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UBEZPIECZENIE WOLONTARIUSZA 

Powszechne jest zdanie, że Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.), która w swoich 
postanowieniach lakoniczna jest w zakresie działalności wolontarystycznej, wymaga 
uzupełnień w postaci omówień i próby interpretacji jej przepisów w kontekście innych, 
ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy artykuł ma na celu krótką analizę  
wybranych kwestii formalno–prawnych związanych z ubezpieczeniem wolontariuszy,  
zarówno realizowanych w wykonaniu obowiązków ustawowych, jak i w ramach 
dobrowolnego ubezpieczenia. Niezależnie od powyższego, poruszono poniżej 
wyłącznie hasłowo kwestie związane z objęciem wolontariusza ubezpieczeniem 
zdrowotnym oraz ubezpieczeniem społecznym. 

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

W myśl przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie1, 
podmiot korzystający ze świadczeń wolontariusza [w dalszej części artykułu  
„korzystający”], ma obowiązek zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, w przypadku, gdy świadczenia te trwałyby krócej niż 30 
dni. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków można nabyć w zasadzie 
od dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczając wolontariusza od 
następstw nieszczęśliwych wypadków, należy w pierwszej kolejności zastanowić się, 
czy konieczne jest zapewnienie ubezpieczenia na pełny okres 30 dni, czy, np. aby 
obniżyć koszty, wystarczy zapewnić ubezpieczenie na liczbę dni, w których 
wolontariusz faktycznie będzie wykonywał powierzone mu czynności. Nic bowiem nie 
stoi na przeszkodzie, aby w przypadku, gdy z góry znany jest termin oraz jest ilość dni 
w których wolontariusz będzie wykonywał świadczenia, zwłaszcza jeżeli ma to być 
krótki okres [2-3 dni] wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
obowiązujące w danym okresie. Warto w tym miejscu wskazać, iż literalna wykładnia 
omawianego przepisu2 dotyczącego ubezpieczenia wolontariusza od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, wskazuje iż korzystający zobowiązany jest wyłącznie do 
zapewnienia wolontariuszowi ww. ubezpieczenia. Sformułowanie „zapewnienie” nie 
przesądza o tym, kto ma ponosić ciężar kosztów związanych z wykupieniem 
wolontariuszowi omawianego ubezpieczenia, może to być osoba trzecia z tym tylko 
zastrzeżeniem, że niezależnie od tego, kto będzie finansował dane ubezpieczenie, 
odpowiedzialność za ewentualny jego brak spoczywać będzie zawsze na 
korzystającym, jako ustawowo zobowiązany do zapewnienia wolontariuszowi 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Jeżeli natomiast świadczenie wolontariusza trwa dłużej niż 30 dni, wówczas 
korzystający nie ma obowiązku zapewnienia ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków wolontariuszowi. W takim bowiem przypadku, obowiązek 

                                                 
1
 Art. 46 ust. 3 Ustawy działalności o pożytku publicznego i wolontariacie. 

2
 Art. 46 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
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wynikający z tego ubezpieczenia, przejmuje na siebie Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Wolontariusz w przypadku wykonywania świadczeń dłużej niż 30 dni, 
będzie podlegał przepisom Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z 
tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach3. 
Przepisy ww. Ustawy4, za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń z tytułu 
wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, uważają 
również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub 
śmierć, które nastąpiło przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza. W takim 
przypadku ZUS, zależnie od okoliczności, wypłaci wolontariuszowi rentę z tytułu 
niezdolności do pracy, jednorazowe odszkodowanie lub świadczenie zdrowotne.  

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

Co prawda Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie nakłada  
postanowień o konieczności ubezpieczenia wolontariuszy w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, (jedynie wskazuje możliwość zabezpieczenia takiego 
ubezpieczenia) jednak ubezpieczenie tego typu wymagane jest dla wolontariuszy na 
podstawie przepisów szczególnych.  

 
I tak zgodnie z § 24 ust. 2 pkt. 3) Rozporządzenia z dnia 19 października 2007 r. w 

sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U.07.201.1455) (…) 
Wolontariuszem w placówce może być osoba ubezpieczona przez dyrektora placówki 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy. Podobnie zgodnie z 
§ 8 ust. 3 pkt. 2) Rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.03.5.46) 
Dyrektor poradni ma obowiązek ubezpieczenia wolontariusza od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zadań przez wolontariusza.  
 

Pamiętać też należy, że porozumienie o wolontariacie zawierane w wykonaniu 
przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma charakter 
umowy cywilnoprawnej. W związku z tym, do stosunku prawnego, jaki łączy 
wolontariusza z korzystającym, jak również relacji faktycznych wolontariusza z osobami 
trzecimi przy wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, należy stosować ogólnie 
obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. W 
konsekwencji powyższego, wolontariusz może odpowiadać za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania, wynikającego np. z zawartego z korzystającym 
porozumienia o wolontariacie, jak też za czyny niedozwolone. Za szkody wyrządzone 
osobie trzeciej przez wolontariusza, odpowiedzialność na zasadzie art. 429 Kodeksu 
cywilnego może ponosić np. korzystający, a w wyjątkowych przypadkach, również np. 
przedsiębiorca organizujący wolontariat pracowniczy. Powyższy przepis przyjmuje 
odpowiedzialność za czyn cudzy, wyrządzony przez osobę, której powierzono 
wykonanie określonych czynności, jeżeli istnieje związek przyczynowy pomiędzy 
powierzeniem  czynności a szkodą. Zgodnie z utartym stanowiskiem komentatorów,  
powierzenie czynności nastąpić może na podstawie dowolnego stosunku prawnego, a 
nawet w ramach relacji czysto faktycznych, które nie są uregulowane obowiązującymi 
przepisami prawa. Nie jest ponadto konieczne, aby powierzenie miało charakter stały, 
może być bowiem jednorazowe, a osoba wykonująca czynności nie musi z tego tytułu 
otrzymywać wynagrodzenia. Powyższe przesądza o obowiązywaniu omawianej 
regulacji również w ramach wolontariatu. 

