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Wstęp
W ostatnich latach dynamicznie wzrasta udział i znaczenie wolontariuszy przy or-
ganizacji różnorakich wydarzeń, także imprez sportowych. Dowodem na rosnące 
znaczenie wolontariatu sportowego jest powstanie oficjalnego programu ,,Wolon-
tariat PZPN”. Sama skala działania robi wrażenie, ponieważ w programie bierze 
udział ponad 7 tysięcy osób [wolontariatpzpn.laczynaspilka.pl 2019]. Wolontariusze 
współpracujący z Polskim Związkiem Piłki Nożnej biorą udział w największych spor-
towych projektach, takich jak: mecze reprezentacji Polski, „Z podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku”, Akademia Młodych Orłów. Wolontariusze otrzymują zadania 
dostosowane do ich umiejętności i kwalifikacji. Przykładowo mogą zajmować się ob-
sługą kibiców, wsparciem osób niepełnosprawnych, działać w biurze prasowym lub 
biurze zawodów bądź opiekować się drużynami zakwalifikowanymi do turniejów 
[wolontariatpzpn.laczynaspilka.pl 2019]. 

Turnieje sportowe organizowane przez FIFA i UEFA cieszą się dużą popularno-
ścią wśród wolontariuszy. W czasie Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku 
pomagało 13 tysięcy wolontariuszy. Cztery lata później liczba wolontariuszy wzrosła 
o 2 tysiące. Podczas Euro w 2004 roku w Portugalii działało 4 850 osób. Cztery lata 
później w Austrii i Szwajcarii w wolontariacie udział wzięło 4 581 osób [Czerwińska 
2012]. W 2012 roku w Polsce i na Ukrainie 5 500 wolontariuszy stanowiło część eki-
py organizacyjnej (zostali wybrani spośród 23 965 osób) [http://sport.tvp.pl/ 2012].

Organizatorzy różnorakich wydarzeń sportowych starają się zachęcać ludzi do 
pomocy przy organizacji danego eventu. Warto więc wiedzieć, co pobudza poten-
cjalnych wolontariuszy. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań doty-
czących czynników motywujących współczesnych wolontariuszy w Polsce oraz ich 
opinii na temat pełnienia wolontariatu sportowego. Ponadto inspiracją do podjęcia 
tego tematu była ciekawość tego, jakie wyniki zostaną otrzymane, gdy metodologia 
Bang i Ross zostanie zastosowana w badaniach Polaków.
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Przegląd literatury przedmiotu
Według definicji pochodzącej z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, wolontariusz to ,,osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wy-
konuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie” [Ustawa z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie]. Słowo wolontariusz 
wywodzi się z języka łacińskiego od słowa Voluntas i oznacza dobrowolność [Lesz-
czyński 2012]. Wolontariat sportowy jest jednym z rodzajów wolontariatu. Może on 
przybierać formę wolontariatu stałego – mówi się o nim, gdy wolontariusz jest ści-
śle związany z daną instytucją i wykonuje swoje obowiązki regularnie [Rajkowski 
2019]. Wolontariat sportowy może także przybierać formę wolontariatu akcyjnego. 
Jest to działanie krótkoterminowe, podejmowane podczas konkretnego wydarze-
nia, np. turnieju. Nie jest ustalone, ile może trwać wolontariat akcyjny. Dlatego też 
trudno wyznaczyć granicę między dwoma wyżej opisanymi rodzajami wolontariatu. 
Przyjmuje się jednak, że czas trwania wolontariatu akcyjnego – tak jak tyczy się to 
obowiązku podpisania porozumienia pomiędzy wolontariuszem a korzystającym – 
wynosi maksymalnie miesiąc [Włodarczyk 2011]. 

W badaniach przeprowadzonych przez Bang i Ross [2009], dotyczących trzech 
wydarzeń sportowych, które miały miejsce w Australii: turnieju golfowego, maratonu 
oraz zawodów rowerowych, zauważono, że średni wiek wolontariusza to 39 lat. 
Jest to znacznym odstępstwem od wieku typowego wolontariusza w Polsce, który 
waha się między 15–24 lata [Główny Urząd Statystyczny 2017]. Badacze [Bang, Ross 
2009] podzielili czynniki motywacyjne na sześć głównych grup: Expression of Values 
(wartości), Community Involvement (zaangażowanie społeczne), Interpersonal 
Conctacts (kontakty interpersonalne), Career Orientation (kariera), Personal 
Growth (rozwój osobisty), Extrinsic Rewards (nagrody zewnętrzne), Love of Sport 
(zainteresowanie sportem).

