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Streszczenie: Idea pracy społecznej i działania na rzecz innych wpisała się w historię polską już 
dawno. Związana jest z dziejami i potrzebą człowieka angażowania się w zmienianie świata na 
lepszy. Współcześnie działania te są ciągle aktualne, zaś idea wolontariatu promowana jest przez 
szkoły i media, włączające młodzież w społeczną aktywność na rzecz dobra innych. Niniejszy 
artykuł przedstawia problematykę psychospołecznych uwarunkowań podejmowania działań wo-
lontariackich przez studentów jako wyraz refleksji nad społecznym zaangażowaniem młodego 
pokolenia Polaków.
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Z historii wiemy, że idea pracy społecznej, ochotniczego działania na rzecz na 
przykład lokalnej społeczności, wzajemne pomaganie sobie, angażowanie w problemy 
innych osób ma w Polsce wieloletnie tradycje. Jednak w stosunku do osób przejawia-
jących ten rodzaj aktywności nie używano dawniej określenia wolontariusz, chociaż 
było ono powszechnie znane. Wskazywało ono praktykanta pracującego bez wynagro-
dzenia zazwyczaj w celu przyuczenia do zawodu lub ochotnika w wojsku. Było to spo-
wodowane dosłownym tłumaczeniem łacińskiego słowa voluntaris, które przekładało 
się na język polski jako „dobrowolny”, „ochotniczy”1.

W naszą historię i kulturę wolontariat wpisał się już dawno. Nie jest on niczym 
nowym, jednak nowego znaczenia słowo to nabrało po 1989 r., kiedy zaczęliśmy 
go używać w pojemniejszym znaczeniu, takim, jakie było stosowane w krajach za-
chodniej Europy od wielu dziesięcioleci. Związany jest z naszymi dziejami, potrze-
bą człowieka angażowania się w zmienianie świata na lepszy. We współczesnym 
świecie działania te są wciąż potrzebne, a idea wolontariatu jest nadal aktualna. 
Wolontariat promują przede wszystkim media, ale także szkoły, uczelnie wyższe, 
które włączają młodzież i studentów w działalność wolontariacką.

1 M. Ochman, P. Jordan, Wolontariusze – źródłem, siły organizacji . Publikacja przygotowana dla 
John Hobkins University, http://www.wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/wolZrodloSily.
pdf
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Jak stwierdza A. Kanios, pojęcie wolontariatu jest trudne do zdefiniowania, 
dlatego w „literaturze można spotkać różne wyjaśnienia tego terminu”2.

Jedną z definicji podaje Z. Tokarski pisząc, że „wolontariat to fundacje, stowa-
rzyszenia, organizacje, przedsięwzięcia o charakterze społecznym, służby publicz-
ne i instytucje, wszystkie non-profit”3. Ten sam autor w innym miejscu przyjmuje 
definicję Markowskiego i Pawelca, określającą wolontariat jako „społeczny ruch 
bezpłatnej pracy dla innych i pomoc osobom potrzebującym, zwłaszcza chorym, 
niepełnoprawnym”4.

Jeszcze inną definicje podaje A.J. Sowiński rozumiejąc pojęcie wolontariatu 
jako „pewną formę organizacji pracy osób podejmujących i prowadzących w okre-
ślonej dziedzinie praktykę wolontariacką. W ujęciu socjologicznym wolontariat jest 
instytucją społeczną, której funkcjonowanie polega na zaspokojeniu ważnych po-
trzeb danej zbiorowości. Tym samym wpływa na układ panujących w zbiorowości 
stosunków międzyludzkich i kształt struktury społecznej”5.

Mnogość definicji skłania do wybrania jednej z wielu istniejących w obiegu 
naukowym i prawnym. Wydaje się, że najbardziej adekwatną definicję stworzono 
wśród osób na co dzień zajmujących się wieloaspektowymi zagadnieniami związa-
nymi z wolontariatem, działających w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu, któ-
re określa wolontariat jako „bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz 
innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie”6.

Obecnie zarówno określenie „wolontariat” jak i „wolontariusz” mają swoje 
umocowanie w terminologii prawniczej, a to dzięki umieszczeniu ich w ustawie z 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W rozumie-
niu ustawy „woluntariuszem” nazywamy osobę fizyczną, która wykonuje świadcze-
nia dobrowolnie i bez gratyfikacji materialnej na rzecz organizacji pozarządowych, 
organów administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych.7

Najbardziej nas interesujący, pedagogiczny punkt widzenia prezentuje A. Olu-
biński stwierdzając, że w znaczeniu potocznym „wolontariusz to człowiek, który 
podejmuje się jakiejś pożytecznej działalności z własnej, nieprzymuszonej woli, nie 
oczekuje wynagrodzenia, kierując się głównie pobudkami etycznymi, emocjonal-
nymi oraz zawodowymi. […] Woluntariuszem może być każdy […], wszędzie tam, 

2 A. Kanios, Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin 2008, s. 46.
3 Z. Tokarski, Wolontariat w Polsce: raport z badań w latach 2000–2003, Łódź 2008, s. 36.
4 Z. Tokarski, Rola sił ludzkich w wolontariacie [w:] Praca socjalna i polityka społeczna: obszary 

współdziałania wobec wykluczenia społecznego, [red. nauk.] K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, 
M. Joachimowska, Bydgoszcz 2008, s. 373.

5 A.J. Sowiński, W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza, [w:] Wolontariat w obszarze 
humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red. nauk.] B. Kromolicka, Toruń 2005, s. 96.

6 http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=92 Strona internetowa Stowarzyszenia Centrum 
Wolontariatu.

