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Rok 1989 zapoczątkował przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce. Wobec bra-
ku własnej koncepcji modelowej, za radą Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
i ekspertów zachodnich została wybrana koncepcja neoliberalna, stawiająca na szyb-
kie tworzenie wolnego rynku i kapitalizmu na wzór amerykański. Zastosowana „kura-
cja szokowa”, przewidująca przez twórczą destrukcję szybkie przezwyciężenie negatyw-
nych skutków, choć przyniosła początkowy sukces, spowodowała znacznie głębszy re-
gres produkcji i znacznie większe obniżenie poziomu życia. Nastąpił gwałtowny proces 
pogarszania się położenia ludności i przerzucenie ciężaru reform na barki świata pracy. 
Narastające tendencje socjalno-rewindykacyjne stały się wynikiem negatywnych skut-
ków terapii szokowej: obniżenie stopy życiowej znacznej części społeczeństwa, bezro-
bocie, niepewność pracy i dochodów, in( acja i brak mieszkań. Stąd podstawową kwe-
stią stał się sposób rozłożenia wysokich kosztów transformacji ustrojowej między różne 
klasy i warstwy społeczne1.  

Występowanie we współczesnym życiu szeregu negatywnych zjawisk społecznych 
niekorzystnie wpływa na egzystencję jednostek. Trudno określić liczbę osób nie ra-
dzących sobie z codziennymi kłopotami. Ogólnie nasila się stopień patologizacji życia 
i występowania różnych kryzysów. Współczesny zatomizowany świat sprzyja głównie 
ludziom zdrowym, silnym i przedsiębiorczym. Ludziom o słabszej konstrukcji psycho-
) zycznej trudno znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i trzymać się określonego sy-
stemu wartości2.

Najskuteczniejszą jak dotąd metodą pokonywania podobnych trudności okazały 
się tworzone przez samych zainteresowanych organizacje samopomocowe. Samopo-
moc bowiem wyrasta z poczucia wyalienowania, propaguje indywidualną i zbiorową 
zaradność, jako antidotum na nękające problemy.

1 Polityka społeczna, pod red. A. Rajkiewicza, J. Słupiskiej, M. Księżopolskiego, Katowice 1998, s. 297-298.

2 Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, pod red. J. Boczonia, M. Załuskiej, Warszawa 1996, 
s. 87.
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Współczesne ruchy samopomocy są znakiem czasu. Alvin To+  er w swojej książce 
Trzecia fala uznaje samopomoc za jeden z wyznaczników transformacji ludzkości do 
kolejnego etapu rozwoju cywilizacji. Wysuwa teorię o tworzeniu nowej klasy, tzw. klasy 
prosumentów, w której zacierają się granice pomiędzy klasą producentów a konsumen-
tów. Aktywność samopomocową danego społeczeństwa uważa za wskaźnik stopnia za-
awansowania tego procesu3.

Współcześnie pomoc społeczna i towarzysząca jej w coraz większym stopniu samo-
pomoc są znaczącymi elementami systemu ochrony, których znaczenie wzrasta w wa-
runkach przemian społecznych, gospodarczych, politycznych i cywilizacyjnych. Instytu-
cje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe są postrzegane jako najważniejsze 
podmioty publiczne niosące realna pomoc, zwłaszcza rzeczową i ) nansową.

Niestety rządowe środki na pokrycie potrzeb w tym zakresie są stale niewystarcza-
jące. Stąd szerokie pole do działania uzyskały organizacje pozarządowe. Niestety ogra-
niczyło się to wyłącznie do sfery potrzebujących, a nie możliwości prawnych. Z jednej 
strony padło hasło: „Bierzcie sprawy w swoje ręce”, a z drugiej wymyślano mechanizmy 
kontroli blokujące działanie. 

Teorie na temat społeczności lokalnej mówią, że jest ona silna wówczas, gdy mię-
dzy poszczególnymi ludźmi i instytucjami istnieją więzi, umożliwiające pomoc samym 
sobie. Samopomoc należy bowiem do najstarszych mechanizmów organizacji życia 
zbiorowego. Wyrosła na gruncie wzajemnej pomocy i sąsiedzkiej współpracy, podej-
mowanej w sytuacjach zagrożeń, w celu przetrwania. Tak było w okresach osadnictwa, 
tworzenia wspólnot, jak i również w czasie wojen i zaborów4.

Pojęcie to pojawiło się w słownikach języka polskiego na oznaczenie pomocy oka-
zanej samemu sobie. Później leksykogra) a zaczęła odnotowywać rozumienie samopo-
mocy jako pomocy udzielanej przez ludzi nawzajem. To znaczenie samopomocy jest 
używane w naukach społecznych w dwóch zakresach znaczeniowych. Po pierwsze jako 
działalność ludzi, która zastępuje lub uzupełnia działania organów władzy i powoływa-
nych przez władze instytucji mających zaspokajać potrzeby społeczne. Współcześnie 
taka samopomoc bywa określana jako funkcja organizacji pozarządowych. Po drugie 
oznacza interakcje międzyludzkie, które służą: wzajemnemu udzielaniu informacji, jak 
można sobie radzić z określonymi trudnościami; wytwarzaniu w partnerach tych inter-
akcji poczucia, że nie są osamotnieni w swych trudnościach i mogą liczyć na wzajemne 
wsparcie; pomoc materialną, jeśli zachodzi taka konieczność5.

