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Aleksandra Piotrowska 

Wolontariat 

Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie definiuje wolontariusza jako 

osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenie na zasadach 

określonych w ustawie (art. 42 – 50). 

Przeprowadzone przez Departament PoŜytku Publicznego badania dotyczące 

zaangaŜowania wolontariuszy w administracji publicznej pozwalają na opisanie skali 

świadczonych przez nich usług w tym sektorze. Spośród 2 304 urzędów administracji 

publicznej róŜnego szczebla, w 2007 r. 325 instytucji (14,1%) zawarło porozumienia z 

wolontariuszami, a 1 979 (85,9%) nie podpisało Ŝadnych porozumień1. 

Forma porozumienia wolontariackiego uzaleŜniona jest od okresu wykonywania przez 

wolontariusza świadczeń na rzecz korzystającego. JeŜeli porozumienie jest zawierane na 

okres krótszy niŜ 30 dni korzystający nie jest zobowiązany potwierdzać na piśmie treści 

porozumienia (wystarczy umowa ustna), chyba Ŝe wolontariusz wyrazi taką wolę. 

Obowiązek sporządzania porozumienia na piśmie powstaje, gdy świadczenie 

wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuŜszy niŜ 30 dni (co najmniej 30 dni). 

Podmiot korzystający ze świadczeń wolontariusza ma obowiązek wykupić ubezpieczenie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków, w przypadku gdy świadczenie to trwałoby 

krócej niŜ 30 dni (poniŜej 30 dni). Jeśli świadczenie to trwa dłuŜej wolontariusz podlega 

ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 

zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. 

Wśród urzędów, które podpisały w 2007 r. porozumienia z wolontariuszami, 285 zawarło 

porozumienia z wolontariuszami na okres co najmniej 30 dni, natomiast 138 instytucji 

wskazało na zawarcie porozumień z wolontariuszami na okres poniŜej 30 dni2. Ogółem 

organy administracji publicznej wszystkich szczebli zawarły w 2007 r. 7 947 porozumień, 

w tym 4 967 porozumień na okres co najmniej 30 dni (62,5%) i 2 980 porozumień na 

okres poniŜej 30 dni (37,5%). Jak wynika z badań Departamentu PoŜytku Publicznego, 

bardziej popularną formą zawierania porozumień z wolontariuszami są porozumienia na 

okres co najmniej 30 dni, jednak w stosunku do wyników badań za 2006 r. liczba 

porozumień na mniej niŜ 30 dni wzrosła. 

                                                 
1 Porównanie liczby porozumień zawartych z wolontariuszami w latach 2004-2006 w podziale na 
poszczególne urzędy znajduje się w Aneksie nr 4, Tabele porównawcze dotyczące współpracy organów 
administracji publicznej z podmiotami trzeciego sektora w latach 2003-2006. 
2 Niektóre urzędy zawarły porozumienie z wolontariuszami w obu formach. 
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Spośród 285 urzędów róŜnego szczebla, które wskazały na zawarcie porozumień z 

wolontariuszami na okres co najmniej 30 dni, w ciągu całego 2007 r. najwięcej instytucji 

podpisało z wolontariuszami zaledwie 1 lub 2 porozumienia (odpowiednio 75 i 43 

instytucje). RównieŜ w przypadku 138 zbadanych podmiotów deklarujących podpisanie 

porozumień z wolontariuszami na okres poniŜej 30 dni, największa liczba spośród nich 

podpisała zaledwie 1 lub 2 porozumienia (odpowiednio 30 i 14 urzędów). 

Badania wykazały, Ŝe 29 urzędów róŜnego szczebla w całym kraju podpisały w przeciągu 

2007 r. powyŜej 50 porozumień z wolontariuszami na okres co najmniej 30 dni. Natomiast 

13 instytucji podpisało ponad 50 porozumień na okres poniŜej 30 dni. 

Mapa 1. Liczba porozumień zawartych z wolontariuszami na okres poniŜej 30 dni w 
organach administracji publicznej w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Na okres krótszy aniŜeli 30 dni najwięcej porozumień wolontariackich zawarto w 

województwie łódzkim (455), mazowieckim (400) oraz lubelskim (397). Najmniejsza 

liczba porozumień została odnotowana w regionie lubuskim (26) i świętokrzyskim (28). 
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Mapa 2. Liczba porozumień zawartych z wolontariuszami na okres co najmniej 30 
dni w organach administracji publicznej w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Na okres co najmniej 30 dni największą liczbę porozumień wolontariackich zawarto w 

województwie mazowieckim (1 057) i śląskim (804). Najmniej porozumień 

wolontariackich podpisano w regionie świętokrzyskim (51) oraz podkarpackim (76). 

Przeprowadzone przez Departament PoŜytku Publicznego badania pozwalają równieŜ na 

charakterystykę wolontariuszy wykonujących swoje świadczenia w organach administracji 

publicznej pod względem wieku i poziomu wykształcenia.   

Spośród wszystkich wolontariuszy, z którymi podpisano porozumienia w 2007 r., 

najliczniejszą grupę stanowiły osoby pomiędzy 19 a 25 rokiem Ŝycia (69,2%) oraz od 26 

do 35 roku Ŝycia (51,1%). Najmniej wolontariuszy we wszystkich badanych podmiotach 

było wśród osób powyŜej 61 roku Ŝycia3 (10,5%).  

                                                 
3 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji publicznej mogły wskazać więcej niŜ jedną 
odpowiedź. 
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Wykres 1. Charakterystyka wolontariuszy wg wieku 
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Źródło: opracowanie własne. 

Pod względem poziomu wykształcenia zdecydowana większość wolontariuszy jest 

reprezentowana przez osoby z wykształceniem średnim i policealnym (71,3%) oraz z 

wykształceniem wyŜszym (67%). Najmniej liczna grupa wolontariuszy posiadała 

wykształcenie podstawowe nieukończone lub brak wykształcenia szkolnego (4,9%)4. 

Wykres 2. Charakterystyka wolontariuszy wg poziomu wykształcenia 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                 
4 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji publicznej mogły wskazać więcej niŜ jedną 
odpowiedź. 