7 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873.
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gdzie potrzebna jest pomoc i wsparcie. Ponadto tego rodzaju aktywność jest jed-

nym z najlepszych sposobów naturalnego zdobywania doświadczeń i umiejętności 
zawodowych oraz życiowych. W istocie zdecydowanie się na bycie wolontariuszem 
jest przyjęciem określonego sposobu życia związanego ze społeczną aktywnością 
na rzecz dobra innych”8.

Motywacja, którą kierują się wolontariusze, może być tak różna, jak różni są 
ludzie. Jedni chcą zdobyć doświadczenie zawodowe i pozyskać nowe umiejętności. 
Inni pracują z potrzeby serca, według wyznawanych wartości i przekonań. Jeszcze 
inni poprzez wolontariat chcą odnaleźć siebie, dążą do samorealizacji i akceptacji. 
Jednak wszyscy pracują bez wynagrodzenia i robią to, na co większość osób nie 
ma czasu.

Według F. Rheinberga, motywacja jest stanem wewnętrznym ukierunkowanym 
na pewien „cel dążenia, woli, pragnienia”, który wpływa na zachowanie człowie-
ka. Do cech konstytutywnych motywacji autor zalicza: określony cel, wytężenie sił 
w dążeniu do realizacji celu oraz trwanie w tym dążeniu, czyli wytrwałość. Stwier-
dza również, że motywowane zachowanie postrzegać można jako efekt nacisku lub 
przyciągania. W wypadku pierwszego odniesienia wpływ na motywacje ludzkich za-
chowań mają instynkty oraz popędy, które mają charakter wrodzony, biologiczny.9

Według A. Maslowa, motywacja jako stan występuje nieustannie, permanent-
nie w każdej jednostce organizmicznej, w odniesieniu do holistycznego rozumienia 
organizmu jako całości. Ponadto motywacja urzeczywistnia się częściej w relacjach 
z innymi ludźmi oraz bardziej jako reakcja na sytuacje, niż jako zachowanie10.

A. Kanios w odniesieniu do działalności wolontariuszy podkreśla, iż w swo-
ich poczynaniach kierują się motywacją prospołeczną. Dokonuje on podziału tej-
że motywacji na trzy rodzaje. Pierwsza to motywacja egocentryczna, którą cechuje 
skłonność człowieka do koncentracji uwagi na sobie, realizacji własnych potrzeb, 
a także do osiągania korzyści w postaci satysfakcji. Drugim rodzajem motywacji 
prospołecznych są motywacje empatyczne, w których jednostka ludzka cechuje się 
wrodzonymi zdolnościami do współodczuwania z innymi ludźmi. Trzeci rodzaj 
wyróżniony przez badaczkę stanowią motywacje normatywne. W nich jednostka 
ludzka charakteryzuje się dążeniem do realizacji norm akceptowanych przez siebie, 
które zostały nabyte w procesie socjalizacji czy tez w procesach uczenia się. Autor-
ka dodaje także, za M. Porowskim, do swojego podziału czwarty rodzaj motywacji, 
a mianowicie motywację identyfikacyjną, cechującą się rzutowaniem obrazu własnej 
osoby na osoby sobie podobne pod różnymi względami, na przykład biofizycznym, 

8 A. Olubiński, Humanistycznoedukacyjne wartości wolontariatu w przygotowania do pracy 
socjalnej, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, 
Toruń 2005, s. 47.

9 F. Rheiberg, Psychologia motywacji, Kraków 2006, s. 16–17.
10 A. Maslow, Motywacja i osobowość Warszawa 2006, s. 51.
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czyli kalectwo, choroba, duchowym (poglądy, przekonania), podobnego położenia 
czy też doświadczenia życiowego11.

Wśród różnych rodzajów motywacji istotne wydaje się wskazanie na te, które 
towarzyszą działaniu wolontariuszy. K. Segiet12 uważa, że zachowania prospołecz-
ne wolontariuszy, czyli ludzi dobrej woli, są inspirowane pięcioma rodzajami mo-
tywacji:

– pierwsza z nich to motywacja altruistyczna, która odnosi się do potrzeby 
dopełnienia wartości własnego życia bezinteresowną pracą na rzecz innych;

– druga to motywacja zadaniowa, czyli doświadczenie i powinność zawodowa 
oraz neutralizowanie niedostatku i bezduszności profesjonalnej opieki me-
dycznej;

– trzecią określa jako motywację ideologiczną, która związana jest z przeży-
ciem religijnym lub z rodzinnymi wzorami służby społecznej;

– kolejny rodzaj motywacji to motywacja egoistyczna, polegająca na potrze-
bie sprawdzenia się, dorównania innym, jak również podniesieniem swojego 
prestiżu w oczach innych ludzi, a także pozyskiwaniem nowych umiejętno-
ści umożliwiających zdobycie pracy;

– piątym rodzajem motywacji w działalności społeczników jest motywacja 
określana przez autorkę jako afiliacyjna – charakteryzuje się ona potrzebą 
kontaktu z innymi ludźmi lub środowiskiem osób podobnie myślących.

