
NAKRĘĆ SIĘ NA WOLONTARIAT!

OTWÓRZ
I DOWIEDZ SIĘ:

Czym jest wolontariat? Kim jest wolontariusz?

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Dobry wolontariusz – czyli jaki?

Prawa i obowiązki wolontariusza

Czym jest wolontariat pracowniczy?

Jak rozpocząć przygodę z wolontariatem

WOLONTARIAT
JEST DLA CIEBIE!

www.facebook.com/SpolecznieNakreceni
spolecznienakreceni@gmail.com



CZYM JEST WOLONTARI AT 
KIM JEST WOLONTARIUSZ

 K t o   m o ż e   z o s t a ć  w o l o nt a r i u s z e m … 
 o d p o w i e d ź   j e s t   p r o s t a:

KAŻDY!

Wolontariat to działalność, której 
przyświeca społeczny cel, 
wykonywana świadomie, dobrowolnie 
i bez oczekiwania wynagrodzenia  
na rzecz osób spoza najbliższych 
kręgów rodzinnych i przyjacielskich.
Istnieje wiele typów wolontariatu, 
m.in.: długoterminowy, uczniowski, 
studencki, pracowniczy, rodzinny, 
wolontariat senioralny, e-wolontariat 
itd. Przepisy dotyczące wolontariatu 
w Polsce reguluje Ustawa 
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Przepisami prawnymi uregulowano też 
status prawny wolontariusza.
Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
wolontariuszem jest osoba fizyczna 
posiadająca pełną lub ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych, 
która ochotniczo i bez wynagrodzenia 
wykonuje świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie.
Wolontariusz nie jest pracownikiem, 
ponieważ za wykonanie świadczenia 
na rzecz korzystającego nie pobiera 
wynagrodzenia i wykonuje je na 
podstawie porozumienia 
wolontariackiego, a nie umowy o pracę.

www.leszno.plwww.facebook.com/SpolecznieNakreceni
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JAK MOŻNA ZOSTAĆ

DOBRYM
WOLONTARIUSZEM

Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań,
poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, 
które mogą być niewłaściwie rozumiane.
Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy
od innych osób.
Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
Będę działać w zespole.
Będę osobą, na której można polegać.
Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to,
czego się ode mnie oczekuje.
Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią
każdej dobrze wykonanej pracy.
Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

W Internecie krąży Karta Etyczna Wolontariusza. 
Jest to zbiór zasad, jakich powinien przestrzegać 
każdy wolontariusz. Warto o nich pamiętać.

www.leszno.plwww.facebook.com/SpolecznieNakreceni



 PR A W A   I   O B O W I Ą Z K I 
 W O L O N T A R I U S Z A

PRAWA

OBOWIĄZKI

• posiadanie kwalifikacji
i spełnianie wymagań 

odpowiednich do rodzaju
i zakresu wykonywanych 

świadczeń

• wykonywanie świadczeń 
zgodnie z zawartym 

porozumieniem

• zawarcie porozumienia o współpracy
z organizacją lub instytucją, na rzecz 

której działa wolontariusz
• otrzymanie pisemnego zaświadczenia

o odbywaniu wolontariatu,
w tym o zakresie pracy

• prawo do ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków oraz innego 

zaopatrzenia z tytułu wypadków
lub chorób zawodowych

• prawo do uzyskania informacji o ryzyku 
dla zdrowia i bezpieczeństwa 

wynikającego z wykonywanych czynności 
oraz o zasadach ochrony

przed zagrożeniami
• prawo do odpowiednich środków 

ochrony indywidualnej w zależności
od rodzaju świadczeń i zagrożeń 
związanych z ich wykonywaniem
• prawo do pokrywania przez 

korzystającego kosztów podróży

www.leszno.pl

Zasady, na jakich może odbywać się wolontariat określa ustaw a o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Warto mieć świadomość swoich praw i obowiązków 

wynikających z działalności woluntarystycznej.

www.facebook.com/SpolecznieNakreceni



CZYM JEST WOLONTARIAT 
PRACOWNICZY

Na wolontariacie 
zyskują wszyscy! 
Bez wyjątków!

Poza celem podstawowym wolontariatu pracowniczego, jakim jest pomoc słabszym 
i potrzebującym, kolejnym celem jest pogłębianie dialogu firmy z pracownikami, 
z jej najbliższym otoczeniem, wzmacnianie więzi, co prowadzi do zaangażowania 
się pracowników w życie społeczności lokalnych. Firma jednocześnie buduje swój 
wizerunek, w którym  odpowiedzialność społeczna odgrywa ważna rolę.
Zaangażowanie ze strony firmy polega przede wszystkim na stworzeniu atmosfery 
i dogodnych warunków oraz wsparcia dla pracowników, którzy chcą zaangażować 
się w działania woluntarystyczne na rzecz organizacji społecznych czy osób 
potrzebujących pomocy.

