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1. Najpierw cel, potem cała reszta
Z jednej strony darczyńcy lubią wiedzieć, na co zostaną spożytkowane ich pie-
niądze – czyli jaki jest cel zbiórki, z drugiej my sami powinniśmy wyznaczyć sobie 
cel ilościowy dla każdej akcji fundraisingowej. O wyznaczaniu celów – sobie i dar-
czyńcom.

2. Grupa docelowa, czyli do kogo mówimy?
Czy będą to obecni darczyńcy, czy zupełnie nowe osoby, które nie miały wcze-
śniej nic wspólnego z organizacją? Kto najchętniej będzie wspierał ten cel?

3. Tworzenie komunikatów
Co powiedzieć darczyńcom, żeby dotrzeć do ich serc – jak wzbudzać emocje 
u darczyńców i po co w ogóle to robić? Jakie emocje chcemy wzbudzić?

4. Powiedz to jednym zdaniem
Komunikat może mieć kilka zdań, ale sztuką jest powiedzieć to wszystko w jed-
nym, krótkim haśle, które będzie zawierać najważniejsze informacje. Co to jest 
UPW?

5. Call to action
Powiedz darczyńcy, co ma zrobić, aby pomóc. Samo informowanie o organizacji 
i jej potrzebach nie spowoduje nagłego wzrostu przychodów na koncie fundacji. 
Trzeba dokładnie poinstruować darczyńców, co mają zrobić, żeby pomóc.
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1. Najpierw cel, potem cała reszta

K ampania fundraisingowa opiera się na tych samych zasadach co kampa-
nia marketingowa, z tą różnicą, że kampania, którą przygotowujesz, nie 
będzie wspierać sprzedaży produktów czy usług, a pozyskiwać pieniądze 

od darczyńców na organizację non profit. Aby przygotować skuteczną kampa-
nię fundraisingową, przede wszystkim wyznacz cele swojej organizacji oraz dar-
czyńcom. Z pewnością słyszałeś o kryteriach wyznaczania celów SMART. Jeśli nie, 
sprawdź tutaj* i przygotuj opis celów kampanii tak, aby były one proste i kon-
kretne, mierzalne, możliwe do osiągnięcia, a także określone w czasie…

To bardzo ważne, aby planując kampanię fundraisingową, za każdym razem 
wyznaczać cele zarówno sobie, jak i darczyńcom. Z jednej strony darczyńcy lu-
bią wiedzieć, jaki jest cel zbiórki, czyli na co dokładnie zostaną spożytkowane 
ich pieniądze, na kiedy są potrzebne, co konkretnie mają zrobić, żeby pomóc, 
jaką kwotę chcecie zebrać w sumie i ile jeszcze zostało do osiągnięcia tego celu. 
Z drugiej strony sami fundraiserzy powinni wyznaczyć sobie cele dla każdej akcji 
fundraisingowej: ile pieniędzy chcemy zebrać, ile osób ma przekazać darowiznę, 
do jakich grup skierujemy kampanię, jaki planujemy zasięg, do kiedy pieniądze 
mają wpłynąć na konto fundacji.

Celem kampanii 1% z punktu widzenia fundraisera jest pozyskanie pieniędzy z 1% 
podatku. Oznacza to, że priorytetem Twojej organizacji w kampanii fundraisingo-
wej będzie namówienie jak największej liczby podatników, aby przekazali 1% po-
datku na rzecz Waszej organizacji. Literalnie sprowadza się to do wpisania w od-
powiedniej rubryce w wybranych formularzach PIT numeru KRS organizacji. Jeśli 
chcesz osiągnąć sukces w kampanii 1%, skup swoje działania na realizacji tego 
celu. Jak to zrobić?

bit.ly/wiki-SMART*

To bardzo ważne, aby planując kampanię 
fundraisingową, wyznaczać cele zarówno 
sobie, jak i darczyńcom: darczyńcy lubią 
wiedzieć, jaki jest cel zbiórki, a fundraiser 
musi znać cel finansowy akcji.

http://bit.ly/wiki-SMART
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Można go zrealizować na dwa sposoby: namawiać podatników, aby wsparli cel, 
na który przeznaczymy pieniądze z kampanii, lub pomagać podatnikom wypełnić 
PIT w zamian za wpisanie numeru KRS organizacji w formularzu.

Pierwszy sposób na pozyskanie 1% podatku to informowanie podatników po-
tencjalnie zainteresowanych realizacją misji Waszej organizacji, aby świadomie 
przekazali pieniądze na cele i projekty, które zrealizuje Twoja organizacja. Tutaj 
kluczem do sukcesu będzie odpowiedni komunikat fundraisingowy skierowany 
do wybranych grup ludzi, którzy solidaryzują się z misją Twojej organizacji i od-
biorcami jej działań.

