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Edukacji
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„PIONIER”

„Wolontariat Pracowniczy i Odpowiedzialny Biznes. Jak działa 
w Polsce i w Europie?” to publikacja, która tłumaczy, na czym 
polega Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz wyjaśnia, w jaki 
sposób funkcjonuje wolontariat pracowniczy. Publikacja przeznaczo-
na jest dla wszystkich tych, którzy pragną zwiększyć swoją wiedzę 
oraz przekazać przykłady dobrych praktykach lokalnej społeczności. 
Można tutaj również znaleźć informacje na temat tego, jak wolon-
tariat pracowniczy funkcjonuje w wybranych krajach Europy.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z publikacją.

Wstęp
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 Europejskie Stowarzyszenie 
Edukacji i Rozwoju „PIONIER”

ESER „PIONIER” już od kilku lat realizuje projekty, których 
głównym celem jest aktywizacja lokalnej społeczności, edukacja, 
nauka języków obcych oraz zmniejszenie bariery kulturowej po-
przez wymiany i zajęcia z grupami międzynarodowymi.

Nasze działania wspierają wolontariusze, którzy swoją pracą, 
wiedzą oraz doświadczeniem codziennie „pokazują” Nam nowe, 
lepsze formy rozwiązywania problemów oraz organizacji pracy. 
Najliczniejszą grupą wolontariuszy, z którymi możemy działać 
są studenci. Program „PROJEKTOR – wolontariat studencki” jest 
niesamowitą okazją dla żaków do tego, aby pomagać i wyko-
rzystywać swój potencjał podczas zajęć z dziećmi. 

Doświadczenie „pokazuje” jednak, że nie tylko studenci chętnie 
zostają wolontariuszami, ale również przedstawiciele Uniwesyte-
tów III Wieku. Realizacja projektów poprzez tandemy – 
– student i senior cieszą się dużą popularnością.

Dzięki obchodom Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 
zyskaliśmy możliwość zwiększenia swojej wiedzy o nowe i mało 
znane formy wolontariatu. Szczególnie zainteresowało nas 
zjawisko wolontariatu pracowniczego i odpowiedzialnego 
biznesu, które w krajach UE oraz w USA są bardzo popularne. 
Właśnie w takich okolicznościach powstała potrzeba stworzenia
projektu, którego głównym celem jest zwiększenie wiedzy loka-
lnej społeczności z zakresu wolontariatu pracowniczego oraz 
Corporate Social Responsibility.
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„PAS-JA. Pracownik Aktywny             
Społecznie – JA.”

Jak prowadzić odpowiedzialny biznes? Co oznacza CSR? Jak zająć się wolon-
tariatem pracowniczym? Co możemy zyskać angażując się lokalnie?

Projekt „PAS-JA. Pracownik Aktywny Społecznie – JA.”  
jest odpowiedziąna te pytania!

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania pracowników 3 sektorów do 
działań lokalnych. Poprzez wprowadznie w swoim miejscu pracy założeń odpo-
wiedzialnego biznesu oraz wolontariatu pracowniczego. W dużych korporacjach 
pracownicy mają szansę nie tylko działać na przydzielonych im pozycjach, ale 
mogą realizować swoje pasje poprzez wolontariat pracowniczy. Jeśli tylko 
pracownik jest wspierany na odpowiednim poziomie przez zespół, z którym 
współpracuje jest to świetna okazja do dodatkowych działań. W ten sposób 
nie tylko pracownik jest zadowolony, ale również środowisko, które tą pomoc 
bezpośrednio otrzymuje. Jednak warto podkreślić, że również szefowie i mana-
gerowie firm upatrują w wolontariacie pracowniczym wiele korzyści: aktywizacja 
pracowników, integracja, dodatkowa motywacja do pracy oraz identyfikacja   
z przedsiębiorstwem.

Wolontariat pracowniczy nie jest popularny na terenie województwa 
warmińsko – mazurskiego,dlatego projekt PAS-JA. „zakłada” dotarcie do szerokiego
grona odbiorców i w atrakcyjny sposób pokazać wszystkie oblicza odpowiedzial-
nego biznesu. 

Kto może wziąć udział w projekcie?
Przedstawiciele 3 sektorów (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, pracownicy
sektora publicznego).

Co daje PAS-JA.?
• możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach, warsztacie 

diagnostycznym oraz happeningu społecznym
• bezpłatne spotkania z mentorem, który pomaga w rozwiązywaniu 

problemów oraz udziela rad i wskazówek jak wprowadzić wolontariat     
pracowniczy w firmie

• udział w 2 konkursach
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Konkurs z wiedzy o wolontariacie pracowniczym 
Pytania publikowane są systematycznie (raz w miesiącu) na stronie projektu: 
www.pasja.eserpionier.eu. Osoby, które udzielą najwięcej prawidłowych odpo-
wiedzi oraz zrobią to najszybciej zyskują atrakcyjne nagrody.

Konkurs dla pracowników przedsiębiorstw
Skierowany do wszystkich przedsiębiorców w woj. warmińsko – mazurskim. 
Przedstawiciele firm, którzy zorganizują działania społeczne i zaangażują w to 
swoich pracowników, wezmą udział w głosowaniu. 

Najciekawsza inicjatywa zostanie nagrodzona udziałem w profesjonalnej sesji 
fotograficznej i wydaniem kalendarza, który jest świetną okazją do promocji 
swoich działań. 
• Szansa na skorzystanie z książek, które czekają w Biurze Pośrednictwa 

Wolontariatu Pracowniczego. Z książek można korzystać na miejscu, w spe-
cjalnie przygotowanym do tego kąciku czytelnka.

• Informator o wolontariacie pracowniczym – wydawany co miesiąc. 
Dostarczany do różnych beneficjentów oraz osób zainteresowanych wolon-
tariatem pracowniczym oraz CSR.

