


WOLONTARIAT PRACOWNICZY PRZYSZŁOŚCI

Przyszłość wolontariatu pracowniczego naszym zdaniem należy rozważać w kontekście 
zjawisk takich jak automatyzacja, cyfryzacja, które powodują dehumanizację 
środowiska pracy. 

Dodatkowo, od pojawienia się pandemii, coraz bardziej popularny staje się model 
oparty na pracy zdalnej i pracy zespołów rozproszonych. Coraz trudniejsze jest 
budowanie relacji między członkami zespołów oparte na wartościach i wspólnej 
misji. 

Tymczasem wolontariat pracowniczy jawi się przestrzenią, w której możemy 
poszukiwać rozwiązań, inspiracji, a czasem wręcz ocalenia wartości i skutecznych 
sposobów budowania relacji międzyludzkich.
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2021

 W otwartej ankiecie on-line - 235

przedstawicieli pracodawców, organizacji 

pozarządowych, samorządów 

terytorialnych i wolontariuszy-

pracowników,

 W wywiadach grupowych - 13

przedstawicieli pracodawców, organizacji 

pozarządowych, samorządów 

terytorialnych oraz wolontariuszy-

pracowników,

 W badaniu delfickim - 8 ekspertów z 

różnych dziedzin aktywności społecznej i 

gospodarczej.



WOLONTARIAT PRACOWNICZY W 2021

52% programów było prowadzonych co najmniej od 5 lat,

76% programów obejmowało działania w jednym z trzech obszarów: 

pomoc społeczna, edukacja i wychowanie oraz ekologia,

32% programów było skierowanych bezpośrednio do organizacji pozarządowych, 30% do społeczności lokalnych, 

w pozostałych odbiorcami były osoby fizyczne (najczęściej dzieci, młodzież i seniorzy) oraz zwierzęta,

67% programów było realizowanych z partnerami zewnętrznymi, głównie organizacjami pozarządowymi



WOLONTARIAT PRACOWNICZY 2021

46% programów działało w 

oparciu o spisane 

regulaminy wolontariatu 

pracowniczego,

w 35% programów 

przeprowadzona została 

ocena efektów pracy 

wolontariuszy.



WOLONTARIAT WARTOŚCI, ZASAD I POSTAW

95%
94%

93% 93%

90%

szacunek dla drugiego 
człowieka

empatia zdolność do współpracy odpowiedzialność solidarność społeczna



WOLONTARIAT UŻYTECZNY 
SPOŁECZNIE
Wolontariat pracowniczy powinien odpowiadać na istotne potrzeby i 
oczekiwania ludzi, które wiążą się przede wszystkim z dążeniem do:

 wzmacniania społeczności lokalnych,

 upowszechniania tolerancji i równości,

 zmniejszania ubóstwa i niedożywienia,

 zapewnienia dostępu do wysokiej jakości edukacji,

 ochrony przyrody.

Są to cele zbieżne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.



WOLONTARIAT ZMIANY
Wolontariat pracowniczy powinien pomagać zmieniać świat pojedynczych ludzi, zmieniając ich 

sposoby myślenia i działania oraz wspierając w pokonywaniu problemów. 

Wolontariat zmienia również świat wolontariuszy, budując w nich poczucie satysfakcji z pomocy 

innym, wiary we własne siły, uczy otwartości i empatii.

Wolontariat może zmieniać kulturę instytucjonalną, przede wszystkim biznesu, a także instytucji 

publicznych i organizacji pozarządowych. 

Zmiany w ludziach, całych społecznościach lokalnych czy firmach i instytucjach przekładają się 

stopniowo, krok po kroku, na zmianę całego świata, bo to ludzie i tworzone przez nich firmy, 

organizacje i instytucje kształtują świat.



WOLONTARIAT WSPÓŁPRACY

Działania wolontariuszy mogą być skuteczniejsze, gdy pracodawcy prowadzący 

wolontariat pracowniczy współpracują z organizacjami pozarządowymi, 

samorządami terytorialnymi i innymi podmiotami, by wspólnie rozwiązywać 

problemy społeczne. 

Pracodawca może być nie tylko inicjatorem takiej współpracy, lecz także jej

liderem, tym bardziej że często ma większe możliwości działania niż organizacje 

pozarządowe i większe zaufanie społeczne niż instytucje publiczne. 

Oznacza to również, że pracodawca powinien mieć świadomość swojej 

odpowiedzialności społecznej i podejmować ją nie tylko za pomocą 

wolontariatu pracowniczego.



