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W niniejszym folderze prezentujemy wst�pne 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 wi�cej.1 

CO ZBADANO?

Przedmiotem badania by�a dobrowolna i bezp�atna praca lub pomoc �wiadczona na rzecz innych, 
�rodowiska albo spo�eczno�ci. Zbadano, ile osób po�wi�ca czas na tak� prac�, jaki jest wolumen tej 
pracy, jakie wykonywano czynno�ci, a tak�e dokonano ich wyceny. Zgodnie z metodologi� tego typu 
bada� opracowan� przez Mi�dzynarodow� Organizacj� Pracy2 wyró�nione zosta�y dwa g�ówne rodzaje 
pracy niezarobkowej: 

	 praca niezarobkowa �wiadczona w ramach organizacji, grup, wspólnot czy instytucji, nazywana dalej 
wolontariatem w organizacjach,

	 praca niezarobkowa �wiadczona bez po�rednictwa organizacji na rzecz osób spoza w�asnego 
gospodarstwa domowego (krewni, znajomi, nieznajomi) lub na rzecz �rodowiska – okre�lana dalej 
jako praca niezarobkowa �wiadczona indywidualnie (bezpo�rednio).

ILE PRACY NIEZAROBKOWEJ NA RZECZ INNYCH �WIADCZ� POLACY I ILE JEST ONA WARTA?

W 2010 r. osoby w wieku 15 lat i wi�cej po�wi�caj�ce czas na dobrowoln� i nieodp�atn� prac� poza 
swoim gospodarstwem domowym wypracowa�y w ramach tej pracy ��cznie 2,5 mld godzin, tj. 1,46 
mln etatów przeliczeniowych. Liczba ta stanowi 10,6% w porównaniu z prac� p�atn� wykonywan� 
w ca�ej gospodarce narodowej (13,8 mln etatów). Szacunkowa warto�
 dobrowolnie wykonywanej 
pracy niezarobkowej wynosi 38,3 mld z�otych3. 

1  Opisywane badanie przeprowadzono, jako dodatkowy modu� do Badania Aktywno�ci Ekonomicznej Ludno�ci. 
Wykorzystano tak�e dane dot. rozpowszechnienia wolontariatu w organizacjach pochodz�ce z Badania Spójno�ci 
Spo�ecznej zrealizowanego przez GUS w lutym i marcu 2011 r. na podobnie du�ej próbie. 

2  Zgodnie z wytycznymi zawartymi w podr�czniku Manual on the Measurement of Volunteer Work (MOP, Genewa 
2011) pytania w kwestionariuszu dotyczy�y tego, czy w ci�gu 4 tygodni poprzedzaj�cych badanie respondenci 
dobrowolnie i bezp�atnie po�wi�cali czas na prac�/pomoc �wiadczon� na rzecz osób spoza w�asnego 
gospodarstwa domowego, na rzecz �rodowiska, ró�nych typów organizacji, wspólnot religijnych lub instytucji 
publicznych. W odniesieniu do wolontariatu w organizacjach – zbadano tak�e jego �wiadczenie w ci�gu ca�ego 
roku 2010. 

3  Wst�pnego oszacowania warto�ci pracy niezarobkowej dokonano metod� stawek rynkowych w oparciu 
o dost�pne dane GUS. Przyj�to za�o�enie, �e warto�
 danej pracy niezarobkowej równa jest przeci�tnemu kosztowi 
pracy pracowników, którzy wykonuj� tak� sam� prac� odp�atnie.
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Zdecydowana wi�kszo�
 czasu pracy niezarobkowej �wiadczona by�a nie w organizacjach, lecz 
indywidualnie (85%). Czas po�wi�cony na tak� bezpo�redni� pomoc, kierowan� g�ównie do rodziny 
spoza gospodarstwa domowego i do znajomych, odpowiada� czasowi pracy 1,24 mln pe�noetatowych 
pracowników a wykonane prace zosta�y wycenione na kwot� 29,7 mld z�.

Mniejsz�, ale istotn� dla funkcjonowania spo�ecze�stwa obywatelskiego, cz��
 pracy niezarobkowej 
stanowi wolontariat w ró�nego rodzaju organizacjach. Odpowiada� on czasowi pracy 0,22 mln 
pracowników, a jego oszacowana warto�
 wynios�a 8,6 mld z�. 

Wolumen i warto�� pracy niezarobkowej poza w�asnym gospodarstwem domowym w 2010 r.   

Czas pracy Warto�


w mln etatów 
przelicze-
niowych

porównanie z prac� p�atn� 
w gospodarce narodowej4 

(w %)
w mld z�

 O G Ó � E M 1,46              10,6 38,3

Praca niezarobkowa �wiadczona idywidualnie 1,24 9,0 29,7

na rzecz:

Rodziny i znajomych 1,22 8,8 29,1

Nieznajomych, �rodowiska naturalnego lub 
spo�eczno�ci

0,02 0,2    0,6

Wolontariat w organizacjach5 0,22 1,6    8,6

W tym w sektorze non-pro� t6 0,17 1,3    5,6

w tym w:

stowarzyszeniach, fundacjach, radach rodziców,  
   ochotniczych stra�ach po�arnych, klubach 
   sportowych itp.

