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Kontakt z beneficjentem jako czynnik
sukcesu wolontariatu pracowniczego
Barbara Józefowicz*, Iwona Escher**, Aldona Gliñska-NeweĂ***
Celem artykuïu jest okreĂlenie, w jaki sposób intensywnoĂÊ kontaktu wolontariuszy z beneficjentami realizowanych projektów wpïywa na efekty, jakie wolontariat pracowniczy przynosi
organizacji. PodstawÈ rozwaĝañ jest badanie jakoĂciowe przeprowadzone w 11 przedsiÚbiorstwach realizujÈcych programy wolontariatu pracowniczego. Wyniki badania sugerujÈ, ĝe im
intensywniejszy jest kontakt nawiÈzywany przez pracowników-wolontariuszy z beneficjentami
wolontariatu, tym szerszy wachlarz kompetencji jest przez nich rozwijany. Z kolei projekty
wolontariackie, w których kontakt z beneficjentem jest niewielki, sprzyjajÈ wzmacnianiu
integracji pracowników oraz ich identyfikacji z organizacjÈ.
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Contact With Beneficiaries as a Success Factor of Corporate Volunteering
The aim of the article is to identify how the intensity of a volunteer contact with beneficiaries
of implemented volunteer projects influences the effects that corporate volunteering brings to
the organization. The analyses are based on the qualitative research conducted in 11 companies implementing corporate volunteer programs. The results of the study suggest that the
more intense the contact between the volunteer-employees and the beneficiaries of volunteering is, the wider the range of competences they develop. On the other hand, volunteer projects
in which contact with the beneficiary is weak contribute to strengthening the integration of
employees and their identification with the organization.
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1. Wprowadzenie
Coraz silniejsza presja spoïeczna wywierana na biznes sprawia, ĝe w przedsiÚbiorstwach wdraĝane sÈ róĝnorodne rozwiÈzania sïuĝÈce ekspresji ich troski o problemy
spoïeczeñstwa i Ărodowiska (Wachowiak,
2013; Grant, 2012; Rok, 2004). Rzeczywiste zaangaĝowanie w tym zakresie wymaga
wpisania idei zrównowaĝonego rozwoju
wb tkankÚ przedsiÚbiorstwa, czyli w jego
strategiÚ, procedury i kulturÚ organizacyjnÈ, co jest niewÈtpliwie trudne (Laszlo
ibin., 2012; Glavas, 2012). Do dziaïañ, które
zyskujÈ wĂród przedsiÚbiorstw coraz wiÚkszÈ popularnoĂÊ naleĝy wolontariat pracowniczy (Do Paço i Nave, 2013), oznaczajÈcy
zachÚcanie i wspieranie pracowników przez
ich organizacjÚ w realizowaniu wolontariackich prac na rzecz otoczenia. PopularnoĂÊ
tego rozwiÈzania w praktyce gospodarczej
sprawia, ĝe roĂnie zainteresowanie nim
równieĝ badaczy zajmujÈcych siÚ zarzÈdzaniem.
Dotychczasowe badania wskazujÈ na
szereg efektów, jakie wolontariat pracowniczy przynosi przedsiÚbiorstwom; obejmujÈ one m.in.: budowanie pozytywnych
relacji z otoczeniem, wzrost wydajnoĂci
ib zaangaĝowania pracowników, rozwój ich
kompetencji (Haski-Leventhal i in., 2019;
Mirvis, 2012; Glavas i Piderit, 2009; Booth
ib in., 2009). Duĝo mniej miejsca poĂwiÚcono jednak, jak dotÈd, uwarunkowaniom
wolontariatu pracowniczego, w tym czynnikom sprzyjajÈcym pojawianiu siÚ wyĝej
wymienionych jego efektów.
Celem artykuïu jest okreĂlenie, w jaki
sposób intensywnoĂÊ kontaktu wolontariuszy z beneficjentami realizowanych projektów wpïywa na efekty, jakie wolontariat
pracowniczy przynosi organizacji. PodstawÈ
empirycznÈ realizacji tego celu jest badanie zrealizowane metodÈ wywiadu indywidualnego czÚĂciowo skategoryzowanego
wywiadu pogïÚbionego z przedstawicielami
przedsiÚbiorstw realizujÈcych wolontariat
pracowniczy. Analiza danych pozyskanych
z 11 przedsiÚbiorstw wskazuje, ĝe kontakt
wolontariuszy z beneficjentami ma znaczenie. Wyniki badania sugerujÈ, ĝe im jest on
intensywniejszy, tym wiÚkszy wachlarz kompetencji jest rozwijany przez pracownikówwolontariuszy. Z kolei projekty wolontariackie, w których kontakt z beneficjentem
jest maïy sprzyjajÈ integracji miÚdzy pracownikami oraz ich identyfikacji z firmÈ.
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Struktura artykuïu obejmuje kolejno:
podstawy teoretyczne rozwaĝañ, metodykÚ
badania, jego wyniki oraz dyskusjÚ. Artykuï
wnosi wkïad w rozwój nauk o zarzÈdzaniu
w zakresie spoïecznej odpowiedzialnoĂci biznesu oraz motywacji prospoïecznej
pracowników. Wyniki badania dostarczajÈ
takĝe implikacji praktycznych w zakresie
ksztaïtowania programów wolontariatu
pracowniczego.