Drugi sposób skupia się na technicznej stronie wypełniania PIT-ów i udogodnie-
niach, które możemy zaoferować podatnikom w tym zakresie. Sposób ten jest 
z powodzeniem wykorzystywany przez wiele organizacji pożytku publicznego 
(OPP), których misja nie zjednuje sobie dużej rzeszy sympatyków, jednak pozwa-
la na uzyskanie wysokich przychodów, ponieważ rozwiązuje problem milionów 
ludzi, którzy muszą złożyć PIT do urzędu skarbowego. Najbardziej popularnym 
sposobem realizacji tego celu jest przygotowanie bezpłatnego programu do roz-
liczania PIT i wpisanie w programie na stałe numeru KRS konkretnej organizacji 
pożytku publicznego. Każdy, kto będzie wypełniał PIT w tym programie, przekaże 
1% podatku na tę konkretną organizację. W ten sposób podatnik niejako „płaci” 
OPP za możliwość skorzystania z darmowego programu do rozliczania PIT, prze-
kazując kwotę, która stanowi 1% jego podatku. Badania pokazują, że wiele osób 
rozliczających się za pomocą darmowych programów do rozliczania PIT-ów nawet 
nie zdaje sobie sprawy, na którą OPP przekazali swój 1%.

W 2015 roku weszły w życie nowe przepisy, które nakazują poinformowanie po-
datników już na wstępie o tym, że w program do rozliczenia PIT wpisany jest nu-
mer KRS konkretnej organizacji i że podatnik – korzystając z tego programu – nie 
będzie mógł samodzielnie zdecydować, na kogo przekaże 1% podatku. Ustawo-
dawca – wprowadzając ten przepis – chciał, aby podatnik miał wybór OPP jeszcze 
przed wypełnieniem formularzy, a nie dowiadywał się dopiero na samym końcu, 
po ich wypełnieniu, że będzie musiał przekazać swój 1% podatku na jedną, kon-
kretną organizację. Warto pamiętać o tej zmianie, przygotowując program PIT 
na 2016 rok.
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2. Grupa docelowa – czyli do kogo 
zwrócisz się z prośbą o pomoc?

J eśli znasz już cel kampanii, to łatwiej będzie Ci wyłonić grupę odbiorców, czy-
li tak zwaną grupę docelową, do której powinieneś dotrzeć z komunikatem 
kampanii, czyli z apelem fundraisingowym. Podczas tworzenia grupy doce-

lowej kampanii należy z całego społeczeństwa wyłonić grupę lub grupy osób lub 
firm, które zapewnią Ci największe prawdopodobieństwo sukcesu i największą 
efektywność w kampanii.

Zwracanie się do wszystkich ludzi nie ma sensu, ponieważ będzie mało skuteczne 
– stracisz tylko czas i pieniądze, prosząc o przekazanie 1% podatku: osoby, które 
w ogóle nie płacą podatku, np. młodzież i niepracujący studenci; osoby, które roz-
liczają się przez kartę podatkową, np. rzemieślnicy; przedsiębiorstwa; osoby, które 
wolą wspierać zwierzęta, podczas gdy Twoja organizacja rozwiązuje problem bez-
domności…

Oznacza to, że przy prawidłowo sprofilowanych grupach docelowych będziesz 
w stanie osiągnąć najwyższe przychody przy najmniejszych kosztach kampanii. Jak 
się domyślasz, jest to bardzo ważny, ale zarazem trudny etap przygotowania kam-
panii fundraisingowej. W takim razie spróbujmy zastanowić się, co to za grupy, 
które pomogą nam osiągnąć ponadprzeciętne wyniki w kampanii 1% podatku?

Podatnicy
W kampanii 1% podatku podstawowym kryterium przy określaniu grupy doce-
lowej jest kryterium, które odnosi się do płacenia konkretnego rodzaju podatku. 
Nie każdy może bowiem przekazać swój 1% podatku, a tylko osoby wypełniające 

Grupa docelowa kampanii to grupa osób, 
do której kierujemy komunikat fundraisin-
gowy. Precyzyjne zdefiniowanie grupy 
w świetle kryteriów społecznych, demo-
graficznych i psychograficznych wpływa 
na podniesienie efektywności w kampanii.
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PIT-y: 28, 36, 36L, 37, 39, czyli:

• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy 
uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);

• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają-

cy z liniowej, 19-procentowej stawki podatku;
• emeryci i renciści, którzy otrzymali od ZUS PIT-40A lub PIT-11A, jeśli samodziel-

nie wypełnią następnie PIT-37.