Obecnie działania samopomocowe podejmowane są najczęściej z powodu nieza-
dowolenia z usług odpowiednich instytucji, zbyt długiej procedury załatwiania spraw, 
małej skuteczności działania niektórych służb publicznych czy niemożności uzyskania 
rzadkich, specjalistycznych usług. Działania samopomocowe bywają także wynikiem 

3 A. To+  er, Trzecia fala, Warszawa 1986, s. 313.

4 Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim…, s. 79.

5 Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, pod red. D. Lalaka, T. Pilcha, Warszawa 1999, 
s. 254.
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bezsilności wobec arogancji i niekompetencji urzędników oraz osób odpowiedzialnych 
zawodowo za określone dziedziny życia publicznego6.

Bardziej wnikliwa analiza działalności tego typu organizacji wymaga wyjaśnienia 
kwestii terminologicznych. Niewątpliwie kluczowe wydaje się w tym wypadku zde) -
niowanie pojęcia grupy samopomocy, tudzież organizacji samopomocy. Odwołując się 
do J. Szmagalskiego, przejmującego de) nicję sformułowaną przez amerykańskich na-
ukowców A.H. Katza i E. Bandera, przez których takie grupy rozumiane są jako dobro-
wolne i małe struktury, nastawione na wzajemną pomoc i osiągniecie określonego celu. 
Ponadto: „są one tworzone przez ludzi uznających się za równych sobie, którzy skupili 
się, aby sobie pomóc w zaspokojeniu wspólnej potrzeby, przezwyciężeniu wspólnego 
upośledzenia (…). Założyciele i członkowie takich grup uważają, że ich potrzeby nie są 
lub nie mogą być zaspokojone przez istniejące instytucje społeczne lub za ich pośredni-
ctwem. Grupy samopomocy kładą nacisk na wzajemne oddziaływanie twarzą w twarz 
i na osobistą odpowiedzialność swoich członków”7.

Grupy samopomocowe nie stanowią monolitu. Ze względu na specy) kę i charak-
ter działalności można wyróżnić kilka typologii. Najstarsza z nich wydziela następujące 
trzy rodzaje grup:

 grupy rozwojowe – mające na celu budowanie długofalowych programów służących 
dokonywaniu zmian społecznych. Tworzone są przez ludzi zainteresowanych rozwo-
jem środowiska lokalnego, ułatwianiem życia sobie i najbliższej społeczności;

 grupy adaptacyjne – nastawione są na pomoc w przetrwaniu i przystosowaniu do 
trudnej sytuacji. Wśród czynników wywołujących takie stany wyróżnić można 
m.in. starość i inwalidztwo;

 grupy terapeutyczne – pomagają w terapii, rehabilitacji, leczeniu uzależnień itp. 
Grupy te, dopuszczają do udziału w nich również ludzi z zewnątrz – członków ro-
dzin i profesjonalistów8.

Z kolei ze względu na cele działania wyróżnia się następujące rodzaje organizacji 
samopomocowych:

 organizacje charytatywne – zajmujące się zaopatrywaniem osób potrzebujących 
w niezbędne dobra, pozwalające przeżyć najtrudniejsze kryzysy bytowe. Organi-
zacje te działają z reguły przy para) ach lub miejskich i osiedlowych komitetach 
obywatelskich, przy spółdzielniach mieszkaniowych oraz szkołach. Mają charakter 
nieformalny;

 grupy wsparcia – dostarczają pomocy psychologicznej, wzmocnienia w dążeniu do 
pokonywania trudności, pomagają w odzyskaniu wiary w siebie i poczucia własnej 
wartości. Skupiają ludzi o podobnych problemach życiowych, dotyczących ich sa-
mych lub osób bliskich. Najczęściej mają charakter formalny;

6 Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim…, s. 80.

7 J. Szmagalski, Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna, Warszawa 1994, s. 156-157.

8 J. Boczoń, E. Toczyska, Rola organizacji samopomocowych w skali lokalnej, „Pomost”, nr 6 z 1991 r., s. 12.
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 organizacje patronacko – sponsorujące – stowarzyszenia i fundacje zajmujące się 
wspieraniem materialnym i rzeczowym wybranych grup społecznych, popieraniem 
ważnych z punktu widzenia społecznego idei oraz promujące określone przedsię-
wzięcia. Są to grupy o dużych możliwościach wynikających z głębokiego zaangażo-
wania członków, ich sprawnej organizacji itp. Do tego typu organizacji zalicza się 
np. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, a także hospicja9.
Tak szerokie spektrum działalności wymaga pozyskania odpowiednich środków 

oraz ludzi często bezinteresownie zaangażowanych w funkcjonowanie tych organizacji. 
Kluczowa w tym wypadku wydaje się jednak nasza gotowość do niesienia pomocy in-
nym, która znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w powiązaniu: altruizm, wolonta-
riat i ) lantropia. Funkcjonowanie tych elementów stanowi kluczowy wskaźnik kapitału 
społecznego. Jak zauważa Robert Putnam, analizując funkcjonowanie wspólnot lokal-
nych w Stanach Zjednoczonych, „kapitał społeczny oznacza sieć kontaktów społecz-
nych – robienie czegoś z kimś. (…) sieci społeczne tworzą kanały, dzięki którym może-
my zachęcać się nawzajem do dobrych uczynków, i zaszczepiają normy wzajemności, 
które skłaniają do myślenia o dobru innych. W ten sposób (…) wolontariat i ) lantro-
pia, a nawet spontaniczne niesienie pomocy  są silnie skorelowane z obywatelskim za-
angażowaniem”. Ci „którzy należą do formalnych i nieformalnych sieci społecznych, są 
bardziej skłonni poświęcać swój czas i pieniądze w dobrej intencji, niż ci, którzy funk-
cjonują w izolacji społecznej. Z tych powodów altruizm jest ważnym objawem pozwa-
lającym zdiagnozować obecność kapitału społecznego. Dlatego też jakakolwiek próba 
oszacowania kapitału społecznego musi obejmować przegląd tendencji w rozwoju wo-
lontariatu, ) lantropii i altruizmu”10.

