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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



Wolontariat pracowniczy 

w społecznościach lokalnych
Kim jest i po co nam partner społeczny 



Szybka 
powtórka



Dobroczynność

Wolontariat

Filantropia

Działalność charytatywna

Niesienie pomocy potrzebującym (osoba obca, pieniądze, 

czas)

Caritas = miłosierdzie. Idea religijna niesienia pomocy 
ubogim. 

Philantropia (gr.) = dobroczynność, życzliwość, umiłowanie 
ludzkości. Idea świecka.    



WOLONTARIAT 
Jakie pamiętasz 
obowiązkowe składniki 
wolontariatu

Napisz na czacie



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 pracowniczy 

w społecznościach lokalnych

Kim jest i po co nam partner społeczny 



Wolontariat 
pracowniczy

• Co go wyróżnia od zwykłego
wolontariatu?

• napisz na czacie



Wolontariat pracowniczy
Wolontariat pracowniczy (ang. corporate 
volunteering) – działanie polegające na
podejmowaniu i wspieraniu
przez przedsiębiorcę działalności
charytatywnej na rzecz wybranych
podmiotów w 
szczególności organizacji pozarządowych i
określonych przepisami prawa instytucji, 
przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych
przez przedsiębiorcę osób. 
Jest to działanie polegające na
podejmowaniu i wspieraniu przez firmę
działalności pracowników na rzecz
organizacji pozarządowych i określonych
przepisami prawa instytucji. Pracownicy
organizacji wykorzystując swoje
umiejętności świadczą usługi na rzecz
instytucji społecznych. Aktywność
dobroczynna organizacji jest wdrażana w 
ramach strategii „społecznej
odpowiedzialności biznesu” (z 
ang. Corporate Social Responsibility – CSR) i
„społecznego zaangażowania biznesu” (z 
ang. Corporate Community Involvment –
CCI). Myślą przewodnią obu strategii jest to, 
że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej
działalności gospodarczej, podejmuje
działanie na rzecz potrzebujących oraz
otaczającego go społeczeństwa.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski


Udział w ogólnokrajowych akcjach społeczno-charytatywnych: przedsiębiorstwo bierze udział w 

ogólnokrajowe akcji dobroczynnej organizowanej przez podmioty trzecie (fundacje, stowarzyszenia, 

instytucje charytatywne). Wolontariuszami są osoby pracujące w przedsiębiorstwie, które przy pomocy 

pracodawcy pomagają w przygotowaniu i przeprowadzeniu ogólnokrajowej akcji charytatywnej.

Autorskie programy społeczne przedsiębiorców: przedsiębiorca sam inicjuje i tworzy program 

pomocy charytatywnej który chce realizować w swojej organizacji przy pomocy pracowników –

wolontariuszy. W ramach tej formy wolontariatu popularne stały się wyjazdy integracyjne, których 

założeniem jest integracja zespołu pracowniczego poprzez wspólną pracę na rzecz podmiotów 

potrzebujących.

Autorskie lokalne projekty pracownicze: wolontariusze-pracownicy przygotowują od podstaw własny 

program niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Zbiórka pracownicza: gromadzenie środków finansowych, jak również przedmiotów potrzebnych do 

egzystencji człowieka takich jak: ubrania, żywność, pomoce naukowe, zabawki czy środki higieny. 

Zebrane przedmioty i środki są przekazywane przez przedsiębiorstwo w formie darowizny na rzecz 

wybranych organizacji społecznych, instytucji publicznych czy fundacji.

Składka potracona z wynagrodzenia (ang. pay-roll): rodzaj wsparcia finansowego, które polega na 

dobrowolnej deklaracji pracowników firmy do regularnego przekazywania określonej przez siebie, 

niewielkiej sumy z pensji na cele charytatywne. Często bywa również tak, że suma zostaje podwojona 

przez przedsiębiorcę z własnych środków i przekazana w formie darowizny na ustalone konto organizacji 

pozarządowej lub instytucji społecznej.

Akcja krwiodawstwa: jest to szczególna forma wolontariatu pracowniczego. Przedsiębiorstwo przy 

pomocy wyspecjalizowanych ośrodków medycznych organizuje w swojej siedzibie akcję honorowego 

dawcy krwi w ramach której chętni pracownicy oddają krew potrzebującym[1].

Wolontariat pracowniczy - formy

?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat_pracowniczy#cite_note-komosa-1


Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to wolontariat pracowników 
wspierany przez pracodawcę.



Społeczność 
lokalna 

• Co to właściwie jest?



