
Wolontariat, zaangażowanie obywatelskie ludzi młodych 

 

I. Wstęp. 

Od 25 lat intensywnie przyglądamy się kwestii zaangażowania obywateli w sprawy społeczne na 
zasadzie nieodpłatnej pracy na rzecz wybranej grupy osób czy jakiegoś przedsięwzięcia, niezależnie 
od sfery życia w jakiej  ta aktywność ma miejsce. W roku 2003 po ponad 7 letniej dyskusji,  uchwalone 
zostało prawo1, które w sposób dość jednoznaczny i całościowy uregulowało kwestię w o l o n t a r i a 
t u, z jednej strony rzeczywiście porządkując ten obszar, z drugiej poprzez bardzo formalizację, 
stwarzając możliwość powstania tzw. „szarej strefy wolontariatu”. Przez te lata powstała silna i 
pomocna infrastruktura dla rozwoju tego typu aktywności, zarówno w sensie ludzkim i 
intelektualnym, jak i finansowym i organizacyjno-technicznym. Powstały liczne centra wolontariatu, 
sieci współpracy organizacji oraz kluby, koła które oferują różne formy wsparcia i zaangażowania 
wolontarystycznego. Po początkowym wzroście zaangażowania Polaków  w sprawy społeczne na 
początku lat dziewięćdziesiątych, badacze alarmują iż ta forma aktywności przestaje być atrakcyjna i 
ilość osób podejmujących działania wolontarystyczne z roku na rok maleje. 

Ponieważ tematyka związana z nieodpłatną aktywnością mieszkańców jest ważna i interesująca, 
podejmujemy debatę publiczną, która pozwoli na uporządkowanie zagadnienia oraz określenia 
niektórych wyzwań, zarówno dla samych angażujących się, jak i tych którzy sferę tej aktywności 

organizują. 

Podczas debaty obywatelskiej, spróbujmy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań: 

 Czy wolontariat jest cenioną i wartościową formą aktywności na rzecz innych  czy może 
zakłóca normalne funkcjonowanie rynku pracy, odbierając szansę na zatrudnienie 

potrzebującym? 

 Czy wolontariusz, to człowiek zaangażowany społecznie czy tylko realizujący swoje ambicje i 

cele (rozrywka, interesy) pod przykrywką działań społecznych? 

 Czy wolontariat to sfera dla „awangardy” (np.innowatorów społecznych) nierozumianej przez 

otoczenie czy po prostu miejsce, gdzie trafiają życiowi frajerzy i nieudacznicy? 

 Czy w sferze działań wolontariackich jest miejsce wyłącznie dla ludzi młodych czy mogą  w tej 

formule realizować się również osoby dorosłe np. seniorzy? 

 Czy są jakieś obszary tematyczne, które szczególnie nadają się do działań wolontariackich, a 

niektóre absolutnie nie powinny być  dla nich dostępne? 

II. JALK ROZUMIEĆ WOLONTARIAT. 
 
Definicje Wolontariatu - (Centrum Wolontariatu): 

 
Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako: 

(1) bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie 

                                                           
1 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2003 r. 



Ustawa OPP: 
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

(2) wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia 

wykonuje świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych, pod miotów 

kościelnych/wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, a także organów 

administracji publicznej lub podległych im jednostek. 

 

Jak określana jest praca w formie Wolontariatu 2. 
   
DOBROWOLNA, Z ODRUCHU SERCA, BEZINTERESOWNA, BEZ KORZYSCI, NIEODPŁATNA, DARMOWA, 
NA RZECZ SZCZYTNEGO CELU, IDEI, DLA DOBRA 
SPOŁECZNEGO, NA RZECZ ZWIERZĄT, NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, NA RZECZ 
POTRZEBUJĄCYCH, NA RZECZ INNYCH LUDZI 
OPIEKA, POŚWIĘCENIE CZASU, POŚWIĘCENIE SIEBIE, SŁUŻBA, ZBIÓRKA FUNDUSZY LUB DARÓW 
RZECZOWYCH, DZIAŁANIE, UDZIELANIE SIĘ, PRACA 
POMOC,  
 
Gdyby więc konstruować społeczną definicję wolontariatu musielibyśmy uznać, że 

(3) jest to nieodpłatna pomoc świadczona na rzecz innych ludzi    

pozostających w potrzebie. 

