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Oblicza 
wolontariatu

The visages
 of voluntary service

Voluntary service becomes more and more popular. Nowa-
days the employers are demanding from potential employees not 
only professional skills and background but also experience and 
practices that can be obtained through engagement in voluntary 
service. This is also a good way to interact with people and to meet 
valuable persons. The voluntary service can also be an interesting 
way of live. This article is an attempt to show various forms and vis-
ages of the voluntary service and to draw attention to its benefits. 

Keywords: voluntary service, volunteer, workers voluntary.

Wolontariat staje się coraz bardziej popularny. W obecnych 
czasach pracodawcy od potencjalnego pracownika wymagają prócz 
kompetencji zawodowych oraz merytorycznego przygotowania 
także doświadczenia i praktyki, którą można zdobyć właśnie dzięki 
zaangażowaniu w wolontariat. Jest to także dobra droga do nawią-
zywania kontaktów, poznawania wartościowych ludzi oraz ciekawy 
sposób na życie. Jednak przez niektórych wolontariusze uznawani 
są jednak za osoby łatwowierne i naiwne, które dają się wykorzy-
stywać. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie próby ukazania 
różnych form i twarzy wolontariatu, a także zwrócenie uwagi na 
korzyści z niego płynące oraz zachęta dla szerokiej rzeszy ludzi, do 
angażowania się w tę formę aktywności.

Słowa kluczowe: wolontariat, wolontariusz, wolontariat pracow-
niczy.
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Wstęp

Pojęcie „wolontariat” jest trudne do jednolitego zde-
finiowania, dlatego w literaturze spotykamy różne znacze-
nia tego terminu. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego 
i oznacza dobrowolność, dobrą wolę. Założenia wolontaria-
tu mają swoje źródła w klasycznych ideach filantropii wy-
wodzących się ze starożytnej Grecji i Rzymu oraz w chrze-
ścijańskiej idei dobroczynności, polegającej na świadcze-
niach na rzecz chorych, potrzebujących i biednych. Jezus, 
który obiecał swoją stałą obecność w sakramentalnych 
postaciach chleba i wina, utożsamił się z najuboższymi: 
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczynili” (Pismo Święte 1990: 1153). 
Ojciec Święty Jan Paweł II wskazywał na potrzebę „nowej 
wyobraźni miłosierdzia”, „której przejawem będzie nie tyle 
i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim 
dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak 
aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jał-
mużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”. 
Jest to jedna z najbardziej szlachetnych postaw człowieka, 
a zarazem wzniosłe i bezcenne dzieło jego ducha (List pa-
sterski biskupów polskich…. 2016).

Międzynarodowy Czerwony Krzyż uznaje, że wolon-
tariusz jest osobą, która „czyni więcej, niż to wynika z jej 
płatnego zajęcia i normalnych obowiązków i nie oczekuje 
na zarobek lub nagrodę, przyczynia się w różny sposób do 
przynoszenia korzyści dla środowisk, osiągając równocześnie 
zadowolenie ze swej działalności” (Lewandowski 2001: 86).

Wolontariat pojmowano także jako pracę bez wynagro-
dzenia w celu praktycznego nauczenia się zawodu, aczkol-
wiek tutaj korzyści były obopólne. 

Zainteresowanie Autorki tematyką wolontariatu wyni-
ka z aktualności tego zagadnienia, z osobistych doświad-
czeń Autorki oraz z realiów współczesnego rynku pracy. 
Obecnie pracodawcy od potencjalnego pracownika wyma-
gają oprócz kompetencji zawodowych, merytorycznego 
przygotowania oraz doświadczenia i praktyki. Najlepszą 
drogą na ich zdobycie może być właśnie zaangażowanie się 
w wolontariat. Zaangażowanie w nieodpłatną pracę może 
stać się także drogą do jej otrzymania. Jest to też doskona-
ła możliwość nawiązywania kontaktów, poznawania warto-
ściowych ludzi oraz ciekawy sposób na życie. 

Zagadnienie to ma także druga stronę. Coraz częściej 
na pracownikach wymusza się w ramach stosunku pracy 
świadczenia wolontariackie. Niektórzy dostają propozycje 
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nie do odrzucenia. Organizacje pozarządowe ubiegające 
się o środki na realizację zadań finansowanych ze środków 
publicznych, tam gdzie wymagany jest wkład własny, bar-
dzo często wykazują pracę wolontariuszy. Z czasem, gdy 
wymagany jest coraz większy wkład własny realizatora 
zadania dochodzi do tego, że większość czynności w pro-
jekcie powinni wykonywać wolontariusze. Podstawowym 
problemem wielu kierowników projektu jest znalezienie 
odpowiedniej ilości „bezpłatnej siły roboczej”.

