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Streszczenie

O potrzebie budowania silnego kapitału społecznego mówi się, między 
innymi, w kontekście kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
oraz w kontekście rozwoju ekonomicznego. W krajach podejmujących wysiłek 
rozwojowy, takich jak Polska, możliwość budowy kapitału społecznego okazuje 
się istotnym elementem modernizacji. W artykule podjęty jest temat znaczenia 
wolontariatu, w szczególności wolontariatu angażowanego przy okazji wielkich 
imprez, dla budowy kapitału społecznego. Dane zebrane w trzech miastach: 
gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu pokazują, że wolontariat akcyjny ma wpływ 
na budowę kapitału społecznego. Przy okazji procesu rekrutacyjnego oraz wo-
kół samego wykonywania zadań budują się sieci, w oparciu o zróżnicowane 
więzi. Wytwarza się „wewnętrzny” system rekrutacji – gdzie wykorzystywane 
są sieci: organizatorzy korzystają ze swoich baz i kontaktów zaś wolontariusze 
stanowią źródło informacji o imprezach dla swego otoczenia. W efekcie docho-
dzi do tworzenia się sieci opartych o słabe więzi, gdzie cenną informacją jest 
powiadomienie o ciekawej imprezie. W zgodzie z granovetterowską koncepcją 
sieci opartej o słabe więzi, sieć wytwarzana przy okazji wolontariatu staje się 
źródłem korzyści przydatnych na rynku pracy. Dodatkowo, systemy wolontariatu 
akcyjnego posiadają mechanizmy budowania systemów zaufania, gdyż oparte 
są o powtarzane kontakty. 
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WStęP 

O potrzebie czy konieczności budowania silnego kapitału społecznego mówi 
się, m.in. w kontekście kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju 
ekonomicznego. W literaturze wskazuje się na kluczową rolę dobrowolnych 
działań obywatelskich dla kształtowania kultury demokratycznej [Hooghe 2003]. 
Kapitał społeczny, zwłaszcza zaufanie traktowane jako kluczowy składnik tego 
kapitału, stanowi narzędzie integracji społecznej i demokratycznej stabilności. 
Jest to tocquevillovskie spojrzenie na życie publiczne, podkreślane przez wielu 
autorów [Bellah i in. 2008; Torcal i Montero 1996; Perez-Diaz 1996]. Innym 
ważnym kontekstem stosowania koncepcji kapitału społecznego to rozwój gospo-
darczy. Przełomowe znaczenie miała tu znana praca R. Putnama pt. „Demokracja 
w działaniu”. Zgodnie z tym stanowiskiem, wysoki poziom kapitału społecznego 
sprzyja rozwojowi ekonomicznemu. Kapitał społeczny ułatwia bowiem współ-
pracę i nawiązywanie kontaktów między jednostkami; jego obecność umożliwia 
osiąganie celów; ułatwia on dostęp do szerszych źródeł informacji; polepsza 
jakość i znaczenie informacji; ułatwia negocjacje; obniża koszty transakcyjne; 
zmniejsza korupcję; ułatwia przepływ wiedzy. Ponadto podkreślany jest związek 
między poziomem rozwoju ekonomicznego a witalnością społeczeństwa obywa-
telskiego. Kapitał społeczny stanowi tu pewną zmienną pośredniczącą między 
dobrobytem ekonomicznym a rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 

W krajach podejmujących wysiłek przebudowy, takich jak Polska, kapitał 
społeczny okazuje się istotnym elementem modernizacji. Ważne są nie tylko 
rozbudowa infrastruktury technicznej i dopływ kapitału inwestycyjnego, lecz 
także kapitał zawarty w relacjach społecznych. Prawidłowością jest natomiast, 
że w krajach na dorobku zasoby kapitału społecznego są również niskie. Badania 
dowodzą, iż Polska charakteryzuje się słabym kapitałem społecznym. Rezultaty 
badania „Diagnoza społeczna 2009” ujawniają niski poziom udziału Polaków 
w organizacjach dobrowolnych – dobrowolnej działalności na rzecz społeczności 
lokalnej, który jest jednym ze wskaźników kapitału społecznego. W 2009 roku 
tylko co dziesiąty Polak (13,2% ogółu) był członkiem organizacji czy stowarzy-
szenia dobrowolnego [Diagnoza społeczna 2009: 265]. Konsekwencją jest to, iż 
„społeczeństwo obywatelskie w Polsce, rozumiane jako działanie w organizacjach 
dobrowolnych, nie rozwija się dostatecznie, nie wciąga w swoje sieci i struktury 
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coraz większej liczby ludzi” [Tamże]. Badania J. Czapińskiego „Szkoła bez prze-
mocy”1 pokazują, iż problem niskiego kapitału społecznego w Polsce tkwi głębiej 
– szkoły, wspierane w tym zakresie przez rodziny, wychowują młodych ludzi na 
egoistów, którzy nie są zainteresowani angażowaniem się w sprawy społeczne. 
Takie postawy nie będą w przyszłości wspierać sfery kapitału społecznego2. 

W przypadku krajów takich jak Polska, gdzie poziom kapitału społecznego 
jest niski, kwestią szczególnej wagi jest badanie mechanizmów jego dynami-
ki. Ważna jest odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest wzmacnianie kapitału 
społecznego, a jeśli tak to w jaki sposób? W niniejszym artykule podjęto temat 
znaczenia wolontariatu, w szczególności wolontariatu angażowanego przy okazji 
wielkich imprez, dla budowy kapitału społecznego. Wolontariat rozumiany jako 
dobrowolna, bezinteresowna działalność podejmowana na rzecz innych osób 
[Smith 1981], wskazywany jest jako podstawa budowy trzeciego sektora, a tym 
samym społeczeństwa obywatelskiego. 

Wolontariat posiada długą tradycję w wielu krajach, także w Polsce. Wskazuje 
się jednak obecnie na kryzys wolontariatu w społeczeństwie polskim. W 2008 
roku 11,3%, co stanowi ok. 4 mln, dorosłych Polaków poświęciło swój czas na 
bezpłatną pracę na rzecz innych. Jest to o ponad 10% mniej niż w 2006 roku3. 
Z kolei według badań CBOS4, w 2009 roku, podobnie jak dwa lata wcześniej, co 
piąty Polak pracował dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz środowiska, społecz-
ności lokalnej, potrzebujących. Zatem, wciąż stosunkowo mały odsetek Polaków 
jest wolontariuszami. W ujęciu porównawczym, sytuacja w Polsce jest typowa 
dla innych krajów postkomunistycznych [Volunteering in... 2010]. Voicu i Voi-
cu [2009] dowodzą, że istnieje podobieństwo krajów Środkowej i Wschodniej 
Europy w zakresie skłonności do wolontariatu. Kraje te cechuje niższy poziom 
wolontariatu niż w krajach Europy Zachodniej oraz specyficzna kultura skutkująca 
obniżeniem skłonności do takich prospołecznych zachowań. 

