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Sylwetka wolontariusza 
 

 

Streszczenie: Postawy i tym samym sylwetka wolontariusza kształtowała się od czasów starożytnych 
po współczesność. Wolontariusz jest siłą napędową tzw. trzeciego sektora, odgrywa niebagatelną rolę 
w społeczeństwie, wzbogacając swoją pracą siebie i innych. Współcześnie nie tylko służy drugiemu 
człowiekowi, sprzyja także rozwojowi różnego rodzaju instytucji. Wolontariusz wzbogaca swój 
potencjał zawodowy, osobowość, poczucie własnej wartości, buduje kapitał osobisty i społeczny itd. 
Jednak oprócz wielu korzyści „bycia” wolontariuszem, pojawia się wypalenie zawodowe, które jest 
dotkliwym problemem związanym ze zbyt dużym zaangażowaniem emocjonalnym. W 2003 r. weszła 
w Polsce w życie Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określająca status 
prawny działalności organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy. 

 
Słowa kluczowe: wolontariusz, wypalenie zawodowe, wolontariat — historia, wolontariat — prawo. 

 
 

O sile trzeciego sektora decydują zasoby finansowe i infrastruktura, ale motorem 
działań tych podmiotów są aktywni członkowie, tj. pracownicy i wolontariusze1. 
Pojęcie wolontariatu dotyczy przede wszystkim człowieka, stąd temat, który ma za 
zadanie wyjaśnić miejsce wolontariusza w tzw. trzecim sektorze. Wolontariusz 
odgrywa znaczącą rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Dzięki pracy społecznej 
wolontariusz znajduje ujście dla swojej potrzeby działania, jednocześnie dając 
korzyści innym. Do tej pory nie poświęcono wolontariatowi zbyt wiele miejsca w 
literaturze naukowej. Autorzy ograniczają swe rozważania do aspektów 
teoretycznych pracy społecznej. Zwykle przy okazji analizy trzeciego sektora. Z kolei 
od strony praktycznej pojawia się coraz więcej opracowań czy poradników z 
konkretami i zachętą do podjęcia wolontariatu. 
 
Kształtowanie się sylwetki wolontariusza 
 

Sylwetka wolontariusza zmieniała się na przestrzeni lat. Początki wolontariatu sięgają 
czasów chrześcijańskiej filantropii, czasów starożytnych, kiedy to służba bliźniemu 
była postrzegana jako naturalna dla człowieka. Wtedy rozwinęła się jałmużna, służba 
drugiemu człowiekowi (przykład Miłosiernego Samarytanina w Nowym Testamencie), 
życie dla kogoś wynikające z wiary w Boga. Od średniowiecza do XVIII w. 
kształtowała się dobroczynność szlachecka, miłość do człowieka, opieka nad 
ubogimi, chorymi. Coraz większy rozwój fundacji i zgromadzeń (najczęściej 
zakonnych) przyczyniał się do wzrostu pomocy najuboższym i potrzebującym. W 
czasach zaborów wszelkie instytucje filantropijne ograniczane były przez zakazy i 
zasady zaborców2. Koniec XIX i początek XX w. to pojawienie się myśli 

                                                
1
 MOROŃ, D. Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 2009, s. 30. 
2
 MOROŃ, D. dz. cyt., s. 75–81. 
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zracjonalizowanej nt. dobroczynności i oparcia jej na naukowych przesłankach (np. 
teoria opiekuna spolegliwego T. Kotarbińskiego, teoria prospołeczności J. 
Reykowskiego, teoria potrzeb A. Maslowa). To rozwój instytucji filantropijnych 
świeckich i chrześcijańskich, rozwój państwowej polityki społecznej3. 
 
