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Karol Krzyczkowski

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu ekspert w dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu 
pracowniczego. Menedżer projektów, trener, animator grupy koordynatorów wolontariatu 
pracowniczego firm partnerskich FOB.
Od 2004 związany zawodowo z trzecim sektorem. Przez ponad 10 lat pracował z Centrami 
Wolontariatu w Kielcach, Warszawie i Gdańsku oraz jako wolny strzelec z różnymi innymi 
inicjatywami społecznymi.

Prowadzący

Marcin Milczarski

Do Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączył w kwietniu 2022 roku. Odpowiada za szeroko 
rozumianą współpracę z biznesem w ramach Programu Partnerstwa, w tym m.in. za 
planowanie i organizację wydarzeń merytorycznych, promowanie dobrych praktyk CSR oraz 
opracowywanie i redakcję publikacji branżowych.
Doświadczenia zawodowe zdobywał w Fundacji Sue Ryder i Fundacji Hospicjum Onkologiczne. 



Czym jest ewaluacja

to obiektywna ocena działania na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia 
rezultatów.

Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w 
ten sposób wiedzę w przyszłych działaniach.

W projektach na małą skalę często utożsamiana jest z procesem mierzenia i zbierania 
informacji o osiągniętych celach i wskaźnikach, chociaż powinna być procesem o wiele 
szerszym.



Czym się kończy działanie w projekcie?



Źródło: Encyklopedia zarządzania



Czym się kończy działanie w projekcie?

Efekty projektu

• Produkty

• Rezultaty

• Wpływ (Oddziaływanie)

Metoda zarzadzania cyklem projektowym (PCM)

Prosta (o ile dobrze zrozumiana) metoda zarządzana projektami 
społecznymi, szeroko rozpowszechniona w sektorze społecznym 
w Polsce.

Na metodzie opierają się wszystkie wnioski o pozyskanie dotacji 
ze źródeł publicznych.



Czym się kończy działanie w projekcie?

Produkty

Wszystkie policzalne dobra i usługi, które powstają w ramach 
projektu.

Liczba wydrukowanych materiałów szkoleniowych albo książek, 
liczba przeprowadzonych szkoleń, liczba przeprowadzonych 
konsultacji, liczba staży, liczba beneficjentów, którzy przeszli przez 
szkolenia, konferencje, warsztaty, itp.



Czym się kończy działanie w projekcie?

Rezultaty 

Wszystkie natychmiastowe i bezpośrednie korzyści, jakie 
beneficjencji odnieśli z uczestniczenia w projekcie, (a konkretniej z 
użycia danego produktu). 

Rezultatem może być na przykład podniesienie poziomu wiedzy 
lub nauczenie się nowych rzeczy czy zmiana postaw 
beneficjentów.



Czym się kończy działanie w projekcie?

Wpływ

Długofalowy efekt tego, że beneficjenci projektu znajdą się z 
powrotem w swoich środowiskach. 

Wpływ wykracza znacząco poza datę końca projektu. Wpływ 
zwykle określamy jako przypuszczenie, bo tak naprawdę po 
zakończeniu projektu nie będziemy mieli żadnych mechanizmów, 
które pozwolą go nam zmierzyć. 

Będziemy mogli go co najwyżej obserwować. Jedyne co 
podpowiada nam, że wpływ będzie taki jak zakładamy, to logika 
całego projektu i dobranie odpowiednich działań.



Czym się kończy działanie w projekcie?

Jak się nie zgubić w definicjach?

• Przez produkty osiągamy rezultaty, przekładające się na 
określony wpływ.

To znaczy:

• Przez szkolenie (produkt) osiągamy nowe kompetencje 
beneficjentów (rezultat), przekładające się na łatwiejsze 
odnalezienie się ich na rynku pracy (wpływ).



Czym się kończy działanie w projekcie?