Podstawy prawne polskiego wolontariatu

Sformalizowanie wolontariatu jest w polskim prawie 
zjawiskiem stosunkowo nowym. Przed dniem wejścia w ży-
cie w 2003 roku Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, był on przedmiotem poszukiwań opar-
tych o odpowiednie interpretacje definicji stosunku pra-
cy, w których akcentowano element nieodpłatności oraz 
szczególnego celu wolontariatu (Rycak, Wratny 2011). 
Ustawową definicję tego pojęcia znajdziemy w artykule 
2: „Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która do-
browolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na 
rzecz uprawnionych organizacji i instytucji” (Ustawa z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie; tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. 1118).

Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz: 
organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności sta-
tutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku 
publicznego; organów administracji publicznej; jednostek 
organizacyjnych podległych organom administracji publicz-
nej lub nadzorowanych przez te organy; podmiotów lecz-
niczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej. 
Wolontariat nie może być świadczony na rzecz w/w pod-
miotów w zakresie prowadzonej przez nie działalności go-
spodarczej (artykuł 42.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 
W myśl tego przepisu, nieodpłatna działalność na rzecz 
osoby fizycznej, np. chorej sąsiadki, której bezinteresownie 
pomagamy w robieniu zakupów, wyprowadzeniu psa czy 
posprzątaniu mieszkania, nie jest wolontariatem.

Wobec rozwoju Organizacji Pozarządowych (NGO) 
i wzrostu ich znaczenia oraz wobec faktu, że większość NGO 
funkcjonuje w oparciu o nieodpłatną pracę swoich człon-
ków, szczególnie ważne jest unormowanie stanowiące, że 
członek NGO może również wykonywać świadczenia jako 
wolontariusz, na rzecz organizacji, której jest członkiem. 
Niestety często fakt, że organizacja nie posiada etatowych 
pracowników sprawia, że jej funkcjonowanie staje się coraz 

trudniejsze bo jej członkowie, a zwłaszcza zarząd musząc 
wygospodarować czas na zarabianie środków utrzymania 
i na wolontariat, z czasem mają go coraz mniej właśnie na 
angażowanie się w pracę na rzecz swojej organizacji. 

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać 
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywa-
nych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifi-
kacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych 
przepisów (artykuł 43 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

Podstawą współpracy między wolontariuszem a orga-
nizacją pozarządową jest porozumienie, w którym powinny 
znaleźć się unormowania dotyczące ilości godzin pracy wo-
lontariusza, zakres czynności, do których jest zobowiązany, 
czas na jaki podpisuje się umowę. Jest to dokument bardzo 
podobny do umowy o pracę. Wolontariusz powinien do-
pilnować, by podmiot korzystający z jego zaangażowania 
dostarczył mu takie porozumienie tym bardziej, że na ko-
rzystającym ciąży obowiązek ubezpieczenia wolontariusza. 
W razie wypadku, do którego dojdzie w czasie wykonywa-
nia czynności wolontariackich, warto posiadać dokument 
poświadczający istnienie tego stosunku prawnego.

Wolontariuszowi przysługuje również prawo do zwro-
tu kosztów podróży służbowych i diet. Określa ono zakres, 
sposób wykonywania świadczeń oraz czas, na jaki zostało 
zawarte. Porozumienie powinno zawierać postanowienie 
o możliwości jego rozwiązania. Jeżeli świadczenie wolon-
tariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, 
porozumienie powinno zostać sporządzone na piśmie. 
W przypadku porozumień zawartych na okres krótszy niż 
30 dni, mogą one mieć formę ustną. Jeżeli porozumienie 
dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania 
przez niego świadczeń na terytorium innego państwa na 
podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospo-
litą Polską, wolontariuszowi przysługuje prawo do świad-
czeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach 
danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stano-
wą inaczej. Oprócz tego każdy wolontariusz musi być objęty 
ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków. Natomiast 
korzystający nie zapewnia wolontariuszowi ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