2. Istota wolontariatu pracowniczego
Wolontariat najproĂciej jest zdefiniowaÊ jako poĂwiÚcanie wïasnego czasu
ib umiejÚtnoĂci, aby pomóc okreĂlonemu
beneficjentowi lub grupie beneficjentów
(Rodell, 2013). Przyjmuje on dwie generalne postaci: wolontariatu konwencjonalnego i wolontariatu korporacyjnego,
zwanego równieĝ wolontariatem pracowniczym (Do Paço i in. 2013). Wolontariat
konwencjonalny zwiÈzany jest z podejmowaniem dziaïañ indywidualnie, zwykle na
rzecz organizacji non-profit, takich jak:
szpitale, szkoïy, organizacje sportowe itp.
(Do Paço i in., 2013). Wolontariat pracowniczy (taka nazwa ma silniejsze ugruntowanie w jÚzyku polskim) odnosi siÚ do
zbiorowych dziaïañ wykonywanych przez
pracowników danej organizacji na rzecz
spoïeczeñstwa lub Ărodowiska, do czego
sÈ przez tÚ organizacjÚ zachÚcani, a wspomagani przez bardziej lub mniej sformalizowane programy i praktyki organizacyjne
(Do Paço i in. 2013; Gratton i Ghoshal,
2003; Muthuri i in., 2009). Jest to zatem
proaktywna forma realizowania przez
biznes spoïecznej odpowiedzialnoĂci,
odmienna od form pasywnych, jak przykïadowo darowizny pieniÚĝne (Wilson, 2000).
Wolontariat pracowniczy cieszy siÚ
coraz wiÚkszym zainteresowaniem zarówno
wĂród praktyków, jak i badaczy zwiÈzanych zb naukami o zarzÈdzaniu. Wynika to
zb faktu, ĝe jest on uĝytecznÈ formÈ okazywania przez przedsiÚbiorstwa ich troski
o zrównowaĝony rozwój (Do Paço i Nave,
2013; Grant, 2012), a przy tym przynosi
wiele pozytywnych efektów organizacyjnych, o których bÚdzie mowa w dalszej
czÚĂci artykuïu. Z naukowego punktu
widzenia, wolontariat pracowniczy jest przy
tym wyrazem przeniesienia uwagi badaczy spoïecznej odpowiedzialnoĂci biznesu
z poziomu instytucjonalnego na poziom
indywidualny, zwiÈzany z perspektywÈ pra-
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cownika. Potrzeba tego rodzaju zmiany
perspektywy jest zgïaszana przez wielu
badaczy CSR (Chaudhary i Akhouri, 2019;
Glaves i Kelly, 2014; Lavine, 2012). WĂród
problematyki podejmowanej w badaniach
dotyczÈcych wolontariatu pracowniczego
wyróĝniajÈ siÚ dwa gïówne nurty: motywacja pracowników-wolontariuszy oraz efekty
wolontariatu z perspektywy jednostki
iborganizacji.
Gïównym wewnÚtrznym motywem pracy
w wolontariacie pracowniczym jest pragnienie dziaïania dla dobra innych ludzi (Grant
i in., 2008). W szczególnoĂci wyróĝnia siÚ
tu indywidualnÈ potrzebÚ czynienia dobra,
altruizmu, kooperacji z innymi, zaufania
ibnetworkingu (Muhuri i in., 2009; Morrow-Howell i in., 2003). Jednakĝe pracownicy
sÈ motywowani do udziaïu w wolontariacie
korporacyjnym przez swoich pracodawców.
Stosuje siÚ w tym zakresie róĝnorodne
zachÚty, takie jak elastyczny czas pracy,
czas wolny od pracy, który moĝna przeznaczyÊ na pracÚ wolontariackÈ, darowizny,
udostÚpnianie zasobów organizacji itp.
(Booth i in., 2009).