1 J. Czapiński, badanie „Przemoc i inne problemy w polskiej szkole w opinii rodziców 2009” 
jest częścią projektu „Szkoła bez przemocy”, http://obserwatorium.malopolska.pl/pl/biblioteka/
szukaj-publikacji.html,1:src,1:vw:1201.

2 „Pod względem ogólnego zaufania zajmujemy przedostatnie miejsce wśród krajów objętych 
badaniem european Social Survey (ESS) w 2006 r. W Polsce z opinią, że ̀ większości ludzi można 
ufać`, zgadzało się według naszego badania zaledwie 10,5 proc. respondentów w 2003 i 2005 r., 
11,5 proc. w 2007 r. i 13,4 proc. w 2009 r., a w ESS w 2006 r. – 15,9 proc. — ponad czterokrotnie 
mniej niż w Danii i Norwegii, które w ostatnim rankingu jakości życia zajęły wśród 179 państw 
odpowiednio 2 i 13 miejsce (UNDP, 2007/8)” (Diagnoza społeczna 2009).

3 Badania „Wolontariat i filantropia Polaków” 2008 r.
4 Komunikat z badań CBOS „Działalność społeczna Polaków” 2010 r.
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Mimo stosunkowo niskiego poziomu aktywności wolontaryjnej w Polsce, 
nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku wolontariatu akcyjnego 
– wyróżnia go to, że wolontariusze są angażowani przy realizacji imprez� 
takich, jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, imprez sportowych (np. 
mistrzostwa Europy w piłce koszykowej Eurobasket 2009), imprez kultural-
nych (np. festiwal filmowy Era Nowe Horyzonty odbywający się co roku we 
Wrocławiu). Organizatorzy tych wydarzeń nie mają zazwyczaj problemów 
z pozyskaniem chętnych do pracy – dla przykładu przy WOŚP w 2002 roku 
pracowało 85 tysięcy wolontariuszy, natomiast od 2006 roku ich liczba wzro-
sła do 120 tysięcy6. Wolontariat akcyjny, pojawiający się przy okazji wielkich 
imprez, można potraktować jako nowy element odnoszący się do dynamiki 
kapitału społecznego w Polsce. 

KAPItAŁ SPOŁECZNY I WOLONtArIAt – PErSPEKtYWA  
tEOrEtYCZNA I EMPIrYCZNA 

Wolontariat pełni wiele funkcji ważnych dla życia społecznego i ekonomicz-
nego. Hackl i in. [2009] dowodzą, że – po pierwsze – praca dobrowolna może 
stanowić substytut działania państwa. Po drugie, wolontariat może być tańszy 
od zakupu usług przez państwo – na rynku. Po trzecie, działanie wolontariatu 
dostarcza specyficznych usług i jest ważne samo przez się. Po czwarte, wolon-
tariat przyczynia się do budowy kapitału społecznego i ogólnego dobrobytu. Ten 
ostatni element jest przede wszystkim przedmiotem zainteresowania w niniejszej 
pracy. 

W klasycznym podejściu Putnama, wolontariat, rozumiany jako dobrowolna 
działalność w organizacjach obywatelskich, jest jednym ze wskaźników, a także 
nośników kapitału społecznego. Jest to jednak kwestia dość złożona. Po pierwsze, 
koncepcje kapitału społecznego różnią się między sobą i ma to znaczenie dla zro-
zumienia potencjalnej roli wolontariatu. Po drugie, nie jest jednoznaczny kierunek 
zależności między kapitałem społecznym a działalnością wolontariacką. 

W literaturze przedmiotu znajdujemy kilka podstawowych koncepcji kapitału 
społecznego. W ujęciu Colemana kapitał społeczny traktowany jest jako atrybut 

� Wielka impreza (mega event) to: wielkiej skali wydarzenia kulturalne, komercyjne lub spor-
towe, które mają dramatyczny charakter, budzą masowe zainteresowanie, mają międzynarodowe 
znaczenie. Mają one znaczące konsekwencje dla goszczącego wydarzenie miasta, regionu czy 
kraju oraz budzą one zainteresowanie mediów (Roche 2000; 2006). 

6 Dane: www.wosp.org. 
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grupy, wynikający ze struktury relacji między jej członkami. Kapitał istnieje 
dzięki zaufaniu, które jest podstawą racjonalnych działań aktorów zmierzających 
do maksymalizacji własnej korzyści. Putnam, nawiązujący do Colemana, uważa 
za kapitał społeczny te „cechy organizacji społecznej jak zaufanie, normy i sieci, 
które mogą zwiększyć efektywność społeczeństwa przez ułatwienie skoordyno-
wanych działań” [Putnam 1995: 167]. Dla Putnama na kapitał społeczny składają 
się zatem zaufanie, podzielane wartości i normy, przy czym najważniejszym 
nośnikiem kapitału społecznego są dobrowolne stowarzyszenia. Z tego punktu 
widzenia trzeci sektor (organizacje dobrowolne, pozarządowe) jest tym miejscem, 
w którym, w największym stopniu, tworzy się i odtwarza kapitał społeczny. 

Z kolei Bourdieu określa kapitał społeczny jako indywidualną inwestycję 
w sieci związków społecznych. Podobnie, kapitał społeczny traktują m.in. R. Burt 
i N. Lin. W podejściu tym kapitał społeczny jest zasobem, który ułatwia współpra-
cę, co więcej tkwi on w sieci społecznej. Z tej perspektywy udział w organizacjach 
dobrowolnych traktowany jest jako realizacja własnych, indywidualnych celów. 
Na przykład zdobyte w ten sposób doświadczenie przekłada się na łatwość czy 
szybkość znalezienia pracy. Patrząc na kapitał społeczny jako na inwestycję, 
oczekujemy zwrotu – na przykład na rynku pracy, ale także w postaci większej 
gęstości, czy lepszej jakości sieci więzi społecznych. Lin [1999] zauważa, że w 
niedoskonałych warunkach rynkowych, bycie w sieci relacji pomaga uzyskać 
użyteczne informacje o szansach i wyborach niedostępnych w innej drodze. 
Przykładowo, sieć pomaga aktorom uzyskać dostęp do informacji o możliwoś-
ciach podjęcia pracy.