W odniesieniu do pracy wolontariackiej dokonywany jest również podział na 
motywacje zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwsze występują wtedy, gdy osoba działają-
ca oczekuje, że jej działania będą dostrzeżone i zostaną wynagrodzone przez kon-
kretne osoby lub społeczeństwo. Motywem zewnętrznym w tym wypadku może 
być również lęk przed karą za nieudzielenie pomocy. Motywacja wewnętrzna może 
mieć charakter niespecyficzny, bądź specyficzny. Motywacja niespecyficzna to 
taka, która w sposób naturalny daje osobie przyjemność związaną z wykonywa-
nie pewnych czynności, na przykład przyjemność związaną z własną kompetencją 
lub odczuwanie przewagi nad kimś słabszym. Motywacja specyficzna jest czystą 
odmianą motywacji prospołecznych. Osoba, która kieruje się tym rodzajem mo-
tywacji, ma na celu rzeczywiste czynienie dobra. Dobra skierowanego do innych 
ludzi. Ten rodzaj motywacji ma również swój wewnętrzny podział na motywacje em-
patyczne, których specyfika została opisana powyżej, oraz motywacje syntoniczne, 
które powstają jako wynik kształtowania się „pojęcia «ja» połączonego rozmaitymi 
więzami z pojęciami reprezentującymi inne obiekty społeczne”13.

Kolejnymi rodzajami motywacji, mającymi również odniesienie do pracy wo-
lontariuszy, są: motywacja normocentryczna (endocentryczna), oparta na przyswo-

11 A. Kanios, dz. cyt., s. 32–33.
12 K. Segiet, Znaczenie wolontariatu działającego na rzecz dzieci i młodzieży w różnych obszarach 

życia społecznego, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań…, dz. cyt., s. 118–119.
13 A. Kanios, dz. cyt., s. 33.
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jonych przez jednostkę zasadach postępowaniach, które wiążą się z jej poczuciem 
własnej wartości, oraz motywacja autoteliczna, oparta na rzeczywistej potrzebie 
czynienia dobra innym ludziom, której towarzyszy bezinteresowność, współczucie 
oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań14.

Warto również przedstawić, chociażby w zarysie, nieco inne podejście do źró-
deł motywacji podejmowania działań prospołecznych sformułowanych przez J. Ka-
ryłowskiego, który ogólnie motywy dzieli na endocentryczne oraz egzocentryczne.

Podstawą podejmowania działań w orientacji endocentrycznej jest dążenie 
do niwelowania napięcia w strukturze Ja. Napięcie to powstaje, gdy dostrzegamy 
sytuację, w której znajduje się inna osoba, jako niepożądaną. Wówczas podejmo-
wanie działania nie wynika jednak z chęci niesienia pomocy, lecz zniwelowania 
występującego napięcia, czyli dążenie do pozytywnych zmian w obszarze własnej 
osoby. Przykładem jest sytuacja, gdy osoba decyduje się na udzielenie pomocy, 
aby uniknąć poczucia wstydu czy też winy. W wypadku orientacji egzocentrycznej, 
działanie jest podejmowane na skutek dostrzeżenia sytuacji, która jest niepożądana 
dla danej osoby, której pomagamy. Motyw podjęcia działania nie wynika jednak 
z chęci podniesienia własnej samooceny, ale z oczekiwania poprawy sytuacji, w któ-
rej znajduje się człowiek potrzebujący wsparcia. Taka sytuacja może zaowocować 
poczuciem satysfakcji, jednak nie jest ono celem samym w sobie, a stanowi ponie-
kąd skutek uboczny podjętego działania15. Możemy ten rodzaj motywacji prospo-
łecznych określić mianem czystego altruizmu.

J. Kromolicka dokonała uogólnienia powyższych rozważań na temat motywów 
działania i zaproponowała zredukowanie ich do pewnych metodologicznych deter-
minantów wpływających na motywacje podejmowania działalności altruistycznej 
i prospołecznej. Wyróżniła zatem kilka czynników pomocnych w wykonywaniu ba-
dań nad wolontariatem i działaniami podyktowanymi altruizmem. Należą do nich:

a) czynniki osobowościowe, czyli inaczej „osobowość altruistyczna”;
b) zdolność do empatii oraz silne poczucie odpowiedzialności osobistej;
c) czynniki pozaaltruistyczne, jak zdobywanie wiedzy, rozwój zainteresowań, 

wzmacnianie poczucia własnej wartości;
d) czynniki społeczne oraz kulturowe, to jest proces socjalizacji, wyznawany 

system wartości, normy, tradycje lub religia;
e) czynniki sytuacyjne, do których można zaliczyć na przykład fazę życia, ak-

tywność zawodową, plany życiowe danej osoby16.
Większość z wymienionych czynników uwzględniono w ogólnopolskich ba-

daniach dotyczących motywacji przeprowadzanych cyklicznie na zlecenie Orga-

14 Tamże.
15 A. Szuster, D. Rutkowska, O mechanizmach Endo i egzocentrycznej orientacji prospołecznej, 

[w:] O różnych obliczach altruizmu, [red.] D. Rutkowska, A. Szuster, Warszawa 2008, s. 157–158.
16 B. Kromolicka, Wolontariat, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII, [red.] T. Pilch, 

Warszawa 2008, s. 222.
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nizacji Klon/Jawor i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. W badaniach tych 
rozszerzono grupę instytucji, na rzecz których można pracować wolontariacko, 
jednak zgodna z duchem i literą ustawy pozostaje idea dobrowolności i nieodpłat-
ności za pracę. Badacze nie pytali respondentów o ich „nieodpłatne zaangażowanie 
w instytucjach państwowych”, zaś na liście organizacji pozarządowych – oprócz 
rozumianych w myśl ustawy, znalazły się dodatkowo ruchy religijne, wspólnoty pa-
rafialne i misje, ruchy polityczne (inne niż zarejestrowane partie polityczne) oraz 
ruchy społeczne, akcje o powszechnym zasięgu i kampanie. W raportach wolon-
tariuszami nazywani są wszyscy, którzy w ciągu ostatniego roku poświęcili nieod-
płatnie czas na pracę w organizacji społecznej. Badania te dają podstawowy obraz 
wydarzeń z ostatniego dziesięciolecia w obszarze wolontariatu. Dane przedstawio-
ne w corocznych raportach obejmują kilka kategorii mających znaczenie dla ist-
nienia i działania wolontariuszy na terenie Polski w latach 2001–2010. Zawierają 
odpowiedzi na pytania: „kim są wolontariusze”, „komu pomagają wolontariusze”, 
przybliżają „motywy”, którymi się kierują pomagający oraz określają „czas”, jaki 
wolontariusze poświęcają na swoją pracę.