• Biuro Pośrednictwa Wolontariatu Pracowniczego – czeka codziennie na 
wszystie osoby zainteresowane wolontariatem pracowniczym. Codziennie 
można odwiedzać Biuro po to, aby znaleźć odpowiedzi na wszystkie 
niepokojące kwestie.

• Konferencja – będzie dobrą okazją do tego, aby podsumować wszystkie 
działania, które zostały założone w projekcie. Poza tym będzie to szansa 
na spotkanie się z osobami, które skorzystały z bezpłatnych szkoleń oraz 
spotkań z mentorem. 

Biuro Pośrednictwa Wolontariatu Pracowniczego
Plac Konsulatu 1, 10 – 532 Olsztyn

Koordynator: Lidia Szaj
Pracownik Biura Pośrednictwa Wolontariatu: Marta Mazurowska

Mentor: Maria Rajchel

www.pasja.eserpionier.eu
Tel: 881 - 615 - 058
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CSR – Odpowiedzialny Biznes

Corporate Social Responsibilty czyli Odpowiedzialny Biznes jest to proces 
wprowadzania strategii rozwoju, która uwzględnia interesy lokalnej społeczności, 
dobry kontakt z interesariuszami oraz ochronę środowiska.

CSR często postrzegany jest, jako angażowanie się przedsiębiorstwa        
w życie społeczne poprzez darowizny oraz okazjonalne branie udziału w znanych 
i komercyjnych akcjach.Cechą odpowiedzialnego biznesu jest to, że nie jest to 
jedynie doraźne wsparcie finansowe. Filantropia jest jedynie pewną ideologią, 
którą wprowadzają firmy. Przedsiębiorstwo, które chce być odpowiedzialne 
społecznie musi obserwować otoczenie i działać w tych dziedzinach, które    
najbardziej potrzebują wsparcia.

Głównym celem przedsiębiorstwa jest pomnażanie zysków, a CSR jest 
traktowane, jako oddzielna dziedzina, w którą okazjonalnie angażują się pra-
cownicy oraz szefowie i właściciele firm. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie. 
Elementem warunkującym dobrą pozycję firmy na rynku jest nie tylko zysk mate-
rialny, ale również wizerunek przedsiębiorstwa oraz integracja i zaangażowanie 
pracowników w życie firmy. Warto podkreślić, że „nastawianie się” jedynie 
na zysk finansowy może jedynie przez pewien czas gwarantować sukces,          
w długotrwałym procesie funkcjonowania firmy niezbędny jest kontakt i dobre 
relacje z interesariuszami, dbanie o ochronę środowiska oraz o interesy  
lokalne.

Właściciele dużych firm bacznie obserwują zyski i badają swoją pozycję na 
rynku. Okazuje się jednak, że dane statystyczne nie do końca odzwierciedlają 
prawdziwą sytuację przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że na pozycję firmy 
oraz jej stabilność mają wpływ czynniki zewnętrzne, wewnętrzne relacje 
pomiędzy pracownikami, ich identyfikacja z firmą, kontakty z lokalną władzą     
i to, w jaki sposób działalność firmy wpływa na środowisko naturalne.

CSR jest długotrwałym procesem, który zakłada zmiany nie tylko w polityce 
firmy, ale również w sposobie „podejścia” pracowników do wykonywanych 
zadań. Jednak korzyści, jakie daje wprowadzanie odpowiedzialnego biznesu 
są wymierne i przynoszą zyski nie tylko dla praco-wników, ale również dla 
właścicieli.

Korzyści:
• dobre postrzeganie firmy w środowiskach lokalnych, wśród partnerów 

biznesowych oraz władz
• opracowanie długoterminowej strategii działania, dzięki czemu pozycja firmy 

jest stabilna, a wszystkie kryzysowe sytuacje są przewidziane
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Wolontariat pracoowniczy

• pozytywny wizerunek firmy na rynku 
• nowe kontakty biznesowe wśród firm, które również wprowadzają odpow-

iedzialny biznes
• pozytywne postrzeganie przedsiębiorstwa, wśród kandydatów do pracy, 

zaufani pracownicy
• integracja pracowników
• udział w akcjach społeczych (wolontariat pracowniczy), dzięki czemu wspiera 

się najbardziej potrzebujących

• ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków na enerię, papier, tonery.

Wolontariat pracowniczy są to wszelkie inicjatywy oraz działania, jakich 
podejmuje się przedsiębiorstwo na rzecz działalności społecznej, charytatywnej. 
Często wolontariusze angażują się w działania organizacji pozarządowych.

Ważnym aspektem organizacji wolontariatu pracowniczego w firmie jest to, 
że pracodawca zobowiązuje się do wspierania swoich pracowników, którzy 
działają na rzecz organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych. 
Wsparcie polega na tym, że pracownicy w ciągu miesiąca mogą wyznaczyć 
kilka godzin swojej pracy właśnie na rzecz potrzebujących. Pracodawca musi 
uwzględnić dodatkowe działania, jako element pracy. Zarząd nie może wymusić 
na swoim pracowniku działań wolontarystycznych oraz nie może obarczać 
odpowiedzialnością finansową zespołu, który angażuje się w prace społeczne.

Jak działa wolontariat pracowniczy?
Wolontariat pracowniczy może mieć charakter długoterminowy. Polega na tym, 
że w firmie ustalana jest strategia pracy na kilka miesięcy: określenie pola 
działania wolontariuszy,osoby odpowiedzialne za, realizację konkretnych działań, 
wybierani są tzw. Liderzy którzy koordynują pracę zespołu, dbają o sprawiedli-
wy podział obowiązków oraz o dobrą atmosferę pracy. Lider pełni ważną 
funkcję, ponieważ często jego rola nie ogranicza się do podziału pracy, ale 
również dba o motywację i pozytywne nastawienie zespołu.

