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Wolontariat pracowniczy to działania polegające na 
podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności 
pracowników na rzecz organizacji pozarządowych  
i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy-
-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na 
rzecz potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętno-
ści i zdolności, natomiast firma umożliwia im podej-
mowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania 
finansowo lub organizacyjnie.*

Wolontariat pracowniczy jest jedną z najchętniej po-
dejmowanych przez firmy form aktywności społecznej. 
Jest to długofalowe działanie, wymagające zaangażo-
wania koordynatorów i dobrej organizacji, ale jedno-
cześnie przynoszące wiele satysfakcji i w efektywny 
sposób wspierające budowę pozytywnego wizerunku 
firmy. 

Firmy rozpoczynające swoją przygodę z wolontariatem 
pracowniczym, a także te, które mają w tym obszarze 
już jakieś doświadczenia, spotykają się z wieloma wy-
zwaniami, związanymi m.in. z komunikacją zewnętrzną 
projektów wolontariackich.

WYZWANIE:

Wolontariat pracowniczy jest utożsamiany  
z działaniami sponsoringowymi.

ROZWIĄZANIE CEMEX POLSKA:
W trakcie naboru wniosków Firma stara się  
wyjaśnić różnicę między sponsoringiem  
a wolontariatem, m.in. w materiałach komunika-
cyjnych skierowanych do pracowników.

Komunikacja zewnętrzna, czyli zbiór komunikatów 
skierowanych od firmy do jej interesariuszy, obejmuje 
zarówno komunikację z mediami, jak i z dostawcami, 
odbiorcami, administracją wszystkich szczebli, instytu-
cjami i stowarzyszeniami ważnymi z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa.*

Bez dobrze zorganizowanej, zewnętrznej komunikacji 
program wolontariatu pracowniczego w firmie  
na dłuższą metę nie miałby racji bytu. Informowanie 
o prowadzonych działaniach nie jest przecież jedynie 
formą promocji, a uznawanie ich tylko za formę rekla-
my może być zgubne. Komunikacja zewnętrzna  
o wolontariacie pracowniczym posiada bowiem po-
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*Firma = Zaangażowanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2009

dwójne znaczenie: z jednej strony służy informowaniu  
o podejmowanych przez firmę działaniach, z drugiej 
umożliwia nawiązanie kontaktu i – w rezultacie – 
współpracy z organizacjami społecznymi. Wolontariat 
pracowniczy nie wiąże się tylko z działaniem  
„na rzecz”, ale „we współpracy z”.  Już same narzędzia 
komunikacji zewnętrznej, np. w postaci spotkań  
z beneficjentami, wpływają pozytywnie na zaangażo-
wanie wolontariuszy, którzy – widząc uznanie swojej 
pracy ze strony odbiorców – chętniej podejmują się 
kolejnych inicjatyw. Wreszcie: komunikacja wspiera 
budowanie wiarygodności wolontariatu realizowanego 
przez pracowników.

WYZWANIA W ZEWNĘTRZNEJ 
KOMUNIKACJI WOLONTARIATU 
PRACOWNICZEGO:

• Jak przekonać media do pisania o wolontariacie 
pracowniczym danej firmy?

• Jak budować wiarygodność wolontariatu  
w komunikacji zewnętrznej?

• Jak zainteresować tym tematem?
• Jak dotrzeć do mediów ogólnopolskich?
• Jak komunikować o wolontariacie pracowniczym,  

aby był widoczny, ale nie postrzegany jako PR firmy?
• Jak wykorzystać potencjał wolontariuszy  

i przygotować ich do komunikacji z mediami?
• Jakie narzędzia są skuteczne w komunikacji  

o wolontariacie pracowniczym?
• Jak ukazać ideę wolontariatu, wyjść poza związane  

z nim stereotypy i zachęcić do niego?
• Jak zainteresować użytkowników mediów  

społecznościowych wolontariatem danej firmy?
• Jak wyważyć komunikację wolontariatu  

pracowniczego, żeby nie stała się ważniejsza  
od samego wolontariatu?

• Jak połączyć zewnętrzną i wewnętrzną komunikację 
wolontariatu pracowniczego tak, aby była spójna  
i wiarygodna również dla samych pracowników?

• Jak komunikować się z roszczeniowym beneficjen-
tem?

Komunikacja o wolontariacie w firmie jest sprawą 
kluczową – dobrze przeprowadzona kampania nie 
tylko zachęci do zaangażowania się w projekt osoby 
już działające społecznie, ale zainteresuje, a w konse-
kwencji przyciągnie pracowników, dla których wolon-
tariat jest zupełną nowością. Należy pamiętać  
o kilku zasadach. Przede wszystkim planowanie: 
warto stworzyć timing tego, co, jak i w jaki sposób 
chcemy komunikować. Następnie wielopłaszczyzno-
wość: komunikowanie tych samych treści w różny 
sposób, za pomocą wszystkich dostępnych w firmie 
narzędzi (newslettery, intranet, spotkania departa-
mentowe, tablice ogłoszeniowe), tak by maksymalnie 
zwiększyć odbiór. Ważna jest spójność: komunikaty 
dla różnych grup pracowników muszą zawierać te 
same kluczowe informacje i pojawiać się na różnych 
nośnikach w tym samym czasie. Oferta projektów 
powinna być tożsama z zainteresowaniami wo-
lontariuszy, dlatego warto je poznać (np. poprzez 
badanie ankietowe, które może posłużyć również 
jako informacja o odbiorze wolontariatu). W komu-
nikacji należy posługiwać się dobrymi przykładami 
działań społecznych, np. zarządu czy też kluczowych 
managerów, ale także ambasadorów wolontariatu, 
czyli osób, które w działalność społeczną angażują 
się od wielu lat. 

Magdalena Olejnicka, 
Starszy specjalista ds. komunikacji, 
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
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| Nawiązanie 
i budowanie 
współpracy  
z organizacją  

WYZWANIE:

Organizacje mają trudność ze zgłoszeniem  
wniosku grantowego.

ROZWIĄZANIE KOMPANII PIWOWARSKIEJ:
Firma maksymalnie uprościła sposób zgła-
szania projektów przez platformę kompania-
wolontariuszy.pl. Odbywa się ono za pomocą 
prostego formularza, który organizacja pobiera, 
wypełnia i wgrywa na platformę. Na platformie 
umieszczono instrukcję zgłaszania projektów  
i dane kontaktowe dedykowanego koordynato-
ra projektu (również telefon komórkowy).

      DOBRA PRAKTYKA  
TOTALIZATOR SPORTOWY  
I FUNDACJA LOTTO MILION MARZEŃ
Firma zachęca wolontariuszy, by starali się angażować 
w projekty przedstawicieli lokalnych władz i instytucji, 
a także rozszerzać listę beneficjentów akcji o inne 
organizacje w lokalnej społeczności. W ten sposób  
w ramach akcji zawiązują się swoiste, ponadorganiza-
cyjne „koalicje” na rzecz danej społeczności, co firmie 
i wolontariuszom ułatwia zbudowanie relacji z całą 
lokalną społecznością.

WYZWANIE:

Brak czasu i trudności w koordynacji zadań, 
wynikające z codziennych obowiązków u obu 
stron: firmy i organizacji.

ROZWIĄZANIE BANKU ZACHODNIEGO WBK:
 Według banku ważne jest, aby partner (organi-
zacja współpracująca) już na początku wyzna-
czył osobę, która będzie otwarta i odpowie-
dzialna za współpracę. Ważnym czynnikiem 
motywującym obie strony jest projektowe 
podejście do realizacji inicjatyw, ustalenie  
harmonogramu działania, wybranie liderów  
i ich zastępców oraz jasne określenie potrzeb  
i działań obu stron.

Projekt wolontariacki zazwyczaj powstaje we współ-
pracy z organizacją, która – pośrednicząc między firmą 
a beneficjentami – wspiera obie strony w podejmo-
wanych działaniach. Weryfikacji organizacji dokonują 
koordynatorzy wolontariatu lub sami wolontariusze:
• Wariant 1: Wolontariusze znają organizacje, z któ-

rymi chcą współpracować, lub wcześniej byli tam 
wolontariuszami –> zweryfikowane przez nich pla-
cówki trafiają do baz danych firmy (warto pamiętać, 
że wieloletnia współpraca z daną placówką często 
gwarantuje dobre zorganizowanie projektu).

• Wariant 2: Wolontariusze proszą o pomoc w wyborze 
organizacji lub jej weryfikacji koordynatorów wolonta-
riatu z firmy –> zweryfikowane przez koordynatorów 
wolontariatu placówki trafiają do bazy danych.

• Wariant 3: Placówki wybierane są przez koordyna-
tora na potrzeby wolontariatu w ramach wyjazdu 
integracyjnego pracowników – adekwatnie do liczby 
osób i miejsca wyjazdu.

Jak skutecznie znaleźć organizację pozarządową?
• Skorzystać z baz danych organizacji pozarządowych, 

dostępnych w portalu: http://bazy.ngo.pl/.
• Poprosić o pomoc przedstawicieli organizacji,  

które wspierają inne organizacje pozarządowe,  
np. z ośrodków Sieci SPLOT: http://siecsplot.pl/
strony/osrodki/ lub Ogólnopolskiej Sieci Centrów 
Wolontariatu: http://wolontariat.org.pl/siec/znajdz-
-swoje-centrum-wolontariatu/.

• Zapytać pełnomocnika ds. organizacji pozarządo-
wych w urzędzie miasta i/lub gminy.

WYZWANIE:

Błędna interpretacja założeń programu  
wolontariatu przez beneficjentów.

ROZWIĄZANIE TOTALIZATORA SPORTOWE-
GO I FUNDACJI LOTTO MILION MARZEŃ:
Fundacja proponuje wolontariuszom zorgani-
zowanie akcji odpowiadającej na konkretną, 
zgłoszoną potrzebę. Potencjalni wolontariu-
sze to pracownicy Totalizatora Sportowego 
i sprzedawcy LOTTO z obszaru całej Polski. 
Propozycje wolontariatu kierowane są zatem 
do najbliższego dla beneficjenta oddziału 
Totalizatora.