Według zebranych danych liczba dorosłych osób angażujących się w działal-
ność wolontariacką w latach 2001–2005 stale wzrastała. Wzrost ten był, jak widać, 
ponad dwukrotny. W liczbach bezwzględnych szacowano, iż w pracę na rzecz orga-
nizacji pozarządowych, ruchów społecznych i religijnych oraz innych grup, określo-
nych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r., nie pobierając za to wynagrodzenia, zaanga-
żowanych było około 6,9 mln dorosłych Polaków. Dane pokazują, że wzrost ten był 
stały, a największy przyrost wolontariuszy odnotowano pomiędzy październikiem 
2002 a czerwcem 2003 roku, a także pomiędzy 2004 i 2005 rokiem. Od roku 2006 
nastąpiło zahamowanie, a następnie spadek zaangażowania dorosłych Polaków 
w działalność wolontariacką. Spadek był niewielki, ale zapoczątkował trwający kil-
ka lat regres w działalności wolontariatu. W roku tym 6,6 mln dorosłych Polaków 
poświęciło swój czas na pracę w charakterze wolontariusza. Był to spadek o 1,3%, 
a w listopadzie tego roku odnotowano 21,9% zaangażowanych Polaków w nieod-
płatną działalność społeczną, zgodną z określoną na wstępie definicją i zakresem 
działań wolontariatu17.

17 J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, filantropia i 1% . Raport z badań 2006. Internet, 
dostęp 13.06.2011.
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Wykres 1. Zaangażowanie w wolontariat w latach 2001–2010

Źródło: J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, filantropia i 1%, raport z ba-
dań 2006. Internet dostęp 13.06.2011

Wydaje się, że trend spadkowy w 2010 roku został odwrócony i następuje po-
wolne, acz zauważalne ponowne zainteresowanie uczestnictwem w wolontariacie. 
Jak podaje przedstawicielka Stowarzyszenia Klon/Jawor „w listopadzie 16% Pola-
ków zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku pracowało wolontarystycznie. Daje 
to powody do ostrożnego optymizmu: po wyraźnym spadku zaangażowania, który 
zaobserwowaliśmy przed trzema laty, odsetek osób decydujących się na poświęce-
nie swojego czasu i pracy na rzecz organizacji społecznych i grup nieformalnych 
ponownie zaczął rosnąć”18.

Ta optymistyczna tendencja skłania do refleksji dotyczącej przyczyn kilkulet-
niego, tak dużego spadku angażowania się Polaków w wolontariat. Możemy rozpa-
trywać tę kwestię na kilku płaszczyznach.

Po pierwsze, jak wskazują osoby działające w obszarze organizacji pozarządo-
wych, jednym z czynników może być utrata atrakcyjności wolontariatu jako szansy 
na zdobycie doświadczenia zawodowego. Jak twierdzi D. Pietrowski, prezes Cen-
trum Wolontariatu na łamach internetowego czasopisma „ngo.pl”: „wolontariat był 
modny i uważano go za dodatkowy punkt na rynku pracy – jeśli będę wolontariu-
szem, albo byłem nim, to mam większą szansę na ciekawy angaż. Dlatego pewnie 
część ludzi włączyła się do wolontariatu. I nie ma w tym nic złego. Druga rzecz to 

18 Tamże.
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fakt, że wielu młodych ludzi wyjechało z Polski i niejako zabrało ze sobą gotowość 
do wolontariatu”19.

Inni obserwatorzy instytucji wolontariatu wskazują także inne przyczyny, 
które mogły mieć wpływ na to kilkuletnie załamanie zaangażowania się Polaków 
w działalność ochotniczą.

J.J. Wygnański stwierdza, że ci, którzy głównie zajmują się wolontariatem, 
a więc organizacje pozarządowe, nie wykazują troski o pozyskiwanie wolontariu-
szy. Znamienne jest jego stwierdzenie, że organizacje te nie przejawiają „jakiegoś 
szczególnego starania w tej kwestii, a przecież ludzie nieproszeni, po prostu się nie 
angażują”20.

W podobnym tonie wypowiada się inna działaczka Centrum Wolontariatu 
w Warszawie, K. Chrzanowska, stwierdzając: „Młodzi ludzie często narzekają, że 
przychodzą do organizacji i nie ma im kto przydzielić, np. zadań do wykonania, bo 
koordynatorzy projektów są zabiegani. Z jednej strony chcemy wszystkich do wo-
lontariatu, a z drugiej nie mamy dla zgłaszających się ani zajęć, ani czasu. W takiej 
sytuacji ludzie są zdemotywowani, nie mają informacji zwrotnej, co zrobili dobrze, 
a co źle, i odchodzą zniechęceni. Takimi postawami tracimy potencjalną kadrę dla 
trzeciego sektora, kadrę mądrych ludzi”21.

