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Streszczenie: Artykuł prezentuje wybrane aspekty działalności wolontariackiej w Polsce na podstawie 
danych statystycznych z lat 2010 i 2011. Prezentuje różne ujęcia definicyjne pojęcia wolontariat oraz omawia 
metodologiczne nieścisłości i wynikające stąd trudności w przedstawieniu rzetelnego obrazu badań nad tym 
zagadnieniem. 
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Jednym z priorytetowych celów kończącej się właśnie kampanii Europejski Rok 
Wolontariatu jest dokonanie zmian w świadomości społecznej i wylansowanie mody na 
wolontariat. W Polsce jest to o tyle trudne, iż podobne działania przez lata istnienia PRL-u 
były kojarzone z przymusowym czynem społecznym, który z prawdziwą inicjatywą 
wolontariacką niewiele miał wspólnego1. Z kolei badacze kapitału społecznego od lat 
zwracają uwagę na fakt bardzo słabego zaangażowania społecznego Polaków, jednego z 
najniższych w Europie, wynikającego z braku zaufania do innych ludzi i przekonania, że 
wszelka działalność społeczna nie ma większego sensu2. Takie postawy i uprzedzenia 
skutecznie hamują podejmowanie jakichkolwiek inicjatyw obywatelskich. Gotowość do 
podjęcia pracy w charakterze wolontariusza jest też ściśle sprzężona z koniunkturą 
gospodarczą, a zwłaszcza sytuacją na rynku pracy: im trudniej ją zdobyć, tym chętniej jest 
zgłaszany akces do przedsięwzięć wolontariackich np. w celu zdobycia doświadczenia 
zawodowego. Alarmujące doniesienia prasowe z ostatnich lat, mówiące o słabym 
zaangażowaniu naszych rodaków w pozazawodowe, bezpłatne działania na rzecz innych, 
wydają się potwierdzać te tezy3. 
 
Interesujące jest zatem, czy oczekiwana zmiana świadomościowa już się dokonuje, czy 
kryzys gospodarczy i słaby rynek pracy nasiliły inicjatywę wolontariacką, czy też ją osłabiły, 
i jak obecnie wygląda wkład Polaków w działalność pro publico bono. Pytanie brzmi też, 
czy jest możliwe całościowe zbadanie tego zjawiska, skoro trudności mogą pojawić się już 
na etapie prób określenia zakresu badań... 
 
Kłopoty z definicjami i metodologią 

 
Aby móc przeprowadzić rzetelne badanie jakiegokolwiek zjawiska socjologicznego, a 
wolontariat niewątpliwie takim jest, należy w pierwszej kolejności dobrze sprecyzować jego 

                                                
1  FIEDOROWICZ, A. Dobry rok wolontariatu. Moda na Wolontariat: bezpłatny dodatek specjalny do 

„Przekroju” [on-line] 2011, nr 5, s. 3-6 [Dostęp 23.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/Moda_na_wolontariat-Przekroj_05-2011.pdf. 

2  SOBOŃ-SMYK, A. Raport rządowy: wzrost kapitału społecznego jednym z najważniejszych wyzwań 
Polski. W: Civicpedia: badania społeczeństwa obywatelskiego [on-line]. 05.11.2009 [Dostęp 23.12.2011]. 
Dostępny w World Wide Web: phttp://civicpedia.ngo.pl/ngo/493487.html#. 

3  Kryzys wolontariatu trwa: komunikat prasowy z 4 grudnia 2008 r. [on-line]. Warszawa: Stowarzyszenie 
Klon/Jawor, 2008 [Dostęp 23.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://media.ngo.pl/files/media.ngo.pl/public/kryzys_wolontariatu_trwa_wyniki_najnowszych_badan.pdf. 
oraz Wolontariat w Polsce – kryzysu ciąg dalszy: informacja prasowa z 3 grudnia 2009 r. [on-line]. 
Warszawa: ngo.pl, 2009 [Dostęp 23.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/499773.html. 

http://www.wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/Moda_na_wolontariat-Przekroj_05-2011.pdf
phttp://civicpedia.ngo.pl/ngo/493487.html
http://media.ngo.pl/files/media.ngo.pl/public/kryzys_wolontariatu_trwa_wyniki_najnowszych_badan.pdf
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/499773.html
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przedmiot. Od szczegółowości i sposobu ujęcia tematu zależy, co znajdzie się w obszarze 
prowadzonych badań, a co zostanie poza nim. Szukając w sieci danych statystycznych 
dotyczących wolontariatu w Polsce, natrafiłam na różne analizy badawcze. Jak to zwykle 
bywa, niektóre z nich bardziej koncentrowały się na ujęciu ilościowym zagadnienia, inne 
na jakościowym, jednak moją uwagę przykuły pojawiające się różnice, wynikające z 
odmiennej interpretacji pojęcia wolontariatu. 
 