Publikacje:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/w
p-content/uploads/2022/06/ABC-
wskaznikow-w-projektach-
edukacyjnych.pdf



Kto bierze udział
w wolontariacie pracowniczym?
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Pracodawca

SpołecznośćPracownik

• Rozpoznawanie wolontariatu 

pracowniczego

• Podsumowanie promocji

• Analiza i opinie o 

dokumentacji i procesie 
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Pracodawca

SpołecznośćPracownik

• Wpływ, efekty długofalowe działań 

wolontariatu

• Rozpoznawanie możliwości 

kontynuowania i rozwoju 

długofalowych działań

• Podsumowanie współpracy

• Rozumienie motywacji pracodawcy 

do realizacji działań społecznych

• Rozpoznanie oczekiwań obu stron 

w procesie współpracy

• Budowa zaufania i relacji

• Udrożnienie i ułożenie komunikacji 

między partnerami

• Poznanie potencjalnych zagrożeń

• Zdobycie informacji i rekomendacji 

na temat innych podmiotów

• Rozpoznawanie wolontariatu 

pracowniczego

• Podsumowanie promocji

• Analiza i opinie o 

dokumentacji i procesie 
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Jak i co mierzyć?
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Po co?

Zbieramy tylko dane, z których możemy skorzystać, albo które 
chcemy zaprezentować.

• Zbieranie danych pochłania zasoby na ich zebranie i 
opracowanie

• Niewykorzystane dane o zmarnowane zasoby

• Im więcej danych, tym bardziej obciążamy osoby, od 
których je pozyskujemy



Nigdy nie zbierzemy wszystkich danych, 
które chcielibyśmy mieć.



Wolontariat pracowniczy w zbiórkach pracowniczych

C/F/D
DZIAŁALNOŚĆ 

CHARYTATYWNA
FILANTROPIA

DOBROCZYNNOŚĆ

W
WOLONTARIAT

• Promują zbiórkę
• Kwestują, chodzą ze skarbonkami
• Zbierają, sortują, pakują dary
• Przekazują dary potrzebującym
• Rozliczają się ze zbiórki

• Przekazują fundusze
• Przekazują dary rzeczowe



Dane ilościowe

Na przykład:

• Liczba 
zaangażowanych 
wolontariuszy

• Czas przeznaczony na 
wolontariat

• Wykorzystany budżet

• Liczba beneficjentów 
objętych działaniem

Dane jakościowe

Na przykład:

• Sposób rozwiązania lub 
złagodzenia problemu 
społecznego

• Pozyskanie nowej 
wiedzy i kompetencji

• Zmiana postaw, 
wyjście ze strefy 
komfortu

• Wpływ na zmianę w 
środowisku 
beneficjentów



Ekwiwalent finansowy

Na przykład:

• Ile kosztowałaby taka praca, gdyby nie 
wykonali jej wolontariusze, tylko płatny 
personel?

• Ile kosztowałoby zdobycie kompetencji i 
wiedzy wyniesionej z wolontariatu w innej, 
odpłatnej formie, np. szkoleń, mentoringu?





Narzędzia ewaluacji

• Ankiety i formularze

• Wywiady indywidualne

• Wywiady grupowe

• Obserwacje



Źródło: https://stocznia.org.pl/narzedzia-
do-ewaluacji-projektow/



Źródło:
https://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/dane-ktore-pozwalaja-sie-rozwijac/

W skali od 0 do 10 jak prawdopodobne jest, że polecisz 

wolontariat pracowniczy w naszej firmie / organizacji / instytucji 

swojemu współpracownikowi / współpracownicy?

Net Promoter Score



W skali od 0 do 10 jak prawdopodobne jest, że polecisz 

wolontariat pracowniczy w naszej firmie / organizacji / instytucji 

swojemu współpracownikowi / współpracownicy?

Net Promoter Score

% - % = NPS



Kopiuj - Wklej



Badania ogólnopolskie

Publikacje:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/p
ublikacje/iii-ogolnopolskie-
badanie-wolontariatu-
pracowniczego/



86% respondentów (z grupy koordynatorów i 
decydentów) twierdzi, iż wolontariusze poprzez 
uczestnictwo w programie WP podnoszą swoje 
kompetencje. 

