
 

  

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! 

 

PORADNIK  
DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW 

 
 

 
 

Publikacja powstała w ramach projektu  
„Rozwijamy skrzydła – stawiamy na wolontariat!”  
współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 



 

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła – stawiamy na wolontariat!”  
współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

  

 
 
WSTĘP  
 

 

Potrzeba działania społecznego jest znacząco związana z życiem człowieka. Wolonta-
riat (wcześniej określany jako filantropia, dobroczynność) istniał od zawsze. Ludzie pomagali 
sobie wzajemnie, bo tylko w ten sposób mogli przetrwać w pełnym zagrożeń świecie.  
Bezinteresowna pomoc związana z przekazem religijnym i tradycją stanowi fundament  
naszej kultury. 

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu realizowanego przez Fundację 
„Rozwiń Skrzydła” we współpracy z Gimnazjum nr 15 w Lublinie pod nazwą „Rozwijamy 
skrzydła – stawiamy na wolontariat!” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji  
Narodowej. Celem projektu jest rozwijanie idei wolontariatu oraz promowanie postaw  
prospołecznych wśród młodzieży gimnazjalnej.  

W pierwszym etapie projektu młodzież odbędzie wyjazdowe szkolenie interpersonal-
ne przygotowujące do pracy wolontarystycznej (kształtowanie samoświadomości, konstruk-
tywnych relacji międzyosobowych, komunikacja i budowanie relacji w grupie, planowanie 
strategiczne), a następnie przygotuje i przeprowadzi dwa niezależne działania społeczne 
skierowane w stronę najbliższego środowiska społecznego – dzielnicy Kośminek w Lublinie. 
Nagrodą za ciężką pracę będzie dyplom wolontariusza oraz wycieczka do Warszawy, gdzie 
odwiedzimy instytucje zajmujące się wolontariatem na szczeblu rządowym i pozarządowym.  

W tym miejscu kieruję podziękowania dla p. Dyrektora Adama Szymali, który przystę-
pując po raz kolejny do współpracy z Fundacją „Rozwiń Skrzydła” przyczynia się do realizacji 
przyświecającej jej misji: 

„Wszystko, czego potrzebujesz, masz w sobie – 

wierzymy, że każdy może rozwinąć skrzydła” 

Angażowanie się w życie społeczne poprzez wolontariat stanowi dla młodzieży okazję 
do poznania siebie i świata, do wyjścia mu naprzeciw. Młodzi ludzie mają okazję nie tylko 
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 doskonalić swoje umiejętności i kompetencje, ale przede wszystkim doświadczać poprzez 
samodzielne działanie trudu i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Wolontariat uczy radości 
życia – stanowi swoiste zaprzeczenie kultywowanej przez niektóre kręgi postawy egocentry-
zmu i konsumpcjonizmu. Pozwala na głębsze przeżywanie dobra poprzez dawanie siebie  
innym. 

Projekt ten nie powstałby także bez współpracy z p. Iwo Skibą –  opiekunem Szkolne-
go Koła Wolontariatu w Gimnazjum nr 15. Dzięki jego wsparciu budujemy zespół wspania-
łych wolontariuszy - młodych ludzi, którzy pragną razem zmieniać świat na lepsze, a zaczyna-
ją od własnego podwórka.  

Kochani uczestnicy – w tym miejscu bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki Wam spokojnie 
patrzę w przyszłość – którą razem będziemy tworzyć  

Anna Malec 

  

Anna Malec – pedagog, psychoprofilaktyk, Wiceprezes Zarządu Fundacji „Rozwiń Skrzydła”, 
gdzie odpowiada m.in. za przygotowanie i realizację projektów społecznych. W projekcie 
pełni rolę szkoleniowca i opiekuna grupy. 

 

 

  



 

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła – stawiamy na wolontariat!”  
współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

SPIS TREŚCI  
 

 

 

Wstęp .............................................................................................................................................................2 

 

Co to jest wolontariat? .................................................................................................................................5 

Czy każdy może zostać wolontariuszem? .................................................................................................6 

Jakie instytucje mogą potrzebować  wolontariuszy? ..............................................................................7 

Co może robić wolontariusz? ......................................................................................................................7 

Jakie cechy powinien posiadać  wolontariusz? .......................................................................................9 

Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem? ................................................................... 10 

Czy osoba niepełnosprawna może być wolontariuszem? ................................................................... 11 

Czy wolontariusz jest pracownikiem? .................................................................................................... 11 

