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Pomagajmy z głową: rośnie wartość środków z 1 proc.
Coraz więcej osób 
korzysta z tej 
formy wspierania 
wybranych organizacji 
i celów społecznych 

W 2012 roku liczba podatni-
ków, przekazujących 1 proc. 
należnego podatku na orga-
nizacje pożytku publicznego 
wyniosła ponad 11 mln osób, 
a łączna kwota przekazanych 
w ten sposób środków wynio-
sła w 2012 blisko pół miliarda 
zł. Rosnąca kwota przekazy-
wanych środków świadczy 
o tym, że obywatele przy-
zwyczaili się już do systemu 
1 proc., rozumiejąc jego zna-
czenie dla działalności orga-
nizacji społecznych.

Warto się zastanowić

Wraz z wartością przekazywa-
nych środków rośnie również 
liczba organizacji otrzymują-
cych 1 proc. W 2012 r. łączna 

ich liczba wyniosła ponad 7 
tysięcy, ale jedynie nieliczne 
z nich otrzymują rzeczywi-
ście duże kwoty. Tylko jedna 
setna organizacji uprawnio-
nych do korzystania z 1 proc. 
otrzymuje środki wynoszące 
powyżej 1 miliona zł pozysku-
jąc łącznie ponad połowę ca-
łej puli dostępnych środków. 
Pozostałe 99 proc. organizacji 
otrzymuje mniej niż połowę 
z przekazywanych pieniędzy. 
Dane te pokazują, że mecha-
nizm procentowy spowodo-
wał zjawisko konkurencji na 
rynku organizacji pożytku 
publicznego. W tej rywaliza-
cji małe lokalne organizacje, 
o słabszej sile przebicia mają 
znacznie mniejsze szanse na 
otrzymanie pieniędzy z 1 proc.   

Często przekazujemy nasz 1 
proc. organizacji, której liczne 
reklamy utkwiły nam w pa-
mięci, lub też tej, której nazwa 
i nr KRS pojawiły się podczas 
rozliczania przez nas PIT-u 

przez Internet. Nie przeka-
zujmy 1 proc. machinalnie. 
Zastanówmy się, kogo tak na 
prawdę chcemy wesprzeć. Ro-
zejrzyjmy się wokół nas, za-
stanówmy się czy nie znamy 
jakiejś organizacji działają-
cej dla dobra naszej lokalnej 
społeczności, osób potrzebu-
jących. Na stronie Departa-
mentu Pożytku Publicznego 
znajduje się wykaz organizacji 
uprawnionych do otrzymania 
1 proc. podatku wraz z ich nu-
merami KRS http://www.po-
zytek.gov.pl/wykaz,organiza-
cji,majacych,status,OPP,1020.
html. Wesprzyjmy działania 
dotyczące dziedziny życia, 
która najbardziej nas intere-
suje lub te, które naszym zda-
niem najbardziej potrzebują 
„doinwestowania”. 

Społeczne zaangażowanie

Przekazanie 1 proc. na rzecz 
organizacji pożytku publicz-
nego nie wiąże się z żadnymi 

dodatkowymi kosztami. Po-
datnik musi jedynie zdecy-
dować, czy swój 1 proc. chce 
przekazać na cele społeczne, 
czy zasilić nim kasę państwa. 
Przekazanie 1 proc. na rzecz 
wybranej organizacji pożytku 
publicznego stanowi jednak 
przejaw społecznego zaan-
gażowania, a stąd już bar-
dzo blisko do filantropii, ro-
zumianej jako systematyczna 
i zaplanowana pomoc. 

Co jednak zrobić, żeby na-
sza pomoc okazała się sku-
teczna? Potrzebny nam dobry 
plan działania, który w rezul-
tacie może dać rzeczywiste 
wsparcie potrzebującym, 
a nam prawdziwą satysfakcję. 
Zastanówmy się, komu i dla-
czego chcemy pomagać, jakie 
motywy nami kierują i jakie 
mamy zasoby. Zdecydujmy, 
w jaki sposób możemy się za-
angażować. Może w naszej lo-
kalnej społeczności jest pro-
blem, który trzeba rozwiązać? 

Wybierzmy najlepszą możli-
wą formę pomocy, dopasowa-
ną do potrzeb potrzebujących 
i naszych możliwości.

Formy pomocy

Pomagać można na różne 
sposoby, np.  indywidualnie - 
przekazując darowizny na wy-
brany cel lub tworząc fundusz 
filantropijny we współpracy 
z organizacją społeczną przy-
znający np. stypendia nieza-
możnej młodzieży. Możemy 
też pomagać wspólnie z przy-
jaciółmi, angażując się w dzia-
łalność lokalnej społeczności 
lub wraz ze współpracowni-
kami, inicjując w zakładzie 
pracy tzw. system payroll, 
czyli program dobrowolnych 
składek pracowniczych prze-
kazywanych na rzecz wybra-
nej organizacji lub programu 
społecznego. Warto pamiętać 
też, że filantropia nie ograni-
cza się wyłącznie do pieniędzy 
czy darów rzeczowych. Może-

my pomagać potrzebującym 
oferując im swoje umiejętno-
ści i czas. 

Pamiętajmy, że możemy 
również wspierać przed-
sięwzięcia zagraniczne np. 
wykorzystując w tym celu 
program Transnational Gi-
ving Europe, pośredniczący 
w przekazywaniu darowizn 
organizacjom i instytucjom 
pożytku publicznego w in-
nych krajach europejskich 
z zachowaniem ulgi podat-
kowej w kraju zamieszka-
nia podatnika. Szczegółowe 
informacje o tym progra-
mie znajdują się na stronie  
www.fdp.org.pl/tge.

Więcej pożytecznych infor-
macji na temat skutecznego 
pomagania w przewodniku 
„Filantropia odczarowana. 
Poradnik dla tych, którzy 
chcą pomagać, ale nie wiedzą 
jak”, który jest dostępny na 
stronie Fundacji dla Polski: 
http://www.fdp.org.pl
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