Najważniejszy akt normatywny dotyczący tej kwestii, a mianowicie Ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prezentuje niestety 
dość wąską definicję wolontariusza jako osoby fizycznej, która ochotniczo i bez 
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie4. Owe zasady 
określone w ustawie mówią zaś o wykonywaniu pracy niezarobkowej na rzecz 
uprawnionych organizacji i instytucji. Decydując się na taki zakres pojęcia wolontariusz, 
poza badaniem pozostawilibyśmy wszelką pozainstytucjonalną pomoc udzielaną 
konkretnym osobom i społecznościom indywidualnie. Choć zaleca się, by badania 
wolontariatu instytucjonalnego (pośredniego) oddzielać od badań wolontariatu 
indywidualnego (bezpośredniego)5, to jednak zupełne pominięcie tego drugiego nie daje 
kompletnego obrazu wolontariackich postaw obywatelskich. Instytucje badawcze poradziły 
sobie w ten sposób, iż posługują się innymi niż ustawodawca definicjami wolontariatu, 
bynajmniej nie identycznymi. 
 

Centrum Wolontariatu definiuje działania wolontariackie jako bezpłatne, dobrowolne, 
świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-
przyjacielskie6. Jest to najbardziej ogólna definicja, z jaką się zetknęłam. 
 
W badaniach przygotowywanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) można znaleźć 
wyjaśnienie, iż wolontariuszem jest osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez 
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób 
indywidualnych pod warunkiem, że nie wykonuje ich z powodu więzi rodzinnych lub 
przyjacielskich łączących ją z beneficjentem7. W tej definicji doprecyzowano, kto może być 
beneficjentem działalności wolontariackiej, uniknięto uściślenia czy pomoc może być 
udzielana indywidualnie, czy za pośrednictwem powołanej do tego organizacji. 
 
Zupełnie inny zakres pojęcia wolontariat podaje GUS w swoich najnowszych badaniach 
przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi metodologicznymi zawartymi w podręczniku 
Manual on the measurement of volunteer work, opracowanym przez Międzynarodową 
Organizację Pracy (MOP), zalecającym uwzględnianie dwóch rodzajów pracy 
niezarobkowej: pierwszej, którą określa jako wolontariat w organizacjach świadczoną w 
ramach organizacji, grup, wspólnot czy instytucji oraz drugiej — świadczonej bez 
pośrednictwa organizacji na rzecz osób spoza własnego gospodarstwa domowego 
(krewni, znajomi, nieznajomi) lub na rzecz środowiska, określanej dalej jako praca 

                                                
4  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U. 2003, nr 96 

poz. 873 z późn. zm. 
5  Wytyczne metodologiczne zalecane przez podręcznik Manual on the measurement of volunteer work [on-

line]. Geneva: ILO, 2011 [Dostęp 23.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@stat/documents/publication/wcms_162119.pdf. 

6
  
Podstawowe pojęcia. W: Centrum Wolontariatu [on-line]. [Dostęp 23.12.2011]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=92. 

7  Wolontariusz: pojęcie stosowane w statystyce publicznej. W: Główny Urząd Statystyczny: portal 
informacyjny [on-line]. [Dostęp 23.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5412.htm. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@stat/documents/publication/wcms_162119.pdf
http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=92
http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5412.htm
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niezarobkowa świadczona indywidualnie (bezpośrednio)8. Jest to chyba najbardziej 
liberalna i obszerna, jeśli chodzi o zakres pojęciowy, definicja, ponieważ zalicza do pracy 
społecznej (ostrożnie nie nazywając jej wolontariatem) świadczenia na rzecz krewnych, 
znajomych czy sąsiadów — osób spoza gospodarstwa domowego. W dotychczasowych 
ujęciach (i następnym) ten rodzaj świadczeń znajduje się poza badaniem. 
 