W badaniach Banga i Rossa [2009] najbardziej istotną grupą czynników moty-
wujących zostały Expression of Values, następnie były Love of Sport, Interpersonal 
Contacts, Personal Growth, Community Involvement, Career Orientation i Extrinsic 
Rewards. Najczęściej wskazaną odpowiedzią była „chęć interakcji z innymi”, a także: 
„zdobycie doświadczenia, które zaowocuje w przyszłej pracy”, „zdobycie kontaktów, 
które mogą okazać się przydatne we własnej działalności gospodarczej bądź w karie-
rze zawodowej”, „chęć zdobycia doświadczenia powiązanego z pracą”. Na podstawie 
przytoczonych odpowiedzi można zauważyć, że dla wolontariuszy najważniejszy jest 
aspekt związany z przyszłą karierą zawodową. Najrzadziej wskazywaną odpowiedzią 
było: „wolontariat pozwala zyskać nowe spojrzenie na różne kwestie”. Sporadycznie 
pojawiały się także: „możliwość otrzymania biletów wstępu na wydarzenie” i ,,za-
interesowanie wydarzeniami powiązanymi z tą dyscypliną sportową”. W przypadku 
odpowiedzi najmniej popularnych trudno jednoznacznie powiązać je z jedną grupą 
czynników motywacyjnych, ponieważ każda odpowiedź pochodzi z innej grupy. 
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Z badań „Determinanty Motywacyjne Stylu Pracy Wolontariuszy Podczas Turnie-
ju UEFA EURO 2012” przeprowadzonych przez Karolinę Chlebosz i Marka Brdaka 
[2014] wynika, że dla respondentów najbardziej motywująca jest stymulacja (27%). 
Sformułowanie to badacze rozumieją jako „możliwość obejrzenia meczów, przeżycie 
ciekawego doświadczenia, ciekawej przygody, poczucia wewnętrznej satysfakcji, dla 
zabawy”. Kolejną istotną kategorią okazał się rozwój zawodowy (24,5%), gdzie bra-
no pod uwagę zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie kompetencji 
przydatnych na rynku pracy. Dalsze miejsce zajęła kategoria ciekawa forma spędza-
nia czasu wolnego (22,7%) i interakcja społeczna (10%), czyli nawiązanie nowych 
znajomości. Na przedostatnim miejscu znalazły się potrzeba rozwoju osobistego 
(6,7%), czyli między innymi doskonalenie umiejętności językowych i nauka nowych 
rzeczy. Co ciekawe, z tych badań wynika, że dla wolontariuszy najmniej istotna jest 
potrzeba niesienia pomocy innym (2,5%). 

Wyniki przytoczonych badań nie pokrywają się. Jednakże nie można tego ocze-
kiwać, ponieważ przyjęte modele czynników motywacyjnych różnią się o siebie. 
Ponadto inna jest charakterystyka społeczna i kulturowa badanych. Według badań 
przeprowadzonych przez Bang i Ross [2009] dla wolontariuszy najbardziej moty-
wujące czynniki – takie jak: chęć niesienia pomocy innym czy chęć pomocy w tym, 
aby wydarzenie odniosło sukces – znajdowały się w kategorii ,,wartości”. Jest to więc 
wynik zupełnie odwrotny od tego, który uzyskali K. Chlebosz i M. Brdak [2014], gdzie 
kategoria związana z niesieniem pomocy zajmowała ostatnie miejsce. Ponadto we-
dług polskich badań nagrody zewnętrzne, takie jak bilety na wydarzenie, były naj-
bardziej motywujące, z kolei w badaniach Bang i Ross [2009] sytuacja ponownie jest 
odwrotna (możliwość otrzymania biletów sporadycznie pojawiała się w odpowie-
dziach respondentów). Tak jak wspomniano wyżej być może zbliżone wyniki uzy-
skano by, gdyby zastosowano ten sam model czynników motywacyjnych oraz gdyby 
charakterystyka społeczna i kulturowa respondentów była podobna.

Założenia badawcze
Celem badań jest poznanie czynników motywujących współczesnych wolontariuszy 
biorących udział w UEFA Euro U21 oraz ich opinii na temat pełnienia wolontariatu 
sportowego. Analiza została przeprowadzona na podstawie opinii badanych, którzy 
aktywnie brali udział w organizacji UEFA Euro U21 w Polsce w czerwcu 2017 roku. 
W badaniach zaadaptowano model motywacji wolontariuszy sportowych stworzony 
przez Hyejin Bang z Florida International University i Stephen D. Ross z University 
of Minnesota. Model został opracowany na potrzebę badań dotyczących Twin Cities 
Marathon, który odbył się w 2004 roku. 