Ciepli darczyńcy organizacji
W pierwszej kolejności zwróć się do osób, które są podatnikami i już minimum 
raz wsparły Waszą organizację, znają ją i lubią. Tych ludzi nie będziesz musiał dłu-
go przekonywać. Oni ufają Waszej organizacji i wystarczy im tylko przypomnieć, 
że nadszedł czas rozliczeń, więc można w łatwy i bezkosztowy sposób po raz ko-
lejny pomóc. Jeśli posiadacie bazę danych darczyńców lub podatników, którzy 
przekazali 1% w poprzednich latach, wyślijcie im przypomnienie o możliwości 
wsparcia Waszej OPP także w tym roku.

Odnosząc się do postawionego celu oraz misji swojej organizacji, określ, do któ-
rych osób powinieneś się zgłosić, aby otrzymać pozytywną odpowiedź. W mar-
ketingu nazywamy to tworzeniem grupy docelowej kampanii marketingowej.

Sympatycy
Jak w każdej kampanii fundraisingowej, także w kampanii 1% należy określić gru-
pę docelową na podstawie misji realizowanej przez organizację oraz celów zbiór-
ki funduszy, które określiliśmy sobie na samym początku. Kim są osoby, które 
identyfikują się z Twoją organizacją i chcą rozwiązywać problemy, które są w cen-
trum Waszego zainteresowania? Kto będzie chciał przekazać pieniądze na Wa-
szych beneficjentów? Kim są ci ludzie? To oczywiście zależy od odbiorców dzia-
łań oraz celów zbiórki. Doświadczony fundraiser potrafi określić ich płeć, wiek, 
miejsce zamieszkania, status rodzinny, dochody, hobby, motywacje do wsparcia, 
wartości, którymi się kierują w życiu oraz ich pragnienia. W tym przypadku pod-
chodzimy do odbiorców kampanii tak, jakby to byli darczyńcy (choć nimi nie są), 
i na tej podstawie określamy grupę docelową.

Każda organizacja pozarządowa ma swoją, specyficzną grupę docelową i nie 
jest możliwe wykonanie dobrego opisu tej grupy z gotowego szablonu. Wymaga 
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to wiedzy z zakresu marketingu, fundraisingu, psychologii oraz najczęściej także 
wykonania badań. Najprostszym i najtańszym sposobem opisania grupy doce-
lowej kampanii jest przygotowanie tego opracowania na podstawie charaktery-
styki dotychczasowych darczyńców. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie 
internetowej www.bankwiedzy.org.

3. Tworzenie komunikatu

K iedy już będziesz wiedzieć, do kogo mówisz w kampanii fundraisingowej, 
o wiele prostsze stanie się stworzenie skutecznego przekazu komunika-
cyjnego. Czym jest skuteczny komunikat? To komunikat, który wywoła 

działanie, w chwili gdy dotrze do uszu odpowiednich odbiorców. Komunikat ten 
sprawi, że podatnik wybierze właśnie Waszą OPP z listy 8000 wszystkich upraw-
nionych i wpisze numer KRS w odpowiednią rubrykę formularza PIT.

Tak jak mówiliśmy w poprzednim rozdziale – wiedza o grupie docelowej kampa-
nii to połowa sukcesu.

Opisz grupę docelową kampanii fundraisingowej 
Waszej organizacji

Zanim zaczniesz przygotowywać komunikat, 
wypisz następujące informacje:

• wartości, którymi kieruje się większość Polaków, 
a są spójne z misją Waszej OPP;

• osobiste pragnienia osób należących do Waszej 
grupy docelowej;

• jaka jest ich motywacja do wsparcia misji Waszej 
organizacji oraz celu, na który przeznaczycie pie-
niądze ze zbiórki.
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Zmiana dodaje skrzydeł

Generalna zasada, który sprawdza się prawie w 100%, jest taka, że ludzie prze-
kazują pieniądze na organizacje pozarządowe, bo chcą widzieć zmianę w otacza-
jącym ich świecie. Zmianę na lepsze! Oznacza to, że ludzie nie wspierają orga-
nizacji, ale realizowane przez nie cele oraz ich beneficjentów, identyfikując się 
z wartościami, które są w nich głęboko zakorzenione. Jakie są tego skutki? Bar-
dzo łatwo je zaobserwować w kampaniach 1% podatku!