Okres międzywojenny to czas pojawienia się terminu wolontariatu w takich 
rozumieniu, jakie funkcjonuje również dzisiaj. Podczas II wojny światowej formalnie 
zakazano funkcjonowania jakichkolwiek form wolontariatu, ale po jej zakończeniu 
reaktywowano świeckie i religijne organizacje filantropijne. Kryzys lat 80. przyczynił 
się do spadku poziomu życia, wzrostu ubóstwa i tym samym do tolerancji władz 
wobec powstających organizacji społecznych oraz czerpania pomocy humanitarnej z 
zagranicy. Odzyskanie suwerenności i wolności w roku 1989 rozpoczęło w Polsce 
nowy okres w kwestii postrzegania pracy wolontariackiej4. Stopniowo zaczęło się 
umacniać pojęcie i działalność wolontariusza. 
 
Definicja wolontariusza 
 

Znane dotąd pojęcia: społecznictwo, filantropia, dobrodziejstwo, dobroczynność, 
działalność społeczna czy prospołeczna, praca ochotnicza, przerodziły się w 
wolontariat. Słowo to pochodzi od łacińskiego voluntas — wola, chęć, voluntarius — 
dobrowolny5, chętny. To praca na rzecz innych, dobra wola, chęć niesienia 
całkowicie bezinteresownej pomocy (fr. volontariat — z własnej woli, za darmo6, ang. 
volunteerism, niem. wolontariat). Wolontariat jako dobrowolna i bezpłatna działalność 
na rzecz innych wywodzi się od szwajcarskiego fizyka i matematyka Pierre'a 
Cérésole'a, który w 1920 r. zorganizował pierwszy obóz Service Civil Volontaire 
(SCI), mający być pacyfistyczną odpowiedzią na zniszczenia i okrucieństwa I wojny 
światowej. Ochotnicy z walczących ze sobą uprzednio krajów zebrali się, by 
odbudować wioskę w okolicach Verdun. P. Cérésole zorganizował kolejne tego typu 
akcje, co miało znaczny wpływ na rozwój wolontariatu7. 
 
Działalność wolontariusza 
 

Obecnie wolontariusze są niezbędni w społeczeństwie polskim, są jego 
nieodzownym filarem ze względu na ofiarowanie pomocy tym, którzy jej potrzebują, a 
także kulturę i wartości, jakie reprezentują. Wolontariusz kieruje się pobudkami 
etycznymi, chce zdobyć doświadczenie w jakimś zawodzie, poświęca się czemuś, co 
uznaje za ważne, potrzebne, godne zaangażowania. Wolontariuszem może być 
każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, tam gdzie pomoc jest potrzebna, ale 
nie każdy wolontariusz jest odpowiednią osobą do każdego rodzaju pracy. 

                                                
3
 Tamże, s. 83. 

4
 Tamże, s. 108–109. 

5
 KOPALIŃSKI, W. (red.). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. [on-line]. [Dostęp 

5.11.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.slownik-
online.pl/kopalinski/FE7D6DDFCB070FFF412565B300580F1C.php. 
6
 LATUSEK, A., PUCHALSKA, J. (red.). Praktyczny słownik wyrazów obcych. Kraków: Zielona Sowa, 

2002, s. 640. 
7
 MOROŃ, D. dz. cyt., s. 35. 

http://www.slownik-online.pl/kopalinski/FE7D6DDFCB070FFF412565B300580F1C.php
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Wolontariusz powinien być pewny, że chce pomagać, być lojalnym, przestrzegać 
zasad, chętnie się uczyć i rozwijać8. 
Wolontariusz: 

 z wielkim szacunkiem stawia człowieka w centrum zainteresowań, zwłaszcza 
słabszego i cierpiącego, jest głęboko przekonany o potrzebie niesienia 
pomocy i obowiązkach na nim spoczywających, 

 odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społecznym, jest odpowiedzialny przed 
sobą i innymi (podopiecznymi, ich rodzinami, kierownikiem placówki), 

 działa bezinteresownie i solidarnie z innymi, zwykle jest optymistą, 

 stymuluje instytucje publiczne, domaga się od państwa praw dla najsłabszych, 

 tworząc odmienną świadomość u osób interesujących się trudną sytuacją 
innych, odbudowuje tkankę obywatelską i moralną społeczeństwa; aktywizuje 
społeczeństwo do dobrych działań, 