Do przeprowadzenia badań zastosowano wyżej opisany model, ponieważ po-
siadał on rozbudowaną sieć czynników mogących wpływać na motywację wolonta-
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riuszy. Ponadto czynniki te były podzielone na kategorie. Pozwoliło to na uzyska-
nie dokładnych wyników nie tylko w kwestii, które konkretnie czynniki najbardziej 
wpłynęły na respondentów, ale także, która grupa czynników miała największe zna-
czenie. Dodatkowo zdecydowano się na zastosowanie tego modelu, ponieważ po-
zwoliło to sprawdzić, czy wyniki badań przeprowadzonych w Polsce i Australii będą 
się pokrywać. 

Kwestionariusz ankiety został skierowany do wolontariuszy działających pod-
czas UEFA Euro U21. Został on wypełniony przez 102 osoby w marcu 2019 roku. 
Czynniki motywujące zostały podzielone na kategorie: wartości, zaangażowanie 
społeczne, kontakty interpersonalne, kariera, rozwój osobisty, stosunek do sportu 
oraz nagrody zewnętrzne. Pozwoliło to na dokładne przeanalizowanie konkretnych 
powodów. Ankietowani odpowiedzieli także na pytania otwarte dotyczące nabytych 
umiejętności, czynników demotywujących ich do działania oraz aspektów dotyczą-
cych pracy z wolontariuszami, które należałoby poprawić. 

Wyniki badań
Spośród 1427 zgłoszeń wybrano 785 osób, które wzięły udział w wolontariacie 
podczas UEFA EuroU21 [http://krakow.pl/ 2017]. W celu poznania czynników 
motywujących współczesnych wolontariuszy w marcu 2019 roku przeprowadzono 

Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej

Kategoria próby Cecha próby Ilość

Płeć Mężczyźni 38

Kobiety 64

Wiek 15–18 9

19–26 66

27–35 15

36–45 8

46–55 2

>55 2

Wykształcenie Podstawowe 1

Gimnazjalne 7

Średnie 49

Wyższe 45

Źródło: opracowanie ma podstawie badań własnych.
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badania ankietowe za pomocą formularza Google. Wypełniły go 102 osoby pełniące 
wolontariat podczas UEFA Euro U21. 62,7% badanych stanowiły kobiety, a 37,3% 
mężczyźni. Ankietowani zostali zapytani o wiek podczas pełnienia wolontariatu 
w czasie UEFA Euro U21. Najliczniejszą grupę ankietowanych stanowiły osoby 
w wieku 19–26 lat (64,7%). Kolejna grupa pod względem liczebności to osoby w wieku 
27–35 lat (14,7%). Wśród badanych znalazło się 8,8% osób w wieku 15–18 lat. Osoby 
mieszczące się w przedziale 36–45 lat stanowiły 7,8% ankietowanych. Zarówno 
w wieku 46–55 jak i powyżej 55 lat znalazło się po 2% ankietowanych. Można więc 
powiedzieć, że były to głównie kobiety  w wieku 19–26 lat ze średnim wykształceniem. 
Charakterystyka próby badawczej przedstawiona jest w tabelach 1 i 2.

Wyniki badań dotyczących motywacji współczesnych 
wolontariuszy
Zgodnie z modelem Bang i Ross [2009] czynniki motywacyjne zostały podzielone  
na grupy. Pierwszą z nich stanowiły wartości, którymi kierują się wolontariusze. Naj-
więcej badanych (40,2% – zdecydowanie tak) wskazywało, że chęć pomocy w tym, 
aby wydarzenie odniosło sukces, motywowało ich do podjęcia wolontariatu. Odpo-
wiedzi ,,chęć zrobienia czegoś wartościowego” oraz ,,uważam, że dzięki wolontaria-
towi społeczeństwo staje się lepsze” uzyskały odpowiednio 32,35% i 33,33% odpo-
wiedzi zdecydowanie tak. Były to czynniki najchętniej wybierane przez badanych 
(wykres 1).