3. Efekty wolontariatu pracowniczego
Z punktu widzenia organizacji, efekty
wolontariatu pracowniczego analizowane
sÈ z perspektywy korzyĂci zewnÚtrznych
oraz wewnÈtrzorganizacyjnych. Te pierwsze odnoszÈ siÚ do budowania pozytywnych
relacji z otoczeniem, w tym z partnerami
biznesowymi, spoïecznoĂciÈ lokalnÈ, lokalnymi wïadzami (Mirvis, 2012; Booth i in.,
2009; Greening i Turban, 2000). Z kolei
z perspektywy rozwoju organizacyjnego
wskazuje siÚ najczÚĂciej na wzrost wydajnoĂci i zaangaĝowania pracowników (Glavas
ibPiderit, 2009; Jones, 2010; Backhaus i in.,
2002), organizacyjne zachowania obywatelskie (Lin i in., 2010), wzrost przywiÈzania
organizacyjnego (Greening i Turban, 2000;
Carmeli i in., 2007) oraz wzmocnienie relacji interpersonalnych w organizacji (Glavas
i Piderit, 2009).
Waĝnym efektem udziaïu pracowników
w wolontariacie korporacyjnym moĝe byÊ
rozwój ich kompetencji (Haski-Leventhal

i in., 2019; Booth i in., 2009; Belle, 2013;
Devereux, 2008). Wynika to z faktu, ĝe
wolontariat pracowniczy stwarza moĝliwoĂÊ robienia czegoĂ odmiennego od
codziennych obowiÈzków i nabywania wb ten sposób nowych umiejÚtnoĂci
(Haski-Leventhal ibin., 2019; Mirvis, 2012).
Co istotne, realizacja projektów wolontariackich sprzyja rozwijaniu kompetencji
sïuĝÈcych pracy zawodowej, takich jak
zdolnoĂci przywódcze, zdolnoĂÊ pracy
wb zespole czy rozwiÈzywania konfliktów
(Do Paço i in., 2013).
U ěródïa wielu z tych efektów znajduje
siÚ wzmocnienie poczucia sensownoĂci
pracy (work meaningfulness) (Haski-Leventhal i in., 2019; Bartel, 2001; Grant i in.,
2008). Poczucie takie moĝe byÊ budowane
przez sam fakt pracy dla firmy, która jest
odpowiedzialna spoïecznie i przyczynia siÚ
do rozwiÈzywania istotnych problemów
spoïecznych i Ărodowiskowych (Chaudhary
i Akhouri, 2019; Lavine, 2012; Spreitzer
i in., 2005). JeĂli przy tym pracownik sam
jest wolontariuszem, wzmacniane jest jego
indywidualne poczucie wykonywania wartoĂciowej, uĝytecznej i cennej pracy (May,
2004; Kahn, 1990).

