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WOLONTARIAT W PRAKTYCE 
– GDY TEORIA SPOTYKA SIĘ 
Z DOŚWIADCZENIEM

Zaprezentowane do tej pory rozważania miały swoje wyraźne 
zakorzenienie teoretyczne, warto w tym momencie podjąć pró-
bę pokazania Czytelnikowi praktycznej strony owego zjawiska. 
W tym celu odwołam się zarówno do własnych doświadczeń, 
jak i doświadczeń osób, które zajmują się wolontariatem. Moja 
wieloletnia przygoda z wolontariatem rozpoczęła się jeszcze 
w szkole podstawowej i związana była ze współpracą z Polskim 
Czerwonym Krzyżem (wówczas zajmowałam się pomocą osobom 
starszym oraz dzieciom z rodzin patologicznych). W szkole śred-
niej byłam wolontariuszką na szpitalnym oddziale hematologii 
dziecięcej i kolejno w fundacji zajmującej się pomocą dzieciom 
z rodzin ubogich i patologicznych, a także dzieciom niepełno-
sprawnym. Dlaczego zatem badania i zainteresowanie teoretycz-
ne dotyczyły hospicjum, podczas gdy doświadczenia osobiste były 
inne? Trzy kwestie są tutaj istotne. Po pierwsze, obie dziedziny 
pomocy łączył wolontariat, który od lat wczesnej młodości intere-
sował mnie, ciekawił i odczuwałam chęć pomagania w taki właś-
nie sposób. Po drugie, wolontariat hospicyjny pozostawał zgłębia-
nym teoretycznie i nierealizowanym praktycznie, będąc wiele lat 
wolontariuszką, nigdy nie byłam wolontariuszką w hospicjum, 
towarzyszyło mi poczucie, iż tylko bardzo wyjątkowi ludzie mogą 
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taką posługę wykonywać, radzić sobie z ogromnym stresem tej 
pracy, pożegnaniami, bólem i śmiercią. Moje doświadczenia 
związane z wolontariatem na oddziale hematologii dziecięcej 
pokazały mi, jak trudne jest towarzyszenie chorobie, cierpieniu 
i śmierci. Moja chęć zrozumienia motywów, emocji i zachowań 
wolontariuszy hospicyjnych stała się podstawą przeprowadzo-
nych kilka lat później badań wśród wolontariuszy hospicyjnych18. 
Po trzecie, osobiste doświadczenia w pracy z ludźmi dorosłymi 
i dziećmi pokazały mi, że wolontariat to nie tylko „dawanie”, ale 
przede wszystkim „otrzymywanie”, aby móc spełniać się w byciu 
wolontariuszem, musimy mieć poczucie, że nasza praca ma sens, 
że jest ktoś, komu jest potrzebna, powinno towarzyszyć nam po-
czucie sprawstwa: „mogę wpłynąć na bieg pewnych zdarzeń”, 
i musimy znajdować się w obszarze, w którym chcemy pomagać. 
O tych kwestiach wspominałam w części teoretycznej pracy. Co 
to zatem oznacza w praktyce?

Od strony praktycznej szczególnie ważnych jest kilka rze-
czy: obszar pomagania, koordynacja pomocy, tzw. możliwości 
organizacyjne, wsparcie społeczne w grupie wolontariuszy, war-
sztaty i szkolenia dla wolontariuszy (np. radzenie sobie z nega-
tywnymi emocjami, radzenie sobie ze stresem) wreszcie aspekty 
prawne związane z działaniem wolontariatu. Przyjrzyjmy się po-
szczególnym kwestiom. 