Po zakończeniu pracy, wolontariusz nie musi otrzymy-
wać żadnych dokumentów potwierdzających jego działal-
ność, ale może, a nawet powinien domagać się wydania 
pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń wolon-
tariackich, gdyż jest to dokument potwierdzający zarówno 
jego zaangażowanie, jak i zdobyte doświadczenie. Odrębnie 
unormowano rozwiązanie stosunku pracy, gdzie na praco-
dawcy ciąży prawny obowiązek wystawienia byłemu pra-
cownikowi, świadectwa pracy.
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Wolontariusze

Za A. Kanios możemy wyróżnić kilka grup wolonta-
riuszy. Jeżeli za kryterium podziału przyjmiemy motywa-
cję jaką kierują się osoby decydujące się na podjęcie tej 
działalności, możemy wskazać wolontariuszy zaintereso-
wanych problemem (np. problemem ochrony środowiska 
naturalnego, problemami dzieci z rodzin patologicznych), 
zainteresowanych zawodowo (wolontariusze zajmują się 
wolontariatem ze względu na chęć poznania przyszłego 
zawodu: studenci medycyny, prawa, pielęgniarstwa czy 
pedagogiki. Jest to także forma sprawdzenia jak naprawdę 
wygląda praca w określonym zawodzie i czy rzeczywiście 
do niej się nadajemy). Możemy też wyróżnić grupę ofia-
rodawców-darczyńców, którzy kierują się troską o innych, 
a nie własnymi korzyściami. Do tej grupy można zaliczyć 
wolontariuszy zainteresowanych klientem oraz hobby-
stów. Ci wolontariusze podejmują się ochotniczej pracy 
dla własnej przyjemności, znajdując w niej dopełnienie 
codziennego życia. W tej grupie mogą być osoby, które 
chcą zmienić swoje życie np. pod wpływem jakiegoś do-
świadczenia życiowego albo uważają, że spłacają dług wo-
bec bliźnich, społeczeństwa (Kanios 2010).

Można także wskazać różne typy wolontariuszy, wy-
różniane na podstawie stopnia zaangażowania w pracę 
społeczną: okazjonaliści, średniodystansowcy i działacze 
permanentni. Tego podziału dokonano na podstawie cza-
su, jaki wolontariusz poświęca na pracę. Najczęściej, gdy 
wolontariat jest autentyczny i zgodny z zainteresowaniami 
danej osoby, z okazjonalisty szybko można stać się działa-
czem permanentnym.

Praca wolontariusza może przybierać różną formę. 
Szacuje się, że w Polsce zarejestrowanych jest 40 tysięcy 
Organizacji Pozarządowych i działa w nich około 2 miliony 
wolontariuszy. Przeważają wśród nich kobiety. Tylko 8% 
ogólnej liczby wolontariuszy stanowią mężczyźni. Głównie 
są to emeryci i renciści (13,5 %), studenci (9,6%) oraz osoby 
bezrobotne (7,4%). W większości są to osoby posiadające 
wyższe wykształcenie, zamieszkujące w miastach. Wolonta-
riusze najchętniej angażują się w bezpośrednie działania na 
rzecz osób potrzebujących (PCK, Caritas, PAH, praca w ho-
spicjach, szpitalach, domach pomocy społecznej), uczest-
niczą w zbieraniu funduszy i datków rzeczowych (Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Bank Żywności, PCK), zaj-
mują się organizowaniem imprez, spotkań, kampanii lub 
poświęcają swój czas wolny na pracę zarządów, rad, komite-
tów. Rzadziej wykonują prace wymagające specjalistycznej 
wiedzy np. poradnictwo, doradztwo, ekspertyzy (np. Kliniki 
Prawa, bezpłatna pomoc prawna), ratownictwo (Lekarze 

bez Granic). Wolontariusze chętnie angażują się w akcje ra-
townicze i humanitarne (Kanios 2010). Zatem statystyczny 
wolontariusz jest kobietą posiadającą wyższe wykształcenie, 
emerytką, rencistką lub studentką zamieszkującą w mieście. 

„Wolontariat w Polsce nie jest działaniem popularnym 
w porównaniu z krajami dojrzałej demokracji. Być może 
zbyt często kojarzył się z wszechobecnymi w PRL-u czynami 
społecznymi, które jak wiemy z przekazów starszego po-
kolenia oraz z literatury, z dobrowolnością niewiele miały 
wspólnego. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej 
i tąpnięciu na rynku pracy związanego z migracjami, poziom 
wolontariatu według badań Klon/Jawor oscylował wokół 
15%. Według badań GUS za 2010 rok zaangażowanie w wo-
lontariat w organizacjach, grupach lub instytucjach deklaro-
wało tylko 1% badanych. (http://kalor.vot.pl/2016/07/09/
obowiazkowy-wolontariat-szansa-nieporozumienie/ 2016).

