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W niniejszym folderze prezentujemy wstpne wyniki Badania pracy niezarobkowej poza gospodarstwem
domowym przeprowadzonego w I kwartale 2011 r. na reprezentacyjnej próbie losowej, w której
przebadano ponad 13 tys. osób w wieku 15 lat i wicej.1

CO ZBADANO?
Przedmiotem badania bya dobrowolna i bezpatna praca lub pomoc wiadczona na rzecz innych,
rodowiska albo spoecznoci. Zbadano, ile osób powica czas na tak prac, jaki jest wolumen tej
pracy, jakie wykonywano czynnoci, a take dokonano ich wyceny. Zgodnie z metodologi tego typu
bada opracowan przez Midzynarodow Organizacj Pracy2 wyrónione zostay dwa gówne rodzaje
pracy niezarobkowej:
praca niezarobkowa wiadczona w ramach organizacji, grup, wspólnot czy instytucji, nazywana dalej
wolontariatem w organizacjach,
praca niezarobkowa wiadczona bez porednictwa organizacji na rzecz osób spoza wasnego
gospodarstwa domowego (krewni, znajomi, nieznajomi) lub na rzecz rodowiska – okrelana dalej
jako praca niezarobkowa wiadczona indywidualnie (bezporednio).
ILE PRACY NIEZAROBKOWEJ NA RZECZ INNYCH WIADCZ POLACY I ILE JEST ONA WARTA?
W 2010 r. osoby w wieku 15 lat i wicej powicajce czas na dobrowoln i nieodpatn prac poza
swoim gospodarstwem domowym wypracoway w ramach tej pracy cznie 2,5 mld godzin, tj. 1,46
mln etatów przeliczeniowych. Liczba ta stanowi 10,6% w porównaniu z prac patn wykonywan
w caej gospodarce narodowej (13,8 mln etatów). Szacunkowa warto dobrowolnie wykonywanej
pracy niezarobkowej wynosi 38,3 mld zotych3.
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Opisywane badanie przeprowadzono, jako dodatkowy modu do Badania Aktywnoci Ekonomicznej Ludnoci.
Wykorzystano take dane dot. rozpowszechnienia wolontariatu w organizacjach pochodzce z Badania Spójnoci
Spoecznej zrealizowanego przez GUS w lutym i marcu 2011 r. na podobnie duej próbie.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w podrczniku Manual on the Measurement of Volunteer Work (MOP, Genewa
2011) pytania w kwestionariuszu dotyczyy tego, czy w cigu 4 tygodni poprzedzajcych badanie respondenci
dobrowolnie i bezpatnie powicali czas na prac/pomoc wiadczon na rzecz osób spoza wasnego
gospodarstwa domowego, na rzecz rodowiska, rónych typów organizacji, wspólnot religijnych lub instytucji
publicznych. W odniesieniu do wolontariatu w organizacjach – zbadano take jego wiadczenie w cigu caego
roku 2010.
Wstpnego oszacowania wartoci pracy niezarobkowej dokonano metod stawek rynkowych w oparciu
o dostpne dane GUS. Przyjto zaoenie, e warto danej pracy niezarobkowej równa jest przecitnemu kosztowi
pracy pracowników, którzy wykonuj tak sam prac odpatnie.
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Zdecydowana wikszo czasu pracy niezarobkowej wiadczona bya nie w organizacjach, lecz
indywidualnie (85%). Czas powicony na tak bezporedni pomoc, kierowan gównie do rodziny
spoza gospodarstwa domowego i do znajomych, odpowiada czasowi pracy 1,24 mln penoetatowych
pracowników a wykonane prace zostay wycenione na kwot 29,7 mld z.
Mniejsz, ale istotn dla funkcjonowania spoeczestwa obywatelskiego, cz pracy niezarobkowej
stanowi wolontariat w rónego rodzaju organizacjach. Odpowiada on czasowi pracy 0,22 mln
pracowników, a jego oszacowana warto wyniosa 8,6 mld z.
Wolumen i warto pracy niezarobkowej poza wasnym gospodarstwem domowym w 2010 r.
Czas pracy

Warto

w mln etatów porównanie z prac patn
przeliczew gospodarce narodowej4
niowych
(w %)

w mld z

OGÓ EM

1,46

Praca niezarobkowa wiadczona idywidualnie

1,24

10,6
9,0

38,3
29,7

1,22

8,8

29,1

na rzecz:
Rodziny i znajomych
Nieznajomych, rodowiska naturalnego lub
spoecznoci

0,02

0,2

0,6

5

Wolontariat w organizacjach

0,22

1,6

8,6

W tym w sektorze non-pro t6

0,17

1,3

5,6

stowarzyszeniach, fundacjach, radach rodziców,
ochotniczych straach poarnych, klubach
sportowych itp.

