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Wolontariat to:

„Pierścień spajających tych,

którzy czują się dobrze, z tymi

którzy czują się źle”
Vinicio Albinesi

Streszczenie: Kres istnienia państwa opiekuńczego w bardzo ostry sposób ujawnił skrywaną całą 
głębię problemów społecznych. Dotąd wypracowany w państwie system opieki okazał się nie-
zdolny do rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych poszczególnych jednostek i grup.

Zasadniczy zwrot w tej kwestii nastąpił po 1989 roku, kiedy zaczęły powstawać organizacje 
pozarządowe wypełniając lukę w obszarach, gdzie sektor państwowy nie był w stanie prowadzić 
odpowiedniej działalności. Ważną funkcję w tej materii spełnia wolontariat, którego członkowie 
wykonują bezinteresowną, nieodpłatną i niezawodną działalność dla dobra sąsiedztwa, wspólno-
ty lub ogółu społeczeństwa.

Udzielając pomocy potrzebującym, charakteryzować się powinni odpowiednią osobowo-
ścią i cechami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie swego posłannictwa. Na wielorakość 
etycznego aspektu ich działań zwracają również uwagę autorzy zajmujący się tym zagadnieniem.

Wśród licznych opracowań wyróżnić można zredagowany przez ks. biskupa Jana Chrapka 
„Kodeks etyczny i przykazania wolontariatu”, dyktowany motywacjami chrześcijańskimi, który 
nosi znamiona uniwersalności.

Słowa kluczowe:  państwo opiekuńcze, etyka wolontariatu, społeczne konteksty wolontariatu, ko-
deks etyczny wolontariusza, katolicka koncepcja wolontariatu.

Kres istnienia państwa opiekuńczego w bardzo ostry sposób ujawnił skrywaną 
całą głębie problemów społecznych. Dotąd wypracowany w państwie system opieki 
okazał się niezdolny do rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych poszczególnych 
jednostek i grup.

W odpowiedzi na ujawniony i rozszerzający się kryzys opiekuńczy państwa 
zaczęła odradzać się względnie niezależna aktywność obywatelska. Impulsem do 
działania stała się wewnętrzna potrzeba zwrotu ku naturalnym powinnościom czło-
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wieka wobec drugiego człowieka, rozwijająca się na podłożu czy to motywacji altru-
istycznych, czy też prospołecznych1.

Zaczęły powstawać, głównie po 1989 roku, organizacje pozarządowe, wypeł-
niając lukę powstałą w obszarach, gdzie sektor państwowy nie był w stanie prowa-
dzi odpowiedniej działalności.

Jednym z takich ruchów jest wolontariat, którego działalność T. Pilch i D. La-
lak określają jako „służbę, która jest elementem każdej cywilizacji i społeczeństwa. 
W tradycyjnym znaczeniu jest to praktyka bez wynagrodzenia dla wyuczenia się 
zawodu. Natomiast współcześnie termin ten jest definiowany w szerszym ujęciu, 
a mianowicie jako wkład jednostek w bezinteresowną, nieodpłatną i niezawodną 
działalność dla dobra sąsiedztwa, wspólnoty lub ogółu społeczeństwa”2.

Służbę ową wykonują wolontariusze, którzy winni mieć odpowiednią osobo-
wość i cechy gwarantujące prawidłowe wykonanie swego posłannictwa. Powinni być 
prawdziwym przykładem pełnego człowieka, pragnącego realizować swój moralny 
potencjał w aktach wobec miłosierdzia innych. Jest to rodzaj działań, poprzez które 
człowiek odkrywa oraz rozwija samego 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, cho-
rych, bezrobotnych czy niepełnosprawnych, które potrzebują pomocy3.

Obok sprostania tym humanistycznym wyzwaniom wolontariusz, podejmujący 
się tej działalności, musi poszerzać swoją profesjonalną wiedzę oraz umiejętności 
i zdobywać zawodowe doświadczenie, a przy tym działać zgodnie z obowiązującym 
prawem.

