Streszczenie

Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest wolontariat na rzecz organów administracji
publicznej. Przedmiotem moich rozważań jest próba analizy prawnego charakteru
świadczenia usług przez wolontariusza na rzecz organów administracji publicznej. Podstawą
prawną funkcjonowania wolontariatu w Polsce jest ustawa z 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, która definiuje wolontariusza jako osobę fizyczną, która
ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.
W ustawie określony został katalog podmiotów, na rzecz których wolontariusze mogą
wykonywać swoje świadczenia. Jednym z wymienionychw tym katalogu korzystającym z
usług wolontarystycznych są właśnie organy administracji publicznej, z wyłączeniem
prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
Zasadnicza teza rozprawy doktorskiej zakłada, że uregulowania prawne dotyczące
świadczenia usług wolontariackich mają zastosowanie do wolontariatu na rzecz organów
administracji publicznej. Ze względu na status prawny i specyfikę działania podmiotu
administracji publicznej usługi świadczone przez wolontariusza na rzecz organów
administracji publicznej wymagają dodatkowego szczególnego uregulowania.
Problematyka indywidualnie potraktowanego prawnego statusu wolontariusza na
rzecz organów administracji publicznej, nie była dotychczas przedmiotem odrębnych
opracowań naukowych poświęconych wyłącznie tej tematyce. Wolontariat w tym konkretnym
sektorze wydaje się szczególną jego odmianą, co wiąże się z motywacją osób decydujących
się na taką aktywność, charakterem wykonywanych przez wolontariusza zadań na rzecz tego
podmiotu i istotę stosunku prawnego łączącego podmioty porozumienia o wykonywaniu
świadczeń wolontariackich.
Praca została podzielona na cztery rozdziały wraz ze wstępem, zakończeniem
i bibliografią. W rozdziale pierwszym zatytułowanym Ogólna charakterystyka wolontariatu
w Polsce, omówiony został rys historyczny wolontariatu oraz zagadnienia formalno – prawne,
oparte na przepisach obecnie obowiązujących w Polsce. Uwzględniając różne kryteria np.
czasu czy miejsca wykonywania usług wolontariackich, przedstawione zostały rodzaje
wolontariatu, a także funkcje wolontariatu. Rozdział drugi zatytułowany został Wykonawca
usług wolontariackich na rzecz organów administracji publicznej. W tej części pracy

scharakteryzowany został status prawny wolontariusza, a także kwestia posiadania przez
wolontariusza odpowiednich kwalifikacji przy wykonywaniu zadań na rzecz organu
administracji publicznej oraz zakresu jego czynności. Przedstawiony został katalog praw i
obowiązków,

kwestie

związane

z

odpowiedzialnością

wolontariusza,

zagadnienie

ubezpieczenia wolontariusza oraz zwrotu poniesionych przez wolontariusza kosztów. Trzeci
rozdział to: Organ administracji publicznej jako korzystający z usług wolontariusza.
Scharakteryzowany został tu organ administracji publicznej jako podmiot korzystający z
usług wolontariackich. Przedstawione zostały prawa i obowiązki beneficjenta usług
wolontariackich, a także zasady współpracy między podmiotami stosunku wolontariackiego
w organach administracji publicznej. Ostatni czwarty rozdział zatytułowany Etapy
współpracy wolontariusza z organami administracji publicznej dotyczy procedur naboru
wolontariusza. Zostały tu omówione rygory selekcji (np. wiek, pełna zdolność do czynności
prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych, niekaralność, wymogi kwalifikacyjne,
wymogi o charakterze moralno – etycznym tj. nieskazitelny charakter czy też
nieposzlakowana opinia) oraz

wstępny etap poprzedzający nawiązanie porozumienia o

wykonywaniu usług wolontariackich, tj. postępowanie kwalifikacyjne.
W podrozdziale zatytułowanym: Porozumienie o świadczeniu usług wolontariackich
pomiędzy
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administracji

publicznej,

scharakteryzowane zostały uregulowania prawne tego porozumienia, jako celowy i wstępny
etap nawiązania stosunku pomiędzy podmiotami wolontariatu. Przedstawione zostały też inne
etaty współpracy z wolontariuszem, między innymi zakończenie współpracy wolontariusza,
wydanie zaświadczenia o odbyciu wolontariatu, czy pisemnej opinii o wolontariuszu oraz
formy rozstrzygania ewentualnych sporów.