0,11

0,8

4,1

kocioach, wspólnotach lub organizacjach religijnych

0,04

0,3

1,4

w tym w:

Najwicej (49%) pracy wykonywanej przez wolontariuszy w ramach sformalizowanych struktur
odbywao si w stowarzyszeniach i fundacjach oraz organizacjach do nich podobnych (np. rady
rodziców, kluby sportowe, ochotnicze strae poarne, koa owieckie). Drugim pod wzgldem liczby
przepracowanych godzin obszarem wolontariatu bya praca wykonywana na rzecz kocioów, wspólnot
lub organizacji religijnych (20%).
Warto zaznaczy , e wikszo wolumenu caej pracy niezarobkowej, jak te wikszo jej wartoci
monetarnej wypracowana bya przez kobiety (odpowiednio: 65% i 62%). Przewaga kobiet bya w pracy
niezarobkowej wiadczonej indywidualnie oraz w zakresie wolontariatu w kocioach, wspólnotach
i organizacjach religijnych. Z kolei mczy ni przewaali w zakresie czasu i wartoci wolontariatu
wiadczonego w stowarzyszeniach, fundacjach i podobnych organizacjach spoecznych.
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Przecitna liczba pracujcych w 2010 roku – dane za: May Rocznik Statystyczny Polski 2011, s. 143.
Do wolontariatu w organizacjach zaliczono take prac niezarobkow w instytucjach publicznych oraz
w spódzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.
Do wolontariatu w sektorze non-pro t poza wolontariatem w ramach wymienionych w tabeli grup organizacji
wliczony zostay wolontariat wiadczony w: zwizkach zawodowych, partiach politycznych, organizacjach
samorzdu zawodowego i gospodarczego oraz w organizacjach pracodawców.
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JAKIE PRACE WYKONYWANO?
Wród czynnoci wykonywanych w ramach pracy niezarobkowej najwiksz cz stanowiy prace
wice si ze stosunkowo niskimi stawkami wynagrodze. Ponad poowa wolumenu caej pracy
niezarobkowej (0,76 mln etatów) to czynnoci opiekucze (opieka nad dzie mi, chorymi i osobami
starszymi). Na drugim miejscu znalazy si tzw. prace proste, gównie zwizane ze sprztaniem lub
zaatwianiem drobnych sprawunków (np. zakupy, zaniesienie dokumentów do urzdu).
Grupy zawodów odpowiadajce czynnociom wykonywanym w ramach pracy niezarobkowej
Etaty przeliczeniowe
OGÓ EM

w mln

w odsetkach

1,46

100

w tym:
Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

0,76

52

Pracownicy prac prostych, w tym pomoce domowe i sprztaczki

0,21

14

Specjalici i redni personel ds. administracji, ekonomii i zarzdzania

0,12

8

Pracownicy usug osobistych, w tym straacy

0,10

7

Robotnicy i rzemielnicy

0,09

6

Specjalici i r. personel w zakresie prawa, spraw spoecznych, kultury

0,06

4

Struktura prac wykonywanych w ramach wolontariatu w organizacjach róni si od ogólnego pro lu
pracy niezarobkowej. Wiksz rol odgrywaj tu prace wymagajce kwali kacji i specjalistycznych
umiejtnoci – majce wysze stawki wyceny wartoci rynkowej. Najwikszy wolumen wolontariatu
w organizacjach wypracowano w „zawodach” zwizanych z prawem, sprawami spoecznymi i kultur
(0,06 mln etatów przeliczeniowych) oraz dotyczcych administracji, ekonomii i zarzdzania (0,04 mln
etatów przeliczeniowych).
JAKA CZ SPO ECZE STWA ANGA UJE SI W PRAC NIEZAROBKOW?
Zebrane dane pokazuj, e prawie jedna trzecia respondentów wykonaa przynajmniej jedn prac
niezarobkow w cigu 4 tygodni poprzedzajcych badanie.
Zaangaowanie w prac niezarobkow wiadczon bezporednio deklarowao 26% respondentów,
natomiast powicanie czasu na wolontariat w organizacjach, wspólnotach lub instytucjach – 10%.
Odsetek osób w wieku 15 i wi cej wykonujcych prac niezarobkow poza gospodarstwem
domowym w 4 tygodniach poprzedzajcych badanie wedug rodzaju pracy
Praca niezarobkowa wiadczona bezporedmnio
OGÓ EM

