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aBStraKt

Wolontariat staje się obecnie ważnym elementem działania w sferze publicznej, 
która wymaga jakościowych przeobrażeń i kreowania nowej odpowiedzialno-
ści społecznej. Charakterystyczne cechy wolontariatu są głównie związane 
z tym, że w centrum jego zainteresowań jest człowiek potrzebujący pomocy. 
Wolontariat może się również koncentrować na wspieraniu ludzi znajdujących 
się w różnych sytuacjach kryzysowych. I chociaż historia pomocy społecznej 
pokazuje wiele przykładów związku między wolontariatem a  profesjonalną 
pracą socjalną, współczesny wolontariusz nie może być utożsamiany z  pra-
cownikiem socjalnym. Niemniej jednak aktywność społeczna studentów przy-
gotowujących się do zawodów społecznych ma ogromne znaczenie dla samo-
wychowania i  kształtowania kompetencji profesjonalnych oraz zawodowych 
doświadczeń. Refleksja nad wolontariatem i jego rolą na płaszczyźnie edukacji 
do pracy socjalnej może być traktowana jako element dyskusji nad edukacją 
do demokracji oraz do aktywności w przestrzeni publicznej w ogóle. Przed-
miotem artykułu jest teoretyczna analiza wybranych aspektów wolontariatu 
i profesjonalnej pracy socjalnej, wyłonienie możliwych podobieństw i różnic 
między tymi formami działania społecznego oraz podkreślenie roli wolontaria-
tu w kształtowaniu kompetencji profesjonalnych w pracy socjalnej.
Słowa kluczowe: wolontariat a praca socjalna, sylwetka wolontariusza, wolon-
tariat a kształcenie kompetencji profesjonalnych

WProWadzenie 
Wzór dla współczesnej europejskiej dobroczynności i wolontariatu ustano-
wiły praktyki przyjęte w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, dla któ-
rych troska o współbraci w wierze należała do centralnych wartości i była 
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świadectwem możliwości rozwijania solidarności społecznej (Królikowska, 
2004, s. 19). Obecnie zaś wolontariat staje się ważnym elementem życia pu-
blicznego i elementem kształtowania obywatelskiej aktywności i społecznej 
odpowiedzialności. 

Rozwój działalności społecznej w Polsce nastąpił na przełomie XIX i XX 
wieku. Wówczas to „praca społeczna nabrała charakteru powszechnego, tak 
jak powszechny był jej ostateczny cel, który stanowiło podtrzymanie bytu 
narodu i  odzyskanie niepodległości” (Radwan-Pragłowski, Frysztacki, 
1996, s. 259). Okres międzywojnia – związany z budową demokratycznych 
struktur funkcjonowania państwa polskiego – był jednocześnie czasem 
ewoluowania działań prospołecznych oraz rozwoju instytucji opieki i orga-
nizacji pozarządowych. Koordynatorem działalności opiekuńczej było Mi-
nisterstwo Pracy i Opieki Społecznej, a jego zadaniem było m.in. rejestracja 
towarzystw i fundacji oraz popieranie stowarzyszeń i związków prowadzą-
cych działania społeczne o  charakterze opiekuńczym, które wspomagały 
system państwowych instytucji opieki (Balcerek, 1978, s. 131).

Początki współczesnej działalności społecznej i  rozwoju wolontariatu 
w Polsce sięgają przełomu lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to okres 
transformacji społeczno-ekonomicznej i kształtowania nowego systemu po-
mocy społecznej wyzwolił aktywność wielu organizacji pozarządowych, 
które uzupełniały działania rządowe w sferze pomocy i opieki. Od 1989 r. 
zaobserwowano dużą dynamikę przyrostu organizacji non-profit i rozbudo-
wę trzeciego sektora, a po 10 latach transformacji w grudniu 1999 r. było już 
zarejestrowanych w Polsce 58 459 organizacji pozarządowych. Organizacje te 
ze względu na swoją różnorodność i swobodę działania mają większą zdolność 
szybkiego reagowania na pojawiające się potrzeby społeczne, a wykorzystując 
ruchy oddolne – także większą gotowość do podejmowania inicjatyw i wdra-
żania nowych rozwiązań w dziedzinie pomocy. W dużej mierze opierają też 
one swoją działalność na pracy wolontariuszy (Laskowska, 2005, s. 202). 