Wolontariat może przybierać formę krótkoterminową. Są to działania, 
które nie wymagają określenia długiego procesu działania. Często taki rodzaj   
wolontariatu związany jest z angażowaniem się w popularne akcje społeczne 
np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz zbiórki żywności w okresach 
przedświątecznych.
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Propozycje działań:
• oddawanie krwi
• udział w znanych i popularnych akcjach, które angażują bardzo duże grupę 

społeczeństwa np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, 
Akcja Pajacyk, Pusta Miska itp.

• ogłoszenie konkursu na akcję społeczną wewnątrz firmy. Pracownicy, którzy 
wywodzą się z różnych środowisk często mają kontakt z grupami najbardziej 
potrzebującymi. To właśnie ich wiedza i zaangażowanie w opracowaniu 
autorskiego programu przynosi największe korzyści nie tylko dla społeczeń-
stwa, ale również motywuje pracowników do dalszych działań.

• zbiórki: żywności, ubrań, kocy, materiałów szkolnych, pieniędzy – są często 
organizowane przez pracowników. Taki rodzaj wsparcia kierowany jest to 
domów dziecka, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Klubów Integracji 
Społecznej.

• pay – roll – składka potrącana z wynagrodzenia. Pracownicy wyrażają 
zgodę na to, aby systematycznie z ich wypłaty, pewna suma funduszy była 
przeznaczana na cele charytane. Taki rodzaj wsparcia kierowany jest często 
na konta bankowe różnych organizacji i fundacji.

Wolontariat pracowniczy – korzyści
• budowanie silnego zespołu
• dbanie o kapitał ludzki w firmie
• integracja pracowników
• kreowanie dobrego wizerunku firmy oraz pozytywne skojarzenia
• motywacja do wykonywania zadań i do pracy w konkretnej firmie
• możliwość zatrzymania zaufanych i spraw dzonych pracowników          

w przedsiębiorstwie
• nowe znajomości i kontakty niezbędne w prowadzeniu biznesu
• sposób na relaks i spełnienie się pracowników
• zaufanie do pracodawcy
• zaufanie społeczne
• zdobywanie nowych umiejętności przez  pracowników
• 

Dzień Wolontariatu Pracowniczego
Datę 7 września już dziś można wpisać do swojego
kalendarza, jako ważne wydarzenie, o którym nie powinniśmy zapomnieć. 
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zorganizowało po raz pierwszy taką 
inicjatywę. Jeszcze nikt w Polsce nie pokusił się o to, aby właśnie w taki 
sposób promować tę mało znaną formę wolontariatu. 
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Wolontariat Pracowniczy w Polsce

Idea wolontariatu pracowniczego jest w Polsce znana. Niestety taka forma 
organizacji pracy nie jest aż tak bardzo popularna w naszych przedsiębiorstwach,
ponieważ praca społeczna jest nadal traktowana jak formaobowiązkowej pracy, 
do której zmuszane było społeczeństwo w poprzednim systemie politycznym.

Dziś jednak postrzeganie, forma oraz rola, jaką pełni wolontariat pracowniczy 
nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla pracowników systematycznie się 
zmienia. Wg. raportu „Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes – wiedza, 
podstawy praktyka” realizowane w 2003 r. przez Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu przy współpracy Banku Światowego i Akademii Filantropii wynika, że aż 
99% menedżerów największych firm uznaje kierowanie się zasadami etycznymi 
w prowadzeniu przedsiębiorstwa, jako bardzo ważne.

Kto się angażuje?
Wolontariat pracowniczy najchętniej jest wprowadzany w globalnych oddziałach 
firm, które funkcjonują w Polsce. Międzynarodowe koncerny wprowadzają 
sprawdzone mechanizmy, które wyznaczają nowe standardy i projekty z zakresu 
wolontariatu pracowniczego.

Cechą charakterystyczną funkcjonowania oraz wprowadzania wolontariatu 
pracowniczego w Polsce jest to, że istnieje niewiele firm, które mają jasno 
sprecyzowaną drogę rozwoju CSR. Większość przedsiębiorstw udziela wsparcia 
fundacjom, stowarzyszeniom, bierze udział w akcjach charytatywnych jednak są 
do działania doraźne. Wolontariat pracowniczy jest to element funkcjonowania 
CSR, który w ostatnim czasie zainteresował szerokie grono odbiorców.

 
Wolontariat stał się modny. 

Jednak, zaskakujące jest to, że do tej pory nikt w Polsce nie przeprowadził 
badań, które wskazywałyby poziom zainteresowania pracowników właśnie taką 
formą organizacji pracy. Dobrym rozwiązaniem byłoby na wstępnym etapie
przeprowadzenie ankiet i sondaży w swoich firmach, aby uzyskać odpowiedz 
na to, czy wolontariat pracowniczy sprawdzi się właśnie u Nas. Jest to dobry 
sposób nie tylko na odnalezienie nowej drogi samorealizacji pracowników, ale 
metoda na odnalezienie lidera, który zajmie się realizacją działań wolontary-
stycznych.



Dobre praktyki

Commercial Union
Firma w 2002 r. objęła swoim mecenatem sieć Centrów Wolontariatu i otrzymali 
tytuł Opiekuna wolontariatu. Ich praca na rzecz wolontariatu pracowniczego 
opiera się na 2 elementach:
• pracownicy, kilka razy do roku przeprowadzają zbiórki pieniędzy, które 

przeznaczają na cele charytatywne
• firma pomaga zaangażować się pracownikom w indywidualną działalność

Poza tym w na łamach biuletynu informacyjnego, który jest przeznaczony dla 
pracowników firmy przybliża się idee wolontariatu pracowniczego.