Jeszcze zanim firma rozpocznie komunikację skierowa-
ną do beneficjentów, powinna określić charakter dzia-
łań, jakie chce przeprowadzić, oraz cele, jakie pragnie 
osiągnąć. Przy wyborze partnerów i beneficjentów 
decydujące mogą okazać się: profil działalności firmy, 
ukierunkowanie na określone lokalizacje (np. miejsco-
wość, w której znajduje się siedziba firmy) lub ścisłe 
grono odbiorców (studenci, osoby starsze).

WYZWANIE:

Nawiązanie współpracy z organizacjami  
lokalnymi.

ROZWIĄZANIE KOMPANII PIWOWARSKIEJ:
Firma zainicjowała kontakt z lokalnymi organi-
zacjami, angażując ich do wspólnych projektów 
(np. bieganie, Sprzątanie Świata). Współpracuje 
również z urzędami miast przy wyborze organi-
zacji, które chce wesprzeć w danym regionie.

      DOBRA PRAKTYKA
FORTUM POWER AND HEAT POLSKA
W ramach programu wolontariatu „Bezinteresowna 
sieć ciepła Fortum” firma zdecydowała się odpowiadać 
na te z lokalnych potrzeby, które są zgodne z profilem 
jej działalności, rozwijając dzięki temu wolontariat 
kompetencyjny. Za cel stawia sobie bycie odpowie-
dzialnym przedsiębiorstwem z branży energetycznej, 
działającym lokalnie, które dzieli się wiedzą i umiejęt-
ności własnych specjalistów z dziedziny energetyki, 

przekazując je podczas realizacji projektów edukacyj-
nych (nauczanie młodego pokolenia o mądrym  
i bezpiecznym korzystaniu z energii), energetycznych 
(modernizacja instalacji w budynkach użyteczności 
publicznej, domach dziecka, świetlicach itp.) czy  
związanych z ochroną środowiska naturalnego 
(odpowiedzialność ekologiczna).

      DOBRA PRAKTYKA 
CEMEX POLSKA
Temat wolontariatu pracowniczego pojawia się regu-
larnie podczas spotkań firmy z interesariuszami  
(wg standardu AA1000SES). W trakcie „okrągłych 
stołów” Fundacji CEMEX zachęca się do kontaktu  
i współpracy organizacje pozarządowe i szkoły, a także 
prezentuje przykłady z różnych lokalizacji, gdzie tę 
współpracę udało się z sukcesem nawiązać. Temat 
współpracy z wolontariuszami CEMEX stał się przed-
miotem dyskusji również podczas Ogólnopolskiego 
Spotkania Partnerów Fundacji CEMEX. Wypracowana 
została wówczas koncepcja Tablicy Ogłoszeń: organi-
zacje przesyłają do firmy swoje zgłoszenie (zapotrze-
bowanie na konkretne prace wolontariackie), a dział  
komunikacji rozsyła te informacje wewnątrz organiza-
cji, zachęcając pracowników do nawiązania kontaktu  
i złożenia wniosku do konkursu grantowego. W CEMEX 
idea wolontariatu opiera się jednak na inicjatywie od-
dolnej pracowników firmy i wynika z przekonania, że to 
wolontariusze – żyjąc i pracując w danych lokalizacjach 
– wiedzą najlepiej, czy dana inicjatywa jest faktycznie 
warta wsparcia. 
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      DOBRA PRAKTYKA
FUNDACJA KRONENBERGA  
PRZY CITI HANDLOWY
Fundacja prowadzi bazę organizacji partnerskich  
zgłaszających chęć współpracy, uporządkowanych  
wg kryteriów kluczowych dla prowadzonych projektów 
(lokalizacji, charakteru działań organizacji, zgłoszo-
nych potrzeb, wcześniejszej współpracy itd.). Zostały 
również ustalone procedury współpracy na okolicz-
ność regularnych działań Zespołu Wolontariatu we 
współpracy z organizacjami społecznymi (np. wyjazdy 
integracyjne z wolontariatem, projekt „Zachęta do 
Wolontariatu”).

      DOBRA PRAKTYKA 
PZU I FUNDACJA PZU
Fundacja PZU każdego roku finansuje projekty reali-
zowane w ramach dwóch edycji konkursu „Wolontariat 
to radość działania” oraz pozostałe, realizowane przez 
pracowników PZU jako projekty pozakonkursowe.  
W obu przypadkach komunikacja z organizacjami 
społecznymi leży po stronie liderów projektów, któ-
rzy odpowiadają za ich realizację. Projekty, których 
inicjatorem jest Fundacja PZU, przeprowadza się we 
współpracy z organizacjami społecznymi, z którymi 
komunikują się przedstawiciele fundacji.

      DOBRA PRAKTYKA 
NIVEA POLSKA I BMP
Komunikacja zewnętrzna odbywa się przy okazji 
wspierania danej organizacji w ramach akcji wolonta-
riackiej. Współpraca w ramach pojedynczej akcji bardzo 
często owocuje stałym kontaktem i kontynuowaniem 
wspólnych działań, a także stawianiem nowych celów 
wolontariackich. Organizacje społeczne informują 
firmę o działaniach, w których same biorą udział,  
i rekomendują godnych zaufania beneficjentów,  
przez co poszerza się krąg zaufanych partnerów  
w obszarze inicjatyw wolontariackich. 

Jak zweryfikować organizację pozarządową,  
jako beneficjenta i partnera wolontariatu?
• Sprawdzić na stronie organizacji bieżące projekty  

lub działania, którymi się zajmuje.
• Poszukać w lokalnych mediach i lokalnych portalach 

internetowych informacji o organizacji.
• Poszukać na stronie internetowej organizacji  

raportów merytorycznych za ostatni rok działal-
ności. Każda organizacja ma obowiązek taki raport 
przygotować i udostępniać. Jeśli raportu nie ma  
na stronach WWW, możemy o niego poprosić  
mailowo lub telefonicznie.

• Jeśli organizacja ma status organizacji pożytku 
publicznego (OPP), to raporty takie znajdują się  
w internetowej bazie: http://www.pozytek.gov.pl/
Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,742.html.

• O opinię o organizacji możemy zapytać pełnomocni-
ka ds. organizacji pozarządowych w urzędzie miasta 
i/lub gminy 

WYZWANIE:

Integracja wolontariuszy z organizacją  
współpracującą.

ROZWIĄZANIE KOMPANII PIWOWARSKIEJ:
Firma zaprasza przedstawicieli organizacji  
do browarów na spotkania integrujące  
i angażuje ich w prowadzone działania, np.  
„kręcenie kilometrów” podczas wewnętrznej 
akcji „Postaw na rower”.

Efektywna współpraca między firmą a organizacją 
wymaga otwartej komunikacji na temat zasad pro-
wadzonych działań, pozwalającej zapobiegać trudno-
ściom wynikającym z niezrozumienia idei wolontariatu 
pracowniczego. Organizacje kojarzą często pomoc 
firmy jedynie z finansowym wsparciem lub chcą dowol-
nie dysponować środkami przyznanymi im w ramach 
grantu na realizację określonych działań. Zdarza się 
również, że te, które rozumieją, na czym polega wolon-
tariat pracowniczy, utożsamiają go jedynie z pracami 
fizycznymi. Takie podejście ogranicza realizację wolon-
tariatu kompetencyjnego.

WYZWANIE:

Wnioski o grant bywają odrzucane, co spoty-
ka się z niezrozumieniem ze strony wolonta-
riuszy.

ROZWIĄZANIE CEMEX POLSKA:
Firma zawsze stara się w delikatny i konstruk-
tywny sposób wracać do takich osób z informa-
cją zwrotną, wskazując, co przesądziło,  
że w danym roku ich pomysł nie znalazł się  
na liście zwycięskich wniosków, oraz zachęcając 
ich do udziału w kolejnym konkursie.

      DOBRA PRAKTYKA
FORTUM POWER AND HEAT POLSKA
Największym wyzwaniem dla firmy było dobre przeka-
zanie idei wolontariatu pracowniczego pracownikom  
i zyskanie ich aprobaty. Program „Bezinteresowna sieć 
ciepła Fortum” powstał w oparciu o strategię zrów-
noważonego rozwoju Fortum w odpowiedzi na liczne 
zapytania społeczności lokalnej o wsparcie różnych 
inicjatyw. Na niektóre z nich firma musiała odpowiadać 
negatywnie, co nie zawsze spotykało się ze zrozumie-
niem interesariuszy (aplikujących oraz pracowników). 

      DOBRA PRAKTYKA
BANK ZACHODNI WBK 
W Banku Zachodnim WBK wolontariat pracowniczy 
prowadzony jest zarówno w ramach bankowych pro-
gramów rozwojowych, jak i inicjatyw podejmowanych 
oddolnie przez pracowników. W obu  przypadkach 
organizacje społeczne, z którymi współpracujemy, 
zajmują się problemami, ważnymi z punktu widzenia 
strategii banku. Przykładem może być Fundacja Polska 
bez Barier, która tak jak bankowy Program „Obsługa 
bez barier”, pracuje na rzecz przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu osób z różnymi rodzajami niepeł-
nosprawności, a na rzecz której bankowi pracownicy 
realizowali projekt wolontariatu kompetencyjnego. 
Przed podjęciem współpracy duży nacisk kładziony 
jest na poznanie i dopasowanie oczekiwań organizacji 
partnerskich do kompetencji pracowników banku.