Społeczność 
lokalna 

Zbiorowość zamieszkująca 
wyodrębnione, stosunkowo 
niewielkie terytorium, jak 
np. parafia, wieś, czy osiedle, w 
której występują 
silne więzi wynikające ze 
wspólnych interesów i potrzeb, a 
także z poczucia zakorzenienia i 
przynależności do 
zamieszkiwanego miejsca. 

(za: Wikipedia)



Społeczność lokalna 
a wolontariat 
pracowniczy

- Mieszkańcy jakiegoś obszaru (miejscowość, 
osiedle)

- Społeczność jakiejś instytucji publicznej czy 
organizacji pozarządowej (pacjenci w szpitalu, 
mieszkańcy DPS, hospicjów oraz ich bliscy i 
pracownicy danej instytucji)

- Społeczność skupiona wokół idei (np. edukacji na 
rzecz demokracji i praw człowieka, ochrony 
środowiska itd.)

- Społeczność skupiona wokół organizacji 
pomagającej potrzebującym (np. organizacje 
pracujące z ludźmi w kryzysie bezdomności, w 
kryzysie ubóstwa, w kryzysie uchodźczym itd.) 

- Społeczność skupiona wokół wspólnych 
zainteresowań (np. sport, KGW, dziedzictwo itd.)

- Społeczność skupiona wokół pomocy np. 
bezdomnym zwierzętom



Wolontariusz / Wolontariuszka



Wolontariusz / Wolontariuszka

Łącznik / 
łączniczka

FIRMA
SPOŁECZNOŚĆ 
LOKALNA / IDEI

- Relacje ze 
społecznością

- Wiedza o 
potrzebach

- wiarygodność

- Relacje z firmą
- Wiedza o możliwościach
- Wiarygodność
- Odpowiedzialność za plan 

projektu i rozliczenie 
środków (zdelegowanie
odpowiedzialności za 
nawiązanie relacji, 
weryfikację partnera 
społecznego)

Projekty pracownicze (granty)



Wolontariusz / Wolontariuszka

FIRMA
SPOŁECZNOŚĆ 
LOKALNA / IDEI

- Zbudowanie relacji z firmą społeczność – firma 
- Wspólne uzgodnienie potrzeb i możliwości 
- Sprawdzenie wiarygodności i społeczności i firmy 
- Odpowiedzialność za plan projektu i rozliczenie 

środków po stronie koordynatora wolontariatu
- Promocja działań wśród pracowników –

rekrutacja grupy wolontariuszy do działań 

Projekty firmowe 



Partner społeczny – reprezentant 
społeczności lokalnej / idei

• Zna potrzeby i zapewni, że inwestycja firmy będzie do nich 
dopasowana – wie co jest potrzebne, a co nie 

• Zna efektywne narzędzia działania – wie co działa, a co nie

• Zna język beneficjentów i ma z nimi relacje – przygotuje nas i naszych 
wolontariuszy do efektywnej współpracy 

• Ma zaufanie wśród beneficjantów    



Kto może zostać partnerem społecznym

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa na rzecz jakich podmiotów może być realizowany 
wolontariat. 

Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenia, fundacje ale, też związki zawodowe, partie polityczne, organizacje pracodawców, niektóre kluby 
sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Polski Czerwony Krzyż.

Organizacje kościelne

Wszystkie osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Na przykład stowarzyszenia gmin lub związki miast.

Spółdzielnie socjalne

Szczególna forma przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa społeczne.

Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pod warunkiem, że nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz 
nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Wszystkie te warunki muszą 
być spełnione i opisane w statucie spółki, w przeciwnym razie wolontariat w takim podmiocie nie będzie możliwy.

Za: wolontariat.org.pl 



Kto może zostać partnerem społecznym

Kluby sportowe

Wolontariat jest możliwy tylko w klubach będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Wszystkie te warunki muszą być spełnione i 
opisane w statucie klubu, w przeciwnym razie wolontariat w takim podmiocie nie będzie możliwy.

Organy administracji publicznej

Wszystkie urzędy rządowe i samorządowe, takie jak ministerstwa, urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, starostwa 
powiatowe, urzędy gmin i miast. Część z nich w niektórych swoich działaniach realizuje przedsięwzięcia dochodowe, dlatego 
wolontariat jest w nich możliwy tylko poza prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

Jednostki podległe administracji publicznej

Wolontariat jest możliwy w jednostkach organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych 
przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej.

Instytucje kultury – czyli na przykład muzea, biblioteki, teatry, instytucje edukacyjne – takie jak szkoły, przedszkola, świetlice, 
czy chociażby instytucje opieki społecznej.

Podmioty lecznicze

Wolontariat jest możliwy w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej, czyli na przykład przy udzielaniu 
świadczeń leczniczych w szpitalu, hospicjum, przy pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów, czy działalności polegającej na 
promocji zdrowia.