Spedpol
Firma w 2002 r. zorganizowała akcję „Mikołajki”, w którą zaangażowało się 
około 90% pracowników. Akcja polegała na tym, że grupa 40 dzieci pocho-
dzących z patologicznych rodzin została obdarowana prezentami. Sporządzono 
tzw. „Lista marzeń”, gdzie każde dziecko mogło wpisać swoje potrzeby. Praco-
wnicy podczas firmowej Wigilii pakowali i przygotowywali prezenty do rozdania.

Schenker
Firma Schenker wraz z Fundacją „Robinson Crusoe” realizują program „Na czas. 
Na miejsce. Na wyspy Robinsona”. Wolontariusze – pracownicy spotykają się   
z dziećmi z domów dziecka w tzw. „Klubach Robinsona” i dzielą się z nimi 
swoimi doświadczeniami, które pomagają młodym ludziom wejść w dorosłe 
i odpowiedzialne życie.

Telekomunikacja Polska
Firma TP opracowała autorski program „Telekomunikacja Polska Dzieciom”. 
Roz-dawane są bezpłatne karty telefoniczne w szpitalach, w których działają 
kolorowe “Telefony do Mamy”, wspierane są akcje charytatywne - “Odnawiamy
Nadzieję” i Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W firmie organizo-
wane są również wewnętrzne konkursy i akcje. Rezultatem tych działań jest nie 
tylko pomoc potrzebującym, ale wzrost prestiżu firmy, która uzyskała wyróżnienie 
podczas Gali Wolontariatu w Krakowie w 2003 r.

City Bank Handlowy
Fundacja Bankowa im. Kronenberga wprowadziła profesjonalny program wolon-
tarystyczny angażujący pracowników Banku Handlowego w wybrane projekty 
społeczne. Dzięki specjalnym ankietom pracownicy firmy mogli wybrać taką dzie-
dzinę, która najbardziej ich zainteresuje, i w którą najłatwiej będzie się im 
zaangażować. City Bank Handlowy aktualnie jest liderem działań związanych    
z wolontariatem pracowniczym a wiedza i doświadczenie pracowników jest prze-
kazywana innym za pomocą szkoleń i kursów.
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Stany Zjednoczone można uznać za kolebkę wolontariatu pracowniczego. 
We wszelkich wystąpieniach i pracach naukowych poświęconym wolontaria-
towi to właśnie USA jest liderem tego rodzaju aktywności pracowników na 
rzecz lokalnej społeczności. To tam, już pod koniec XIX wieku zaczęto tworzyć 
koncepcję społecznie odpowiedzialnego biznesu. Natomiast wolontariat 
pracowniczy to dzieło nowojorskich korporacji, które w latach 70 XX wieku 
postanowiły, w ten sposób realizować różnego rodzaju akcje dobroczynne.

Tak długa historia wolontariatu, a w szczególności wolontariatu pracowni-
czego „przekłada się” na liczby i badania związane z tą ideą. Aż 96% amery-
kanów uważa, że wolontariat czyni człowieka szczęśliwszym, przy czym 94% 
firm jest zdania, że działania wolontariackie podnoszą morale pracowników. 
88% osób jest zdania, że takie działania są świetną okazją do podnoszenia 
własnych kompetencji, a 66% pracowników uważa, że ich zaangażowanie na 
rzecz przedsiębiorstwa znacznie wzrosło. Jak więc widać, USA są doskonałym 
miejscem do rozwoju wolontariatu pracowniczego.

Większość korporacji z List Fortune 500 pozwala swoim pracownikom 
poświęcać czas pracy na działania związane z wolontariatem. Organizowane 
jest to w ramach programów wolontariatu pracowiczego (Employee Volunteer-
ing Programs (EVPs)). Prawie 40% z nich organizuje granty wolontariackie
(Volunteer Grant), które polegają na tym, że po przepracowaniu odpowied-
niej liczby godzin na rzecz jakieś organizacji przez pracowników, otrzymuje 
ona pewną sumę pieniędzy. Czasem działato też w drugą stronę. Firmy dają 
pracownikom pewne środki, aby ci mogli zrealizować działania związane         
z wolontariatem. 

Tak duży rozwój tego zjawiska w USA przekłada się później na cały świat 
głównie, dlatego, że duże amerykańskie korporacje działają globalnie i prak-
tyki CSR, które stosują u siebie, „przenoszą” również do innych krajów. Jest to 
widocznie głównie w krajach centralnej i wschodniej Europy, gdzie to 
w amerykańskich korporacjach CSR rozwija się najlepiej.

Stany
Zjednoczone

W
olontariat pracow

niczy na Św
iecie

11



12

Wolontariat pracowniczy w Niemczech prowadzony jest w 83,5 % firm 
i będzie odgrywać dużą rolę w przyszłości, pokazują badania przeprowadzone 
w maju 2011roku przez firmę doradczą Roland Berger oraz Amerykańską Izbę 
Gospodarczą. Duże firmy niemieckie uznały ostatnio Wolontariat pracowniczy, 
jako sposób na podnoszenie motywacji pracowników, sposób na wzniecanie 
ducha współpracy i kształtowanie cech liderskich. Organizowany jest Dzień 
Wolontariatu Pracowniczego.

Wiele niemieckich przedsiębiorstw uzasadnia rozpoczęcie działalności 
wolontariatu pracowniczego w swojej firmie chęcią działania na rzecz 
społeczeństwa. Jest to zachowanie godne pochwały, ale przystępują oni do 
jego realizacji nie tylko z czystej filantropii. W dobie dzisiejszej konkurencji 
rynkowej klienci, ale również sami pracownicy stawiają firmom wysoką 
poprzeczkę. Pracownik nie chce być już tylko szarym członkiem korporacji, ale 
chce być widziany wśród współpracowników w zupełnie nowej roli. Dzięki 
wolontariatowi pracowniczemu, promowany jest nie tylko duch zespołu, ale 
także podnoszenie swoich kompetencji społecznych, rozszerzanie horyzontów, 
a również wprowadzenie długofalowych działań społecznych. 