0,11 0,8    4,1

ko�cio�ach, wspólnotach lub organizacjach religijnych 0,04 0,3    1,4

Najwi�cej (49%) pracy wykonywanej przez wolontariuszy w ramach sformalizowanych struktur 
odbywa�o si� w stowarzyszeniach i fundacjach oraz organizacjach do nich podobnych (np. rady 
rodziców, kluby sportowe, ochotnicze stra�e po�arne, ko�a �owieckie). Drugim pod wzgl�dem liczby 
przepracowanych godzin obszarem wolontariatu by�a praca wykonywana na rzecz ko�cio�ów, wspólnot 
lub organizacji religijnych (20%). 

Warto zaznaczy
, �e wi�kszo�
 wolumenu ca�ej pracy niezarobkowej, jak te� wi�kszo�
 jej warto�ci 
monetarnej wypracowana by�a przez kobiety (odpowiednio: 65% i 62%). Przewaga kobiet by�a w pracy 
niezarobkowej �wiadczonej indywidualnie oraz w zakresie wolontariatu w ko�cio�ach, wspólnotach 
i organizacjach religijnych. Z kolei m��czyni przewa�ali w zakresie czasu i warto�ci wolontariatu 
�wiadczonego w stowarzyszeniach, fundacjach i podobnych organizacjach spo�ecznych.

4  Przeci�tna liczba pracuj�cych w 2010 roku – dane za: Ma�y Rocznik Statystyczny Polski 2011, s. 143.
5  Do wolontariatu w organizacjach zaliczono tak�e prac� niezarobkow� w instytucjach publicznych oraz 

w spó�dzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.  
6  Do wolontariatu w sektorze non-pro� t poza wolontariatem w ramach wymienionych w tabeli grup organizacji 

wliczony zosta�y wolontariat �wiadczony w: zwi�zkach zawodowych, partiach politycznych, organizacjach 
samorz�du zawodowego i gospodarczego oraz w organizacjach pracodawców.  
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JAKIE PRACE WYKONYWANO?

W�ród czynno�ci wykonywanych w ramach pracy niezarobkowej najwi�ksz� cz��
 stanowi�y prace 
wi���ce si� ze stosunkowo niskimi stawkami wynagrodze�. Ponad po�owa wolumenu ca�ej pracy 
niezarobkowej (0,76 mln etatów) to czynno�ci opieku�cze (opieka nad dzie
mi, chorymi i osobami 
starszymi). Na drugim miejscu znalaz�y si� tzw. prace proste, g�ównie zwi�zane ze sprz�taniem lub 
za�atwianiem drobnych sprawunków (np. zakupy, zaniesienie dokumentów do urz�du). 

Grupy zawodów odpowiadaj�ce czynno�ciom wykonywanym w ramach pracy niezarobkowej 

Etaty  przeliczeniowe

w mln w odsetkach

O G Ó � E M 1,46 100

        w tym:

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,76  52

Pracownicy prac prostych, w tym pomoce domowe i sprz�taczki 0,21  14

Specjali�ci i �redni personel ds. administracji, ekonomii i zarz�dzania 0,12    8

Pracownicy us�ug osobistych, w tym stra�acy 0,10    7

Robotnicy i rzemie�lnicy 0,09    6

Specjali�ci i �r. personel w zakresie prawa, spraw spo�ecznych, kultury 0,06    4

Struktura prac wykonywanych w ramach wolontariatu w organizacjach ró�ni si� od ogólnego pro� lu 
pracy niezarobkowej. Wi�ksz� rol� odgrywaj� tu prace wymagaj�ce kwali� kacji i specjalistycznych 
umiej�tno�ci – maj�ce wy�sze stawki wyceny warto�ci rynkowej. Najwi�kszy wolumen wolontariatu 
w organizacjach wypracowano w „zawodach” zwi�zanych z prawem, sprawami spo�ecznymi i kultur� 
(0,06 mln etatów przeliczeniowych) oraz dotycz�cych administracji, ekonomii i zarz�dzania (0,04 mln 
etatów przeliczeniowych).

JAKA CZ��	 SPO
ECZE�STWA ANGA�UJE SI� W PRAC� NIEZAROBKOW�?

Zebrane dane pokazuj�, �e prawie jedna trzecia respondentów wykona�a przynajmniej jedn� prac� 
niezarobkow� w ci�gu 4 tygodni poprzedzaj�cych badanie.