Specyficzne cechy wolontariatu są dziś kojarzone głównie z  tym, że 
w centrum zainteresowania jest człowiek potrzebujący pomocy, dlatego też 
często jest on kojarzony z pracą socjalną jako działaniem wspierającym na 
rzecz innych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Najnowsza 
historia pomocy społecznej przybliża przykłady powiązań pracy wolonta-
riackiej z działaniami zawodowymi pracowników socjalnych. Funkcjono-



Rola wolontariatu w kształtowaniu przyszłych kompetencji…

89Praca Socjalna nr 6(32) 2017, S. 87–101

wanie wielu instytucji o  charakterze pomocowym (hospicjów, ośrodków 
dla bezdomnych, świetlic środowiskowych dla dzieci i  młodzieży i  in.), 
które zatrudniają stosunkowo niewielką liczbę profesjonalistów, nie byłoby 
możliwe bez udziału wolontariuszy. 

Refleksja nad aktualnym obrazem wolontariatu oraz nad jego rolą w roz-
wijaniu kompetencji profesjonalnych, szczególnie w dziedzinie pracy socjal-
nej, może być traktowana jako element dyskursu na temat przygotowania 
do zawodów pomocowych, wychowania do demokracji i kształtowania ak-
tywności obywatelskiej. 

Celem artykułu jest analiza relacji wolontariatu z pracą socjalną, cha-
rakterystyka cech i  dylematów etycznych społecznika/wolontariusza oraz 
refleksja nad znaczeniem wolontariatu w kształtowaniu przyszłych kompe-
tencji profesjonalnych w pracy socjalnej.

Wolontariat jako SPołeczne działanie 
Wolontariat w Polsce jako społeczne działanie ma swoje źródła w pedago-
gice społecznej początku XX wieku. Już Helena Radlińska zwracała uwa-
gę na istotę działalności społecznej, której zakres i formy zależą od stanu 
instytucji prawnie ustanowionych i stanu prac ochotniczych. Według niej 
działalność ta powinna być prowadzona siłami społecznymi zarówno przez 
państwo i  instytucje społeczne tworzone odgórnie, jak i  te tworzone „od 
dołu”, czyli organizacje społeczne (por. Radlińska, 1961, s. 377–378).

Obecnie pojęcie wolontariatu odnosi się do działań na rzecz dobra 
wspólnego, a współczesna definicja wolontariatu ujmuje go jako bezpłatne 
i dobrowolne działanie na rzecz innych osób nie związanych więzami ro-
dzinno-koleżeńsko-przyjacielskimi albo na rzecz jakiejś sprawy, społeczno-
ści lokalnej, środowiska naturalnego, w ramach pozarządowych organizacji 
non-profit, bądź innych zespołów zinstytucjonalizowanych, działających 
pro publico bono. Zwykle kojarzone jest ono z bezpłatną formą pracy zwią-
zanej z pomocą drugiemu człowiekowi, opieką nad ludźmi potrzebującymi. 
Mirosław Górecki (2012b, s. 79) wymienia dwie istotne funkcje wolonta-
riatu: ogólnospołeczne i autokreacyjne.

Rada Unii Europejskiej w preambule do decyzji w sprawie Europejskie-
go Roku Wolontariatu 2011 podkreśliła istotną rolę wolontariatu w promo-
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waniu aktywności obywatelskiej. W dyrektywach kierunkowych odniosła 
wolontariat do wszystkich rodzajów działań ochotniczych – formalnych, 
nieformalnych i  spontanicznych, które jakaś osoba podejmuje z  własnej 
woli, własnego wyboru i  własnych powodów bez zapłaty (por. Górecki, 
2012b, s. 80).

Wolontariat jest to taki rodzaj działań, przez które człowiek odkrywa 
oraz rozwija siebie, odnajdując sens własnego istnienia; to rodzaj życiowej 
pasji, sposób oraz styl życia; to życiowe spełnienie przynoszące osobiste 
szczęście i satysfakcję, a jednocześnie to szansa dla osób słabszych, chorych, 
bezrobotnych czy niepełnosprawnych (por. Olubiński, 2005, s. 50–51). 