Wolontariat w ramach organizacji

26%

na rzecz rodziny lub
znajomuch

OGÓ EM

10%

w ramach sektora
non-pro t

9%

25%
w stowarzyszeniach, podobnych
org. spoecznych, fundacjach

na rzecz znajomych lub
rodowiska

w kocioach, wspólnotach,
org. religijnych

3%
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5%

4%

Sporód rónych form bezporedniej pracy niezarobkowej, wykonywanych w cigu
4 tygodni, najwicej osób udzielao si na rzecz swoich krewnych (19%) lub znajomych (10%);
odsetek osób angaujcych si w przynajmniej jedn z tych dwu aktywnoci wyniós 25%.
O wiele mniej respondentów powicio swój czas na indywidualne pomaganie osobom
nieznajomym (1%) czy prac na rzecz rodowiska, spoecznoci (2%).
Biorc pod uwag prac niezarobkow w rónego typu strukturach organizacyjnych
najbardziej popularny by wolontariat w ramach organizacji i grup zaliczanych do sektora nonpro t (9% respondentów), a szczególnie w stowarzyszeniach, organizacjach spoecznych do
nich podobnych i fundacjach (5% badanych). Nieco mniej byo wolontariuszy angaujcych
si w dziaalno na rzecz kocioów, wspólnot i organizacji religijnych (4%).
Bezporednie wiadczenie pracy niezarobkowej znacznie czciej ni przecitnie wystpuje
wród osób z wyksztaceniem wyszym, wród gospody domowych, ale take wród
osób pracujcych zawodowo, osób w wieku 45–64 i kobiet. Mniej ni rednio w pomoc
bezporedni angauj si respondenci najmodsi (15–17 lat) i najstarsi (od 65 lat) oraz osoby
niepenosprawne, uczce si lub z podstawowym wyksztaceniem.
Wród wolontariuszy angaujcych si w fundacjach, stowarzyszeniach itp. czciej ni
przecitnie wystpuj osoby z wyszym wyksztaceniem, mode (15–24 lata), szczególnie
poniej 18 roku ycia, osoby uczce si lub pracujce zawodowo oraz mieszkacy
najwikszych miast, mczy ni. Inaczej wyglda to w przypadku osób zaangaowanych
w wolontariat w kocioach, wspólnotach lub organizacjach religijnych – w tym przypadku
ponadprzecitnie reprezentowane s kobiety, mieszkacy wsi, osoby powyej 64 lat oraz
nieaktywne zawodowo. Wspólnym mianownikiem dla obu typów wolontariatu pozostaje
zwikszone zaangaowanie ludzi modych i osób z wyszym wyksztaceniem.
JAKIE ZNACZENIE MA ZREALIZOWANE PRZEZ GUS BADANIE?
 Po raz pierwszy w Polsce:
zebrano i cznie opracowano dane na temat rozpowszechnienia, wolumenu i rodzaju
pracy niezarobkowej wykonywanej w organizacjach, dziki czemu okrelona zostaa
ekonomiczna warto wolontariatu,
dostarczono tych samych danych take w odniesieniu do pracy niezarobkowej
wykonywanej indywidualnie na rzecz rodowiska lub na rzecz osób spoza wasnego
gospodarstwa domowego (krewni, znajomi, osoby nieznajome).
 Po raz pierwszy w Europie, i po raz drugi na wiecie wdroono nowy standard
metodologiczny w zakresie pomiaru pracy wolontariackiej opracowany przez MOP.
 Badanie pozwala mierzy zaangaowanie w róne sieci spoeczne (organizacje, wspólnoty
religijne, rodzina, znajomi) dajc wgld w ten wymiar kapitau spoecznego.
 Badanie pozwoli uzupeni
dotychczasowe szacunki dotyczce wolontariatu
w organizacjach non-pro t i dziki temu umoliwi sporzdzenie rachunku satelitarnego
sektora non-pro t.
 Planowane jest kontynuowanie badania jako cyklicznego (co 4 lata) – co moe by uznane
za trway rezultat Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.
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