Zacznĳ my od typu wolontariatu. Dlaczego właśnie hospi-
cjum, dlaczego dzieci niepełnosprawne? Odpowiedź na takie 
pytanie pozwala określić obszar pomagania. Wolontariusz musi, 
czy raczej powinien mieć możliwość konfrontacji z charakterem 
swojej przyszłej pracy. Często wyobrażenia są inne od rzeczywi-
stości, odpowiedzialna koordynacja w danym zespole pomocy 
wiąże się z próbą zrozumienia motywów pomocy, udzielaniem 
informacji, analizą informacji zwrotnych, wydaje się, że psycho-
log mógłby tutaj spełniać właśnie taką rolę koordynatora. Może 
zdarzyć się tak, iż chęć niesienia posługi umierającym wyrażają 

18 Dokładny opis badań znajdzie Czytelnik w kolejnym rozdziale.
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ludzie po dotkliwej stracie, w ostrej fazie żałoby lub tacy, którzy 
odmówili takiej pomocy komuś bliskiemu i odczuwają silne po-
czucie winy, wówczas bardziej wymagają pomocy, niż są w stanie 
jej udzielać. Koordynator, czyli np. psycholog w tej roli, wstępnie 
powinien podjąć próbę oceny motywacji przyszłego wolontariu-
sza, jednocześnie dookreślając wyraźnie obszar pomagania. Od 
strony praktycznej wiązać się to powinno przede wszystkim ze 
wstępną rozmową z „kandydatem na wolontariusza” i udziela-
niem informacji dotyczących danej działalności. Dobrym rozwią-
zaniem wydaje się być określenie i zaproponowanie tzw. „okresu 
adaptacyjnego czy też próbnego”, w którym przyszły wolontariusz 
mógłby w praktyce przyjrzeć się pracy, czekającym go obowiąz-
kom i wyzwaniom i podjąć wstępną próbę oceny swojego miejsca 
w określonej grupie wolontariuszy. 

Niezwykle ważną kwestią pozostaje możliwość wsparcia, 
jakie wolontariusz może i powinien uzyskać w zespole, w którym 
realizuje swoje świadczenia wolontaryjne. Chodzi tutaj przede 
wszystkim o wsparcie emocjonalne, ale także informacyjne, in-
strumentalne czy nawet w szczególnych sytuacjach rzeczowe. 
Wsparcie społeczne jest dla człowieka zasobem szczególnie cen-
nym zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, trudnych i stresują-
cych, wówczas doceniamy jego obecność i cenimy tych, którzy 
nam je ofi arowują. W różnych momentach oczekujemy różnego 
rodzaju wsparcia. Wydaje się, iż na początku pracy najistotniej-
szym może być wsparcie informacyjne i instrumentalne, z cza-
sem ustępuje ono miejsca przede wszystkim wsparciu emocjo-
nalnemu. Zawsze jednak należy mieć na uwadze, iż ostatecznie 
to sytuacja i potrzeby jednostki określają rodzaj wsparcia, który 
w danym momencie jest najbardziej pożądany19. Wsparcie tylko 
wtedy jest efektywne, jeżeli jest dopasowane do potrzeb odbior-
cy. Ciekawy jest fakt, iż bez względu na rodzaj sytuacji zawsze 

19 Należy pamiętać, iż jednym z wyraźnych motywów angażowania się w wolontariat jest po-

szukiwanie kontaktów społecznych, w związku z tym wsparcie emocjonalne w takiej sytuacji 

od początku jest prawdopodobnie najistotniejszym elementem udzielanego wsparcia.
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korzystnie wpływa na nas wsparcie emocjonalne i takiego za-
wsze oczekujemy. W pracy wolontariuszy wsparcie społecz-
ne pełni kluczową rolę, adekwatny jego poziom przeciwdziała 
zwątpieniu, zmęczeniu czy też znużeniu pracą (często przecież 
trudną), a przede wszystkim opisywanemu wcześniej wypale-
niu zawodowemu. W praktyce oznacza to, iż wolontariusze mają 
prawo oczekiwać, iż w grupie odniesienia będą mogli rozma-
wiać o problemach, które wynikają z ich pracy, pytać, poszuki-
wać wspólnie rozwiązań, rozmowy takie powinny mieć miejsce 
w grupie wolontariuszy pracującej w danym obszarze, a także 
powinny uwzględniać osobę, która posiada specjalne umiejętno-
ści w takim kierunku (psycholog, koordynator grupy20) i w razie 
potrzeby pomaga reagować w sposób adekwatny na pojawiające 
się trudności. 