Obecność wolontariatu w życiu społecznym wiąże się pośrednio z ideą 
demokracji oraz z działaniem różnych instytucji społecznych, ale także ze 
strategiami legislacyjnymi i  procedurami ich wdrażania. Pobudzanie ak-
tywności obywatelskiej, kształtowanie dojrzałości współuczestników życia 
społecznego, w tym poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za warunki 
egzystencji ludzi dotkniętych przez los albo nieradzących sobie z życiem, 
stanowi ważne wyzwanie edukacyjne. Dlatego też jednym z  zadań szkół 
i uczelni wyższych jest kształcenie do demokratycznej, twórczej, więc i oso-
botwórczej edukacji, skupionej na trosce o jakość człowieka wychowywa-
nego, a  zatem i promocja dojrzałej refleksji krytycznie odnoszącej się do 
jakości środowisk wychowawczych w Polsce (por. Witkowski, 2003, s. 30).

W centrum zainteresowania wolontariatu jest człowiek potrzebujący po-
mocy, a wolontariat jest kojarzony z  obywatelską odpowiedzialnością oraz 
z uczestnictwem w życiu społecznym, z  szacunkiem dla innych, ze służbą 
społeczną, z bezinteresownym działaniem solidarnościowym czy wręcz dzie-
leniem własnego istnienia z istnieniem innych. „Tego rodzaju postawy zwią-
zane z preferencją humanistycznych wartości powinny sprzyjać traktowaniu 
wolontariuszy jak liderów współodpowiedzialnych za postępowe zmiany spo-
łeczne i budowanie lepszego świata” (Olubiński, 2005, s. 50–51). Wiążą się 
one bezpośrednio z uniwersalną wartością, jaką jest „dobro”, oraz z prospo-
łecznym czynieniem dobra na rzecz innych i środowiska. Według Andrzeja 
Olubińskiego postawy wolontariackie to lepsza część ludzkiej natury. To, czy 
owa natura i  zinterioryzowane wartości zdołają się uzewnętrznić w  formie 
postaw pomocy i wsparcia dla innych, w dużym stopniu zależy od procesu 
socjalizacji, środowiska życia i wychowującego społeczeństwa. 
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Wolontariat a Praca Socjalna 
Wolontariat jest rozumiany jako określona forma wsparcia społecznego i ro-
dzaj działania związanego także z  pracą socjalną czy opiekuńczą. W  tym 
aspekcie wiąże się on z  postawami etyczno-aksjologicznymi osoby poma-
gającej, która charakteryzuje się chęcią działania na rzecz dobra wspólnego 
i otwartością wobec innych. Warto zauważyć, że chociaż wolontariat najczę-
ściej kojarzony jest z działaniami pomocniczymi w obszarze pomocy społecz-
nej (działania na rzecz wykluczanych i wykluczonych), to jednak nie może 
być utożsamiany z profesjonalną pracą socjalną. Definicja (przyjęta na konfe-
rencji IFSW – International Federation of Social Workers w dniach 6–7 lipca 
2014 r. w Melbourne) określa pracę socjalną jako opartą na praktyce profesję, 
ale także akademicką dyscyplinę, promującą społeczne zmiany i zrównowa-
żony rozwój oraz pomoc ludziom w celu ich wzmacniania. Centralnymi ka-
tegoriami pracy socjalnej stają się zasady ochrony praw człowieka (szczególnie 
tego narażonego na wykluczenie), zasady sprawiedliwości społecznej, zbioro-
wa odpowiedzialność oraz poszanowanie zróżnicowań (IFSW, 2012). Praca 
socjalna jest to działanie profesjonalne, które wiąże się z pracą wykonywaną 
odpłatnie przez uprawnione osoby. Profesjonalista podejmuje też pracę zwy-
kle w ramach jakiejś instytucji społecznej, w której jest zatrudniony.