4. Uwarunkowania efektywnoĂci
wolontariatu pracowniczego
Stosunkowo niewiele miejsca poĂwiÚca
siÚ w badaniach problemowi uwarunkowañ efektywnoĂci wolontariatu pracowniczego. Gros analiz w tym wzglÚdzie dotyczy czynników wzmacniajÈcych motywacjÚ
prospoïecznÈ, leĝÈcÈ u ěródïa motywacji
pracowników do udziaïu w wolontariacie
pracowniczym (Grant i in., 2008). WĂród
owych czynników zwraca siÚ uwagÚ przede
wszystkim na kontakt z beneficjentem/
beneficjentami wolontariatu.
Beneficjentami wolontariatu pracowniczego sÈ jednostki lub grupy, którym
wb przekonaniu pracowników przynosi
korzyĂci ich praca wolontariacka (Grant,
2012b; Grant, 2007). W rzeczywistoĂci
wolontariat, w zaleĝnoĂci od zdefiniowanego przez pracowników zakresu dziaïañ,
sïuĝyÊ moĝe zarówno wÈsko zdefiniowanym
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beneficjentom – pojedynczym osobom,
grupom czy lokalnym spoïecznoĂciom, jak
ibcaïemu spoïeczeñstwu.
Kontakt z beneficjentem wolontariatu
definiowany jest przez stopieñ, w jakim
wykonywana praca dostarcza moĝliwoĂci
interakcji i komunikowania siÚ pracownika
z osobami, na rzecz których realizowany
jest wolontariat (Grant, 2007). Interakcje te
mogÈ byÊ intensywne, ale równieĝ okazjonalne bÈdě nie wystÚpowaÊ w ogóle (Gutek
et al., 1999). W szczególnoĂci moĝna je analizowaÊ z perspektywy ich czÚstotliwoĂci,
dïugoĂci trwania pojedynczej interakcji,
bliskoĂci przestrzennej, intensywnoĂci emocjonalnej (Grant, 2007).
Charakter kontaktu wolontariuszy
zb beneficjentami ich pracy determinuje
jakoĂÊ pracy wolontariackiej (Llopis i D’Este, 2016; Devereux, 2008). Wzmacnia on
prospoïecznÈ motywacjÚ pracowników
dziÚki bezpoĂredniemu doĂwiadczaniu
namacalnych i znaczÈcych efektów ich
pracy po stronie beneficjentów (Lavine,
2012; Grant, 2007; Grant, 2012b).
Nieliczne, jak dotÈd, badania wskazujÈ
na zwiÈzek zachodzÈcy pomiÚdzy jakoĂciÈ
relacji pracowników-wolontariuszy z beneficjentami a stosunkiem tych pracowników do wïasnej firmy (Valeau ibin., 2013).
Wzmacnia on chÚÊ pozostania wb organizacji, zwiÚksza poziom satysfakcji z pracy,
abpoĂrednio takĝe dobrostan pracowników.
Zdaniem Granta (2007), doĂwiadczanie
kontaktu interpersonalnego z beneficjentami wspiera relacyjny wymiar pracy.
Opisane powyĝej badania sÈ, jak wspomniano, nadal nieliczne. Powoduje to, ĝe
wciÈĝ istnieje luka badawcza dotyczÈca
uwarunkowañ oddziaïywania wolontariatu pracowniczego na efekty pozytywne
z punktu widzenia samej organizacji (takie
jak opisane w poprzednim punkcie).
WbzwiÈzku z tym, a takĝe w Ăwietle opisanych argumentów dotyczÈcych znaczenia
kontaktu wolontariuszy z beneficjentami,
postawione zostaïo nastÚpujÈce pytanie
badawcze: w jaki sposób kontakt wolontariuszy z beneficjentami wolontariatu pracowniczego wpïywa na jego efekty dostrzegane po
stronie organizacji?
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5. Metoda
Badanie empiryczne1 zostaïo przeprowadzone metodÈ indywidualnego czÚĂciowo
skategoryzowanego wywiadu pogïÚbionego z przedstawicielami przedsiÚbiorstw
realizujÈcych wolontariat pracowniczy.
Rozmówcami byïy osoby odpowiedzialne
za koordynowanie tych dziaïañ. NajczÚĂciej byli to specjaliĂci z zakresu CSR, HR
lub komunikacji korporacyjnej. PrzedsiÚbiorstwa zostaïy wybrane do badania na
podstawie rankingu publikowanego przez
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który
wb 2017 r. obejmowaï 62 firmy. PrzeglÈd
stron internetowych i raportów CSR publikowanych przez te przedsiÚbiorstwa pozwoliï wyodrÚbniÊ 30 podmiotów, w których
prowadzony jest wolontariat pracowniczy.
Wb 18 przedsiÚbiorstwach uzyskano zgodÚ
na przeprowadzenie wywiadu.
W wiÚkszoĂci badanych podmiotów
wolontariat pracowniczy jest prowadzony
wb formie programu grantowego. Co najmniej raz w roku ogïaszany jest konkurs,
wb którym mogÈ startowaÊ pracownicy
chcÈcy realizowaÊ projekt wolontariacki
dla wybranych przez siebie beneficjentów.
NajczÚĂciej preferowane sÈ projekty realizowane zespoïowo. ZwyciÚzcy otrzymujÈ
od firmy fundusze na realizacjÚ swoich
projektów.
Scenariusz wywiadu obejmowaï opinie
badanych na temat powodów zaangaĝowania ich przedsiÚbiorstw w wolontariat pracowniczy, rodzajów realizowanych projektów wolontariackich, a takĝe efektów, jakie
one przynoszÈ dla organizacji. Z uwagi na
potrzebÚ dokonania analizy specyficznego
kontekstu i charakteru pracy wolontariuszy – w przypadku tego opracowania chodzi o kontakt z beneficjentami – rozmówcy
proszeni byli takĝe o dokïadne opisanie
jednego wybranego projektu wolontariackiego. Danych tego rodzaju, umoĝliwiajÈcych dokonanie analizy, dostarczyïo
11 interlokutorów. Tabela 1 prezentuje
podstawowe informacje na ich temat. Ze
wzglÚdu na zróĝnicowanÈ politykÚ przedsiÚbiorstw dotyczÈcÈ ujawniania nazw, na
potrzeby niniejszej prezentacji wszystkie
nazwy zostaïy zmienione.
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Tabela 1. Charakterystyka uczestników badania

