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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Europejska postanowiła ustanowić rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.
Obecny wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady powstał w związku z deklaracją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia roku 2011 Europejskim 
Rokiem Wolontariatu. Ogólnym celem Europejskiego Roku Wolontariatu będzie zachęcanie 
państw członkowskich, organów lokalnych i regionalnych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego do podejmowania wysiłków, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w celu 
stworzenia warunków sprzyjających wolontariatowi w Unii Europejskiej, a także wspieranie 
ich w tych działaniach.

Komisja widzi w wolontariacie wyraz aktywności obywatelskiej, która umacnia nasze 
wspólne europejskie wartości; wolontariat promuje podstawowe wartości, takie jak postawa 
obywatelska, solidarność, ochrona dobra wspólnego czy też niedyskryminacja. Wolontariusze 
odgrywają istotną rolę w tak różnorodnych obszarach jak edukacja, młodzież, kultura, sport, 
środowisko naturalne, zdrowie, opieka społeczna, ochrona konsumentów, pomoc 
humanitarna, polityka rozwoju, badania naukowe, równość szans czy stosunki zewnętrzne.
Równocześnie wolontariat może przyczyniać się do harmonijnego rozwoju europejskich 
społeczeństw.

W artykule 2 wniosku dotyczącym decyzji wymienia się cztery cele. Konkretne działania, 
jakie należy podjąć do realizacji tych celów, zawarto w artykule 3 i obejmują one inicjatywy 
organizowane na szczeblu wspólnotowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Ponadto Komisja proponuje przeznaczyć na Europejski Rok Wolontariatu 2011 środki
w wysokości 6 mln euro i przypisać we wstępnym projekcie budżetu na rok 2010 2 mln euro 
na działania przygotowawcze do przedmiotowego roku.

Europejski Rok Wolontariatu ma być również okazją do ustalenia lub potwierdzenia kliku 
istotnych zasad, których nie ujęto we wniosku Komisji lub też uczyniono to w sposób 
niewystarczająco szczegółowy.

Zaproponowane przez nas poprawki mają zatem na celu:

 sprecyzowanie statusu prawnego wolontariatu;
 zapewnienie skutecznej ochrony dla wolontariuszy w zakresie bezpieczeństwa 

pracy, zdrowia i ochrony socjalnej;
 uproszczenie uznawania uzyskanego doświadczenia i umiejętności w ramach 

kursów kształcenia zawodowego i integracji na rynku pracy;
 zezwolenie na zwolnienie organizacji wolontariatu z podatku VAT, aby 

maksymalnie zachęcić organizacje nierynkowe do wolontariatu;
 ułatwienie organizacjom wolontariatu dostępu do dostatecznego i trwałego 

finansowania, bez konieczności dopełniania zbyt wielu procedur administracyjnych, 
ale przy zachowaniu koniecznych środków kontroli wydatkowania pieniędzy 
publicznych i określeniu limitów czasowych dla pracy wolontariackiej; 
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 zwalczanie wszelkich form dyskryminacji;
 stworzenie warunków sprzyjających wolontariatowi jako instrumentowi 

promowania pokoju, współpracy północ-południe, ochrony środowiska 
naturalnego, a także rozwoju i uznania gospodarki społecznej i solidarnej;

 współpraca na zasadzie stałego partnerstwa z organizacjami wolontariatu
i stworzenie stabilnych instytucjonalnych ram na rzecz włączenia tych organizacji 
do debat publicznych; nakłonienie Komisji do podjęcia odpowiednich kroków 
administracyjnych i instytucjonalnych, aby zapewnić przestrzeganie i stosowanie 
zasady partnerstwa, zawartej w strategicznych wytycznych Wspólnoty dotyczących 
spójności i rozwoju obszarów wiejskich;

 przewidzenie dostatecznych środków w celu zapewnienia powodzenia Europejskiego 
Roku Wolontariatu 2011;

 włączenie wolontariatu jako kategorii specjalnej do statystyk Eurostatu, regularne 
sporządzanie rachunków satelitarnych dla organizacji non-profit i włączenie pracy 
wykonywanej przez wolontariuszy do tych rachunków.

