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Co to jest właściwie ten fundraising?

Fundraising to ostatnio coraz popularniejsze słowo, szczególnie wśród sekto-
ra pozarządowego. W tłumaczeniu dosłownym oznacza zbieranie funduszy. 
Co ważne, fundraising nie sprowadza się tylko do pozyskiwania pieniędzy. 

Jest to cała strategia działania organizacji. Jochen Schiel, jeden z członków Deut-
scher Fundraising Verband (Niemieckiego Stowarzyszenia Fundraisingu), powie-
dział kiedyś, że fundraising to nie polowanie, a ciężka praca na roli. Pozyskiwa-
nie funduszy wymaga spokoju, strategii i systematyczności.

Pozyskiwanie funduszy to szukanie i wykorzystywanie szans, możliwości pocho-
dzących od darczyńców indywidualnych, biznesowych, instytucjonalnych, a także 
działalności gospodarczej. By organizacja była silna i niezależna, należy zadbać, 
by miała kilka źródeł finansowania. To tak jak ze stołem – aby był stabilny, nie 
chwiał się i mógł udźwignąć to, co na nim kładziemy, nie wystarczy jedna noga.

darczyńcy  
biznesowi

działalność 
gospodarcza

darczyńcy  
indywidualni

darczyńcy 
instytucjo- 

nalni
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Na te cztery nogi składać się mogą darowizny od osób indywidualnych, w tym 
1% podatku, współpraca z firmami, konkursy grantowe (pochodzące ze środków 
publicznych polskich i zagranicznych, a także na przykład od fundacji zagranicz-
nych) oraz działalność gospodarcza. Coraz liczniejsze są również organizacje, dla 
których kolejnym źródłem przychodów jest kapitał żelazny.

Poniżej prezentujemy najpopularniejsze źródła przychodów organizacji pozarzą-
dowych.

inne źródła:  
kredyty,  
pożyczki

zbiórki  
publiczne, 
kampanie, 

akcje charyta-
tywne

odpisy 1%  
podatku docho-
dowego od osób 

fizycznychsponsoring

darowizny  
(pieniężne  

i dary  
rzeczowe)

działalność  
odpłatna pożytku 

publicznego

nawiązki  
sądowe

spadki,  
zapisy

dotacje  
ze środków  
publicznych  
i prywatnych

dochody  
z działalności  
gospodarczej

dochody z majątku 
organizacji,  

inwestycje kapitało-
we, kapitał żelazny

składki  
członkowskie  

(dotyczy  
stowarzyszeń)

Opieranie finansowania organizacji na kilku źródłach, czyli tak zwana dywersyfi-
kacja budżetu, jest niezwykle ważna z wielu powodów. Weźmy na przykład orga-
nizację, która pracuje nad zmianą systemową, podejmuje się działań, na które 
często trudno jest pozyskać finansowanie ze środków publicznych, lub organiza-
cję, która utrzymuje się właściwie tylko z odpisów jednoprocentowych. Załóżmy, 
że możliwość przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego 
przestaje funkcjonować. Co z taką organizacją? Ryzykowne, prawda? Poza tym 
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uzależnienie finansowania organizacji od jednego źródła rodzi niebezpieczeń-
stwo, że w pewnym momencie organizacja może stać się zależna od pewnej 
grupy interesów.

zbieranie  
radości

wolność  
i niezależność 

organizacji

zbieranie  
pieniędzy

gromadzenie 
przyjaciół

FUNDRAISING

Jest jednak sposób, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji – prowadzenie dzia-
łań fundraisingowych. Fundraiser, często nazywany też pośrednikiem dobra, ma 
do dyspozycji wiele metod i kanałów pozyskiwania środków. Zastanów się, czy 
wdrożenie któregoś z dodatkowych narzędzi umożliwiającego finansowanie 
działań Twojej organizacji jest możliwe.

Po co Twojej organizacji fundraising? Na przykładzie kampanii 
1% podatku:
•	 Będziesz	mieć	większą	niezależność	w	realizacji	misji	Twojej	organizacji.

•	 Zwiększysz	bezpieczeństwo	i	spokój	zarówno	swój,	jak	i	współpracowników.

•	 „Otworzysz	drzwi”	do	darczyńców	regularnych.