Firma

Sektor

Stanowisko

PïeÊ

Assurance.com ubezpieczenia

kierownik CSR

kobieta

BlueLine

transport

prezes fundacji korporacyjnej

kobieta

Call3Me

telekomunikacja

specjalista w zakresie komunikacji
korporacyjnej

kobieta

ChairAuto

motoryzacjia

specjalista w dziale kontaktów zewnÚtrznych

kobieta

Delivery4You

logistyka

specjalista CSR I komunikacji korporacyjnej

mÚĝczyzna

DraakBank

bankowoĂÊ

specjalista w zakresie komunikacji
korporacyjnej

kobieta

Drink4Fun

produkcja napojów
rzecznik prasowy
alkoholowych

DriveMe

motoryzacja

specjalista w zakresie komunikacji
korporacyjnej

mÚĝczyzna

GlobeBank

bankowoĂÊ

prezes fundacji korporacyjnej

kobieta

Grout&Co

produkcja
materiaïów
budowlanych

specjalista w zakresie komunikacji
korporacyjnej

kobieta

specjalista CSR

kobieta

SpeedLogistics logistyka

kobieta

½ródïo: opracowanie wïasne.

Wywiady byïy nagrywane, a nastÚpnie
dokonano ich transkrypcji. Kodowanie uzyskanego materiaïu zostaïo przeprowadzone
technikÈ dedukcyjnÈ (tj. w oparciu o wczeĂniej stworzonÈ ksiÈĝkÚ kodów) i indukcyjnÈ (poprzez tworzenie nowych kodów
wyïaniajÈcych siÚ z wypowiedzi badanych
w trakcie kodowania) (Miles i in., 2014).
Kaĝdy wywiad byï kodowany niezaleĝnie
przez trójkÚ badaczy, którzy nastÚpnie
uzgadniali swoje stanowiska. Kody przypisane wypowiedziom badanych posïuĝyïy
klasyfikacji materiaïu do poszczególnych
kategorii tematycznych. BiorÈc pod uwagÚ
cel tego artykuïu, w tym postawione pytanie
badawcze, w dalszej czÚĂci wykorzystane
zostanÈ dane dotyczÈce kontaktu wolontariuszy z beneficjentami i efektów, jakie
zostaïy dostrzeĝone w realizowanych projektach wolontariackich. Pierwszy z problemów (kontakt z beneficjentem) pozwoliï
podzieliÊ analizowane przypadki na te,
wb których realizowane projekty wolontariackie obejmowaïy bliski kontakt z beneficjentem oraz te, w których takiego kontaktu
nie byïo. W odniesieniu do tak wyïonionych kategorii przypadków, w dalszej czÚĂci artykuïu analizowane bÚdÈ wypowiedzi

rozmówców dotyczÈce dostrzeĝonych przez
nich efektów wolontariatu.

6. Wyniki badania
6.1. Projekty wolontariackie obejmujÈce
bliski kontakt z beneficjentami
Dane dotyczÈce projektów wolontariackich, w których realizacji pracownicy-wolontariusze nawiÈzywali bliski kontakt zbbeneficjentami pozyskane zostaïy od rozmówców
reprezentujÈcych firmy: SpeedLogistics,
Drink4Fun, Call2Me, ChairAuto and DragonBank. W trzech przypadkach byï to
kontakt z dzieÊmi, na rzecz których realizowana byïa praca wolontariacka, wb jednym
przypadku byïy to osoby starsze, a wbjednym
bardzo zróĝnicowana grupa reprezentujÈca
lokalnÈ spoïecznoĂÊ zamieszkujÈcÈ sÈsiedztwo siedziby przedsiÚbiorstwa. Ob intensywnoĂci kontaktu wolontariuszy ze wspomnianymi beneficjentami ĂwiadczÈ m.in.
nastÚpujÈce wypowiedzi:
Na poczÈtku sÈ to jakieĂ telefony i maile,
potem najczÚĂciej jest spotkanie, gdzie ustalane
jest, co tak naprawdÚ moĝna zrobiÊ. Czasami
to jest kilkugodzinne spotkanie, czasami krót-
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sze, czasami sÈ powtarzane jeszcze te spotkania. (…) I potem jest sam event. Tak ĝe ten
kontakt byï praktycznie caïy czas. [pracownik
Delivery4You, 25.05.2018]
Dla wolontariuszy to jest 99% czasu, ĝe oni
spÚdzajÈ z tymi starszymi osobami. [pracownik
CallMe, 25.05.2018]