Natomiast w świetle art. 2 ust.3 i art. 42.1 Ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku wyraźnie 
podkreśla się, że wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez 
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz podmiotów:
•	 Organizacji pozarządowych (w  tym także organizacji kościelnych 

i związków wyznaniowych czy stowarzyszeniach jednostek samorzą-
du terytorialnego);

•	 Organów administracji państwowej;
•	 Jednostek organizacyjnych podległych organom administracji pu-

blicznej lub nadzorowanych przez te organy.
Ustawa wyklucza pracę wolontariacką w ramach działalności wymienio-

nych wyżej podmiotów, jeśli dotyczyłaby ona prowadzonej przez te pod-
mioty działalności gospodarczej. Wolontariusze mogą stale współpracować 
z  daną organizacją bądź też świadczyć pomoc potrzebującym okresowo, 
cyklicznie lub nawet jednorazowo. 
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Charakterystyczne cechy wolontariatu wskazują, że jest on związany 
z  bezinteresownym czynieniem dobra, a  w  centrum zainteresowania jest 
człowiek potrzebujący pomocy, dlatego też jest kojarzony z pracą socjal-
ną jako działaniem wspierającym na rzecz innych ludzi znajdujących się 
w  trudnych sytuacjach życiowych. I  chociaż historia pomocy społecznej 
przybliża wiele przykładów powiązań pracy wolontariackiej z działaniami 
zawodowymi pracowników socjalnych, to jednak współcześnie wolontariat 
nie może być utożsamiany z profesjonalną pracą socjalną. 

Aby właściwie realizować założone cele, wolontariat powinien odznaczać 
się określonymi cechami (por. Zdebska 2016, s. 58; Ostasz, 2003, s. 320):

1) dobrowolnością uczestnictwa i  ciągłością oraz systematycznością 
w działaniu;

2) silną motywacją związaną często z  osobistymi doświadczeniami, 
przesłankami religijnymi czy też szczególną postawą prospołeczną 
(chęć podejmowania działań na rzecz innych lub środowiska);

3) bezpośredniością w  kontaktach (osobista więź między „dawcą” 
a „biorcą” wsparcia, podmiotowe relacje);

4) satysfakcją osobistą oraz działaniem wolontariackim jako sposobem 
na życie lub podniesienie przyszłych kompetencji profesjonalnych;

5) elastycznością form i zakresu działania, wynikających ze zmienności 
potrzeb oraz ze specyfiki wzorców kulturowych istniejących w śro-
dowisku, w którym wolontariat jest realizowany .

Natomiast profesjonalna praca socjalna charakteryzuje się odmiennymi 
cechami/właściwościami. „Podstawową cechą profesji jest pełnienie zadań 
związanych z  dobrem publicznym oraz zinstytucjonalizowanie kontroli 
sposobu wykonywania tych zadań przez samych wykonawców” (Szmagal-
ski, 2001, s. 212). Ponadto do wykonywania zawodu określanego mianem 
profesji niezbędne jest odpowiednie przygotowanie, czego wyrazem powi-
nien być osiągnięty odpowiedni poziom wykształcenia, wskazujący pra-
codawcy zakres kompetencji pracownika oraz uzasadniający oczekiwania 
tego ostatniego wobec wynagrodzenia i warunków pracy. 

Istotnym warunkiem wstępnym do kształtowania się pożądanej auto-
nomii działania profesjonalistów jest też istnienie określonej kategorii pro-
blemów – problemów, których szansa rozwiązania znacząco wzrasta przy 
korzystaniu z  usług przedstawicieli konkretnej grupy zawodowej. Muszą 
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więc oni dysponować specjalistyczną wiedzą, różną od wiedzy powszechnie 
dostępnej, aby określać związek między potencjalnym działaniem pomo-
cowym a jego skutkami, ale przede wszystkim definiować istotę problemu, 
określając, co stanowi normę, a co zaburzenie (por. Urbaniak-Zając, 2001, 
s. 253–254). 