Jako najważniejsze cenione wartości badani wolontariusze z regionu Olszty-
na wymieniali: miłość, znaczenie rodziny, wartości religijne, uczciwość i prawdę. 
Natomiast do najbardziej pożądanych cech zaliczyli: łatwość nawiązywania kontak-
tów, cierpliwość, odpowiedzialność, wytrwałość, wyrozumiałość, tolerancję, dyspo-
zycyjność, optymizm życiowy, konsekwencję, stanowczość4.

Na bardzo ważny aspekt etyki wolontariatu zwraca uwagę Lech Witkowski 
stwierdzając: „Wartość czynu jest przede wszystkim Osobotwórcza” i dalej „Gest 
pomocy nie daje żadnych praw temu, kto na niego się zdobywa, w obliczu potrzeby 
pomocy może spotykać się z niechęcią do przyjmowania tejże, zatem Gest Pomocy 
może generować Ból i natrafiać na Bolesny Opór, najtrudniej jest nieść pomoc 

1 Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Toruń 
2005, s. 9.

2 Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, [red.] T. Pilch, D. Lalak, Warszawa 
1999, s. 335.

3 A. Olubiński, O humanistycznoedukacyjne wartości wolontariatu w przygotowaniu do pracy 
socjalnej, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, dz. cyt., s. 51.

4 Tamże, s. 52
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w sposób nie wpychający jej potrzebującego w dodatkowe poczucie degradacji”5. 
Poruszona tu została przez L. Witkowskiego istotna kwestia etyczna dotycząca wo-
lontariusza.

W tej delikatnej materii zachowanie taktu w stosunku do podopiecznych jest 
rzeczą pierwszoplanową, by uniknąć pomocy upokarzającej, nie wywoływać wśród 
nich dodatkowych stanów stresowych, którymi i tak są obarczeni. Sprawa ta wiąże 
się również ze zdobyciem ich zaufania, które ułatwi osiągnięcie zamierzonego celu.

Kolejną wartością, która powinna cechować wolontariusza, jest całkowite od-
danie idei wolontaryzmu, wierność i poświęcenie w działaniu. Takich postaw jest 
wiele. Posłużę się przykładem losu dwóch wolontariuszek włoskich: Simon Pari 
i Simon Torretta. Pragnąc służyć ofiarom wojny, ubóstwa i niesprawiedliwości, 
w 2004 roku przybyły do Iraku, gdzie zostały porwane. Uwolnione po trzech ty-
godniach, ponownie kontynuowały działalność na „gorącym” Bliskim Wschodzie.

Gorliwym zwolennikiem idei wolontariatu był Karol Wojtyła, który już w roz-
prawie habilitacyjnej napisał: „dobro czynią nie tylko dobroczyńcy, a odwrotnie, 
czynienie dobra czyni ludzi dobrymi” i daje „radość dzielenia się tym, co się ma”. 
Idea wolontaryzmu akcentowana jest również w encyklikach i orędziach Jana Paw-
ła II między innymi z okazji Międzynarodowego Roku Wolontariusza, gdzie wska-
zuje na wartości chrześcijańskie i humanistyczne, które są udziałem wolontariuszy. 
Jako przykład całkowitego oddania się służbie drugiemu podaje Marię Teresę z Kal-
kuty, która „poświęciła siebie najbiedniejszym z biednych”.

Na inne wartości wolontariatu wskazuje w swoich przemyśleniach T. Pilch, 
który istotę działalności wolontariackiej upatruje w zwalczaniu zła. Wolontariusz, 
w jego przekonaniu, to człowiek działający w świecie zła, który chce ten świat uczy-
nić dobrym. A zatem, niejako w założeniu, musi mieć wizję świata lepszego, wizję 
lepszej przyszłości i związany z tym ład społeczny, który pragnie urzeczywistniać 
poprzez swoje działanie6.