Jakie obowiązki ma wolontariusz? ......................................................................................................... 11 

Kto nadzoruje pracę wolontariusza? ...................................................................................................... 12 

Co to jest porozumienie  wolontariackie? ............................................................................................. 12 

Jakie korzyści może nieść  wolontariat? ................................................................................................ 13 

Co zrobić, aby zostać  wolontariuszem? ................................................................................................ 15 

Co to jest karta wolontariusza? ............................................................................................................... 20 

Co to jest kodeks etyczny  wolontariusza? ............................................................................................ 21 

Gdzie szukać informacji? ......................................................................................................................... 23 

 

 

 
 
 
  



 

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła – stawiamy na wolontariat!”  
współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

CO TO JEST WOLONTARIAT? 
 

Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta. Potocznie rozumiemy pod tym pojęciem  
„bezinteresowne pomaganie”, jednakże takie definiowanie wolontariatu jest zbyt szerokie.  

Test  

Znajdź przykład działania wolontarystycznego  

1) Ustąpienie osobie starszej miejsca w autobusie 
2) Pomoc mamie w zmywaniu naczyń w każdy czwartek 
3) Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom w szkolnej świetlicy 

Tak naprawdę wszystkie trzy przykłady można określić mianem bezinteresownej pomocy. 
Czy zatem wszystkie trzy są działaniami wolontarystycznymi? 

 

 
Wolontariat (łac. volontarius = dobrowolny, chętny) to bezpłatna, dobrowolna  
i świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – 
przyjacielskie.  
 
 
 

CO TO ZNACZY „BEZPŁATNA”? 
Wolontariusz nie otrzymuje za wykonywane czynności wynagrodzenia finansowego. Nie 
oznacza to jednak, że jego praca jest bezinteresowna. 

Jak myślisz, jakie pozamaterialne korzyści płyną z pracy wolontarystycznej? 

 

  

 

 

Jak zostanę wolontariuszem, to…. 

…. babcia będzie ze mnie dumna!!! 

… Kasia dowie się, że mam dobre serce  

... będę czuł się komuś potrzebny 



 

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła – stawiamy na wolontariat!”  
współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

  

CO TO ZNACZNY „DOBROWOLNA”? 
Stare przysłowie mówiące o tym, że „z niewolnika nie ma pracownika” w tym przypadku do-
skonale się potwierdza. Zaangażowanie w pracę społeczną wymaga silnej motywacji we-
wnętrznej, tj. wynikającej z tego, że czegoś chcesz i pragniesz, a nie musisz.  Tylko wtedy 
Twoje działanie ma sens.  

 

CO TO ZNACZY „ŚWIADOMA”? 
Wolontariusz wie, jaki co stanowi cel jego pracy oraz planuje swoje działania tak, aby w spo-
sób optymalny przybliżać się do jego osiągnięcia. Jest odpowiedzialny i sumienny, ponieważ 
zdaje sobie sprawę z ważności swojej pracy.  Posiada silną motywację, jest gotowy do ciągłe-
go doskonalenia swoich umiejętności. 

 

CZY KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM? 
 

TAK! 
Nie mają znaczenia takie czynniki jak wiek, płeć, pochodzenie, sprawność fizyczna czy wy-
kształcenie. Należy pamiętać jednak o tym, że nie każdy może zostać wolontariuszem wszę-
dzie  

Organizacje współpracujące z wolontariuszami zwykle ściśle określają, jakie warunki trzeba 
spełnić, aby nim zostać. Są to wymagania bardzo indywidualne – zależą od profilu placówki, 
specyfiki pracy, rodzaju zadań i wiążącej się z tym odpowiedzialności czy też predyspozycji 
osobistych. 

 

 
Wolontariusz – osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia 
na zasadach określonych w ustawie (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolonta-
riacie, art. 2, pkt. 3) 
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JAKIE INSTYTUCJE MOGĄ POTRZEBOWAĆ  
WOLONTARIUSZY?  
 
 
 
Istnieje bardzo dużo miejsc, w których pomoc wolontariuszy jest potrzebna. Najbardziej  
popularne są instytucje składające się na tzw. trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe.  
Są to różnego rodzaju fundacje i stowarzyszenia, kierujące swe działania w stronę określo-
nych odbiorców – dzieci, młodzieży, osób starszych, osób chorych, wykluczonych czy też 
zwierząt.  
 