      DOBRA PRAKTYKA
PROVIDENT POLSKA 
Przed wyborem beneficjentów programu wolonta-
riatu pracowniczego „Tak! Pomagam” wolontariusze 
dokładnie badają ich potrzeby. Jeśli zachodzi taka 
konieczność, to tłumaczą, na czym polega wolontariat 
pracowniczy, wyjaśniają, że jego istota opiera się na 
dobrowolnej pracy wolontariuszy oraz poświęceniu 
czasu na pomoc. Grant finansowy przekazany przez 
firmę służy do zakupu materiałów niezbędnych do 
realizacji projektu (materiały remontowe, materiały  
do prac plastycznych). 

Na początku współpracy z organizacją pomocne 
może okazać się: 
• Przedstawienie możliwości i ograniczeń firmy: jakie 

kwoty jest w stanie przeznaczyć na pomoc, w jaki 
sposób pomaga, z jaką częstotliwością i ile osób 
może zaangażować się we współpracę.

• Poznanie rzeczywistych potrzeb organizacji.
• Współtworzenie z beneficjentem wniosku o grant  

i podkreślenie, że złożenie go nie jest równoznaczne 
z otrzymaniem pomocy od firmy.

• Uświadomienie sobie odmiennych standardów i try-
bu pracy organizacji i firmy oraz uwzględnienie tego 
przy planowaniu działań (skomplikowane procedury 
po stronie firmy blokują czasem moment rozpoczęcia 
działań, czego organizacja może nie być świadoma).

      DOBRA PRAKTYKA
BANK BGŻ BNP PARIBAS  
I FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS 
Komunikacja z lokalnymi władzami i organizacjami leży 
u podstaw Programu Grantów Lokalnych oraz Kon-
kursu na Najlepsze Projekty Społeczne. W przypadku 
Programu Grantów oddziały banku konsultują cel  
z samorządem i lokalnymi organizacjami, aby wspierać 
te działania, które najtrafniej odpowiadają na lokalne 
potrzeby. Do współpracy w projekcie zapraszane są 
często także inne instytucje czy firmy. Następnie  
pracownicy banku przygotowują wniosek o grant  
we współpracy z organizacją społeczną. Mocną stroną 
tych programów jest możliwość nawiązania bliskiej 
relacji między lokalnym przedstawicielem banku  
a organizacją, co pozytywnie wpływa na wartość  
wybieranych programów i współpracę na rzecz rozwo-
ju lokalnego.
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Zasadniczą rolę w budowaniu efektywnego programu 
wolontariatu pracowniczego w firmie odgrywają koor-
dynatorzy wolontariatu. Realizując zadania związane 
z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną, odpowiadają 
za szereg zadań, takich jak:

• Nawiązanie kontaktu z organizacjami współpracują-
cymi i ich weryfikację

• Nawiązanie kontaktu z lokalnymi władzami
• Pomoc w planowaniu i realizacji projektu 
• Przygotowanie wolontariuszy do akcji wolontariac-

kiej (np. poprzez organizację szkoleń, zapewnienie 
odpowiednich materiałów)

• Kontakt z mediami
• Wspieranie wolontariuszy w przypadku trudnych  

i niespodziewanych zdarzeń w trakcie realizacji 
działań

• Przeprowadzenie ewaluacji projektu, podsumowanie 
działań i efektów współpracy organizacji i wolonta-
riuszy

• Podziękowanie wolontariuszom i organizacjom  
zaangażowanym w projekt 

• Podtrzymanie kontaktu z organizacjami 
• Monitorowanie długofalowych zmian, będących 

efektem przeprowadzonej akcji wolontariackiej

Firmy często powierzają niektóre z tych zadań  
(np. komunikację z mediami) samym wolontariuszom, 
nadając im tytuł ambasadorów wolontariatu pracow-
niczego. 

      DOBRA PRAKTYKA
TOTALIZATOR SPORTOWY  
I FUNDACJA LOTTO MILION MARZEŃ 
Program wolontariatu „Kumulacja Dobrej Woli” adre-
sowany jest do pracowników. Od nich wychodzą po-
mysły na akcje społeczne i to oni decydują o wyborze 
organizacji non-profit, wspieranych w ramach swoich 
akcji. Wolontariusze odpowiadają także za kontakt  
z organizacjami – począwszy od pierwszego spotkania 
i diagnozy jej potrzeb, poprzez wspólne przygotowa-
nie projektu i wniosku, aż do przeprowadzenia akcji. 
Komunikacja z organizacjami społecznymi, prowadzo-
na przez fundację w ramach programu wolontariatu 
pracowniczego, ogranicza się do ewaluacji (ankieta 
ewaluacyjna podsumowująca daną edycję).

      DOBRA PRAKTYKA
FUNDACJA KRONENBERGA  
PRZY CITI HANDLOWY
Aby zagwarantować wysoką jakość i spójność w komu-
nikacji z organizacjami i instytucjami, dla każdego pro-
jektu zostaje wyznaczony jeden lider, który odpowiada 
za nawiązywanie i utrzymywanie relacji z partnerami. 

      DOBRA PRAKTYKA
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
Kluczowe dla rozpoczęcia programu wolontariatu 
pracowniczego było zaangażowanie do niego osób 
na różnych szczeblach organizacji – w pracach nad 
powstaniem programu udział brali przedstawiciele  
departamentów komunikacji z kluczowych spółek 
Grupy. Pozwoliło to na poznanie opinii doświadczonych 

| Przygotowanie działań 
w ramach wolontariatu 
pracowniczego

ekspertów i jeszcze lepsze dopasowanie zasad  
programu do organizacji. Ważną rolę w programie 
wolontariatu odgrywa także grono koordynatorów, 
odpowiedzialnych za promocję i realizację programu  
w spółkach Grupy. Koordynatorzy wspierają pracowni-
ków na każdym etapie programu, m.in. pomagają  
w wypełnianiu wniosków i ostatecznym formułowaniu 
projektów. Duże znaczenie ma także zaangażowanie 
koordynatorów w promocję wewnątrz i na zewnątrz 
organizacji. 

Narzędzie i wsparcie w komunikacji dla wolontariuszy:
• Szkolenia z komunikacji z beneficjentami i mediami 

oraz inne, przygotowywane w miarę potrzeb (organi-
zowane przez koordynatora wolontariatu, organiza-
cję współpracującą lub samych beneficjentów)

• Poradniki dla wolontariuszy i skrypty ze szkoleń
• Pakiet informacyjny: wzory umów, logo, plakaty  

materiały do komunikacji, wzory komunikatu praso-
wego (przygotowanego przez dział komunikacji),  
ale z możliwością dodania wypowiedzi, zaprezento-
wania się wolontariusza

• Gadżety firmowe (koszulki, czapki, zestawy  
dla wolontariusza)

• Blog, podstrona dedykowana wolontariatowi  
pracowniczemu na stronie korporacyjnej firmy  
i w intranecie. Podstrona w intranecie daje możli-
wość zebrania wszystkich informacji w jednym  
miejscu, relacjonowania projektów w ramach wolon-
tariatu pracowniczego, wyszukiwania projektów  
i placówek, beneficjentów (np. mapa zaangażowania 
lokalnego z oznaczonymi projektami i możliwością 
zaangażowania się w nie).

WYZWANIE:

Efektywne i systematyczne przygotowywa-
nie pracowników do planowania i prowadze-
nia działań komunikacyjnych związanych  
z wolontariatem.

ROZWIĄZANIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS 
I FUNDACJI BGŻ BNP PARIBAS:
Bank rozpoczął prace nad poradnikiem dla 
wolontariuszy dotyczącym dobrej i skutecznej 
komunikacji podczas przygotowywań i realizacji 
projektów.

      DOBRA PRAKTYKA
BANK ZACHODNI WBK  
I FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK
Dla Banku istotne jest, aby wszyscy pracownicy zaan-
gażowani w wolontariat już na początku dowiedzieli 
się, jak realizowana jest w banku działalność społecz-
na, jak wyglądały wcześniejsze inicjatywy oraz jakie 
korzyści zostały osiągnięte. W tym celu organizowane 
są wspólne warsztaty, będące okazją do zadawania 
pytań i rozmawiania o pomysłach. Ważnym narzę-
dziem, z którego mogą korzystać przyszli wolonta-
riusze oraz beneficjenci, jest publikacja „Wolontariat 
kompetencyjny - od pomysłu do sukcesu”, będąca 
praktycznym przewodnikiem po wolontariacie pracow-
niczym.  Przy inicjatywach oddolnych umieszczane są 
w intranecie relacje z przeprowadzonych akcji, inspiru-
jące innych pracowników. Każda grupa pracowników, 
która chce zaangażować się w akcję wolontariacką, 
może wnioskować o wsparcie finansowe ze środków 
Fundacji Banku Zachodniego WBK. Raz w roku Funda-
cja organizuje konkurs „Wolontariat Roku”, w którym 
pracownicy mogą głosować na najlepszą inicjatywę. 
Zwycięski zespół otrzymuje dodatkowy grant na dzia-
łania społeczne.

      DOBRA PRAKTYKA
BANK BGŻ BNP PARIBAS  
I FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS
 Wolontariusze korzystają ze specjalnie przygotowa-
nych narzędzi:
• regulaminów: Regulaminu Wolontariatu Pracowni-

czego, Regulaminu Konkursu na Najlepsze Projekty 
Społeczne (zgodnie z nimi pracownikom przysługuje 
jeden dzień wolny od pracy, przeznaczony na wolon-
tariat);  

• platformy w intranecie: komunikaty, informacje  
o programach/projektach, interakcyjne możliwości 
intranetu: fora i blogi umożliwiające zadawanie 
pytań i prowadzenie dyskusji;

• bazy dobrych praktyk w intranecie, prezentującej 
dotychczasowe projekty i efekty działań wolonta-
riuszy i będącej dla nich ważnym źródłem informacji, 
inspiracji i motywacji; 

• Elementarza Wolontariusza – przygotowanego we 
współpracy z Centrum Wolontariatu, zawierającego 
m.in. ważne informacje dotyczące wolontariatu, 
historii i aspektów prawnych wolontariatu, wolon-
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tariatu pracowniczego oraz wskazówki „dobrego 
wolontariusza”;

• poradnika dotyczącego komunikacji działań wolon-
tariackich.