Pozostaje również obszar definicyjny, który wyznacza ramy i obszary działania 
wolontariatu. Zwraca się uwagę w publikacjach, że ten, który obowiązuje w Polsce 
na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r.22, swoją treścią nie wypełnia całokształtu 
działań wolontariatu, a wręcz go zawęża. Wskazuje się przykłady definicji wolon-
tariatu w innych państwach, które są zdecydowanie szersze i obejmują kategorie 
pracy ochotniczej nie spotykane w naszym ustawodawstwie. Przykładem mogą być 
tu Stany Zjednoczone Ameryki, gdzie wolontariat obejmuje całość działań dobro-
wolnych na rzecz wszystkich organizacji lub instytucji, a także bezpośrednie dzia-
łania, niesformalizowane, do których zalicza się także pracę wykonywaną na rzecz 
rodziny czy przyjaciół23.

Interesujące w tym kontekście wydaje się stwierdzenie D. Pietrowskiego, znaw-
cy i działacza wolontariackiego, że „w Polsce wolontariat traktuje się bardzo klasycz-
nie i stereotypowo – jako pomoc dzieciom w domach dziecka, niepełnosprawnym, 
ludziom starszym, chorym w hospicjach. Polski wolontariat to ręka bezpośrednio 
wyciągnięta do osoby znajdującej się w potrzebie”24. Kontynuując swoją wypowiedź 
Pietrowski stwierdza: „Jeżeli myślimy o wolontariacie, to najpierw przywołujemy te 
obszary. Jeśli ktoś mnie zapyta: byłeś, albo, czy jesteś wolontariuszem? – to, jeśli 
nie działam w tych wymienionych wcześniej obszarach, to raczej odpowiem, że nie 

19 D. Mól, Wolontariat . Skąd ten kryzys?, http:/warszawa.ngo.pl/x/420144
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…, 
23 M. Gumkowska, Wolontariat, filantropia i 1%- Raport z badań. Internet.
24 D. Mól, dz.cyt.
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byłem i nie jestem! Jeśli próbowalibyśmy się porównywać z innymi krajami, to nie 
ma u nas w myśleniu o wolontariacie takich prostych postaw i zachowań, jak np. 
– jako ojciec zawożę mojego syna i jego trzech kolegów na boisko, bo są zawodni-
kami w małym klubie i grają mecz, rodzice tych dzieci robią kanapki i pieką ciasto, 
żeby po meczu zrobić dla dzieci piknik. Takie rzeczy dzieją się w Polsce, ale my ich 
nie nazywamy wolontariatem. W kulturze zachodniej słowo wolontariat jest bar-
dziej pojemne niż u nas. Tam taka postawa obywatelska, dobrosąsiedzka, na rzecz 
szkoły, np. działalność w radzie rodziców, sportowa, praca w bibliotece, to też jest 
wolontariat. Jeśli staramy się w tym świecie umiejscowić, powinniśmy zastosować 
tę samą miarę w naszym myśleniu o wolontariacie”25.

Socjolog A. Giza-Poleszczuk uważa również, iż w Polsce „powszechnie utrzy-
muje się XIX-wieczne rozumienie wolontariatu jako „bezinteresownego poświęce-
nia na rzecz maluczkich”. Tak bardzo wąskie pojmowanie wolontariatu skutkuje 
wąskim zasięgiem „pozyskiwania” wolontariuszy, strategią promowania i komuni-
kowania oraz typem działań, które są kwalifikowane jako wolontariat. Ma to także 
dwie ważne konsekwencje. Po pierwsze – blokuje podejmowanie działań na rzecz 
zbudowania podstaw wolontariatu w postaci wprowadzenia go w curriculum uczel-
niane, sieciowania się z innymi inicjatywami itp. Po drugie – odstrasza od wolonta-
riatu ludzi, którzy chcieliby zrobić coś dla innych, ale niekoniecznie w atmosferze 
poświęcania się i niekoniecznie wyłącznie dla osób pokrzywdzonych przez los, ale 
dla osób, które po prostu czegoś pragną”26.

Jak widać, daleko nam jeszcze w tej dziedzinie do wysoko rozwiniętych państw 
Europy zachodniej27 czy Stanów Zjednoczonych, jednak należy stwierdzić, że jeste-
śmy na dobrej drodze w budowaniu systemu wolontariatu na zachodnim poziomie, 
zarówno w obszarze czynnika ludzkiego, jak i rozwiązań prawnych.

Właśnie czynnik ludzki jest tym, który należy uznać za najważniejszy w struk-
turze wolontariatu. Powyżej przedstawione dane z badań obrazują, jak toczyły się 
losy w ostatnim dziesięcioleciu. Niezmiernie ważną rolę odgrywało w nich zaanga-
żowanie ludzi w działalność wolontariacką.

Jak stwierdza J. Przewłocka, zaangażowanie i udział w pracach społecznych 
nie są równomiernie rozłożone w społeczeństwie. Pod tym względem grupa wo-
lontariuszy zdecydowanie różni się od ogółu Polaków, zwłaszcza pod względem 
wykształcenia – tego już zdobytego i tego właśnie zdobywanego.

25 Tamże.
26 Tamże.
27 Wg raportu przygotowanego przez Eurofund (Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Wa-

runków Życia i Pracy) około 20% obywateli Unii Europejskiej udziela się społecznie. W Skandynawii 
w pracę na rzecz innych angażuje się aż 45% obywateli [on-line] http://www.v4sport.eu/pl/news/
showNews/1856/europejskiwolontariat dostęp 17. 10. 2011.
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Wykres 2. Wykształcenie wolontariuszy

Źródło: J. Przewłocka, Co wiemy o wolontariuszach w Polsce? http://warszawa.
ngo.pl/x/607936 dostęp 11. 06. 2001

Autorka podsumowując powyższe dane pisze: „wolontariusze to stosunkowo 
dobrze wykształcona grupa – aż jedna trzecia z nich to osoby z tytułem magistra, 
podczas gdy w całej populacji Polaków takich osób jest zaledwie 17%”.