Ponadto wolontariusze mogą współpracować z organami administracji publicznej (od urzędu 
miasta do ministerstwa) oraz jednostkami organizacyjnymi, które im podlegają, tj. szkołami, 
uczelniami, muzeami, szpitalami). 
 
Kluby wolontariusza często działają także przy szkołach, ośrodkach pomocy społecznej  
czy parafiach. Za ich pośrednictwem można zaangażować się w działania na rzecz najbliższe-
go środowiska. 
 

 

 

CO MOŻE ROBIĆ WOLONTARIUSZ? 
 

Rodzaj czynności, jakie może wykonywać wolontariusz w placówce zależy od specyfiki jej funkcjono-
wania oraz zainteresowań i możliwości jakie wykazuje. Poniżej przedstawiłam przykładowe zadania 
wolontariuszy. 
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Lista zadań wolontariusza 
 

Prace biurowe (np. drukowanie, skanowanie, kserowanie, 
przepisywanie i porządkowanie dokumentów, wysyłanie fak-
sów) 

Tłumaczenie tekstów 

Administrowanie strony internetowej 

Udział w pisaniu wniosków granowych 

Wspieranie organizacji wydarzeń (np. koncertów, akcji cha-
rytatywnych, festynów) 

Tworzenie ulotek, folderów informacyjnych, plakatów 

Kwestowanie, zbieranie podpisów 

Udzielanie bezpłatnych korepetycji 

Spędzanie czasu z ludźmi starszymi, samotnymi, potrzebują-
cymi  

Pomoc w rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

Organizowanie czasu wolnego dla dzieci (np. w Swietlicy, 
domu dziecka) 

I iwle, wiele innych…  
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 Zadania, jakie staną przed wolontariuszem, zależą od specyfiki danej organizacji, dlatego  
warto – zanim podejmiesz jakiekolwiek zobowiązania – dobrze się zorientować w tym temacie.  
Co oczywiste – innych zadań możesz spodziewać się w stowarzyszeniu opiekującym się schroniskiem 
dla bezdomnych zwierząt – innych zaś w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej  
 

JAKIE CECHY POWINIEN POSIADAĆ  
WOLONTARIUSZ? 
 

Wyżej napisałam, że wolontariuszem może zostać każdy – to prawda. Warto zaznaczyć   
jednak, że najważniejsze cechy pracy wolontariackiej (dobrowolność, świadomość) sprawia-
ją, że nie wszyscy są w stanie jej podołać.  

Często podczas rozmów z kandydatami na wolontariuszy zadaję pytanie o cechy i predyspo-
zycje, jakie powinien mieć wolontariusz. Najczęściej padają takie oto odpowiedzi: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezinteresowny  

Godny zaufania  
Uczciwy   

Uprzejmy  

Dobry  

Optymista  Mądry   

Obowiązkowy  

Odpowiedzialny   

Altruista  

Pracowity   

Aktywny  

Wrażliwy  
Chętny do 
pomocy 

Miły  
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To wszystko prawda. Uważam jednak, że pierwszą cechą, jaką powinien spełniać wolonta-
riusz jest chęć własnego rozwoju – uczenia się, doświadczania, przeżywania. 
 
Dobry społecznik to osoba, która kocha i akceptuje samego siebie (nie mylić z egoizmem  
i samouwielbieniem), zna swoje mocne i słabe strony, jest gotowa do samodoskonalenia się 
oraz brania odpowiedzialności za konsekwencje swoich działań. Wymienione cechy stanowią 
fundament dla konstruktywnej pomocy dawanej innym.  
 
 

CZY OSOBA NIEPEŁNOLETNIA MOŻE ZOSTAĆ 

WOLONTARIUSZEM? 
 

TAK! 
Porozumienie, jakie zawierane jest z wolontariuszem stanowi umowę cywilnoprawną,  
dlatego też osoby je zawierające muszą być całkowicie zdolne do czynności prawnych,  
co automatycznie dzieje się wtedy, gdy człowiek kończy 18 lat (art. 11 ustawy z 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).  
Osoby niepełnoletnie muszą prosić o zgodę przedstawiciela ustawowego (najczęściej  
są to rodzice) i to on podpisuje porozumienie, przyjmując na siebie odpowiedzialność za ich 
działania.  
 