Nowe zadania i możliwości stwarza współcześnie coraz częściej wykorzysty-
wany Internet w pracy wolontariusza, noszący miano e-wolontariatu. Daje on nowe 
perspektywy, pozwala pokonać bariery czasu i przestrzeni, otwiera nowe obszary 
i formy współpracy. Ponadto nadaje pracy wolontariusza wymiar globalny, pozwa-
la uzyskać natychmiastową pomoc, na przykład amazonek dla kobiet chorujących 
na raka piersi. Mimo tych niewątpliwych udoskonaleń, wolontariusze internauci 
muszą kierować się tymi samymi wskazaniami etycznymi, które obowiązują ich 
kolegów działających w środowiskach lokalnych.

5 L. Witkowski, Człowiek i profesjonalizm w pracy socjalnej, czyli jak bronić wolontariat przed wolontaryzmem 
– spojrzenie filozofa, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, dz. cyt., s. 26.

6 T. Pilch, Głos w dyskusji na XIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Szczecin 
2004; cyt. za: A. Sowiński, W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza, [w:] Wolontariat w obszarze 
humanistycznych wyzwań opiekuńczych, dz. cyt.,s. 95.
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W dyskusji nad osobową i społeczną rolą wolontariuszy godny uwagi jest pro-
jekt opracowany przez ks. biskupa Jana Chrapka : „Kodeks etyczny i przykazania 
wolontariusza”. Dyktowany motywacjami chrześcijańskimi nosi on znamiona uni-
wersalności7.

Kodeks etyczny

Jest świadomy. Wiedz, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom, jakie osobi-

ste motywy Tobą kierują i w jaki sposób na tym skorzystasz.
Jest skuteczny. Oferując swoją pomoc bądź przekonany o skuteczności tego, 

co robisz. Bądź zaangażowany na tyle, na ile pozwala Ci na to Twoja sytuacja oso-
bista. Angażuj się w Twoją pracę „całym sercem”. Pamiętaj, że wszyscy ludzie są 
równi bez względu na ich płeć, orientację seksualną, wiek, stan zdrowia, religię, 
stan majątkowy, niepełnosprawność, pochodzenie, rasę i poglądy.

Jest lojalny. Zgłaszaj sugestie i przekazuj swoje uwagi Zarządowi i koordyna-
torom, nie krytykuj żadnej z osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia 
wobec klientów lub w ich obecności. Pamiętaj, że jesteśmy zespołem i na zewnątrz 
stanowimy jeden zespół, staraj się współpracować ze wszystkimi.

Zachowuje tajemnicę. Zachowuj tajemnicę odnośnie klientów, ich wizerunku, 
danych, spraw, w które Cię wtajemniczono, przestrzegaj powierzonych Ci poufnych 
informacji organizacyjnych.

Przestrzegaj zasad i zobowiązań. Przestrzegaj wewnętrznych regulaminów i in-
strukcji. Jeśli masz wątpliwości – pytaj. Przyjęte zasady mają swoje uzasadnienie, że 
kontaktami z mediami zajmuje się tylko rzecznik prasowy – nie udzielaj informacji 
mediom bez jego zgody, nie przedstawiaj się jako przedstawiciel Stowarzyszenia 
wypowiadając swoje prywatne opinie na użytek mediów.

Otwarty i komunikatywny. Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie dopuść, 
by Twoje wątpliwości i frustracje wpływały na Twoją pracę z klientami, bądź zmie-
niły Cię w osobę stwarzającą problemy.

Chętnie uczy się i dba o rozwój osobisty. Rozszerzaj swoją wiedzę i umiejęt-
ności, uczestniczy w szkoleniach i superwizjach, staraj się rozwiązywać problemy 
i sam korzystać z pomocy, gdy to potrzebne. Dbaj o dobrą kondycję psychofizycz-
ną. Bądź gotów do wymiany doświadczeń i poglądów z innymi wolontariuszami 
Stowarzyszenia.

