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Jakimi argumentami przekonuje 
Pani rodzinę i znajomych do odda-
wania 1 proc. podatku dochodo-
wego na cele dobroczynne?
Teraz już nie muszę przekonywać, 
bo akcja trwa trzeci rok z rzędu, ale 
początkowo wyjaśniałam, że pomagamy 
organizacjom charytatywnym bez wyj-
mowania pieniędzy ze swojej kieszeni. 
Zdaje się, że jest to jedyna taka okazja, 
więc warto ją wykorzystać.
Dlaczego tak mało osób nadal 
przekazuje 1 proc.?
Ludzi przeraża dodatkowa rubryka do 
wypełnienia w PIT-cie. Ogólnie boją się 
urzędów skarbowych i nie chcą robić 
nic ponad niezbędne minimum. Poza 
tym teraz te pieniądze trzeba wyłożyć 
ze swojej kieszeni, dopiero po trzech 
miesiącach dostaje się ich zwrot.
Myślą też, co ten mój jeden pro-
cent może zrobić dobrego.
W Polsce około 90 proc. ludzi jest w 
pierwszej grupie podatkowej i wydaje 
im się, że wysiłek, który muszą włożyć 
w przekazanie tego jednego procenta 
jest niewart pieniędzy, które przekazują. 
Oczywiście to nieprawda. Gdyby każdy 
przekazał swoje 5 zł, to wszystkie organi-
zacje pożytku publicznego mogłyby otrzy-
mać łącznie 300 milionów, a w zeszłym 
roku trafiło do nich tylko 60 mln.
Jakie działania prowadzi Wasza 
organizacja, aby pozyskać te 
środki?
Od trzech lat wraz z agencją rekla-
mową, która nam pomaga prowa-
dzimy kampanię informacyjną i fundra-
isingową. Są w niej spoty telewizyjne, 
reklamy prasowe, reklamy outdorowe 
i działania w internecie w postaci bane-
rów i mailingów. Mamy stronę dedyko-
waną kampanii, na której umożliwiamy 

dokonanie płatności przez internet. W 
Europie Zachodniej gros budżetu fun-
draisingowego jest przeznaczane właś-
nie na działania w internecie. 
Skąd bierzecie środki na te 
działania?
Na szczęście agencje reklamowe BBDO 
Warszawa oraz Orbita, a także agen-
cja mediowa Starcom współpracują z 
nami pro bono. Ta ostatnia pomaga w 
zdobyciu darmowych mediów. Jedyne 
pieniądze, które musimy wyłożyć to te 
na pokrycie kosztów druku, ale są to 
stosunkowo niskie kwoty.
Jest jeszcze miejsce na działania 
PR?
Oczywiście. W naszym biurze jest PR 
manager, który zajmuje się kontak-
tami z dziennikarzami i stara się, by 
w mediach jak najczęściej mówiono o 
naszej kampanii.
Co zmieniło się w podejściu 
mediów do kampanii 1 proc.?
Z roku na rok coraz więcej gazet ma 
specjalną ofertę reklamową dla orga-
nizacji pożytku publicznego i dodatki 
dedykowane tylko 1 procentowi. I 
rynek reklamowy, i media zauważyły, 
że pod hasłem 1 procenta kryje się 
duży potencjał, dlatego coraz trudniej 
będzie uzyskać bezpłatną pomoc.
Czego Wasza organizacja nauczyła 
się przez te kilka lat?
Nie zaczynamy już kampanii w lutym, 
ale skoncentrowaliśmy na kwietniu, 
żeby być bardziej widoczni przy mniej-
szej liczbie emisji reklam. Przestaliśmy 
też wysyłać prośby o datki do wszyst-
kich, tylko przeanalizowaliśmy bazę 
danych obecnych darczyńców i dokład-
nie określiliśmy naszą grupę docelową. 
Na początku myśleliśmy, że wystarczy 
po prostu poprosić i dostaniemy pienią-

dze. Teraz wiemy, że ważna jest i zna-
jomość marki, i dbałość o wizerunek.
Jak budować wiarygodność orga-
nizacji Waszego pokroju?
Pokazywać darczyńcom, co się stało 
z ich pieniędzmi. U nas dostają oni co 
najmniej cztery razy w roku informa-
cję zwrotną, na co wydajemy środki, 
jak się czują dzieci itd. W ten sposób 
budujemy więź z darczyńcami. Ważna 
jest także stała obecność w mediach. 
Co ostatnio najbardziej interesuje 
media w tematyce 1 proc.?
W tym roku pojawiła się debata nad przy-
znawaniem statusu organizacjom pożytku 
publicznego. Obecnie mamy ich ponad 5 
tys. Pojawiła się dyskusja, gdzie jest gra-
nica pomiędzy organizacją pożytku pub-
licznego a tzw. Towarzystwem Przyjaciół 
Piwa i czy status organizacji pożytku pub-
licznego się nie defrauduje.
Jak taka dyskusja wpływa na cały 
Wasz sektor?
Myślę, że bardzo negatywnie, także na 
wyniki obecnej kampanii.
Czy będziecie podejmować działa-
nia lobbingowe w tej sprawie?
Temat wypłynął dopiero w tym roku i 
mam nadzieję, że uda się podjąć jakieś 
działania. Sprawa jest otwarta i być 
może, jeżeli większość organizacji nam 
podobnych będzie miała takie przeko-
nanie jak my, uda się coś zmienić.
Widziała Pani w tym roku ogólno-
polską kampanię społeczną 1 proc.?
Nie, a bardzo na nią liczyliśmy, szcze-
gólnie na początku okresu rozliczenio-
wego - styczeń/luty. Szkoda, że się nie 
odbyła, tym bardziej że nasze społe-
czeństwo trzeba nadal edukować w 
tematyce 1 procenta.

Rozmawiała Kinga Podraza 

Nie wystarczy poprosić
W Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce pracuje od 4 
lat. Dwa razy do roku zajmuje się prowadzeniem kampanii 
społecznych, w których rekrutowani są nowi darczyńcy. 
Martyna Mazela opowiada redakcji „Piar.pl” o działaniach 
podejmowanych w ramach tzw. „1 proc.” „Najważniejsze, 
że od przyszłego roku podatnik nie będzie musiał 
wykładać swoich pieniędzy, tylko ich przekazywaniem 
do organizacji pożytku publicznego zajmie się urząd 
skarbowy” ‑ mówi zadowolona.
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