• gadżetów akcyjnych. 
W zakresie komunikacyjnym i merytorycznym wolonta-
riuszy wspiera koordynator wolontariatu.

      DOBRA PRAKTYKA
FUNDACJA KRONENBERGA  
PRZY CITI HANDLOWY
Liderzy projektów wolontariackich otrzymują przed 
każdą akcją „Manual dla lidera projektu”, zawierający 
porady przydatne na każdym etapie działań (od zapla-
nowania i pomysłu na akcję, przez kontakt z partnera-
mi, po rozliczenie). W poradniku współpracy z mediami 
znaleźć można wzór informacji prasowej, logotyp 
Fundacji, porady (jak przygotować się i przeprowadzić 
spotkanie z dziennikarzem, jak zachować się w razie 
nieprzewidzianej sytuacji) oraz odpowiedzi na najczę-
ściej zadawane pytania. Do manuala dołączono także 
checklistę, do wydrukowania i zabrania na akcję, oraz 
listę ważnych kontaktów.Każdemu liderowi projektu 
zostaje przydzielony opiekun-pracownik Fundacji, 
który wspiera go w przeprowadzeniu projektu. 

      DOBRA PRAKTYKA
PZU I FUNDACJA PZU
W PZU powołana została Akademia Liderów Wolon-
tariatu, w ramach której dwa razy w roku organizowa-
ne są specjalne szkoleni dedykowane Liderom, czyli 
najbardziej zaangażowanym w firmie wolontariuszom. 
Szkolenia prowadzone są przez ekspertów i trenerów, 
którzy na co dzień prowadzą warsztaty dla liderów. 
Każdorazowo doskonali się inne umiejętności: począw-
szy od liderskich i przywódczych, przez metody komu-
nikowania o działaniach wolontariackich, motywowania 
pracowników, po efektywne zarządzanie zespołem.

      DOBRA PRAKTYKA
BANK BGŻ BNP PARIBAS  
I FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS
Ważnym elementem programu wolontariackiegotu  
w banku jest jego branding. Dzięki logo wolontariatu 
oraz poszczególnych projektów i akcji, a także specjal-
nym gadżetom (m.in. koszulkom wolontariuszy) umac-
niana jest rozpoznawalność i wiarygodność programu. 

      DOBRA PRAKTYKA
FORTUM POWER AND HEAT POLSKA
W ramach przygotowań do akcji dla wolontariuszy or-
ganizowane są m.in. wideokonferencje, czyli cykliczne 
spotkania zespołu wolontariuszy zaangażowanych 
w projekt. Odbywają się również lekcje pokazowe, 
prowadzone przez dwa wybrane zespoły na podstawie 
wspólnie przygotowanego scenariusza. Pozostali wo-
lontariusze obserwują, a następnie oceniają prowadze-
nie lekcji i przekazują zespołom informacje zwrotne. 

      DOBRA PRAKTYKA
DELOITTE
Firma w 2015 r. obchodziła 25. rocznicę swojej dzia-
łalności w Polsce. Z tej okazji w całym kraju sfinan-
sowano 25 inicjatyw wolontariackich pracowników, 
które miały na celu poprawę sytuacji społeczności 
lokalnych i mieściły się w formule idei Deloitte „Making 
an impact that matters”. Program komunikowany był 
poprzez zewnętrzną stronę internetową i media spo-
łecznościowe. Dla każdego projektu powstały odrębne 
strony (np. na zasadzie bloga), a w komunikację ze-
wnętrzną w social media zaangażowali się pracownicy 
firmy realizujący projekt. 

W promowaniu wolontariatu najważniejszą kwestią 
jest dotarcie z informacją do jak największej grupy 
pracowników. Bardzo przydatny jest tu intranet oraz 
wszelkie wewnętrzne publikacje czy też specjalna 
aplikacja umożliwiająca bieżące śledzenie działań wo-
lontariackich. Informacje mogą się znaleźć na stronach 
WWW, ale też w materiałach dla nowo zatrudnionych 
pracowników. Najłatwiej jest promować ideę wolonta-
riatu, wykorzystując relacje wolontariuszy, przytacza-
jąc ich wypowiedzi i opisując emocje. W newsletterze 
PZU zamieszczamy na bieżąco informacje o kolejnych 
zrealizowanych projektach. Najciekawsze z nich są 
nagrywane wraz z wypowiedziami wolontariuszy oraz 
beneficjentów. Obecnie uruchamiamy specjalny cykl 
artykułów poświęconych zagadnieniom wolontariatu 
pracowniczego. Będziemy w nich prezentować podsta-
wowe informacje na temat współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, diagnozowania potrzeb społecznych 
oraz pozyskiwania i motywowania wolontariuszy. Pro-
mocję działań wolontariackich wspiera także koordy-
nator ds. wolontariatu pracowniczego. W całej Polsce 
działa już 44 regionalnych liderów wolontariatu, którzy 
promują działania wolontariackie w swoich regionach. 
W ten sposób powstała Akademia Liderów Wolonta-
riatu, w ramach której rozwijamy kompetencje liderów, 
zwłaszcza te przydatne w komunikacji i promocji dzia-
łań wolontariackich. 
O wolontariacie pracowniczym w PZU informujemy 
również na zewnątrz. Na stronie internetowej Fundacji 
PZU mamy zakładkę poświęconą wyłącznie tej tematy-
ce. Wybrane informacje o zaangażowaniu pracowników 
pojawiają się na blogu korporacyjnym Pomoc to Moc 
(www.pomoctomoc.pzu.pl). Zagadnienia dotyczące 
zaangażowania pracowników zamieszczamy także  
w raporcie CSR-owym Grupy PZU. Natomiast pracow-
nicy realizujący swoje projekty w różnych regionach 
Polski nawiązują kontakty z mediami lokalnymi i w nich 
zamieszczają informacje o prowadzonych przez siebie 
działaniach.

Agnieszka Kazimierska, 
Koordynator ds. wolontariatu pracowniczego, 
Kierownik Zespołu Fundacji PZU

Wolontariat pracowniczy w Grupie PGE realizowany 
jest od dwóch lat, w ramach współpracy PGE Polskiej 
Grupy Energetycznej oraz Fundacji PGE – Energia z 
Serca. Do tej pory w dwóch edycjach programu wzięło 
udział ponad 200 pracowników oraz ponad 200 osób 
wspierających, w tym przedstawiciele rodzin i przy-
jaciół pracowników. Na realizacje projektów zespoły 
wolontariuszy otrzymują dofinansowanie w formie 
grantów. Ważnym etapem programu wolontariatu PGE 
jest spotkanie liderów zwycięskich projektów, które 
organizowane jest w maju – po ogłoszeniu wyników 
danej edycji programu. Wspólne spotkanie przedstawi-
cieli zespołów wolontariuszy to okazja do poznania się 
oraz omówienia dalszych kroków w realizacji progra-
mu. Liderzy otrzymują wszelkie potrzebne informacje 
dotyczące realizacji projektów, zasad ich rozliczenia, 
wytyczne do komunikacji programu oraz szczegółowy 
harmonogram danej edycji. Każdy lider otrzymuje rów-
nież pakiet wolontariusza PGE dla wszystkich członków 
swojego zespołu. Możliwość poznania liderów pozo-
stałych zwycięskich projektów stanowi motywację do 
rozwoju własnych pomysłów, pozwala także zbudować 
sieć kontaktów wśród pracowników różnych spółek 
i oddziałów Grupy PGE.  Spotkanie jest poddawane 
ewaluacji.

Andrzej Stangret,  
Dyrektor Biura Komunikacji Wewnętrznej i CSR,  
PGE Polska Grupa Energetyczna
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| Realizacja działań  
w ramach 
wolontariatu 
pracowniczego 

Komunikacja zewnętrzna w trakcie trwania projektu 
polega przede wszystkim na kontakcie z mediami. 
Firmy powierzają to zadanie agencjom PR, koordy-
natorom wolontariatu lub samym wolontariuszom. 
Nadawcami komunikatów są również beneficjenci  
i organizacje współpracujące. 

Aby treści pojawiające się w mediach były ze sobą 
spójne, ważne jest wcześniejsze opracowanie planu 
komunikacji. Ścisła współpraca z partnerami i powie-
rzenie im działań związanych z komunikacją może 
pozytywnie wpłynąć na wiarygodność wolontariatu. 
Nie będzie on wtedy postrzegany tylko jako okazja  
do promocji firmy. 

Warto pamiętać, że przedstawienie w mediach kon-
kretnej historii przyniesie lepsze efekty niż ogólny  
opis projektu. W komunikacie warto pokazać zmianę, 
jaka zaszła za sprawą wolontariatu pracowniczego – 
czy to w życiu wolontariusza, czy beneficjenta.  
Przy redagowaniu tego typu treści konieczna jest 
jednak szczególna wrażliwość i wyczucie, ponieważ 
zainteresowania akcją wolontariacką nie powinno 
budować się w oparciu o sensację.

WYZWANIE:

W publikowanych materiałach pojawiają się 
błędy.

ROZWIĄZANIE FUNDACJI KRONENBERGA 
PRZY CITI HANDLOWY:
Fundacja wprowadziła procedurę weryfikowania  
i zatwierdzania przez osoby odpowiedzialne  
za komunikację wszystkich publikowanych 
 materiałów.

      DOBRA PRAKTYKA
CEMEX POLSKA
Firma uznaje, że w komunikacji zewnętrznej należy 
podkreślać partnerstwo z lokalnymi organizacjami po-
zarządowymi lub szkołami. To one – dla lokalnych me-
diów – często są bardziej interesujące i wiarygodne niż 
sama firma. Współpracując na partnerskich zasadach 
z organizacjami społecznymi, można być pewnym, że 
w kontakcie z mediami staną się rzecznikiem dobrego 
imienia firmy i jej programu wolontariackiego.