Pragnienie pomocy chorym, cierpiącym dzieciom, które złym zrządzeniem losu 
doświadczają bólu i smutku, leży w każdym człowieku. Większość z nas chcia-
łoby im pomóc i odmienić ich życie. Potrafimy wyobrazić sobie tragiczną sytu-
ację, w której znalazły się dzieci oraz ich rodzice. Dziękujemy losowi, że naszą 
rodzinę ominęła ta dramatyczna sytuacja, choć wiemy, że przecież może zda-
rzyć się ona każdemu z naszych bliskich w przyszłości. Wartości takie jak zdro-
wie, szczęście rodzinne i przyjaźń są najbardziej cenionymi wartościami w życiu 
większości Polaków. A zmiana, którą spowoduje sfinansowanie niedostępnego 
dotychczas dla chorego leczenia, jest prosta, oczywista i nie wymaga dodatko-
wych wyjaśnień. Zbiórka pieniędzy na chore dzieci zawiera wszystkie elementy 
składowe masowej akcji fundraisingowej skierowanej do większości Polaków: cel 
jest konkretny i zrozumiały, bez dodatkowych wyjaśnień; wartości jak zdrowie 
i szczęście rodzinne stoją najwyżej w hierarchii wartości większości podatników; 
dodatkowo – ceniona przez nas wartość, którą jest przyjaźń, powoduje, że prze-
kazujemy 1% na dziecko kogoś, kogo znamy i lubimy, a każdy podatnik zna przy-
najmniej jedną osobę, na którą prowadzona jest zbiórka dzięki mechanizmowi 
1% podatku. To właśnie dlatego znakomita większość pieniędzy z 1% podatku 

Odpowiedz na poniższe pytania i zapisz odpowiedzi:
• jaką zmianę chciałby zobaczyć Twój darczyńca? 

Czego spodziewa się po dokonaniu wpłaty?
• jak Wasza organizacja zmieni świat, dzięki pie-

niądzom otrzymanym z 1% podatku?
• do których wartości najczęściej wymienianych 

i cenionych przez Polaków możesz się odnieść 
w swojej komunikacji?
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trafia na subkonta konkretnych podopiecznych fundacji – chorych i niepełno-
sprawnych dzieci. Darczyńcy chcą znać konkretny cel, chcą, żeby ich pieniądze 
dokonały zmiany na lepsze, chcą, żeby to, co robią, było zintegrowane z ich war-
tościami.

Nie „co”, ale „dlaczego”!

Kolejna interesująca informacja dotycząca komunikatu fundraisingowego to fakt, 
że dla darczyńców nie jest najważniejsze, co robi organizacja. Wiemy natomiast, 
że jest to najważniejsze dla jej pracowników, którzy prowadzą projekty i stąd czę-
sto komunikując się z darczyńcami, zapominają o zmianie perspektywy: zamiast 
spojrzeć na projekt oczami darczyńcy prezentują go, przedstawiając własny 
punkt widzenia. Kiedy będziesz szukać pieniędzy od darczyńców, nie wymieniaj 
więc wszystkich projektów, które realizujecie lub planujecie prowadzić. Wybierz 
jeden – ten, który najbardziej działa na motywacje darczyńców, i odpowiedz 
na pytanie, dlaczego realizujecie ten właśnie projekt. Odpowiedź na pytanie „co” 
jest wtórna do odpowiedzi na pytanie „dlaczego”. Pytanie DLACZEGO to pytanie 
o motywację, która stanie się też motywacją darczyńców do wsparcia Waszego 
celu i nakłoni ich do działania. Pytanie CO to najczęściej pytanie o sposób reali-
zacji. Czy możemy opisem zmotywować ludzi do podjęcia wysiłku, którym jest 
przekazanie pieniędzy, nie dając im za to nic w zamian? Dlatego opis projektów, 
czyli odpowiedź na pytanie, co robi organizacja, nie powinien stanowić głów-
nego komunikatu. Niestety najczęściej organizacje popełniają ten błąd i właśnie 
na tym skupia się ich komunikat fundraisingowy.

Dlaczego Wasza organizacja skupia swoje 
działania na rozwiązywaniu danego pro-
blemu? – to pytanie o motywację, która 
jest jednocześnie motorem działań dar-
czyńców.

Odpowiedz na poniższe pytanie i zapisz odpowiedzi:
• dlaczego zbieracie pieniądze na dany cel?
• dlaczego realizujecie swoją misję?
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Emocje w komunikacji: słowa