Fenomenem polskiego wolontariatu jest działalność 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wpisanej do KRS 
w 2004 roku. Ma ona swoich gorących zwolenników oraz 
zagorzałych oponentów. Celem tej Fundacji jest „działalność 
w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia 
chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz po-
prawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz 
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. Fundacja naj-
częściej kojarzy się ze styczniową publiczną zbiórką pienię-
dzy zwaną „Finałem WOŚP”. W pierwszą niedzielę stycznia 
na ulice wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, 
by wspólnie zbierać pieniądze na konkretny, wcześniej wy-
tyczony przez Fundację, medyczny cel. Do tej pory zbierano 
fundusze między innymi dla: kardiochirurgii dziecięcej, ra-
towania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, życia 
niemowląt i dzieci młodszych, dzieci z chorobami nerek oraz 
dla dzieci z wadami wrodzonymi. Zbierano także fundusze 
dla seniorów. Dużo emocji budzi wynagrodzenie pobierane 
przez Zarząd Fundacji oraz fakt, że zakup sprzętu medycz-
nego dokonywany jest pod koniec roku tuż przed kolejnym 
finałem WOŚP, a przez ten czas pieniądze są lokowane na 
kontach fundacji. Bywa, że zakup sprzętu jest niedostoso-
wany do realiów konkretnej placówki (nie ma przeszkolo-
nego personelu obsługującego te urządzenia lub funduszy 
na materiały eksploatacyjne niezbędne do ich działania). 
Zasadniczo uważa się, że WOŚP wyręcza Państwo w dbaniu 
o zapewnienie opieki zdrowotnej swoich obywateli. Jednak 
bezspornym faktem jest że: od 2004 funkcjonuje Centrum 
Wolontariatu – Uniwersytet Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy Szadowo-Młyn, gdzie prowadzone są szkolenia 
z pierwszej pomocy. W styczniowy Finał WOŚP angażuje się 
ponad 1 700 sztabów, kwestuje 120 tysięcy wolontariuszy, 
nie tylko w Polsce, ale na całym świecie (http://www.wosp.
org.pl, 2015).

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/wolontariat-i-praca-niezarobkowa-na-rzecz-innych/


Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 2(18)/2016                                                                                                    

68

Cele wolontariatu

Mówiąc o wolontariacie, należy zastanowić się nad 
jego celami. Nie budzi oczywiście wątpliwości cel formalnie 
wyeksponowany, czyli wsparcie podmiotów realizujących 
ważne zadania społeczne. Jednak praktyka wskazuje, że jest 
on traktowany, zwłaszcza przez ludzi młodych, jako źródło 
doświadczeń życiowych i zawodowych, związanych z wy-
konywaniem odpowiedzialnej pracy. W obecnych czasach, 
gdy do znalezienia pracy nie wystarczy już tylko wykształ-
cenie, ale również niezbędna jest praktyka, wolontariat 
jest tą możliwością, która wzmacnia szanse na znalezienie 
odpowiedniego zatrudnienia oraz możliwości rozwijania 
swoich zainteresowań i zdobycia doświadczenia. Podczas 
pracy wolontariusz nabywa często umiejętności, które sta-
ją się bardzo przydatne w późniejszej karierze zawodowej, 
np. ceniona jest praca wolontariusza w szpitalu, hospicjum, 
wśród adeptów zawodów medycznych. Czasami nawet są 
czynnikiem decydującym o przyjęciu do pracy przy ubiega-
niu się o konkretne zatrudnienie. Pomoc wolontariacka jest 
popularnym sposobem odbycia praktyk studenckich oraz 
staży zawodowych. Coraz częściej poszukujący pracowni-
ków biorą pod uwagę ewentualne doświadczenie w pracy 
na rzecz np. NGO-sów. Praca taka wiąże się bowiem z kre-
atywnością, odpowiedzialnością, umiejętnością samodziel-
nego myślenia i pracy w grupie. 

