
Zrób to – wybierz mądrze
1 proc. to dobry pierwszy krok do filantropii. Dlatego warto na początek wybrać cel, a nie organizację

W Polsce działa ponad 7,6 
tys. organizacji pożytku pu-
blicznego, które mają pra-
wo ubiegać się o 1 proc. na-
szego podatku. Działają one 
na najróżniejszych polach, 
począwszy od pomocy spo-
łecznej, poprzez edukację, 
naukę, ochronę środowiska, 
upowszechnianie sportu aż po 
działania monitorujące dzia-
łalność instytucji publicznych. 
Wspierają osoby potrzebujące 
pomocy, ale często także dają 
pracę innym i tym samym 
bezpośrednio przyczyniają się 
do rozwiązywania ważnych 
problemów społecznych. Jak 
się okazuje, często nawet nie 
wiedząc o tym, korzystamy 
z ich pomocy i usług.

Możesz pomóc organiza-
cjom pożytku publicznego, 

których pracę cenisz, które 
uważasz za godne zaufania, 
wierzysz, że ich działalność 
ma szansę przyczynić się do 
istotnej zmiany społecznej. 
Możesz przekazać im 1 proc. 
swojego podatku.

Warto jednak dobrze się 
zastanowić, której organiza-
cji warto taką pomoc przeka-
zać. Pomimo że przekazanie 
1 proc. podatku nic nas nie 
kosztuje – bo to już nie są 
nasze pieniądze, tylko część 
podatku, który i tak zobo-
wiązani jesteśmy zapłacić 
– to jednak mamy 100-proc. 
wpływ na to, w jaki sposób 
zostanie on wykorzystany.

Pomoc na miarę
Po pierwsze pomyślmy, jak 
chcielibyśmy, aby wyglądał 

świat wokół nas. Zastanówmy 
się, co jest dla nas ważne, o ja-
kiej przyszłości marzymy, co 
chcielibyśmy zmienić, jakich 
efektów oczekujemy. Nie uda 
nam się uzdrowić całego świa-
ta, to jasne – wybierzmy więc 
taki cel społeczny, który na-
prawdę jest nam bliski, zbież-
ny z naszymi wartościami, za-
interesowaniami, pasją. Może 
się okazać, że nie są to sprawy, 
o których najczęściej słyszymy 
w kampaniach „1 proc.”, ale te 
o mniejszej sile przebicia bo 
mniej nośne medialnie.

Najpierw sprawa
Jeżeli już wiemy, jaki cel spo-
łeczny jest dla nas ważny, po-
szukajmy organizacji, która 
się tym zajmuje. Nie prze-
kazujmy 1 proc. organizacji, 

której liczne reklamy utkwi-
ły nam w pamięci, ale o któ-
rej w rzeczywistości nic nie 
wiemy. Często w pośpiechu 
mamy pokusę, żeby wybrać tę, 
która oferuje nam bezpłatny 
program do rozliczania PIT 
z wpisanym „na sztywno” 
numerem jej KRS. To dobre 
rozwiązanie, jeżeli jesteśmy 
przekonani, że to jest właśnie 
ta organizacja, której chcemy 
nasz 1 proc. przekazać. Jeże-
li jednak mamy wątpliwości, 
wykonajmy przedtem kilka 
prostych kroków, żeby spraw-
dzić czym organizacja się zaj-
muje, przejrzyjmy jej stronę-
internetową, sprawozdania 
z lat ubiegłych – zobaczmy, 
w jaki sposób do tej pory wy-
korzystywała 1 proc. 
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Dowiedz się więcej: www.mam-serce.org lub zadzwoń: (22) 118 45 89

Fundacja “Mam serce” KRS 0000362564
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  TeKST PRoMoCyJNy

Historia Marka
„Nazywam się Marek Ambroziak, mam 41 lat, do 
września 2012 roku żyłem w błogiej nieświado-
mości faktów i przyszłości, jaka mnie czeka.

Początek choroby
W sierpniu 2012 roku podczas wakacji nad pol-
skim morzem pojawił się ból w nogach. W bada-
niu metodą rezonansu magnetycznego wykryto 
patologiczne złamanie jednego z kręgów.

W październiku 2012 roku przeszedłem opera-
cję. Została przeprowadzona w ostatniej chwili, 
ponieważ zaczęły się pojawiać pierwsze niedo-
włady w prawej nodze i groził mi paraliż.

Diagnoza – nowotwór
W listopadzie po specjalistycznych bada niach 
w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warsza-
wie potwierdziła się wstępna diagnoza: szpiczak 
mnogi. Tę chorobę uznaję się za nieuleczalną.

Terapia – polska rzeczywistość i nadzieja za 
oceanem
W Polsce czekała mnie terapia według tzw. zło-
tego standardu. Terapia ta nie zawsze jest sku-
teczna i powoduje szeroką gamę skutków ubocz-
nych. Szukaliśmy z żoną innych możliwości.
Udało nam się nawiązać kontakt z jednym 
z ośrodków prowadzących badania kliniczne 
w USA. Pokrywane są tu koszty zarówno leków, 
jak i opieki medycznej czy hospitalizacji – także 
dla osób spoza Stanów Zjednoczonych. Po na-
szej stronie nadal pozostawały koszty przelotów 
do USA oraz wynajęcia mieszkania lub pokoju 
w domu w pobliżu kliniki. 