Kolejna grupa czynników nosi nazwę ,,zaangażowanie społeczne”. Najwięcej an-
kietowanych (40,2% – zdecydowanie tak) stwierdziło, że chęć bycia częścią społecz-
ności, która organizuje UEFA Euro U 21 stanowiła dla nich najbardziej motywują-
cy czynnik z tej grupy. Przyczyną takiego wyniku może być to, że organizacja UEFA 
Euro U 21 odniosła sukces. Ponadto podczas tego wydarzenia wśród wolontariuszy 
panowała przyjazna atmosfera i nawiązało się wiele trwałych znajomości. Najmniej 
motywujący czynnikiem okazało się podniesienie prestiżu miasta organizatora przez 
UEFA Euro U 21 (2,94% – zdecydowanie nie, 4,9% – nie, 7,84% – raczej nie). Wpływ 
na to mógł mieć fakt, że wielu wolontariuszy nie pochodziło z miasta organizatora, 
więc nie czuło związku z miejscem pełnienia wolontariatu (wykres 2).

Tabela 2. Charakterystyka próby badawczej – podstawowe zajęcie w czasie turnieju

Podstawowe 
zajęcie w czasie 
turnieju

Uczę się Studiuję Pracuję Emerytura
Praca na ¾ 

etatu w czasie  
w wakacji

Ilość 22 45 32 2 1

Źródło: opracowanie ma podstawie badań własnych.
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W grupie ,,kontakty interpersonalne” najmniej motywujący okazał się czynnik 
,,przyjaciele/rodzina również zgłosili się na wolontariat podczas tego wydarzenia” 
(21,57% – zdecydowanie nie, 32,35% – nie, 4,9% – raczej nie). Taki wynik może być 
spowodowany tym, że większość wolontariuszy postrzega udział w wolontariacie 
jako okazję do nawiązania nowych znajomości. Z badań wynika, że wolontariusze to 

 

Chęć zrobienia czegoś wartościowego

Chęć niesienia pomocy

Chęć pomocy w tym, aby wydarzenie odniosło sukces

Uważam, że dzięki wolontariatowi społeczeństwo staje się
lepsze

2,94%

1,96%

1,96%

1,96%

1,96%

2,94%

1,96%

0,98%

0,98%

5,88%

0,98%

1,96%

3,92%

12,75%

4,90%

11,76%

28,43%

17,65%

17,65%

17,65%

28,43%

37,25%

32,35%

33,33%

33,33%

21,57%

40,20%

32,35%

Zdecydowanie nie Nie Raczej nie Nie mam zdania Raczej tak Tak Zdecydowanie tak

 

Euro U 21 podniesie prestiż miasta

Oddanie społeczności lokalnej i chęć niesienia jej pomocy

Chęć bycia częścią społeczności, która organizuje Euro U
21

2,94%

2,94%

1,96%

4,90%

2,94%

7,84%

6,86%

20,59%

21,57%

6,86%

35,29%

33,33%

22,55%

18,63%

19,61%

28,43%

9,80%

12,75%

40,20%

Zdecydowanie nie Nie Raczej nie Nie mam zdania Raczej tak Tak Zdecydowanie tak

Wykres 1. Wartości.
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

 

Chęć zrobienia czegoś wartościowego

Chęć niesienia pomocy

Chęć pomocy w tym, aby wydarzenie odniosło sukces

Uważam, że dzięki wolontariatowi społeczeństwo staje się
lepsze

2,94%

1,96%

1,96%

1,96%

1,96%

2,94%

1,96%

0,98%

0,98%

5,88%

0,98%

1,96%

3,92%

12,75%

4,90%

11,76%

28,43%

17,65%

17,65%

17,65%

28,43%

37,25%

32,35%

33,33%

33,33%

21,57%

40,20%

32,35%

Zdecydowanie nie Nie Raczej nie Nie mam zdania Raczej tak Tak Zdecydowanie tak

 

Euro U 21 podniesie prestiż miasta

Oddanie społeczności lokalnej i chęć niesienia jej pomocy

Chęć bycia częścią społeczności, która organizuje Euro U
21

2,94%

2,94%

1,96%

4,90%

2,94%

7,84%

6,86%

20,59%

21,57%

6,86%

35,29%

33,33%

22,55%

18,63%

19,61%

28,43%

9,80%

12,75%

40,20%

Zdecydowanie nie Nie Raczej nie Nie mam zdania Raczej tak Tak Zdecydowanie tak

Wykres 2. Zaangażowanie społeczne.
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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osoby lubiące współpracę z innymi, ponieważ ,,chęć współdziałania z innymi ludź-
mi” nie uzyskała żadnej negatywnej odpowiedzi, 1,96% badanych nie ma zdania, po-
zostałe odpowiedzi były pozytywne. Wolontariuszom bardzo zależy także na pracy 
z ciekawymi ludźmi (0,98% – zdecydowanie nie, 0,98% – raczej nie, pozostałe odpo-
wiedzi pozytywne). Powyższe dane przedstawia wykres 3.