Burt [2000] zwraca uwagę, że koncepcja kapitału społecznego Colemana 
kładzie nacisk na zysk płynący z domknięcia sieci społecznych (closure of so-
cial networks) podczas, gdy w ujęciu sieciowym kapitału społecznego korzyść 
płynie z posiadania rozległych i nieredundantnych sieci powiązań i kontaktów 
(będących źródłem informacji). Jest to stanowisko nawiązujące do granovettera 
[1973], który wyróżnił – w podobnym duchu – więzi silne (rodzina i przyjaciele) 
i słabe (dalsi znajomi). Badacze kładący nacisk na sieciowy charakter kapitału 
społecznego dowodzą, że silne więzi prowadzą do zamknięcia się i braku zaufania 
do innych. Natomiast więzi słabe – są pomostem pomiędzy grupami i pozwalają 
na mobilność, a także stanowią bogatsze źródło informacji niż jest to w grupach 
opartych o więzi silne. Dzieje się tak, gdyż nasi przyjaciele obracają się w tych 
samych kręgach, co my – a zatem docierają do nas te same informacje. Natomiast, 
dalsi znajomi należą do innych kręgów (mają własnych przyjaciół, których my nie 
znamy), dzięki temu możemy otrzymać inne, nowe informacje [granovetter 2005: 
34]. Podkreślanie wagi członkostwa w organizacjach wynika z przedkładania 
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słabych więzi/kapitału pomostowego (bridging capital) nad silne więzi/kapitał 
wiążący (bonding capital) w kontekście rozwoju ekonomicznego. Jednak niektó-
rzy badacze wskazują ważną rolę więzi mocnych. Jak dowodzi Whiteley [2000] 
kapitał społeczny rozumiany jako zbiór wartości społecznych jest zakorzeniony 
w grupach pierwotnych, w mniejszym stopniu w grupach wtórnych, takich jak 
organizacje pozarządowe. Podobnie, nieformalne spotkania (informal sociability) 
np. spotkania przyjaciół, są postrzegane jako bardzo ważne zarówno w gene-
rowaniu kapitału społecznego, jak i we wskazywaniu jego obecności. Według 
Putnama istotne jest uczestnictwo w ogóle, w nieformalnych strukturach, mniej 
sformalizowanych stowarzyszeniach, organizacjach, podejmowanie działań, a 
nie uczestnictwo w wysoce sformalizowanych organizacjach np. politycznych. 
Co więcej, uczestnictwo w sąsiedzkich czy społecznościowych organizacjach, 
klubach oraz wolontariacie jest traktowane jako przykład budowania sieci opar-
tych na zaufaniu [Quinn 2008; Fukuyama 1997; Putnam 1995]. Wielu badaczy 
podkreśla znaczenie zaufania, dzięki któremu kapitał społeczny jest produktywny. 
Zaufanie budowane i podtrzymywane w grupie jest tym, co powoduje, że działa 
ona lepiej niż grupa, której członkowie sobie nie ufają. 

Okazuje się zatem, że silny kapitał społeczny cechuje się stosunkowo sła-
bą siłą więzi, a jednocześnie poziom zaufania musi być wysoki. Osiągnięcie 
takiego stanu wydaje się dość trudne. Trudność jest tym większa, że określenie 
mechanizmu procesu i kierunku zależności między zmiennymi również budzi 
wątpliwości. W literaturze dotyczącej wolontariatu kapitał społeczny traktowany 
jest niekiedy jako czynnik wpływający na poziom zaangażowania wolontaryj-
nego. Wskazuje się, że dla podjęcia działalności wolontariackiej potrzebny jest 
pewien minimalny poziom kapitału ludzkiego. I tak, do czynników sprzyjających 
działalności wolontariackiej zaliczane są: rozbudowana sieć kontaktów społecz-
nych; członkostwo w organizacjach non profit oraz wcześniejsze doświadczenie 
z działalności wolontarystycznej [Wilson 2000]. Hustinx i in. [2005] stwierdzili, 
że zaangażowanie studentów w wolontariat związane jest z obecnością wolonta-
riuszy w otoczeniu społecznym, choć korzystny wpływ sieci społecznych zależy 
od rodzaju pracy wolontarystycznej.

Z kolei, badania nad kapitałem społecznym prowadzone w kontekście rozwo-
ju ekonomicznego czy społeczeństwa obywatelskiego, dotyczące uczestnictwa 
w organizacjach dobrowolnych, podejmowania aktywności społecznej oraz zna-
czenia zaufania, traktują kapitał społeczny niejednoznacznie. Bywa on zmienną 
zależną i niezależną. Poza tym relacja między kapitałem społecznym a poziomem 
rozwoju, działaniem społeczeństwa obywatelskiego i życiem politycznym zależy 
od poziomu ogólności analiz. Związki te wskazywane są przez teorie kapitału 
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społecznego, jednak pojawiają się one zasadniczo nie na poziomie indywiduów, 
lecz na poziomie systemowym. Kapitał społeczny, społeczeństwo obywatel-
skie, rozwój ekonomiczny stanowią zatem atrybuty społeczeństw, na poziomie 
zagregowanym. Newton [2001] zwraca uwagę, że w większości przypadków 
teorie i badania kapitału społecznego dają niewielkie możliwości przewidywań 
na temat zachowań i atrybutów jednostek. Trudności te są po części związane 
z niejasnościami dotyczącymi samego pojęcia kapitału społecznego [Paldam 
2000; Adam i Roncevic 2002].

Knack i Keefer [1997] analizując wpływ kapitału społecznego na poziom 
rozwoju ekonomicznego 29 krajów, stwierdzili, że członkowstwo w organizacjach 
pozarządowych, dla Putnama podstawowy wskaźnik kapitału społecznego, nie ma 
wpływu na poziom tego rozwoju. Natomiast istotnymi czynnikami okazały się 
zaufanie i siła norm społecznych, które korelują z wyższym poziomem rozwoju 
ekonomicznego. Podobne wnioski przedstawia Whiteley [2000], który dowodzi, 
że kapitał społeczny rozumiany jako zgeneralizowane zaufanie ma wpływ na roz-
wój gospodarczy. Warto dodać, iż praca Knacka i Keefera jest typowa dla analiz 
operujących na danych zagregowanych, dla poziomu poszczególnych państw. 