Moja droga do USA
Problem kosztów rozwiązaliśmy w ten sposób, 
że stałem się podopiecznym organizacji pożyt-
ku publicznego – fundacji Alivia, która poma-
ga pokryć koszty związane z leczeniem dzięki 
środkom zebranym od darczyńców, zarówno 
w postaci przelewów, jak i poprzez przekazanie 
1% od podatku dochodowego. Wsparcie, które 
otrzymałem poprzez fundację Alivia od wielu lu-
dzi dobrej woli, i rozwiązanie problemu kosztów 
transportu oraz zamieszkania natchnęło nas na-
dzieją, że jakoś damy radę! 

Po leczeniu
Sytuacja po głównej terapii (indukcyjnej) jest 
bardzo optymistyczna. Udało się zatrzymać 
i odwrócić objawy choroby na wszystkich moż-
liwych frontach.

Moje największe marzenie się spełniło – je-
stem znów sprawnym, na dzień dzisiejszy 
zdrowym człowiekiem, który może realizo-
wać wszystkie inne marzenia. Bez wielkiego 
wsparcia, jakie otrzymałem, pochodzącego 
również z 1% podatku, bardzo możliwe, że 
nie miałbym takiej szansy. Dlatego wszystkim, 
którzy mi w tym pomogli, w imieniu własnym 
oraz mojej rodziny serdecznie i z całego ser-
ca dziękuję!”.

Przekazanie 1% podatku Fundacji – wpisanie 
w rozliczenie PIT nr KRS 0000358654 to pomoc 
na wagę życia! W roku 2013 Fundacja prze-
kazała ponad 200 tys. zł na pomoc osobom 
chorym.

Twój 1 procent  
naprawdę ratuje życie
O tym, że pieniądze mogą pokonać raka, przekonuje Alivia – Fundacja 
Onkologiczna Osób Młodych i przedstawia niezwykłą historię jednego 
ze swoich podopiecznych
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Często dobrym pomysłem 
jest po prostu spytać znajo-
mych, przyjaciół. Przed prze-
kazaniem wsparcia upewnij-
my się, że organizacja jest 
uprawniona do przyjmowa-
nia wpłat 1 proc., czyli znaj-
duje się w wykazie organi-
zacji pożytku publicznego 
publikowanym na stronie 
Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej www.pozy-
tek.gov.pl.

Jeśli gdy nie mamy po-
mysłu na to, jakiej organi-
zacji powinniśmy przekazać 
część naszego podatku, war-
to zajrzeć na portal www.po-
zytek.ngo.pl – ogólnopolską 
bazę informacji o organi-
zacjach pożytku publicz-
nego. Wybierzmy tę orga-
nizację, która działa w tej 
dziedzinie, która jest nam 
bliska lub naszym zdaniem 
wymaga „doinwestowa-
nia”.  a za rok sprawdź-
my, w jaki sposób nasz  
1 proc. wykorzystała.

Procent zaangażowania
Przekazanie 1 proc. to ważny 
przejaw społecznego zaan-
gażowania. Pomaga bowiem 
w podejmowaniu przemy-
ślanych decyzji, komu i dla-
czego warto pomagać, poka-
zuje, jak wybierać mądrze, 
jak sprawdzić, w jaki sposób 

przekazane przez nas środki 
zostały wykorzystane.

Zwiąż się na dłużej
To wszystko okazuje się nie-
zwykle istotne w momencie, 
kiedy zdecydujemy, że chcie-
libyśmy więcej – chcieliby-
śmy związać się z wybraną 
przez nas organizacją na 
dłużej lub prowadzić wła-
sną działalność społeczną. 
To wówczas rozpoczyna się 
nasza podróż w niezwykły 
i różnorodny świat filantro-
pii, gdzie czas i pieniądze na-
bierają szczególnej wartości. 

Jednak żeby ta podróż 
przynosiła nam radość, sa-
tysfakcję, okazała się dobrą 
i mądrą inwestycją, musi-
my ją dobrze zaplanować, 
wybrać taki sposób i formę 
pomocy, które będą dopaso-
wane do naszych potrzeb, 
możliwości i aspiracji. a po-

magać możemy na różne 
sposoby – samodzielnie, 
wspólnie z przyjaciółmi 
lub we współpracy z insty-
tucjami. Według własnego 
uznania możemy darować 
swój czas, umiejętności, 
przekazać środki finanso-
we. Możemy wspierać jeden 
lub kilka celów społecznych 
jednocześnie, pomagać oso-
bom indywidualnym lub 
instytucjom.  Możliwości 
jest naprawdę wiele.

Pomocą w wyborze swojej 
własnej ścieżki, postawieniu 
pierwszego kroku w tej po-
dróży może być przewod-
nik „Filantropia odczaro-
wana. Poradnik dla tych, 
którzy chcą pomagać, ale 
nie wiedzą jak” dostępny na 
stronie Fundacji dla Polski  
www.fdp.org.pl. 

Agnieszka Sawczuk
Fundacja dla Polski

Zrób to – wybierz mądrze

Fundacja dla Polski od 1990 roku wspiera rozwój inicjatyw 
społecznych w Polsce, pomaga finansowo i merytorycznie 
instytucjom przeciwdziałającym ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu. Prowadząc Program Filantropii Indywidual-
nej, upowszechnia wiedzę i doświadczenie nt. możliwości 
angażowania się w działalność filantropijną oraz wspiera 
osoby, które decydują się dołączyć do grona darczyńców. 
W ciągu ostatnich 25 lat przekazała dotacje o łącznej war-
tości ponad 6 mln zł, za które zrealizowano ponad 630 pro-
jektów społecznych.

Doświadczenia Fundacji dla Polski