      DOBRA PRAKTYKA 
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
Promocja zewnętrzna wolontariatu pracowniczego  
jest realizowana dwutorowo – przez biuro prasowe 
PGE (na poziomie centrali Grupy Kapitałowej) oraz 
przez koordynatorów wolontariatu, we współpracy  
z departamentami komunikacji w poszczególnych 
spółkach. Biuro prasowe realizuje komunikację na 
poziomie mediów ogólnopolskich. Dzięki bieżącej 

współpracy pomiędzy Departamentami Komunikacji  
w spółkach a biurem prasowym PGE, informacja o pro-
gramie wolontariatu i zrealizowanych działaniach jest 
spójna, scentralizowana i pokazuje szerokie spektrum 
działania wolontariuszy. Z kolei liderzy projektów,  
we współpracy z koordynatorami ze spółek, w których 
na co dzień pracują, tworzą, a następnie, po akceptacji 
biura prasowego, przesyłają komunikaty bezpośrednio 
do mediów lokalnych działających na terenie realizo-
wanego projektu. Dzięki wypracowanemu podziałowi 
kompetencji informacje docierają do mediów rzeczywi-
ście zainteresowanych projektami realizowanymi przez 
wolontariuszy, szczególnie, jeśli mają one charakter 
działań na rzecz szerszego grona odbiorców, jak np. 
ścieżka edukacyjno-historyczna stworzona dla miesz-
kańców Bogatyni i turystów odwiedzających miasto. 
Ważną rolę w przyjętym modelu komunikacji odgrywa 
koordynator wolontariatu w ramach Fundacji PGE, 
wyznaczony do weryfikacji spójności i poprawności 
tworzonych tekstów. Koordynator czuwa nad przepły-
wem informacji pomiędzy liderami projektów, a biurem 
prasowym oraz weryfikuje poprawność zastosowanych 
nazw programu czy beneficjentów.

      DOBRA PRAKTYKA 
PROVIDENT POLSKA 
Odpowiedzią na wyzwania występujące we współpracy 
z mediami jest pokazanie długofalowości zaangażo-
wania wolontariuszy i autentyczności wolontariatu 
(wybór beneficjentów, jasne kryteria oceny projektów), 
których nie da się zbudować poprzez jedną akcję. Dużą 
pomocą służą też publikacje w mediach profesjonal-
nych, wyjaśniające istotę i cel wolontariatu pracowni-
czego, oraz prezentacja dobrych praktyk, które mogą 
być inspiracją dla innych.

      DOBRA PRAKTYKA 
BANK BGŻ BNP PARIBAS  
I FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS
Współpraca z lokalnymi mediami ma miejsce przede 
wszystkim podczas realizacji projektów społecznych 
w ramach Konkursu na Najlepsze Projekty Społeczne 
(konkurs grantowy – pracownicy otrzymują środki na 
lokalną pomoc społeczną, realizują autorskie inicjaty-
wy we współpracy z miejscowymi organizacjami spo-
łecznymi). Plan działań komunikacyjnych jest jednym 
z elementów wniosku konkursowego i podlega ocenie. 

Koordynator oraz departament komunikacji wspiera 
pracowników merytorycznie w kwestii kontaktów  
z lokalnymi mediami.

      DOBRA PRAKTYKA 
PZU I FUNDACJA PZU
Lokalne media, zwłaszcza w mniejszych miejscowo-
ściach, chętnie prezentują zaangażowanie wolontariu-
szy. Bardzo często realizacja projektu finansowanego 
ze środków Fundacji PZU jest jednym z ważniejszych 
wydarzeń w okolicy, w związku z czym media podkre-
ślają fakt zaangażowania przedstawicieli tak dużej  
i znanej firmy.

KOMUNIKACJA W MEDIACH  
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

WYZWANIE:

Konieczność stałego kontrolowania mediów 
społecznościowych.

ROZWIĄZANIE KOMPANII PIWOWARSKIEJ:
Firma współpracuje z agencją, która monitoruje 
i odpowiada na zapytania kierowane do firmy za 
pośrednictwem portali społecznościowych poza 
standardowymi godzinami pracy (wieczorami,  
w weekendy).

WYZWANIE:

Podtrzymanie entuzjazmu i zainteresowania  
tematem wolontariatu pracowniczego w me-
diach społecznościowych przez cały czas trwa-
nia danej edycji, a także po jej zakończeniu.

ROZWIĄZANIE TOTALIZATORA SPORTOWEGO  
I FUNDACJI LOTTO MILION MARZEŃ:
Fundacja dba o zróżnicowanie wpisów, wyko-
rzystywanie różnych okazji do komunikowania 
o wolontariacie (np. Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza). W mediach społecznościowych 
został zorganizowany również konkurs dla 
wolontariuszy na fotorelację z działań.
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      DOBRA PRAKTYKA 
KOMPANIA PIWOWARSKA
Firma uznaje za kluczowe w komunikacji w social  
media dopasowanie odpowiedniego kanału, języka  
i częstotliwości wpisów do grupy docelowej. W związ-
ku z tym komunikację na Twitterze kieruje do dzien-
nikarzy, polityków i pozostałych interesariuszy (tam 
umieszczane są informacje o prowadzonych akcjach 
społecznych, działaniach ekologicznych itp.)  Na Face-
booku prowadzona jest komunikacja z klientami marek, 
natomiast w kanale YouTube udostępniane są filmy 
dotyczące działań społecznych firmy.

      DOBRA PRAKTYKA 
FUNDACJA KRONENBERGA  
PRZY CITI HANDLOWY
Dla każdej akcji zostają ustalone znaczniki (#hashtagi), 
które obowiązują w komunikacji w social media. Dodat-
kowo, liderzy i wolontariusze uczestniczący w projek-
tach otrzymują krótkie instrukcje oraz notki i logotypy, 
którymi mogą opatrzyć swoje wpisy.

      DOBRA PRAKTYKA 
FORTUM POWER AND HEAT POLSKA 
Firma uznała film za najlepszy sposób udokumento-
wania programu wolontariatu „Bezinteresowna sieć 
ciepła Fortum”. Jest to popularne narzędzie przekazu, 
które zostało wykorzystane w social media (LinkedIn, 
Facebook, YouTube), na zewnętrznych stronach WWW 
oraz w intranecie.  Warunkiem jego powstania było 
pokazanie wszystkich wolontariuszy podczas realizacji 
tego projektu we wszystkich lokalizacjach Fortum  
w Polsce.

      DOBRA PRAKTYKA 
TOTALIZATOR SPORTOWY  
I FUNDACJA LOTTO MILION MARZEŃ 
Regularna komunikacja o programie prowadzona jest 
na fundacyjnym profilu na Facebooku. Znajdują się 
tam informacje o starcie nowej edycji oraz jej plakat, 
ogłaszana jest liczba dofinansowanych projektów.  
Na portal trafiają relacje ze szkoleń dla liderów i wpisy 
wraz ze zdjęciami dotyczące przeprowadzonych akcji 
wolontariackich. Wszystkie notatki opatrzone są ha-
shtagiem z nazwą programu (#KumulacjaDobrejWoli). 
W publikowanych informacjach wymienia się wsparte 
organizacje i wolontariuszy.

WOLONTARIUSZE W MEDIACH  
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Wolontariat pracowniczy jako element CSR firmy jest 
włączony w jej działania PR i komunikację. Jednak taki 
wolontariat to przede wszystkim działania samych 
zaangażowanych wolontariuszy. Wolontariusze ci tak-
że komunikują o swoich działaniach i wykorzystują do 
tego wszystkie dostępne im poza firmą media, przede 
wszystkim media społecznościowe.

Za komunikację tę odpowiadają osoby, która same 
angażują się i doświadczają emocji związanych z pracą 
i zmianą, jaką ta praca przynosi. Komunikują wszystko 
w pierwszej osobie – to „ja” jestem wolontariuszem, 
pomagam, wnoszę zmianę, pokazuję rezultaty mojego 
zaangażowania. 

Dzięki wsparciu komunikacji wolontariuszy zyskujemy 
to, co tonie wśród oficjalnych komunikatów prasowych 
tworzonych przez firmę – autentyczność przekazu. 
Wolontariusze budują wizerunek wolontariatu pracow-
niczego, jako działań tworzonych przez ludzi dla ludzi. 
Jeśli chcemy pokazać szerokiemu gronu odbiorców, jak 
działa nasz wolontariat, to do szerszej publiki dotrze 
przekaz naszych wolontariuszy, a nie nasz własny. 
Dlatego zamiast konkurować informacyjnie z wolon-
tariuszami albo, co gorsza, zabronić im indywidualnej 
komunikacji, efektywniej jest połączyć siły i zacząć 
działać razem.

Co pomaga:
• Ustal własny, wyjątkowy hashtag dla działań wolon-

tariatu pracowniczego, którym będą posługiwali się 
wszyscy wolontariusze.

• Poproś o wykorzystywanie istniejących i powszech-
nie wykorzystywanych w polskich mediach spo-
łecznościowych hashtagów: #wolontariat – dla 
wolontariatu, #nonprofitPL – dla działań organizacji 
pozarządowych, #CSRwPL – dla działań odpowie-
dzialnego biznesu.

• Przekaż wolontariuszom informacje o profilach  
w mediach społecznościowych zarówno twojej 
firmy, jak i partnerów społecznych, na rzecz których 
działają wolontariusze. Poproś wolontariuszy o ich 
oznaczanie w swoich wypowiedziach poprzez attagi 
(np. @FOB_Poland).

• Posługiwanie się mediami o krótkim przekazie – jak 
Twitter – może być trudne dla niewprawionych 
osób. Przygotuj kilka przykładowych tweetów lub 
informacji do wykorzystania. Wolontariusze na ich 
podstawie szybko nauczą się, jak konstruować takie 
przekazy.