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) posiłkuje się definicją sformułowaną w 
Centrum Studiów nad Społeczeństwem Obywatelskim na Uniwersytecie Johna Hopkinsa, 
wg której wolontariatem jest nieodpłatna, dobrowolna praca świadczona na rzecz osób 
nieznajomych (spoza rodziny lub najbliższego grona przyjaciół, sąsiadów), środowiska 
naturalnego, społeczeństwa lub społeczności lokalnej, podejmowana indywidualnie lub w 
ramach organizacji lub instytucji publicznej9. Definicja precyzyjna, obszerna, 
niepozostawiająca marginesu na dodatkowe interpretacje. 
 
Dalsza lektura wyników badań opublikowanych w sieci doprowadziła do kolejnej konkluzji: 
pomiary są dokonywane na różnych próbach badawczych. Jedni uwzględniają 
respondentów nieletnich (od 15 roku życia), inni zaś grupę reprezentatywną widzą jedynie 
w osobach dorosłych. W różnych badaniach porównujemy więc różne społeczności o 
różnej mentalności, dyspozycyjności i liczebności. Skoro wolontariat jest zjawiskiem, które 
dotyczy również osób nieletnich rekrutujących się ze środowisk uczniowskich, to jest 
niezrozumiałe pomijanie tej grupy w rocznych badaniach podsumowujących. 
 
Truizmem jest stwierdzenie, iż otrzymane wyniki zależą również od sposobu formułowania 
pytań ankietowych. Czasem tak drobny zabieg, jak zamiana słów „co najmniej raz w roku” 
na słowo „kiedykolwiek” powoduje, że dane liczbowe zbierane w tym samym okresie i od 
podobnej grupy reprezentatywnej znacznie od siebie odbiegają. 
 
Reasumując, nasze rodzime analizy badawcze nie prezentują jednolitej metodologii, a to 
niestety utrudnia zestawienia porównawcze i nieco dezorientuje. Być może stosowanie 
zasad podręcznika Manual on the measurement of volunteer work zmieni ten stan. 
 
Wolontariat w liczbach 
 
Ostatnie pełne badania wolontariatu zostały przeprowadzone w kwietniu 2011 r. przez 
CBOS na reprezentatywnej grupie 1192 Polaków powyżej 18 roku życia. Niestety, nie 
przyniosły optymistycznych wyników, choć pokazały, że w ciągu ostatnich dziewięciu lat w 
naszym społeczeństwie stopniowo rośnie wiara w sens podejmowania wysiłków 
obywatelskich, co z kolei rokuje nadzieję na wzrost podejmowania wysiłku 
wolontariackiego10. 

                                                
8  NAŁĘCZ, S., GOŚ-WÓJCICKA, K. Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym w Polsce: 

wstępne wyniki pierwszego badania „pracy wolontariackiej” […] [on-line]. [Warszawa]: GUS, 2011, s. 1. 
[Dostęp 23.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_gs_praca_niezarobkowa_Polsce_30-11-2011.pdf. 

9  MAKOWSKI, G. BS/63/2011. Młody, bogaty, wykształcony, religijny – mit polskiego wolontariusza: 
komunikat z badań, maj 2011 [on-line]. Warszawa: CBOS, 2011, s. 2 [Dostęp 23.12.2011]. Dostępny w 
World Wide Web: http://erw2011.gov.pl/static/upload/komunikat-2.pdf. 

10  Tamże, s. 1. 

http://erw2011.gov.pl/static/upload/komunikat-2.pdf


 Biuletyn EBIB, nr 9 (127)/2011, Wolontariat — drugi etat 
Dział  artykuły tematyczne  

 

 4 

 
Wykr. 1. Wiara w skuteczność wspólnego działania na rzecz swojej społeczności lokalnej. 

Źródło: Oprac. własne na podst. MAKOWSKI, G. BS/63/2011. Młody, bogaty, wykształcony, religijny — mit 
polskiego wolontariusza: komunikat z badań, maj 2011 [on-line]. Warszawa: CBOS, 2011, s. 1 [Dostęp 

23.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://erw2011.gov.pl/static/upload/komunikat-2.pdf. 