Kluczowa rola wykształcenia jest niezmienna od wielu lat i można ją traktować 
jako ważną cechę opisującą zaangażowanie społeczne. Warto podkreślić, że nie jest 
to prawidłowość wyłącznie polska – duże znacznie wykształcenia dla zainteresowa-
nia pracą wolontariacką pokazuje też najnowsze badanie Eurobarometru”28.

Wyniki przeprowadzonych badań jasno wskazują, że, jak to ujmuje J. Prze-
włocka „Nie tylko poziom wykształcenia ma znaczenie – niezwykle ważny okazuje 
się sam fakt uczenia się w szkole lub na uczelni wyższej w danym momencie. Aż 
jedna piąta wolontariuszy to uczniowie i studenci (około dwa razy więcej niż ogó-
łem w społeczeństwie) – i to też jest trwała cecha polskiego zaangażowania w wo-
lontariat. Zapewne niebagatelne znaczenie mają inicjatywy promujące wolontariat 
w tej grupie – takie jak Szkolne Kluby Wolontariatu (Wolontariusza) czy rozma-
ite programy wolontariackie przeznaczone dla studentów. Warto też pamiętać, że 
choć grupa ta dysponuje niewielkimi środkami finansowymi, jednak – w przeci-
wieństwie do innych – dysponuje czasem, który może przeznaczyć na cele społecz-
ne. No i niewątpliwie dużą ilością energii!”29.

Autorka analizy danych dostarczonych w badaniach dochodzi także do wnio-
sków, że uczniowie i studenci znacznie częściej niż pozostali współobywatele włą-

28 J. Przewłocka, Co wiemy o wolontariacie w Polsce, http://warszawa.ngo.pl/x/607936
29 Tamże.
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czają się w ruchy społeczne, akcje o ogólnokrajowym zasięgu oraz kampanie skie-
rowane do szerokich grup obywateli. Natomiast osoby z grupy wiekowej do 25 lat 
chętniej niż starsi angażują się w działania dotyczące ekologii, ochrony środowiska 
i opieki nad zwierzętami.30

Wolontariusze bez względu na wiek, w odróżnieniu do pozostałych respon-
dentów, częściej są przekonani o sensie społecznego współdziałanie, wykazują się 
większym stopniem zaufania do innych i są przekonani, że gdy w życiu napotkają 
na problemy, pomogą im nie tylko najbliżsi.

Na podstawie danych przytoczonych w badaniu można założyć, że osoby cha-
rakteryzujące się otwartością na innych, mające przekonanie, że pomoc wzajemna 
istnieje i ma sens – łatwiej i chętniej rozpoczną pracę wolontariacką. Tym samym 
zaangażowanie i kontakt z ludźmi bezinteresownie pracującymi na rzecz innych 
może wzmacniać zaufanie i wiarę we współdziałanie – tak więc wpływ może tu być 
w obu kierunkach. To samo dotyczy stosunku do organizacji pozarządowych: wo-
lontariusze częściej niż przeciętni Polacy wierzą w celowość i skuteczność działań 
organizacji, rzadziej natomiast dają wiarę zarzutom dotyczącym nadużyć i prywa-
ty. Zapewne taka postawa sprzyja zaangażowaniu w działania społeczne, a zarazem 
jest umacniana poprzez kontakty ze środowiskiem NGO31.

Schemat poniżej zawiera ilościową charakterystykę odpowiedzi badanych, do-
tyczących powodów skłaniających ich do podejmowania pracy wolontariackiej.

Wykres 3. Przyczyny podejmowania działań wolontariackich

Źródło: J. Przewłocka, dz. cyt.
30 Tamże.
31 Tamże.



34 URSZULA PULIŃSKA

Jak można zauważyć, największa grupa kobiet i mężczyzn zaangażowanych 
w pracę ochotniczą najczęściej deklaruje, że po prostu sprawia im to przyjemność, 
że ich to interesuje – twierdzą tak zarówno kobiety, jaki i mężczyźni, bez względu 
na wiek.

Kolejne powody podejmowania działań w ramach wolontariatu można okre-
ślić jako wzajemność. Jeśli ja dzisiaj pomogę komuś, to z pewnością sam w przy-
szłości otrzymam pomoc w razie potrzeby.

Blisko jedna trzecia respondentów uważa, iż poprzez pracę wolontariusza 
mogą zrealizować swoje własne wartości, które wyznają w życiu.

Warto odnotować pewne różnice między wolontariuszami a wolontariusz-
kami, które częściej podkreślają, że wolontariat daje im możliwość bycia między 
ludźmi, nawiązania kontaktów i pożytecznego spędzenia czasu. Kobiety również 
częściej przyznają, że pomagają z powodu „braku asertywności”, tłumacząc to tym, 
że po prostu nie umieją odmawiać.

Zdecydowanie więcej mężczyzn wolontariuszy przyznaje się do tego, że zna-
czącym bodźcem do podjęcia pracy ochotniczej była chęć nauczenia się czegoś 
nowego i zdobycia nowych umiejętności.

Te dane nie powinny dziwić, bowiem wśród studentów i młodzieży szkolnej 
istniał pogląd, wzmacniany przez media, że wolontariat jest idealnym miejscem do 
zdobycia doświadczenia nawet zawodowego, tak później przydatnego przy zdoby-
waniu posady. Młodzi wychodzili z założenia, że odbycie stażu, nauczenie się cze-
goś nowego, pogłębienie wiedzy i umiejętności będzie w przyszłej pracy zawodowej 
istotnym atutem.