WOLONTARIAT KORZYŚCI

Podstawową funkcją wolontariatu pracowniczego przyszłości powinno być 
zaspokajanie potrzeb społecznych.

Jednak wolontariat pracowniczy powinien być wolontariatem korzyści dla innych jego 
interesariuszy, wtedy następuje jego optymalny rozwój, pod warunkiem że są one 
odpowiednio zrównoważone. 

Ich świadomość pozwala tak kształtować programy wolontariatu pracowniczego, by je 
w praktyce osiągać.



WOLONTARIAT 
AKTYWIZACJI

• nastawiony przede wszystkim, używając znanego 

porównania, na dostarczanie potrzebującym wędki, a 

nie ryby, czyli przekazywanie im wiedzy, umiejętności 

oraz zmianę ich sposobu myślenia po to, żeby sami 

mogli wyjść z trudnej sytuacji życiowej, w której się 

znaleźli.

• 40% dostarczanie osobom indywidualnym wiedzy 

i kompetencji niezbędnych do poprawy ich 

sytuacji

• 37% zmiana sposobu myślenia i działania osób 

indywidualnych



WOLONTARIAT 
PARTNERSKI

• Realizowany z pomocą organizacji pozarządowych i 

samorządów terytorialnych.

• Organizacje pozarządowe są przede wszystkim źródłem 

wiedzy dotyczącej tego, jak zorganizować wolontariat 

pracowniczy, oraz wiedzy na temat potrzeb, w 

szczególności konkretnych grup jego przyszłych 

beneficjentów. 

• Fundacje czy stowarzyszenia mogą być organizatorami 

wolontariatu działając w porozumieniu z pracodawcą. 

• Samorządy terytorialne z kolei są przede wszystkim 

źródłem wiedzy o potrzebach społeczności lokalnych oraz 

optymalnych sposobach ich zaspokajania. 



KORZYŚCI Z WOLONTARIATU

Podstawową funkcją wolontariatu pracowniczego przyszłości powinno być 
zaspokajanie potrzeb społecznych. 

Jednak wolontariat pracowniczy powinien być wolontariatem korzyści 
dla innych jego interesariuszy, wtedy następuje jego optymalny rozwój, 
pod warunkiem że są one odpowiednio zrównoważone. 

Ich świadomość pozwala tak kształtować programy wolontariatu 
pracowniczego, by je w praktyce osiągać.



KARTA ZASAD WOLONTARIATU
PRACOWNICZEGO

I SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW FIRM



FUNDAMENTALNE ZASADY

dobrowolność bezinteresowność
poza zakresem 

obowiązków

dostępny dla 
wszystkich

nie może służyć 
promowaniu produktów 

i usług firmy

poszanowanie praw i 
godności wolontariusza 

oraz osób 
korzystających z jego 

pracy



PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

• PRAWA WOLONTARIUSZA

• OTRZYMANIE PEŁNEJ INFORMACJI

• BEZPIECZEŃSTWO

• UBEZPIECZENIE

• INFORMACJA ZWROTNA

• OPIEKA KOORDYNATORA

• OBOWIĄZKIEM WOLONTARIUSZA 

JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ, RZETELNE 

WYKONYWANIE SWOJEJ PRACY I 

PRZESTRZEGANIE ZASAD USTALONYCH PRZEZ 

PRACODAWCĘ.



OBOWIĄZKI PRACODAWCY

• ZAPEWNIENIE PEŁNEJ INFORMACJI

• ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I NARZĘDZI DO PRACY

• UBEZPIECZENIE

• OPIEKA, KOORDYNACJA, REAGOWANIE NA PYTANIA

• KOMUNIKACJA I WSPIERANIE

• WYDANIE (NA PROŚBĘ) PISEMNEGO POTWIERDZENIA 

ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOLONTARIUSZA USŁUG



NAGRODA KOALICJI LIDERZY PRO BONO 
WOLONTARIAT KOMPETENCJI 

• Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do zgłaszania 

kandydatów do nagrody Koalicji Liderzy Pro bono przyznawanej za 

wolontariat kompetencji. 

• Celem nagrody jest docenienie ekspertów, mentorów i doradców 

zaangażowanych społecznie. 

• Wnioski ze zgłoszeniem kandydatów mogą składać osoby 

indywidualne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, 

fundacje korporacyjne) oraz inne instytucje, w których realizowany

jest wolontariat kompetencji. 

• Nabór trwa do 5 października br. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

• PAWEŁ ŁUKASIAK

• AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

• FUNDACJA DOBRA SIEĆ