Na ujmowanie profesji jako zestawu określonych cech i  wskaźników 
charakteryzujących działalność zawodową zwraca uwagę wielu badaczy an-
glojęzycznych i niemieckojęzycznych. Koncepcja ta, zwana atrybutową lub 
wskaźnikową, jest przytaczana także przez polskich badaczy (Urbaniak-
-Zając, 2001; Kantowicz, 2015). Zgodnie z nią „profesję” traktuje się jako 
szczególny zawód, charakteryzujący się określonym zestawem cech posia-
danych/reprezentowanych przez daną grupę profesjonalistów (Urbaniak-
-Zając, Piekarski, 2015, s. 249):
•	 przynależność do profesji jest poprzedzona długotrwałym, teoretycz-

nie ugruntowanym i specjalistycznym wykształceniem; 
•	 reprezentanci profesji podlegają normom etycznym (istnieje kodeks 

etyczny);
•	 praca profesjonalistów służy dobru wspólnemu;
•	 istnieje autonomia wykonywania zawodu w odniesieniu do klientów 

i instytucji; profesja kontroluje m.in. standardy kształcenia i dostęp 
do jej wykonywania;

•	 profesjonalistę traktuje się jako eksperta, który posiada naukowe 
i praktyczne kompetencje;

•	 profesjonaliści łączą się w samorządne organizacje zawodowe, stojące 
na straży obrony interesów grupy.

Wymienione cechy profesjonalnej pracy socjalnej znacząco odróżniają ją 
od pracy wolontariackiej. Ponadto motywami podejmowania profesjonalnej 
pracy socjalnej są postawy związane z obowiązkowymi zadaniami o charak-
terze zawodowym oraz profesjonalna odpowiedzialność za ich wykonywanie.

SylWetka i dylematy etyczne WolontariUSza

Jednym ze wspólnych kategorii zarówno dla wolontariatu, jak i pracy socjal-
nej jest osoba podejmująca działanie pomocowe, czyli pracownik socjalny, 
opiekun czy też działacz społeczny. Na sylwetkę dobrego, tj. sprawnego i od-
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powiedzialnego specjalisty od pomagania, składają się różne elementy: pre-
dyspozycje osobowościowe, zakres posiadanej wiedzy i umiejętności oraz zain-
teresowanie pracą z ludźmi i dla ludzi, a pomoc realizowana w zakresie pracy 
socjalnej i wolontariatu jest związana z ideą dobra oraz z działaniem na rzecz 
drugiego człowieka. Helena Radlińska, rozwijając teorię służby społecznej, 
zwróciła szczególną uwagę na czynnik ludzki, determinujący zakres i formy 
podejmowanych działań aktywizująco-wspierających: „Pracownicy społeczni, 
w ściślejszym znaczeniu: wykonawcy służby społecznej, są powołani do twór-
czości przekraczającej przewidywania ustawowe, do rozpoznawania potrzeb, 
poszukiwania sił i wiązania wielostronnych działań” (Radlińska, 1961, s. 378).

Tadeusz Kotarbiński podkreślił, że wzorzec opiekuna spolegliwego 
powinien odpowiadać wzorcowi porządnego człowieka: „Kto jest uspo-
sobiony życzliwie względem podopiecznych, nadaje się więc na opiekuna 
człowiek dobry, o dobrym sercu, wrażliwym na cudze potrzeby i skłonny 
do pomagania” (Kotarbiński, 1987, s. 150). Tzw. opiekun spolegliwy wyka-
zuje dbałość i troskę o drugiego człowieka, będzie dążyć do doskonalenia 
własnego warsztatu pracy i  rozwijania własnej osobowości. To także taki 
człowiek, który nie wyrządza krzywdy, ani świadomie nie działa na szkodę 
swoich klientów czy podopiecznych. 