Chęć odbycia praktyk studenckich okazała się być najmniej istotnym czynnikiem 
kategorii ,,kariera” (0,98% – zdecydowanie tak, 6,86% – tak, 0,98% – raczej tak). Ko-
lejno najmniej motywującymi czynnikami okazały się: możliwość otrzymania certyfi-
katu  po odbyciu wolontariatu oraz chęć związania kariery zawodowej z organizowa-
niem wydarzeń. Największej liczbie wolontariuszy zależy na zdobyciu praktycznego 
doświadczenia (41,18% – zdecydowanie tak, 32,35% – tak, 16,67% – raczej tak). Nie-
wiele mniej popularnym czynnikiem okazało się zdobycie doświadczenia przydatne-
go w każdej pracy. Oznacza to, że decydując się na udział w wolontariacie ludzie liczą 
na to, że zdobędą doświadczenie zawodowe przydatne w dalszej karierze (wykres 4).

Jako najbardziej motywujący czynnik wolontariusze wskazali ciekawy sposób 
spędzenia wolnego czasu (2,94% – raczej nie, pozostałe odpowiedzi pozytywne). Za 
kolejny istotny czynnik badani uznali możliwość poszerzenia własnych horyzontów  
(37,25% – zdecydowanie tak, 33,33% – tak, 24,51% – raczej tak). W ofercie wolon-
tariatu podczas UEFA Euro U 21 znajdowało się wiele działów, dzięki czemu każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie i rozwijać się w danej dziedzinie. Za najmniej istotne 
ankietowani uznali możliwość poczucia się ważnym (3,92% – zdecydowanie nie, 
4,90% – nie, 11,76% – raczej nie). Powyższe dane przedstawia wykres 5.

Wykres 3. Kontakty interpersonalne. 

 

Chęć współdziałania z innymi ludźmi

Chęć nawiązania nowych znajomości

Chęć pracy z ciekawymi ludźmi

Chęć poprawy relacji z innymi ludźmi

Przyjaciele/rodzina również zgłosili się na wolontariat
podczas wydarzenia

1,96%

0,98%

0,98%

21,57%

6,86%

32,35%

2,94%

0,98%

13,73%

4,90%

1,96%

0,98%

6,86%
2,94%

24,51%

15,69%

13,73%

13,73%

5,88%

30,39%

33,33%

30,39%

26,47%

17,65%

41,18%

45,10%

53,92%

27,45%

14,71%

Zdecydowanie nie Nie Raczej nie Nie mam zdania Raczej tak Tak Zdecydowanie tak

Wykres 1.4 Kariera 

 