Nie do przecenienia jest widoczność wolontariatu w korporacyjnych mediach:
ogłoszenia na stronach internetowych, komunikaty prasowe. Ma to znaczenie 
przy planowaniu strategii rekrutacji, gdzie w czasach zintensyfikowanej „walki 
o talenty” firmy mające szerokie możliwości samorozwoju pracowników, mogą 
liczyć na ciekawsze kandydatury podczas procesu pozyskiwania pracowników.

Korporacyjne Programy Wolontariatu, aby odnieść sukces, w większości 
przypadków współpracują z organizacjami pozarządowymi (NGO). Większość 
firm ma bardzo konkretne pomysły na swoje działania i liczą na określoną 
współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Przykładem są usługi kancelarii prawnych, choć nie widać tego na pierwszy 
rzut oka, to podczas pracy w NGO pojawia się wiele problemów prawnych.  
Jest jednak dużo przykładów korporacji, gdzie wymiana doświadczeń i wza-
jemna współpraca z NGO przebiegają w najlepszym porządku. Firma ma pro-
fesjonalnie prowadzone działania wolontariackie, przez co wzrasta jej prestiż, 
NGO natomiast, uzyskuje profesjonalną pomoc w kwestiach, w których 
własnymi siłami nie jest w stanie sobie poradzić.

Lidia Szaj,
Koordynator projektu 
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Pracownicy, którzy angażują się w działania lokalne i organizują 
swoją pracę zgodnie z zasadami polityki firmy – realizują założenia wolon-
tariatu pracowniczego. W Hiszpanii wolontariat nie jest często wprowadzany
w firmach jednak należy podkreślić, że jest to zjawisko, które zaczyna 
zdobywać coraz większą liczbę zwolenników. Faktem jest, że w 2006 r. 
istniało tylko 8 firm wg. hiszpańskiego IBEX 35, które prowadziły takie 
działania. Jednak już 2012 r. można zauważyć, że zaangażowanie w działania
lokalne wśród pracowników firm zwiększyło się. Pomimo tego, że 90% firm 
w Hiszpanii to przedsiębiorstwa małe i średnie już dziś szacuje się, że 65% 
firm z liczbą około 500 pracowników wykazuje zainteresowanie wolontari-
atem pracowniczym. Takie działania angażują się przede wszystkim
przedsiębiorstwa o charakterze spożywczym, bankowym, telekomunikacyjnym 
a ich praca skierowana jest do dzieci, biednych i ubogich, osób niepełno-
sprawnych oraz do młodzieży z problemami.

Ważnym elementem pracy, jako wolontariusz jest to, że aż 55% działań 
wykonywanych jest w czasie wolnym, czyli poza godzinami pracy w firmie.

Organizacja wolontariatu pracowniczego w firmie odbywa się zazwy-
czaj w ten sposób, że wybierany jest około 5 osobowy komitet z liderem, 
którzy ustalają plan działania, wyszukują obszary, w których można pomóc. 
Pomimo dobrze opracowanej strategii, inwestowanie dodatkowych środków 
finansowych oraz wsparcie merytoryczne osób zaangażowanych w rozwój 
wolontariatu pracowniczego w firmie jest na niskim poziomie. Jest to 
duże utrudnienie i wstrzymuje działania na szeroką skalę. Firmy, które 
wprowadzają wolontariat pracowniczy to: Barclays, Bayer, BBVABT, Disney, 
Eroski, Ferrovial, Mapfre, Santander. Dobrym przykładem jest firma z sektora 
spożywczego: Eroski Group, która opracowała program przy współpracy z 
Fundacją MUNDUKIDE, gdzie pracownicy podczas swojego trzytygodniowego, 
wakacyjnego urlopu mogą angażować się w działania społeczne.

Pomimo przykładów dobrych praktyk i popularności wolontariatu praco-
wniczego, szczególnie w zachodnich krajach UE, w Hiszpanii założenia CSR 
nie do końca przekonują społeczeństwo. W dobie kryzysu firmy, które 
angażują się w lokalną politykę, nie koniecznie łączą to z ideą a chęcią 
poprawienia swojego wizerunku.

Stowarzyszenie Morena

Hiszpania
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Wolontariat pracowniczy, który jest szeroko rozwinięty na zachodzie, 
w Czechach jes wprowadzany z pewnymi problemami, głównie z powodu
złych skojarzeń z okresu komnizmnizmu. Sytuacja ta się jednak z roku na 
rok poprawia. Najlepiej natomiast wygląda to w przedsiębiorstwach, 
które są zarządzane przez zagranicznych właścicieli lub też posiadają 
wpływowych partnerów z poza Czech. Przykładami są chociażby dwie     
instytucje finansowe, takie jak Chase Manhattan Bank oraz General Electric 
Capital Bank.

 
Ogromny wpływ na rozwój i prowadzenie wolontariatu pracowniczego 

na terenie Czech ma organizacja Fórumdárců (Forum Darczyńców). Tylko 
w roku 2009 zainicjowała i pośredniczyła w przeprowadzeniu aż 3 623 
dni wolontariatu pracowniczego, które miały na celu pomoc organizacjom 
pożytku publicznego. Z wyliczeń Forum firmy poprzez poświęcenie czasu 
swoich pracowników, przekazały na rzecz organizacji 5 865 000 koron    
czeskich (ok. 1 000 000 zł). Wartym podkreślenia jest fakt, że pomoc 
uzyskało aż 430 różnego rodzaju organizacji pożytku publicznego.