Psycholog jako konsultant i ekspert pomaga trafnie udzie-
lać wsparcia, minimalizować lęk, przeżywać stratę i żałobę 
w sposób konstruktywny, a także dopełniony i zamknięty oraz 
zapobiegać reakcjom dysfunkcjonalnym. Wyspecjalizowaną for-
mą działalności psychologa może być także rodzaj pracy z grupą, 
który można by określić mianem „superwizji”, w ramach której 
grupa wolontariuszy w wyznaczonych terminach spotyka się, 
dzieląc się przeżyciami, aranżując w bezpiecznych emocjonalnie 
warunkach pewne sytuacje faktyczne (np. umieranie podopiecz-
nego w przypadku wolontariuszy hospicyjnych) i ucząc się tym 
samym radzenia sobie w swojej codziennej pracy. Celem staje 
się wtedy odblokowanie gromadzących się przeciążeń emocjo-
nalnych wynikających z opieki chorymi terminalnie oraz z trud-
ności komunikowania się z rodzinami i bliskimi pacjentów (por. 
Heszen, Sęk, 2007). Warto też podkreślić, iż praca psychologa 
w zespole opieki hospicyjnej obejmuje kilka obszarów i są to: bez-
pośrednia relacja z umierającym pacjentem (kontakt, wsparcie 

20 Takim koordynatorem może być także osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie 

w danym świadczeniu wolontaryjnym, po ukończonym szkoleniu dla koordynatorów pracy 

wolontariuszy.
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emocjonalne, bliskość, zrozumienie i akceptacja sytuacji, pod-
noszenie jakości życia chorego, osiąganie duchowej równowagi, 
czyli tak naprawdę pomoc pacjentowi w przejściu przez poszcze-
gólne etapy procesu umierania), gdzie psycholog wykorzystuje 
przede wszystkim terapię podtrzymującą (polegającą głównie na 
udzielaniu wsparcia i pomocy psychicznej, a te z kolei opiera-
ją się na bliskiej więzi emocjonalnej i umiejętności prowadze-
nia rozmowy terapeutycznej). Kolejny obszar pracy psychologa 
to pomoc rodzinie umierającego, która uczestniczy w procesie 
umierania pacjenta. Pomoc taka obejmuje ułatwienie kontaktu 
z osobą chorą, ułatwienie zrozumienia jej emocji, łagodzenie 
konfl iktów rodzinnych, terapię podtrzymującą, edukację w za-
kresie rozumienia potrzeb pacjenta oraz optymalizacji wspólnie 
przeżywanego czasu (por. Świrydowicz-Kiszka, 2001). Trzecim 
obszarem pracy psychologa jest pomoc osieroconej rodzinie, 
w momencie kiedy pacjent umiera. Warto podkreślić, iż inter-
wencje psychologiczne powinny mieć miejsce tylko wówczas, gdy 
przebieg żałoby ma charakter patologiczny, np. zablokowanie, 
przerwanie lub opóźnienie reakcji żałoby, dezorganizacja zacho-
wania, nieumiejętność odnalezienia się w nowej sytuacji, uciecz-
ka od świata zewnętrznego, zaniedbywanie własnej osoby (por. 
Ogryzko-Wiewiórowska, 1994). W pozostałych sytuacjach po-
moc psychologiczna sprowadza się najczęściej do towarzyszenia, 
wspierania i obecności, dającej poczucie bezpieczeństwa i zro-
zumienia wszystkim członkom rodziny i samemu pacjentowi. 
Czwartym obszarem pracy psychologa jest psychoterapia, a tak-
że konsultowanie zespołu opieki paliatywnej, które sprowadza 
się do reagowania na pojawiające się trudności w relacji pacjent 
–rodzina–zespół, mediacji w sytuacji konfl iktu, rozwiązywania 
konfl iktów, organizowania zajęć mających na celu odreagowanie 
napięć związanych z pracą, uczenia relaksacji, a także przeciw-
działania syndromowi wypalenia zawodowego (por. Adamczak, 
Świrydowicz, 1998). Należy także uwzględnić edukacyjny cha-
rakter pracy psychologa, który polega na szkoleniu zespołu opieki 
hospicyjnej, w tym także wolontariuszy. W oparciu o powyższe 
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rozważania mówimy zatem o trzech modelach pracy psycholo-
ga w opiece paliatywnej i hospicyjnej (za: Świrydowicz-Kiszka, 
2001): model konsultacyjno-edukacyjny (doskonalenie umiejęt-
ności personelu, konsultacja problemów w relacji lekarz, pielęg-
niarka, wolontariusz–pacjent, mediacja w konfl iktach, psycho-
logiczne wsparcie); opiekuńczo-terapeutyczny (psychoterapia 
i wsparcie psychologiczne); edukacyjno-terapeutyczny (szkolenie 
teoretyczne i praktyczne personelu medycznego, wolontariuszy 
oraz działalność terapeutyczna).

