
Jak dać się odnaleźć wolontariuszom?
Podstawy wolontariatu pracowniczego dla organizacji społecznych

Webinarium 12.04.2022



• Dla przedstawicieli organizacji społecznych, którzy zgodnie z 
UoDPPW mogą mieć status korzystającego w ramach organizacji 
wolontariatu.

• Mających podstawową wiedzę na temat organizacji wolontariatu.
• Chcą współpracę z pozostałymi sektorami.

Dla kogo?



• Powiemy czym jest wolontariat pracowniczy (WP).
• Powiemy jakie formy przybiera w Polsce.
• Pokażemy gdzie szukać informacji o firmach, które są aktywne 

na polu WP.
• Obalimy parę mitów WP.
• Pokażemy jak dać się odnaleźć.

Co mamy w planach?



Wolontariat to sztuka, nie nauka.



Co to jest wolontariat?



W
WOLONTARIAT

Wolontariat według ILO

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.

Źródło: Volunteer work measurement guide, ILO



W
WOLONTARIAT

Wolontariat w Polsce

Definicje Centrów Wolontariatu

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.



W
WOLONTARIAT

Wolontariat w Polsce

UoDPPW

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



W
WOLONTARIAT

FROMALNY

Wolontariat formalny i nieformalny

Wolontariat organizacyjny, 
formalny, zwany także 
ustawowym.

Bazuje na przepisach ustawy o 
działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Wolontariusz jest związany 
umową z podmiotem, który 
zgodnie z zapisami ustawy może 
korzystać z jego wsparcia, a obie 
strony przestrzegają zapisanych 
w ustawie obowiązków wobec 
siebie.

W
WOLONTARIAT
NIEFROMALNY

Wolontariat bezpośredni, 
nieformlany, indywidualny.

Aktywność, której bliżej do 
definicji Centrów Wolontariatu. 

Wykracza poza więzi rodzinno –
przyjacielsko – koleżeńskie.

Mieści się tu bezpośrednia pomoc 
innym osobom.



Źródło: GUS, Wolontariat w 2016 r. 



Źródło: Materiały prasowe WOŚP



Wolontariat w Polsce istnieje tylko w 
zakresie zdefiniowanym przez ustawę



Wolontariat w Polsce istnieje tylko w 
zakresie zdefiniowanym przez ustawę



Co to jest wolontariat pracowniczy?



Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to wolontariat pracowników 
wspierany przez pracodawcę.



Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to wolontariat pracowników 
wspierany przez pracodawcę.



Wolontariat pracowniczy to 
współpraca z biznesem



Wolontariat pracowniczy to 
współpraca z biznesem



Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to wolontariat pracowników 
wspierany przez pracodawcę.



Wolontariat pracowniczy

Wsparcie pracodawcy

  
Czas Fundusze Zasoby



Jak wygląda wolontariat pracowniczy
w Polsce?



• 19. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. 
Dobre praktyki”

• Podział na 7 obszarów normy ISO 26000
• „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności 

lokalnej”
• 20. edycja będzie miała swoją premierę podczas 

Targów CSR 25.05.2022



Działanie zewnętrzne.

Angażujące dużą liczbę 
pracowników do działania w 
krótkim czasie.

Element integracji 
pracowników przy działaniach 
społecznych.

Włączenie się w dużą akcję 
(dni miejscowości, „święta”, 
Sprzątanie Świata, Dzień 
Dobrych Uczynków).

„Zbiórkowy” „Akcyjny”

„Programowy”

Działanie wewnętrzne.

Zbiórka funduszy, darów 
rzeczowych.

Wsparcie organizacyjne oraz 
możliwe wsparcie finansowe 
pracodawcy.

Wsparcie dużych akcji (WOSP, 
Szlachetna Paczka, Banki 
Żywności, pomoc 
schroniskom, pomoc 
humanitarna).

Działanie zewnętrzne.

Wewnętrzny konkurs 
grantowy dla pracowników 
na realizację projektów 
społecznych.



Działanie zewnętrzne.

„Zbiórkowy” „Akcyjny”

„Programowy”

Działanie wewnętrzne.

Działanie zewnętrzne.

 



Pracownicy / wolontariusze Beneficjentów



Pracownicy / wolontariusze BeneficjentówPartner społeczny / 
korzystający



• Organizowany przez działy zajmujące się działaniami społecznymi 
w firmie / organizacji / instytucji dla pracowników

• Jednorazowy
• Dobrowolny dla pracowników

„Akcyjny”



Pracodawca może narzucić obowiązek 
uczestniczenia pracownika w 

wolontariacie



Pracodawca może narzucić obowiązek 
uczestniczenia pracownika w 

wolontariacie



• Projekty i działania inicjowane przez pracowników
• Pracownicy pozyskują wsparcie pracodawcy (finansowe/rzeczowe)
• Obowiązują wewnętrzne zasady i regulaminy
• Określone: tematyka, czas, obszar geograficzny, zakres wsparcia

„Programowy”



Pracownicy

Menedżerowie

Zarząd



Pracownicy

Menedżerowie

Zarząd

„Akcyjny”



Pracownicy

Menedżerowie

Zarząd

„Akcyjny”

Pomysł

Wdrożenie
- Budżet
- Partner społeczny
- Działania
- Ewaluacja



Pracownicy

Menedżerowie

Zarząd

„Programowy”



Pracownicy

Menedżerowie

Zarząd

„Programowy”

Pomysł

Ramy organizacyjne 
i prawne

Wdrożenie
- Budżet
- Partner społeczny
- Działania
- Rozliczenie



Oferta współpracy powinna być 
kierowana do menedżerów wyższego 

szczebla



Oferta współpracy powinna być 
kierowana do menedżerów wyższego 

szczebla



Pracownicy

Menedżerowie

Zarząd



Pracownicy

Menedżerowie

Zarząd



• Członkowie i sympatycy naszej organizacji
• Beneficjenci naszej organizacji
• Rodziny ww.
• Znajomi ww.
• Indywidualny kontakt / budowanie relacji

Pracownicy



Praca domowa
/ przygotowanie

• Czy firma / organizacja realizuje wolontariat pracowniczy?
• Jak on wygląda i co oferuje pracownikom?
• Jakie działania były realizowane do tej pory?
• Co możemy zaoferować z naszej strony?



Wolontariat pracowniczy to PR



Wolontariat pracowniczy to PR



Źródła wiedzy



Źródła wiedzy

https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej



Źródła wiedzy

• Informacje publikowane przez organizację  / firmę / instytucję 
• Raporty pozafinansowe
• Strategie, dokumenty kluczowe













O co zadbać

• Aktualność danych (media społecznościowe, strona www)
• Przejrzystość (sprawozdania i raporty)
• Pokazanie doświadczenia w wolontariacie
• Otwartość na wolontariat pracowniczy