 
Uwaga! 
Pomimo tego, że ustawa nie określa w sposób wyraźny wieku wolontariuszy przyjmuje się,  
e nie powinni mieć mniej niż 13 lat, ponieważ małoletni nie ponoszą odpowiedzialności  
za wyrządzoną szkodę (art. 426 k.c.). dzieci do 13 roku życia mogą być jednak wolontariu-
szami w ramach zajęć pozalekcyjnych (np. Szkolny Klub Wolontariusza). W tym przypadku 
zawieranie porozumień z uczniami nie jest wymagane. 
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CZY OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA MOŻE BYĆ 

WOLONTARIUSZEM? 
 

TAK! 
O ile pozwala jej na to stan zdrowia. Należy pamiętać, że potrzeby w zakresie wolontariatu 
zależą od specyfiki organizacji - każdy na pewno odnajdzie taką formę pracy, jaka odpowiada 
jego możliwościom. 
 
 
 

CZY WOLONTARIUSZ JEST PRACOWNIKIEM? 
 

NIE! 
Podstawowe różnica pomiędzy wolontariuszem a pracownikiem jest oczywista – wolonta-
riusz nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Podstawą jego działań jest porozumienie 
wolontariackie, a nie umowa o pracę. Może się jednak zdarzyć, że osoba, która zaczyna  
w organizacji jako wolontariusz później zostaje w niej zatrudniona. 

 

JAKIE OBOWIĄZKI MA WOLONTARIUSZ? 
 

Na początku współpracy koordynator wolontariatu w organizacji dokładnie określa zakres 
obowiązków wolontariusza, rodzaj pracy, które wolontariusz będzie wykonywał oraz czas,  
w którym będzie ona wykonywana w oparciu o wspólne ustalenia. Następnie wszystko zosta-
je wpisane w porozumienie o współpracy.  

Obowiązki wolontariusza mogą zostać zmienione na prośbę wolontariusza (może to być 
spowodowane niezależnymi zmianami w zakresie wolnego czasu lub chęcią zaangażowania 
się w inny zakres zadań). Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają sporządzenia aneksu.  
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KTO NADZORUJE PRACĘ WOLONTARIUSZA? 
 

W każdej organizacji współpracującej z wolontariuszami istnieje osoba odpowiedzialna  
za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu, a także nadzór nad pracą wolontariuszy.   

 

 
WAŻNE! 
 
Niepełnoletni wolontariusz podczas swojej pracy nigdy nie pozostaje bez pomocy i opieki 
osoby dorosłej. Może nią być koordynator wolontariatu lub inna pełnoletnia osoba przez 
niego wskazania. 
 
 

 

CO TO JEST POROZUMIENIE  
WOLONTARIACKIE? 
 
Obowiązujące prawodawstwo (patrz Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontaria-
cie) narzuca na organizacje wymóg zawierania z wolontariuszem porozumienia.  

Porozumienie może mieć formę ustną jeżeli okres współpracy jest krótszy niż 30 dni  
(może dotyczyć np. organizacji festynu dzielnicowego, akcji mikołajkowej, zbiórki darów  
rzeczowych). 

W sytuacji, gdy okres współpracy wolontariusza z daną organizacją jest dłuższy niż 30 dni, 
porozumienie wolontariackie musi przyjąć formę pisemną.  

Porozumienie wolontariacie jest umową cywilno-prawną, co oznacza, że podlega zasadzie 
swobody umów, co oznacza, że może być ona zawierać zapisy dowolne, w zależności od in-
dywidualnych ustaleń osób je zawierających oraz specyfiki organizacji. Obowiązkowe ele-
menty porozumienia zawiera poniższe zestawienie.  
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Porozumienie wolontariackie zawiera: 
 

 zakres obowiązków 
 sposób wykonywania obowiązków 
 czas wykonywania obowiązków 
 wskazanie możliwości rozwiązania porozumienia (np. z określonym okresem wy-

powiedzenia) 
  jeżeli jest to niezbędne (wynika z innych przepisów lub specyfiki świadczeń) – 

określenie konieczności wykonywania świadczeń osobiście. 
 

 
W przypadku osób niepełnoletnich, w ich imieniu porozumienie o współpracy podpisują 
rodzice. 
 
 

W każdej chwili wolontariusz może zakończyć współpracę z daną placówką na zasadach  
zawartych w porozumieniu. Należy pamiętać o tym, że – w zależności od rodzaju wykonywa-
nej pracy – wolontariusz ponosi osobistą odpowiedzialność. Dlatego też należy odpowiednio 
wcześniej poinformować koordynatora wolontariatu w organizacji o planowanym rozwiąza-
niu współpracy po to, aby mógł on znaleźć inną osobę do wykonywania określonego zadania.  