Jeśli już wiesz, jaką zmianę zapewnicie beneficjentom dzięki pieniądzom od dar-
czyńców, znasz motywacje darczyńców i ich wartości, to teraz postaraj się za-
wrzeć to wszystko w jednym zdaniu, tak aby dotrzeć do serc i umysłów odbior-
ców kampanii. Większość kontaktów z grupą docelową w kampanii 1% podatku 
zapewnią Wam reklamy: w Internecie, prasie, radio, na Facebooku. Jest to typo-
wa komunikacja jednostronna, w której najczęściej posługujemy się sloganem. 
Slogan to wbrew pozorom bardzo trudna forma komunikacji – wszyscy wiemy, że 
przekazanie informacji w zwięzłej formie jest dużo trudniejsze niż przygotowanie 
długiego opisu. Slogan musi zawierać tylko najistotniejsze elementy komunika-
tu fundraisingowego i nie ma w nim miejsca na słowa, które nic nie znaczą lub 
znaczą za mało, aby wywołać działanie u odbiorców. To nie mogą być po prostu 
słowa, których się miło słucha. Copywriting, czyli pisanie tekstów reklamowych, 
to zupełnie inna sztuka niż pisanie artykułów. Nie mając tej wiedzy, organizacje 
często zlecają pisanie komunikatów fundraisingowych osobom, które po prostu 
piszą ciekawe, zgrabne teksty na blogi, artykuły, aktualności czy e-booki. Niestety 
często kończy się to fiaskiem akcji fundraisingowej.

Są słowa, które mają moc – na pewno sam znasz takich wiele. Są zdania, które 
zapadają w pamięć i kierują nas w konkretnym celu. Wybierając słowa do sloga-
nu, pamiętaj, że to emocje wpływają na podejmowanie decyzji u darczyńców. 
Wywołanie emocji u odbiorcy to jedno z najważniejszych zadań stojących przed 
osobami, które projektują kampanię. Wiedząc, jakie wartości cenią nasi odbiorcy 
i co motywuje ich do działania, nie powinno nam to sprawić większych trudności. 
Psycholodzy twierdzą, że to właśnie emocje wpływają na nasze decyzje w życiu, 
a przekazanie 1% podatku na jakiś cel jest jedną z takich codziennych decyzji.

W kampaniach możemy bazować zarówno na pozytywnych, jak i negatywnych 
emocjach. Które będą bardziej skuteczne dla danej grupy docelowej? Należy 

Są słowa, które mają moc. Dlatego uważ-
nie dobieraj słowa do sloganu, pamiętając, 
że to emocje wpływają na podejmowanie 
decyzji u darczyńców.
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to przetestować na swojej grupie. W kampaniach fundraisingowych najczęściej 
stosowane są komunikaty, które wywołują następujące emocje: złość, obawę, 
wyjątkowość, poczucie winy, współczucie, schlebianie, wzruszenie, radość. Zde-
cyduj, na których emocjach chcesz oprzeć kampanię i jaki efekt ma wywołać 
komunikat fundraisingowy w grupie docelowej. Jakie emocje mają przeważać? 
Nie jesteśmy w stanie jednoznaczne stwierdzić, czy każda kampania wywołująca 
uśmiech będzie bardziej skuteczna niż ta, która wywołuje poczucie winy. Jednak 
jedno jest pewne: bardziej skuteczna będzie ta kampania, która poruszy, niż ta, 
obok której przejdzie się obojętnie.

Emocje w komunikacji: obraz
Stare chińskie przysłowie mówi, że obraz powie więcej niż 1000 słów. Dziś jest ono 
nawet bardziej aktualne niż 500 lat temu, bo w naszej „obrazkowej” cywilizacji 
coraz mniej czytamy, a coraz więcej oglądamy. Telewizja, kino, portale interneto-
we, media społecznościowe opierają się w przeważającej mierze na komunikacji 
wizualnej. Do takiej komunikacji jesteśmy przyzwyczajani przez media, ponieważ 
w taki sposób łatwiej nam się „konsumuje” informacje – jest to łatwiejsze w od-
biorze. Obrazy nieruchome (zdjęcia) i ruchome (filmy) są formami komunikacji 
reklamowej, które najbardziej oddziałują na ludzkie emocje, stąd ogromna po-
pularność filmu jako formy rozrywki w każdym miejscu na świecie. Dobre filmy 
czy zdjęcia potrafią wywołać uśmiech, zdziwienie, zaskoczenie, smutek, strach.

Dlatego należy poświęcić odpowiednio dużo czasu na wybór odpowiedniego 
zdjęcia towarzyszącego sloganowi w komunikatach reklamowych, z którymi pój-
dziemy do prasy lub na bilbordy. Jeśli zaś planujemy przygotowanie reklamy tele-
wizyjnej lub filmu video do Internetu, zastanówmy się nad scenariuszem historii, 
którą chcemy opowiedzieć naszym odbiorcom. Sztuka storytellingu w filmach 