Poświęcanie czasu i pieniędzy na pomaganie innym ma w polskim społeczeństwie, 
w przeciwieństwie do społeczeństw szeroko rozumianego Zachodu, stosunkowo krót-
ki rodowód. Wydaje się to dziwne, gdyż troska o innych stanowi jedną z ważniejszych 
zasad wiary chrześcijańskiej, którą przecież żywo deklarują Polacy. Niewątpliwie nie-
bagatelny wpływ na taką sytuację wywarła trudna polska historia. Jednakże nie należy 
popadać w skrajny pesymizm, gdyż „nowoczesna ) lantropia pojawiła się na przełomie 
XIX i XX wieku, nie tylko wskutek nowej akumulacji bogactwa towarzyszącej rewolu-
cji przemysłowej, ale również dzięki powstaniu nowych technik społecznych, stymulu-
jących zwykłych obywateli do okazywania wsparcia – lokalnych funduszy zapomogo-
wych, fundacji wspólnotowych, stopniowej profesjonalizacji i zarządzania pracą wo-
lontariuszy. (…) Kościół pozostał najważniejszym źródłem ) lantropii i wolontariatu, 
jednak dołączyły do niego nowe instytucje zorganizowanego altruizmu – fundacje, kor-
poracje i wszelkiego rodzaju organizacje społeczne”11.

9 J. Boczoń, E. Toczyska, Możliwości samopomocy w województwie gdańskim, „Pomost”, nr 7 z 1991 r., s. 26.

10 R. D. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, War-
szawa 2008, s. 197.

11 Ibidem, s. 197-198.
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Poczynając od roku 2001 badania zaangażowania Polaków w tym zakresie  prowa-
dzi ) rma SMG/KRC na zlecenie Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia KLON/JA-
WOR. Noszą one nazwę „Wolontariat i ) lantropia Polaków”. Dzięki ich systematyczno-
ści udało się już wychwycić charakterystyczne tendencje towarzyszące wolontariatowi 
i ) lantropii Polaków. 

Zarówno wolontariat, jak i ) lantropię można potraktować jako zachowania altru-
istyczne, a więc – zgodnie ze Słownikiem Wyrazów Obcych – kierujące się dobrem 
innych oraz bezinteresowną gotowością do poświęceń12. Jak zauważa Robert Put-
nam: „Zachowania altruistyczne idą ze sobą w parze. Presja codziennego życia spra-
wia, że czas i pieniądze często wydają się alternatywnymi środkami wyrażania naszej 
wielkoduszności. Jeśli brakuje nam jednego, zawsze możemy zaoferować drugie. Jednak 
ogólnie rzecz biorąc, wolontariat i ) lantropia uzupełniają się, a nie zastępują. Niektórzy 
oddają dużo czasu i pieniędzy, inni tylko trochę jednego z dóbr”13. Są też tacy, którzy nie 
angażują się wcale – pozostając wobec potrzeb innych na uboczu.

Właściwe zrozumienie altruistycznych zachowań Polaków wymaga pewnych wyjaś-
nień terminologicznych. Kluczowe w tym wypadku są terminy wolontariusz i ' lantrop. 
Odwołując się do Słownika Wyrazów Obcych w wypadku określenia wolontariusz czyta-
my, że jest to: „osoba pracująca gdzieś dobrowolnie, bez wynagrodzenia, zwłaszcza opie-
kująca się  nieuleczalnie chorymi lub niepełnosprawnymi ludźmi”14. Natomiast według 
słownikowej interpretacji ' lantrop jest to: „człowiek majętny, wspomagający potrzebują-
cych”15. De) nicje te nie wydają się do końca adekwatne, stąd warto odwołać się do badań.

Zgodnie z najnowszym raportem: „Wolontariat, ) lantropia i 1%” z 2006 roku, pol-
skimi wolontariuszami są najczęściej kobiety. Ich liczba wynosiła około 24% badanych. 
Natomiast w wypadku mężczyzn wskaźnik ten był niewiele mniejszy, bowiem wynosił 
20 proc.16. Jest to stosunkowo niewielka różnica. Ponadto w roku 2006 po raz pierwszy 
liczba kobiet zaangażowanych w wolontariacie była większa niż mężczyzn (patrz tab. 
nr 1). Wszystkie badania, począwszy od 2001 r., odnotowują największy poziom wo-
lontariatu wśród młodzieży – głównie uczniów i studentów, a najmniejszy wśród osób 
powyżej 55 roku życia.

Tabela nr 1. Wolontariusze

Płeć 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mężczyzna 8,0% 10,1% 17,1% 20,9% 25,3% 20,2%
Kobieta 11,9% 11,9% 18,3% 15,9% 21,2% 23,6%

Źródło: www.wolontariat.org.pl, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. Raport z badań 2005, 
s. 19; J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. Raport z badań 2006, s. 34.