W sposób szczególny powinny planować swoje odejście z organizacji wolontariusze pracują-
cy z ludźmi (np. w domach dziecka, świetlicach, domach pomocy społecznej, hospicjach). 
Potrzeba tutaj odpowiedniego przygotowania, współpracy z koordynatorem i osobą, która 
nasze dotychczasowej obejmuje obowiązki tak, aby jak najbardziej ograniczyć traumatyczne 
skutki związane ze zmianą, jakie będzie odczuwał podopieczny.  

 
 

JAKIE KORZYŚCI MOŻE NIEŚĆ  
WOLONTARIAT? 
 

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Na początku niniejszego opracowania omówiliśmy 
cechy wolontariatu oraz rozróżniliśmy pojęcia takie jak „praca bezpłatna” oraz „praca bezin-
teresowna”.  Okazało się, że chociaż za działania świadczone wolontarystycznie nikt nie płaci, 
to można czerpać z niej całkiem spore korzyści  
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 JAKIE KORZYŚCI MOŻE CI PRZYNIEŚĆ ZAANGAŻOWANIE SIĘ W WOLONTARIAT? 
 

 zaświadczenie o tym, że jesteś wolontariuszem (może przydać się w szkole, a w przy-

szłości na studiach i w pracy zawodowej); 

 bezpiecznie i pożytecznie spędzisz swój wolny czas; 

 Twoja energia zostanie wykorzystana w sposób mądry i wartościowy; 

 będziesz mógł/mogła się wiele nauczyć, poszerzyć horyzonty, nabrać  doświadczenia; 

 rozwiniesz swoje zainteresowania i pasje, sprawdzisz w praktyce talenty; 

 będziesz mógł się rozwijać i spełniać; 

 ukształtujesz prawy charakter i zdrową osobowość; 

 zdobędziesz nowe, przydatne w przyszłym życiu umiejętności; 

 nabierzesz wprawy w nawiązywaniu dobrych relacji z innymi; 

 nauczysz się współpracować i współdziałać w grupie; 

 rozwiniesz swoją wrażliwość i empatię; 

 poznasz ludzi, którzy są autorytetami; 

 wzmocnisz poczucie własnej wartości i samoocenę; 

 nawiążesz nowe znajomości i przyjaźnie; 

 nauczysz się jak być odpowiedzialnym; 

 poznasz tajniki myślenia strategicznego, planowania i zarządzania czasem; 

 poczujesz się ważny i potrzebny; 

 odczujesz satysfakcję z dobrze wykonanej pracy; 

 przeżyjesz radość wynikającą z okazywania i otrzymywania dobra; 

 będziesz miał możliwość sprawdzenia się w działaniu; 

 poćwiczysz umiejętności organizacyjne i logistyczne; 

 lepiej poznasz siebie i własne możliwości; 

 być może odnajdziesz swoją drogę zawodową; 

 zdobędziesz ważne doświadczenie społeczne, nauczysz się jak postępować w różnych 

sytuacjach; 

 nauczysz się doceniać swoje życie; 

 i wiele, wiele innych…. 
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CO ZROBIĆ, ABY ZOSTAĆ  
WOLONTARIUSZEM? 
 
 

KROK 1 

ZASTANÓW SIĘ, ILE CZASU MOŻESZ POŚWIĘCIĆ NA WOLONTARIAT 
 
Jedną z ważnych umiejętności w pracy wolontariusza jest planowanie i zarządzanie czasem. 
Jeżeli zdecydujesz się na tego typu pracę musisz dokładne przemyśleć jak dużo czasu możesz 
poświęcić na działania wolontarystyczne – np. 2 godziny w tygodniu. Później wybierz odpo-
wiedni dzień, pamiętając o wszystkich zajęciach pozalekcyjnych oraz zobowiązaniach towa-
rzyskich. Planuj racjonalnie. Zostaw odpowiedni margines czasu na ewentualny dojazd do 
miejsca pracy.  
 
