............................................................................................. na pracę wolontaryjną nieletniego/niej  

                         (imię i nazwisko dziecka) 

 

 

..................................................................                        .........................................................................  

              miejscowość, data                    podpisy Rodziców/Opiekunów  

 

*Zaznaczyć odpowiednie w przypadku istnienia jednego tylko prawnego opiekuna  

  



KARTA GODZINOWA PRACY WOLONTARIUSZKI/WOLONTARIUSZA 

Imię i Nazwisko .......................................................................................................................  

Organizacja/Instytucja ............................................................................................................  

 

Data Godzina Liczba godzin 
Podpis 

Wolontariuszki/Wolontariusza 
Podpis 

Beneficjenta 

 
 

    

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 

    

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 

    

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

 

Data i podpis Opiekunki/Opiekuna wolontariatu ………….………………………………………………………  

  



…………………, dnia …………… 

 

 

Pan/Pani  

……………………………………  

Instytucja  

……………………………………  

adres  

……………………………………  

……………………………………  

 

WYPOWIEDZENIE POROZUMIENIA WSPÓŁPRACY 

(wzór przygotowany w oparciu o projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz wzór porozumienia współpracy) 

§ 1 

1. Na podstawie pkt 13 Porozumienia wykonywania świadczeń wolontarystycznych zawartego w dniu 

................... roku, wypowiadam Porozumienie z dniem .................................... roku.  

2. Porozumienie rozwiązuje się z dniem .................................... .  

§ 2 

Na podstawie art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) proszę o wydanie pisemnego zaświadczenia  

o wykonaniu przeze mnie świadczeń.  

 

 

 

………………………………………………  

       podpis Wolontariusza/Wolontariuszki  

  



…………………, dnia …………… 

 

 

Pan/Pani  

……………………………………  

Instytucja  

……………………………………  

adres  

……………………………………  

……………………………………  

 

ROZWIĄZANIE BEZ WYPOWIEDZENIA POROZUMIENIA WSPÓŁPRACY 

(wzór przygotowany w oparciu o projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz wzór porozumienia współpracy) 

 

§ 1 

1. Na podstawie 13 Porozumienia wykonywania świadczeń wolontarystycznych zawartego w dniu 

.................... roku, rozwiązuję Porozumienie z dniem ........................ roku.  

2. Przyczyną rozwiązania Porozumienia jest 

.............................................................................................. 

§ 2 

Na podstawie art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) proszę o wydanie pisemnego zaświadczenia  

o wykonaniu przeze mnie świadczeń  

 

 

………………………………………………  

       podpis Wolontariusza/Wolontariuszki  

  



Nazwa korzystającego          …………………, dnia …………… 

(pieczęć) 

 

ZAŚWIADCZENIE 

o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych przez Pana/Panią.......................................................... 

na rzecz ........................................................................................... 

 

Niniejsze Zaświadczenie jest potwierdzeniem wykonania przez Pana/Panią ........................................... 

ur. ............................................................ w .......................................................... ,  

zam. ............................................., czynności wolontarystycznych wynikających z zawartego w dniu 

.......................... Porozumienia Współpracy zawartego w dniu .............................................,  

nr ..............................................  

(Część pierwsza: obligatoryjna – informacja, którą korzystający musi zamieścić w zaświadczeniu)  

1. Pan/Pani ............................................. będąc Wolontariuszem/Wolontariuszką w okresie od 

............................. do ............................................. świadczył/a ochotniczo i bez wynagrodzenia  

w ............................................. na rzecz ..................., świadczenia wolontarystyczne.  

(Część druga: obligatoryjna – informacje (opinia wynikająca z art.44 ust.3 ustawy) które korzystający 

musi na wniosek wolontariusza zamieścić w zaświadczeniu)  

2. W zakres wykonywanych świadczeń wchodziły następujące czynności:  

- .......................................................................................................................... ...................................... 

- ................................................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................. ....................................  

Powyższe świadczenia zostały wykonane w wymiarze ............................................................................ 

 

(Część trzecia: fakultatywna na wniosek wolontariusza – przykładowe informacje, które korzystający 

może na wniosek wolontariusza zamieścić w zaświadczeniu)  

3. Pan/ Pani ........................................................ jako Wolontariusz/Wolontariuszka wykonywał/a 

swoje świadczenia jako uczeń/uczennica ........................................................ (nazwa szkoły); 

student/studentka ......... ............................................... (nazwa uczelni); bezrobotny/bezrobotna; 

osoba czynna zawodowo.  

4. Pan/Pani wykonywał/a na rzecz korzystającego, wydającego niniejsze zaświadczenie, świadczenia 

odpowiadające świadczeniu pracy:  

- na stałe,  

- po raz pierwszy, 



 - w ramach przeprowadzanej akcji ........................................................  

- inne 

5. Wolontariusz/Wolontariuszka wykazał/a się w trakcie wykonywania następującymi 

umiejętnościami i zdolnościami:  

- organizacyjne,  

- zarządzające,  

- interpersonalne, komunikacyjne,  

- innowacyjne,  

- inne  

6. Rozszerzona opinia na temat Wolontariusza/Wolontariuszki:  

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................. .................. 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

...................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

 (Część czwarta: informacja fakultatywna – informacja, którą korzystający może zamieścić  

w zaświadczeniu)  

7. Zaświadczenie wydaje się na żądanie Wolontariusza/Wolontariuszki.  

 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej przez Korzystającego  

  



Nazwa korzystającego          …………………, dnia …………… 

(pieczęć) 

 

Pan/Pani  

……………………………………  

zam.……………………………. 

 ………………………………….. 

 

WYPOWIEDZENIEPOROZUMIENIA WSPÓŁPRACY 

(wzór przygotowany w oparciu o projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz wzór porozumienia współpracy) 

Na podstawie pkt 13 Porozumienia wykonywania świadczeń wolontarystycznych zawartego w dniu 

.................. roku .................., wypowiadam Panu/Pani Porozumienie.  

Porozumienie rozwiązuje się z dniem .................................... roku.  

 

 

.............................................................  

                podpis Korzystającego  

 