• Jeśli wolontariusze chcą napisać o swoich działa-
niach na własnych blogach, dostarcz im informacje  
o nazwie twojej kampanii, projektu, sposobie pisania 
o działaniach – dzięki temu unikniesz przejęzyczeń  
i nieścisłości w tekście i łatwiej będzie ci znaleźć  
te informacje w monitoringu mediów i Internetu.

• Uczul wolontariuszy na wykorzystanie zdjęć, które 
wrzucają do sieci – szczególnie gdy posługują się 
czyimś wizerunkiem.

• Przemyśl razem z wolontariuszami możliwość po-
kazywania tego, co robią na żywo poprzez aplikacje 
transmitujące video, takie jak Periscope lub Meerkat. 
Są to nowe i coraz bardziej popularne media, jednak 
w pełni angażują osobę, która się nimi zajmuje. 
Wolontariusz publikujący taką transmisję raczej nie 
pomoże w pracy swojemu zespołowi.

• Działania w mediach społecznościowych bazują na 
interakcji. Wolontariusze mogą spotkać się ze słowa-
mi krytyki w kierunku firmy, którą reprezentują lub  
z hejtem. Mogą nie być na to przygotowani – dlatego 
umożliw im rozmowę o takich problemach z osobami 
z twojego działu PR lub z rzecznikiem prasowym.

• Odpowiednie przygotowanie hashtagów i attagów 
umożliwi obserwowanie na żywo tego, co się dzieje 
w mediach społecznościowych. Działania te powinny 
być śledzone przez twój dział PR, żeby móc wspierać 
wolontariuszy, szczególnie kiedy wystąpią przypadki 
hejtu lub kiedy zadane im zostaną pytania, na które 
powinien odpowiedzieć koordynator wolontariatu 
lub rzecznik prasowy.

Doceń to, co komunikują wolontariusze – cytuj, przeka-
zuj dalej, komentuj na żywo w mediach to, co publikują.
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| Ewaluacja działań  
w ramach 
wolontariatu 
pracowniczego  

      DOBRA PRAKTYKA 
TOTALIZATOR SPORTOWY  
I FUNDACJA LOTTO MILION MARZEŃ
Po zakończeniu każdej edycji programu wolontariatu  
w firmie prowadzona jest ewaluacja – od 2014 roku  
w wygodnej dla respondentów (beneficjentów  
i wolontariuszy) formie ankiety online. Jako podsumo-
wanie współpracy i wyraz uznania za zaangażowanie, 
wszyscy wolontariusze LOTTO otrzymują dyplomy. 
Dyplomy przekazywane są również wolontariuszom 
spoza firmy, a podziękowania – firmom i instytucjom, 
które wsparły akcje.

      DOBRA PRAKTYKA 
BANK BGŻ BNP PARIBAS  
I FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS
Wszystkie działania wolontariackie podlegają ewa-
luacji pod kątem efektywności. Integralną częścią 
każdego projektu jest sprawozdanie, zawierające także 
opinie beneficjenta i wolontariuszy. Koordynatorzy 
wolontariatu pozostają w stałym kontakcie z wolon-
tariuszami (także tymi angażującymi się wolontariat 
indywidualny) i uzyskują od nich informacje zwrotne. 
Wolontariusze działający indywidualnie zobowiąza-
ni są dostarczyć koordynatorowi zaświadczenie od 
organizacji o odbytym wolontariacie. Opinie i infor-
macje zwrotne są ważnym elementem pomagającym 
rozwijać i doskonalić program wolontariatu w Banku, 
co skutecznie wpływa na wzrost  zaangażowania 
pracowników.

      DOBRA PRAKTYKA 
CEMEX POLSKA
Firma wyciąga wnioski z przeprowadzonych akcji, 
działa w interesie wolontariuszy i odpowiada na ich 
potrzeby. Tym samym program wolontariatu zmienia 
się na lepsze. Przykładem jest dodatkowy dzień wolny 
na prace wolontariackie, który decyzją Zarządu CEMEX 
został wprowadzony od roku 2016. Wcześniej, podczas 
spotkań wolontariuszy CEMEX, postulaty zgłaszano  
w pytaniach na otwartych dialogach z pracownikami 
oraz przez współpracujące z wolontariuszami organi-
zacje pozarządowe i szkoły. 

Koordynatorzy wolontariatu w firmach powinni 
pamiętać o podziękowaniach dla wszystkich osób 
zaangażowanych w realizację akcji wolontariackich: 
wolontariuszom oraz organizacjom współpracującym 
czy lokalnym władzom. To ważny element budowania 
partnerstwa z organizacjami, szansa na promowanie 
wolontariatu w firmie i motywowanie wolontariuszy 
do zaangażowania w kolejne inicjatywy. 

WYZWANIE:

Utrzymanie kontaktu z organizacjami i budo-
wanie relacji między nimi a firmą/fundacją 
korporacyjną.

ROZWIĄZANIE TOTALIZATORA SPORTOWE-
GO I FUNDACJI LOTTO MILION MARZEŃ:
Fundacja dodaje wspierane organizacje do  
fundacyjnej bazy danych – otrzymują one  
cykliczny newsletter i inne informacje również 
po zakończeniu projektu. 

      DOBRA PRAKTYKA 
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
Duże znaczenie, zarówno dla wolontariuszy, jak  
i beneficjentów, ma film podsumowujący wszystkie 
zrealizowane projekty. Film jest nie tylko reportażem, 
przedstawiającym dokonywane przez wolontariuszy 
zmiany, ale przede wszystkim prezentacją ich zaanga-
żowania. Dokument ten jest doskonałym narzędziem 
komunikacji i promocji wolontariatu w firmie. Stano-
wi także pamiątkę dla beneficjentów.  Beneficjenci 
otrzymują także specjalne listy z podziękowaniem za 
współpracę z wolontariuszami. Jest to podsumowanie 
kilkumiesięcznej współpracy oraz docenienie działań 
partnerskich organizacji i instytucji.

      DOBRA PRAKTYKA 
TOTALIZATOR SPORTOWY  
I FUNDACJA LOTTO MILION MARZEŃ
Jako podsumowanie współpracy i wyraz uznania za  
zaangażowanie wszyscy wolontariusze LOTTO 
otrzymują z rąk Prezesa Fundacji i/lub przełożonego 
dyplomy. Dyplomy przekazywane są również wolonta-
riuszom spoza firmy, a podziękowania – firmom  
i instytucjom, które wsparły akcje. 

Ewaluacja przeprowadzonych działań to istotny etap  
w projekcie wolontariackim. Dzięki informacjom 
zwrotnym (uzyskanym od wolontariuszy, organizacji  
i beneficjentów) możliwe jest dopracowanie i poprawa 
jakości programu wolontariatu pracowniczego w fir-
mie. Omówienie trudności, które pojawiły się w trakcie 
działań, pozwala poszukiwać nowych rozwiązań  
i zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.

Ewaluację przeprowadza się zazwyczaj za pomocą 
ankiet lub formularzy. Coraz popularniejsza staje się 
forma elektroniczna dokumentów do uzupełnienia.
Innymi sposobami pozyskiwania informacji zwrotnej 
są opisowe relacje przygotowane przez wolontariuszy, 
spotkania podsumowujące oraz rozmowy z wolonta-
riuszami i beneficjentami. 

WYZWANIE:

Sprawne rozliczenie wniosków i zbieranie  
statystyk po przeprowadzonej akcji.

ROZWIĄZANIE KOMPANII PIWOWARSKIEJ:
Firma stworzyła prosty formularz online, 
dotyczący rozliczenia projektu, który wypełnia 
wolontariusz (lider projektu) wspólnie  
z organizacją w czasie do jednego miesiąca  
po zakończeniu projektu. Wymóg ten jest  
zapisany w regulaminie. Na platformie wolon-
tariatu gromadzone są wszystkie statystyki 
dotyczące projektu.

      DOBRA PRAKTYKA
BANK ZACHODNI WBK  
I FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK
Na zakończenie projektów wolontariatu kompetencyj-
nego, bank organizuje spotkania i warsztaty podsu-
mowujące współpracę z partnerami. Jest to czas na 
wskazanie mocnych i słabych stron współpracy,  
a także szansa na podzielenie się doświadczenia-
mi między wolontariuszami pracującymi w różnych 
grupach. W przypadku wolontariatów, które realizo-
wane są z grantów przyznanych przez Fundację Banku 
Zachodniego WBK, pracownicy opracowują raporty 
podsumowujące.

      DOBRA PRAKTYKA 
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
Po każdej zakończonej edycji programu wolontariatu  
w PGE realizowane są działania mające na celu zebranie 
opinii na temat programu oraz pozyskanie sugestii  
i pomysłów, które pomogłyby w ulepszeniu programu  
w przyszłości. Osobne ankiety wypełniają koordynato-
rzy programu, którzy mogą opisać swoje doświadczenia 
z obecnej edycji i propozycje zmian, jakie należałoby 
uwzględnić przy planowaniu kolejnych. Ważna jest 
także perspektywa samych wolontariuszy: ich opinia 
na temat programu, zasad działania, finansowania pro-
jektów oraz współpracy z koordynatorami. Każdy z nich 
wypełnia również ankietę podsumowującą daną edycję. 
Pod koniec listopada organizowane jest spotkanie dla 
wszystkich wolontariuszy, biorących udział w realizowa-
nych projektach, liderów, koordynatorów programu ze 
wszystkich spółek oraz członków Kapituły programu.
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Raz w roku w ramach podsumowania kolejnej edycji 
programu wolontariatu pracowniczego PGE „Po-
magamy” organizowane jest spotkanie wszystkich 
wolontariuszy. Spotkanie jest okazją do podziękowania 
wszystkim uczestnikom za poświęcony czas oraz ich 
wkład pracy, a także wręczenia pamiątkowych dy-
plomów. Jest to także kolejna okazja do dzielenia się 
swoimi doświadczeniami, przeżyciami i przede wszyst-
kim – motywowania się wzajemnie do dalszych działań. 
Nie bez znaczenia jest również fakt, że duża liczba 
wolontariuszy z pierwszej edycji programu postanowiła 
wziąć udział w programie także w kolejnej odsłonie 
programu. Dzięki takiemu corocznemu spotkaniu udaje 
się podtrzymywać relacje oraz wymieniać się dobry-
mi praktykami. W ramach spotkania odbywają się 
warsztaty oraz szkolenia, które rozwijają kompetencje 
i wiedzę przydatną w dalszej działalności społecznej. 
Warsztaty prowadzone są przez ekspertów, a udział  
w nich – oprócz wolontariuszy – biorą także koordyna-
torzy oraz członkowie kapituły programu. 

