Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna,
świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza
związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Instytucje
te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności
gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.
Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto
dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji
pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.
Prawa i obowiązki wolontariusza reguluje USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie . Tekst jednolity ustawy, obejmujący stan prawny na dzień
25 lipca 2016 r opublikowano w Dz.U.2016.239 zm. Dz.U.2016.395
Pełny tekst Ustawy dostępny jest nieodpłatnie pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20160000239
USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity)
DZIAŁ III Wolontariat Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 42. 1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale,
świadczenia na rzecz:
1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich
działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem
prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez
te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,
4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej
przez nie działalności leczniczej
– zwanych dalej „korzystającymi”.
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wolontariuszy wykonujących na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia
umów międzynarodowych nie stanowią inaczej.
3. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz
stowarzyszenia, którego jest członkiem.
Art. 43. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i
zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania
stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.
Art. 44. 1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w
porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego
rozwiązania.

3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń
przez wolontariusza.
4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie
powinno być sporządzone na piśmie.
5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym
niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Rozdział 2 Przepisy szczególne
Art. 45. 1. Korzystający ma obowiązek:
1) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi
świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
2) zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych
przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w
zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki
ochrony indywidualnej;
3) pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty
podróży służbowych i diet.
2. Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych
przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem
świadczeń na rzecz korzystającego.
3. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich
świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ust. 1.
korzystającego w całości lub w części z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3.
Art. 46. 1. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń,
o których mowa w art. 42, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający
zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy delegowania
wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa
konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, korzystający jest obowiązany
zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się
z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.15)). Przepisu ust. 2 i 3 nie stosuje się.
5. Jeżeli delegowanie wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa ma
miejsce w warunkach innych niż wskazane w ust. 4, korzystający może zapewnić wolontariuszowi
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas
pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie
przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
6. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
w zakresie wykonywanych świadczeń.

Art. 47. Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach
i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.
Art. 48. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3,
a wolontariuszem dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń
na terytorium innego państwa, na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą
Polską, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych
w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanową inaczej.
Art. 49. Wydatki na cele, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 3 oraz w art. 46 ust. 3 i 6 stanowią:
1) koszty prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 jako korzystających;
2) koszty korzystających, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3.
Art. 50. Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.
Art. 50a. Rada Ministrów, na podstawie informacji uzyskanych od organów administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego, przedstawia co 2 lata Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej
Polskiej sprawozdanie z wykonania ustawy w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po
upływie okresu sprawozdawczego.
Art. 50b. 1. Kto, działając w imieniu organizacji pozarządowej, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 lub innych podmiotów, które nie są organizacjami pożytku publicznego, informuje organ
administracji publicznej, osobę fizyczną lub prawną, że organizacja lub podmiot status taki posiada,
podlega karze grzywny.
2. (uchylony)
Art. 50c. 1. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona
w wykazie, o którym mowa w art. 27a, wzywa do przekazania lub przekazuje środki finansowe
pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku
publicznego, która nie została uwzględniona w tym wykazie, podlega karze grzywny.
2. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona
w wykazie, o którym mowa w art. 27a, wzywa do przekazania środków finansowych pochodzących
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego,
która została uwzględniona w tym wykazie, podlega karze grzywny.
Art. 50d. Kto, prowadząc promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wypełnia
obowiązku przekazywania informacji, o której mowa w art. 27c, podlega karze grzywny.
Art. 50e. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 50b-50d, następuje w trybie określonym
w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013
r. poz. 395, z późn. zm.).
Art. 51. Pierwsza kadencja Rady, o której mowa w art. 35 ust. 1, trwa 2 lata.
Art. 52. Rada Ministrów przedstawi Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia
30 czerwca 2005 r. sprawozdanie z działania ustawy za okres od dnia jej wejścia w życie do dnia 31
grudnia 2004 r.
Art. 53. Ustawa wchodzi w życie na zasadach określonych w odrębnej ustawie.
2. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia,
o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez
wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.

