
WOLONTARIAT 



Ogólne zasady wolontariatu reguluje Ustawa z 
dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, opublikowana w 
dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 873. 

Wolontariusz -  osoba fizyczna, która ochotniczo 
i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na zasadach określonych w ustawie;  



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 niedziałalności 
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”.  



Członek stowarzyszenia może również 
wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na 
rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.  

Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w 
zakresie, w sposób i w czasie określonych w 
porozumieniu z korzystającym. Porozumienie 
powinno zawierać postanowienie o możliwości 
jego rozwiązania.  



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. 

Na prośbę wolontariusza korzystający może 
przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu 
świadczeń przez wolontariusza. 



Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane 
jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie 
powinno być sporządzone na piśmie. 

 

Do porozumień zawieranych między 
korzystającym a wolontariuszem w zakresie 
nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — 
Kodeks cywilny.  



Korzystający ma obowiązek: 
1) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i 
bezpieczeństwa związanym z wykonywanymiświadczeniami 
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. 



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. 
 

Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie 
wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, 
* opiekun  
* zakres obowiązków 
* program rozwoju 
* umowa wolontariacka/ porozumienie 
* szkolenie bhp 
* Ubezpieczenie 
* karta czasu pracy 
* zaświadczenie 



Skąd wziąć kasę? – KONKURSY 
GRANTOWE 

Reklama dzieciom To już 22. edycja 
charytatywnej akcji Telewizji 
Polskiej! 
http://www.tvp.pl/dla-dzieci/reklama-
dzieciom/aktualnosci/reklama-dzieciom-
w-tvp-po-raz-22-zasady-tegorocznej-
edycji/17622973   

Nabór w ramach 22 edycji trwa  do 31 grudnia 2014 roku 
(decyduje data stempla pocztowego), Organizacja 
wnioskująca o przyznanie darowizny musi działać minimum 
rok. Wyłącznie dla NGO 
 



To tylko niektóre konkursy grantowe… 

Fundacja Banku Zachodniego -  Wyłącznie dla NGO, 2 wnioski/1 grant w ciągu roku 
 

http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/ 
- bank dziecięcych uśmiechów - Maksymalna kwota grantu w tym programie wynosi 5 tys. zł.  Kolejna edycja programu 
Bank Dziecięcych Uśmiechów  zostanie ogłoszona 14 kwietnia – nabór do  11 maja 2014 r., wnioski składamy online.  
Brak  dofinansowywania wyjazdów wakacyjnych oraz zimowych, a także wyjazdów na Zielone Szkoły. Środki bedą 
przeznaczone do pracy z  dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Program  nie przewiduje dofinansowania: 
• remontów pomieszczeń, 
• modernizacji budynków, 
• budowy placów zabaw i boisk, 
• wyposażenia klubów sportowych, 
• zakupu sprzętu medycznego. 
• wyjazdów wakacyjnych i zimowych 
- Bank Ambitnej Młodzieży -Projekty można składać za pomocą aplikacji internetowej/ online  między 15 września a 13 
października 2014 r. Maksymalna kwota dotacji wynosi 15 tys. zł., Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w ramach 
trzech głównych obszarów tematycznych: 
• rozwój i edukacja, 
• aktywność gospodarcza, 
• społeczna, obywatelska, 
• kultura, historia i dziedzictwo narodowe. 
odbiorcą jest młodzież od 13 do 26 roku życia, program wspiera inicjatywy podejmowane poza granicami Polski pod 
warunkiem, że są to działania wspólne, mający charakter integracyjny i edukacyjny w których udział bierze grupa 
polskiej młodzieży z Kraju i z zagranicy. 



To tylko niektóre konkursy grantowe… 

Fundacja PZU Fundacja PZU 
http://fundacjapzu.pl/275.html#konkursy  
 
- Fundacja prowadzi obecnie trzy cykliczne programy dotacyjne ukierunkowane na pomoc dzieciom i 
młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) z małych miejscowości (do 
30 tys. mieszkańców) 
• „Z PZU po lekcjach” Wysokość wnioskowanej Dotacji może wynosić maksymalnie 50 000,00 zł 

realizacja przez 10 m-cy, Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy (środki pieniężne) 
Wnioskodawcy w dotowany Projekt w wysokości 10% wartości Dotacji. 

• „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”   projekty trwające 6 miesięcy, Wysokość wnioskowanej 
Dotacji może wynosić maksymalnie 50 000,00 zł, Wymagany jest minimalny wkład własny 
finansowy (środki pieniężne) Wnioskodawcy w dotowany Projekt w wysokości 10% wartości Dotacji. 

• „PZU z kulturą” Wysokość wnioskowanej Dotacji może wynosić maksymalnie 15  000,00 zł, 
Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy (środki pieniężne)  Wnioskodawcy w dotowany 
Projekt w wysokości 10% wartości Dotacji.  

