
 

Konspekt e-learningowego szkolenia 

Temat kursu: zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu – umowa na 

wolontariat 

 

Cele ogólne:  

- zapoznanie uczestników szkolenia  z ideą wolontariatu, jego sensem i znaczeniem w 

życiu społecznym; 

- zapoznanie uczestników szkolenia z regulacjami prawnymi dotyczącymi statusu i 

możliwości organizacji wolontariatu w środowisku lokalnym; 

- podkreślenie znaczenia Wolontariatu; 

- zachęcenie uczestników szkolenia do osobistej aktywności wolontarystycznej oraz 

organizowania wolontariatu w swoim środowisku lokalnym. 

 

Cele operacyjne:  

Po zajęciach uczestnicy szkolenia powinni:  

- wiedzieć czym jest wolontariat, rozróżniać jego formy i metody działania;  

- wiedzieć w jaki sposób organizować, koordynować i wspierać działalność wolontariatu;  

- rozróżniać pojęcia związane z wolontariatem, trafnie go definiować, określać potrzeby 

środowiska lokalnego i sposoby ich zaspokajania; 

- umieć wytłumaczyć, czym są na jakiej zasadzie działają organizacje wolontarystyczne;  

- umieć określić jak można wspomagać finansowo organizacje pożytku publicznego;  

- rozumieć potrzebę niesienia pomocy innym.  

 

Metody zajęć: sonda, testy sprawdzające, testy wielokrotnego wyboru, quizy, dyskusja 

asynchroniczna, chat, wykład elektroniczny wzbogacony przez zautomatyzowane 

ćwiczenia, ankieta, komunikaty informacyjne, support online.  

 

Moduły szkoleniowe: 

1. Prawo a wolontariat 

Zagadnienia prawne związane z wolontariatem (wykład elektroniczny, ankieta 

diagnozująca, quiz), unormowania prawne dotyczące wolontariatu w RP. 



 

 

Podstawa prawna: 

a. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

b. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 14 lutego 2005 w sprawie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w 

tym publicznych poradni specjalistycznych 

2. Kto to jest wolontariusz? 

Określenie profilu osobowego wolontariusza. Kto może być wolontariuszem? (wykład 

elektroniczny, sonda - film, test wielokrotnego wyboru) 

3. Kto może korzystać ze świadczeń wolontariusza? 

Wykład elektroniczny wzbogacony przez zautomatyzowane ćwiczenia, ankietę i 

komunikaty informacyjne dotyczące miejsc i podmiotów mogących korzystać ze 

świadczeń wolontariusza. 

4. Jakie kwalifikacje powinien posiadać wolontariusz? 

Materiały multimedialne (filmy, mp3, vav) prezentujące kwalifikacje wolontariuszy. 

Sonda i quiz dla uczestników określające profil „super wolontariusza”. Zadanie 

uczestników: przygotowanie prezentacji Super Wolontariusza swojej miejscowości. 

5. Porozumienie o współpracy – umowa z wolontariuszem  

Wykład elektroniczny wzbogacony przez zautomatyzowane ćwiczenia nt. stosunku 

prawnego łączącego korzystającego z wolontariuszem – charakterystyka stosunku 

cywilnoprawnego. Określenie zakresu i formy umowy, sposobu i czasu wykonywania 

przez wolontariusza świadczeń zobowiązań stron. Zadanie dla uczestników: 

przygotowanie przykładowej umowy z wolontariuszem określającej lokalne potrzeby i 

możliwości – do weryfikacji przez prowadzącego kurs. 

TEST KONTROLUJĄCY – zestaw pytań mających na celu monitoring postępów i 

zaangażowania uczestników szkolenia. 

6. Ubezpieczenia wolontariusza 

Zasady dot. ubezpieczenia wolontariuszy. Określenie zagrożeń i sposobów reakcji na nie. 

Analiza ryzyka i norm prawnych obowiązujących w RP – np. Ustawa o zaopatrzeniu z 

tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach 

(ankieta, komunikaty informacyjne, support online). 

 

 



 

7. Obowiązki wobec wolontariusza 

Pokrycie kosztów szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń 

określonych w porozumieniu, koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z 

wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego (np.koszt dojazdu) i in. Procedura 

zwrotu kosztów, uregulowania prawne – dobre praktyki (wykład elektroniczny 

wzbogacony przez zautomatyzowane ćwiczenia, ankieta, komunikaty informacyjne, 

support online). 

8. Co możemy zaoferować wolontariuszowi? 

Zbiór dobrych praktyk – prezentacje multimedialne, artykuły i materiały projektowe – 

wytworzone i inspirujące do angażowania wolontariuszy. Zadanie dla uczestników: 

stworzyć mapę środowiska lokalnego pod kątem możliwości zaangażowania 

wolontariuszy. 

9. Jak księgować koszty związane z wolontariuszami? 

Wycena pracy wolontariusza. Kwestie wkładu własnego – osobowego i sposób wyliczania 

wartości pracy wolontariusza. Koszty związane z pracą wolontariusza i obowiązki 

księgowe organizacji (quizy, dyskusja asynchroniczna, chat, wykład elektroniczny 

wzbogacony przez zautomatyzowane ćwiczenia, ankieta). 

10. Ochrona danych osobowych wolontariuszy 

Wyjaśnienie pojęć: dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, administrator 

danych osobowych, usuwanie danych osobowych – wytyczne Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych (wykład elektroniczny wzbogacony przez zautomatyzowane 

ćwiczenia, ankieta kontrolna, prezentacja). 

11. Promocja Wolontariatu 

Kwestia PR organizacji i wolontariatu w środowisku lokalnym. Prezentacja dobrych 

praktyk dot. promocji Wolontariatu (wybrane strony internetowe, portale, platformy 

prowadzone przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne,informacje wysyłane 

drogą elektroniczną - Newsletter), ogłoszenia na portalach społecznościowych, ogłoszenia 

wysyłane pocztą tradycyjną, promocja bezpośrednia podczas m.in.: spotkań 

indywidualnych, prelekcji, seminariów, akcji, spotkań w szkołach, na uczelniach, w 

klubach seniorów, biurach karier, podczas spotkań samorządów studenckich itp., 

uczestnictwo w festynach, wydarzeniach o charakterze lokalnym, targach pracy) – 

prezentacje multimedialne, filmy, audycje radiowe, spoty reklamowe, kampanie 

społeczne, podstawowe zasady dot. kontaktów z mediami. Zadanie dla uczestników: 

przygotować strategię promocyjną Wolontariatu uwzględniając jego specyfikę w 

środowisku lokalnym. 

12. Jak zdobyć i utrzymać wolontariusza? 

Wybrane zagadnienia: Skuteczne sposoby rekrutacji wolontariuszy. Motywacja 

wolontariuszy. Szkolenia dla koordynatorów i wolontariuszy – przykłady materiałów 

szkoleniowych. Funkcjonowanie Lokalnych biur pośrednictwa pracy dla wolontariuszy. 



 

Monitoring i ewaluacja pracy wolontariuszy. Moduł oparty na materiałach wytworzonych i 

studium przypadku (testy wielokrotnego wyboru, quizy, dyskusja asynchroniczna, chat, 

wykład elektroniczny wzbogacony przez zautomatyzowane ćwiczenia). 

Prowadzący:  Wojciech Wciseł 