Jak pisze M. Łobocki, wolontariusze wynoszą z pracy ochotniczej „pewne ko-
rzyści, np. traktują tego typu działalność jako przygotowanie do swego przyszłe-
go zawodu pielęgniarki, lekarza czy pracownika socjalnego, albo też jako okazję 
pożytecznego spędzania czasu lub nabywania doświadczeń życiowych32. Wśród 
odpowiedzi na uwagę zasługuje również stwierdzenie respondentów, iż zaangażo-
wali się w pracę społeczną biorąc przykład ze swoich znajomych i bliskich. Takie 
postępowanie charakteryzuje zarówno kobiety wolontariuszki, jak i wolontariuszy 
mężczyzn.

Znaczącym potwierdzeniem badań ogólnopolskich, prezentowanych w wymie-
nionych publikacjach, są badania zrealizowane w ramach prowadzonego przeze 
mnie seminarium magisterskiego, a dotyczące bezpośrednio omawianej problema-
tyki. Ich celem było poznanie zależności między poziomem wiedzy wolontariuszy 
na temat idei wolontariatu a poziomem satysfakcji z wykonywanej pracy wolonta-
riackiej oraz poznanie motywów podejmowania aktywności wolontariackiej. Pierw-
szą grupę badawczą stanowili czynni wolontariusze – z Olsztyńskiego Centrum 

32 M. Łobocki, Altruizm a działalność pracowników socjalnych i wolontariuszy, [w:] Pracownicy 
socjalni i wolontariusze a możliwość reformy pomocy społecznej, [red.] K. Marzec-Holka, Bydgoszcz 
1998, s. 57.
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Wolontariatu „Spinacz” oraz studenci pedagogiki Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, drugą zaś wyłącznie studenci specjalności pedagogika opiekuń-
cza tejże uczelni.

Badani z pierwszej grupy wykazali się bardzo zróżnicowanym poziomem wie-
dzy odnośnie do rozumienia samej idei wolontariatu, jednak dominującym stwier-
dzeniem, czym jest wolontariat było, iż jest to działanie na rzecz innych (96%). 
Wśród najważniejszych motywów podejmowania tej działalności 74% responden-
tów wskazało na możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz odczuwanie przy-
jemności z samego udzielania pomocy. Na możliwość pomagania innym w imię 
„idei” wskazało 71% badanych, zaś nieco mniej, bo 47% deklarowało, iż jest to 
sposób spędzania wolnego czasu. Dane dotyczące tej kwestii wyrażone w sposób 

graficzny przedstawiono na wykresie 4.

Wykres 4. Motywy podejmowania pracy wolontariackiej

Źródło: J. Jabłońska, Idea wolontariatu w świadomości czynnych wolontariuszy 
a poziom satysfakcji z wykonywanej pracy wolontaryjnej, praca magisterska, 
maszynopis, Olsztyn 2011.

Badani wolontariusze wyrazili także deklaracje dotyczące zależności pomię-

dzy odczuwaniem spełnienia w związku z prowadzoną działalnością wolontaryjną 
a stopniem poczucia spełnienia. Dane dotyczące tej kwestii prezentuje tabela 1.
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Tabela 1.  Deklaracja odczuwania spełnienia w związku z prowadzoną działalnością 
wolontariacką a poczucie spełnienia

Poczucie  
spełnienia

Kategoria  
odpowiedzi

Bardzo duże Duże Umiarkowane Minimalne

N % N % N % N %

Tak 18 36 16 32 11 22 – –

Raczej tak – – 5 10 – – – –

Źródło: J. Jabłońska, dz.cyt.

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że 100% respondentów odczuwa po-
czucie spełnienia z podejmowanych działań wolontaryjnych. Wśród nich 36% 
badanych odczuwa to spełnienie w stopniu bardzo dużym, 42% ankietowanych 
w stopniu dużym oraz 22% badanych odczuwa spełnienie z podejmowanych dzia-
łań wolontaryjnych w stopniu umiarkowanym.

Tabela 2.  Czynniki warunkujące wzrost poziomu zadowolenia z pracy 
wolontariackiej a poziom ich istotności

Poziom  
istotności

Czynniki  
warunkujące  
wzrost
poziomu zadowolenia  
z pracy wolontaryjnej

Najistotniejsze Bardzo istotne Istotne

N % N % N %

Poziom wiedzy na temat idei wolontariatu 11 22 3 6 8 16

Samorealizacja 23 46 16 32 - -

Osobowość wolontariusza 3 6 8 16 13 26

Kompetencje społeczne 5 10 3 6 13 26

Grupa odbiorców 5 10 10 20 8 16

Współpraca z instytucją/organizacją 3 6 10 20 8 16

Razem 50 100 50 100 50 100

Źródło: J. Jabłońska, dz.cyt.

Badani wskazywali także na czynniki warunkujące poziom ich satysfakcji z po-
dejmowanych działań. Do najważniejszych zaliczyli: możliwość samorealizacji, 
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poziom wiedzy na temat wolontariatu oraz kompetencje społeczne i świadomość 
w zakresie potrzeb określonych grup odbiorców tej działalności.

W drugiej grupie badanych, którą stanowili wyłącznie studenci pedagogiki, 
najważniejszym motywem okazała się także chęć zdobycia nowego doświadczenia 
i pomocy innym, ale także traktowanie tej pracy jako przygotowania do wykonywa-
nia przyszłego zawodu. Deklaracje takie złożyło średnio 50% respondentów. Do 
mniej ważnych motywów zaliczyli współczucie dla podopiecznych, motywy religij-
ne czy możliwość nauczenia się pokory. Dane dotyczące tej kwestii zaprezentowa-
no na wykresie 5.