Odpowiedz na poniższe pytanie i zapisz odpowiedzi:
• jakie emocje chcesz wywołać u odbiorców: po-

zytywne czy negatywne?
• jaką konkretną emocję ma wywołać komunikat 

fundraisingowy?
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video oraz tworzenie scenariuszy 30-sekundowych reklam wymagają dużej wie-
dzy i doświadczenia, dlatego nie warto zlecać tych zadań firmom bez doświad-
czenia. Komunikacja reklamowa, a tym bardziej fundraisingowa, to bardzo wąska 
dziedzina wiedzy i jeśli ktoś jej nie posiada, może po prostu zmarnować Wasz 
czas i pieniądze, nie mówiąc już o stratach spowodowanych brakiem przycho-
dów ze źle przygotowanej kampanii. I nie chodzi tutaj o sprawność techniczną 
twórców, ponieważ obecnie sprzęt video, którym nakręcimy całkiem dobrej ja-
kości film, można kupić w zwykłym sklepie AGD za nieduże pieniądze. To treść, 
a nie wysoka jakość materiału filmowego, sprawi, że otrzymamy miliony złotych 
od podatników.

Zaraz, ale co to jest unikalny powód do wsparcia? O tym jeszcze nie było mowy, 
więc zróbmy to właśnie teraz!

Oceniając pomysł na film lub zdjęcie do kampanii 
fundraisingowej, zadaj sobie 4 pytania:

• czy pokazuje zmianę?
• czy wywołuje emocje w grupie docelowej?
• czy odnosi się do wartości, którymi kierują się 

odbiorcy kampanii?
• czy przedstawia unikalny powód do wsparcia 

Waszej organizacji?
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4. Unique reason to give, 
czyli unikalny powód do wsparcia

P amiętajmy, że w Polsce jest obecnie ponad 8000 organizacji pożytku pu-
blicznego i większość z nich w tym samym czasie, czyli od stycznia do koń-
ca kwietnia, prowadzi kampanię fundraisingową. Samych organizacji, któ-

re działają na rzecz osób niepełnosprawnych, jest ponad 2800! Którą ma wybrać 
przysłowiowy Jan Kowalski, jeśli chce przeznaczyć swój 1% podatku na pomoc 
osobom niepełnosprawnym? Wszystkie OPP konkurują o pieniądze podatni-
ków. Każda chciałaby, aby to właśnie do niej trafił podatek Jana Kowalskiego. Jak 
to zrobić? Tutaj z pomocą znowu przyjdzie nam marketing.

W marketingu istnieje pojęcie unikalnej propozycji sprzedaży. Co to takiego? Uni-
kalna propozycja sprzedaży to czynnik eksponowany w kampanii promocyjnej, 
który wyróżnia dany produkt lub usługę spośród innych w jego sektorze, czyli 
od innych, podobnych, oferowanych przez konkurencję. USP jest argumentem, 
na którego podstawie buduje się podwaliny przekazu komunikacyjnego. To uni-
kalna korzyść, którą klient nabywa wraz z zakupem produktu.

W organizacji pożytku publicznego nie sprzedajemy produktów ani usług, więc 
po co nam UPS? Zgadza się, fundraising to nie sprzedaż, ale warto, aby organiza-
cja zajęła silną pozycję w sercach i umysłach wszystkich osób należących do gru-
py docelowej kampanii. Wtedy łatwiej będzie uzasadnić odbiorcom, dlaczego 
mają wpisać w odpowiednią rubrykę PIT Wasz numer KRS, a nie innej organizacji. 
To trochę tak jakbyście mieli ułatwić im podjęcie decyzji, samemu podsuwając 
argument, dlaczego mają wybrać właśnie Waszą OPP.

Aby to zrobić, należy najpierw dowiedzieć się, kto jest Waszą konkurencją na rynku 
OPP, czyli jakie inne organizacje bierze pod uwagę osoba będąca w Waszej grupie 

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych 
ponad 8000 OPP. W okresie od stycznia 
do kwietnia większość z nich prowadzi 
kampanię fundraisingową, zabiegając o 1% 
podatku od podatników. Pomyśl, jak się 
wyróżnić!
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docelowej. Następnie prześledźcie ich projekty, działania, sposób realizacji misji, 
sposób komunikacji. Spróbujcie zrozumieć, kim są i co Was od nich różni? Nawet 
jeśli i Wy, i oni pomagają niepełnosprawnym dzieciom, to co takiego sprawia, 
że jednak Wy to nie oni? Czy tylko inna nazwa? Co jest wyjątkowego i innowacyj-
nego w Waszej organizacji oraz w programach, które realizujecie na rzecz pod-
opiecznych? Co takiego niespotykanego i niecodziennego zrobi odbiorca, prze-
kazując 1% podatku na Waszą organizację? Co będzie tym unikalnym powodem 
do wsparcia (UWP), czyli wybrania Waszego numeru KRS spośród 8000 innych? 
Jeśli pierwsi nie odpowiecie sobie na to pytanie, to tym bardziej nie będzie znał 
tej odpowiedzi darczyńca. Jeśli on nie dowie się tego od Was, to prawdopodob-
nie jego wybór będzie przypadkowy, a nie intencjonalny. Jeśli zaś wybór będzie 
przypadkowy i padnie na Waszą organizację, to świetnie – tym razem mieliście 
szczęście, ale nie liczcie na to, że to szczęście się powtórzy w przyszłości. Jednak 
jeśli wybór będzie świadomy i numer KRS Waszej organizacji zostanie wybrany 
z konkretnego powodu, którym jest UPW, to możecie być pewni, że nie będzie 
to jednorazowa pomoc ze strony tej osoby.

