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Dawno, dawno temu żył sobie pewien król, a jego 
poddani bardzo go kochali. Darzyli go miłością 
nawet wtedy, gdy królestwo nawiedzały klęski, a ich 
potrzeby nie zawsze były realizowane. Gdy pojawiały 
się kłopoty, król mówił, że bardzo by chciał pomóc, 
ale nie może nic poradzić, bo w skarbcu nie ma 
pieniędzy. Pewnego razu poddani wyruszyli w 
obce kraje i zaczęli żebrać pieniądze dla biednego 
ludu. Chodzili i pukali do monarchów i bogatych 
magnatów. Jedni brali swoich rozmówców na 
litość. I choć dzięki temu zyskali jakąś pomoc, 
ich „wybawcy” nie chcieli ich więcej widzieć w 
swoim królestwie. Inni oferowali długą współpracę, 
ukazywali korzyści, jakie pojawią się dla danego 
królestwa, gdy zostaną rozwiązane kłopoty ich 
ojczyzny. I to właśnie oni stworzyli podwaliny 
potęgi swojego królestwa.

Żyjemy w czasach, kiedy potrzeby społeczne są znacznie większe niż moż-
liwości państwa, by je rozwiązać. Palące problemy społeczne wymagają 
zorganizowanej reakcji i konsekwentnego przeciwdziałania. Staje się to 
powodem powstawania coraz to nowych organizacji pozarządowych podej-
mujących próby niwelowania niekorzystnych efektów obecnych zmian w 
życiu społecznym i gospodarczym. Ta rosnąca liczba inicjatyw, doprowa-
dzająca wręcz do swoistej konkurencji między nimi, a także poszukiwanie 
przez instytucje publiczne nowych metod pozyskiwania środków na własny 
rozwój sprawia, że kończy się czas spontanicznych prób zdobywania środ-
ków. Obecnie obserwujemy coraz większy profesjonalizm w sferze pozyski-
wania środków finansowych na realizację projektów z obszaru działalności 
pożytku publicznego.

Etyka zdobywania pieniędzy
Proces pozyskiwania funduszy, a szerzej – odpowiedzialnego i przejrzystego 
gospodarowania nimi, nazywa się fundraisingiem. Osoba zajmująca się pro-
fesjonalnie tym zajęciem to fundraiser. Największą tradycję profesjonalnego 
zbierania funduszy mają Stany Zjednoczone. Amerykańska organizacja zrze-
szająca fundraiserów (Association of Fundraising Professionals) liczy aż około 
28 tys. osób. 
Zawsze gdy pojawiają się pieniądze, a zwłaszcza pieniądze pochodzące z 
dobrowolnych ofiar, konieczne jest przestrzeganie jasno określonych norm 
etycznych. Mając to na względzie, społeczność fundraiserów opracowała 
i przyjęła „Międzynarodową Deklarację Zasad Etycznych w Fundraisingu”, 
w której wskazanych zostało pięć uniwersalnych zasad w działalności fun-
draisera. Ten swoisty kodeks zasad etycznych powstał w 1964 roku. W 
ubiegłym roku przyjęły go organizacje fundraiserów z 24 krajów, w tym 
również z Polski. 

Zasady etyczne fundraisingu:
Uczciwość, czyli troska o to, by beneficjenci byli 
rzetelnie i zgodnie z prawdą informowani o dzia-
łalności fundraisera, tak aby wzmacniać społeczne 
zaufanie obywateli.
Szacunek, czyli poszanowanie zarówno dar-
czyńców i beneficjentów, jak i tych, dla których 
pracują.
Konsekwencja, czyli jawne działanie ukazujące 
nawet istniejące lub potencjalne konflikty inte-
resów oraz unikanie zarówno w sferze życia 
zawodowego, jak i osobistego niewłaściwego 
postępowania.
Empatia, czyli uszanowanie prywatności i wolno-
ści wyboru drugiego człowieka oraz autentyczne 
zaangażowanie i promowanie dzieła, dla którego 
fundraiser pracuje.
Przejrzystość, czyli przekazywanie jasnego 
sprawozdania ze swojej pracy, które w sposób 
dokładny i zrozumiały ukazuje zasady gospodaro-
wania pozyskanymi środkami.
Kodeks sugeruje również, że fundraiser nie powi-
nien otrzymywać procentu od pozyskanych środ-
ków, ale mieć stałą pensję. 

Nowa stara profesja
Współpraca z zawodowymi pozyskiwaczami 
środków jest również wyzwaniem dla instytucji 
publicznych i organizacji pozarządowych w Pol-
sce. Zawodowo fundraisingiem zajmują się u nas 
osoby z różnym wykształceniem i doświadcze-
niem, coraz częściej zdarza się, że także specjaliści 
public relations. Im jeszcze łatwiej niż pozostałym 
przychodzi zrozumieć, że kluczem do pozyska-
nia środków jest zawsze wizerunek organizacji i 
jej przejrzystość, a istotą sprawy jest budowanie 
wiarygodności organizacji. Wówczas umiejętność 
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przekonywania, że warto jej zaufać i powierzyć 
pieniądze w dalszej kolejności przeznaczane na 
cele społeczne staje się bardziej osiągalna. Na 
szczęście większość organizacji stara się dobrze 
rozliczać i dokumentować otrzymane pieniądze. 
Standardem jest także okazywanie wdzięczno-
ści dobroczyńcom – wysyłane są podziękowania 
i życzenia świąteczne, osoby te wymieniane są 
publicznie podczas różnego rodzaju imprez i uro-
czystości, przyznawane są im szczególne wyróż-
nienia i nagrody, a także przygotowuje się ciekawe 
artykuły na ich temat.
Choć instytucje publiczne i organizacje pozarzą-
dowe działają w Polsce już od ponad 20 lat, zbie-
racze funduszy z braku wiedzy fachowej uczą się 
wciąż na własnych błędach, latami wypracowując 
styl i metody pracy. Obecnie kluczowymi tema-
tami podnoszonymi w kontekście fundraisingu są 
profesjonalizm fundraiserów oraz etyka w działa-
niu. W sztuce pozyskiwania funduszy nie wystar-
czają już dobra wola i zapał. Konieczne są odpo-
wiednie narzędzia pracy, będącej już nie tylko 
społeczną aktywnością „po godzinach”, ale kon-
kretnym zawodem.