Ciekawy wpis do CV

Chęć zyskania praktycznego doświadczenia

Sposób na nawiązanie kontaktów, które
mogą pomóc w przyszłej karierze
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Wykres 3. Kontakty interpersonalne. 
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Zainteresowanie sportem okazało się najistotniejszym czynnikiem z grupy ,,sto-
sunek do sportu” (55,88% – zdecydowanie tak, 13,73% – tak, 17,65% – raczej tak). 
Oznacza to, że zdecydowana większość wolontariuszy pasjonuje się sportem i był 
to jeden z powodów, dla którego zdecydowali się podjąć ten wolontariat. Możliwość 
poznania sportowców okazała się być najmniej znacząca dla badanych (3,92% – zde-
cydowanie nie, 5,88% – nie, 10,78% – raczej nie). Powyższe dane przedstawia wy-
kres 7).
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W celu przeprowadzenia analizy dokonano przeliczenia odpowiedzi badanych na 
skalę Likerta według następującego schematu: zdecydowanie nie – 1, nie – 2, raczej 
nie – 3, nie mam zdania – 4, raczej tak – 5, tak – 6, zdecydowanie tak – 7. Z badań 
wynika, że dla wolontariuszy UEFA Euro U 21 najbardziej motywujące były czynni-
ki z grupy ,,wartości” (5,73). Oznacza to, że decydując się na podjęcie wolontariatu 
liczyło się dla nich to, że będą mogli pomagać innym i zrobić coś wartościowego. Po-
nadto chcieli pomóc w tym, żeby wydarzenie odniosło sukces. Niewiele mniej istotne 
okazały się: stosunek do sportu (5,68) oraz rozwój osobisty (5,66). Tak wysoka loka-
ta ,,stosunku do sportu” pozwala sądzić, że wolontariat przyciąga pasjonatów danej 
dziedziny. Ludzie zainteresowani sportem chętnie włączają się w aktywności z nim 
związane. Respondentów motywowało to, że dzięki wolontariatowi mogą się rozwi-
jać, poszerzać swoje horyzonty i w ciekawy sposób spędzić czas. Zaskakujące może 
być to, że kategoria związana z rozwojem zawodowym zajęła przedostanie miejsce 
w zestawieniu. Wolontariusze stwierdzili, że ,,kariera” (4,74) nie jest dla nich zbyt 
istotna. Jest to ciekawe, ponieważ ta grupa czynników ściśle wiąże się z rozwojem 
osobistym. Dla badanych najmniej istotne okazały się nagrody zewnętrzne (4,44), 
w które obfitował wolontariat podczas UEFA Euro U 21. Należały do nich między 
innymi darmowe wejściówki na mecze, strój firmy Adidas, czy gadżety związane 
z piłką nożną. Mimo to były to czynniki, które motywowały ankietowanych w naj-
mniejszym stopniu (wykres 8).

Pierwsze z pytań otwartych skupiało się na tym, jakie umiejętności wolontariu-
sze nabyli dzięki udziałowi w tym wydarzeniu. Najczęściej powtarzającą się odpo-
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wiedzią było poprawienie umiejętności językowych i zyskanie większej pewności 
w porozumiewaniu się w językach obcych. Kolejnymi popularnymi odpowiedziami 
były: praca pod presją i zwiększenie swoich umiejętności pracy w grupie. Niektórzy 
z respondentów zwracają uwagę na to, że zdobyli kompleksową wiedzę: 

Na pewno poprawiłam swoje umiejętności językowe i pracę pod presją. Ponadto nic co 
związane z Biurem Prasowym nie jest już mi obce. Ciężko mi nakreślić konkretne umie-
jętności, ale to doświadczenie otworzyło mi drzwi do udziału w innych wolontariatach 
sportowych. 

Z udzielonych odpowiedzi można wywnioskować jak duży wpływ na uczestni-
ków wolontariatu miało wydarzenie, w którym brali udział. „Zdecydowanie stałam 
się bardziej otwarta na inne osoby, pokonałam swój strach przed mówieniem w in-
nym języku i wiem, że nie ma rzeczy niemożliwych – potrzebne są tylko chęci” – pisze 
jedna z respondentek. 

Drugie pytanie dotyczyło tego, jakie czynniki wpływały demotywująco na ankieto-
wanych podczas UEFA Euro U21. Znaczna część osób wskazała, że nie było takich czyn-
ników. Przykładowa wypowiedź potwierdzająca powyższą tezę: „W trakcie tego wolon-
tariatu nic nie było demotywujące. Może było to wynikiem takiego a nie innego działu, 
może efektem świetnej grupy, ale cały turniej wspominam tylko w pozytywny sposób”.

Badani informowali o problemach związanych z pracą z innymi wolontariuszami. 
Niektórym nie odpowiadała atmosfera panująca w zespole. Wolontariusze skarżyli 
się na problemy komunikacyjne między nimi samymi, między nimi a organizatorami 
oraz między poszczególnymi działami. Dla części badanych osób czynnikiem demoty-
wującym była pogoda. Respondenci zwracali także uwagę na ogólnie panujący chaos. 

Ostatnie pytanie dotyczyło tego, jakie aspekty pracy z wolontariuszami mogą zo-
stać poprawione. Ponownie znaczna część pytanych sugeruje, że nie ma nic do ulep-
szenia. Pozostali zwracają uwagę na konieczność poprawy komunikacji. Zauważają 
także potrzebę lepszego doboru wolontariuszy. Zdaniem tej części ankietowanych 
pojawiały się osoby mało zaangażowane i niechętne do wykonywania zadań. Co wię-
cej wolontariusze wspominali także o konieczności lepszego doboru koordynatorów 
poszczególnych działów i precyzyjniejszego formułowania zleconych zadań . 