Tworzenie komunikatu fundraisingowego i fast food
Co wspólnego ma tworzenie komunikatu fundraisingowego i fast food? Nic, 
bo na pewno nie możemy przygotować go szybko, w biegu i na ostatnią chwilę. 
Poświęć odpowiednio dużo czasu na stworzenie komunikatu fundraisingowego, 
aby zawierał on tylko te słowa i te obrazy, które poruszą serca osób w Waszej 

Odpowiedz na poniższe pytania i zapisz odpowiedzi:
• wymień kilka organizacji pożytku publicznego 

z misją podobną do Waszej;
• czym zajmują się i jak realizują swoją misję te or-

ganizacje? Jakie są ich silne i słabe strony?
• co wyróżnia Was od innych OPP z podobną 

misją? Co jest wyjątkowego i innowacyjnego 
w działaniach Waszej organizacji?

• jaka jest Wasza unikalna propozycja wsparcia? 
Powiedz ją jednym zdaniem i powtarzaj przy każ-
dej komunikacji fundraisingowej.
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grupie docelowej i nie dadzą im przejść obojętnie obok Waszego apelu. Nie wy-
starczy opublikować reklamy z informacją o możliwości przekazania 1% podatku 
na setkach ulotek, dziesiątkach tysięcy stron gazet czy milionach odsłon reklam 
w Internecie. Reklama musi zawierać skuteczny komunikat fundraisingowy, po-
nieważ zdziała on więcej niż duży budżet na media.

5. Wezwanie do działania

P amiętaj, aby w komunikacie znalazło się także wezwanie do działania. 
Ten element jest najłatwiejszy 
w całym komunikacie, ale często 

się o nim zapomina. Jeśli chcesz, żeby 
darczyńca wpłacił darowiznę, to napisz 
„Wpłać darowiznę”. Jeśli chcesz, żeby odbiorca kampanii podpisał petycję, zosta-
wiając swój adres e-mail, to napisz w komunikacie „Podpisz petycję. Wpisz swój 
adres e-mail”. Jeśli chcesz otrzymać 1% podatku, to napisz „Przekaż swój 1% po-
datku na…”. To takie proste i takie skuteczne!

Podsumowanie w 8 zdaniach dla leniwych
Podsumowując cały proces raz jeszcze:

1. Cel kampanii – zebranie pieniędzy z 1% podatku.

2. Grupa docelowa kampanii: do kogo zwrócisz się ze swoim komunikatem?

a. PODATNICY
b. SYMPATYCY
c. DARCZYŃCY

3. Scharakteryzuj grupę docelową kampanii: kim są? Co motywuje ich do wspar-
cia Waszej organizacji? Jakie cenią wartości?

4. Zastanów się, jaką zmianę im obiecasz, dzięki funduszom z 1% podatku?

5. Napisz komunikat fundraisingowy, biorąc pod uwagę, że najważniejsze jest 
nie CO robicie, ale DLACZEGO to robicie.

6. Pamiętaj, że słowa mają moc, a obrazy wywołują emocje. Poświęć odpo-
wiednio dużo czasu na dopracowanie komunikatu fundraisingowego.

7. Przygotuj UPW dla Waszej organizacji.

8. Na koniec komunikatu wezwij darczyńcę do działania, czyli poproś go o prze-
kazanie 1% podatku.

call to action = wezwanie do dzia-
łania; „Przekaż 1% podatku”; 
„Podaruj swój 1% podatku”



Głos Obywateli
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest 
organizacją pozarządową niezależną od partii 
politycznych. Od 2004 roku słuchamy głosu 
obywateli i zamieniamy go w czyn. Naszym 
celem są systemowe zmiany społeczne. Ma-
rzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, 
którzy czują się odpowiedzialni za swoją ro-
dzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy 
nam się Polska ułatwiająca obywatelom dba-
nie o dobro wspólne i angażowanie się w ży-
cie publiczne. Marzy nam się Polska, w której 
władza słucha obywateli i razem z nimi polep-
sza jakość codziennego życia.