Jasio planuje:  
 
Dzień tygo-
dnia  

Szkoła  Zajęcia poza-
lekcyjne i 
pozaszkolne   

Inne zobowiąza-
nia 

Uwagi  ;) 

Poniedziałek  8.00-14.00 - Co drugi tydzień 
jadę do babci  

Nie lubię poniedziałków 
 

Wtorek  8.00-13.00 14.30-16.00 
lekcje tańca   

 Zawsze po balecie cze-
kam na Kasię i odprowa-
dzam ją do domu 

Środa  11.00-15.00 16.00 SKS  Wracam padnięty na 
twarz, a rano… hmmm 

Czwartek  8.00-15.00 - Odbieram siostrę 
z przedszkola  

 

Piątek  9.00-14.00  ok. 18.00 - zakupy 
z rodzicami  

 

Sobota  - - Koledzy, Kasia…  
Niedziela  Bezwzględnie wolny czas!!! 
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Jasio zdecydował, że na regularne działania społeczne może poświęcić 2 godziny w tygo-
dniu – w piątki, od 15.00 do 17.00 
 
 
 

KROK 2 

ZASTANÓW SIĘ, CO CHCIAŁBYŚ ROBIĆ JAKO WOLONTARIUSZ 
 
Na pewno masz wiele talentów. Zastanów się, czym możesz podzielić się z innymi. Najlepiej 
byłoby, abyś robił to, co sprawia Ci radość – wtedy połączysz przyjemne z pożytecznym i na 
pewno się nie zmęczysz.  
 
Jasio planuje:  
 
 

Moje mocne strony  
Umiem tańczyć (taniec towarzyski) 
Umiem grać w szachy 
Lubię matematykę 
Lubię grać w ping-ponga 
Znam programy: Word, Excel 
Lubię majsterkować  
Mam poczucie humoru, umiem rozśmieszać innych 
Interesuję się grafiką komputerową  

 
 

 

Hmmm…. albo w środę rano… albo w pią-
tek… czasami mogę poświęcić się w sobo-
tę… porozmawiam z mamą, może zwolni 
mnie z zakupów  
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Oczywiście nie musisz angażować wszystkich swoich talentów   Ważne jest, aby praca wo-
lontarystyczna, jakiej się podejmiesz była dla Ciebie interesująca. Tylko wtedy Twoje zaanga-
żowanie przyniesie wymierny skutek! 
 
 
 

KROK 3 

POROZMAWIAJ Z RODZICAMI/ OPIEKUNAMI PRAWNYMI I POPROŚ O ZGODĘ 
 
Jako osoba niepełnoletnia nie możesz samodzielnie podpisać porozumienia wolontariackie-
go. Twoi rodzice lub opiekunowie prawni muszą udzielić Ci pozwolenia na tego typu działal-
ność (organizacja będzie wymagała poświadczenia pisemnego).  
Najlepiej będzie, jeżeli włączysz najbliższych w proces planowania działań – na pewno pomo-
gą Ci realnie ocenić możliwości oraz odnaleźć odpowiednią organizację.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KROK 4 

POSZUKAJ ODPOWIEDNIEJ ORGANIZACJI 
 
Rozpocznij od najbliższego otoczenia. Poszukaj organizacji społecznych działających 
na Twoim osiedlu. Może to być np. fundacja, stowarzyszenie, dom kultury, świetlica  
opiekuńczo-wychowawcza, dom dziecka, dom pomocy społecznej, klub seniora.  
 
Zastanów się, czy prowadzą działania, w które mógłbyś się włączyć. Następnie zbierz infor-
macje – przejrzyj stronę internetową organizacji, zapytaj rodziców, nauczycieli, znajomych. 
To ważna decyzja, nie warto postępować pochopnie.  
 
Sprawdź godziny pracy wybranych instytucji i porównaj z Twoimi możliwościami. Zapisz kon-
takty (e-mail, telefon).  

Mamo…  

Jestem już prawie dorosły. Chcę zostać wolontariu-
szem! 



 

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła – stawiamy na wolontariat!”  
współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

  
 
Jasio planuje: 
 
Organizacja  Godziny 

pracy  
Cele, działania Kontakt  

Fundacja „Rozwiń Skrzydła”    
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo     
Świetlica opiekuńczo-wychowawcza    
Dom Pomocy Społecznej dla osób 
niepełnosprawnych  

   

Noclegownia dla bezdomnych     
Parafia pw. Św. Maksymiliana    
 
 
 

KROK 5 

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE 
 
Jeżeli już wybrałeś organizację, która najbardziej Ci odpowiada czas na kolejny ważny  
krok – bezpośredni kontakt z jej przedstawicielem. Każda instytucja powinna mieć osobę,  
do obowiązków należy nawiązywanie współpracy z wolontariuszami. Najlepiej zapytać o nią 
od razu. 
 
Jeżeli organizacja jest otwarta na wolontariuszy, to w niedługiej perspektywie zostaniesz 
zaproszony/a na spotkanie. Troszkę przypomina ono rozmowę kwalifikacyjną, zatem warto 
się dobrze przygotować.  
 