12 Wielki Słownik Wyrazów Obcych PWN, pod red. M. Bańko, Warszawa 2008, s. 48.

13 R. D. Putnam, op. cit., s. 199-200.

14 Wielki Słownik Wyrazów Obcych PWN…, s.1335.

15 Ibidem, s. 390.

16 www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. Raport z badań 2006, s. 37 
(pobrano 11. 09. 09 r.).
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Zaobserwowano również ścisły związek między wykształceniem a statusem ekono-
micznym badanych. Podkreślał to już w odniesieniu do społeczeństwa amerykańskie-
go R. Putnam pisząc: „Kto najhojniej o) arowuje swój trud i oszczędności? Odpowiedź 
nie niesie niespodzianek: ludzie zamożni i dobrze wykształceni, którzy dysponują naj-
większymi zaletami osobistymi i zasobami ) nansowymi, są bardziej niż inni skłonni 
pracować jako wolontariusze, wpłacać pieniądze na cele społeczne oraz oddawać krew. 
Wykształcenie jest jednym z najsilniejszych predyktorów praktycznie wszystkich form 
altruizmu”17.

Z kolei w odniesieniu do działalności ) lantropijnej, od samego początku badań 
zdecydowanie dominowały kobiety (patrz tab. nr 2). Stopień zaangażowania mężczyzn 
w 2006 roku zdecydowanie zmalał.

Tabela nr 2. Darczyńcy

Płeć 2003 2004 2005 2006

Mężczyzna 32,2% 34,9% 36,7% 29,5%
Kobieta 36,1% 43,3% 46,6% 33,4%

Źrodło: www.wolontariat.org.pl, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. Raport z badań 2005, 
s. 19; J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. Raport z badań 2006, s. 34.

W tym wypadku również można zaobserwować związek między poziomem wy-
kształcenia oraz stopniem zamożności, a tą formą aktywności. Stosunkowo najwięcej 
darczyńców jest wśród osób wykształconych oraz dobrze zarabiających, gdzie dochód 
na członka rodziny wynosi ponad 1 tys. zł na miesiąc. Jednak nie ma w tym wypadku 
czysto liniowego związku, gdyż wielu darczyńców rekrutuje się również z grupy osób 
o dochodzie nie przekraczającym 400 zł miesięcznie na osobę w rodzinie18.

Interesujące wydają się również międzyregionalne różnice aktywności w tych 
dwóch sferach. W wypadku liczby darczyńców najlepiej uplasowała się Polska połu-
dniowo-wschodnia i południowa oraz zachodnia. Natomiast w odniesieniu do liczby 
osób zaangażowanych w wolontariat, najlepszą pozycję zajęło południe i zachód. Nie 
najgorzej uplasowały się również tereny Polski południowo-wschodniej19.

Związek między wolontariatem i ) lantropią już na tym etapie rozważań wydaje 
się nad wyraz ścisły, bowiem: „) lantropia, wolontariat i włączanie się wzmacniają się 
wzajemnie i mają moc tworzenia odruchowych skłonności, czyli tego co Alexis de Toc-
queville określił jako skłonność serca”20. Kogo więc dotyczy ta skłonność i komu służy? 
Obok odpowiedzi na pytanie: kto pomaga?, wyjaśnienia wymaga: komu pomaga?, tzn. 
kto jest adresatem tej pomocy. 

17 R. D. Putnam, op. cit., s. 200.

18 www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. Raport z badań 2006, s. 37.

19 Ibidem, s. 38 (pobrano 11. 09. 2009 r.).

20 R. D. Putnam, op. cit., s. 206.
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Jeżeli spojrzymy na osoby zaangażowanie w wolontariat, to najczęściej na gruncie 
polskim wspomagają one: organizacje i grupy pomagające najuboższym; organizacje 
i ruchy religijne, para) alne oraz organizacje i grupy działające w sferze edukacji i wy-
chowania (patrz tab. nr 3).

Tabela nr 3. Wolontariat w różnych rodzajach organizacji (w procentach)

Lp. Organizacje 2003 2004 2005 2006

1. Organizacje pomocy charytatywnej dla osób najuboższych, 
bezdomnych

3,3 2,5 4,3 7,8

2. Organizacje i ruchy religijne, wspólnoty para) alne, misje 2,3 2,9 3,7 3,2
3. Organizacje edukacyjne, oświata, wychowanie i opieka nad 

dziećmi i młodzieżą (w tym komitety rodzicielskie, wspie-
ranie placówek oświatowych)

4,3 2,2 1,7 2,2

4. Organizacje sportowe (np. kluby i związki sportowe) 1,4 2,4 1,3 1,9
5. Organizacje ekologiczne, ochrony środowiska, opieki nad 

zwierzętami
1,4 1,3 1,8 1,8

6. Ochotnicza Straż Pożarna, GOPR, WOPR itp. 1,9 2,2 3,3 1,7
7. Organizacje zajmujące się pomocą humanitarna, pomocą 

o) ara klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą
0,2 0,1 1,3 1,4

8. Organizacje ochrony zdrowia lub rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych (w tym wspieranie placówek medycznych)

1,2 1,2 1,4 0,8

9. Organizacje naukowe, kulturalne (np. związki artystyczne, 
chóry, orkiestry, zespoły taneczne itp.)

1 1 0,7 0,6

10. Organizacje zajmujące się pomocą związaną z uzyskaniem 
zatrudnienia lub pracą zawodową, w tym pomocą dla osób 
bezrobotnych, szkoleniami zawodowymi, zatrudnieniem 
osób o ograniczonych szansach na rynku pracy

- - 0,3 0,6

11. Wspólnoty lokalne (np. komitet osiedlowy, komitet budo-
wy drogi, wspólnota mieszkaniowa, rada mieszkańców itp.)

0,2 0,9 1,6 0,5

12. Formalne lub nieformalne instytucje wzajemnościowe 
– inicjatywy członkowskie służące wzajemnej pomocy ) -
nansowej lub materialnej, oparte na zasadzie wzajemności 
wśród członków