 integruje służby publiczne tam, gdzie pomoc jest niewystarczająca, 

 pomaga w kraju lub poza jego granicami (pomoc międzynarodowa po 
klęskach, katastrofach itp.), 

 przekazuje sens człowieczeństwa w służbie (w przeciwieństwie do struktur 
publicznych działających raczej obojętnie)9, 

 działa na rzecz nie tylko ludzi, ale i różnych instytucji, np. wolontariat 
internetowy, 

 usprawnia działania wielu dużych imprez, np. muzycznych czy sportowych. 
 

Korzyści z bycia wolontariuszem 
 

Wolontariusz niejednokrotnie czerpie korzyści wynikające z wolontariatu: 
wspomagając działalność osób i placówek, nabiera doświadczenia i nowych 
umiejętności w zawodzie, uczy się adekwatności udzielania pomocy do sytuacji, 
poprzez pracę wolontariacką zwiększa swoją atrakcyjność i często ułatwia sobie start 
w życie zawodowe, podnosi świadomość własnej wartości, samoakceptacji, 
kształtuje otwartość na nowe pomysły i wyzwania10; poszerza wiedzę o 
nowoczesnych, nieodpłatnych działaniach na rzecz innych, umiejętnie, kreatywnie 
spędza swój wolny czas, poświęcając się innym, wzbogacając siebie i umożliwiając 
samorealizację; w życiu zdominowanym przez pieniądz, pogoń za dobrami 
materialnymi, wolontariusz uwypukla humanitaryzm, stawia człowieka na pierwszym 
miejscu. Wolontariusz może być bezinteresowny i często takim jest, jednak sama 
działalność zawsze wiąże się z otrzymywaniem czegoś w zamian (satysfakcji, 
doświadczenia, wiedzy)11. 
 

                                                
8
 OCHMAN, M., JORDAN, P. Jak pracować z wolontariuszami [on-line]. Warszawa: Biuro Obsługi 

Ruchu Inicjatyw Samopomocowych BORIS, 1997, s. 15. [Dostęp 5.11.2011]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/JakprZwolZielonaKS.pdf. 
9
 TOKARSKI, Z. Wolontariat w Polsce. Raport z badań w latach 2000–2003. Łódź: Wydaw. Wyższej 

Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 38–39.  
10

 ROGUSKA, A. Wolontariat – działania na rzecz jednostki i społeczeństwa. W: DANIELAK-
CHOMAĆ, M., DOBROWOLSKA, B., ROGUSKA, A. (red.). Wolontariat w teorii i praktyce. Siedlce: 
Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”, 2010, s. 39. 
11

 MOROŃ, D. dz. cyt., s. 42. 

http://www.wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/JakprZwolZielonaKS.pdf
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Wolontariusz swoją działalnością buduje kapitał ludzki jednostki i społeczeństwa. 
Jest mniej materialny, bardziej przejawia się w umiejętnościach i wiedzy, w relacjach 
międzyludzkich12. 
 
Wolontariusz potrzebuje motywacji, odpowiedniego wprowadzenia w pracę i 
obowiązki, które ma wykonywać, odpowiednich warunków, właściwych relacji ze 
współpracownikami i podopiecznymi, satysfakcji z wykonywanej pracy, uznania, 
pozytywnej oceny, umożliwienia mu rozwoju, zdobywania nowych umiejętności, 
docenienia poprzez np. obchody Dnia Wolontariusza, wysłanie okolicznościowej 
kartki czy umieszczenia jego nazwiska w organizacji. Warto zapewnić 
wolontariuszowi warunki socjalne, tj. przerwę na posiłek, odzież ochronną, prawo do 
korzystania z ulg, zwracać koszty wykorzystywanych materiałów, podróży, 
zakwaterowania, rekompensować wydatki w ramach kieszonkowego (prawo na to 
zezwala). Warto też zapewnić wolontariuszowi szkolenia, kursy dające praktyczne 
umiejętności, które z pewnością przyczynią się do większej satysfakcji z pełnienia 
wolontariatu. Ponadto wolontariusz zgłaszając się do wybranej placówki, powinien 
mieć pewne kwalifikacje (nauczyciel, terapeuta, tłumacz przysięgły, adwokat). 
Kwalifikacji nie wymaga się do pomocy w szpitalach, czytania książek chorym, 
pomocy w pracach domowych czy organizacji czasu wolnego. 
 