Wollebaek i Selle [2002] natomiast analizowali wpływ uczestnictwa w orga-
nizacjach na poziom kapitału społecznego wykorzystując trzy wymiary: inten-
sywności (uczestnictwo aktywne vs pasywne); zakres (uczestnictwo w jednym 
czy w wielu organizacjach) i typ organizacji (uczestnictwo w organizacjach 
politycznych czy pozapolitycznych). Autorzy stwierdzili, zgodnie ze standardową 
wiedzą, że uczestnictwo łączy się z wyższym poziomem kapitału społecznego, 
lecz aktywność nie ma wpływu na kapitał społeczny. Zatem nawet pasywne 
uczestnictwo przyczynia się do budowy kapitału społecznego. Saxon i Benson 
[2005] wskazują, że zaangażowanie polityczne oraz pomostowe więzi społeczne 
(bridging social ties) są pozytywnie skorelowane z poziomem zaangażowania 
w organizacjach pozarządowych. Z kolei zaufanie do innych okazało się czyn-
nikiem nieistotnym. Podobnie, z badań R. Beker, M. Volkera, M. van der gaaga 
i M. Flapa [2000] wynika, że sieć uczestników dobrowolnych stowarzyszeń nie 
charakteryzuje się wyższym zaufaniem pomiędzy jej członkami, również więzi 
nie są intensywniejsze w sieci w porównaniu z osobami, które nie podejmują 
takiej działalności. 

Niezależnie od roli wolontariatu w budowie kapitału społecznego istnieją 
szacunki bezpośredniego wpływu wolontariatu na gospodarkę [Soupourmas 
i Ironmonger 2002; Mayer 2003]. Badania przeprowadzone na grupie 33 krajów 
[Curtis i in. 2001] wykazują silną, pozytywną korelację między poziomem rozwo-
ju ekonomicznego kraju a zaangażowaniem wolontariackim. Praca społeczników 
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może mieć dużą wartość. W krajach gdzie udział zaangażowania wolontariackie-
go społeczeństwa jest wysoki (np. w Austrii, Szwecji, Holandii), wartość pracy 
wolontariackiej może wynosić nawet 3–5 proc. PKB [Volunteering in... 2010]. 
Niezależnie jednak od bezpośredniej wartości wolontariatu pozostaje kwestia, 
czy wolontariat przyczynia się do podniesienia poziomu kapitału społecznego. 
Istniejąca literatura nie daje jasnego obrazu tego zjawiska. 

MEtOdOLOGIA BAdAń OrAZ dANE 

W niniejszym artykule podjęto pytanie: czy wolontariat przyczynia się do 
budowy kapitału społecznego oraz jaki mechanizm kryje się za związkiem wo-
lontariatu i kapitału społecznego? 

Przedmiotem badań7 są wielkie imprezy zorganizowane w gdańsku, Poznaniu 
oraz Wrocławiu, przy organizacji których zaangażowano wolontariuszy. W ra-
mach badań zebrano materiały zastane (raporty, materiały związane z rekrutacją 
informacje o imprezach itp.) oraz przeprowadzono 26 wywiadów pogłębionych 
z organizatorami imprez, koordynatorami wolontariatu oraz z wolontariuszami 
w trzech miastach. Wywiady dotyczyły: znaczenia wolontariatu dla organizacji 
wielkich imprez, zarządzania, organizacji i koordynacji pracy wolontariuszy, 
motywacji do pracy, a także doświadczeń w pracy wolontariusza. Wywiady 
przeprowadzono w okresie od lipca do listopada 2010 roku. 

Wyniki badań 

1. Wielkie imprezy oraz organizacja wolontariatu w gdańsku, Poznaniu 
i Wrocławiu. 

Przedmiotem badań są wielkie imprezy, które zostały zorganizowane w la-
tach 2000–2010 w trzech wybranych miastach. Szczególnym zainteresowaniem 
zostało objętych kilka imprez, które wyróżniono na podstawie liczby uczest-
ników i ich charakteru (sportowa, kulturalna). Są to: wydarzenia sportowe np. 
Mistrzostwa Europy w piłce koszykowej Eurobasket 2009, które odbywały się 

7 Projekt badawczy pt. „Organizacja wielkich imprez:  słabe i mocne strony angażowania 
wolontariatu” realizowany przez badaczy z  Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dzien-
nikarstwa w Poznaniu, jest finansowany przez MNiSW (nr projektu NN116281938). Miasta zostały 
dobrane celowo. W każdym z nich odbędą się mecze mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 
roku. Z kolei, czwarte polskie miasto, gdzie odbędą się mecze – Warszawa – stanowi przypadek 
na tyle odrębny, że nie zostało włączone do badań. 
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trzech badanych miastach; Mistrzostwa Europy kobiet w piłce siatkowej 2009 
we Wrocławiu; wydarzenia kulturalne, na przykład festiwale teatralne i filmowe: 
Wratislavia Cantans we Wrocławiu, Festiwal Szekspirowski w gdańsku, Malta 
w Poznaniu, Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Wszystkie te imprezy można 
określić, jako „flagowe” dla danego miasta, które przyciągnęły, zarówno wielu 
widzów, jak i chętnych do pracy jako wolontariusz. Interesujące jest, w jaki 
sposób są organizowane takie imprezy z punktu widzenia wolontariatu oraz czy 
są widoczne różnice pomiędzy badanymi miastami.

Trzy badane miasta: gdańsk, Poznań i Wrocław, różnią się pod względem 
organizacji pracy wolontariuszy. Przede wszystkim, gdańsk i Poznań, są bardziej 
scentralizowane pod tym względem niż Wrocław. Wolontariatem na wielkich 
imprezach w Poznaniu zajmuje się Urząd Miasta – od naboru przez angaż po 
koordynację pracy wolontariuszy. Natomiast w gdańsku istnieją dwie organiza-
cje: Regionalne Centrum Wolontariatu oraz gdańska Organizacja Turystyczna, 
które angażują wolontariuszy do większości imprez odbywających się w tym 
mieście (Urząd Miasta tylko informuje o imprezach). Z kolei, we Wrocławiu, 
organizatorzy różnych dużych imprez posiadają, bądź własne biura (np. mło-
dzieżowe biuro wolontariatu przy Filharmonii Wrocławskiej), bądź zatrudniają 
pracowników odpowiedzialnych za rekrutację i angażowanie wolontariuszy. 
Pomimo tych różnic, proces rekrutacji w badanych miastach przebiega podobnie 
– stosowane są te same metody (z różną skutecznością) a wolontariusze przecho-
dzą przez podobne etapy (zgłoszenie się, określenie umiejętności i kompetencji 
w aplikacji, często rozmowa kwalifikacyjna, podział lub uzgodnienie zadań, 
zatrudnienie do pracy). 