Kontakt z beneficjentami, zwïaszcza
dzieÊmi, opisywany byï takĝe jako bardzo
emocjonalny:
Te relacje sÈ jakby…. no bardzo bliskie.
Rozmawiamy z nimi. Dzieci teĝ, zawsze siÚ
ĂmiejÚ, ĝe sÈ nieobliczalne. Zdarzaïy siÚ takie
sytuacje, ĝe podchodzÈ i pytajÈ siÚ „czy mogÚ
siÚ do pani przytuliÊ? Pani jest taka fajna
ibmiïa. Abpani ma takÈ ïadnÈ sukienkÚ, mogÚ
dotknÈÊ?”. WiÚc te relacje sÈ takie bliskie z tymi
dzieÊmi. [pracownik ChairAuto, 18.05.2018]
Wolontariusze, którzy odwiedzali szpitale
ibbawili siÚ tam z tymi dzieÊmi, wracali potem
ze ïzami w oczach. [pracownik DraakBank,
28.05.2018]

WĂród efektów, jakie przyniosïy projekty wolontariackie naleĝÈce do opisywanej kategorii, badani wskazywali na róĝnorodne kompetencje, które pojawiïy siÚ lub
rozwinÚïy u wolontariuszy. Byïy to kompetencje zarówno „twarde”, takie jak budĝetowanie, jak i „miÚkkie” – pracy w zespole,
rozwiÈzywania konfliktów, komunikowania
siÚ. Jak ujÈï to jeden z interlokutorów:
Nasze nastawienie zmienia siÚ, to na pewno,
rozwija siÚ nasza inteligencja emocjonalna.
I ĝeby to wszystko skoordynowaÊ …. musimy radziÊ sobie ze stresem i rozwiÈzywaÊ tyle
róĝnych sytuacji. Ci ludzie [wolontariusze] to
idealni kandydaci dla HR do awansów. [pracownik Drink4Fun, 28.05.2018].

Ponadto zauwaĝony zostaï wzrost ĂwiadomoĂci wĂród wolontariuszy, jeĂli chodzi
o potrzebÚ rozwiÈzywania problemów spoïecznych.
To bardzo zmieniïo wolontariuszy. Przedtem
mieli przewidywalny Ăwiat pracy i rodziny.
WyjĂcie poza niego daïo im do myĂlenia: „kurczÚ! moje problemy sÈ takie nieporównywalne
z problemami tych ludzi tutaj”. [pracownik
DraakBank, 28.05.2018]

W efekcie zwiÚkszyïa siÚ takĝe chÚÊ partycypowania w kolejnych projektach wolontariackich:
UĂwiadomiliĂmy sobie, ĝe naprawdÚ musimy
troszczyÊ siÚ o te dzieciaki. Musimy je nauczyÊ,
ĝe doroĂli nie zawsze dbajÈ o bezpieczeñstwo,
zapinanie pasów w podróĝy, co jest niedobre.
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Ibmoĝemy zobaczyÊ, ĝe firma robi dobre rzeczy.
[przedstawiciel ChairAuto, 18.05.2018]

6.2. Projekty wolontariackie
bez bliskiego kontaktu wolontariuszy
z beneficjentami
Dane dotyczÈce projektów wolontariackich, w których realizacji pracownicy-wolontariusze nie nawiÈzywali bliskiego kontaktu
z beneficjentami pozyskane zostaïy od
osób reprezentujÈcych firmy: Assurance.
com, Grout&Co, DriveMe, Delivery4You,
GlobeBank, BlueLine. Realizowane przez
pracowników projekty obejmowaïy sadzenie lasu, prace remontowo-dekoratorskie
w szpitalach, budowÚ biblioteki na Ăwieĝym
powietrzu, pomoc w organizacji eventu dla
osób niepeïnosprawnych, promocjÚ krwiodawstwa. Charakter tych projektów mógï
wiÈzaÊ siÚ z kontaktem z beneficjentami,
jednakĝe w omawianych przypadkach taki
kontakt byï sporadyczny lub nie byïo go
wcale. Jak wyraziï to jeden z rozmówców:
W tych interakcjach to myĂmy siÚ nie angaĝowali za bardzo, byïy takie raczej zdystansowane.
[pracownik Grout&Co, 07.06.2018)