 
III. Diagnoza z badań- Kondycja III sektora i w pomorskim 3. 

Wolontariat w organizacjach pozarządowych 

W 57,6% organizacji pozarządowych pracują wolontariusze, którzy stanowią podstawowy zasób 
ludzki. Członkowie organizacji są również zazwyczaj wolontariuszami i od niedawna prawo pozwala 

ich zaliczyć do tej grupy. 

Wykres:  Deklarowane liczebności wolontariuszy w organizacji, w tym: liczba wolontariuszy 

regularnie współpracujących z organizacjami 

 

                                                           
2 Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków – raport z badania 2013 Stow. Klon/Jawor, 2014 
3 Kondycja III sektora w woj.pomorskim – raport z badań 2012 Fundacja RC. 



Wykres 32. Deklarowane chęci zatrudnienia wolontariuszy w niedalekiej przyszłości. 

 

Powody decyzji, by nie podejmować współpracy z wolontariuszami w  wskazano przede wszystkim 
na brak stosownej potrzeby (16 przypadków). Po kilka wskazań otrzymały: brak chętnych 
wolontariuszy (4), specyfika własnej działalności niewymagająca wsparcia wolontariackiego (3), 
trudności lokalowe (3), brak sprecyzowanych planów na przyszłość (2), brak odpowiednich zasobów 
umożliwiających „zagospodarowanie” wolontariuszy (2) czy trudność w pozyskaniu chętnych do 
współpracy wolontariuszy (2). Dwukrotnie zaznaczono także, że w organizacji działają osoby same 
uznające za się za wolontariuszy oraz że wolontariusze w codziennej aktywności organizacyjnej się 

nie sprawdzają. 

 Deklaracje badanych organizacji wskazują na niewielki odsetek podmiotów, które zatrudniają na 
stałe pracowników – jedynie co trzecia organizacja płaci pracownikom regularnie, co druga natomiast 
korzysta z płatnych usług pracowników okazjonalnie, przy czym aż 4 organizacje na 10 nie płaci 
pracownikom w ogóle i opiera się na pracy wolontariuszy. Nie wydaje się również, by zasoby osobowe 
organizacji miały się znacząco zwiększyć w kolejnych latach – przygniatająca większość organizacji 
nie planuje żadnych zmian w tej kwestii.  

Wolontariusze są wykorzystywani w niemal 6 na 10 badanych organizacji (57,6%), podczas gdy 
wskaźnik ogólnopolski w badaniu z 2010 roku wynosił 50% organizacji. Może to wskazywać na stały 
trend wzrostowy wykorzystania zewnętrznych wolontariuszy przez organizacje, jednocześnie trudno 
tu wyrokować na ile powszechność wykorzystania wolontariuszy jest charakterystyczna dla Pomorza. 
Organizacje najczęściej deklarują, że w ciągu ostatniego roku skorzystały z usług od 50 do 100 
wolontariuszy. Co ciekawe, taki sam przedział liczbowy deklarowany jest również, jeśli chodzi o 
bliższą współpracę. Zdecydowana większość organizacji zamierza również w przyszłości korzystać z 
usług wolontariuszy – odsetek ten jest wyższy (o ok. 10%) od obecnego stanu wykorzystania 

wolontariuszy – zatem można się spodziewać tendencji wzrostowej w tej kwestii.  

IV. Prawa wolontariuszy  w świetle prawa 

Tak, jak wspomniano we wstępie do 2003 roku wolontariat był całkowicie nieuregulowany w naszym 
systemie prawnym. Choć byli również przeciwnicy „ustawowego wolontariatu”, to jednak zapisy 
prawa 4 wzmocniły pozycję wolontariuszy szczególnie w kontaktach z administracją. Nie nastąpiło co 
                                                           
4 Tamże … 



prawda lawinowe „zatrudnianie” wolontariuszy w sektorze publicznym, ale już w organizacjach 
pozarządowych stał się ważnym elementem instytucjonalizacji. Nie od razu wolontariusze traktowani 
byli wystarczająco poważnie. Kierowanie do prac wyłącznie pomocniczych, brak jasnego planu pracy 
dla tej kategorii pracowników czy traktowanie ich potrzeb z przymrużeniem oka było na porządku 
dziennym. Uparta praca centrów Wolontariatu na rzecz poważnego traktowania tak cennego zasobu 
jakim są wolontariusze, możliwość wykorzystywania wolontariatu jako wkładu własnego w 
projektach z jednej strony, a zmniejszenie ich gotowości do angażowania się w każde działanie oraz 
brak środków na zatrudnianie kadry sprawiły, że wolontariat jako taki i sami wolontariusze zaczęli 
być „w cenie” i  stali się dobrem pożądanym w trzecim sektorze. Prześledźmy zatem, jakie 
uprawnienia mają pracownicy tej kategorii, niezależnie od tego w jakiej instytucji podejmują 
aktywność. 