Jak działamy?
Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łącze-
niu działań eksperckich (think tank) z oddolną 
mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą 
specjalnością są kampanie obywatelskie oraz 
działania rzecznicze i strażnicze. Przeprowa-
dzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy 
debaty i konferencje, animujemy zbiórki pod-
pisów pod petycjami, opracowujemy eksper-
tyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, 
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i dora-
dzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

Inicjatywy INSPRO
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GŁOS OBYWATELI

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest orga-
nizacją pozarządową niezależną od partii politycz-
nych. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i za-
mieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe 
zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśli-
wych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za 
swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy 
nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o do-
bro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. 
Marzy nam się Polska, w której władza słucha oby-
wateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego 
życia.

INICJATYWY INSPRO

JAK DZIAŁAMY?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu 
działań eksperckich (think tank) z oddolną mobili-
zacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością 
są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze 
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, 
organizujemy debaty i konferencje, animujemy 
zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, 
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, 
prowadzimy dialog z decydentami.
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INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH



Dołącz do nas!
Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą 
tworzą aktywni Obywatele. Łączą nas ma-
rzenia i pragmatyzm przekuwania ich w czyn. 
Jeśli są Ci bliskie nasze cele i szukasz prze-
strzeni do działania, dołącz do nas! Oferujemy 
wyzwania i przygodę. Oferujemy know-how 
i doświadczenie. Oferujemy ciekawość i ra-
dość działania. Czekamy na tych, którzy chcąc 
zmieniać Polskę, zaczynają od siebie. Czekamy 
na Ciebie.

Więcej o INSPRO
Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę 
internetową: www.inspro.org.pl.

Jesteśmy też na:

@fundacja.inspro

@INSPROmedia

@Rafal_Gorski

Twoja cegiełka
INSPRO swoją niezależność w osiąganiu ce-
lów opiera na czterech źródłach finansowa-
nia. Działamy dzięki wsparciu darczyńców 
indywidualnych, biznesowych, publicznych 
oraz dzięki klientom kupującym nasze usłu-
gi. Szczególnie ważne jest dla nas wsparcie 
od Sympatyków naszych inicjatyw – aktyw-
nych Obywateli.

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych 
dla nas wszystkich.

• Przekaż darowiznę na numer konta IN-
SPRO: 11 8784 0003 0005 0010 0013. Kwo-
tę darowizny możesz odliczyć od podstawy 
swojego opodatkowania!

• Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 
0000191928.

• Zamów usługę oferowaną przez Grupę IN-
SPRO, która jest spółką działającą dla zysku 
społecznego: www.grupainspro.pl.
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DOŁĄCZ DO NAS!

Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą two-
rzą aktywni Obywatele. Łączą nas marzenia i prag-
matyzm przekuwania ich w czyn. Jeśli są Ci bliskie 
nasze cele i szukasz przestrzeni do działania, dołącz 
do nas! Oferujemy wyzwania i przygodę. Oferujemy 
know-how i doświadczenie. Oferujemy ciekawość 
i radość działania. Czekamy na tych, którzy chcąc 
zmieniać Polskę, zaczynają od siebie. Czekamy na 
Ciebie.

WIĘCEJ O INSPRO

Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę inter-
netową: www.inspro.org.pl. 
Jesteśmy też na:

TWOJA CEGIEŁKA

INSPRO swoją niezależność w osiąganiu celów 
opiera na czterech źródłach �nansowania. Działamy 
dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych, biz-
nesowych, publicznych oraz dzięki klientom kupu-
jącym nasze usługi. Szczególnie ważne jest dla nas 
wsparcie od Sympatyków naszych inicjatyw – ak-
tywnych Obywateli. 

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas 
wszystkich. 

Przekaż darowiznę na numer konta INSPRO: 11 
8784 0003 0005 0010 0013. Kwotę darowizny 
możesz odliczyć od podstawy swojego opodat-
kowania!
Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 
0000191928.
Zamów usługę oferowaną przez Grupę INSPRO, 
która jest spółką działającą dla zysku społeczne-
go: www.grupainspro.pl.

@fundacja.inspro

@INSPROmedia

@Rafal_Gorski

INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH

https://www.facebook.com/fundacja.inspro
https://www.youtube.com/user/INSPROmedia
https://twitter.com/rafal_gorski


ZOSTAŃ NASZYM
DARCZYŃCĄ

ZOSTAŃ NASZYM
WOLONTARIUSZEM

ZAMÓW NASZE 
USŁUGI

POLEĆ NAS
ZNAJOMYM

WWW.INSPRO.ORG.PL

JAK MOŻESZ POMÓC?



Więcej na:

www.bankwiedzy.org
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