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Streszczenie: 

 Organizacje trzeciego sektora wspomagają sektor publiczny i prywatny w realizacji 

celów społecznych i kreowaniu zrównoważonego rozwoju. Tematyka rozprawy dotyczy 

analizy procesów zarządzania wolontariuszami w specyficznej grupie organizacji o 

charakterze non profit, jaką stanowią organizacje Kościoła katolickiego w Polsce. 

Postępowanie badawcze zostało ujęte w trzy rozdziały.  

 W pierwszym rozdziale ukazano organizacje pozarządowe na tle trójsektorowego 

ujęcia systemu społeczno-gospodarczego – scharakteryzowano istotę i uwarunkowania 

funkcjonowania trzeciego sektora oraz umiejscowiono organizacje Kościoła katolickiego w 

ogólnej klasyfikacji podmiotów tego sektora.  

W drugim rozdziale omówiono zagadnienie zarządzania wolontariuszami w 

organizacjach o charakterze non profit – przedstawiono kwestie definicyjne, aspekty prawne i 

typologie odnoszące się do wolontariatu i wolontariuszy, jak również szczegółowo omówiono 

procesy zarządzania wolontariuszami. Zwieńczenie rozdziału stanowi ukazanie wolontariatu 

w świetle nauczania Kościoła katolickiego.  

W trzecim rozdziale zawarto opis części badawczej dysertacji. Omówiono w nim 

narzędzia badawcze i scharakteryzowano próbę badawczą (organizacje i wolontariuszy). W 

procesie weryfikacji hipotez stwierdzono, że zaangażowanie wolontariuszy badanych 

organizacji zależy od jakości zarządzania oraz stopnia identyfikacji wolontariusza z wiarą, 

Kościołem i organizacją. Na podstawie analizy danych jakościowych i ilościowych 

zaproponowano rekomendacje dla liderów wolontariatu w organizacjach Kościoła 

katolickiego w Polsce.  
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Abstract: 

 Third sector organizations support public and private sectors in achieving social goals 

and creating sustainable development. The subject of the dissertation concerns the analysis of 

volunteer management processes in a specific group of non-profit organizations, which are the 

organizations of the Catholic Church in Poland. The research procedure has been included in 

three chapters. 

 The first chapter shows nongovernmental organizations at the background of the three-

sector approach to the socio-economic system – characterizing the essence and conditions of 

the third sector functioning, and placing Catholic Church Organizations in general 

classification of entities in this sector.  

 The second chapter discusses the issue of volunteer management in non-profit 

organizations – showing definition issues, legal aspects and typologies related to volunteering 

and volunteers, as well as discussing in detail volunteer management processes. The chapter 

culminates in showing volunteering in the light of the Catholic Church teaching. 

 The third chapter contains a description of the research part of the dissertation. It 

discusses research tools and characterizes the research sample (organizations and volunteers). 

In the process of the hypothesis verification it was found that volunteers’ engagement of the 

surveyed organizations  depends on management quality and the degree of volunteers 

identification with faith, the Church, and the organization itself. Finally, based on qualitative 

and quantitative data, recommendations for volunteer leaders in Catholic Church 

Organizations in Poland, are proposed. 

 