Wolontariat         pracowniczy      polega 
na angażowaniu  się   pracowników    firmy 
w działalność wolontarystyczną na rzecz 
organizacji i społeczności lokalnych. 
Pracownicy-wolontariusze świadczą 
różnego rodzaju pracę na rzecz osób 
potrzebujących, wykorzystując przy tym 
posiadane umiejętności i zdolności 
zawodowe oraz rozwijając swoje 
zainteresowania.
Firma wspiera pracownika w tych 
działaniach,     tj.    deleguje     pracownika
do pracy jako wolontariusza w czasie 
godzin pracy, przekazuje pomoc rzeczową, 
wsparcie logistyczne i finansowe.
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W Urzędzie Miasta Leszna istnieje możliwość odbycia wolontariatu

Celem Wolontariatu jest: czynne włączenie się oraz inicjowanie przez Urząd programów wspierających 
zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, poznanie przez Wolontariusza zasad 

funkcjonowania i działań realizowanych przez Urząd, aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego 
uczestników Wolontariatu w Urzędzie, możliwienie zdobycia przez Wolontariusza doświadczenia

 zawodowego w pracy w administracji, wsparcie merytoryczne przez Wolontariusza zadań
realizowanych przez wydziały/biura Urzędu Miasta Leszna.

Dla kogo jest wolontariat

Do wolontariatu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, w szczególności uczniowie, studenci, absolwenci 
uczelni wyższych, doktoranci oraz słuchacze szkół policealnych. W przypadku osób nieletnich wymagana

jest zgoda rodzica lub opiekuna. Po odbyciu wolontariatu każdy Wolontariusz otrzyma pisemne
zaświadczenie o odbyciu wolontariatu, w tym o zakresie wykonywanych przez niego prac.

Osoby ubiegające się o udział w wolontariacie powinny złożyć:
formularz zgłoszeniowy, list motywacyjny, CV

Jak zostać wolontariuszem? Zgłoś się:

Biuro Kadr i Płac,
64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 28, tel. 65 529 81 24

kadry@leszno.pl

Ponadto samorząd Miasta Leszna finansuje działania mające na celu propagowanie idei wolontariatu:
przy Fundacji Centrum Aktywności Twórczej działa Leszczyńkie Centrum Wolontariatu, które promuje ideę 

wolontariatu oraz pomaga wszystkim zainteresowanym zacząć przygodę z wolontariatem,
przy Stowarzyszeniu Leszczyński Bank Żywnośc działa Centrum Wolontariatu, którego celem jest

pozyskiwanie i nieodpłatna dystrybucja żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego
oraz informowanie osób ubogich, niezaradnych.

Wolontariat można również odbyć w Jednostkach Miejskich.
 Szczegóły na www.leszno.pl

W Lesznie można także odbyć wolontariat przy organizacji wydarzeń/imprez kulturalnych i sportowych 
organizowanych przez Miasto Leszno, takich jak: Aktywne Obywatelskie Leszno, Dzień Europy i Targi 

Organizacji Pozarządowych, Piknik Szybowcowy, Powrót Króla, rajdy rowerowe
 Festiwal „Leszno Barok Plus”, Rynki Śniadaniowe.

Szczegółowy wykaz imprez, terminów oraz zadań dla wolontariusza znajduje się
na stronie www.bip.leszno.pl w zakładce Urząd Miasta – Wolontariat.

Jan Paweł II w przesłaniu do wolontariuszy na całym świecie:
"Jesteście znakiem nadziei w naszych czasach. Wszędzie tam, gdzie mamy

do czynienia z brakiem nadziei i cierpieniem, otwieracie niewyczerpane
źródła poświęcenia, dobroci posuniętej aż do heroizmu, które

wypływają z ludzkiego serca"

www.facebook.com/SpolecznieNakreceni



INFORMACJI O NGO W LESZNIE UDZIELA
Anna Szymańska

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Leszna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno

tel. 65 529 54 03, e-mail aszymanska@leszno.pl / ngo@leszno.pl

PAMIĘTAJ!

O WOLONTARIACIE I NGO

Wolontariat jest w Tobie. Ogromna siła, potencjał, chęci, motywacja… 
tylko od Ciebie zależy, ile zrobisz dla innych, dla otaczającego świata, 

dla siebie. Nie pytaj, co, kiedy i dla kogo. Swoim postępowaniem
sam odpowiedz na te i wiele innych pytań.

Ściskamy kciuki!
Do zobaczenia w trakcie działań – naszych i Twoich.

SPOŁECZNIE NAKRĘCENI
fb.com/SpolecznieNakreceni

ŚLEDŹ LESZCZYŃSKIE NGO W SIECI
facebook.com/LeszczynskieNGO

twitter.com/LeszczynskieNGO
instagram.com/leszczynskiengo

Największym beneficjentem i odbiorcą pomocy wolontariuszy są organizacje pozarządowe,
czyli NGO. To one dysponują największą liczbą ofert pracy dla wolontariuszy i to one często
na ich pracy się opierają.  W dzisiejszych czasach mamy tyle organizacji, że wystarczy tylko 

wyjść  z domu i znajdziemy taką, która właśnie szuka wolontariuszy. Na stronie Urzędu Miasta 
Leszna www.leszno.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE znajdziesz bazę organizacji 

pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych
 działających w Lesznie. Na stronie tej również na bieżąco pojawiają się informacje o tym,

co dzieje się w III sektorze w Lesznie, promowane są ciekawe wydarzenia. Na portalu
tym można znaleźć między innymi: aktualnie trwające działania, informacje o grantach,

a także informacje o ofertach wolontariatu.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MIASTO LESZNO