 
 
Zgodnie z przyjętą przez CBOS metodologią, zaangażowanie w działania prospołeczne 
zostało zbadane dwuaspektowo: jako działalność na rzecz trzeciego sektora — 28%, i 
jako działalność na rzecz konkretnych osób, co zwiększyło wynik do 48%11. Wyniki 
wyglądają optymistycznie, ale pytanie dotyczyło respondentów, którzy zadeklarowali, że w 
ciągu ostatniego roku co najmniej raz wykonali coś na rzecz innych. Na pytanie, czy 
badani podjęli pracę w charakterze wolontariusza padło tylko 11% odpowiedzi 
twierdzących. Ankieterzy CBOS zauważają, że odsetek ten jest wyższy, gdy pytają o 
wolontariat w sposób opisowy. Oznacza to, że ankietowani mają trudności ze 
zrozumieniem, czym jest wolontariat. Problem ten został przewidziany przez CBOS, który 
zadał swoim respondentom pytanie kontrolne dotyczące recepcji pojęcia wolontariat. 
Wynik był zaskakujący. Okazało się, iż respondenci często nie kwalifikują swoich 
nieodpłatnych działań prospołecznych jako pracy wolontariackiej, z kolei są i tacy, którzy 
za taką uważają nawet jednorazowe wysłanie SMS-a ze wsparciem finansowym (26%)12. 
Pełny obraz tego badania przedstawia tabela 1. 
 
 
 
 
 

                                                
11  Tamże, s. 2. 
12

  
Tamże, s. 4-6. 
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http://erw2011.gov.pl/static/upload/komunikat-2.pdf
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Tab. 1. Recepcja pojęcia wolontariat 

 

Które z wymienionych działań uważasz za istotę wolontariatu 
Dobrowolna, nieodpłatna praca na rzecz instytucji publicznych (szpitali, 

ośrodków pomocy społecznej, przychodni itp.) 
62% 

Dobrowolna, nieodpłatna praca na rzecz organizacji społecznych 
(fundacji, stowarzyszeń, parafii, wspólnot religijnych, kościołów) 

54% 

Udział w zbiórce pieniędzy lub wpłata na konto organizacji realizującej 
jakiś cel społeczny (WOŚP, pomagającej  

bezdomnym, zwierzętom itp.) 

49% 

Społeczne, ochotnicze i nieodpłatne zaangażowanie się w działalność 
skierowaną na rzecz innych osób , tj. Ochotnicza Straż Pożarna, WOPR, 

TOPR 

38% 

Dobrowolna, nieodpłatna praca na rzecz sąsiadów, wspólnoty 
mieszkaniowej, spółdzielni 

29% 

Wysłanie SMS-a wspierającego jakiś cel społeczny (np. pomoc chorym 
dzieciom) 

26% 

Dobrowolna, nieodpłatna pomoc członkom swojej rodziny lub 
najbliższym przyjaciołom 

24% 

Nieodpłatna praca w charakterze stażysty lub praktykanta z nadzieją na 
zatrudnienie 

16% 

Dobrowolna, nieodpłatna praca na rzecz partii politycznych, komitetów 
wyborczych 

13% 

Członkostwo w szkolnej lub przedszkolnej radzie rodziców 11% 

Praca za darmo po godzinach w miejscu pracy 11% 

Trudno powiedzieć 5% 
 

Źródło: Oprac. własne na podst. MAKOWSKI, G. BS/63/2011. Młody, bogaty, wykształcony, religijny — mit 
polskiego wolontariusza: komunikat z badań, maj 2011 [on-line]. Warszawa: CBOS, 2011, s. 5 [Dostęp 

23.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://erw2011.gov.pl/static/upload/komunikat-2.pdf. 
 

 
 
Nieco inne wyniki prezentują badania nad wolontariatem w Polsce z listopada br. oraz 
zestawienie obejmujące ostatnich 11 lat, opublikowane w sieci przez Martę Gumkowską ze 
Stowarzyszenia Klon/Jawor13. Badania na zlecenie stowarzyszenia przeprowadziła firma 
Millward Brown SMG/KRC między 18 a 21 listopada 2011 r. na reprezentatywnej próbie 
1008 Polaków powyżej 15 roku życia. We wspomnianym okresie tylko 14,5% Polaków 
zadeklarowało podjęcie pracy wolontariackiej (chodzi o wolontariat pośredni), co nie jest 
wynikiem oszałamiającym. Zestawienie zaś utwierdza w przekonaniu, że nie ma powodów 
do radości, choć sytuacja nie jest jeszcze alarmująca. 

 

                                                
13  GUMKOWSKA, M. Szklany sufit wolontariatu. W: Civicpedia: badania społeczeństwa obywatelskiego 

[on-line]. 20.12.2011 [Dostęp 23.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://civicpedia.ngo.pl/ngo/706852.html. 

http://erw2011.gov.pl/static/upload/komunikat-2.pdf
http://civicpedia.ngo.pl/ngo/706852.html
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Wykr. 2. Wolontariusze w badaniach z ostatnich 11 lat. 
Źródło: Oprac. własne na podst. GUMKOWSKA, M. Szklany sufit wolontariatu. W: Civicpedia: badania 
społeczeństwa obywatelskiego [on-line]. 20.12.2011 [Dostęp 23.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: 

http://civicpedia.ngo.pl/ngo/706852.html. 
 