Przeprowadzona analiza wykazała, że żadna z grup czynników motywacyjnych 
nie jest silnie skorelowana z satysfakcją z odbytego wolontariatu. Jednak najbardziej 
powiązane okazało się być zaangażowanie społeczne (0,25). Niewiele mniej (0,24) 
uzyskały kontakty interpersonalne. Co warto podkreślić związek między zamiarem 
ponownego wzięcia udziału  w wolontariacie a nagrodami zewnętrznymi wynosi 
zaledwie 0,01. Badania wykazały niski poziom korelacji między motywacją a satys-
fakcją z udziału w wolontariacie (0,25) i chęcią ponownego wzięcia udziału w takim 
przedsięwzięciu (0,28). Oznacza to, że silniej zmotywowani wolontariusze nie byli 
bardziej zadowoleni z odbytego wolontariatu (tabela 3).
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Dyskusja
Zestawiając przeprowadzone badania z wynikami otrzymanymi przez H. Bang 
i S. Ross [2009] można dostrzec podobieństwo. Po pierwsze, w obu badaniach 
najbardziej istotną grupą czynników motywacyjnych okazały się wartości. Czy-
li zarówno w przeprowadzonych przez uczonych badaniach, jak i tych opisanych 
w niniejszym artykule, wolontariusze wskazywali, że decydując się na podjęcie 
wolontariatu najbardziej zwracają uwagę właśnie na czynniki z tej grupy. Kolej-
no, należy zauważyć, że wolontariusze zaangażowani w wolontariat byli miłośni-
kami sportu. Stosunek do sportu w obu analizach znalazł się na drugim miejscu. 
Najniższe pozycje także się pokrywają. W obu badaniach ostatnie miejsce zajmują 
nagrody zewnętrzne, a przedostatnie kategoria kariera. Można więc wnioskować, 
że profil i charakterystyka wolontariusza w tych badaniach przedstawia się bardzo 
podobnie.

Zupełnie inaczej wygląda porównanie badań przeprowadzonych z udziałem 
wolontariuszy UEFA Euro U 21 a ,,Determinanty Motywacyjne Stylu Pracy Wolon-
tariuszy Podczas Turnieju UEFA EURO 2012” [Chlebosz, Brdak 2012]. W badaniach 
z 2012 roku dla wolontariuszy najbardziej motywująca okazała się kategoria ,,sty-
mulacja” (analogiczna do kategorii ,,nagrody zewnętrzne”). W przeprowadzonej ana-
lizie grupa ta okazała się być najmniej istotna. Ponadto ,,niesienie pomocy innym” 
zajęło w badaniach K. Chelbosz i M. Brdaka ostatnie miejsce. Natomiast wolontariu-
sze UEFA Euro U 21 wskazali kategorię ,,wartości” jako najbardziej istotną. Rozwój 
osobisty ważny dla wolontariuszy turnieju reprezentacji młodzieżowych okazał się 
być mało istotny dla osób biorących udział w badaniach po Euro 2012. Kariera uzna-

Tabela 3. Korelacja poszczególnych kategorii z satysfakcją z odbytego wolontariatu oraz chę-
cią ponownego wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu

Kategoria Satysfakcja Chęć ponownego 
wzięcia udziału

Wartość 0,16 0,29

Zaangażowanie społeczne 0,25 0,34

Kontakty interpersonalne 0,24 0,19

Kariera 0,12 0,16

Rozwój osobisty 0,14 0,19

Stosunek do sportu 0,13 0,24

Nagrody zewnętrzne 0,17 0,01

Motywacja 0,25 0,28

 Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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na za mało istotną przez wolontariuszy UEFA Euro U 21, zajęła drugą pozycję wśród 
wolontariuszy z roku 2012 (kategoria: ,,rozwój zawodowy”).

Przeprowadzone porównanie daje interesujące wnioski. Wydawać by się mo-
gło, że wolontariusze działający podczas Euro U 21 oraz ci pomagający przy or-
ganizacji Euro 2012 będą do siebie podobni. W końcu wydarzenia te dotyczyły tej 
samej dyscypliny i oba były organizowane w Polsce. Okazało się jednak, że osoby 
te wskazywały jako istotne zupełnie inne grupy czynników . Warto mieć jednak 
na uwadze, że do badań tych zastosowano inne modele co mogło mieć wpływ na 
uzyskane wyniki. 

Przeprowadzona analiza jest jednak podobna do tej wykonanej przez H. Bang 
i S. Ross [2009]. Jednak tutaj trudno dostrzec podobieństwa związane z kwestiami 
organizacyjnymi. Badania dotyczyły wolontariatów organizowanych podczas róż-
nych dyscyplin oraz w różnych częściach świata. Jednakże uzyskanie podobnych 
wyników może wskazywać na niezależność struktury czynników motywacyjnych od 
uwarunkowań społecznych i kulturowych.