Ewaluacja programu odbywa się za pomocą bez-
pośrednich rozmów z interesariuszami, a także za 
pośrednictwem ankiet, które wolontariusze wypełniają 
w czasie spotkania. Opisują w nich swoje doświadcze-
nia: współpracę z beneficjentem oraz koordynatorami, 
trudności napotkane podczas realizacji projektu, zdo-
byte umiejętności oraz propozycje zmian lub uspraw-
nień w programie na przyszłość. Ankiety są bardzo 
dokładnie analizowane, a każda zgłoszona uwaga 
brana jest pod uwagę przy planowaniu kolejnej edycji 
programu. 

Andrzej Stangret,  
Dyrektor Biura Komunikacji Wewnętrznej i CSR,  
PGE Polska Grupa Energetyczna

Prowadząc program wolontariatu kompetencji  
w T-Mobile przykładamy wiele uwagi do jego właściwej 
ewaluacji – nie tylko od strony oceny formalnej: ilu 
wolontariuszy zrealizowało określoną ilość projektów,  
ale też ich rozwoju osobistego –  jak wzrosły kompe-
tencje uczestników. Podstawą jest właściwe zaplano-
wanie ewaluacji, badanie poziomu kompetencji przed 
i po zakończeniu działań, pozwalające na porównanie. 
Wyniki prowadzonej przez nas ewaluacji wskazują 
jednoznacznie, iż liderzy projektów poprzez udział  
w wolontariacie podnoszą swoją ogólną efektywność, 
zwłaszcza w takich wymiarach, jak działanie w zespole, 
wytrwałość i dążenie do rezultatów oraz elastyczność 
działania (czyli obecnie popularna agility)*. Stawiamy 
na rozwój pracowników poprzez wolontariat i jest to 
zauważalne w wynikach ewaluacji.  Wolontariat jest nie 
tylko działaniem CR, ale stanowi również alternatywną 
formę rozwoju zawodowego pracowników, ponieważ 
podnosi ich efektywność.

Justyna Rozmysłowska-Wize,  
St. Specjalista ds. Badań i Rozwoju Personelu,  
T-Mobile Polska 

| Budowanie 
wiarygodności 
wolontariatu 
pracowniczego 

      DOBRA PRAKTYKA 
PROVIDENT
Program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” 
jest częścią strategii CSR firmy. W działania wolonta-
riackie angażują się nie tylko szeregowi pracownicy, ale 
także dyrektorzy i członkowie zarządu. W budowaniu 
wiarygodności równie istotne jest jasne określenie i for-
malne ujęcie zasad, na jakich funkcjonuje wolontariat.

      DOBRA PRAKTYKA 
FUNDACJA KRONENBERGA PRZY CITI 
HANDLOWY
Program wolontariatu pracowniczego w Citi realizowa-
ny jest całorocznie, przy wsparciu dedykowanego mu, 
kilkuosobowego zespołu pracowników, w oparciu  
o opracowane procedury i zasady działania (regulaminy 
projektów, konkursy, Kodeks Wolontariusza, współ-
praca z cenionymi w branży partnerami i ekspertami). 
Dla wolontariuszy przewiduje się szereg udogodnień: 
newsletter z ofertami zaangażowania, warsztaty  
i szkolenia przygotowujące do pracy, dodatkowy dzień 
wolny na działania wolontariackie, ubezpieczenie na 
czas akcji, obsługę fotograficzną akcji. Zespół Wolon-
tariatu służy wsparciem na każdym etapie przygoto-
wania projektu, w razie potrzeby pośredniczy między 
wolontariuszami a potrzebującą organizacją partner-
ską. Wolontariat pracowniczy stanowi integralną  
część kultury organizacyjnej Citi, co wyraża się m.in.  
w poparciu i aktywnym zaangażowaniu wolontariackim 
członków Zarządu czy w obowiązkowym bloku działań 
społecznych podczas wyjazdów integracyjnych pra-
cowników, a nawet uczestników programów praktyk.

      DOBRA PRAKTYKA 
NIVEA POLSKA I BMP
Wiarygodność wolontariatu buduje się w oparciu  
o jego przejrzyste, obowiązujące wszystkich zasady. 
Firma informuje o akcjach zarówno przed ich rozpoczę-
ciem, jak i po ich zakończeniu. Efekty większych akcji 
podsumowuje Zarząd na spotkaniach z pracownikami. 
Komunikacja o wszystkich akcjach wykazuje pełną 
transparentność: firma prezentuje, komu pomaga  
i w jakim wymiarze. Sprzyja to budowaniu spójności 
pomiędzy globalną strategią, jeśli chodzi o program 
wolontariatu pracowniczego, a faktycznymi działania-
mi wolontariackimi.

      DOBRA PRAKTYKA 
KOMPANIA PIWOWARSKA
Na wiarygodność wolontariatu pracowniczego wpływ 
mają takie działania, jak: włączenie idei wolontariatu 
pracowniczego do strategii firmy i ustalenie corocz-
nych celów, poparcie Zarządu i jego zaangażowanie 
w akcje, określenie zasad dotyczących wolontariatu 
pracowniczego w godzinach pracy. 

EWALUACJA PROJEKTÓW WOLONTARIACKICH

Ewaluacja 
wskaźników 
projektów

Ewaluacja kompetencji

Badanie satysfakcji  
(po zakończeniu projektów)

Liderzy  
projektów

Wolontariusze 
T-Mobile

Sprawozdanie 
z realizacji 
projektu

Pre-ewaluacja 
wywiad  

kompetencyjny

Post-ewaluacja 
wywiad  

kompetencyjny

*Badanie: Wolontariat pracowniczy – Radość pomagania. Ewaluacja II 
edycji programu. Październik 2015
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Wolontariat pracowniczy jest stałym i ważnym elemen-
tem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu 
firmy Provident. Chcąc osiągnąć najlepsze rezultaty, 
czyli budować wiarygodną markę programu, ustalili-
śmy jasne i przejrzyste zasady działania wolontariatu. 
Niezależnie od tego, komu i w jaki sposób pomagamy, 
wolontariusze wiedzą, jakie kryteria są brane pod uwa-
gę przy przyznawaniu grantów na realizację projektów 
wolontariackich. Są to: 1) zaangażowanie czasu i pracy 
wolontariuszy, 2) liczba osób biorących udział w wo-
lontariacie oraz 3) czy realizacja projektu gwarantuje 
kontynuację współpracy z beneficjentem w przyszłości, 
czy jest to  akcja jednorazowa. Wnioski wolontariackie 
ocenia Rada Programowa złożona z wolontariuszy  
i reprezentantów organizacji pozarządowych, co 
gwarantuje ich niezależną ocenę. Provident to firma 
rozproszona terytorialnie – z centralą w Warszawie  
i oddziałami w całej Polsce. W związku z tym ważne 
jest, by wolontariusze sami wybierali odbiorców pomo-
cy. To oni najlepiej znają lokalne problemy i możliwości 
ich rozwiązania. Patrząc długofalowo, takie podejście 
buduje pozytywny wizerunek firmy w lokalnym środo-
wisku oraz wśród pracowników.

Agnieszka Krajnik, 
Koordynator ds. Społecznej 
Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa, 
Provident Polska 
 

| Komunikacja 
zewnętrzna  
w wolontariacie 
kompetencyjnym 

Jedną z form wolontariatu pracowniczego jest wolon-
tariat kompetencyjny, w którym wolontariusze dzielą 
się z beneficjentami swoją wiedzą i umiejętnościami. 
Chodzi nie tylko o wiedzę ekspercką, związaną ze 
ścieżką zawodową, ale także będącą efektem realizacji 
pasji i życiowych doświadczeń. 

      DOBRA PRAKTYKA 
CEMEX POLSKA
Firma zorganizowała profesjonalne szkolenie z obsługi 
mediów społecznościowych dla organizacji pozarzą-
dowych i szkół współpracujących z Fundacją CEMEX. 
Partnerzy CEMEX Polska, korzystając ze zdobytej wie-
dzy, poprzez aktywność w mediach społecznościowych 
informują o różnorodnych działaniach realizowanych  
we współpracy z firmą. 

      DOBRA PRAKTYKA 
DELOITTE 
W ramach programu pro bono firma oferuje wsparcie 
organizacjom pozarządowym. W 2015 roku pracownicy 
Deloitte na świecie w ramach wolontariatu kompeten-
cyjnego wypracowali blisko 500 tys. godzin na rzecz 
swoich beneficjentów (co stanowi wartość ok. 45 mln 
USD).  

