
Co zamiast funduszy europejskich? 



Darczyńcy Prywatni 
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Dlaczego ludzie dają pieniądze? 



Presja społeczna 

Motywacje darczyńców 



Autorytety 

Motywacje darczyńców 



Emocje 

Motywacje darczyńców 



Motywacje darczyńców 

Benefity 



Argumenty racjonalne 

Motywacje darczyńców 



Gotowość wsparcia finansowego celów 
charytatywnych 

tak; 26% 
nie; 42% 

nie wiem; 32% 

Czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy zechce Pan(i) przeznaczyć jakieś pieniądze na cele charytatywne? 

Podstawa – wszyscy respondenci 
N=1003 

Źródło: MillwardBrown SMG/KRC, Listopad 2007 



Cele charytatywne, na które badani 
przeznaczyliby pieniądze 

63% 
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43% 
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uchodźcy

A na jakie cele charytatywne przeznaczył(a) by Pan(i) pieniądze? 

Podstawa – respondenci, którzy są gotowi wesprzeć cele charytatywne 
N=263 

Źródło: MillwardBrown SMG/KRC, Listopad 2007 



0,47% 
Liczba podatników odliczających darowizny na cele pożytku publicznego  
(nie tylko dla OPP) 



Impuls/prośba narzędzie wpłata 

Trudne narzędzia: 

Wpłaty na konto 

Puszki zabrane do domu 

Zbiórki daleko od darczyńcy 

Zakup gadżetów 

Proste narzędzia: 

Wpłaty on-line 

Zbiórki blisko darczyńcy 

SMS-y charytatywne 

Zakupy  

1% podatku 

e-puszki  



Co pomaga w kontakcie z darczyńcami? 



Możliwość dana podatnikowi o zadecydowaniu na jaki cel 
przeznaczyć część swojego podatku dochodowego 

 



1% podatku – zebrana kwota 
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W 2010 r. po raz pierwszy spadła pula zebranego 1% podatku. Spadek 

wyniósł 6,06%. W tym samym roku zwiększyła się o 18% liczba OPP. 
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1% częściej przekazują osoby lepiej zarabiające 

OPP pozyskały 72% możliwej do zebrania puli środków 

1% podatku – wykorzystanie potencjału 
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Skuteczne strategie pozyskania 1% 

1. Osobista rekomendacja 

 - Stowarzyszenie Wiosna. 1 011 854,46 tys. zł zł 

 - Harcerska Fundacja Turystyczna "Pomarańczarni„ - 55,9 tys. zł 

2. Marka, reklama, ambasador 

 - Fundacja Anny Dymnej – 5 327 tys. zł 

- Polska Akcja Humanitarna – 1 111,6 tys. zł 

 

3. Działania CRM (Customer relationship management) 

 - Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – 1 752 tys. zł  

 - Stowarzyszenie mali bracia Ubogich – 61 tys. zł 



Osobista rekomendacja i rozliczanie PIT 
Uniwersytet Trzeciego Wieku z Pomorza Zachodniego 
 

Utrudnienia: 

- brak środków na kampanię 1% 

- cel nie budzący emocji 

 

Pomysł: 

- Rozliczanie PIT-ów przez emerytowaną księgową (uczestniczkę 

uniwersytetu) osób korzystających i ich znajomych. 

 
Rezultat: 

- 30 000 zł 

 



Kto ma poprosić o 1%? 

Wszyscy! 



Kogo poprosić o 1%? 

 PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – 42 zł 

 PIT-38 – 52 zł 

 PIT-28 i PIT-39 – 39 zł 



Obiekcje zespołu 

Jestem wolontariuszem i już pomagam. 

Wstydzę się prosić o pieniądze, byłbym zażenowany 

Nie mam czasu 

Nie mam kogo poprosić 

Nie wiem co powiedzieć 

 



Obiekcje darczyńców 

Mój 1% to mała kwota. Nie warto. 

Przekazuję 1% już innej organizacji. 

Niepełnosprawnymi powinno zająć się Państwo.  

Kid Protekt - fundacje nie są uczciwe. 

Nie wiem jak przekazać 1% podatku 

Nie mam pieniędzy, żeby dać wam 1%. 

Rozlicza mnie ciocia/ZUS – nie wiem co mogę zrobić. 



Wszyscy! 

Kto ma poprosić o 1%? 



Spełnione jednocześnie cztery kryteria: 

  Apel do anonimowych odbiorców 

  Przestrzeń publiczna 

  z góry określony cel 

  zbierane są dary rzeczowe lub 

 gotówka 

 pozwolenie on-line lub 

 papierowo w MAC 

Zbiórka publiczna  



Jak przygotować kwestę ślubną? 



http://www.mikolaj.org.pl/  

http://www.mikolaj.org.pl/online/
http://www.mikolaj.org.pl/
http://www.mikolaj.org.pl/


https://www.wioskisos.org/  

https://www.wioskisos.org/
https://www.wioskisos.org/


Powinno być: 

Widoczne od razu 

Widoczne na każdym ekranie 

Możliwe wejście na różne sposoby 

Czerwony przyciąga wzrok, ale musi 

być unikalny na stronie. 



landing page.  
Strona dedykowana dla konkretnej akcji. Darczyńca nie jest rozpraszany 
niepotrzebnymi komunikatami 





O czym trzeba pamiętać przy projektowaniu strony 

drogi wpłat 

ilość kliknięć dzieląca internautę od darowizny 

zdjęcia 

Responsive Web Design (RWB), wersja mobila 

lista Darczyńców 

cel 

Przeliczniki – co jaka kwota zmieni w rzeczywistości 

Social media 

kontakt 

Opowiedziana historia 



http://www.wielkieserce.org/  

http://www.wielkieserce.org/
http://www.wielkieserce.org/


Zakupy on-line 

Najczęściej 0,5 do 3% wartości transakcji 

Darczyńca nie ponosi kosztów 

Każda NGO może dołączyć 

 



Reklama wirusowa: Rysiek z Klanu wraca do Gry 

• Cel kampanii: Zbiórka pieniędzy dla fundacji przytul psa 

• Grupa docelowa: Internauci 

• Media: zasięg wirusowy, Internet 

• Rezultat: 102 600 zł, 8300 fanów na FB, 3 305 000 odsłon na YT w 2 miesiące  



Facebook wprowadza możliwość wstawienia 
przycisku „wpłać datek” 
 
 
Więcej na : 
https://www.facebook.com/business/help/694
386777360892 
 

https://www.facebook.com/business/help/694386777360892
https://www.facebook.com/business/help/694386777360892


Sukces zależy od pochodzenia … 

Ile pochodzisz tyle zbierzesz… 
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Dziękuję za uwagę 
Michał Rżysko 
michal.rzysko@gmail.com 
+48 661 116 199 

mailto:michal.rzysko@gmail.com