Nie sprzeciwia się kontroli swoich działań, zadań i jest otwarty na ich ocenę. 
Bądź otwarty na ocenę swojej pracy, która pomoże Ci dowiedzieć się o jej skutecz-
ności, mieć więcej satysfakcji, wykonywać ją najlepiej jak to możliwe.

7 http://www.wolontariat.com.pl./index.php/programycentrummainmenu-42/prawne aspekty wo 
lontariatu/81-owolontariacie.html 22. 05. 2011.
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Jest osobą, na której można polegać. Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, 
co zgodziłeś się robić. Składaj obietnice, które jesteś w stanie spełnić. Wypełniaj 
podjęte zobowiązania. Bądź punktualny.

Kieruje się przede wszystkim dobrem klienta. Przekazuj klientom pełną wiedzę 
i informacje, zgodnie z aktualną wiedzą. Klient sam wybierze, co jest dla niego 
dobre. Przed rozpoczęciem udzielania pomocy wyjaśnij, jaki jest zakres oferowanej 
przez nas pomocy, jakie są zobowiązania stron i czego klient może się spodziewać.

Zna swoje możliwości i ograniczenia. Orientuj się w kompetencjach innych wo-
lontariuszy i organizacji – jeżeli nie możesz pomóc – odeślij klienta do nich, nie 
zostawiaj klienta bez pomocy. Pamiętaj o zasadzie udzielania pomocy wyłącznie 
osobom pełnoletnim, mającym pełne prawo samodecydowania o sobie – osobie 
niepełnoletniej udziel informacji o ofercie pomocy skierowanej do tej grupy.

Unika wchodzenia w bliskie relacje lub zależności z klientami. Pamiętaj o za-
sadach pracy z klientem. Bliższe kontakty z osobami, którym pomagasz, tworzą 
reakcje mogące przeszkadzać w utrzymaniu bezstronności.

W przypadku rezygnacji z działania. Wolontariusz informuje o tym swoich 
przełożonych z wyprzedzeniem, starając się pomóc w miarę możliwości w poszu-
kiwaniu następcy.

Wolontariusz według biskupa Jana Chrapka:

� Działając w imieniu Kościoła wolontariusz chrześcijański utożsamia się z Ko-
ściołem, jego celami, formami działań oraz środkami realizacji tych celów.

� Nie pomniejszając znaczenia motywacji naturalnej, humanistycznej, wolonta-
riusz chrześcijański stara się stale pogłębiać swoją motywację duchoworeligijną.

� Wolontariusz chrześcijański odznacza się gotowością służenia ludziom na wzór 
Chrystusa, który „nie przyszedł by Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje ży-
cie na okup za wielu” (Mk 10,45).

� Będąc często sam ubogi, wolontariusz chrześcijański dzieli się z innymi przede 
wszystkim miłością, na wzór Chrystusa, który ubogacił świat nie dobrami mate-
rialnymi, lecz bogactwem miłości (zob. 2 Kor 8,9).

� Wolontariusz realizuje apostolat Kościoła, gdy przez uczynki miłości i miłosier-
dzia uczy innych chrześcijan współczucia i wielkodusznego wspomagania po-
trzebujących.

� W osobie wspomagającej wolontariusz chrześcijański widzi samego Chrystusa, 
który utożsamia się z każdym potrzebującym (Mt 25,35–36. 42–43).

� Wolontariusz chrześcijański pamięta, że miłość czynna jest najpełniejszą drogą 
do życia wiecznego, ponieważ „miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,8).

� Wolontariusz jest rzecznikiem, propagatorem i budowniczym Królestwa Chry-
stusowego na ziemi – królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju (KK 36).
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� Podstawowym kryterium wartościowania wolontariusza jest osobowa godność 
i wielkość powołania bożego, jakim każdy człowiek został obdarowany.

� Wolontariusz chrześcijański jest otwarty i wrażliwy na wszelkie potrzeby bliź-
nich, ze szczególnym szacunkiem i miłością odnosi się zwłaszcza do ludzi poni-
żonych z powodu nędzy.