Warto ze sobą zabrać Rodzica/ opiekuna prawnego – on w Twoim imieniu podpisuje umowę 
wolontariacką. 
 

JAKICH PYTAŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 
 

O motywację 
 

Dlaczego chciałbyś zajmować się działalnością społeczną? 
Dlaczego wybrałeś tą organizację? 
 

O znajomość tematu  Skąd dowiedziałeś się o istnieniu organizacji? 
Jakie działania prowadzone przez organizację podobają Ci się naj-
bardziej? 
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 O zainteresowania 
 

Czy masz jakieś hobby? 
Co lubisz robić w wolnym czasie? 
Czy korzystasz z jakiś zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych? 

O predyspozycje  
 

Czy łatwo nawiązujesz relacje? Czy i jak radzisz sobie w sytuacjach 
stresowych? Czy lubisz pracować z ludźmi? Czy posiadasz umiejęt-
ności strategiczo-organizacyjne? Czy uważasz się za osobę sumien-
ną i odpowiedzialną? 
  

O doświadczenie 
 

Czy pracowałeś już jako wolontariusz? Jeżeli tak, to gdzie? Czym się 
zajmowałeś/aś? Czy angażowałeś się w jakieś działania na rzecz 
społeczności lokalnej, szkolnej, rodziny? Czym mógłbyś/mogłabyś 
się pochwalić w tym zakresie? 

O warunki pracy 
 

Ile czasu możesz poświęcić na wolontariat? W jakie działania chcesz 
się angażować? Czy możliwe jest, abyś w miarę potrzeb włączał/a 
się w działania weekendowe prowadzone przez organizację? 

 
Oczywiście powyższe pytania stanowią przykład. Przed przystąpieniem do rozmowy  
z przedstawicielem organizacji warto sobie je przemyśleć.  
 
Dobrze byłoby też, gdybyś znał/a podstawową terminologię związaną z funkcjonowaniem 
organizacji i specyfiką pracy – pomocą być mogą informacje zawarte w niniejszej książeczce.  
 
Efektem rozmowy powinno być ustalenie warunków współpracy i zawarcie porozumienia. 
Jeżeli nie zabrałeś ze sobą Rodzica/opiekuna prawnego musisz ustalić datę kolejnego spo-
tkania, podczas którego podpisze on w w Twoim imieniu umowę wolontariacką.  
 
 

KROK 4 

DZIAŁAJ  
 
Teraz możesz wreszcie rozpocząć pracę jako wolontariusz. Początek – jak to początek, może 
być trudny. Trzeba będzie się zapoznać z obowiązkami, zrozumieć zasady funkcjonowania, 
zapanować nad swoim czasem wolnym. Pamiętaj, że zawsze o swoich wątpliwościach  
i problemach możesz porozmawiać z koordynatorem wolontariatu w organizacji. Warto  
też pytać innych – na pewno spotkasz wielu życzliwych Ci ludzi chętnych do pomocy.  
 
Nie zapominaj o zebraniach wolontariuszy – w grupie pracuje się o wiele lepiej.  
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CO TO JEST KARTA WOLONTARIUSZA? 
 

Karta Wolontariusza w swej konwencji nawiązuje do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
nazywanej potocznie Kartą Praw Człowieka, uchwalonej jednomyślnie w dniu 10 grudnia 
1948 roku w Paryżu na obradującej tam III Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 

 
WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, 
WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO 
BYĆ WOLONTARIUSZEM. 

 
WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, 
ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ, ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH, 
WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE I MOŻLIWOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SIĘ. 

 

WOLONTARIUSZ POWINIEN 
 

 

I. MIEĆ JASNO OKREŚLONY ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
 

II. ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ Z ODPOWIEWDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE SWOJĄ  
DZIAŁALNOŚCIĄ 

 
III. WIEDZIEĆ, PRZED KIM JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONYWANIE SWOICH  

ZADAŃ I MIEĆ REGULARNY KONTAKT Z TĄ OSOBĄ 
 

IV. MIEĆ ZAPEWNIONY UDZIAŁ W TWORZENIU PROGRAMU, W KTÓRYM UCZESTNI-
CZY, CO UMOZLIWI MU REALIZACJĘ WŁASNYCH POTRZEB I ZAINTERESOWAŃ 

