
System wsparcia w uczelni:
wolontariat studencki czy profesjonalizm

Jerzy Borowiec 
Pełnomocnik Rektora Politechniki Wrocławskiej

 ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnosprawny Student II
Kraków, 26-27 listopada 2008 r.



Idea wolontariatu

Wolontariat (łac. volontarius – dobrowolny, chętny)
to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz 
innych. 
Definicja wolontariusza wg Ustawy z dnia 24.04.2003 o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. Nr 
96, poz. 873 ze zm.):
Art.2 pkt 3 – wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i 
bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie.



Adresaci pomocy wolontariackiej

Ustawa określa kto, kiedy i gdzie może korzystać z pomocy 
świadczonej przez wolontariuszy, w tym m.in.:
• organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w 
 art.3 ust. 3 Ustawy, działające dla dobra publicznego 
 (działalność pożytku publicznego) w ramach szeroko 
 rozumianej pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji 
 i ekologii (w tym na rzecz osób niepełnosprawnych);
• organy administracji publicznej oraz jednostki im podległe 
 lub przez nie nadzorowane;
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.



Być wolontariuszem – za i przeciw
Kontakt z ludźmi, nawiązywanie nowych znajomości, 
 potrzeba bycia potrzebnym (chęć zrobienia czegoś dla 
 innych), możliwość kształtowania własnej osobowości, 
 rozwijania talentów oraz zdobycia doświadczenia
 procentującego w przyszłości.
Nie jest się pracownikiem, a wykonywane świadczenia nie 
 są świadczeniami pracy, a jedynie im odpowiadają.
 Nie wpływają zatem na uprawnienia pracownicze, nie 
 wliczają się do stażu pracy, nie są objęte ubezpieczeniem 
 społecznym z tytułu pracy. A jednak zasady wykonywania 
 pracy są identyczne jak dla każdego zwykłego pracownika.



System wsparcia w szkole wyższej
Czy na pytanie zawarte w tytule prezentacji - System 
wsparcia (studentów niepełnosprawnych) w uczelni:

wolontariat studencki czy profesjonalizm - można udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi?
Moim zdaniem tak - PROFESJONALIZM, bowiem 
obowiązkiem uczelni jest stworzenie nie dyskryminujących 
kogokolwiek warunków studiowania.

Oparcie systemu wsparcia na wolontariacie studenckim to 
nieporozumienie!!! System taki powinien być elementem 
funkcjonowania uczelni i być wpisany w jej strukturę.



Wolontariusz w szkole wyższej
Jednak profesjonalizm nie oznacza odrzucenia innych form 
wsparcia, a działalność wolontariacka może stanowić istotne 
uzupełnienie w wielu sferach pomocy kierowanej do 
studentów niepełnosprawnych.
Szkoła wyższa w świetle ustawy nie może być podmiotem 
„korzystającym” ze świadczeń wolontariusza!!!
Ale...są sytuacje, gdy pomoc wolontariuszy może być 
nieoceniona! W środowiskach akademickich ma ona miejsce 
często, chociaż nie zawsze oznacza ona sformalizowaną 
działalność w ramach wolontariatu. Na ogół dotyczy to 
działań o charakterze akcyjnym. Kilka przykładów...



Przykłady w PWr.
-  prowadzenie niezależnego portalu 
 internetowego
-  zbiórki pieniędzy na rzecz niepełnosprawnych
   koleżanek i kolegów - akcja „Studenci  studentom” 
 przy okazji tegorocznych Juwenaliów
- akcja „4 minuty” (…naucz się ratować ludzkie życie)



Przykłady w PWr.
-  organizowanie imprez integracyjnych 
 (spotkania, wycieczki, obozy)
-  coroczne warsztaty architektoniczne 
-  promowanie postaw zrozumienia i 
dawania  oparcia w codziennych 
trudnościach  (pośród studentów, 
pracowników,  współpraca z Urzędem 
Marszałkowskim,  Urzędem Miasta, 



Sformalizowanie pomoc wolontariackiej 
w Politechnice Wrocławskiej

Wprowadzenie sformalizowanej pomocy wolontariac-
kiej w naszej uczelni staje się możliwe dopiero od 
niedawna - w dniu 21.10.2008 r. Sąd Rejonowy we 
Wrocławiu dokonał rejestracji powołanego przez 
niepełnosprawnych studentów wrocławskiego środo-
wiska akademickiego
Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do 

kształcenia „Twoje nowe możliwości”
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