Rekrutacja wolontariuszy na wielkie imprezy rozpoczyna się kilka miesięcy 
wcześniej. Zazwyczaj zainteresowanie wolontariatem akcyjnym jest duże, nie 
ma więc problemu z odpowiednią liczbą chętnych – według badanych organi-
zatorów zgłasza się więcej chętnych niż potrzeba (np. na Eurobasket w 2009 
roku w Poznaniu na 100 miejsc zgłosiło się ok. 500 kandydatów). W wywiadach 
zaznaczono jednak, że to zainteresowanie zależy od pory roku (latem zgłasza 
się mniej chętnych) i rodzaju imprezy (bardziej prestiżowe np. Eurobasket, Era 
Nowe Horyzonty, przyciągają więcej chętnych).

Ilość wolontariuszy angażowanych do poszczególnych imprez waha się 
– w zależności od okazji. Bywa, że jest to 10–20 osób (Festiwal Solidarności 
w gdańsku; Forum Młodych w gdańsku); 20–30 osób (Wrocławski Festiwal 
gitarowy; Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog we Wrocławiu), 60–70 
osób (Wratislavia Cantans; Festiwal Szekspirowski w gdańsku); 250 osób (ERA 
Nowe Horyzonty we Wrocławiu); 500 osób (Poznań; Konferencja Stron Ramo-



92 ANITA BASIńSKA, PIOTR MATCZAK

wej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC 
w Poznaniu; Międzynarodowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Futu-
ralia we Wrocławiu). 

2. Znaczenie wolontariatu dla wielkich imprez 

Mimo, że nie w każdym przypadku ilość wolontariuszy pomagających 
podczas imprezy jest duża, ich znaczenie jest podkreślane przez organizatorów. 
Wolontariusze stanowią znaczne wsparcie. Po pierwsze stanowią siłę roboczą, 
która niezbędna jest dla organizacji imprez, a po drugie wolontariusze stanowią 
specyficzną siłę roboczą. Jeden z organizatorów wyraził to w sposób następu-
jący: 

w dzisiejszych czasach (…) nie ma możliwości odbycia dużej imprezy, dużego 
eventu bez wolontariuszy dlatego, że miejsca, w których by nie było wolontariu-
szy, trzeba zastąpić osobami, którym trzeba zapłacić i po pierwsze byłaby trud-
ność ze znalezieniem tylu osób, po drugie, oprócz tego te osoby również muszą 
przejść szkolenia, a wolontariusze to są takie osoby, że jak coś robią to robią to 
nie z przymusu - bo muszą zarobić pieniądze – lecz z oddania, co jest wartością 
bardzo wyjątkową wolontariatu. [organizator 1, Wrocław]

Obok korzyści wynikającej z tego, że wolontariusze stanowią tanią i zmotywo-
waną siłę roboczą, badani organizatorzy wskazali też, że obecność wolontariuszy 
na imprezie przynosi korzyść nie tylko organizatorowi (sprawnie zorganizo-
wana i przeprowadzona impreza, niższe koszty w porównaniu z zatrudnianiem 
pracowników etatowych), ale także miastu. Wolontariusze stanowią bowiem 
wizytówkę wobec gości imprez. Wreszcie wolontariat przynosi korzyści samym 
wolontariuszom, którzy mają:

(…) możliwość spełnienia się w działaniu na rzecz, nie wiem, lokalnej spo-
łeczności, miasta, także na rzecz własną, dlatego, że bardzo często wielkie im-
prezy to możliwość spotkania ludzi z pierwszych stron gazet, możliwość wzięcia 
udziału w bardzo dużym przedsięwzięciu medialnym, kulturalnym, sportowym. 
[organizator 1, Wrocław]

Być może właśnie korzyści, które czerpią wolontariusze z udziału w takich 
wydarzeniach wpływa na rosnącą liczbę chętnych. W opinii jednego z organi-
zatorów:

z roku na rok wolontariuszy przybywa. z jednej strony, może to być efekt 
działania „poczty pantoflowej” – że mają oni z tego korzyści (…) z drugiej stro-
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ny rośnie świadomość wolontariatu, coraz więcej się o nim mówi i coraz więcej 
ludzi wie, że jest potrzebny [organizator 2, gdańsk]

Okazuje się, że chętnych do pracy wolontariackiej przy wielkich imprezach 
nie brakuje. Jest to interesujące w kontekście niskiego kapitału społecznego 
w Polsce mierzonego np. uczestnictwem w organizacjach dobrowolnych. Wiąże 
się z tym jednak pytanie, czy uczestnictwo w wolontariacie przyczyniać się może 
do budowy kapitału społecznego? Poniżej dokonana jest analiza wypowiedzi 
ze względu na to, czy wolontariat prowadzi do budowy więzi, w szczególności 
słabych i silnych więzi oraz czy wolontariat stanowi mechanizm budowy za-
ufania? 

3. Wolontariat jako mechanizm budowy sieci (silnych i słabych)

Budowa kapitału społecznego, w sieciowym ujęciu, dokonuje się poprzez 
tworzenie powiązań i relacji. Mogą one jednakże mieć dwojaką postać: silnych 
i słabych więzi. Czy zatem odnajdujemy w badanych przypadkach przykłady 
narodzin więzi jednego lub drugiego rodzaju? 

a) Wolontariat jako mechanizm budowy sieci słabych
Wypowiedzi badanych wskazują, że sieci rodzą się dość naturalnie od momen-

tu rekrutacji. W badanych przypadkach, mechanizm angażowania wolontariuszy 
składa się z kilku etapów: wolontariusze po zgłoszeniu się – wyrażeniu chęci 
uczestnictwa w wydarzeniu, są wprowadzani do bazy danych (na listę mailingo-
wą) oraz informowani, że o następnych imprezach powiadomi ich koordynator 
ds. wolontariuszy (osoby znajdujące się w bazie danych nie muszą samodzielnie 
wyszukiwać informacji o kolejnych imprezach). W większości przypadków pierw-
szym krokiem organizatorów w rekrutacji jest poinformowanie wolontariuszy 
znajdujących się w ich bazie danych – o imprezie. Dopiero w następnej kolejności 
organizatorzy korzystają z innych metod takich, jak: ogłoszenie poprzez biura 
karier; umieszczanie informacji w Internecie; ogłoszenia w telewizji i w radio; 
ale także poszukiwanie przez znajomych wolontariuszy i poprzez witrynę inter-
netową Facebook. Poniższy cytat pokazuje, jak wolontariusze są zapraszani do 
udziału w imprezie:

(…) no więc chętnie, w miarę możliwości zapisywałam się na te różne po-
mniejsze eventy i brałam w nich udział, poznając ciągle nowych, to nowych ludzi 
i gdy już był ten eurobasket to kolejne osoby też poznałam, a potem oczywiście 
moje listy mailingowe, znaczy byłam w różnych źródłach różnych osób na tych 
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listach i często dostawałam zaproszenia na kolejne wolontariaty i to wszystko 
jakby toczyło się swoim biegiem [wolontariusz 2, Wrocław]