 
V. BYĆ CHRONIONYM PRZED JAKIMKOLWIEK RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z WYKONY-

WANIEM POWIERZONYCH MU ZADAŃ 
 

VI. BYĆ OBJĘTY UBEZPIECZENIEM OD ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

VII. MIEĆ SATYSFAKCJĘ Z WŁASNEJ AKTYWNOŚCI  
 

VIII. PRZESTRZEGAĆ KODEKSU ETYCZNEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZOWANIEM POWIE-
RZONYCH MU ZADAŃ 
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ORGANIZACJE ZATRUDNIAJĄCE WOLONTARIUSZY POWINNY 
 
 

I. UZNAWAĆ PRAWA WOLONTARIUSZA I ZAPEWNIĆ ICH RESPEKTOWANIA 
 

II. DBAĆ O TO, ABY AKTYWNOŚĆ WOLONTARIUSZA I PRACA PRACOWNIKA  
PŁATNEGO MIAŁA CHARAKTER WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCY SIĘ 

 
III. ROZSZERZAĆ, DZIĘKI AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZY, ZAKRES OFEROWANYCH 

USŁUG 
 

IV. NIE POWIERZAĆ WOLONTARIUSZOWI ZADAŃ, KTÓRE REALIZOWAŁ UPRZEDNIO 
PRACOWNIK PŁATNY 

 
V. INFORMOWAĆ WOLONTARIUSZA O JEGO PRAWACH I OBOWIĄZKACH 

 
VI. PONOSIĆ KOSZTY FINANSOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ WOLON-

TARIUSZY 
 

VII. DBAC O INTERESY WOLONTARIUSZA I NIE WYWIERAĆ NA NIEGO PRESJI MORAL-
NEJ, SKŁANIAJĄCAJE DO WYKONYWANIA ZADAŃ  

 
 

 
 

CO TO JEST KODEKS ETYCZNY  
WOLONTARIUSZA? 
 
Kodeks wolontariusza może być opracowany przez każdą organizację indywidualnie. Zawiera 
zasady i wytyczne, które powinny być bezwarunkowo przestrzegane przez osoby pracujące 
społecznie w danej placówce. Dobrze jest, jeżeli wolontariusz na pierwszym spotkaniu  
organizacyjnym ma możliwość zapoznania się z kodeksem etycznym obowiązującym w miej-
scu pracy. 
Podpisana karta wolontariusza powinna być przechowywana w aktach osobowych wolonta-
riusza razem z porozumieniem wolontariackim.  
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PRZYKŁADOWE ZAPISY W KARCIE WOLONTARIUSZA: 
 

1. Będę sumiennie i starannie wywiązywał się z powierzonych obowiązków i zadań. 
 

2. Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.  
 

3. Będę utrzymywał stały kontakt mailowy, telefoniczny, osobisty (przynajmniej raz w 
tygodniu) z koordynatorem wolontariatu 
 

4. Zachowam w tajemnicy sprawy związane z wewnętrznym funkcjonowaniem organi-
zacji oraz życiem podopiecznych.  

 
5. Będę otwarty na nowe pomysły i rozwiązania. 

 
6. Będę uczył się od innych, wykorzystam wolontariat jako ważne doświadczenie. 

 
7. Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.  

 
8. Wszelkie wątpliwości i kwestie sporne omówię na bieżąco z koordynatorem wolon-

tariatu. 
 

9. Będę pytać, jeżeli czegoś nie wiem lub nie rozumiem.  
 

10. Będę aktywnie działać w zespole.   
 

11. Będę uczestniczyć w spotkaniach wolontariuszy (można podać częstotliwość). 
 

12. Będę dbać o dobry wizerunek organizacji. 
 

13. Będę lojalny wobec współpracowników i podopiecznych.   
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GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 
 

Jeżeli po przeczytaniu tej publikacji stwierdziłeś/stwierdziłaś, że nadszedł czas na działanie, 
to zacznij od zaraz  

Więcej informacji na temat wolontariatu odnajdziesz na stronach internetowych: 

http://www.wolontariat.org.pl/ 

http://wolontariat.ngo.pl/ 

http://www.wolontariat.edu.pl/ 

http://www.projektor.org.pl/ 

http://www.wolontariat.abc.pl/ 

https://www.wolontariatstudencki.edu.pl/ 

 

Jeżeli zechcesz znaleźć konkretną organizację albo zorientować się, jakie placówki znajdują 
się w Twoim miejscu zamieszkania warto skorzystać ze strony internetowej: 

http://bazy.ngo.pl/ 

 

Inne ważne informacje znajdziesz na stronach internetowych konkretnych organizacji.  

 

Powodzenia! 