Ważne jest również, aby nie poprzestać na jednym roku. Należy realizować wspólne cele
w zakresie wolontariatu nie tylko w trakcie Europejskiego Roku Wolontariatu w 2011 r.
W rezolucji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roli wolontariatu w kształtowaniu spójności 
gospodarczej i społecznej Parlament Europejski zalecił już środki, jakie powinny zostać 
podjęte przez Unię Europejską, kraje członkowskie oraz władze regionalne i lokalne 
odpowiednio do ich kompetencji.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wolontariat stanowi jedną z form 
uczenia się pozaformalnego, która 
umożliwia rozwój umiejętności
i kompetencji zawodowych oraz stanowi 
rodzaj aktywności obywatelskiej. Działania 
prowadzone przez wolontariuszy
w każdym przedziale wiekowym mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
demokracji, będącej jedną z podstawowych 
zasad Unii Europejskiej, oraz przyczyniają 
się do rozwoju zasobów ludzkich oraz do 
spójności społecznej.

(3) Wolontariat stanowi jedną z form 
uczenia się pozaformalnego, która 
umożliwia rozwój umiejętności
i kompetencji zawodowych oraz stanowi 
rodzaj aktywności obywatelskiej. Działania 
prowadzone przez wolontariuszy
w każdym przedziale wiekowym mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
demokracji, będącej jedną z podstawowych 
zasad Unii Europejskiej, oraz przyczyniają 
się do rozwoju zasobów ludzkich oraz do 
spójności społecznej. Wolontariat nie 
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może być natomiast substytutem pracy 
zarobkowej, nie mniej jednak wydatki 
ponoszone przez wolontariuszy powinny 
podlegać stosownemu zwrotowi.

Or. fr

Uzasadnienie

Wolontariat wykonywany w ramach organizacji non-profit nie może być tak łatwo 
wprowadzany na miejsce pracy zarobkowej. Przedsiębiorstwa nie mogą wykorzystywać pracy 
wykonywanej na zasadzie wolontariatu jako taniej alternatywy dla realizacji zadań 
wchodzących z zasady w zakres obowiązków ich pracowników. Organizacje wolontariatu
muszą natomiast zobowiązać się do pokrywania kosztów ponoszonych przez wolontariuszy
w ramach wykonywania zadań (posiłki, ewentualne zakwaterowanie itd.).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Wolontariat i działalność społeczna 
różnią się tym, że wolontariusz – zgodnie
z definicjami ONZ i MOP – pracujący dla 
organizacji non-profit otrzymuje zapłatę, 
choć często na poziomie niższym niż 
rynkowy, a osoba działająca społecznie 
nie otrzymuje zapłaty, choć może uzyskać 
zwrot kosztów wynikłych z wykonywania 
tej pracy. Europejski Rok Wolontariatu 
powinien być okazją do zachęcenia 
państw członkowskich, aby sprecyzowały 
status prawny tych dwóch działalności
i przez to uprościły sytuację 
zainteresowanych osób.  W niniejszej 
decyzji pojęcie „wolontariat” winno 
obejmować te dwa wyższej wymienione 
aspekty.

Or. fr

Uzasadnienie

Praca wolontariacka w rozumieniu zdefiniowanym przez organizacje międzynarodowe, takie 
jak Międzynarodowa Organizacja Pracy i ONZ, to praca wykonywana w organizacjach non-
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profit, tj. stowarzyszeniach wolontariatu lub organizacjach pozarządowych o charakterze 
humanitarnym lub niekomercyjnym, przez pracowników zwanych wolontariuszami, którzy 
zwykle otrzymują wynagrodzenie w formie pensji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Pomimo tego potencjał wolontariatu 
wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. 
Europejski Rok Wolontariatu będzie 
okazją, aby wykazać, w kontekście 
europejskim, że wolontariat wzmaga 
aktywność obywatelską. Może on pomóc 
wspierać poczucie przynależności 
obywateli do społeczeństwa oraz ich 
zaangażowanie na rzecz społeczeństwa na 
wszystkich szczeblach – lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim.