Odpowiedzialność i altruizm wolontariusza 
 

Wolontariusz wykonuje określoną pracę, odpowiada za jej realizację i ponosi 
konsekwencje wykonania lub niewłaściwego wykonania zadania. Dlatego powinien 
wykonywać powierzone mu zadania starannie i zgodnie z umową. W przeciwnym 
wypadku instytucja może z niego zrezygnować lub pociągnąć do odpowiedzialności 
(art. 471 k.c.)13. 
Zachowania prospołeczne wolontariusza są inspirowane różnymi motywacjami: 

 altruistyczną — potrzeba dopełnienia wartości własnego życia bezinteresowną 
pracą dla innych, chęcią bycia potrzebnym po spełnieniu obowiązków 
zawodowych i rodzinnych, współczuciem dla bezradnych i cierpiących, 

 zadaniową — doświadczenie i powinność zawodowa, neutralizowanie 
niedostatku i bezduszności profesjonalnej opieki medycznej, 

 ideologiczną — przeżycia religijne, rodzinne wzorce służby społecznej, 

 egoistyczną/egocentryczną — niezadowolenie z siebie podczas sprawowania 
opieki nad kimś bliskim, potrzeba sprawdzenia się, dorównania innym, 
podniesienia swojego prestiżu w oczach otoczenia, pozyskania nowych 
umiejętności umożliwiających zdobycie lepiej płatnej pracy, 

 afiliacyjną — poszukiwanie kontaktów z innymi ludźmi czy środowiskiem osób 
podobnie myślących14. 
 

Na przestrzeni lat pojawiały się różne teorie dotyczące zachowań altruistycznych, np. 
w 1991 r. Batson twierdził, że źródłem pseudoprospołecznych działań wolontariusza 
może być chęć uniknięcia kary, społecznej dezaprobaty. Homans (1961 r.), Thibout i 
Kelley (1951 r.) wysnuli teorię strat i zysków (minimalnych strat, maksymalnych 

                                                
12

 Tamże, s. 71.  
13

 Tamże, s. 132. 
14

 LALAK, D., PILCH, T. (red.). Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. 
Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 1999, s. 335. 
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zysków). Dopóki trwa interakcja, kontakt z osobą czy instytucją, dopóty jest zysk. 
Jeszcze inne zdanie nt. wolontariatu przedstawili Loctane i Darley (1970 r.): 
zachowania innych ludzi wyznaczają standard własnego zachowania. Zgodność 
między społecznym wyznacznikiem a własnym zachowaniem jest źródłem 
gratyfikacji15. Teoria poczucia winy według Cialdiniego (1987 r.) mówi, że w 
altruistycznej postawie chodzi o poprawę własnego nastroju16. 
 
Jak zostać wolontariuszem? 
 

Osoba odczuwająca potrzebę bycia wolontariuszem, powinna zgłosić się do centrum 
wolontariatu działającego w danym miejscu, przejść szkolenie (czym jest wolontariat, 
jakie są jego rodzaje, przejść rozmowę wstępną z koordynatorem, wypowiedzieć, 
jakie ma oczekiwania, wypełnić tzw. Kartę Etyczną Wolontariusza, podpisać 
kontrakt). Decyzja o zaangażowaniu w wolontariat jest wynikiem wolnego wyboru, 
którego kierunek wynika z wyznawanego przez jednostkę systemu wartości. Decyzja 
taka jest słuszna, jeśli kieruje się „ku” podmiotowi, „ku” drugiemu człowiekowi 
będącemu w potrzebie17. Ważna jest zarówno decyzja „będę wolontariuszem”, jak i 
trwanie w tym postanowieniu poprzez realizację swoich zadań, pomimo trudności, 
zwątpienia, braku czasu i innych przeszkód. 
 
