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Tomasz Schimanek1 

 

Wolontariat w warunkach epidemii 

Dziesięć praktycznych wskazówek 

dla organizatorów wolontariatu i wolontariuszy 

 

Aktualizacja 2 

stan na 16 kwietnia 2020 roku 

 

Kolejna aktualizacja Wskazówek dotyczących pracy wolontariuszy w warunkach epidemii, 

uwzględniająca zmiany w przepisach obowiązujące od 16 kwietnia. Zmiany wprowadziło 

nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 673). 

Rozporządzenie doprecyzowuje m.in. obowiązek zasłaniania nosa i ust przez obywateli. 

Obowiązek stosuje się: 

 w środkach publicznego transportu zbiorowego, np. autobusach, busach, tramwajach, 

metrze czy trolejbusach, 

 w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące 

wspólnie, 
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 w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 

 na drogach i placach,  

 w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej (w tym budynkach 

biurowych i socjalnych) przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, 

wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, 

nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, 

handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 

turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, 

morskim lub wodnym śródlądowym, 

 w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych 

i na targowiskach,  

 na terenie nieruchomości wspólnych, czyli gruntów oraz budynków, które nie służą 

wyłącznie jednemu właścicielowi lub użytkownikowi, np. klatce schodowej, windzie, 

itp. 

Obowiązku nie stosuje się w przypadku m.in.:  

 pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się jedna osoba albo jedna 

osoba z dzieckiem do ukończenia 4. roku życia, 

 dziecka do ukończenia 4. roku życia, 

 kierowców pojazdów komunikacji zbiorowej, 

 osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych 

zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo 

głębokim lub niesamodzielności, przy czym nie jest wymagane okazanie orzeczenia lub 

zaświadczenia. 

Każdy obywatel ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:  

 organów uprawnionych, np. policji, straży miejskiej czy wojska, w przypadku 

legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości, 

 innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności 

zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub 

weryfikacji tożsamości danej osoby, np. przez pracownika poczty czy kontrolera 

komunikacji miejskiej. 
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Wskazówki dla wolontariuszy i organizatorów wolontariatu: 

Z rozporządzeń wynika, że nie ma prawnego obowiązku zasłaniania przez wolontariusza nosa 

i ust w prywatnym mieszkaniu jego podopiecznego, czy też w pomieszczeniach należących 

do podmiotów niepublicznych, w tym stowarzyszeń czy fundacji. Należy to jednak robić dla 

bezpieczeństwa podopiecznych i wolontariuszy, a także pracowników organizatorów 

wolontariatu. 

Rozporządzenia dopuszczają zasłanianie ust i nosa również częściami garderoby, ale według 

zgodnej opinii lekarzy, wskazane jest stosowanie maseczek. 

 

Źródła informacji: 

Inspirujące przykłady inicjatyw pomocy podczas pandemii, w tym także pomocy 

wolontariuszy, znaleźć można na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w zakładce 

„Wielkoduszna Polska w koronawirusie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja została przygotowana w ramach programu „Działaj Lokalnie” 

ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

http://dzialajlokalnie.pl/ 
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niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. 

Tekst licencji można znaleźć pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
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