Przykładem wolontariatu pracowniczego na terenie Czech jest organizo-
wany przez T-Mobile program „Jeden dzień za dobry uczynek”. Program 
działa już od 2005 roku, a udział w nim wzięło ponad 2300 pracowników 
firmy. Innym przykładem jest organizowany przez czeski Savings Bank 
Dzień Dobroczynności. Do 2010 udział w nim wzięło 4 383 wolontariuszy, 
którzy pomagają we wszelkiego typu organizacjach pożytku publicznego na 
terenie całego kraju. W tej chwili jest to największy tego typu program  
w Czechach. Podobne programy występują również w firmach takich jak 
Vodafone, Veolia, Kooperativa, Grupa ČEZ. 
 

Wojciech Pisarki

Ambasador Ligi Odpowiedzialnego Biznesu
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W Danii idea szeroko rozumianego Społecznie Odpowiedzialnego 
Biznesu jest dobrze znana. Wiele duńskich firm w swoich działaniach kieruje 
się zasadami CSR. Wiedzą one, że jest to świetna reklama, jednak nie to 
jest dla nich najważniejsze. Wierzą, że robią coś dobrego. Wdrażanie odpo-
wiedzialnego biznesu poprzez takie działania jak: współpraca z lokalną 
społecznością, władzami miast i miasteczek, działania na rzecz ekologii 
świetnie przyjęły się w Danii. Jednakże idea wolontariatu pracowniczego, 
która jest częścią CSR, w porównaniu z takimi krajami jak USA, Niemcy, 
Wielka Brytania jest czymś nowym. Jako, że podstawowe założenia odpo-
wiedzialnego biznesu są znane i realizowane w Danii – wolontariat pra-
cowniczy ma duże szanse na to, aby stać się popularnym elementem    
filozofii wielu firm. 

Jak pokazują badania firmy Zapera 36% pracowników chętnie poświę-
ciłoby swój czas w pracy na działania wolontariacie bez jakiś wstępnych 
warunków. Natomiast aż 48% pracowników wyraża zainteresowanie wolon-
tariatem pracowniczym, jednak chcieliby mieć wpływ na to, jakie działania 
by podejmowali. Łącznie daje nam to 84% ogółu pracowników, co jest 
doskonałą bazą do tego, aby budować i rozwijać tą gałąź CSR.

Nie jest jednak tak, że wolontariat pracowniczy w ogóle nie istnieje na 
terenie Danii. Już teraz wiele firm realizuje projekty i poświęca czas swoich 
pracowników do realizacji działań lokalnych. Chociażby jedna z największych 
firm telekomunikacyjnych TDC stworzyła „bank czasu”, w którym to zatrud-
niona załoga posiada od 8 do 10 godzin, które może wykorzystać na 
działania w wolontariacie. Innym przykładem jest firma ubezpieczeniowo -
- inwestycyjna Skandia. Pracownicy wykorzystując swoją wiedzę i doświad-
czenie, pomagali organizacji BornsVilkar (działająca dla dobra i poprawy 
praw dzieci) w liczeniu pieniędzy, czy skomplikowanych, kompleksowych 
analizach finansowych.

Wojciech Pisarski
Ambasador Ligi Odpowiedzialnego Biznesu
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Zielona wyspa, jak nazywa się Irlandię, jest krajem, w którym skutki 
ostatniego kryzysu gospodarczego są bardzo widoczne. Przedsiębiorstwa, 
które do tej pory przekazywały spore kwoty na różnego rodzaju inicjatywy 
charytatywne starają się teraz oszczędzać. Nie chcą jednak rezygnować ze 
swojego społecznego zaangażowania. Szukając innych metod, tańszych, 
jednak nadal efektywnych, właściciele irlandzkich firm zwrócili się ku wolon-
tariatowi pracowniczemu.

Aktualnie ta forma zaangażowania przedsiębiorstw w społeczność lokalną 
przeżywa prawdziwy rozkwit. Największe korporacje w Irlandii posiadają 
mocno rozwinięte struktury wolontariatu pracowniczego. Chociażby firma Intel, 
w której aż 47% pracowników poświęca swój czas na pomoc innym. Jednym 
z takich przykładów jest pomoc przy zaprojektowaniu i ułożeniu nowego oka-
blowania w szpitalu dziecięcym Laury Lynn.

Przykład ten odzwierciedla również główne pole działania wolontariatu 
pracowniczego w Irlandii. Jest to przede wszystkim wolontariat oparty na 
umiejętnościach, gdzie chociażby wspomniani specjaliści z firmy Intel mogli 
wykorzystać swoją szeroką widzę.

Największe i najbogatsze korporacje nie rezygnują jednak w 100% 
z finansowania różnych przedsięwzięć. Istnieje wiele programów grantowych,
z których pracownicy mogą korzystać realizując różnego rodzaju projekty. 
Chociażby IBM daje od $500 do nawet $100 000 na projekt, zależnie od 
tego ile czasu pracownicy przeznaczą na jego realizację. We wspomnianym 
już Intelu, firma daje $10 za każdą godzinę, jaką pracownik poświęci na 
wolontariat, wybranej fundacji.

Przedsiębiorstwa są bardzo zadowolone z efektów, jakie przynosi wolon-
tariat pracowniczy. Podkreślają, że oprócz efektów na zewnątrz, takich jak lep-
sza reputacja firmy, ważne są dla nich efekty wewnętrzne. Pracownicy tworzą 
lepsze zespoły, a ich efektywność wzrasta. Poza tym pracodawcy doceniają 
to, że pracownicy chętniej utożsamiają się z firmą a ich działanie to najlepszy 
sposób na poprawę wizerunku przedsiębiorstwa nie tylko na rynku lokalnym, 
ale nawet europejskim.