- - 0,1 0,5

13. Partie, ugrupowania polityczne i ruchy polityczne 0,4 0,3 0,7 0,4
14. Organizacje zajmujące się walka z korupcją, obywatelską 

kontrola działań administracji, zwiększeniem odpowie-
dzialności polityków przed wyborami

- - 0,6 0,3

15. Ruchy i organizacje samopomocowe (np. anonimowych al-
koholików, bezrobotnych, niepełnosprawnych itp.)

0,6 0,2 0,3 0,3

16. Organizacje służące ochronie lokalnych tradycji i zwycza-
jów, folkloru (np. towarzystwa regionalne)

0,1 0,2 0,1 0,3

17. Organizacje młodzieżowe (np. harcerstwo, związki studen-
ckie)

0,4 0,6 1 0,2

18. Organizacje kombatanckie, seniorów, emerytów i rencistów 0,1 0,4 0,4 0,2
19. Banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowe lub 

pożyczkowe
- - 0,4 0,2
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20. Ruchy społeczne, akcje o powszechnym zasięgu, kampanie 
adresowane do szerokich grup obywateli

0,5 0,5 0,1 0,2

21. Spółdzielnie (z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych) - - 0,1 0,2
22. Organizacje turystyczne i rekreacyjne (np. towarzystwa tu-

rystyczne, związki wędkarzy, działkowców, myśliwych itp.)
1,1 1,1 1,5 0,1

23. Związki zawodowe 0,9 0,8 0,8 0,1
24. Organizacje kobiece (np. Liga Kobiet Polskich, koła gospo-

dyń wiejskich)
0,3 0,3 0,7 0,1

25. Organizacje i grupy producentów, grupy służące współpra-
cy gospodarczej (np. grupy producentów rolnych, organi-
zacje przedsiębiorców, hodowców, plantatorów)

- - 0,4 0,1

26. Organizacje hobbystyczne (np. związki ) latelistów) 0,2 0,6 0,3 0,1
27. Samorządy i izby zawodowe, cechy, organizacje pracodaw-

ców
0,2 0,2 0,3 0

28. Inne 0,3 0,9 1,1 1,2

Źródło: www.wolontariat.org.pl, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. 
Raport z badań 2005, s. 8-9; J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. 

Raport z badań 2006, s. 17-18.

Warto zwrócić również uwagę na charakter pracy wykonywanej przez wolonta-
riuszy. Niezwykle pozytywnie należy odebrać fakt, że w prawie co drugim przypadku 
zaangażowanie to polegało na stałej pomocy określonej organizacji, instytucji, a nawet 
osobie indywidualnej (patrz tab. nr 4).

Tabela nr 4. Rodzaj pracy na rzecz innych

Rodzaj pracy
% odpowiedzi 

wśród wolontariuszy

Zbiórki pieniędzy, darów rzeczowych 11,2%
Stała, regularna praca na rzecz organizacji lub osób 
indywidualnych

45,6%

Pojedyncze akcje, przypadki jednorazowej pomocy 21,1%
Inne odpowiedzi, nie klasy) kowane 26,6%

Źródło: www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. 
Raport z badań, s. 19.

Porównanie badań z lat 2001-2006 wyraźnie wskazuje na systematyczny wzrost po-
pularności wolontariatu. W 2006 r. 6,6 mln, a więc 21,9 proc. Polaków poświęciło bez-
interesownie swój czas na pracę na rzecz organizacji lub grup.  W roku 2006 nastąpiło 
jednak znaczne zahamowanie dotychczasowej tendencji wzrostowej. Należy się jednak 
zgodzić z opracowującymi wyniki badań J. Herbstem i M. Gumkowską, że „trudno na 
podstawie nieznacznych zmian wysuwać tezy o atro) i aktywności społecznej w Polsce 
czy o kryzysie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wolontariat nie jest jedynie po-
chodną prospołecznych postaw, ale także obiektywnych uwarunkowań gospodarczo-
strukturalnych wyznaczających zachowania i strategie życiowe ludzi. Warto jednak za-
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uważyć, że nowe dane o wolontariacie wpisują się w niepokojące wyniki innych badań 
dotyczących polskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora pozarządowego. Jak 
z nich wynika, liczba organizacji nie zwiększyła się tak, jak sugerowałyby dane z o) cjal-
nych rejestrów, a przy tym pogorszeniu uległa ich kondycja. W ich działaniach uczest-
niczy mniej ludzi, obniżył się też ich potencjał zatrudnieniowy. Zmniejszyła się przy 
tym skala zaangażowania Polaków w działalność o charakterze ) lantropijnym. Nie ob-
rastamy także w zaufanie, od lat stanowiąc pod tym względem negatywny punkt odnie-
sienia dla reszty Europy. Według najbardziej optymistycznych wyników, zaufanie wo-
bec innych deklaruje mniej więcej jeden na pięciu Polaków. Według innych tylko jeden 
na dziesięciu”21.

Brak zaufania cechujący Polaków znajduje również odzwierciedlenie w tym komu 
pomagają. W pierwszej trójce znalazły się: organizacje troszczące się o najuboższych 
lub bezdomnych; organizacje i ruchy religijne, para) alne oraz organizacje zajmujące się 
pomocą o) ara klęsk żywiołowych (patrz tabela nr 5).