Kim są wolontariusze? 
 
Badania CBOS potwierdzają, iż wolontariusze rekrutują się najczęściej spośród osób 
młodych (18-24 lata: wolontariat bezpośredni — 25%, wolontariat pośredni — 29%), z 
wyższym wykształceniem (odpowiednio: 23% i 40%), dość dobrze sytuowanych (powyżej 
1500 zł dochodu na jedną osobę: 19% i 37%), biorących udział w życiu religijnym co 
najmniej raz w tygodniu, natomiast jeśli chodzi o płeć, pojawiają się różnice w zależności 
od rodzaju wolontariatu. W wolontariacie bezpośrednim częściej biorą udział kobiety (13%) 
niż mężczyźni (10%), w działalności wolontariackiej prowadzonej za pośrednictwem 
instytucji dominują mężczyźni (33%, kobiety — 23%)14. 
Jak pisze autor raportu Grzegorz Makowski: W kontekście tych danych wolontariat wydaje 
się aktywnością bardziej egalitarną, przenikającą różne grupy społeczne. Stereotyp 
wolontariusza jest natomiast bardziej wyrazisty. W opinii Polaków to osoba zdecydowanie 
młoda, raczej dobrze sytuowana, wykształcona i religijna. Społeczny wizerunek 
wolontariusza nie do końca pokrywa się z cechami społeczno-demograficznymi tych, 
którzy faktycznie podejmują tego rodzaju pracę15. 
 

Motywacje, jakie kierują wolontariuszami są różne: 

 przekonanie, że trzeba pomagać innym — 55%, 

 przekonanie, że pomagając innym, sami kiedyś doczekamy się pomocy — 4%, 

 współczucie wobec osób potrzebujących — 38%, 

 wzorce środowiskowe (naśladowanie innych) — 8%16. 

                                                
14  MAKOWSKI, G. dz. cyt., s. 7-9. 
15  Tamże, s. 9. 
16  Tamże, s. 3. 
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Cieszy fakt, że dominują motywacje o charakterze altruistycznym i etycznym, a nie na 
przykład pragmatycznym, jednak warto byłoby wzmocnić także oddziaływanie 
środowiskowe. 
 
Wartość ekonomiczna wolontariatu 

 
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, iż praca wolontariuszy to niebagatelny potencjał 
ekonomiczny. Badania pracy niezarobkowej, przeprowadzone przez GUS w I kwartale 
2011 r. na reprezentacyjnej próbie 13000 osób powyżej 15 roku życia, przyniosły 
zaskakujące dane17. W 2010 r. wolontariusze w Polsce przepracowali łącznie 2,5 mld 
godzin, co stanowi 1,46 mln etatów, a ich pracę wyceniono na 38,3 mld złotych. 
 
Praca niezarobkowa, warta 29,7 mld złotych, świadczona była w 85% indywidualnie, a nie 
za pośrednictwem instytucji. Wolontariat wykonywany za pośrednictwem organizacji to w 
przybliżeniu 0,22 mln etatów, o szacunkowej wartości 8,6 mld złotych. 
 
GUS swoimi badaniami potwierdza, iż najwięcej wypracowują kobiety, głównie w formie 
wolontariatu bezpośredniego, natomiast mężczyźni mniej, ale za to liczebnie przewyższają 
kobiety w działaniach wolontariatu instytucjonalnego. Praca na rzecz tego ostatniego 
dotyczy głównie sektorów takich jak prawo, sprawy społeczne i kultura, jednak ponad 
połowa całej pracy niezarobkowej Polaków (0,76 mln etatów) jest związana z opieką nad 
dziećmi bądź osobami chorymi lub starszymi. 
 
Zakończenie 
 
Tak w dużym skrócie prezentuje się obraz wolontariatu w Polsce. Pozostaje mieć nadzieję, 
że kończący się rok 2011 i działania promocyjne w ramach Europejskiego Roku 
Wolontariatu przyniosą zmiany w postawach społecznych Polaków i odsetek osób 
zaangażowanych w działalność obywatelską wzrośnie. Z takiego obrotu spraw ucieszyłyby 
się różnego rodzaju organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje, szpitale i 
oczywiście konkretne osoby, które korzystają z pomocy wolontariuszy. 
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