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Socjolożka, od niemal 20 lat pasjonująca się realizacją projektów społecznych, budową 
programów wolontariatu pracowniczego oraz szeroko pojętą komunikacją.

W latach 2001-2008 związana z Akademią Rozwoju Filantropii, w której koordynowała 
programy aktywizujące społeczności lokalne (w tym grupy młodzieżowe) i program rozwoju 
ekonomii społecznej w ramach inicjatywy wspólnotowej Equal.

W latach 2008-2017 członkini, a następnie (od 2013 r.) prezeska zarządu Fundacji BGK –
autorka pierwszej strategii zaangażowania społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego 
(programów grantowych i edukacyjnych Fundacji oraz programu wolontariatu pracowniczego 
BGK). Równolegle w latach 2008-2017, najpierw wspierała, a następnie zarządzała (od 2013 r.) 
zespołem departamentu komunikacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Animatorka 
lokalnych/sąsiedzkich projektów wolontariackich.

Z FOB współpracuje jako menedżerka projektów m.in. związanych z różnorodnością i 
wolontariatem.

Prowadząca



Co rozumiemy przez wolontariat 

i dlaczego trudno jest mówić o 

wolontariacie



WOLONTARIAT 

• z czym Ci się 

kojarzy? 

• co jest w nim 

najważniejsze?  

• napisz na czacie



działalność społeczna

dobroczynność

pomoc charytatywna

Pomaganie potrzebującym

praca za darmo

lepszy świat

dzielenie się

misja powinnośćobowiązek

ideowiec

ochotnik

aktywista

społecznik



Wolontariat 
w internecie

2018 r. - 4,5 mln. wyników 

2021 r. - 6,6 mln. wyników 



Działalność 
społeczna

Działaniami społecznymi są 
wszystkie działania, które 
podejmujemy na rzecz innych 
lub na rzecz środowiska 
naturalnego. 
Ich ważną cechą jest to, że są 
one podejmowane 
nieodpłatnie i dobrowolnie.



Działacz  społeczny 
/ społecznik
osoba pracująca na rzecz 

wspólnoty obywatelskiej, 

aktywista; aktywny członek, 

organizator i uczestnik 

stowarzyszeń i 

ruchów społecznych, fundacji 

oraz organizacji społecznych i 

samorządowych. 

Działacz społeczny swoją działa

lność wykonuje z własnej woli i 

bezinteresownie.



Dobroczynność 

Wolontariat

Filantropia

Działalność 
charytatywna



Dobroczynność

Dobroczynność to „czynienie 
dobra”. 

Zgodnie z definicją Słownika 
Języka Polskiego 
„dobroczynny”, to „niosący 
pomoc potrzebującym”.



Dobroczynność

1. Pomocy obcej osobie w 

potrzebie

Światowy Indeks Dobroczynności 
(World Giving Index)



Dobroczynność

2. Wpłacanie pieniędzy
na działalność charytatywną

Światowy Indeks Dobroczynności 
(World Giving Index)



Dobroczynność

3. Poświęcenie swojego 

czasu organizacji 

charytatywnej

Światowy Indeks Dobroczynności 
(World Giving Index)



Działalność 
charytatywna 

Nazwa wywodzi się od łacińskiego 
słowa „caritas”, oznaczającego 
miłosierdzie lub miłość 
chrześcijańską wobec ubogich. 
Podobne założenia występują 
także w innych nurtach 
religijnych.



Działalność 
charytatywna 

W religii muzułmańskiej 
tożsamym nakazem jest „zakat”, 
oznaczający jałmużnę dla ubogich.

W judaizmie „cedaka” jest 
hebrajskim słowem oznaczającym 
„prawość” lub „sprawiedliwość”, 
ale najczęściej oznacza czyny 
związane z dobroczynnością.



Filantropia
Idea świecka czerpiąca inspirację z 
idei humanitaryzmu, w 
odróżnieniu od nakazów 
religijnych.

Pochodzi od greckiego słowa 
philantropia co oznacza 
dobroczynność, życzliwość / 
umiłowanie ludzkości.



Wolontariat

Czy to synonim poprzednich 
określeń? 



Wolontariat

Międzynarodowa Organizacja 
Pracy (ILO). Starało się znaleźć 
wartości lub zasady wspólne dla 
wielu definicji wolontariatu, 
pozwalające poznać, że dane 
działanie jest wolontariatem.

7 cech wolontariatu



Wolontariat

Wymaga pracy 
Oznacza to, że obejmuje działania, 
które wytwarzają towary i / lub 
usługi, które wnoszą coś 
potencjalnie wartościowego dla 
jego odbiorców.



Wolontariat

Jest bezpłatny
Wolontariat z definicji to 
praca bez wynagrodzenia i 
rekompensaty, w gotówce 
lub w naturze. Jednak 
niektóre formy rekompensaty 
pieniężnej lub rzeczowej 
mogą być nadal możliwe bez 
naruszania tej zasady.