Drugą stroną medalu jest ryzyko, że pracodawca znają-
cy „przeszłość wolontariacką” swojego pracownika, będzie 
w przyszłości próbować go wykorzystać. Należy podkreślić 
fakt, że jakakolwiek praca na rzecz swojego pracodawcy, 
wybiegająca poza zakres obowiązków, nie może być trak-
towana jako wolontariat.

Ciekawy, ale i kontrowersyjny pogląd na pobudki kie-
rujące osobami, które niosą pomoc innym, przedstawiono 
w 1997 roku. Zdaniem autorów Psychologii społecznej – 
serce i umysł, jednym z psychologicznych aspektów działal-
ności ludzkiej jest to, że bardzo często człowiek podejmuje 
działania i się w nie angażuje, gdy widzi, że wszystko co 
czyni przyniesie mu określone korzyści oraz być może uzna-
ne w społeczeństwie. Według autorów „osoba pomagająca 
ponosi koszty, ale otrzymuje w zamian nagrodę. Koszty to 
wysiłek, praca, czas, a nagroda to aprobata, wdzięczność, 
szacunek, uznanie, satysfakcja, itp. Osoba pomaga dopó-
ty, dopóki nagroda przewyższa koszty” (Aronson, Wilson, 
Akert 1997). 

W ekonomicznym ujęciu wolontariat można przedsta-
wić jako dobro konsumpcyjne. Wolontariusze czerpią ko-
rzyści ze swojej działalności. Wolontariat może być także in-
westycją. Wolontariusze, w związku ze swoja działalnością 

ponoszą koszty, które w przyszłości mogą przynieść korzyści 
np. we wzmocnieniu pozycji na rynku pracy (Butller 2011).

Wolontariat wytycza drogę postępowania ludziom, 
dostarcza pozytywnych wzorców zachowań, uczy warto-
ściowych, prospołecznych form i metod spędzania wolne-
go czasu. Działalność wolontariacka kształci podstawowe 
cechy altruisty i jest sensem życia człowieka pracującego 
prospołecznie. 

W ostatnim czasie rozgorzała dyskusja rozpętana przez 
minister Annę Zalewską nad celowością wprowadzenia 
„przymusowego wolontariatu” dla uczniów. Pani minister 
jest przerażona biernością młodzieży oraz ciągle spadającą 
liczba wolontariuszy. Według pomysłodawczyni taka forma 
aktywności młodzieży ma ich uczyć pożądanych postaw. Po-
dzielam zdanie autora felietonu Karola Krzyczkowskiego, że 
w tej dyskusji nie powinno się mówić o wolontariacie, ale 
o działaniach młodych ludzi na rzecz swoich społeczności 
(http://kalor.vot.pl/2016/07/09/obowiazkowy-wolontariat-
-szansa-nieporozumienie/ 2016).

Oryginalną formę przybrał wolontariat w czasie Świato-
wych Dni Młodzieży w Krakowie. Szacowana liczba wszyst-
kich wolontariuszy (krajowych i zagranicznych) pomaga-
jących przy ŚDM to 20 tysięcy. Wolontariat znamy jako 
bezpłatną i dobrowolną pracę. W przypadku Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie, wolontariusze nie dość, że nie 
otrzymywali żadnego wynagrodzenia to musieli oficjalnie, 
za przywilej zastania wolontariuszem, zapłacić. Pakiet wo-
lontariusza kosztował od 50 do 300 zł i obejmował: wyży-
wienie, nocleg, transport, plecak pielgrzyma oraz ubezpie-
czenie. Taki sam wariant dla pielgrzymów kosztował od 150 
zł do 760 zł. Wolontariusze zostali oddelegowani do pracy 
przy punktach informacyjnych m.in. na lotnisku, dworcu. 
Pracowali na trzy zmiany po sześć godzin. Oprócz tego 
pełnili rolę służby porządkowej i brali udział w organizacji 
różnych wydarzeń (http://www.gazetakrakowska.pl/swiato-
we-dni-mlodziezy-2016/a/na-sdm-wciaz-brakuje-wolonta-
riuszy,9904251/ 2016).

Podsumowanie

Na zakończenie artykułu, mając nadzieję, że właśnie 
takie oblicze przyjmie polski wolontariat, Autorka pragnie 
przytoczyć słowa Papieża Jana Pawła II: „Cóż takiego skła-
nia wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? 
Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla 
każdego człowieka do pomocy drugiemu — swemu bliźnie-
mu. (...) Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym 
coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego 
dokonał” (Wojtyła – Jan Paweł II 2001).
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