Jak zachęcić pracowników do dzielenia się wiedzą  
i kompetencjami poza firmą? To proste. Trzeba poka-
zywać obustronne korzyści i przekonywać, że takie 
doświadczenie jest ciekawe również z perspektywy 
rozwoju osobistego. Zmiany w życiu zawodowym  
i prywatnym są wpisane w każdą minutę naszego życia, 
dlatego tak ważne jest, aby zdobywać nowe umiejętno-
ści i w ciekawy sposób dzielić się nimi z innymi. Najle-
piej uczymy się przez doświadczanie, a wolontariat jest 
znakomitą okazją, aby rozwijać swoje kompetencje  
w niestandardowy sposób, doświadczać nowych rzeczy 
w innej rzeczywistości niż firmowa. Z moich rozmów  
z wolontariuszami jasno wynika, że przed decyzją  
o podzieleniu się wiedzą poza firmą nie sądzili, że  
w innym gronie może okazać się ona tak cenna. Klu-
czowe jest zatem edukowanie pracowników w zakresie 
identyfikowania potrzeb różnych grup społecznych. 
Jeśli organizacje społeczne dobrze zdefiniują swoje 
potrzeby, rozwiązanie ich problemu będzie możliwe 
dzięki współpracy z wolontariuszami T-Mobile, dzięki 
wykorzystaniu ich wiedzy i praktyki zawodowej. 

Danuta Wójcik, ekspert, Pion Polityki Personalnej 
T-Mobile Polska

Przed rozpoczęciem współpracy z organizacjami  
społecznymi w Banku Zachodnim WBK skupiamy się  
na diagnozie potrzeb i oczekiwań partnera oraz dopa-
sowaniu ich do kompetencji pracowników-wolontariu-
szy. Chcemy zidentyfikować, dlaczego nasze wsparcie 
jest potrzebne i co możemy wnieść w dany temat. 
Zauważyliśmy, że zdecydowanie łatwiej zrozumieć 
pracownikom oczekiwania organizacji zajmujących 
się problemami, które są spójne ze strategią banku. 
Dodatkowo, dzięki rozpoczęciu wspólnych działań od 
szkolenia wprowadzającego wolontariuszy w tematykę 
odpowiedzialności społecznej oraz zagadnień zwią-
zanych z wolontariatem, dajemy im szansę na lepsze 
poznanie tematu i narzędzi pomocnych do realizacji 
projektu. Zależny nam aby każdy prowadzony wolonta-
riat miał wypracowaną ścieżkę komunikacji (spotkania, 
mailing, telekonferencje) i harmonogram działań.  
Ważne aby zarówno po stronie organizacji jak i wolon-
tariuszy, wyznaczeni zostali koordynatorzy projektu, 
którzy odpowiadają min. za sprawną komunikację 
między obiema stronami. W celu podsumowania zreali-
zowanego działania organizujemy spotkania, podczas 
których wyciągane są wnioski, mocne i słabe strony 
współpracy. Bardzo ważnym narzędziem komunika-
cji był również panel z interesariuszami. Uczestnicy 
panelu dotyczącego wolontariatu pracowniczego jako 
kluczowy element osiągniecia sukcesu wskazali dobrą   
i efektywną komunikację pomiędzy organizatorami  
i odbiorcami wolontariatu.

Katarzyna Teter, 
menedżer ds. społecznej odpowiedzialności,  
Bank Zachodni WBK
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#Wolontariat pracowniczy Partnerów @FOB_Poland

35%  

menedżerów CSR
wskazało wolontariat
pracowniczy jako
najbardziej przydatne
narzędzie CSR**

#różnorodność

4 lata   
ma najmłodszy wolontariusz,
synek wolontariuszki LOTTO,
który uczestniczy  
we wszystkich akcjach 
wolontariackich, w które 
angażuje sie jego mama

#zaangażowanie
ze strony pracowników

13,9 tys.    
wolontariuszy wzięło łącznie
udział w działaniach
wolontariatu pracowniczego
zorganizowanych przez  
liderów CSR, Partnerów 
FOB*

#działanie  
na rzecz innych

297,3 tys.   
beneficjentów było  
odbiorcami działań  
realizowanych przez firmy*  
w ramach wolontariatu  
pracowniczego

#różnorodność

20-60 lat   
przedział wiekowy
wolontariuszy w firmach

#partnerstwo
z organizacjami

1 615   
organizacji i partnerów
społecznych, którzy  
współpracowali z firmami* 
w ubiegłym roku w ramach 
wolontariatu pracowniczego

#długoletnie
działania

6 lat   
trwa średnio wolontariat
pracowniczy wśród
Partnerów FOB*

71%  

menedżerów CSR uznało
podniesienie poziomu
zaangażowania pracowników 
jako największą korzyść
z wdrażania CSR

* Dane dotyczą Partnerów FOB, którzy wzięli udział w ankiecie, są to następujące firmy: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK,  
CEMEX Polska, Citi Handlowy, Fortum Power and Heat Polska, NIVEA Polska, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Orange Polska,  
PGE Polska Grupa Energetyczna, PKN ORLEN S.A., Polpharma, Prologis, Provident, PZU, T-Mobile, Totalizator Sportowy. 
** Badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Menedzerowie CSR” zrealizowane w 2015 roku przez PBS.

Jak skutecznie komunikować o wolontariacie kompe-
tencyjnym? Rozważając z perspektywy doświadczeń  
na polskim rynku, warto skupić się na trzech elemen-
tach: 1) naszych motywacjach, 2) opowieściach ludzi,  
3) rezultatach i efektach wolontariatu.
Komunikując o wolontariacie kompetencyjnym, warto 
zacząć od przedstawienia, jaka jest motywacja firmy 
do rozwoju tej formy wolontariatu. Czy jest ona efek-
tem przemyślanej strategii działania nakierowanej na 
pełne wykorzystanie posiadanych zasobów w postaci 
wiedzy i umiejętności pracowników? Czy wynika z pasji 
i zaangażowania pracowników? Czy też z rozpoznania 
potrzeb organizacji pozarządowych? 
Następnie warto w komunikacji wolontariatu kompe-
tencyjnego oddać głos ludziom – pracownikom-wolon-
tariuszom i pracownikom organizacji pozarządowych, 
na rzecz których realizowany jest wolontariat. 
Wolontariat kompetencyjny wymaga wielokrotnego 
przełamywania barier osobistych i zawodowych,  
poznania drugiej strony, wypracowania zasad współ-
pracy – wszystko to może stanowić ciekawą historię  
do opowiedzenia.
Ponadto warto komunikować rezultaty i efekty działań. 
Wbrew pozorom łatwiej jest komunikować w mediach 
o wolontariacie kompetencyjnym niż o „zwykłym” wo-
lontariacie”, ponieważ wolontariat kompetencyjny ma 
zazwyczaj większy wpływ niż inne działania wolonta-
riackie. Elementem bazowym komunikacji powinna więc 
być ewaluacja wolontariatu, tak by móc przywołać licz-
by i fakty pokazujące realne rezultaty i efekty działań.

Paulina Kaczmarek,  
Manager w zespole Sustainability Consulting  
Central Europe,  
Deloitte 

Wolontariat kompetencyjny z racji swojej odmienności 
jest także komunikowany w odmienny sposób.  
W związku z tym, że poszukujemy specjalistów  
z poszczególnych dziedzin, kontaktujemy się z kon-
kretnym kandydatem na wolontariusza, który posiada 
potrzebne umiejętności i doświadczenie. Jest to zatem 
bardziej komunikacja bezpośrednia, skierowana do 
pewnej grupy osób. Najskuteczniejszą metodą jest 
wysyłanie informacji do wybranych biur w zależności 
od charakteru akcji wolontariackiej, np. do prawni-
ków, specjalistów od zarządzania finansami czy też 
ekonomistów do prowadzenia zajęć z matematyki dla 
dzieci. Z naszego doświadczenia wynika, że nie jest 
dobrą praktyką wysyłanie zaproszenia do wszystkich 
pracowników, w momencie, gdy szukamy specjalistów 
w bardzo wąskiej dziedzinie. Może to być demotywu-
jące dla tych, którzy nie spełniają w danym momencie 
kryteriów. Relacje ze zrealizowanych akcji również 
wymagają specjalnego sposobu komunikacji, polegają-
cego na podkreśleniu wagi i znaczenia działań wolon-
tariuszy, ponieważ zasięg i skala tych działań nie są  
tak imponujące, jak przy jednorazowych akcjach.  
Zazwyczaj liczba wolontariuszy zaangażowanych  
w poszczególne działania zdecydowanie zmniejsza 
się, natomiast zaangażowanie jest rozłożone w czasie 
ze względu na długofalowość projektu. Bardzo często 
aktywności polegają na indywidualnej pracy z dziec-
kiem czy też pracownikiem organizacji pozarządowej. 
Na efekty takich zaangażowań także trzeba poczekać, 
ponieważ zazwyczaj jest to proces, np.: pomoc w nauce 
podopiecznym świetlicy, szkolenia z obsługi komputera 
dla organizacji pozarządowej itp. 

Agnieszka Kazimierska,  
Kierownik Zespołu Fundacji PZU,  
Koordynator ds. wolontariatu pracowniczego
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Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej 

działającą (od 2000 roku) i największą organizacją 

pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją 

społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy 

sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, 

będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób 

odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przed-

siębiorstwa na środowisko i społeczeństwo.

Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy 

ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz  

zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji  

na stronie: www.odpowiedzialnybiznes.pl.

 

Dzięki wykorzystaniu produkowanych  
w 100% z makulatury papierów CyclusOffset 
zamiast papierów niemakulaturowych 
negatywny wpływ na środowisko został 
zmniejszony o:

Dane dotyczące śladu węglowego (carbon footprint) oszacowane 
przez FactorX w zgodzie z metodologią BilanCarbone®. 
Szacunki oparte są o porównanie użycia papieru  recyklingowego 
w stosunku do pochodzącego z włókien pierwotnych, 
zgodnie z najaktualniejszymi dostępnymi danymi BREF.

1767 litrów  

mniej zużytej wody

17 kg  

mniej gazów 
cieplarnianych

224 kWh  

mniej zużytej energii

168 km 

krótsza podróż samochodem

średniej klasy europejskiej

114 kg  

mniej zużytego drewna

Wersja drukowana, nakład 500 egz.

Wersja elektroniczna dostępna na stronie: www.odpowiedzialnybiznes.pl
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