Wolontariat

Nie jest obowiązkowy
Działalność wolontariuszy musi 
obejmować istotny element 
wyboru. Osoby angażują się w te 

działania dobrowolnie, bez 

prawnego obowiązku lub innego 
przymusu. 

Obowiązek społeczny, taki jak 
presja rówieśników, presja 
rodzicielska lub oczekiwania grup 
społecznych, nie sprawia jednak, 
że działanie to jest obowiązkowe.



Wolontariat

„bezpośredni” lub 
„organizacyjny”

Wolontariat „bezpośredni” to 
wolontariat prowadzony bezpośrednio na 
rzecz innych gospodarstw domowych.

Wolontariat „organizacyjny” to 
wolontariat wykonywany na rzecz lub za 
pośrednictwem instytucji non-profit lub 
innego rodzaju organizacji i instytucji.



Wolontariat

Na rzecz osób obcych - nie obejmuje 

pracy wykonywanej bez wynagrodzenia dla 
członków własnego gospodarstwa 
domowego wolontariusza.



Wolontariat

We wszystkich typach środowisk 
instytucjonalnych: organizacjach non-
profit, instytucjach rządowych i 
samorządowych, organizacjach 
prywatnych (w określonych warunkach) i 
innych podmiotach.

Różnorodność celów i beneficjentów
Może być prowadzony z korzyścią dla 
szeregu organizacji i celów, w tym ludzi, 
środowiska, zwierząt, szerszej społeczności 
itp.



Wolontariat

Nieodpłatna praca 
nieobowiązkowa; 
to znaczy, że ludzie poświęcają czas 
nieodpłatnie na czynności 
wykonywane za pośrednictwem 
organizacji lub bezpośrednio na 
rzecz innych osób poza ich własnym 
gospodarstwem domowym.



Wolontariat a dobroczynność



W
WOLONTARIAT

C/F/D
DZIAŁALNOŚĆ 

CHARYTATYWNA
FILANTROPIA

DOBROCZYNNOŚĆ

Pomoc osobom 
potrzebującym.

Działanie odpowiadające 
pracy wolontariusza.



W
WOLONTARIAT

Pomoc osobom 
potrzebującym, działanie 
odpowiadające pracy.

C/F/D
DZIAŁALNOŚĆ 

CHARYTATYWNA
FILANTROPIA

DOBROCZYNNOŚĆ



Wolontariat

Wiemy już wszystko 



Czy to jest 
wolontariat?



Czy to jest 
wolontariat?



Wolontariat bywa różnie rozumiany. Które spośród wymienionych zachowań / 
działań oddają, pana(i) zdaniem, istotę wolontariatu?

Udział w zbiórce pieniędzy lub wpłata na konto 
organizacji realizującej jakiś cel społeczny (WOŚP, 
pomagającej bezdomnym, zwierzętom itp.)

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

49%

26%

Źródło: „Młody, bogaty, wykształcony, religijny - mit polskiego wolontariusza”, CBOS, BS/63/2011



Wolontariat  

Słownik języka polskiego PWN: 

dobrowolna, bezpłatna praca 
społeczna, zwłaszcza związana z 
opieką nad nieuleczalnie chorymi 
lub niepełnosprawnymi ludźmi.



Czy to jest 
wolontariat?



Czy to jest 
wolontariat?



Czy to jest 
wolontariat?



Definicja PWN wyrzuca poza wolontariat wszystkie 
działania, które także mogą być wolontariatem. Na 
przykład:

• działań poświęconych ochronie środowiska i 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, 

• działań na rzecz praw zwierząt, 
• integracji europejskiej, 
• pielęgnowania tradycji, 
• działań kulturalnych,
• działań sportowych, 
• promocji przedsiębiorczości, wynalazczości i 

umiejętności technicznych;



„Wolontariat to praca za darmo”



Czy to jest 
wolontariat?



Wolontariatem nazywany jest także bezpłatny staż 
oferowany przez niektóre podmioty komercyjne.

Polskie prawo jasno stanowi, że w podmiotach 
nastawionych na zysk działanie wolontariuszy nie jest 
zgodne z prawem i będzie interpretowane jako praca 
bez umowy ze wszystkimi związanymi z tym dla 
pracodawcy konsekwencjami.



Wolontariat w Polsce



Wolontariat w Polsce

Wolontariat to świadoma, dobrowolna 
działalność podejmowaną na rzecz 
innych, wykraczającą poza więzi rodzinno
– przyjacielsko – koleżeńskie.

Wolontariuszem jest osoba fizyczna, 
która dobrowolnie, ochotniczo i bez 
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na 
rzecz organizacji, instytucji lub osób 
indywidualnych wykraczając poza więzi 
koleżeńsko-rodzinne.



Wolontariat w Polsce

Ustawia o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie

Wolontariuszem jest osoba fizyczna, która 
ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 
świadczenia na zasadach określonych w 
ustawie.



Wolontariat pracowniczy



Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to wolontariat pracowników 
wspierany przez pracodawcę.