Współczesny fundraiser
Takimi narzędziami są przede wszystkim odpo-
wiednio formułowane oferty współpracy, które 
zawierają nie tylko oczekiwania (zwłaszcza te 
finansowe), ale także, a może przede wszystkim 

uzasadnienia i opisy projektów. Znaczenia nabrała umiejętność zwrócenia 
uwagi na korzyści, jakie mogą płynąć dla ofiarodawcy dzięki podjęciu współ-
pracy w ramach danego programu. Szczególnie istotne stało się także pra-
widłowe budowanie i podtrzymywanie życzliwych relacji z mediami, które 
na szczęście w sposób naturalny zainteresowane są promocją ciekawych ini-
cjatyw społecznych. Służą temu między innymi konferencje prasowe i inne, 
mniej formalne spotkania z dziennikarzami.
Siłą napędową muszą być nowoczesne sposoby komunikowania i narzędzia 
wypracowane na bazie wieloletnich doświadczeń. Jak zawsze są nimi rzetelna 
informacja o tym, co zostało zrealizowane dzięki pozyskanym środkom i coraz 
częściej publikacja rocznych sprawozdań, a nawet emisja spotów reklamowych 
(radiowych i telewizyjnych), kampanie społeczne i seminaria na dany temat.
Bardzo istotną cechą dobrego fundraisingu jest systemowe podejście do 
tego zagadnienia. Konieczne jest planowanie działań mających na celu pozy-
skiwanie funduszy oraz późniejsza ewaluacja podejmowanych kroków. Pod-
stawą sukcesu będzie niewątpliwie opracowanie wieloletniej strategii, z któ-
rej mogłyby wynikać plany operacyjne na najbliższe miesiące. Coraz częściej 
przygotowują je organizacje pozarządowe, jak choćby Caritas Polska, która 
opublikowała swoją strategię rozwoju na lata 2007–2012. Wyznaczono tam 
15 priorytetów dla całej Caritas w Polsce, aby następnie sformułować cele 
operacyjne, czyli zadania na najbliższy rok (Strategia rozwoju Caritas w Pol-
sce na lata 2007-2012, Warszawa 2007). Takie systemowe podejście do 
przyjmowanych kierunków rozwoju pozwala partnerom ze świata biznesu 
zaufać organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym, a co za tym 
idzie, włączyć się we właściwy sobie sposób w realizację tych projektów.

Bliżej celu
Przy ciągłym braku profesjonalizacji działań fundraiserów czy choćby 
dobrych publikacji i podręczników w języku polskim, mogących być punk-
tem wyjścia dla zdobywania wiedzy w tej dziedzinie cenną inicjatywą 
jest powstanie Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu i zorganizowana 
przez nie w kwietniu bieżącego roku w Krakowie Pierwsza Międzyna-
rodowa Konferencja Fundraisingu w Polsce, nad którą magazyn „Piar.pl” 
objął patronat. Zgromadziła ona fundraiserów i tych, którzy zajmują się 
zbieraniem środków w praktyce, choć może czasem niezupełnie zdają 
sobie z tego sprawę. Nie sposób nie podkreślić znaczenia obecności na 
niej osób, które bardzo wiele zrobiły dla fundraisingu na świecie (Pau-
lette Maehara, Ken Philips, Andrew Watt, Philips G. Schumacher), jak i 
w Europie (Marita Haibach, Svitlana Kuts). Na uwagę zasługują również 
pełne ekspresji (a zarazem entuzjazmu) wystąpienie i warsztaty Kena Phi-
lipsa z Organization Futures (USA). Prezentował on zagadnienia związane 
z zarządzaniem zmianą w organizacji pozarządowej oraz strategiczny fun-
draising. Organizacje pozarządowe są doskonale świadome tego, jakie 
cele pragną osiągnąć, co jest ich najgłębszą misją (nawet jeśli nie jest to 
wyraźnie zwerbalizowane i opisane). Równie istotne jest wiedzieć, w 
jaki sposób należy pozyskać środki konieczne do realizacji wyznaczonych 
zadań. Fundamentalną sprawą staje się w tym wypadku stworzenie stra-
tegicznego planu pozyskiwania funduszy. Jego podstawowymi elementami 
są: wizja, interesariusze, długoterminowe wyniki (stanowiące wartość dla 
społeczeństwa), misja, wartość dodana, wartości i kultura, wiarygod-
ność, rzetelna ocena naszej sytuacji, krytyczne problemy, główne cele, 
nowe strategie oraz korzyści dla darczyńców. Tylko wtedy organizacje 
pozarządowe mają większe szanse na rzeczywiste zdobycie zaplanowa-
nych środków. „Organizacje nieposiadające planu przestają istnieć.”

ks. Jacek Dziel 
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

dyrektor@caritas.gniezno.pl