Według Comptona i Galaway’a (1975) nie ma jednego idealnego wzor-
ca „pomagacza”. Niemniej jednak pomagać może ten, kto posiada cechy 
warunkujące skuteczne funkcjonowanie w  takiej roli, m.in.: samoświa-
domość, autentyczność, samowiedza, szacunek dla samego siebie, wiara 
w siebie; zainteresowanie ludźmi i odwaga mówienia klientom o realnych 
aspektach ich problemów; wrażliwość na uczucia, wątpliwości, lęki i wzru-
szenia emocjonalne klienta; pragnienie zwiększenia u  ludzi swobody wy-
boru i kontroli nad własnym życiem; odwaga podejmowania ryzyka nie-
powodzenia w realizacji celów pracy socjalnej; umiejętność radzenia sobie 
z sytuacjami nieprzewidywalnymi; odwaga konfrontacji z krytyką (Davies, 
1995, s. 111). Od wolontariuszy wymaga się nie tylko sumienności w wy-
konywaniu zadań, ale także zaradności. Ponadto dobrze jest, jeśli umieją 
oni szybko reagować na nagłe wydarzenia, być empatyczni oraz posiadają 
zdolność spokojnego i  swobodnego nawiązywania kontaktów, a w swych 
działaniach są naturalni i  umieją wzbudzać zaufanie oraz mają poczucie 
humoru (Królikowska, 2004, s. 323).
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Andrzej J. Sowiński (2005, s. 100) konstruując ideał osobowości wolon-
tariusza, wymienił cechy, które powinny charakteryzować taką osobę, tj.:
•	 afirmacja życia – wyrażająca się szacunkiem dla godności człowie-

ka i  jego życia, poszukiwaniem sensu życia i kształtowaniem po-
żądanych warunków życia, troską o rozwój jego wielorakich prze-
jawów;

•	 gotowość czynienia dobra – chęć niesienia pomocy potrzebującym 
wsparcia, opieki, ale także pragnienie tworzenia nowych działań 
i obrony dobra wspólnego;

•	 wrażliwość społeczna – dostrzeganie potrzeb społecznych, pragnienie 
zadośćuczynienia tym potrzebom, współodczuwanie ludzkiej niedoli 
i niesprawiedliwości.

Artykuł 43 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. określa, że: „wolontariusz powinien posiadać 
kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wy-
konywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji 
i spełnienia stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów”. Obec-
nie jednak w większości organizacji, w których pracują wolontariusze nie 
ma szczegółowych przepisów, z których wynikałby taki obowiązek (Zdeb-
ska, 2016, s.  53). Niemniej jednak są wskazane określone predyspozycje 
osobowościowe i doświadczenia, które pozwalają wejść w rolę „pomagacza” 
w określonym obszarze systemu wsparcia.

Rozpatrując wolontariat w kategorii służby dla dobra drugiego człowie-
ka i pracy na rzecz najbardziej potrzebujących, działalność wolontariuszy 
powinna wiązać się z odpowiedzialnością za drugiego człowieka i podlegać 
ważnym założeniom aksjologicznym, bliskim pracy socjalnej. 

W  kodeksie etycznym szczegółowo odkreślającym odpowiedzialność 
etyczną pracownika socjalnego wobec klienta podkreśla się wagę zasady 
spolegliwej opiekuńczości jako podstawową regułę określającą kontakty 
z klientem. Pracownik socjalny – podobnie jak wolontariusz – jest zobo-
wiązany wykazać zaangażowanie na rzecz pomocy klientowi w rozwiązy-
waniu jego trudności życiowych oraz wykorzystać w tym celu swoją wiedzę, 
umiejętności zawodowe i kompetencje, ma także wzmacniać jego wysiłki 
na rzecz życiowego usamodzielnienia. Zasady te są powiązane z ideą pra-
cy wolontariackiej, którą cechuje chęć działania na rzecz innych i  dobra 
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wspólnego. Jednak pozycja pracownika socjalnego jako profesjonalisty nie 
są tożsama z pozycją wolontariusza. 

W  dziale kodeksu etycznego, dotyczącego odpowiedzialności etycz-
nej pracownika socjalnego wobec społeczeństwa, pracownik socjalny jest 
zobowiązany: działać na rzecz dobra ogólnego, zapewniając uprawnio-
nym osobom dostęp do niezbędnych świadczeń i szans życiowych, wspie-
rać działania społeczności lokalnych na rzecz samopomocy społecznej 
oraz zachęcać do współudziału w  kształtowaniu instytucji społecznych 
i w tworzeniu polityki społecznej. Robi to także jako profesjonalista re-
prezentujący określoną instytucję i realizujący jej zadania. Roman Ingar-
den w Książeczce o człowieku zauważa, że tożsamość osobową (także wo-
lontariusza i pracownika socjalnego) wyznacza nie koncepcja siebie, lecz 
czyn, za który bierze się odpowiedzialność. Także Karol Wojtyła stawia 
tezę, że dobro czynią nie tylko, ani nie przede wszystkim dobroczyńcy, 
lecz odwrotnie, czynienie dobra czyni ludźmi dobrymi (por. Witkowski, 
2003, s. 24). 

