Wolontariusz w ngo
Działalność wielu organizacji pozarządowych opiera się często na pomocy osób, które
nieodpłatne pomagają ngo w codziennej działalności. Osobami tymi są wolontariusze, a
świadczona przez nich praca to wolontariat.
Wolontariat, to wyraz łacińskiego pochodzenia – voluntarius, czyli dobrowolny. Tak więc
wolontariat, to dobrowolna, bezpłatna, a przy tym świadoma praca na rzecz innych lub całego
społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
O niezwykłej roli wolontariatu i wolontariuszy, wie każdy kto prowadził, prowadzi lub działa w
organizacji pozarządowej. Bez dobrowolnych, niepobierających za swą pracę osobach wiele z
ngo nie mogłoby realizować swych wszystkich celów.
Rolę tę zauważył i docenił sejm Rzeczpospolitej, wprowadzając funkcję wolontariusza do
jednego

z

podstawowych

aktów

prawnych

konstytuujących

działanie

organizacji

pozarządowych – ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie bowiem z
definicją zawartą w tym akcie prawnym, wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo
(dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie
angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy
administracji publicznej. Nowelizacja ustawy ze stycznia 2010 r. określiła wprost, że również
członek stowarzyszenia może wykonywać zadania w ramach wolontariatu na rzecz
stowarzyszenia, którego jest członkiem. Jeśli więc członek stowarzyszenia chce zaangażować się
w działania na zasadzie wolontariatu to organizacja powinna zgodnie z zasadami wynikającymi
z ustawy zawrzeć z nim umowę.
Tak więc na pytanie czy organizacja musi zawrzeć umowę z wolontariuszem, należy
odpowiedzieć tak. Obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z ustawy jest zawarcie umowy
pomiędzy korzystającym i wolontariuszem. Jest to kontrakt, który reguluje zobowiązania
obydwu stron.
W tej sytuacji, drugim przychodzącym do głowy pytaniem jest kwestia czy umowa z
wolontariuszem musi posiadać formę pisemną? Odpowiedź na to pytanie zależy, od czasu
współpracy. I tak jeśli okres współpracy wynosi do 30 dni, w takim wypadku umowa może mieć
formę ustną, natomiast jeśli okres współpracy wynosi powyżej 30 dni, wtedy umowa
obligatoryjnie musi posiadać charakter pisemny.
Pamiętajmy jednak, iż organizacje pozarządowe korzystające z pracy wolontariuszy, mogą ich
angażować jedynie do pomocy przy swojej działalności statutowej, szczególnie działalności w
sferach pożytku publicznego (wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku
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„Wystarczy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się tym, kim pragniemy.”

publicznego). Nie wolno jednak wolontariuszom podejmować działań przy pracach związanych
z działalnością gospodarczą. Wyjątkiem są tu podmioty lecznicze (w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej - są to także hospicja prowadzone przez organizacje pozarządowe) w
zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej, która może być tylko działalnością
gospodarczą - oznacza to, że mogą one można korzystać z pomocy wolontariuszy także do
prowadzonej działalności gospodarczej.
Nadmienić należy, iż w Polsce istnieje Sieć Centrów Wolontariatu, które oprócz promocji samej
idei wolontariatu zajmują się:
- pośrednictwem ofert pomiędzy organizacjami, a osobami chcącymi zostać wolontariuszami,
- przygotowywaniem obydwu tych grup do współpracy,
- konsultowaniem zmian aktów prawnych i strategii dotyczących wolontariatu i aktywności
społecznej.
Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wolontariuszowi
wykonującemu świadczenie na rzecz organizacji pozarządowej przez okres krótszy niż
trzydzieści dni przysuługuje ubezpieczenie od następst nieszczęśliwych wypadków (art. 46 ust.
3 Ustawy). Natomiast jeśli porozumienie trwa dłużej niż 30 dni, wolontariuszowi przysługuje
tzw. zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia na podstawie ustway z
dnia 30 października 2002 r. o zaoptarzeniu z tytułu wypadków lub chorów zawodowych
powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. Nr 199, poz.. 1674 z późn. zm).
Przypominamy również, iż od 1986 roku w dowód uznania dla setek tysięcy ochotników
pomagającym innym, Organizacja Narodów Zjednoczonych, wyznaczyła dzień 5 grudnia jako
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
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