Rozwijane umiejętności wolontariuszy pokrywają 
się w dużej mierze z najważniejszymi 
kompetencjami zawodowymi pożądanymi przez 
firmę. 

Kompetencje najczęściej podnoszone dzięki 
wolontariatowi to umiejętność komunikacji (90% 
firm), przywództwa (79%) oraz umiejętność 
podejmowania decyzji (72%) i zarządzanie 
projektem (69%).

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego, Centrum Wolontariatu 2013



Ewaluacja zewnętrzna



Ewaluacja zewnętrzna

Koordynator
(pracodawca)

Ewaluator Wolontariusze

Bariera anonimowości

Przeciwdziałanie 

negatywnemu 

wpływowi i 

procesom 

grupowym



Ewaluacja zewnętrzna

Koordynator
(pracodawca) Wolontariusze

• Oddziaływanie autorytetu

• Błędy poznawcze

• „Strażnicy myśli”

• Brak szczerości

• Obawa o ocenę

• Laurka - mówię, co chcą usłyszeć



Co po podstawach?



źródło: https://b4si.net/





Raportowanie działań wolontaryjnych



Po co w ogóle raportować
dane niefinansowe?

• wartość aktywów niematerialnych

• uporządkowanie działań

• uzyskanie pełnego obrazu

• monitorowanie wyników

• korzyści wizerunkowe

• ekspozycja organizacji

• porównywanie wewn. + zewn.

• wymogi regulacyjneŹródło: png.is



A jak jest z wolontariatem?



Tak samo!



Po co raportować dane
o wolontariacie?

• miejsce wolontariatu w organizacji

• przegląd, zebranie danych

• wzrost zaufania i reputacji marki

• ugruntowanie pozycji rynkowej

• wartość edukacyjna

• inspiracja do kolejnych działań

Źródło: pngitem.com



Jak dobrze raportować?



Global Reporting Initiative
(Boston, 1997)

• organizacja normalizacyjna

• standard raportowania od 2000 r.

• najpopularniejsze ramy raportowania

• pomaga organizacjom rozumieć
i komunikować

• umożliwia identyfikację
i porównywalność danych

Źródło: globalreporting.org



Gdzie jest miejsce wolontariatu w GRI?



Wolontariat i GRI

• podstawowa rzecz: GRI to forma,
w którą można wlać przeróżną treść,
np.: wskaźniki 103-1, 103-2, 103-3

Źródło: subpng.com







• podstawowa rzecz: GRI to forma,
w którą można wlać przeróżną treść,
np.: wskaźniki 103-1, 103-2, 103-3

• wskaźniki własne

• uporządkowanie oceny działań

• kwantyfikacja

• porównywalność rok do roku

Źródło: subpng.com

Wolontariat i GRI



Przykłady raportowania wolontariatu



Źródło: esg.santander.pl/2020/raport-2020/spolecznosci/wolontariat-pracowniczy



Źródło: esg.santander.pl/2020/raport-2020/spolecznosci/wolontariat-pracowniczy



Źródło: esg.santander.pl/2020/raport-2020/spolecznosci/wolontariat-pracowniczy



Źródło: raportroczny.lotos.pl/spoleczenstwo/pracownicy/wolontariat-pracowniczy



Źródło: raportroczny.lotos.pl/spoleczenstwo/pracownicy/wolontariat-pracowniczy



Źródło: raportroczny.bnpparibas.pl/spoleczenstwo/odpowiedzialnosc-wobec-spoleczenstwa/zaangazowanie-spoleczne-i-wolontariat



Źródło: raportroczny.bnpparibas.pl/spoleczenstwo/odpowiedzialnosc-wobec-spoleczenstwa/zaangazowanie-spoleczne-i-wolontariat



Źródło: raportroczny.bnpparibas.pl/spoleczenstwo/odpowiedzialnosc-wobec-spoleczenstwa/zaangazowanie-spoleczne-i-wolontariat



Dziękujemy za uwagę i powodzenia!