Z powyższym zagadnieniem związana jest kolejna kwestia 
praktyczna. Wydaje się niezbędnym organizacja i tworzenie war-
sztatów psychologicznych dla wolontariuszy po to, aby w sposób 
efektywny i satysfakcjonujący mogli oni realizować swoją pracę 
(organizacja merytoryczna i praktyczna zajęć warsztatowych jest 
częścią pracy psychologów). Charakter pracy warsztatowej zale-
ży głównie od dwóch czynników: typu wolontariatu i specyfi ki 
danej pracy oraz sytuacji trudnych pojawiających się w różnych 
momentach pracy w danej grupie. Oznacza to, iż typ wolonta-
riatu z założenia określa elementy trudne, problematyczne, któ-
re mogą dotykać pracujących wolontariuszy, i tak w hospicjach 
może to być problem konfrontacji ze śmiercią, cierpieniem, prze-
żywaniem żałoby po stracie, w ośrodkach interwencji kryzysowej 
– problem konfrontacji z przemocą i jej skutkami, w ośrodkach 
dla osób niepełnosprawnych – problem radzenia sobie z innoś-
cią, obniżoną sprawnością, udzielaniem pomocy w sposób nie-
krępujący drugiego człowieka. Zajęcia warsztatowe dla wolonta-
riuszy powinny być okazją do tzw. „przepracowania” na początku 
i „przepracowywania” w trakcie takich właśnie sytuacji. Chodzi 
zatem o naukę i trening konstruktywnego radzenia sobie ze 
stresem, negatywnymi emocjami, adekwatnego korzystania ze 
wsparcia społecznego, naukę pozytywnego myślenia, wzmacnia-
nie zasobów indywidualnych i społecznych tkwiących w jednost-
ce. Z zagadnieniem warsztatów wiąże się także kwestia szkoleń 
dla wolontariuszy. Szkolenia mają na celu przygotowanie wolon-
tariuszy do pracy, dotyczą one i są adresowane zarówno do wo-
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lontariuszy jak i koordynatorów ich pracy. W czasie szkoleń po-
dejmowane są m.in. tematy motywacji do pracy, kwestie prawne 
związane z funkcjonowaniem wolontariatu, omawiane są rodza-
je wolontariatu i specyfi ka pracy. W takim rozumieniu szkolenie 
ma przede wszystkim na celu przygotować do pracy, natomiast 
warsztaty mają na celu usprawniać pracę wolontariuszy i czynić 
ją bardziej satysfakcjonującą.