Podsumowanie
Wolontariat stale zyskuje popularność. Dzięki temu wzrasta liczba osób chętnych 
do podejmowania tego typu działań i do włączania się w organizację różnorakich 
wydarzeń. Jest to pozytywne zjawisko z punktu widzenia organizatorów turniejów 
czy meczów. Przedstawione wyniki badań pokazują, czym najskuteczniej można za-
chęcić wolontariuszy. Dowiedziono, że osobom tym najbardziej zależy na robieniu 
czegoś wartościowego, chcą nieść pomoc innym oraz pomagać w tym, by wydarzenie 
odniosło sukces. Co więcej warto zwracać uwagę na to, by organizując wolontariat 
dać ludziom możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia ich horyzontów oraz za-
pewnić zadania, które pozwolą spędzić wolny czas w ciekawy sposób. Organizatorzy 
wolontariatu nie powinni skupiać się na oferowaniu nagród zewnętrznych. Zarówno 
prezentowane badania, jak i to przeprowadzone przez H. Bang i S. Ross w 2009 roku 
udowadniają, że ta grupa czynników motywacyjnych nie jest istotna dla przyszłych 
wolontariuszy. Korelacja między nagrodami zewnętrznymi a chęcią ponownego 
wzięcia udziału w wolontariacie potwierdza, że nie są one czymś, co przekonuje lu-
dzi do podjęcia tego typu aktywności. 

Wolontariusze pomagają w organizowaniu imprez sportowych. Często to dzięki 
ich zaangażowaniu dane wydarzenie posiada niesamowitą atmosferę i odnosi suk-
ces. Ciekawym obszarem przyszłych badań wydaje się być spojrzenie na kwestię wo-
lontariatu od drugiej strony – strony organizatora. Warto zbadać jak z tego punktu 
widzenia wygląda organizacja wolontariatu. Interesującym zagadnieniem wydaje się 
być przebieg procesu rekrutacji – to jak on wygląda oraz na co organizatorzy zwraca-
ją uwagę przy doborze wolontariuszy. 
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Motivational factors of contemporary volunteers on the example of UEFA 
Euro U21
S U M M A R Y 
In last few years there have been a big growth in contribution and importance of volunteers 
involved in the organization of sports events. Volunteers are essential in sports events. Aim of 
this article is to present the results of research on the motivational factors of modern volunteers 
in Poland and what volunteers think about being part of events. In this article, sport volunteer 
motivation model made by Bang and Ross (2009) was taken into consideration. Surveys were 
directed to volunteers which were part of UEFA Euro U21. Result of survey can show how big is 
the impact of any motivational factor (in categories: values, social involvement, interpersonal 
contacts, career, personal development, attitude to sport and external awards). Result of 
survey showed that correlation between motivational level and satisfaction of being volunteer 
was relatively low. 

Key words: sport voluntary, volunteer, motivation, UEFA Euro U21

Czynniki motywujące współczesnych wolontariuszy na przykładzie UEFA 
Euro U21
S T R E S Z C Z E N I E
W ostatnich latach dynamicznie wzrasta udział i znaczenie wolontariuszy przy organizacji 
imprez sportowych. Zdecydowana większość znaczących wydarzeń sportowych wręcz nie 
mogłaby się odbyć bez udziału rzeszy wolontariuszy. Celem artykułu jest przedstawienie 
wyników badań dotyczących czynników motywujących współczesnych wolontariuszy w Polsce 
oraz ich opinii na temat pełnienia wolontariatu sportowego. W badaniach zaadaptowano model 
motywacji wolontariuszy sportowych autorstwa Bang i Ross (2009). Kwestionariusz ankiety 
został skierowany do wolontariuszy działających podczas UEFA Euro U21. Wyniki badań 
pozwoliły określić wagę czynników motywacyjnych (w kategoriach: wartości, zaangażowanie 
społeczne, kontakty interpersonalne, kariera, rozwój osobisty, stosunek do sportu oraz 
nagrody zewnętrzne). Wykazano także, że korelacja między siłą motywacji a zadowoleniem 
z pełnionego wolontariatu jest słaba. 

Słowa kluczowe: wolontariat sportowy, wolontariusz, motywacja, UEFA Euro U21