(15) Pomimo tego potencjał wolontariatu 
wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. 
Europejski Rok Wolontariatu będzie 
okazją, aby wykazać, w kontekście 
europejskim, że wolontariat wzmaga 
aktywność obywatelską. Może on pomóc 
wspierać poczucie przynależności 
obywateli do społeczeństwa oraz ich 
zaangażowanie na rzecz społeczeństwa na 
wszystkich szczeblach – lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim –
a także przeciwdziałać dyskryminacji 
poprzez umożliwienie obcokrajowcom 
mieszkającym we wszystkich państwach 
członkowskich wykonywania działalności 
wolontariackiej lub społecznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli celem wolontariatu jest wzmocnienie więzi społecznych w Europie, musi on być
w stanie zapobiegać wszelkim formom dyskryminacji i być dostępny dla wszystkich 
rezydentów państw członkowskich, łącznie z obywatelami krajów trzecich, które nie są 
partnerem Unii Europejskiej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Europejski Rok Wolontariatu 
powinien podkreślić kluczową rolę działań 
wolontariatu, przypominając zarazem 
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państwom członkowskim, że wolontariat 
nie powinien być wykorzystywany do 
zaspokajania podstawowych potrzeb
w zakresie usług społecznych ani też 
zastępować działań wchodzących w zakres 
obowiązków organów publicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Organy publiczne nie mogą wykorzystywać pracy wykonywanej na zasadzie wolontariatu jako 
taniej alternatywy dla realizacji zadań wchodzących z zasady w zakres obowiązków ich służb
i administracji.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Tworzenie sprzyjającego otoczenia dla 
wolontariatu w UE – aby umocnić 
wolontariat jako element promowania 
aktywności obywatelskiej oraz działań 
międzyludzkich w kontekście UE.

1. Tworzenie sprzyjającego otoczenia dla 
wolontariatu w UE – aby umocnić 
wolontariat jako element promowania 
aktywności obywatelskiej, partnerstwa
oraz działań międzyludzkich w kontekście 
UE.

Or. fr

Uzasadnienie

Europejski Rok Wolontariatu powinien podkreślić istotny aspekt partnerstwa w perspektywie 
stałej współpracy między wszystkimi szczeblami administracji a organizacjami wolontariatu.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Mobilizacja organizacji wolontariuszy
i poprawa jakości wolontariatu – aby
ułatwić angażowanie się w wolontariat
i zachęcić do łączenia się w sieci 

2. Mobilizacja organizacji wolontariuszy
i poprawa jakości wolontariatu – aby
promować angażowanie się w wolontariat
i dostęp organizacji wolontariatu do
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współpracy, do mobilności, współpracy
i synergii między organizacjami 
wolontariuszy i innymi sektorami
w kontekście UE.

dostatecznego i trwałego finansowania 
poprzez zachęcanie do łączenia się w sieci 
współpracy, do mobilności, współpracy
i synergii między organizacjami 
wolontariuszy i innymi sektorami
w kontekście UE i nadanie wolontariatowi 
stałej struktury; 

Or. fr

Uzasadnienie

Aby wzmocnić organizacje wolontariatu, należy umożliwić im dostęp do trwałego
i zagwarantowanego w czasie finansowania. Należy również zwrócić uwagę na charakter 
niezarobkowy wolontariatu oraz podkreślić znaczenie stworzenia stałej struktury dla 
wolontariatu, aby mógł być rzeczywistą opcją zawodową, jeżeli nie wręcz wyborem życiowym.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wynagradzanie i uznawanie działań 
wolontariackich – aby popierać 
odpowiednie środki motywujące jednostki, 
przedsiębiorstwa i organizacje 
wspomagające wolontariuszy oraz 
doprowadzić do lepszego systematycznego 
postrzegania wolontariatu na szczeblu UE
i państw członkowskich przez osoby 
odpowiedzialne za wyznaczanie kierunku 
polityki i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego oraz powszechniejszego 
uznawania przez pracodawców 
umiejętności i kompetencji rozwiniętych 
podczas wolontariatu.

3. Wynagradzanie i uznawanie działań 
wolontariackich – aby popierać 
odpowiednie środki motywujące jednostki, 
przedsiębiorstwa i organizacje 
wspomagające wolontariuszy (w tym 
odpowiedni zwrot wydatków związanych 
ze zdrowiem i bezpieczeństwem 
wolontariuszy poprzez objęcie ich 
ubezpieczeniem zdrowotnym
i ubezpieczeniem od odpowiedzialności 
cywilnej podczas wykonywania 
działalności wolontariackiej, skuteczne 
uznawanie kompetencji uzyskanych dzięki 
uznaniu zdobytego doświadczenia 
zawodowego i umiejętności w ramach 
kursów kształcenia zawodowego
i integracji zawodowej dla wolontariuszy, 
wprowadzenie zwolnień z podatku VAT 
dla organizacji wolontariatu 
zarejestrowanych w państwach 
członkowskich w odniesieniu do zakupów 
przeznaczonych do realizacji ich celów)
oraz doprowadzić do lepszego 
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systematycznego postrzegania wolontariatu 
na szczeblu UE i państw członkowskich 
przez osoby odpowiedzialne za 
wyznaczanie kierunku polityki
i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego oraz powszechniejszego 
uznawania przez pracodawców 
umiejętności i kompetencji rozwiniętych 
podczas wolontariatu; 