Wojciech Pisarki
Ambasador Ligi Odpowiedzialnego Biznesu
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Idea wolontariatu pracowniczego w Wielkiej Brytanii ma swoją długą 
tradycję, bo już w latach ’80 XX wieku został on zauważony przez praco-
dawców, którzy zainteresowali się tematem i z biegiem czasu zaczęli coraz 
częściej widzieć w nim korzyści. Pracodawczy coraz chętniej „użyczają” swoich 
pracowników do działań społecznych, ponieważ podnosi to prestiż wśród 
firm na rynku. Oczywiście wszystko się dzieje w ramach rozsądku. Można 
się spotkać z tym, ze pracodawcy pozwalają swoim pracownikom na ok. 4h      
w miesiącu do przeprowadzania działań na cele społeczne, za które normalnie 
otrzymują wynagrodzenie w ramach swojego stosunku pracy.

 CSR jest również silnie wspierany przez władze lokalne, które widzą w 
tym spory potencjał. Głównymi tematami wolontariatu jest rozwój kulturalny
i sportowy. Wiele instytucji pod koniec XX wieku wzięło udział w badaniach, 
z których jasno wynikało, że ok. 45% firm na rynku bierze udział w akcjach 
związanych z wolontariatem. Objawia się to w dwóch formach wsparcia, 
osobowego (swoimi pracownikami) lub finansowego (wspieranie finansowe 
działań wolontarystycznych). 

Praca i badania w obszarze wolontariatu pracowniczego w Wielkiej   
Brytanii rozwijała się na tyle, że aby zachęcić nowe firmy do włączania się   
w proces, tworzono dokumenty, które miały ułatwić pracodawcom pozyskanie 
takich zasobów. Dzięki temu został stworzony dokument o nazwie „Valuing 
Employee Community Involvement”, w którym to zostało dokładnie opisane, 
w jaki sposób prowadzić firmę w ramach metody odpowiedzialnego biznesu 
poprzez wolontariat pracowniczy. Publikacja stała się swojego rodzaju prze-
wodnikiem i odnośnikiem we wszystkich trudnych sprawach, 

Działania takie jak te pomogły Wyspiarzom do osiągnięcia poziomu 7% 
firm w skali całego kraju zaangażowanych w wolontariat pracowniczy. Co 
więcej, firmy z tego terenu zaczęły rozbudowywać swoją działalność statutową 
o formy wolontariatu, co bez precedensowo było dużym osiągnięciem w skali 
Europy, w szczególności, że dotyczyło to 1,5 mln pracowników z terenu całego 
kraju. Średnia ilość godzin w firmie, która podążała za ideą wolontariatu   
pracowniczego przypadająca na tydzień pracy to 3,5h. Co daje nam ok. 66 
mln godzin, a w przeliczeniu na pieniądze 800 mln funtów rocznie.

Damian Ciachorowski
Stowarzyszenie Elbląg Europa
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Włochy
Po skandalach w 2003 roku, które wybuchły we włoskim parlamencie, 

biznes z półwyspu apenińskiego zwrócił się jeszcze bardziej w stronę 
CSR. Aby odbudować swoją reputację i poprawić pozycję na zewnątrz, jak         
i wewnątrz kraju coraz więcej włoskich firm realizuje zasady społecznie 
odpowiedzialnego biznesu w swoich przedsiębiorstwach.

Jedną z takich zasad jest propagowanie i pozwalanie własnym pracowni-
kom na wolontariat pracowniczy. Powstaje wiele inicjatyw, w których firmy 
mogą brać udział. Jedną z nich jest organizowana od 2011 roku akcji Wolon-
tariusz Na Dzień (Volontari per un giorno). Organizacja Sodalitas, zajmująca 
się promocją wolontariatu, zainicjowała w Mediolanie inicjatywę, w której 
każdy mieszkaniec miasta może na jeden dzień zostać wolontariuszem. Efekt 
był zaskakujący. 94 organizacje pożytku publicznego otrzymały pomoc w 150 
projektach. Udział wzięły takie firmy jak L’Oreal, ABB, Edison, Sace, IBM,   
Gucci, UBI Banca, które zaangażowały aż 1000 swoich pracowników.

Innym dobrym przykładem jest firma Gruppo Filo diretto. Grupa założyła 
własną fundację Filo diretto Onlus, która co roku organizuje wiele akcji, w tym
wolontariackich. Władze firmy dały każdemu z pracowników 3 dni w ciągu 
roku, na pomoc w pracach fundacji, a sama daje 50 000 Euro co roku wspar-
cia charytatywnego. Fundacja zajmuje się głównie pomocą dzieciom 
w takich krajach jak Angola, Wybrzeże Kości Słoniowej i Uganda. Innym 
przykładem jest firma UBS. Swoje działania skupia ona głównie na wolontar-
iacie umiejętności. Pracownicy firmy zaangażowali się w wiele przedsięwzięć 
mających swoje miejsce w szkołach na terenie Włoch, poświęcając łącznie 
prawie 400 godzin na zajęcia edukacyjne.

Wojciech Pisarki
Ambasador Ligi Odpowiedzialnego Biznesu



The European Employee 
Volunteering Awards

Wolontariat pracowniczy, jako jedno z głównym elementów Corporate Social
Responsibilty jest coraz bardziej popularnym elementem funkcjonowania 
największych firm w Europie. Dlatego warto organizować inicjatywy w postaci 
konkursów, które ze względu na swój prestiżowy charakter są atrakcyjne dla 
uczestników projektu oraz dla osób, których wiedza z zakresu odpowiedzialnego 
biznesu nadal jest dość skromna.

Europejska Nagrody Wolontariatu Pracowiniczego ma na celu wybranie 
i nagrodzenie programów wolontariatu pracowniczego realizowanych w firmach, 
niezależnie od dziedziny i wielkości firmy.

The European Employee Volunteering Awards stawia sobie nie tylko za cel 
popularyzację założeń wolontariatu pracowniczego, ale również jest to dobry 
sposób na zwiększenie szans osób bezrobotnych, które napotykają szereg barier 
na rynku pracy.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Przedstawiciele dużych i małych firm, o różnych profilach działalności.