                                                 
3
 Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1674 z późn. zm. 

4
 Art. 2 Ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych 

okolicznościach. 
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Ponadto, w przypadkach szczególnych, np. gdyby z porozumienia zawartego przez 
korzystającego z wolontariuszem wynikała relacja zwierzchnictwa i podporządkowania, 
korzystający może ponosić odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkodę 
wyrządzoną przez podwładnego wolontariusza [art. 430 Kodeksu cywilnego]. Podobnie 
jak w przypadku odpowiedzialności wynikającej z art. 429 Kodeksu cywilnego, o której 
mowa powyżej, również i w ramach odpowiedzialności wynikającej z art. 430 Kodeksu 
cywilnego, nie jest istotne, na jakiej podstawie następuje powierzenie czynności, oraz 
czy ma ono charakter odpłatny, co przy zachowaniu przesłanki zwierzchnictwa, może 
stanowić podstawę do odpowiedzialności korzystającego za szkodę wyrządzoną przez 
wolontariusza w ramach świadczonych czynności wolontariatu. 

W związku z powyższym, uważam, że warte rozważenia jest zainwestowanie  w 
ubezpieczenie wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 
powstać wskutek jego działań lub zaniechań przy wykonywaniu świadczeń. Powyższa 
decyzja ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy w ramach czynności wolontariatu 
pracowniczego, wolontariuszowi powierzana jest np. opieka nad osobami trzecimi lub 
mieniem osób trzecich.  

Podkreślić również trzeba, że zamiast korzystającego, w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej ubezpieczyć może się sam wolontariusz lub może on zostać ubezpieczony np. 
przez przedsiębiorcę organizującego wolontariat pracowniczy. Zobowiązanie do 
ubezpieczenia wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej i odpowiednio do pokrycia 
z tego tytułu kosztów, może wynikać np. z porozumienia o wolontariacie zawartego 
pomiędzy korzystającym a wolontariuszem lub z umowy zawartej pomiędzy 
korzystającym z przedsiębiorcą organizującym wolontariat pracowniczy, określającej 
jako beneficjenta ubezpieczenia wolontariusza.  

Mimo faktu, iż decyzja o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej wolontariusza, 
poza przypadkami wskazanymi wyżej we wskazywanych rozporządzeniach, jest 
decyzją fakultatywną, wiele aspektów przemawia w praktyce za jej podjęciem. Na 
polskim rynku usług ubezpieczeniowych, występuje obecnie coraz więcej ofert 
ubezpieczenia wolontariuszy od odpowiedzialności cywilnej, zarówno ofert 
ubezpieczeń grupowych, jak i indywidualnych, ponadto istnieją również oferty 
rozróżniające grupy ryzyk podlegających ubezpieczeniu. Najistotniejszą kwestią przy 
wyborze właściwej oferty ubezpieczeniowej jest zawsze weryfikacja ogólnych 
warunków danego ubezpieczenia. Weryfikacja nie tyle w zakresie przedmiotu 
ubezpieczenia, gdyż ten zazwyczaj będzie podobny, o ile weryfikacja pod względem 
okoliczności wyłączających odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego. 
Oczywiste jest, iż im mniej okoliczności, które wyłączają odpowiedzialność towarzystwa 
ubezpieczeniowego, tym ubezpieczenie jest korzystniejsze. 

 

Ubezpieczenie zdrowotne 

Zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie5, 
wolontariuszowi mogą [ale nie muszą] przysługiwać świadczenia zdrowotne na 
zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 
Wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza zależy od woli korzystającego 
oraz od tego, czy wolontariusz nie jest już objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego 
tytułu, np.: z tytułu umowy o pracę. Stosownie bowiem do przepisów Ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych6, korzystający może zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, 
jeżeli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Zgodnie z 
powyższym należy, iż w przypadku wolontariusza pracującego są oni objęci 

                                                 
5
 Art. 46 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

6
 Art. 68 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach stosunku pracy. Mogą być też 
objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach stosunku cywilnoprawnego  
wynikającego z umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usługi, w 
tym w ramach tzw. samozatrudnienia. W takich sytuacjach w ramach wolontariatu  nie 
ma potrzeby ani prawnych możliwości obejmowania wolontariuszy dodatkowym 
ubezpieczeniem zdrowotnym. 

 

Ubezpieczenie społeczne (ZUS) 

Zarówno korzystający, jak i wolontariusz nie opłacają składek na ubezpieczenia 
społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) z tytułu 
wykonywanego wolontariatu. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie7 - świadczenie wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym 
świadczeniu pracy, a nie świadczeniem pracy. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych nie przewiduje obowiązku, ani nawet prawej 
możliwości, objęcia wolontariusza ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, 
chorobowym czy wypadkowym w ramach świadczonego przez niego wolontariatu. 

                                                 
7
 Art. 42 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 