Wykres 5. Motywy podejmowania działalności wolontariackiej przez studentów

Źródło: N. Golińska, Motywy podejmowania aktywności wolontariackiej i jej 
efektywność, praca magisterska, maszynopis, Olsztyn 2011.

Na podstawie przeprowadzonych badań sondażowych stwierdzono także, że 
czynniki formalne, takie jak: płeć, miejsce zamieszkania czy stan cywilny nie deter-
minowały motywów podejmowanej działalności wolontariackiej przez studentów.
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Kolejnym istotnym zagadnieniem podjętym w badaniach lokalnych, mającym 
swoje odniesienie do badań przeprowadzonych na próbie ogólnopolskiej33, był czas 
poświęcany na wykonywanie czynności wolontariackich przez czynnych wolonta-
riuszy. Dane dotyczące tej kwestii przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Częstotliwość podejmowania pracy wolontariackiej

Częstotliwość pracy
wolontaryjnej

N %

Raz w tygodniu 15 30

Dwatrzy razy w tygodniu 24 48

Trzy–cztery razy w tygodniu 2 4

Prawie codziennie – –

Codziennie – –

Rzadziej 9 18

Razem 50 100

Źródło: J. Jabłońska, dz. cyt.

Prawie połowa badanych wolontariuszy podejmuje prace na rzecz innych osób 
od dwóch do trzech razy w tygodniu; stanowi to 48% respondentów (24 osoby). 
Równie duża grupa osób, aż 30% (15 osób), pracuje wolontarystycznie raz w tygo-
dniu. Wśród badanych 18% (9 osób) wykonuje pracę wolontariacką dużo rzadziej.

Badani studenci są dumni, że są lub byli kiedyś wolontariuszami, o czym 
świadczy między innymi to, że zamieszczają te informacje w swoich dokumentach 
aplikacyjnych. Większość, bo aż 76% potwierdza, iż działalność ta może być pew-
nego rodzaju wstępem do ewentualnej kariery zawodowej.

Istotne okazały się także wypowiedzi respondentów dotyczące trudności i ba-
rier w realizacji wolontariatu, które mogą stać się motywem niepodejmowania tego 
rodzaju działalności. Należą do nich: wypalenie/zniechęcenie, konflikty z odbior-
cami świadczeń czy zła współpraca z instytucjami/organizacjami organizującymi 
pracę wolontaryjną, a także brak czasu. Pojedyncze osoby wskazały również nie-
chęć nawiązywania współpracy ze strony instytucji wolontariackich. Wypowiedzi te 
potwierdzają stanowisko ogólnopolskie, gdzie wśród motywów dotyczących niean-
gażowania się w wolontariat wymieniane są: brak czasu (34,8%), brak zaintereso-
wania tą tematyką (33,6%), troska o własną rodzinę (14,8%), brak prośby o pomoc 
(14,3%). Następnie w kolejności malejącej wymieniane są również: brak interesu-

33 Z badań J. Przewłockiej wynika, że w skali roku wolontariusze przeznaczyli na pracę mniej 
niż 15 godzin; zaledwie co dwudziesty pracował społecznie ponad 150 godzin rocznie, czyli powyżej 
3 godzin tygodniowo; http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/607936.html dostęp 20. 10. 2011.
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jącej organizacji/grupy, z którą potencjalni wolontariusze mogliby współpracować, 
brak fizycznych zdolności, brak zaufania do organizacji/instytucji, wątpliwości co 
do sensu podejmowania działań, brak wiedzy o tym, gdzie potrzebni są wolontariu-
sze oraz przeszłe, złe doświadczenia związane z pomaganiem.

Mimo że w badaniach lokalnych i ogólnopolskich pytania nie były skonstru-
owane literalnie w ten sam sposób, to generalnie dotyczyły tych samych kwestii 
związanych z motywami podejmowania działań wolontariackich. W wielu obsza-
rach nastąpiła zbieżność opinii, wyrażanej przez osoby biorące udział w różnych 
grupach badawczych (nowe doświadczenia, przyjemność z samego udzielania po-
mocy). Zasadnicza różnica dotyczyła kwestii wzajemności, która w badaniach ogól-
nopolskich stanowiła znaczący odsetek odpowiedzi, zaś lokalnie wyniosła tylko 2%.

Ponieważ problematyka wolontariatu staje się coraz bardziej istotna z uwagi 
na rosnące potrzeby społeczne, wydaje się zasadnym kontynuowanie omówionych 
badań w ramach nie tylko kolejnych seminariów magisterskich, ale także odręb-
nych badań własnych.
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Psychosocial Qualifications Required by a Voluntary Welfare 
Worker

Summary: The notion of voluntary social service and work for the public weal is anything but 
new in Polish history. This behavior is deeply rooted in man’s innate urge to take an active part 
in the betterment of his environment and living conditions. These ideas are still prevailing, the 
idea and concepts of voluntary service are promoted by schools and mass media in order to 
recruit the younger generation for the good common cause. In this paper authors analyze the 
psychosocial prerequisites that have a major influence on the decision to enter the voluntary 
service. Provided that our student samplegroup reflects Poland’s younger generation’s attitude 
towards public social commitment in general, the results presented in this paper should yield 
some food for thoughts.

Key words:  the roots of voluntary service, motivation of the voluntary worker, classification of 
motive force, organization of voluntary service, personality of a voluntary worker, 
personal and social aspects of the voluntary work.