•	 Wzmocnisz	wizerunek	Twojej	organizacji.

•	 Pozyskasz	nowych	współpracowników.
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Zasady skutecznego pozyskiwania funduszy

Rekomendujemy Ci, abyś:

Zapamiętaj	 też	 –	 stare	 powiedzenie	mówi:	
żaden plan nie przetrwa konfrontacji z wrogiem	☺
Dlatego	staraj	się	mieć	plan	B	i	nie	zrażaj	się,	
gdy	coś	idzie	nie	tak,	jak	miało	pójść.

Tworzył plany 
Twoich kampanii – 
bez planu nie ma  

pozyskiwania funduszy

Przygotowywał raporty 
– by wiadomo było,  
czy plan się powiódł

Owskaźnikowywał  
działania – aby możliwa 

była ocena raportu
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Model 7 faz fundraisingu według Wolfganga Kroebera:

Faza I – Sformułowanie problemu

•	 Budżet	organizacji	i	jego	struktura	+	co	z	niego	wynika.

Faza II – Analiza

•	 SWOT.

•	 Dotychczasowe	działania	w	obszarze	fundraisingu.

•	 Grupy	docelowe/profil	darczyńcy.

Faza III – Wyznaczenie celu

•	 Strategiczny	cel	fundraisingowy.

•	 Budżet	–	plan	finansowy	uwzględniający	koszty	fundraisingu	i	sposoby	ich	po-
krycia.

Faza IV – Koncepcja

•	 Planowane	źródła	przychodów.

•	 Narzędzia	pracy	fundraisera.

•	 Kontekst,	na	przykład	polityczny.

•	 Strategia	komunikacji.

•	 Harmonogram.

•	 Ryzyka	i	sposoby	ich	niwelowania.

Faza V – Kreatywność

•	 Pomysły,	idee.

Faza VI – Realizacja

JUST DO IT!

Faza VII – Kontrola
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Narzędzia pracy fundraisera

Narzędzia/kanały pozyskiwania funduszy:

działalność  
gospodarcza

działalność  
odpłatna

kapitał  
żelazny

door to door/ 
face to face

wolontariat  
pracowniczy

major donors, 
czyli tak zwani 
duzi darczyńcy

polecenie  
zapłaty, czyli 

program  
regularny

wydarzenia  
specjalne

media  
tradycyjne:  

radio  
i telewizja

kwesty/zbiórki 
publiczne

direct mailing, 
czyli listy  
tradycyjne

prasa

outdoor  
(bilbordy,  
citylighty

1% podatku

telefundraising

składki

SMS-y

lokaty
granty

barter

loterie  
i aukcje

sponsoring,  
czyli współpraca 

z biznesem spadki/zapisy 
testamentowe

payroll,  
czyli tak zwane 
końcówki pensji

internet  
(crowdfunding,  
e-mailing, apli-

kacja, AdWords, 
wpłaty www)
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Fundraising w Internecie

Jak podaje raport „We are social media” w 2015 roku w Polsce było 25,7 mln 
użytkowników Internetu. 67% populacji w kraju ma dostęp do Internetu, a 13 mln 
(34% populacji) aktywnie korzystało z mediów społecznościowych*. Dlatego 
zachęcamy Cię do wykorzystywania tego narzędzia do pozyskiwania funduszy. 
Jest stosunkowo dużo tańsze od innych metod, a 58% fundraiserów zrzeszonych 
w EFA (Europejskim Stowarzyszeniu Fundraisingu) uważa fundraising online za 
najważniejszy trend i „rzecz do opanowania”.
* M. Gwóźdź, Liczby polskiego internetu 2015, [online:] http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-

internetu-2015/ [dostęp: 23.12.2015].
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Rady dla fundraisingu w Internecie*:
1.	 Go	Mobile,	Now!