Dlatego też warto zwrócić uwagę na trudności, przed jakimi staje za-
równo pracownik socjalny, jak i wolontariusz, powstające w polu decyzji 
dotyczącej sytuacji oraz relacji z osobą, której udziela się pomocy. 

Lech Witkowski (2003, s. 25) definiuje cztery problemy, które w kon-
tekście bycia wolontariuszem lub pracownikiem socjalnym opisują dylema-
tyczność sytuacji związanej z czynieniem dobra i wchodzeniem w relację 
pomocową:

1. Bycie osobą reprezentującą wspaniałomyślność systemu, który wy-
musza uległość; efektem poddania się tak oferowanej pomocy może 
być narastanie agresji, roszczeń i braku szacunku wobec aktów samej 
pomocy.

2. Manifestowanie siły autorytetu, który generuje afirmację i postawę 
wdzięczności biorcy pomocy, zwiększając stopień identyfikacji i uza-
leżnienia, a zatem i podtrzymania poczucia bezradności.

3. Obniżanie zapotrzebowania na własną interwencję przez stymulo-
wanie wzrostu samodzielności i zaradności, a tym samym osłabianie 
własnej niezbędności.

4. Kształtowanie w  równoległym oddziaływaniu na serię podobnych 
przypadków zdolności dotąd bezradnych jednostek do ich współ-
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działania samopomocowego i doprowadzanie do powstania lokalnej 
wspólnoty (systemu wsparcia) wśród osób do tej pory zgłaszających 
roszczenia wobec systemu.

Refleksja nad etycznymi aspektami aktywności społecznej pracownika 
socjalnego i wolontariusza wskazuje na wspólne dylematy związane z dzia-
łaniem na rzecz drugiego człowieka i wchodzeniem w relacje pomocowe.

rola WolontariatU W kSztałtoWaniU PrzySzłych 
komPetencji ProfeSjonalnych W Pracy Socjalnej – 
Przykłady badań

Przykłady badań nad motywami podejmowania działalności wolonta-
riackiej wskazują, że w większości przypadków podejmowanie aktywno-
ści przez wolontariuszy wiąże się z postawą altruistyczną, ale też z chęcią 
zdobycia różnych kompetencji i doświadczeń. „Niemniej jednak wolonta-
riusze nie zawsze w  swej działalności prospołecznej kierują się wyłącznie 
odruchami serca (…), wynoszą z niej także pewne korzyści, traktując tego 
typu działalność jako przygotowanie do swego przyszłego zawodu, albo też 
okazję pożytecznego spędzania czasu wolnego lub nabywania doświadczeń 
życiowych” (Łobocki, 1998, s. 58). 

Jak zauważa D. Ciupińska (2010, s. 61–62),, motywami pracy wolon-
tariackiej może być chęć zdobycia nowych umiejętności, poznania innych 
ludzi, uaktywnienia społecznego lub profesjonalnego oraz rozszerzenia 
swojego doświadczenia zawodowego czy zbadania nowych możliwości za-
wodowych.

Badania przeprowadzone przez Annę Witkowską-Paleń (2012, s.  79) 
wśród studentów pracy socjalnej wskazują wyraźnie, że studenci zaangażo-
wani w wolontariat wymieniają korzyści związane z nowymi doświadcze-
niami oraz z umiejętnościami przydatnymi w przyszłej pracy zawodowej. 
W przytaczanych badaniach interesujące jest postrzeganie działań wolon-
tariackich w obszarze pracy socjalnej. Studenci uważają, że praca wolonta-
riuszy może być uzupełnieniem profesjonalnej pracy socjalnej. Niemniej 
jednak wśród studentów pracy socjalnej mających doświadczenia w wolon-
tariacie częściej uważa się (44% w stosunku do 35% nie mających takich 
doświadczeń), że niektóre sytuacje pomocowe wykraczają poza kompeten-
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cje przeciętnego wolontariusza i powinny być uzupełniane przez działania 
profesjonalne pracownika społecznego. 