Zgłoszenie się włącza zatem wolontariusza w sieci i zapewnia mu dopływ 
informacji o kolejnych imprezach. To przyczynia się do tego, że wolontariusze 
uczestniczą w wielu imprezach:

(…) przez to, że uczestniczymy, że tak powiem, coraz częściej w różnych ak-
cjach to też się znamy, zazwyczaj dochodzą nowe osoby, ale też jest grupa osób, 
które się przewijają cały czas. [wolontariusz 1, Wrocław] 

Taki rodzaj sieci jest oparty o słabą więź, gdyż obejmuje zasadniczo jedynie 
jednostronne informowanie o imprezach. Ta relacja współwystępuje jednak 
z innymi. Wśród metod pozyskiwania wolontariuszy, organizatorzy do najsku-
teczniejszych zaliczali prowadzenie naboru w bazach, poprzez Internet, Facebook, 
ale także, niezwykle istotne jest poszukiwanie przez znajomych wolontariuszy, 
drogą pantoflową: 

…Werbowanie swoich jak gdyby znajomych. [koordynator wolontariatu 1, 
Wrocław]

rekrutacja przez siatkę znajomych, metoda kuli śnieżnej, szeptany marketing. 
(…) Najczęściej to wolontariusze zapraszają swoich znajomych. [koordynator 
wolontariatu 2 gdańsk]

(…) tak, wciągnęłam kolegę, on był przy moim pierwszym wolontariacie 
i to był też jego pierwszy wolontariat, powiedziałam mu o imprezie, o Wrocław 
Global forum, on studiuje stosunki międzynarodowe i interesuje się polityką, 
Unią europejską. [wolontariusz 3, Wrocław]

na ten pierwszy zabrałam moją przyjaciółkę, a potem tak opowiadałam, tak 
opowiadałam, ogólnie przez wakacje żyłam tym wolontariatem (…) i później 
kogo spotkałam to mu opowiadałam i w sumie cztery osoby wciągnęłam jeszcze. 
(…) przez moje ględzenie, ciągłe opowiadanie, jak to wygląda, jak jest świetnie, 
kogo ja tam nie poznałam, co nie robiliśmy, no kurcze fajnie, ja też bym chciał, 
no to chodź z nami też. [wolontariusz 4, Wrocław]

Jedna z interlokutorek, która została wciągnięta do wolontariatu przez swoją 
koleżankę, określiła ten proces jako:

(…) takie podaj dalej, tak mi się wydaje, taka akcja. [wolontariusz 5, Wrocław]
Rekrutacja odbywająca się poprzez grupę znajomych i bezpośrednie zaprosze-

nia do działalności społecznej uznaje się za bardzo efektywny sposób rekrutacji 
wolontariuszy, zwłaszcza, jeśli osoba rekrutująca ma również doświadczenie 
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w wolantariacie. Dane te potwierdzają tezę Hustinxa i in. [2005] o tym, że obec-
ność wolontariuszy w otoczeniu wpływa pozytywnie na gotowość działalności 
wolontariackiej. 

Zatem, w przypadku angażowania wolontariatu akcyjnego daje się stwier-
dzić równoczesne występowanie dwóch zjawisk: pojawianie się wolontariuszy 
„z ulicy”, których pociąga prestiż imprez oraz inne korzyści oraz pojawianie się 
wolontariuszy, którzy są rekrutowani poprzez sieci społeczne. Wydaje się, że 
współwystępowanie tych dwóch sposobów rekrutacji nadaje systemowi pewną 
elastyczność. Co więcej, rekrutacja poprzez sieci pełni rolę buforu bezpieczeń-
stwa wykorzystywanego w „sytuacjach awaryjnych”, gdy pojawia się niedosta-
tek zgłoszeń, lub w sytuacji ”wykruszenia” się wolontariuszy. Z tego względu 
w interesie organizatorów jest wytworzenie sieci, z których można korzystać 
w razie konieczności. 

Sposób rekrutacji wykorzystujący sprawdzonych wolontariuszy może 
przekładać się na ponowne uczestnictwo w wolontariacie, gdyż z jednej strony 
gwarantuje sprawną organizację imprezy (odpowiedni, sprawdzeni ludzie, przez 
co popełnianych jest mniej błędów), a z drugiej strony pozwala nawiązać nowe 
kontakty wolontariuszom: 

(…) no i jak tylko miałam czas to się zgłaszałam, spotykałam potem ciągle 
tych samych ludzi też, ciągle też nowych i mam już teraz naprawdę bardzo dużo 
znajomych w związku z tym. zawsze chętnie chodzę na kolejne różne akcje, no 
bo wiem, że spotkam znajomych i będzie fajnie generalnie. [wolontariusz 2, 
Wrocław]

Wolontariat jest źródłem informacji o prestiżowych imprezach, gdyż osoby 
z bazy informowane są o możliwości wzięcia udziału – w pierwszej kolejności. 
Jest to sytuacja zgodna ze stanowiskiem Lina [1999], który wskazuje, że uży-
teczność sieci wynika z dostępu do użytecznych i wiarygodnych informacji, 
inaczej niedostępnych. Dostęp do informacji o imprezach ma w części charakter 
ekskluzywny. Wynika to po pierwsze ze sposobu rekrutacji (stawianie na ludzi 
sprawdzonych, zaufanych), a po drugie jest to czasem traktowane jako forma 
nagrody dla wolontariusza: 

Może nie do końca tak też powinno być, ale to też jest jakaś taka kwestia 
zasad jakichś, my tak podchodzimy do tego, że takie imprezy duże traktujemy jako 
formę nagrody dla osób, które sprawdzają się, pomagają przez cały rok i wiemy, 
że nie zawiodą. [organizator 3, Wrocław]
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Poza tym często pojawiają się osoby, które są na festiwalu od kilku lat, a za-
pominają o normalnej rekrutacji i potem piszą, czy mogą wziąć udział, gdy tylko 
zwalnia się miejsce to ich zatrudniam [koordynator wolontariatu 4, Wrocław] 

Jedną z najistotniejszych korzyści, jakie daje wolontariat jest możliwość 
nawiązania nowych kontaktów, które mogą zostać wykorzystane przy różnych 
okazjach, na przykład w swojej pracy:

ja osobiście pracuję jako team manager załogi rajdowej, więc przy otwarciu 
regionalnego Centrum Biznesowego poznałam wielu przedsiębiorców z usług 
hotelarskich, którzy chcą współpracować i poprzez takie wydarzenie nawiązałam 
z nimi kontakt. [wolontariusz 3, Wrocław]