Kategoria „Debiut”
Nie tylko zaawansowane i sprawdzone programy można zgłaszać do konkursu. 
Nagradzani są również Ci, którzy dopiero opracowują pionierskie
inicjatywy lub te, które są we wstępnym okresie realizacji.

Międzynarodowym organizatorem konkursu jest Business in the Community z 
Wielkiej Brytanii a polskim koordynatorem Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego wręczane są w następujących
kategoriach:

- Large Company
Dla przedsiębiorstw, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników i rozwijają 

więcej niż jeden program wolontariatu pracowniczego.
- Small Company
Przeznaczona dla niezależnych przedsiębiorstw bez partnerów, których 

łączna ilość pracowników nie przekracza 250 osób. Wprowadzają, co
najmniej jeden program wolontariatu pracowniczego.
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- Innovation
Skierowane do przedsiębiorstw, które wykonują swoją pracę w inno-

wacyjny sposób, szukających nowoczesnych metod organizacji zajęć dla 
wolontariuszy.

Newcomer 
Dla przedsiębiorstw, które realizują programy dopiero we wczesnej fazie 
rozwoju. Jest to nagroda przewidzana dla tych, którzy pomimo małego 
doświadczenia potrafią stworzyć plan rozwoju wolontariatu pracow-
niczego.

Public Authorities
Ta kategoria przeznaczona jest dla firm, które są skupione na rozbudowie
infrastruktury i wspieraniu środowiska naturalnego poprzez zaangażo-
wanie i wsparcie wolontariuszy i pracowników firm.

Przyznawanie nagród przyczyni się do:
- dzielenia się wiedzą

22 kraje oraz organizacje partnerskie będą miały możliwość dzielenia się 
zdobytym doświadczeniem oraz będą mogły korzystać ze sprawdzonych 
metod pracy. Będzie można nie tylko realizować założenia wolontariatu 
pracowniczego na szeroką skalę, ale również będą miały możliwość 
stworzenia systemu nagród i gratyfikacji dla najbardziej zaangażowanych 
pracowników.

- gromadzenie doświadczeń 
Na oficjalnej stronie www.eeva2011.org można znaleźć informacje o: 
the European Employee Volunteering Awards, przedsiębiorstwach z całej 
Europy, przykłady dobrych praktyk oraz kontakt z partnerami CSR360 
Global Partner Network.

- prowadzenie badań i raportów
Prowadzenie badań jest jednym z podstawowych założeń the European 
Employee Volunteering Awards. Projekt ma na celu sprawdzenie tego,  
w jaki sposób zwiększa się świadomość społeczna oraz wiedza na temat 
odpowiedzialnego biznesu. Jest to ważne szczególnie na tym etapie, 
kiedy wciąż wiedza na temat wolontariatu pracowniczego nie jest tak 
popularna.
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Akcja społeczna - jednorazowe, zaplanowane działanie, którego 
głównym celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na określony 
temat, zmiana sposobu myślenia, rozwiązania jakiegoś konfliktu 
społecznego lub akcja promocyjna. W akcjach społecznych można 
wykorzystać narzędzia PR.

Corporate Volunteering - inaczej wolontariat pracowniczy, polega na 
angażowaniu się pracowników w działania charytatywne. Praca wolonta-
riuszy jest nieodpłatna, realizowana w godzinach pracy, za zgodą 
i wsparciem pracodawcy. Zazwyczaj pracownicy angażują się w akcje 
cykliczne (oddawanie krwi, pomoc ubogim rodzinom), często wspierają 
organizacje pozarządowe. Wolontariat pracowniczy jest częścią strategii 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Działalność charytatywna - zbiór organizacji i działań mających na 
celu niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób bezintere-
sowny, dobroczynny, filantropijny. 

Działalność pożytku publicznego - są to działania prowadzone przez         
fundacje, stowarzyszenia, które zajmują się zadaniami publcznymi, 
np. w takich dziedzinach jak: praca na rzecz ubogich, edukacja, zmniej-
szanie barier kulturowych,integracja i animacja środowisk lokalnych, 
turystyka, historia, promocja zdrowia.

Dzień Wolontariusza - International Volunteer Day - święto obcho-
dzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu - głównym celem powstania FOB 
jest promocja oraz zwiększenie wiedzy na temat idei odpowiedzialnego 
biznesu. www.odpowiedzialnybiznes.pl
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Liga Odpowiedzialnego Biznesu - Liga Odpowiedzialnego Biznesu 
to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe 
kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów 
zmian. LOB tworzy grupa stdentów i studentek – Ambasadorów i Amba-
sadorek CSR w lokalnych środowiskach. www.lob.org.pl 

Marketing zaangażowany społecznie - Cause Related Marketing - to 
połączenie celów ekonomicznych przedsiębiorstwa z celami społecznymi             
w ramach danego przedsięwzięcia.

Międzynarodowy Rok Wolontariatu 2001 na Świecie - w 2009 Rada 
UE ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu i Aktywności 
Obywatelskiej. Organizowanie ERW ma zachęcić szerokie grono do 
angażowania się w akcje społeczne, których celem jest pomoc potrzebu-
jącym. Zwiększenie świadomości społecznej odbyło się dzięki realizacji 
licznych projektów oraz akcji promocyjnej w całej Europie.

Programy etyczne dla pracowników - przedsięwzięcia mające na celu 
integrowanie pracowników wokół wspólnych wartości.

Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR – Corporate Social 
Responsibility - Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie 
budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne 
i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy

Wolontariat - dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz 
innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-
-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz - to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolonta-
riuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia 
angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, 
a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społe-
cznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy 
prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.
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Wolontariat pracowniczy w praktyce

Nowe horyzonty.
Przewodnik po społecznej 
odpowiedzialności 
i rozwoju zrównoważonym

Przydatne strony www

CSR - doskonalenie relacji 
społecznych w firmie

Biznes, etyka, odpowiedzialność
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