Biorąc pod uwagę także to, że wolontariat nie implikuje konieczności 
posiadania określonego wykształcenia czy doświadczenia w pracy z potrze-
bującymi, badani studenci są skłonni przeciwstawiać sobie te dwie formy 
działalności pomocowej. Podkreślali oni, że profesjonalna praca socjalna 
powinna być poparta odpowiednim wykształceniem (por. Witkowska-Pa-
leń, 2012, s. 82–83), a więc różna od działalności wolontariuszy, choć w ich 
opinii dwie te formy nie wykluczają się i nie są ze sobą konkurencyjne.

Sumaryczny przegląd badań przeprowadzanych wśród studentów nad 
podejmowaniem przez nich działań wolontariackich wskazuje, że wolon-
tariat ma istotne znaczenie w kształtowaniu kompetencji profesjonalnych, 
szczególnie w sferze pracy socjalnej.

PodSUmoWanie

Refleksja nad wolontariatem i profesjonalną pracą socjalną obrazuje wiele 
powiązań wolontariatu z  działaniami zawodowymi pracowników socjal-
nych, szczególnie w odniesieniu do sylwetki oraz do cech charakteryzują-
cych osobę pomagającą, a także w stosunku do aksjologicznych aspektów 
sytuacji pomocowej oraz do specyfiki relacji wolontariusza lub pracownika 
socjalnego z osobą, której udziela się pomocy. 

Współczesny wolontariat nie może być jednak utożsamiany z profesjo-
nalną pracą socjalną, analiza tych dziedzin działania społecznego uwidacz-
nia bowiem także wiele zróżnicowań. Dotyczą one przede wszystkim tego, 
że praca socjalna – w przeciwieństwie do wolontariatu, jest działaniem pro-
fesjonalnym, które wiąże się z pracą wykonywaną odpłatnie przez osoby 
posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje oraz uprawnienia. 

Niemniej jednak badania wskazują, że aktywność społeczna studentów 
w kołach naukowych, organizacjach i stowarzyszeniach ma ogromne zna-
czenie dla ich samorozwoju, rozwoju zawodowego i zdobywania doświad-
czeń. Wolontariat może więc stanowić ważny element profesjonalnego 
kształcenia do pracy socjalnej. Wyłaniając funkcje edukacyjne i formacyjne 
wolontariatu warto podkreślić, że kształtuje on nowe kompetencje, daje 
wiedzę i umiejętności osobie zaangażowanej, wychowuje i uczy odpowie-
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dzialności, partnerstwa, współpracy i  uczestnictwa w  życiu społecznym 
(por. Zdebska, 2016, s. 58). 

Przytoczone przykłady badań wskazują również, że aktywność wolon-
tariacka, podejmowana przez studentów pracy socjalnej w  organizacjach 
pozarządowych i  stowarzyszeniach ma niewątpliwe znaczenie dla ich sa-
morozwoju, rozwoju zawodowego i kształtowania kompetencji oraz dla do-
świadczeń, które sprzyjają procesowi profesjonalizacji. 
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volunteer worK aS the Space for development of future 
profeSSional competenceS in Social worK

aBStract

The volunteer work becomes an important element of the public domain 
which needs qualitative changes and creation of a new social consciousness. 
Characteristic features of the volunteer work are mainly connected with the 
fact that it focuses on a human being in need. They can also be connected with 
social work as a supporting activity for people in various difficult situations. 
Although the history of social work shows many examples of relations be-
tween volunteer work and professional social work – contemporary volunteer 
work cannot be identified with social work. However, the activities of many 
students of social studies in associations and non-governmental organizations 
are very important for their personal and professional development, creating 
their competences and gaining experiences for the future professional work. 
Reflections concerning the volunteer work and its role in the field of social 
work education are important and may be treated as an element of discussion 
concerning education in connection with democracy and social/public activity 
in general. The article includes theoretical analysis of the selected aspects of 
volunteer work and professional social work, discovering the possible similari-
ties and differences between those forms of social activity and emphasizing the 
role of volunteer work in shaping the professional competences within the field 
of social work. 
Key words: volunteer work, social work, attitude of the “helper”, professional 
competences in social work