Or. fr

Uzasadnienie

Aby promować wolontariat w Unii Europejskiej, należy zapewnić wolontariuszom stosowną 
ochronę w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Należy zapewnić im także możliwość czerpania 
korzyści z wolontariatu dzięki uznawaniu kompetencji nabytych przez nich podczas 
wykonywania takiej działalności. Kolejnym środkiem jest zwolnienie organizacji wolontariatu
z podatku VAT, co przyczyniłby się do rozpowszechnienia wolontariatu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) stworzenie warunków sprzyjających 
solidarności międzynarodowej
i europejskiej poprzez zachęcanie do 
promowania pokoju, współpracy północ-
południe, ochrony środowiska 
naturalnego, a także rozwoju i uznania 
gospodarki społecznej i solidarnej
w oparciu o wolontariat;;

Or. fr

Uzasadnienie

Promowanie wolontariatu, które wpisuje się w chęć wzmocnienia więzi socjalnych na 
poziomie lokalnym, europejskim czy międzynarodowym, powinno sprzyjać solidarności 
między narodami i poszczególnymi ludźmi.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Budżet na wykonanie niniejszej decyzji
w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 
grudnia 2011 r. wynosi 6 000 000 EUR.

1. Budżet na wykonanie niniejszej decyzji
w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 
grudnia 2011 r. wynosi 13 500 000 EUR.

Or. fr

Uzasadnienie

Środki budżetowe przyznane na wykonanie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pięciu 
ostatnich lat europejskich wynosiły od 10 mln euro do 17 mln euro. Ponieważ wolontariat jest 
równie istotny jak inne tematy ostatnich lat europejskich, proponuje się budżet w wysokości 
13,5 mln euro, co stanowi średnią dwóch wyżej wymienionych kwot.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część A – punkt 1 – tiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 wykazanie udziału wolontariatu
w wielkości dochodu narodowego
i jego wpływu na społeczeństwo 
poprzez włącznie wolontariatu jako 
kategorii specjalnej do statystyk 
Eurostatu, sporządzanie rachunków 
satelitarnych dla organizacji non-profit
i włączenie pracy wykonywanej przez 
wolontariuszy do tych rachunków oraz 
poprzez ustanowienie dnia 5 grudnia 
Międzynarodowym Dniem 
Wolontariatu, uznawanym przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych 
od 1985 r.

Or. fr

Uzasadnienie

W rezolucji w sprawie roli wolontariatu w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej 
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Parlament zalecił już włączenie wolontariatu jako kategorii specjalnej do statystyk Eurostatu, 
regularne sporządzanie rachunków satelitarnych dla organizacji non-profit i włączenie pracy 
wykonywanej przez wolontariuszy do tych rachunków. Instytucje europejskie powinny przejąć 
obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariatu ustanowionego przez ONZ.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część C – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy krajowy koordynator przedstawi 
jeden wniosek o finansowanie 
wspólnotowe. Wniosek o przyznanie 
dotacji zawiera opis programu prac 
koordynatora lub działań mających 
otrzymać finansowanie i promować 
Europejski Rok. Do wniosku o dotację 
powinien zostać dołączony szczegółowy 
budżet określający całkowite koszty 
proponowanych działań lub programu prac 
oraz kwotę i źródła współfinansowania. 
Dotacja wspólnotowa może pokryć do 80 
% całkowitych kosztów.

Każdy krajowy koordynator przedstawi 
jeden wniosek o finansowanie 
wspólnotowe. Wniosek o przyznanie 
dotacji zawiera opis programu prac 
koordynatora lub działań mających 
otrzymać finansowanie i promować 
Europejski Rok, opracowanych przy ścisłej 
współpracy z organizacjami wolontariatu. 
Do wniosku o dotację powinien zostać 
dołączony szczegółowy budżet określający 
całkowite koszty proponowanych działań 
lub programu prac oraz kwotę i źródła 
współfinansowania. Dotacja wspólnotowa 
może pokryć do 80 % całkowitych 
kosztów.

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje wolontariatu muszą być angażowane w prace nad każdym programem na 
zasadzie partnerstwa.