Ważną kwestią pozostaje fakt, iż działalność wolontaryjna, 
za którą z założenia nie pobiera się gratyfi kacji fi nansowej, wy-
maga fi nansów, by mogła być realizowana w praktyce (np. kwe-
stia organizowania wypoczynku wakacyjnego, wspomagania ro-
dzin szczególnie ubogich darami rzeczowymi, żywnością, dzieci 
niepełnosprawnych rehabilitacją, organizacji sprzętu medyczne-
go, leków w hospicjach itp.). Ważna jest zatem świadomość moż-
liwości pozyskiwania pieniędzy na tego typu działalność. Dofi -
nansowanie z budżetu państwa i sponsorzy prywatni wydają się 
mieć tutaj szczególne znaczenie, w związku z tym wolontariusze 
zrzeszeni w danym sektorze życia społecznego winni mieć wy-
raźnie określony status prawny, np. fundacja czy stowarzyszenie, 
wówczas w sposób prawnie uzasadniony uzyskują pieniądze na 
realizację zadań w danym obszarze.

Ostatnia bardzo istotna kwestia, której warto poświęcić 
miejsce, to prawny status wolontariatu w Polsce. Przez wiele lat 
zjawisko to nie miało wyraźnie określonego statusu prawnego, 
stwarzało to wielorakie problemy (np. kwestia zwrotu kosztów 
poniesionych w czasie pracy wolontaryjnej, ubezpieczenia wolon-
tariusza, dofi nansowań z budżetu państwa itp.). Dopiero w 2003 
roku weszła w życie Ustawa o działalności pożytku publicznego 
i o Wolontariacie (DzU z 2003 r. nr 96, poz. 873; nowelizacja 
DzU z 2010 r. nr 28, poz. 146) oraz Przepisy wprowadzające 
Ustawę (DzU z 2003 r. nr 96, poz. 874). Ustawa określa status 
prawny działalności organizacji pozarządowych oraz wolonta-
riuszy. Rozdział III Ustawy poświęcony wolontariatowi określa 
jednoznacznie, kim jest wolontariusz, w jakich miejscach i na 
jakich warunkach może podejmować swoją działalność, w jakim 
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zakresie powinien zostać ubezpieczony, na zwrot jakich kosztów 
poniesionych w swojej pracy może liczyć, jak powinien być przy-
gotowany do pracy21. Wolontariusz nie ma statusu osoby pracują-
cej, nie ma uprawnień do wynagrodzenia, urlopu czy świadczeń, 
a jego praca nie jest określana umową o pracę, tylko porozumie-
niem o współpracy w formie pisemnej między wolontariuszem 
a stroną korzystającą22. Porozumienie takie określa: zakres pra-
cy, miejsce pracy, warunki pracy, możliwość wycofania się i re-
zygnacji. Porozumienie ma charakter cywilnoprawny, oznacza 
to, że w sprawach nieregulowanych przez Ustawę stosowane są 
przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Wolontariusz 
ma prawo do uzyskania zaświadczenia w wykonywanej posłu-
dze wolontaryjnej, może lecz niekoniecznie musi uzyskać opinię 
o swojej pracy. 

W kwestiach prawnych najistotniejsze ustalenia wydają się 
być poczynione, wolontariat ma swój wyraźnie określony status 
prawny, jasno i precyzyjnie zdefi niowane jest, kim jest wolonta-
riusz, ustawa określa obowiązki, prawa i przywileje wolontariu-
szy, jak i osób z nimi współpracujących. 

21 Precyzyjne wyjaśnienie i przejrzystą interpretację poszczególnych punktów Usta-

wy znajdzie Czytelnik na stronie internetowej Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

http://www.wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/JakzgodnieZprawem.pdf

22 Porozumienie zawierane jest, gdy współpraca między wolontariuszem a podmiotem ko-

rzystającym jest dłuższa niż 30 dni; wzór porozumienia o współpracy znajdzie Czytelnik na 

stronie internetowej Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu http://www.wolontariat.org.

pl/repository/Dokumenty%20prawne/porozumienie.pdf