Tabela nr 5. Organizacje uzyskujące wsparcie w postaci darowizn

Organizacje otrzymujące wsparcie 2003 2004 2005 2005

Organizacje świadczące pomoc charytatywną dla osób najuboż-
szych, bezdomnych

16,1 20,3 19,7 16,7

Organizacje i ruchy religijne, wspólnoty para) alne, misje 9,2 7,9 11,2 7,3
Organizacje zajmujące się pomocą humanitarną, pomocą o) a-
rom klęsk żywiołowych w kraju i za granicą

1 1,4 10,7 5,1

Organizacje edukacyjne, oświatowe, zajmujące się wychowaniem 
i opieką nad dziećmi i młodzieżą (w tym komitety rodzicielskie, 
wspieranie placówek oświatowych)

4,4 2,7 4,1 3,4

Organizacje ochrony zdrowia lub zajmujące się rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych (w tym wspieranie palcówek medycznych)

6,1 6,8 5,8 2,8

Organizacje ekologiczne, zajmujące się ochroną środowiska, 
opieką nad zwierzętami

1,8 1,3 1,8 1,8

Organizacje sportowe (np. kluby i związki sportowe) 0,6 1,2 0,6 1,2
Ochotnicza Straż Pożarna, GOPR, WOPR itp. 1,7 1,3 2,6 1
Ruchy społeczne, akcje o powszechnym zasięgu, kampanie adre-
sowane do szerokich grup obywateli

4,2 3,3 0,7 0,9

Organizacje zajmujące się pomocą związaną z uzyskaniem za-
trudnienia lub pracą zawodową, w tym pomocą dla osób bezro-
botnych, szkoleniami zawodowymi, zatrudnianiem osób o ogra-
niczonych szansach na rynku pracy

- - 0,6 0,6

Wspólnoty lokalne (np. komitet osiedlowy, komitet budowy dro-
gi, wspólnota mieszkaniowa, rada mieszkańców)

0,1 0,2 1,1 0,4

Ruchy i organizacje samopomocowe (np. anonimowych alkoholi-
ków, bezrobotnych, niepełnosprawnych itp.)

0,5 0,4 0,4 0,4

21 www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. Raport z badań 2006, s. 15 
(pobrano 11. 09. 2009 r.).
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Organizacje zajmujące się turystyką i rekreacją (np. towarzystwa 
turystyczne, związki wędkarzy, działkowców, myśliwych itp.)

1 0,6 0,7 0,3

Organizacje zajmujące się nauką, kulturą lub sztuką (np. związki 
artystyczne, chóry, orkiestry, zespoły taneczne)

0,3 0,4 0,7 0,3

Związki zawodowe 0,5 0,7 0,6 0,3
Organizacje młodzieżowe (np. harcerstwo, związki studenckie) 0,4 0,4 0,4 0,2
Organizacje kobiece (np. Liga Kobiet Polskich, koła gospodyń 
wiejskich)

0,3 0,2 0,3 0,2

Organizacje kombatanckie, seniorów, emerytów i rencistów 0,2 0,3 0,4 0,1
Organizacje zajmujące się ochrona lokalnych tradycji i zwycza-
jów, folkloru (np. towarzystwa regionalne)

0,2 0,1 0,2 0,1

Samorządy i izby zawodowe, cechy, organizacje pracodawców 0,4 0,2 0,1 0,1
Organizacje zajmujące się walką z korupcją, obywatelską kontrolą 
działań administracji, zwiększeniem odpowiedzialności polity-
ków przed wyborami.

- - 0,1 0,1

Organizacje hobbystyczne (np. związek ) latelistów itp.) 0,2 0,3 0,3 0
Partie, ugrupowania i ruchy polityczne 0,2 0,2 0,1 0
Inne 0,9 2,4 1,1 1,3

Źródło: www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. 
Raport z badań 2006, s. 21-22.

Analizując powyższą tabelę jasnym staje się, że liczba darczyńców ma raczej ten-
dencję spadkową. Podobne zjawisko widoczne jest również w kwotach pieniężnych 
przekazywanych organizacjom. Połowa darczyńców przekazała kwotę nie większą niż 
50 zł. Co czwarty wyasygnował na ten cel między 50 a 200 zł. Powyżej 400 zł przekazało 
zaledwie 3 proc. pytanych (patrz tab. nr 6).

Tabela nr 6. Kwoty przekazywane przez darczyńców

Kwota 2003 2004 2005 2006

1 do 50 zł 44% 51% 46,3% 50,3%
51 do 100 zł 16,9% 17,6% 21,2% 15%
101 do 200 zł 12,5% 14,4% 9,4% 11,4%
201 do 400 zł 5,5% 3,8% 5,6% 1,4%
401 do 600 zł 2,1% 1,2% 2,7% 1,0%
601 do 800 zł 0,6% 0,4% 1% -
801 do 1000 zł 1,2% 0,6% 1,7% -
1001 do 2000 zł 0,6% 0,2% 1% 1%
2001 i więcej 0,3% 0,6% 0,8% 1,1%
nie wiem/trudno powiedzieć 16,3% 10,4% 10,4% 18,8%

Źródło: J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. 
Raport z badań 2006, s. 22-23.
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Najczęściej Polacy przekazują pieniądze w ulicznych zbiórkach, wrzucając je do 
puszki. Drugą najpopularniejszą metodą wspierania potrzebujących jest zakup przed-
miotów, z których dochód jest przeznaczony na cele dobroczynne, zaś nową meto-
dą przekazywania pieniędzy jest udział w akcjach charytatywnych, wykorzystujących 
możliwości przekazania pieniędzy za pośrednictwem sieci telefonii komórkowych22.