(…) studenci już po dziennikarstwie mówili, że no też ich przyszły praco-
dawca milszym takim okiem patrzył, że już mieli takie swoje pierwsze kontakty, 
właśnie również z naszymi rzecznikami prasowymi nawiązali taką współpracę, 
no i też wiadomo, że rozmowa z takimi osobami też im dużo przyniosła, ich do-
świadczenia, ich opowieści, jak to się wszystko dzieje [koordynator wolontariatu 
1, Wrocław]

Nawiązane kontakty mogą zatem wpłynąć na poszerzenie możliwości na 
rynku pracy, polepszenie pozycji na rynku pracy. Inaczej mówiąc, budowana 
sieć może się okazać przydatna w późniejszej pracy:

jeśli chodzi o Wratislavia Cantans, są różne takie źródła, że chcą tutaj przy-
chodzić osoby, na przykład, będą studiować na dziennikarstwie i dla nich pomoc 
przy konferencjach prasowych tutaj we Wrocławiu, czy w innych miastach kon-
certowych na Dolnym Śląsku, czy w ogóle podczas tutaj sezonu w filharmonii 
i kontakt tutaj z naszą rzeczniczką prasową jest ogromny, ponieważ mają już 
pewne doświadczenie i wiadomo, że zawsze mogą już jakieś pierwsze kontakty 
nawiązać. [koordynator wolontariatu 1, Wrocław]

Warto podkreślić, iż w opinii organizatorów zdobyte przez wolontariuszy 
doświadczenie może się przełożyć na szanse na rynku pracy:  

angażując wolontariuszy mam na uwadze to, że za kilka lat przyjdą oni do 
nas z bagażem doświadczeń jako etatowi pracownicy. [organizator 4, Poznań]

Malta jest na tyle znana, że ktoś zaczyna na Malcie, a potem pracuje w fun-
dacjach, stowarzyszeniach i tym podobnych. [organizator 5, Poznań]

Oprócz samego zdobytego przez wolontariusza doświadczenia często dzieje 
się tak, że wolontariusze zatrudniani są później jako pracownicy etatowi albo 
polecani są do podmiotów, z którymi organizator imprezy współpracuje: 
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(…) można wychodzić sobie ścieżki do przyszłej kariery, bo nie ukrywam, tutaj 
zawsze będę się tym szczycić, większość osób, która przez dłuższy czas współpra-
cuje z nami, a skończyła już studia, obecnie piastuje dosyć intratne stanowiska, 
czy to w firmach wrocławskich, które de facto poznała właśnie podczas organizacji 
takiego wydarzenia, czy w urzędzie, czy też właśnie w takich bardziej prestiżowych 
instytucjach, które.., pierwszy kontakt został nawiązany właśnie podczas pracy 
jako wolontariusz”. [koordynator wolontariatu 3, Wrocław] 

Wolontariusze (najczęściej studenci) wskazywali również, że kontakty, które 
nawiązują pomagają im także w studiach – pożyczają sobie wzajemnie książki, 
materiały. Poprzez te znajomości także czerpią wiedzę, zarówno przez rozmowy 
z gośćmi imprez (np. na temat „Solidarności”) jak i przez udział w wykładach 
- na konferencjach. 

Powyższe dane wskazują, że przy okazji wolontariatu na wielkich imprezach 
wytwarzają się zróżnicowanie sieci relacji, które pozwalają wolontariuszom znaj-
dującym się w tych sieciach uzyskiwać wartościowe informacje oraz budować 
przydatne zasoby. Niektóre z tych sieci są de facto tworzone przez organizatorów 
i służą łatwiejszej i skuteczniejszej rekrutacji. Niezależnie jednak od tego, do-
chodzi do wytwarzania się dodatkowych sieci, które są klasycznymi przykładami 
słabych więzi, oferują uczestnikom sieci dostęp do informacji wycinkowych lecz 
przydatnych i ważnych, w szczególności na rynku pracy. 

b) Wolontariat jako mechanizm budowania sieci mocnych więzi
Badania pokazują, że oprócz wytwarzania się słabych więzi, przy okazji 

wolontariatu wytwarzają się także więzi silne. Nawiązywane podczas wolonta-
riatu kontakty mogą przerodzić się w bardziej trwałe, zażyłe przyjaźnie – bliskie 
silnym więziom. 

Panowała bardzo dobra atmosfera. festiwal [filmów Niezależnych w Gdyni] 
trwał 10 dni, „tworzyli społeczność” [organizator 2 gdańsk] 

(…) poznałam też całą masę super ludzi, na takiej zasadzie, że też utrzymujemy 
kontakty, nawet w czerwcu byłam na ślubie u mojej koleżanki z Berlina, którą 
ostatni raz widziałam właśnie 4 lata temu, ale nie widujemy się jakoś za często, 
natomiast utrzymujemy cały czas ten kontakt i ten wolontariat w jakiś sposób 
nas łączy. [wolontariusz 1, Wrocław]

niesamowite przyjaźnie, niesamowite kontakty z nowymi ludźmi, bo można tu 
spotkać mnóstwo niesamowitych ludzi i naprawdę wydaje mi się, że te przyjaźnie 
są na dłużej niż tylko na czas wolontariatu. [wolontariusz 5, Wrocław]
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szczególnie po tej Akrobatyce zostało mi tylu znajomych, z którymi cały czas 
utrzymujemy kontakt, a którymi się widujemy na okrągło i to jest taka naprawdę 
już grupa przyjaciół zgranych. [wolontariusz 4, Wrocław]

Rzecz ciekawa, że silne więzi pojawiają się nie tylko pomiędzy wolontariu-
szami, ale także pomiędzy organizatorami i wolontariuszami:

Jest kilku wolontariuszy, którzy stali się naszymi przyjaciółmi, więc z nimi 
mamy kontakt cały rok [organizator 6 Poznań]

Być może na fakt budowania sieci opartych na więziach mocnych wpływa to, 
że większość wolontariuszy jest w podobnym wieku – są to najczęściej studenci, 
osoby w wieku 19–24 lata, często też licealiści i gimnazjaliści, nieco częściej 
kobiety. Przykładowo, podczas Szczytu Klimatycznego w Poznaniu wolonta-
riuszami byli studenci (71%) i uczniowie (24%). Jedynie 3% stanowiły osoby 
pracujące, zaś pozostałe 2% osób miało inny status (emeryci, renciści, bezrobotni). 
Względna jednorodność wolontariuszy, powoduje zresztą, że organizatorzy byli 
w stanie stworzyć pewien modelowy wizerunek wolontariusza. 

typowy wolontariusz to kobieta, w wieku licealnym, albo studentka z i roku, 
przeważnie kierunku humanistycznego”. [organizator 2, gdańsk]

Okazuje się zatem, że wolontariat podczas wielkich imprez przyczynia się do 
powstawania nie tylko sieci opartych o słabe więzi, lecz także więzi mocnych. 