Do niezbywalnych uprawnień wolontariusza należą5: 

• prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi 
świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz o przysługujących mu 
prawach i ciążących obowiązkach 

• bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności 
od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej; na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych 
przepisach, 

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku wykonywania 
świadczeń przez okres nie dłuższy niż 30 dni zapewniane przez korzystającego, w przypadku 
wolontariatu świadczonego dłużej - przysługujące na podstawie ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w 
szczególnych okolicznościach) 

• w przypadku delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego 
państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa 
naturalna - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie 
kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego 
tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

            Ponadto, o ile wolontariusz nie zwolni korzystającego całości lub w części z tego obowiązku, 
ma prawo do pokrycia, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
koszty podróży służbowych i diet. 

            Korzystający może też pokrywać: inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, 
związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego a także koszty szkoleń, ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń a także ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za 
granicą (fakultatywne w przypadkach innych niż delegowanie na terytorium innego państwa, 
ogarnięte konfliktem zbrojnym, wystąpiła klęską żywiołową lub katastrofą naturalną). 

V. Motywacje pracy   

Jak wolontariat widzą badani6 
Wolontariat w odczuciu badanych ma bardzo silny wymiar etyczny, jest idealizowany, oparty na 
wartościach. Jest także łączony z ogromną odpowiedzialnością i zobowiązaniem czasowym oraz 
moralnym (wobec innych ludzi). Ta odpowiedzialność i zobowiązanie powoduje, że bywa także 

                                                           
5 Strona WWW.mpips.gov.pl – tekst: Marta Żołędowska 
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kojarzony z poświęceniem i trudem. W opinii trzech czwartych badanych wolontariat wymaga 
kontaktu z cierpieniem lub problemami innych, a ponad połowa uznaje go za trudny i męczący. 
Wszystko razem prowadzi do pewnej idealizacji wolontariatu. Pojawia się przekonanie, że to 
zajęcie dla wyjątkowych ludzi, heroicznych społeczników, gotowych na trud, znój i poświęcenie. 
Pewną emanacją takiego rozumowania jest przekonanie, że wolontariat to zajęcie dla osób „z 
powołaniem”, które przejawia aż 81% Polek i Polaków. Wizerunek wolontariusza jest, podobnie 
jak wizerunek samego wolontariatu poddawany jest pewnej idealizacji. Wolontariusz to ktoś 
wyjątkowy: nie tylko wewnętrznie uporządkowany, zorganizowany, energiczny i skromny ale 
także posiadający inne, rzadko spotykane cechy oraz wybitną postawę moralną. Taki wizerunek 
wolontariusza jest barierą dla angażowania się w wolontariat „zwykłych ludzi”, powoduje bowiem 
przekonanie, że może nim zostać tylko ktoś wyjątkowy. Wśród cech oczekiwanych od 
wolontariusza wymienia się odporność psychiczną, wiedzę i kompetencję oraz zorganizowanie. 

 

W kontekście powyższych stwierdzeń, w trakcie debaty będziemy rozmawiać o 
następujących kwestiach: 

1. Z czym młodzi ludzie przychodzą do III sektora -  wyobrażenia, oczekiwania  
a/ for fun  - dla towarzystwa 
b/ wejść „zarazić się” i pójść dalej do innych sektorów 
c/ poszukiwanie pracy i kariery zawodowej 
d/ potrzeba uznania 

2. Co naprawdę oferuje organizacja pozarządowa 
a/ wpis godzin wolontariackich 
b/wmontowanie wolontariatu w pracę NGOs – czy jest dla nich miejsca 
c/ czy poważna oferta aktywności, zawodowa 

3. Z czym wychodzą z III sektora – jaki rodzaj doświadczenia (to ważniejsze niż to po co przyszli). 

VI.  Zakończenie i podsumowanie  

Materiał oprac.  Jerzy Boczoń 
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