2.	 Przyciągaj	uwagę	od	pierwszego	momentu.

3.	 Publikuj	obrandowane	materiały.

4.	 Używaj	fascynujących	obrazów.

5.	 Upraszczaj,	upraszczaj,	upraszczaj.

6.	 Redukuj,	redukuj,	redukuj.

7.	 Daj	potencjalnemu	darczyńcy	wybór	kwoty	i	celu	wsparcia.

8.	 Ułatw	kontakt	do	siebie.

9.	 Zachęć	darczyńców	do	regularności.

10.	Korzystaj	ze	„społecznego	dowodu	słuszności”.

11.	Pamiętaj	o	bezpieczeństwie.

12.	Bądź	przejrzysty,	publikuj	sprawozdania.

13.	Używaj	podarunków.

14.	Wykorzystuj	szanse,	które	sam	generujesz.

15.	Nie	zapominaj	o	nowych	darczyńcach.

* Źródło: F. Barry, 15 Techniques Used by Top Nonprofits to Boost Donor Acquisition and Online 
Fundraising Results, [online:] http://npengage.com/nonprofit-fundraising/boost-donor-
acquisition-online-fundraising/ [dostęp: 23.12.2015].
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Jak zacząć i kontynuować?

Zachęcamy Cię do myślenia o pozyskiwaniu pieniędzy na realizację misji Twojej 
organizacji szerzej niż tylko dzięki kampanii fundraisingowej.

Spróbuj zadbać o to, by w możliwie każdym podejmowanym działaniu znalazł 
się taki element, który wzmacnia inną nogę stołu. Co to oznacza? Zastanów się, 
czy na przykład w ramach projektu grantowego możliwe jest wpisanie działań, 
które wzmocnią Twoją organizację instytucjonalnie, na przykład przygotujecie 
dla siebie strategię fundraisingową albo sfinansujecie jakąś część kampanii 1% 
lub przygotujecie narzędzie do zarządzania relacjami z Waszymi Sympatykami/
Darczyńcami. Być może jest szansa na zorganizowanie w ramach współpracy 
z biznesem wewnętrznego warsztatu na przykład z wystąpień publicznych, sprze-
daży i negocjacji czy z efektywnego użytkowania mediów społecznościowych.

Jeśli w ramach projektów przygotowujecie publikacje, z których później korzysta-
ją Wasi odbiorcy działań, pamiętajcie, by napisać w nich, jak mogą Wam pomóc 
działać jeszcze skuteczniej.

Nawiązujcie relacje z dziennikarzami/liderami opinii. Te osoby mogą Wam pomóc 
na przykład przy nagłośnieniu Waszej akcji.

BUDUJCIE	RELACJE!	
Fundraising	to	relacje…	i	wzajemne	zaufanie	☺
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Organizacja, która poważnie myśli o pozyskiwaniu funduszy, 
ustala plan działania, dobiera metody i grupę docelową, czyli 
osoby, do których kieruje swoje wezwanie do działania. 

Czy	Twoja	organizacja	jest	gotowa,	by	zacząć?		
Odpowiedz	na	poniższe	pytania:

1.	 Czy	misja	i	wizja	Twojej	organizacji	są	zna-
ne,	 czytelne	 i	 zrozumiałe	 dla	 Ciebie,	 ze-
społu	Twojej	organizacji	i	odbiorców	Wa-
szych	działań?

2.	 Czy	macie	plan	działania	i	strategię	rozwo-
ju?

3.	 Czy	dojrzeliście	instytucjonalnie?	Czy	ma-
cie	strukturę,	procedury?	Jaka	jest	Wasza	
kultura	 organizacyjna?	 Jakimi	 zasadami	
etycznymi	się	kierujecie?

4.	 Czy	macie	zespół?	Czy	każdy	wie,	o	co	dba	
w	organizacji?	Jaki	macie	potencjał?

5.	 Jak	 komunikujecie	 się	 na	 zewnątrz?	 Czy	
jesteście	 rozpoznawalni?	 Z	 kim	 się	 przy-
jaźnicie,	 jakie	macie	kontakty?	 Jaką	bazą	
danych	dysponujecie?
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To,	co	 jest	nadal	bolączką	wielu	organizacji,	
to	pamięć	 instytucjonalna.	Ważne,	by	dbać	
o	taki	system	zarządzania	organizacją,	który	
pozwala	na	przepływ	know-how,	na	wdroże-
nie	narzędzi	pozwalających	agregować	wie-
dzę,	kontakty,	a	także	ułatwiających	ich	prze-
pływ	pomiędzy	ludźmi	w	organizacji.
Organizacja	musi	dbać	o	to,	by	jak	najmniej	
tracić	w	przypadku	odejścia	 którejś	 z	osób.	
A	 ludzie	 odchodzą.	 Jest	 to	 normalna	 kolej	
rzeczy.	Zmieniają	się	priorytety	w	życiu,	sytu-
acja	prywatna	czy	zawodowa.	W	zarządzaniu	
mówi	 się	 wówczas	 o	 współczynniku	 tira	 –	
w	ten	sposób	określa	się,	ile	czasu	potrzebu-
je	 organizacja,	 by	 „pozbierać	 się”,	 gdy	 lider	
wpada	pod	tira.
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Najważniejsze zasady fundraisingu

