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Regionalne 

Centrum Wolontariatu jest współfinansowane przez Miasto Szczecin
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10
Celebrowanie wspólnego sukcesu wzmacnia działania i motywuje na przyszłość, szczególnie jeśli zależy 
Ci na budowaniu zespołu i integracji.  Świętuj 5 grudnia, wtedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza.

Świętuj!

9
Wolontariusz wykonuje swoją pracę bezpłatnie, co nie oznacza, że nic nie zyskuje. Pomyśl jakie korzyści 
może wolontariuszowi zapewnić Twoja organizacja. Mogą to być np. szkolenia, certyfikaty, upominki, 
niesztampowe nagrody np. obiad z prezesem.  Uznaniem dla wolontariusza jest także powierzanie coraz 
bardziej odpowiedzialnych zadań, a także  włączanie w życie organizacji , dla której świeże spojrzenie i 
energia wolontariuszy może przynieść wiele korzyści. 

WIN WIN

8
Nie może być realizowany  wolontariat  w sektorze biznesu, podmiotach, które działają dla osiągnięcia 
zysku. Jeśli piekarnia byłaby partnerem akcji charytatywnej wolontariusz może pracować w jej miejscu, 
ale nie na jej rzecz.

Czy wolontariusz może pomagać w piekarni?

7
Każdy może być wolontariuszem, ale nie każdy wszędzie. W zależności od rodzaju działania mogą być 
od niego wymagane określone kwalifikacje, umiejętności, wiedza, ale również wiek. 
Wolontariusze niepełnoletni muszą mieć  pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na wolontariat.

Wiek i kwalifikacje wolontariusza

6
Wolontariusz ma prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych i diet, wszystkie inne koszty są 
opcjonalnie do ustalenia z organizacją/instytucją w zależności od możliwości finansowych. Na pewno 
wolontariusz nie powinien „dokładać” do swojej działalności. 

Zwrot kosztów ponoszonych przez wolontariusza 

5
Osoba odpowiedzialna za wolontariat w danej organizacji powinna informować wolontariusza o 
przysługujących mu prawach i obowiązkach.  Takie informacje można zawszeć w porozumieniu, 
regulaminie., można także dać wolontariuszowi tę ulotkę. 
Warto też poznać wolontariusza i rozmawiać, o tym, co wolontariusz chciałby osiągnąć, czego chciałby 
nauczyć się poprzez wolontariat, a może jak ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas.

Informowanie o prawach i obowiązkach wolontariusza

4
Współpracujący z wolontariuszami są zobowiązani do informowania wolontariuszy o ryzyku dla zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz adekwatnie do wykonywanej pracy  zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy wolontariusza.  

BHP

3
Wolontariusz ma prawo do tego, aby jego praca została udokumentowana. Organizacja/ instytucja, z 
którą współpracuje zobowiązana jest do wystawienia  zaświadczenia o wolontariacie. Centrum 
Wolontariatu może również, na prośbę wolontariusza, wystawić legitymację wolontariusza, w której 
możliwe jest wpisywanie wszystkich aktywności wolontariackich, szkoleń warsztatów.

Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych

2
Każdy wolontariusz ma prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, w zależności 
od czasu działania obowiązek ten ciąży na organizacji/instytucji, która z wolontariuszem współpracuje 
lub przechodzi na państwo: 
– działanie do 30 dni – ubezpieczenie NNW wykupuje organizacja/instytucja współpracująca z 
wolontariuszem
– działania powyżej 30 dni – ubezpieczenie gwarantuje państwo poprzez ZUS , a podstawą do niego 
jest porozumienie wolontariackie.

Ubezpieczenie

1
Porozumienie wolontariackie/umowa o wolontariacie określa czas trwania wolontariatu, zadania 
wolontariusza i zobowiązania Korzystającego*.  Porozumienie potwierdza wzajemne ustalenia i reguluje 
współpracę. Zawieraj je zawsze.

W zależności od czasu działania porozumienie może być zawarte w formie:
– ustnej – działanie poniżej 30 dni, np. festyn, festiwal, zbiórka pieniędzy -wolontariat akcyjny
– pisemnej - działanie powyżej 30 dni – wolontariat stały.

Korzystającym tj. podmiotem współpracującym z wolontariuszami może być organizacja pozarządowa, 
szkoła, instytucja, szpital czy inne podmioty wymienione w  art. 42 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

Porozumienie wolontariackie 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do 
Regionalnego Centrum Wolontariatu 

przy Stowarzyszeniu POLITES.

Ul. Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin
Tel. 91 450 11 46

biuro@polites.org.pl
www.polites.org.pl
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