� Z szacunkiem i miłością odnosi się wolontariusz do ludzi o odmiennych poglą-
dach, zwłaszcza tych, którzy „bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystuso-
wej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem szukają Boga” (KK 16).

� Wolontariusz chrześcijański nie oczekuje za swoją pracę innej zapłaty, jak tylko 
wiecznej nagrody w niebie, w myśl słów Chrystusa: „Kto wam poda kubek wody 
do picia, nie utraci swej nagrody” (Mt 9,41).

Przykazania wolontariusza

�   Bóg jest twoim najlepszym Przyjacielem, Nauczycielem i Doradcą. Idź drogą 
Jego przykazań, a dotrzesz do celu.

�   Odnoś się z miłością i szacunkiem do każdego człowieka, bo tego oczekuje od 
ciebie Jezus, mówiąc: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

�  Bądź jak dobry samarytanin dla każdego, kogo spotkasz na twej drodze.
�   Nie szczędź swojego wolnego czasu dla innych, wieczność jest ponadczasowa.
�   Na wzór Chrystusa bądź gotowy do niesienia pomocy biednym, chorym, spra-

gnionym ciepła i zrozumienia.
�  Wspieraj nie tylko pomocą materialną, ale również duchową.
�   Jeżeli brakuje ci pieniędzy, zawsze masz jeszcze do ofiarowania dużo więcej: 

dobre słowo, życzliwość i miłość.
�   Miej zawsze szeroko otwarte oczy i serce, abyś nie przegapił kogoś, kto stoi bli-

sko ciebie.
�  Nie pozwól, aby ktoś, kto przychodzi do ciebie, odszedł z niczym.
�   Jeżeli jesteś ubogi w rzeczy materialne, zawsze możesz ofiarować inne bogac-

two: swoją modlitwę, post i cierpienie.
�   Nie bój się bronić słabszych i uciśnionych, zawsze stawaj w obronie prawdy.
�   Zachęcaj innych do uczynków miłosierdzia i pracy wolontariackiej, razem może-

cie uczynić wiele dobra i pomóc większej ilości potrzebującym.
�   Nie czekaj na podziękowania i nagrody, bo czasami możesz się bardzo rozczaro-

wać.
�   Bądź cierpliwy, nie poddawaj się nawet wówczas, gdy inni drwią z twojej pracy 

wolontarystycznej.
�   Wykonując pracę wolontariacką znajduj czas na swoje zainteresowania i odpo-

czynek. Nie ma nic gorszego, niż ciągle zmęczony wolontariusz czyniąc w ten 
sposób nie będziesz mógł wydajnie pomagać innym.
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�   Kochaj i bądź dobry również dla samego siebie, znajdź czas, aby chwilę odpo-
cząć.

�  Na koniec pamiętaj: Żyj tak, aby „ślady twoich stóp przetrwały ciebie”.
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On Ethical Aspects of Voluntary Service

Summary: The end of the welfare state revealed the heretofore hidden social problems to their 
full extent. The public welfare system, as it had been functioning up to then, proved in many 
instances incapable of providing effective assistance to individuals or groups that found them-
selves in predicaments of various sorts. The year 1989 marked a turningpoint, when the first 
nongovernmental organizations were established to take over, where the public sector had failed. 
A crucial factor within this system is the Voluntary service, where honorary welfare workers 
commit their time and efforts to the benefit of their neighborhood, their local community or the 
public, working in an honorary capacity.

Everybody who desire to meet the challenge of rendering assistance to the socially disad-
vantaged, should possess, however, of an appropriate disposition so that they may successfully 
attend to their selfassumed duties. The authors of this paper focus on the manifold ethical issues 
of the volunteers’ range of activities. An outstanding work among the multitude of publications 
on this topic is without doubt “The Ethical Codex and Precepts of the Voluntary Service” edited 
by Bishop Jan Chrapek. This work, inspired by the motive force and the spirit of Christianity, 
bears the mark of true universality.
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