Zaanga�owanie w prac� niezarobkow� �wiadczon� bezpo�rednio deklarowa�o 26% respondentów, 
natomiast po�wi�canie czasu na wolontariat w organizacjach, wspólnotach lub instytucjach – 10%.

Odsetek osób w wieku 15 i wicej wykonuj�cych prac  niezarobkow� poza gospodarstwem 
domowym w 4 tygodniach poprzedzaj�cych badanie wed�ug rodzaju pracy

Praca niezarobkowa �wiadczona bezpo�redmnio

OGÓ�EM

na rzecz rodziny lub 
znajomuch

na rzecz znajomych lub 
�rodowiska

OGÓ�EM

w ramach sektora 
non-pro� t

w stowarzyszeniach, podobnych 
org. spo�ecznych, fundacjach

w ko�cio�ach, wspólnotach, 
org. religijnych

Wolontariat w ramach organizacji

26%

25%

3%

10%

9%

5%

4%
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Spo�ród ró�nych form bezpo�redniej pracy niezarobkowej, wykonywanych w ci�gu 
4 tygodni, najwi�cej osób udziela�o si� na rzecz swoich krewnych (19%) lub znajomych (10%); 
odsetek osób anga�uj�cych si� w przynajmniej jedn� z tych dwu aktywno�ci wyniós� 25%. 
O wiele mniej respondentów po�wi�ci�o swój czas na indywidualne pomaganie osobom 
nieznajomym (1%) czy prac� na rzecz �rodowiska, spo�eczno�ci (2%). 

Bior�c pod uwag� prac� niezarobkow� w ró�nego typu strukturach organizacyjnych 
najbardziej popularny by� wolontariat w ramach organizacji i grup zaliczanych do sektora non-
pro� t (9% respondentów), a szczególnie w stowarzyszeniach, organizacjach spo�ecznych do 
nich podobnych i fundacjach (5% badanych). Nieco mniej by�o wolontariuszy anga�uj�cych 
si� w dzia�alno�
 na rzecz ko�cio�ów, wspólnot  i organizacji religijnych (4%). 

Bezpo�rednie �wiadczenie pracy niezarobkowej znacznie cz��ciej ni� przeci�tnie wyst�puje 
w�ród osób z wykszta�ceniem wy�szym, w�ród gospody� domowych, ale tak�e w�ród 
osób pracuj�cych zawodowo, osób w wieku 45–64 i kobiet. Mniej ni� �rednio w pomoc 
bezpo�redni� anga�uj� si� respondenci najm�odsi (15–17 lat) i najstarsi (od 65 lat) oraz osoby 
niepe�nosprawne, ucz�ce si� lub z podstawowym wykszta�ceniem.

W�ród wolontariuszy anga�uj�cych si� w fundacjach, stowarzyszeniach itp. cz��ciej ni� 
przeci�tnie wyst�puj� osoby z wy�szym wykszta�ceniem, m�ode (15–24 lata), szczególnie 
poni�ej 18 roku �ycia, osoby ucz�ce si� lub pracuj�ce zawodowo oraz mieszka�cy 
najwi�kszych miast, m��czyni. Inaczej wygl�da to w przypadku osób zaanga�owanych 
w wolontariat w ko�cio�ach, wspólnotach lub organizacjach religijnych – w tym przypadku 
ponadprzeci�tnie reprezentowane s� kobiety, mieszka�cy wsi, osoby powy�ej 64 lat oraz 
nieaktywne zawodowo. Wspólnym mianownikiem dla obu typów wolontariatu pozostaje 
zwi�kszone zaanga�owanie ludzi m�odych i osób z wy�szym wykszta�ceniem.

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, dzi�ki czemu okre�lona zosta�a 
ekonomiczna warto�
 wolontariatu,

	 dostarczono tych samych danych tak�e w odniesieniu do pracy niezarobkowej 
wykonywanej indywidualnie na rzecz �rodowiska lub na rzecz osób spoza w�asnego 
gospodarstwa domowego (krewni, znajomi, osoby nieznajome).

� Po raz pierwszy w Europie, i po raz drugi na �wiecie wdro�ono nowy standard 
metodologiczny w zakresie pomiaru pracy wolontariackiej opracowany przez MOP. 

� Badanie pozwala mierzy
 zaanga�owanie w ró�ne sieci spo�eczne (organizacje, wspólnoty 
religijne, rodzina, znajomi) daj�c wgl�d w ten wymiar kapita�u spo�ecznego.

� Badanie pozwoli uzupe�ni
 dotychczasowe szacunki dotycz�ce wolontariatu 
w organizacjach non-pro� t i dzi�ki temu umo�liwi sporz�dzenie rachunku satelitarnego 
sektora non-pro� t.

� Planowane jest kontynuowanie badania jako cyklicznego (co 4 lata) – co mo�e by
 uznane 
za trwa�y rezultat Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.