Powody społecznego angażowania się najczęściej płyną z poczucia moralnego czy 
religijnego obowiązku. Drugim powodem jest nadzieja, że pomoc będzie w przyszłości 
odwzajemniona. Wielu angażuje się, dlatego że interesuje się wykonywana praca i spra-
wia im ona przyjemność. Dla innych natomiast ważną motywacja staje się fakt, że nie 
potra) ą odmówić, bądź motywują ich znajomi i bliscy. Znajduje to bezpośrednie prze-
łożenie na ) lantropie.  (patrz tab. nr 7).

Tabela nr 7. Powody angażowania się w wolontariat (w procentach)

Powody 2005 2006

Uważam, że powinno się innym pomagać (mam takie moralne, religijne lub 
polityczne przekonania)

63,9 49,5

Uważam, że jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie 32,8 26,9
Sprawia mi to przyjemność/interesuję się tym 36,9 20,8
Nie potra) ę odmawiać 21,5 20,6
Moi znajomi i bliscy też to robią 18,4 11,2
Chcę zdobyć nowe umiejętności, nauczyć się czegoś nowego 16,2 10,2
Daje mi to możliwość bycia między ludźmi, nawiązania kontaktów, pozwala 
pożytecznie wykorzystać czas

21,9 8,8

Mam do spłacenia dług (kiedyś ktoś pomógł mnie) 5,5 3,8

Źródło: www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. 
Raport z badań 2006, s. 24-25.

Systematyczna analiza badań skłania do wniosku, że Polacy w coraz mniejszym 
stopniu wykazują zaangażowanie w działania społeczne. W poprzednich badaniach re-
spondenci wskazywali głównie, usprawiedliwiając swoją bierną postawę w tym zakre-
sie, na konieczność zadbania w pierwszej kolejności o siebie i rodzinę. W 2006 r. zdecy-
dowanie na pierwsze miejsce wysunął się brak zainteresowania tego rodzaju działania-
mi. Wysoka pozycję zajmuje również brak czasu (patrz tabela nr 8).

22 R. D. Putnam, op. cit., s. 199. Rekordzistami, jeżeli chodzi o przekazywanie pieniędzy na wszelką działalność 
społeczną są Amerykanie, którzy jak patetycznie stwierdza R. D. Putnam są „hojnym narodem”, z którego 
„blisko połowa deklaruje podjęcie jakiegoś rodzaju prac społecznych, obejmujących zarówno wolontariat 
w zorganizowanych instytucjach, na przykład kościołach czy szpitalach, jak i pomaganie o nieformalnym 
charakterze, na przykład popilnowanie dzieci sąsiadów. Według jednego z często cytowanych wyliczeń 
53 mln Amerykanów przepracowało społecznie w 1995 r. 20 mln godzin. Co więcej, wpłacili imponującą 
ilość pieniędzy na cele charytatywne 143,5 mld dolarów, z czego ponad trzy czwarte (109 mld) pochodzi od 
żyjących osób prywatnych. W 1992 r. obywatele Stanów Zjednoczonych jako honorowi krwiodawcy oddali 
1,5 mln galonów krwi, a przytłaczająca większość dawców powiedziała, że ich główną motywacją była po 
prostu chęć pomagania innym. W 1989 roku 74 proc. Amerykanów zadeklarowało wpłacanie pieniędzy na 
cele dobroczynne, 35 proc. mówiło, że pracowało społecznie, 23 proc. deklarowało oddanie krwi”. 
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Tabela nr 8. Przyczyny braku zaangażowania

Powody 2005 2006

Nie interesuje się tym, nigdy o tym nie myślałe(a)m 27,6 33,8
Nie mam czasu 26,3 32,9
Muszę zatroszczyć się przede wszystkim o siebie i rodzinę 36 26,8
Nikt mnie o to nie prosił 15,4 14,2
Nie sądzę, żebym miał(a) coś do zaoferowania 6,2 8,5
Nie mam zaufania do działań organizacji, nie sądzę, żeby warto było 
im pomagać

6,3 6,3

Nie napotkałem(am) żadnej interesującej grupy/organizacji 7 6,1
Sądzę, że nie jestem do tego ) zycznie zdolny(a) 5,1 4,6
Nie wiem, gdzie znaleźć informacje o możliwości zaangażowania się 4,7 1,8
W przeszłości miałem(am) złe doświadczenia z takim rodzajem pracy 1,9 1,5

Źródło: www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. 

Raport z badań 2006, s. 28.

Analiza całokształtu badań poświęconych zaangażowaniu społecznemu Polaków 
skłania do wniosku, że na tle większości państw europejskich wypadamy niekorzystnie. 
Dotyczy to również państw Europy Środkowej i Wschodniej, które mają podobny do 
Polski balast historyczny. Dla porównania na Węgrzech w tego typu działania zaanga-
żowało się w roku 2004 – 40 proc. obywateli powyżej 14 roku życia. W Czechach nato-
miast odsetek ten wyniósł 32 proc. Znacznie gorzej wypadamy natomiast w porówna-
niu z krajami Europy Zachodniej. Najwięcej wolontariuszy odnotowano w państwach 
skandynawskich tzn. Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Danii. Jak podkreśla J. Herbst 
i M. Gumkowska, w badaniu European Value Survey z 2000 r. wśród 32 badanych kra-
jów Polska znalazła się na 29. miejscu pod względem poziomu zaangażowania w dzia-
łania lokalnych organizacji woluntarystycznych23. Polacy odbiegają więc od średniej eu-
ropejskiej24.