Za: wolontariat.org.pl 



A co z grupami 
nieformalnymi?
• Powinny być reprezentowane 

przez podmiot formalny – dom 
kultury, szkołę, stowarzyszenie, 
klub sportowy lub inny 
podmiot niedziałający dla 
zysku.



Gdzie i jak szukać partnera społecznego?

• Przez istniejące relacje na obszarze działania firmy 

• Przez „wywiad środowiskowy” – rozmowy o tym jakie podmioty działają na 
interesującym nas terenie lub w wybranym temacie (np. rozmowy z pracownikami, 
klientami, samorządem, szkołami i innymi instytucjami publicznymi)  

• Przez pracowników (np. zaproszenie pracowników do zgłaszania społeczności do 
współpracy przy temacie wybranym przez firmę lub ankiety dotyczące jaki problem 
społeczny jest ważny dla pracowników)

• Przez ogłoszenie w mediach lokalnych, że firma poszukuje organizacji i podmiotów do 
współpracy (ryzyko zbyt wielu zgłoszeń).

• W ogólnodostępnych mediach: bazy.ngo.pl 

• Na listach rankingowych konkursów grantowych

• W rejestrach organizacji i instytucji pomocowych prowadzonych przez gminy i powiaty, 
wojewodów

• Poprzez istniejące sieci organizacji np. funduszy lokalnych, czy inne organizacje 
parasolowe 



• Określ obszar i / lub temat, w którym chcesz działać np. wszystkie 
podmioty, które mają siedzibę na określonym obszarze, który chcesz 
objąć np. projektem rozwojowym lub podmioty, które działają na 
rzecz bioróżnorodności 

• Weryfikuj partnerów i daj się zweryfikować – sprawdź statut, 
sprawozdanie i informacje w mediach o potencjalnym partnerze 
(może pomoże Compliance?). Miej regulamin, który określa zasady 
wsparcia i realizacji projektów wolontariackich (np. czy wspierasz 
podmioty religijne, polityczne itp.)

Gdzie i jak szukać partnera społecznego?





Każdy projekt musi 
mieć lidera -
opiekuna



Lider projektu – pracownik firmy

• Buduje i utrzymuje relacje z partnerem społecznym 

• Jest reprezentantem firmy w społeczności lokalnej / idei – kodeks wolontariusza 

• Jest ambasadorem wolontariatu w firmie – może mieć moc przyciągania innych pracowników lub 
ich zniechęcać 

• ZADBAJ O LIDERÓW WOLONTARIATU – sieciowanie, edukacja, wsparcie

• OGRANICZAJ FORMALNOŚCI DO MINIMUM – pracownik musi znaleźć na nie czas więc mu nie 
utrudniaj

• BĄDŹ DOSTĘPNY na każdym etapie realizacji projektów (planowanie, weryfikacja, realizacja, 
rozliczenie)

• BUDUJ WIZERUNEK WOLONTARIATU W FIRMIE – m.in. po to, by wolontariusze nie musieli 
tłumaczyć się przez przełożonymi, że np. idzie na szkolenie o wolontariacie – przykład i wsparcie 
zarządu

• CELEBRUJ WOLONTARIAT Z WOLONTARIUSZAMI

• WOLONTARIAT POWINIEN BYĆ WPISNY W KULTURĘ FIRMY – BYĆ OBECNY PRZY RÓŻNYCH 
OKAZJACH (wydarzenia świąteczne, wydarzenia dla klientów, pracowników, szkolenia itd.)



Gdzie w tej układance 
mieści się koordynator 
wolontariatu?
• Planuje cały program wolontariatu –

regulamin (co, gdzie, kiedy, za ile, z kim)

• Buduje wizerunek wolontariatu i 
promuje wolontariat w firmie i w 
otoczeniu - dział komunikacji i promocji, 
zarząd

• Weryfikuje – np. powołuje komisję 

• Organizuje akcje i pozyskuje środki

• Edukuje liderów – szkolenia np. 
dotyczące problemów społecznych, czy 
rozliczania środków

• Wspiera w budowie sieci wolontariuszy

• Buduje relacje z wolontariuszami i 
społecznościami 

• Dba o efektywność programu 

• Dba o bezpieczeństwo wolontariuszy –
szkolenia + ubezpieczeni

• Dba o wizerunek firmy – kodeks 
wolontariusza 



Koordynator 
wolontariatu 

• Elastyczny, ale trzymający granice

• Pracujący między działami

• Budujący relacje na wielu 
poziomach (wewnątrz – na 
zewnątrz / równoległe / w dół / 
w górę)  