4. Wolontariat jako mechanizm budowy zaufania

Przedmiotem badania było też występowanie zaufania, a w szczególności 
kwestia, czy wolontariat podczas wielkich imprez może przyczyniać się do 
budowy zaufania. Zjawisko to pojawia się w kontekście naboru i doboru wolon-
tariuszy. Kształt procesu naboru zależy nie tylko od liczby potrzebnych wolon-
tariuszy (niekiedy wystarczy zastosować tylko niektóre metody pozyskiwania 
chętnych), czyli od wielkości imprezy, ale także od budżetu imprezy. gdy budżet 
jest duży można skorzystać z wielu metod, nawet kosztownych, np. ogłoszenia 
w mediach. We wszystkich trzech miastach, organizatorzy korzystają z baz danych 
wolontariuszy, posiłkując się dodatkowo otwartym naborem nowych kandydatów 
na wolontariuszy. Poprzez korzystanie z baz danych wolontariuszy tworzy się 
mechanizm selekcji, który pozwala wyodrębnić tych wiarygodnych:

Mamy bazę ok. 1000 osób – fluktuacja, przy każdej imprezie nowe osoby. 
Mamy taką starą sprawdzoną gwardię, oni są automatycznie liderami”. [koor-
dynator wolontariatu, 3, Wrocław] 
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Rekrutacja poprzez sieci jest istotna także z innego powodu – w bazie wolon-
tariuszy są osoby sprawdzone, „wypracowane kontakty”, wielokrotni uczestnicy 
różnych imprez, na których można polegać. Osobom tym powierzane są bardziej 
odpowiedzialne zadania i pełnią bardziej odpowiedzialne funkcje (np. superlider, 
lider, koordynator ds. wolontariatu). Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia 
z obsadzaniem stanowisk w oparciu o zaufanie:

Jest stała grupa wolontariackich współpracowników festiwalu – takim 
osobom powierza się zwykle bardziej odpowiedzialne zadania”. [organizator 5, 
Poznań] 

Te osoby są również cennym źródłem informacji dla nowych wolontariuszy, a 
także w jakimś stopniu wpływają na powodzenie całego przedsięwzięcia. Zaufanie 
odgrywa zatem ważną rolę w procesie rekrutacji. Jest to widoczne zarówno w 
angażowaniu sprawdzonych wolontariuszy do bardziej odpowiedzialnych zadań 
(np. zarządzanie małą grupą wolontariuszy), jak i w angażowaniu znajomych 
(organizatorów i wolontariuszy). 

UWAGI KOńCOWE 

Niski poziom kapitału społecznego w Polsce rodzi pytanie o możliwości 
zmiany tego stanu rzeczy. W artykule zostało postawione pytanie, w jaki sposób 
wolontariat podczas wielkich imprez może być narzędziem budowania kapitału 
społecznego. Zebrane w trzech miastach: gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu dane 
pokazują, że można o takim mechanizmie mówić. Ma on jednak charakter dość 
złożony. Budowane sieci są zróżnicowane, zaś typy więzi mają różne poziomy 
intensywności. Budowa sieci, więzi oraz zaufania, odbywa się przy okazji pro-
cesu rekrutacyjnego oraz wokół samego wykonywania zadań. Mimo pewnej 
odmienności we wszystkich trzech miastach kształt rekrutacji jest dość podobny. 
Odbywa się ona poprzez nabór ogólny, poprzez różnego rodzaju ogłoszenia. Jed-
nocześnie wytwarza się „wewnętrzny” system rekrutacji – gdzie wykorzystywane 
się sieci. Organizatorzy korzystają ze swoich baz i kontaktów zaś wolontariusze 
stanowią źródło informacji o imprezach dla swego otoczenia. W efekcie dochodzi 
do tworzenia się sieci opartych o słabe więzi, gdzie cenną informacją jest po-
wiadomienie o ciekawej imprezie. Jednocześnie, w zgodzie z granovetterowską 
koncepcją sieci opartej o słabe więzi, sieć wytwarzana przy okazji wolontariatu 
staje się źródłem korzyści na rynku pracy. Dodatkowo, systemy wolontariatu 
akcyjnego posiadają mechanizmy budowania systemów zaufania, gdyż oparte 
są o powtarzane kontakty. 



100 ANITA BASIńSKA, PIOTR MATCZAK

Wydaje się zatem, że wolontariat akcyjny traktowany często jako sposób 
spędzania czasu wolnego, niesie ze sobą pewien potencjał zwiększenia czy 
wzmocnienia kapitału społecznego. Niezwykle ważne jest to, że w ten typ wo-
lontariatu włączają się przede wszystkim osoby młode – będzie to miało wpływ 
na ich zachowania w dalszym życiu. Wolontariat prowadzi z jednej strony do 
powiększania się indywidualnego kapitału społecznego, z drugiej strony uczy on 
pracy w zespole, buduje kapitał zaufania, polegania na innych i solidarności. 
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vOLUNtEErING AS A tOOL OF SOCIAL CAPItAL BUILdING:  
ACtION vOLUNtEErING IN tHrEE POLISH CItIES.

(Summary)

Social capital is considered as a precondition for both vital civil society and economic develop-
ment. For a developing country, such as Poland, revitalising social capital appears to be a significant 
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element of the modernisation. In the paper, the role of volunteerism is discussed for the develop-
ment of social capital. Particularly, volunteers work at the big events is analysed. Data collected 
in three Polish cities: gdańsk, Poznań and Wrocław show that the big events volunteering has an 
impact on social capital reconstruction. Recruitment process and the work at the very events help 
to establish social networks based on both strong and weak ties. The internal recruitment systems 
are developed. Databases with potential volunteers are sustained by organisers, serving them to 
recruit. At the same time volunteers use their networks to inform acquaintances about events. Thus, 
networks based on weak ties are established, within which valuable information on volunteering 
possibilities are exchanged. In accordance with the granovetterian concept of weak ties, the net-
works created at volunteering, serve as a source of benefits useful in the labour market. Additionally, 
action volunteering systems have trust building effect based on repetitive contacts. 

Key words: volunteering, social capital, weak ties, big events