Pytanie, co jest przyczyną bierności Polaków, stanowi przedmiot dociekań znaw-
ców zagadnienia. Wśród najczęściej przytaczanych argumentów znajdują się te: „od-
wołujące się do historii relacji pomiędzy instytucjami publicznymi – zwłaszcza zaś in-

23 www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. Raport z badań 2006, s. 29 
(pobrano 11. 09. 2009 r.). 

24 R. D. Putnam, op. cit., s. 83. Jeszcze gorzej wypadamy na tle Stanów Zjednoczonych. „Amerykanie są bardziej 
skłonni uczestniczyć w dobrowolnych stowarzyszeniach niż obywatele większości innych państw” – zauważa 
R.D. Putnam – „Pomysłowość Amerykanów w tworzeniu organizacji nie zna granic. Przeglądając w Word 
Almanach listę 2.380 ogólnokrajowych stowarzyszeń (…) znajdziemy tak intrygujące grupy, jak Wielki Zjed-

noczony Zakon Antylop, Stowarzyszenie Wielbicieli Płomiennej Miłości Elvisa Presleya, Stowarzyszenie Wete-

ranów Armii Polskiej w Ameryce, Związek Cymbalistów Appalachów Południowych, Narodowe Towarzystwo 

Historii Banitów i Prawników. Obecnie wielu Amerykanów angażuje się w działania organizacji szkolnych 
i edukacyjnych, takich jak Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli, związanych z rekreacją lub praca zawodo-
wą, grup religijnych, młodzieżowych, wspólnot sąsiedzkich lub własnościowych, klubów i bractw, organizacji 
charytatywnych i innych. Ogólnie rzecz biorąc, taka różnorodność a) liacji organizacyjnych cechuje Amery-
kanów co najmniej od lat 50. XX wieku”.
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stytucjami Państwa – a polskim społeczeństwem, od czasów zaborów będących hi-
storią napięć i kon( iktu, konspiracji i przymusu. Od lat 70. XX w. dla opisu udziału 
Polaków w sprawach publicznych używa się często sformułowanej przez S. Nowaka 
metafory próżni społecznej, odnoszącej się do wycofania Polaków w sferę relacji to-
warzyskich i rodzinnych. (…) Jak się wydaje, po kilkunastu latach transformacji sy-
stemowej teorię tą można uzupełnić o kilka nowych argumentów dotyczących przy-
czyn bierności Polaków. Wśród nich, poczesne miejsce zajmuje argument odnoszący 
się do braku poczucia sprawczości, braku poczucia wpływu na najbliższe otoczenie 
i decyzje go dotyczące. Poczucie to rodzi się zarówno z owej społecznej próżni, z wy-
obcowania o) cjalnych instytucji i wciąż żywego w polskiej wyobraźni zbiorowej po-
działu na nas (czyli społeczeństwo) i ich (czyli władzę), jak i z realnych problemów 
związanych z dojrzałością demokracji i znaczeniem obywatelskiego głosu na pozio-
mie lokalnym”25. Sytuacje najlepiej oddają wyniki badań przeprowadzonych w 2006 
roku (patrz tabela nr 9).

Tabela nr 9. Wpływ obywateli na działalność samorządów lokalnych

Przypuśćmy, że chciał(a)by Pan(i), aby władze lokalne coś ulepszyły 

w najbliższym Pana(i) otoczeniu. Jak Pan(i) sądzi, na ile prawdopodobne jest, 

że mógłby/mogłaby Pan(i) coś osiągnąć w tej sprawie?

% odp.

Bardzo prawdopodobne 2,4
Dość prawdopodobne 19,2
Raczej nieprawdopodobne 37,7
Zupełnie nieprawdopodobne 20,3
Trudno powiedzieć 20,4
Ogółem 100,0

Źródło: www.wolontariat.org.pl, J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, ) lantropia i 1%. 
Raport z badań 2006, s.45.

Polacy oceniają więc wybrane przez siebie władze marnie, gdyż prawie 60 proc. 
jest przekonana o braku wpływu na działalność samorządów lokalnych. Jest to o tyle 
dziwne, że sami dokonują wyboru swych reprezentantów we władzach lokalnych oraz 
centralnych.

Do tej pory brak zaufania do władz rekompensowały Polakom nieformalne kon-
takty społeczne. Niestety, tak jak w wielu innych społeczeństwach, stają się one w Pol-
sce coraz rzadsze. Ludzka natura jednak sprawia, że z pewnością nie staniemy się pu-
stelnikami. Być może z czasem wzrośnie nasze zaufanie do władz i samych siebie, któ-
re znajdzie bezpośrednie przełożenie na różne formy aktywności społecznej, bowiem: 
„zaangażowanie się w wolontariat skłania do jeszcze większego angażowania się w wo-
lontariat, tak formalny, jak i nieformalny. Przynależność organizacyjna zdaje się wpajać 
umiejętności obywatelskie i utrzymującą się całe życie dyspozycję do zachowań altrui-

25 Ibidem, s. 45.
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stycznych. Dorośli wolontariusze i darczyńcy wyróżniają się przede wszystkim zaanga-
żowaniem obywatelskim (…)”26. 

Polska niewątpliwie potrzebuje obywatelskiej odnowy, cechującej się m.in. zaan-
gażowaniem w sprawy społeczne i polityczne. Nadzieję niewątpliwie należy pokładać 
w pokoleniu milenijnym, które być może zrekompensuje Polsce długi (bowiem rozpo-
czynający się od 1945 r.) okres nieobywatelskości poprzednich pokoleń.

26 R. D. Putnam, op. cit., s. 207.