Działalność wolontariacką można prowadzić w każdym okresie swojego życia: w 
młodości by ułatwić start w życie zawodowe, w okresie dojrzałości by była 
odskocznią od życia zawodowego i rodzinnego, w wieku starszym aby utrzymać 
kontakt ze społeczeństwem, przedłużyć aktywność zawodową, utrzymać dobrą 
kondycję psychofizyczną. 
 
Rodzaje wolontariuszy 
 

Maria Załuska wyróżnia kilka typów wolontariuszy, biorąc pod uwagę ich 
zaangażowanie w pracę społeczną: 

 okazjonaliści — działacze chwili, działają pod wpływem impulsu, często w 
pojedynczych akcjach (do jednego miesiąca), 

 średniodystansowcy — aktywiści, którzy pracę ochotniczą traktują 
tymczasowo, do czasu osiągnięcia zamierzonego celu, zdobycia 
zaświadczenia, pracy itp. To często staże i praktyki podejmowane 
nieodpłatnie i dobrowolnie, misje w kraju i za granicą, 

 permanentni działacze — ideę pomagania wpisują w sens swojego życia. 
Działanie dla kogoś uważają za konieczność dobrego funkcjonowania 
personalnego i społecznego18. Na stałe są wolontariuszami w instytucjach, 
organizacjach, podczas praktyk czy stażów. 

 

                                                
15

 TRYLIŃSKA-TEKIELSKA, E. Altruizm – podstawowe zasady i dylematy. Niektóre z wybranych 
teorii. W: DANIELAK-CHOMAĆ, M., DOBROWOLSKA, B., ROGUSKA, A. (red.). dz. cyt., s. 18–19. 
16

 Tamże, s. 21. 
17

 STAWIARSKA, P. Wolontariat hospicyjny. Perspektywa interdyscyplinarna. Warszawa: Difin, 2011, 
s. 31. 
18

 ZAŁUSKA, M. Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji 
pozarządowych. W: ZAŁUSKA, M., BOCZOŃ, J. (red.). Organizacje pozarządowe w społeczeństwie 
obywatelskim. Warszawa: Biblioteka Pracownika Socjalnego, 1996, s. 95–96. 
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Wolontariat jako specyficzny styl życia i sposób uprawiania filozofii życiowej nabiera 
charakteru realizowanej roli społecznej, nadaje życiu specyficzny wymiar i przenika 
wszystkie sfery jego egzystencji19. Uczestnicząc w życiu społecznym, wolontariat 
daje poczucie przynależności, bezpieczeństwa, stwarza możliwość otrzymania 
informacji zwrotnych dotyczących własnej osoby oraz podstawy do formułowania 
oczekiwań w stosunku do innych20. 
 
Wolontariusz to typ człowieka zdrowego, zwłaszcza w sferze psychospołecznej. 
Kluczowe znaczenie mają: doświadczenie społecznej integracji i wsparcia, 
zdystansowanie się do własnych problemów poprzez kontakt z problemami innej 
osoby, doświadczenie poczucia sensu życia, własnej skuteczności i kompetencji, 
aktywny styl życia i doświadczanie pozytywnych emocji. Każdy z tych mechanizmów 
pozytywnie wpływa na sferę psychospołeczną wolontariusza, modyfikując działanie 
systemu wydzielania wewnętrznego oraz wzmacniając układ odpornościowy. 
 
