
Chcę zaangażować wolontariusza przy pomocy Regionalnego 

Centrum Wolontariatu – co muszę zrobić?



Potrzebujesz 

wolontariuszy do pomocy 

przy organizowanych 

przez siebie działaniach? 

Musisz pamiętać o 

najważniejszej kwestii:



Wolontariuszy nie może 

zaangażować osoba prywatna. Z 

pomocy wolontariuszy mogą 

korzystać jedynie organizacje 

pozarządowe i instytucje 

publiczne. Osoba prywatna może 

to zrobić za pośrednictwem 

instytucji (np. MOPS, MOPR, domu 

kultury, szkoły, kościoła, itd.)



Jakie instytucje mogą 

korzystać z pomocy 

wolontariuszy?



Jakie instytucje mogą 

korzystać z pomocy 

wolontariuszy?

Organizacje pozarządowe 

(przede wszystkim 

stowarzyszenia i fundacje)

Osoby prawne i jednostki 

organizacyjne Kościoła 

katolickiego i innych kościołów 

lub związków wyznaniowych, 

np. parafie, zakony, bractwa 

religijne

Stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego, 

np. związki gmin, powiatów

Administracja publiczna, np. 

ministerstwa, urzędy 

wojewódzkie, urzędy 

miejskie



Jakie instytucje mogą 

korzystać z pomocy 

wolontariuszy?

Jednostki organizacyjne 

podległe organom 

administracji publicznej lub 

nadzorowane przez te organy, 

np. teatry, galerie sztuki, domy 

kultury, ośrodki pomocy 

społecznej, biblioteki, szkoły 

itp.

Spółdzielnie socjalne

Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami, które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku, 

- przeznaczają całość dochodu na realizację celów 

statutowych,

- nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.



Jeśli zaliczasz się do którejś z tych grup – możesz 

angażować wolontariuszy!



Placówki te mogą angażować 

do pomocy wolontariuszy 

jedynie przy swojej działalności 

statutowej, szczególnie 

działalności w sferach pożytku 

publicznego (wymienionych w 

art. 4 ustawy o działalności 

pożytku publicznego).



UWAGA!

Nie wolno jednak wolontariuszom 

podejmować działań przy pracach 

związanych z działalnością 

gospodarczą!



Przy jakich działaniach 

może pomagać 

wolontariusz?



Wolontariat stały

Wolontariat długoterminowy. Trwa minimum 

miesiąc, a wolontariusz uczestniczy w nim  

według uzgodnionego grafiku. Ten rodzaj 

wolontariatu polega na podjęciu dłuższej 

współpracy z instytucją w wybranym obszarze 

– może to być zarówno praca biurowa, jak i 

odwiedzanie starszej osoby.

Wolontariat akcyjny

Wydarzenie, które ma swój ściśle określony 

początek i koniec. Trwa zwykle od jednego 

dnia do tygodnia. Są to m.in. konferencje, 

festiwale, festyny, imprezy sportowe, 

koncerty.



Wolontariat zdalny

To rodzaj wolontariatu wykonywany poza 

siedzibą danej instytucji/organizacji. Nie jest 

wymagana obecność wolontariusza w biurze, 

może wykonywać zadania z dowolnego miejsca, 

na przykład z domu. Daje to możliwość brania 

udziału w przedsięwzięciach, które odbywają się 

w dużej odległości od miejsca zamieszkania 

wolontariusza.  Do zadań może należeć pisanie 

artykułów lub pism, kontakt telefoniczny z 

partnerami, tworzenie baz danych, 

monitorowanie internetu, tworzenie grafik, 

tłumaczenie tekstów, udzielanie porad.



Kolejnym krokiem jest spotkanie w siedzibie 

RCWG i nawiązanie z nami partnerskiej 

współpracy (in przejść szkolenie jak 

współpracować z wolontariuszami). Jeśli 

chcesz się z nami spotkać napisz maila na 

oferty@wolontariatgdansk.pl lub zadzwoń 

pod numer: 58 772 42 18.

Pamiętaj, że możesz nawiązać z nami 

współpracę w dowolnym momencie – nie 

musisz mieć od razu przygotowanych ofert 

dla wolontariuszy.



Zapraszamy 
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