1.	Pamiętaj,	people	give	to	people.

2.	Proś	odpowiednią	osobę,	w	odpowiednim	czasie,	na	odpowiedni	cel	i	o	odpo-
wiednią	kwotę.

3.	Opowiadaj	 historie/wzbudzaj	 emocje.	 Żeby	 trafić	 do	 portfela	 darczyńcy,	 naj-
pierw	musisz	trafić	do	jego	serca.	Darowizna	w	80%	jest	emocją,	tylko	w	20%	
decyzją	zdroworozsądkową.

4.	Mów	językiem	korzyści	i	językiem	„zwykłych	ludzi”.

5.	Tworząc	komunikaty	fundraisingowe,	rób	test	cioci	–	co	ciocia	usłyszała,	co	zro-
zumiała	i	czy	to	jest	to,	o	co	Ci	chodziło.

6.	Komunikuj	jasno,	co	dana	osoba	ma	zrobić,	aby	pomóc.

7.	Doceniaj	tych,	którzy	wspierają	działania	Twojej	organizacji.

8.	Pokazuj	rezultaty,	powiedz,	co	się	zmieniło,	częścią	jakiego	sukcesu	jest	Darczyń-
ca.

9.	Stwórz	wyjątkową	atmosferę,	mów	językiem	korzyści,	informuj	o	działaniach.

10.	Ułatwiaj	przekazanie	darowizny/1%,	zadbaj	o	odpowiednie	narzędzia.

11.	PROŚ	I	DZIĘKUJ!

12.	I	na	koniec:	NIGDY,	NIGDY	SIĘ	NIE	PODDAWAJ	☺
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POWODZENIA!☺

Zapraszamy Cię do zapoznania się z materiałami zawartymi w Banku Wiedzy o 1%  
(www.bankwiedzy.org), które ułatwią Ci przeprowadzenie kampanii 1% dla 
Twojej organizacji. Znajdziesz w nich informacje, począwszy od planowania 
kampanii 1%, przez jej budżetowanie, tworzenie komunikatu fundraisingowego, 
aż po „opiekę” nad Darczyńcami, która ułatwi Ci budowanie silnych relacji.

Zachęcamy Cię także do obejrzenia debat, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć 
zasady pozyskiwania funduszy dla Twojej organizacji:

„Zanim wyciągniesz rękę  
(po)daj dłoń,  

czyli o pozyskiwaniu darczyńców”

„Żebrak  
vs  

Przedsiębiorca”

https://www.youtube.com/watch?v=MkNI5T3B7X4
https://www.youtube.com/watch?v=4CB3jSLwXUw


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. 
Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, 
którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzi-
nę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam 
się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie 
o dobro wspólne i angażowanie się w życie 
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. Przepro-
wadzamy akcje mobilizacyjne, organizuje-
my debaty i konferencje, animujemy zbiór-
ki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi 
i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szko-
limy i doradzamy, prowadzimy dialog z decy-
dentami.

Inicjatywy INSPRO

60
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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-
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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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Dołącz do nas!
Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą 
tworzą aktywni Obywatele. Łączą nas marze-
nia 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 radość 
działania. Czekamy na tych, którzy chcąc zmie-
niać 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 
celów opiera na czterech źródłach finanso-
wania. 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. 
Kwotę darowizny możesz odliczyć 
od podstawy swojego opodatkowania!

• Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 
0000191928.

• Zamów usługę oferowaną przez Grupę 
INSPRO, 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 finansowania. 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

http://bankwiedzy.org/