Ponadto wolontariusze w znacznie mniejszym stopniu odczuwają dolegliwości ciała, 
dzięki umiejętności zdystansowania się do siebie, korzystniej oceniają ogólne 
zdrowie fizyczne, samopoczucie psychiczne, lepiej radzą sobie ze stresem, 
odczuwają spokój, potrafią się relaksować, odczuwać satysfakcję z życia21. Jednym 
słowem: jakość życia wolontariusza jest lepsza niż przeciętnego człowieka. Altruizm 
wolontariusza wydłuża życie, pod warunkiem, że motywem jego działania jest chęć 
pomocy innym, a nie sobie22. 
 
Wypalenie zawodowe wolontariusza 
 

Ciekawym zjawiskiem wobec tego, że wolontariusz to typ człowieka zdrowego i 
zadowolonego, jest zdolność wolontariusza do tzw. wypalenia zawodowego23. 
Głównym czynnikiem jest tu praca z ludźmi, która wymusza zaangażowanie 
emocjonalne w sytuację i problemy drugiego człowieka. Powodując tym samym 
zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji, obniżonego poczucia dokonań 
osobistych, spadku aktywności i czerpania radości z pracy, apatii, zmęczenia, 
stagnacji. 
 
Czynniki sprzyjające wypaleniu: pułapka empatii, tzn. trud współczucia, przeżywanie 
wysokiego poziomu stresu (wynikający z kontaktu z bólem, umieraniem, śmiercią), 
nieuświadomione powody podjęcia wolontariatu (silny lęk, poczucie winy). 
 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

W 2003 r. weszła w życie Ustawa o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie24 oraz przepisy wprowadzające ustawę. Ustawa określa status prawny 

                                                
19

 STAWIARSKA, P. dz. cyt., s. 50. 
20

 Tamże, s. 51. 
21

 Tamże, s. 53. 
22

 Wolontariusze żyją dłużej [on-line]. [Dostęp 21.09.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/435319,Wolontariusze-zyja-dluzej. 
23

 Zjawisko wypalenia zawodowego wolontariuszy szerzej opisuje STAWIARSKA, P. dz. cyt., s. 61–
67. 
24

 Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 29 maja 
2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.  

http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/435319,Wolontariusze-zyja-dluzej
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działalności organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy. Rozdział III. ustawy 
poświęcony jest wolontariatowi. Definiuje wolontariusza jako osobę fizyczną, która 
dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych 
instytucji i instytucji na określonych zasadach. Ustawa określa, w jakich miejscach i 
na jakich warunkach wolontariusz może podejmować swoją działalność, w jakim 
zakresie powinien zostać ubezpieczony, na zwrot jakich kosztów może liczyć, jak 
powinien być przygotowany do pracy25. Wolontariusz nie ma statusu osoby 
pracującej, nie ma uprawnień do wynagrodzeń, urlopu, świadczeń, prawa do 
ubezpieczenia emerytalnego. Jego praca jest określana porozumieniem o 
współpracy w formie pisemnej między wolontariuszem a stroną korzystającą. 
Porozumienie określa: zakres i miejsce pracy, warunki, obowiązki i czynności, które 
wolontariusz ma wykonywać, możliwość wycofania się i rezygnacji. Porozumienie ma 
charakter cywilnoprawny, tzn. w sprawach nieregulowanych przez ustawę stosowane 
są przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Wolontariusz ma prawo do 
uzyskania zaświadczenia za wykonywaną posługę, może też uzyskać opinię o swojej 
pracy26. Organizacja korzystająca z pracy wolontariusza nie ma obowiązku 
zapewnienia mu opieki/ubezpieczenia zdrowotnego, ale prawo dopuszcza taką 
możliwość. Wydatki, jakie powinna ponieść na utrzymanie wolontariusza to: 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń, 
zapewnienie środków ochrony indywidualnej, zwrot kosztów podróży służbowych i 
diet, szkolenia, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizacje 
nie muszą odprowadzać podatków od wartości pracy wolontariusza, wartość 
świadczeń nie wlicza się do przychodów27. W myśl ustawy wolontariuszem nie jest 
ten, kto pracuje społecznie bez pośrednictwa instytucji. Prawo określa, że wolontariat 
może mieć miejsce w określonych podmiotach lub za ich pośrednictwem. Podobnie 
nie jest wolontariuszem ten, kto przekazuje pieniądze czy zleca pracę swoim 
pracownikom. Warunkiem koniecznym do bycia wolontariuszem jest bezpośrednie 
zaangażowanie siebie i podejmowanie konkretnej pracy na rzecz innych28. 
 
