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Wolontariat w warunkach epidemii 

Dziesięć praktycznych wskazówek 

dla organizatorów wolontariatu i wolontariuszy 

 

Aktualizacja 1 

stan na 12 kwietnia 2020 roku 

 

Opublikowane 6 kwietnia Wskazówki dotyczące pracy wolontariuszy w warunkach epidemii 

nadal pozostają w mocy, od tego dnia zaszły jednak zmiany, które wymagają ich aktualizacji:  

 Zmieniła się podstawa prawna zakazów i nakazów, na których opierają się Wskazówki. 

Przestało obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii. Zastąpiło je rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 

kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (D. U. 2020 rok, pozycja 658). 

 Nowe rozporządzenie nie zmienia wcześniejszych ograniczeń, przedłuża natomiast ich 

obowiązywanie do dnia 19 kwietnia, a zakaz zgromadzeń publicznych do odwołania. 

 Rozporządzenie wprowadza nowy obowiązek. Od 16 kwietnia 2020 roku do odwołania 

każdy obywatel poza miejscem zamieszkania lub pobytu stałego musi zakrywać usta 

i nos za pomocą maseczki, maski lub części odzieży. Oznacza to, że od 16 kwietnia każdy 

wolontariusz musi mieć zasłonięte usta i nos nie tylko w miejscach publicznych, 
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ale także prywatnych, na przykład w mieszkaniu podopiecznego, o ile są w nich 

obecne inne osoby nie będące członkami rodziny wolontariusza. Organizatorzy 

wolontariatu powinni wziąć ten nowy obowiązek pod uwagę i wyposażyć 

wolontariuszy w odpowiednią liczbę maseczek. Wskazówki dotyczące wyboru 

maseczek można znaleźć tutaj.  

 

Coraz częściej pojawiają się sygnały, że domowa izolacja Polek i Polaków sprzyja nasilaniu się 

zjawiska przemocy domowej. Wolontariusze kontaktujący się ze swoimi podopiecznymi 

powinni być szczególnie wyczuleni na to zjawisko i reagować na jego przejawy. Instruktaż 

postępowania skierowany do ofiar przemocy domowej, przydatny także dla wolontariuszy, 

znajduje się na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem: 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii 

 

 

 

 

Aktualizacja została przygotowana w ramach programu „Działaj Lokalnie” 

ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
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