• Koszty administracyjne finansowane w ramach Dotacji nie mogą przekraczać 10% całkowitego 
kosztu Projektu. Do kosztów administracyjnych zalicza się w szczególności: wynagrodzenie 
koordynatora projektu, wynagrodzenie księgowej, koszty prowadzenia biura. Koordynator projektu 
nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów programowych.  

• *Dotacje pozakonkursowe dla organizacji pozarządowych, brak określonego limitu środków. 



To tylko niektóre konkursy grantowe… 

Fundacja AVIVA to dla mnie ważne   
http://todlamniewazne.pl/   
• Uczestnikami Konkursu mogą być obywatele Polski, którzy 

ukończyli 18 lat i chcą wspomóc – za środki pozyskane w 
ramach przedmiotowego Konkursu – inicjatywy w 
środowisku lokalnym lub też w ramach innej społeczności, 
pomagające rodzicom w wychowaniu małych dzieci w 
wieku od 0 do 13. roku życia  

• Kwota jednego Grantu nie może przekroczyć 50 000 zł 
(pięćdziesięciu tysięcy złotych). Intencją Organizatora 
Konkursu jest przyznanie grantów w różnej wysokości, 
zależnej od specyfiki zgłoszonych inicjatyw. 
 



To tylko niektóre konkursy grantowe… 

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 
http://maleinicjatywy.pl/ 

• mikrodotacje do 5,000zł w 2015r. 4 rozdania, 
2016 - 3 rozdania 

• grupy nieformalne + ngo'sy  

• aplikacje online lub w formie tradycyjnej 

 



To tylko niektóre konkursy grantowe… 
„DZIAŁAJ LOKALNIE”    środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, dysponowane przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce to OGÓLNOPOLSKI PROGRAM, W KTÓRYM DOTACJE 
PRZYZNAWANE SĄ NA POZIOMIE LOKALNYM. Umożliwia to współpraca z partnerami programu –
siecią Ośrodków „Działaj Lokalnie” (ODL). Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje 
wyłaniane w otwartych konkursach. Dotychczas zwiększyła się ona z początkowych 15 do 
aktualnych 60 członków. 

 
Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich 
ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na 
realizację projektów, które: 

 
• aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego, 
• przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej 

potrzeby mieszkańców, 
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty 

realizacji, 
• są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych, 
• w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe). 
• O grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie 

miejscowości do 20 tys. mieszkańców objętych zasięgiem Ośrodków „Działaj Lokalnie”.  
• Działania te powinny dotyczyć projektów zorientowanych na budowanie dobra wspólnego, 

powinny zakładać także współpracę z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami. 

 
www.lgdodra.pl 



To tylko niektóre konkursy grantowe… 

Fundacja Polska Miedź  
http://www.kghm.pl  

 
• Warunkiem otrzymania darowizny przez podmiot ubiegający, jest 

wypełnienie i złożenie w biurze Fundacji formularza "Wniosku o 
udzielenie darowizny". Do wniosku należy załączyć ponadto: 
szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej 
liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju pożytku publicznego, 
jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie; szczegółowy budżet 
uwzględniający wszystkie dochody i wydatki (łącznie z pomocą 
rzeczową oraz kosztami czasu pracy ludzi); statut organizacji bądź 
inny dokument określający zasady działalności podmiotu 
wnioskującego oraz kserokopię aktualnego wypisu z właściwego 
rejestru sądowego. 



To tylko niektóre konkursy grantowe… 

Fundacji Orlen Dar Serca. 

Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, 
prowadzenie i popieranie charytatywnych 
inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji 
oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i 
nauki. Wniosek o dotacje oraz szczegółowe 
informacje: http://www.darserca.pl. 



To tylko niektóre konkursy grantowe… 

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga  Obraz w treści 1   wspiera 
działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. 
W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na 
przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów 
programowych:  
I. EDUKACJA: 
• innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i 

tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży oraz 
II. ROZWÓJ LOKALNY: priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka 
przedsiębiorczości. 

 
Finansowane są w ramach wszystkich obszarów programowych takie 
działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia,konkursy i olimpiady. Najbliższe 
terminy składania wniosków od 8 września do 3 października 2014r. - decyzja 
Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach 21 listopada 2014 r.    
http://www.citibank.pl/ 



To tylko niektóre konkursy grantowe… 

Fundacja im. dr. M. Kantona   Banku Pekso SA 
Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań 
w zakresie:  
oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć 
naukowo-badawczych oraz dydaktycznych 
instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy 
bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i 
niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności 
organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury   
http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fund
acja_kantona 



To tylko niektóre konkursy grantowe… 

Fundacja PGE Energia z Serca  PGE  
http://www.gkpge.pl/fundacja-pge  
 
Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na 
obszarach: 
• - nauka i edukacja 
• - lecznictwo i ochrona zdrowia 
•  - pomoc społeczna 
• - działalność ekologiczna i ochrona środowiska 
• - sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 
Dwa rodzaje darowizn do 5000 euro większością głosów  i 
powyżej 5000 euro.  



 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