Podsumowanie 
 

W ostatnich latach widać wyraźne zainteresowanie wolontariatem. Trzeci sektor 
rozwija się wraz z liczbą systematycznie działających wolontariuszy w organizacjach 
pozarządowych29. Zmiany są też zauważalne w instytucjach publicznych, 
powstających centrach wolontariatu i uregulowaniach prawnych. Popularny staje się 
wolontariat pracowniczy, który polega na angażowaniu się pracowników firmy w 
działalność organizacji społecznych, pozarządowych i instytucji publicznych. 
Bezpłatna pomoc merytoryczna jest „przyszłością wolontariatu”30. 

                                                
25

 Szersze wyjaśnienie i interpretacja zawarte są na stronie: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 
[on-line]. [Dostęp 15.09.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/JakzgodnieZprawem.pgf. 
26

 STAWIARSKA, P. dz. cyt., s. 75. 
27

 DANIELAK-CHOMAĆ, M. Regulacje prawne wolontariatu – szanse i bariery rozwoju. W: 
DANIELAK-CHOMAĆ, M., DOBROWOLSKA, B., ROGUSKA, A. (red.). dz. cyt., s. 99. 
28

 MOROŃ, D. dz. cyt., s. 41. 
29

 Organizacje pozarządowe rozwijają się w znacznym stopniu, jednak nie zawsze zgodnie z prawem i 
kodeksem moralnym. Więcej na ten temat w artykule: KULIG, R. Wolontariusz też kradnie [on-line]. 
[Dostęp 25.09.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://biznes.onet.pl/wolontariusz-tez-
kradnie,18490,4855273,1,news-detal. 
30

 Na czym polega wolontariat pracowniczy? [on-line]. [Dostęp 21.09.2011]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.polskieradio.pl/23/485/Artykul/433896,Na-czym-polega-wolontariat-pracowniczy. 

http://wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/JakzgodnieZprawem.pgf
http://biznes.onet.pl/wolontariusz-tez-kradnie,18490,4855273,1,news-detal
http://biznes.onet.pl/wolontariusz-tez-kradnie,18490,4855273,1,news-detal
http://www.polskieradio.pl/23/485/Artykul/433896,Na-czym-polega-wolontariat-pracowniczy
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Działalność wolontariusza nie zastąpi płatnej działalności zawodowej, ale stanowi 
nieocenione źródło społecznej wartości. Wolontariat to pomoc, ale też część edukacji 
i kształcenia, kształtowanie zbioru wartości. Wolontariat to działania, które 
przyczyniają się do wzrostu osobowości, pełni człowieczeństwa, ale także wzrostu 
kapitału społecznego, który przekłada się na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. 
Niestety ciągle brakuje instytucji, które dobrze pokierowałyby wolontariuszami, 
wyszkoliły, nie marnując ich talentów. Na tle krajów Unii Europejskiej Polska ciągle 
wypada słabo. Pomimo tego, że wolontariat to korzyści dla wolontariusza, 
organizacji, społeczeństwa, jego zalety nie zawsze są zauważane przez władze 
rządowe. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozytywnie 
wpłynęła na warunki wykonywanej pracy społecznej i status prawny wolontariuszy w 
Polsce. Brakuje jednak promocji wolontariatu, podkreślającej jego walory, lansowania 
działalności jako pomysłu na życie czy formy aktywności dla młodych i starszych. 
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