WĂród efektów, jakie przyniosïy dla
organizacji omawiane projekty wskazywano na wzrost identyfikacji wolontariuszy
z firmÈ i jej wartoĂciami oraz dumy z tego,
ĝe ich firma dziaïa na rzecz spoïeczeñstwa
i Ărodowiska naturalnego:
To jest wartoĂÊ dodana projektu, ĝe pracownicy czujÈ siÚ dumni, ĝe robiÈ coĂ dla lokalnej
spoïecznoĂci, a ich firma to wspiera. […] JeĂli
to jest na rzecz spoïecznoĂci, w której ĝyjÈ, to
mogÈ powiedzieÊ: “tak, to moja firma zrealizowaïa ten projekt”. [pracownik DriveMe,
06.06.2018]

Brak kontaktu z beneficjentami sprawiaï,
co oczywiste, ĝe w trakcie pracy wolontariusze kontaktowali siÚ gïównie miÚdzy sobÈ
ib silniej doĂwiadczali wzajemnych relacji.
Wbefekcie wzrósï poziom integracji i poczucia wspólnoty miÚdzy nimi.
Ludzie pytali, kiedy bÚdzie kolejny taki projekt,
bo chcÈ wziÈÊ w nim udziaï. Po prostu to jest
fajny teambuilding i ludzie chcÈ braÊ w tym
udziaï. [pracownik Grout&Co, 07.06.2018]
To na pewno prowadzi do integracji, przywiÈzania do tych wartoĂci, bliskoĂci z firmÈ i jej
wartoĂciami. Po prostu pokazujemy, ĝe to wbco
wierzymy, co mówimy, ĝe jest naszÈ wartoĂciÈ, to my to robimy w praktyce. [pracownik
Assurance.com, 18.05.2018]
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Co waĝne z punktu widzenia efektywnoĂci codziennej pracy, wolontariusze mieli
okazjÚ poznaÊ siÚ bliĝej, poznaÊ swoje
ukryte zdolnoĂci i talenty.
To jest wielka korzyĂÊ, ĝe robimy coĂ wiÚcej
niĝ zwykle w biurze. To jest fajne, to integruje ludzi i tworzy wiÚzi, które nie majÈ szansy
powstaÊ w biurze. [pracownik SpeedLogistics,
09.06.2018]
Niektórzy piÚknie malujÈ albo dobrze gotujÈ.
Moĝemy poznaÊ kolegów z innej strony i to jest
dla mnie wartoĂÊ. Zwykle nie mamy czasu, ĝeby
porozmawiaÊ co kto lubi, o naszych pasjach.
[Representative of GlobeBank, 18.05.2018]

7. Dyskusja
Postawione w niniejszym artykule pytanie badawcze brzmiaïo: w jaki sposób kontakt wolontariuszy z beneficjentami wolontariatu pracowniczego wpïywa na jego efekty
dostrzegane po stronie organizacji? Analiza wyników przeprowadzonego badania
wskazuje, ĝe rodzaj kontaktu wolontariuszy
zb beneficjentami realizowanych projektów
ma znaczenie z punktu widzenia efektów,
jakie wolontariat pracowniczy przynosi
organizacji. O ile bez wzglÚdu na rodzaj
projektu, jego realizacja wzmacnia wraĝliwoĂÊ pracowników na problemy spoïeczne
i Ărodowiskowe, o tyle bliskoĂÊ kontaktu
zbbeneficjentami bÈdě jej brak moĝe determinowaÊ charakter kompetencji rozwijanych przez pracowników wb rezultacie
udziaïu w wolontariacie. Bliski kontakt
zb beneficjentami sprawia, ĝe rozwijane sÈ
kompetencje zwiÈzane z zarzÈdzaniem projektem, zarówno te „twarde”, jak i „miÚkkie”. Moĝe wynikaÊ to z faktu, ĝe kontakt
z beneficjantami wzbogaca projekt o sytuacje, którym wolontariusz musi podoïaÊ.
Brak bliskiego kontaktu z beneficjentami
sprawia jednak, ĝe wolontariusze koncentrujÈ swojÈ uwagÚ na interakcjach we wïasnym gronie. W efekcie roĂnie integracja
pracowników, poznajÈ siÚ teĝ bliĝej, dziÚki
czemu poprawia siÚ ich kooperacja na co
dzieñ, w Ărodowisku wïasnej organizacji.
RoĂnie teĝ identyfikacja z firmÈ i jej wartoĂciami.
Wyniki badania sÈ zgodne z dotychczasowymi ustaleniami dotyczÈcymi motywacji prospoïecznej. Jest ona definiowana
jako potrzeba niesienia pomocy i wsparcia
innym ludziom (Grant, 2008) i ma swoje
ěródïo w dwóch psychicznych stanach:

postrzeganego wpïywu na beneficjentów
oraz afektywnego przywiÈzania do nich
(Grant, 2007). Bliski kontakt z beneficjentami wzmacnia motywacjÚ prospoïecznÈ
wolontariuszy, zwiÚkszajÈc ich zaangaĝowanie w projekt, co skutkuje rozwiniÚciem siÚ
szerszej gamy kompetencji indywidualnych.
Kontakt z beneficjentami sprawia, ĝe
zaangaĝowanie spoïeczne organizacji
zyskuje wymiar relacyjny (Cooperrider
i Fry, 2012; Glavas, 2012; Lavine, 2012;
Haski-Leventhal i in., 2019). Wymiar ten
dotyczy zarówno wewnÈtrzorganizacyjnej sieci pracowników angaĝujÈcych siÚ
wb wolontariat, jak i relacji zawieranych
zb osobami z zewnÈtrz organizacji. Relacje
miÚdzyludzkie zawierane i wzmacniane
wbkontekĂcie realizowania pracy, która ma
istotny cel i postrzeganÈ wartoĂÊ (Chaudhary i Akhouri, 2019; Lavine, 2012;
Spreitzer i in., 2005) przyczyniajÈ siÚ do
indywidualnego rozkwitu pracowników
(flourishing; Keyes, 2009). Z tego samego
powodu wolontariat pracowniczy moĝe sïuĝyÊ jako tzw. zdarzenie wyzwalajÈce (trigger
event; Avolio i Hannah, 2008) stymulujÈce
rozwój posiadanych kompetencji w efekcie
napotkania nowej sytuacji, problemu lub
wyzwania.
Przedstawione wyniki badania inspirujÈ
do dalszych poszukiwañ w zakresie efektów
wolontariatu pracowniczego i ich zwiÈzków z charakterem pracy wolontariackiej.
Wb szczególnoĂci zasadne jest przeprowadzenie wywiadów z samymi wolontariuszami, a takĝe badañ iloĂciowych. InteresujÈce i obiecujÈce bÚdzie takĝe poszukiwanie
zaleĝnoĂci miÚdzy efektami wolontariatu
ab realizowaniem go na rzecz spoïecznoĂci
lokalnej. WÈtek ten nie byï eksplorowany
wbniniejszej analizie, niemniej wyniki badania sugerujÈ, ĝe ten aspekt równieĝ moĝe
mieÊ wpïyw na charakter zmian zachodzÈcych w zachowaniach pracowników.
Jak kaĝde badanie, równieĝ i to miaïo
swoje ograniczenia. Zrealizowano je
wb11bprzedsiÚbiorstwach dobranych celowo
spoĂród organizacji o wysokim zaangaĝowaniu spoïecznym. Wskazania sformuïowane na podstawie analizy tych firm
powinny zostaÊ zweryfikowane w badaniu
przeprowadzonym na bardziej zróĝnicowanej i wiÚkszej próbie. Co wiÚcej, wb badaniu pozyskano opinie osób koordynujÈcych wolontariat pracowniczy w swoich
organizacjach. Ich kompetencje w zakresie
funkcjonowania wolontariatu sÈ niewÈt-
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pliwe, jednakĝe ich opinie powinny zostaÊ
potwierdzone w badaniu pracowników-wolontariuszy uczestniczÈcych w analizowanych projektach.
Artykuï dostarcza takĝe implikacji praktycznych w zakresie uzyskiwania poĝÈdanych z punktu widzenia przedsiÚbiorstwa
efektów wolontariatu pracowniczego.
¥wiadome wspieranie projektów wolontariackich o okreĂlonym natÚĝeniu kontaktu
zbbeneficjentami posiada potencjaï wzmocnienia oczekiwanych rezultatów.
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