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 NASZA HISTORIA

 Einsteinowi przypisuje się słowa: Gdy wszyscy
wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto
o tym nie wie, i on to robi. To nasza historia. A
dokładniej – Dominiki. 
 
 Wybierając portal, na którym przeprowadzimy zbiórkę,
wiedziałyśmy jedynie, że nie chcemy płacić 6 % prowizji
od każdej wpłaty (czyli w naszym przypadku 120 tysięcy
złotych), jak wygląda to na www.siepomaga.pl. Tak,
dobrze czytasz! 6! Procent! Od KAŻDEJ wpłaty (ale
o tym, skąd i dlaczego takie koszty – za chwilę). Wybór
był więc prosty: drugi największy tego typu portal w
kraju, czyli www.zrzutka.pl, gdzie nie ma żadnych
obowiązkowych prowizji. Dominika zawierzyła w tej
kwestii wyborowi wiecznej optymistki Alicji, nie
sprawdzając, ile i jak dużych zbiórek zakończono na tej
stronie sukcesem. W swojej błogiej nieświadomości
zaczęła działać. O tym, że jako jedyne w Polsce na tym
istniejącym blisko 8 lat portalu, gdzie przeprowadzono
ponad 700 tys. zrzutek, zebrałyśmy tak dużą kwotę,
Dominika dowiedziała się dopiero pod koniec akcji
#SERCEJULKI. Przedstawiciele www.zrzutka.pl aż po-
prosili Alicję o wywiad, by opowiedzieć, jak to się udało! 
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Największa zrzutka
 w Polsce

Swoją drogą zapraszamy do wysłuchania tego
podcastu: 

 ZAMIANA?

 A co z Alicją? Ona po prostu od samego początku
wierzyła, że #MusiByćDobrze. To, że nikt wcześniej
czegoś nie dokonał, nie oznacza, że my nie damy
rady tego zrobić. Skoro mamy zapał, siły, czas i
możliwości, by działać – trzeba po prostu zacząć. Tak
też się stało, choć pojawił się moment kryzysowy, gdy z
tatą Julki rozważaliśmy przeniesienie się na
www.siepomaga.pl. Tempo wpłat przystanęło, nasze
działania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, a
czasu było coraz mniej. Dlaczego myśleliśmy o zmianie
portalu? W ramach sześciu procent, które pobiera
www.siepomaga.pl, otrzymuje się wsparcie m.in. w
postaci promocji zbiórki w internecie – w social
mediach, ale i w formie bazy mailingowej.  Niby nic, a
jednak wiele. Tym bardziej, gdy nam powoli zaczynało
brakować doby, by „wyklikać” kolejne złotówki.

https://www.youtube.com/watch?v=b8nutRAov20&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=b8nutRAov20&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=b8nutRAov20&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=b8nutRAov20&t=168s
http://www.siepomaga.pl/
http://www.siepomaga.pl/


 Dlaczego finalnie nie zdecydowaliśmy się
przenieść na www.siepomaga.pl? 6% prowizji było
oczywiście szalenie ważnym argumentem. Przede
wszystkim jednak zbiórka, którą przenosi się w trakcie
trwania, traci na wiarygodności. Baliśmy się, że
wpłacający stracą do nas zaufanie i zwyczajnie
przestaną wpłacać. Opcji prowadzenia dwóch zbiórek
na dwóch różnych portalach nie było – regulamin
www.siepomaga.pl na to nie pozwala.

 NOWY ROK, NOWE ŻYCIE

 Jakie znaleźliśmy rozwiązanie? Najprostsze z
możliwych – zaczęliśmy pracować jeszcze więcej.
Nagraliśmy kolejny filmik, który możesz obejrzeć tutaj: 

Nowy rok, nowe życie. Dzięki niemu namówiliśmy
media, by znów powiedziały o Julce. Zaangażowaliśmy
dodatkowe osoby do pomocy przy organizacji zbiórki.
Machina ponownie ruszyła.
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„Nowy Rok. 
Nowe Życie”

https://www.facebook.com/musibycdobrze/videos/1002623673436388/
http://www.siepomaga.pl/
http://www.siepomaga.pl/
https://www.facebook.com/musibycdobrze/videos/1002623673436388/
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 WAŻNY WYBÓR 

 Dlaczego wybór portalu, gdzie prowadzi się zbiórkę
jest tak ważny? 
 Rozpoczynając swoją pierwszą w życiu zbiórkę, nie ma
się na ogół o tym świecie pojęcia. Przyszły organizator
kieruje się więc głównie swoimi dotychczasowymi
doświadczeniami z bycia po drugiej stronie –
wspierania różnego typu akcji pomocowych.
Powszechnie kojarzymy dwa największe portale ze
zbiórkami w naszym kraju – www.siepomaga.pl w
zakresie akcji charytatywnych na cele zdrowotne ludzi i
zwierząt oraz www.zrzutka.pl, gdzie każdy może
zorganizować niemal każdego typu zbiórkę. Rozważając
wsparcie projektów innych niż charytatywne, myśli się
na ogół o www.polakpotrafi.pl czy coraz częściej o
www.patronite.pl. W zbiórkach o charakterze
biznesowym sporo namiesza w Polsce z pewnością
www.kickstarter.pl. Wybór platformy, na której
poprowadzisz zbiórkę, jest szalenie istotny z co
najmniej kilku powodów.

 REGULAMIN I KOSZTY 

 Każda z nich ma swój regulamin, który warunkuje
twoją akcję. Poza kwestiami organizacyjnymi,
determinuje on także koszty – www.siepomaga.pl
pobiera 6 % od każdej wpłaty darczyńcy, w zamian  ofe-

http://www.siepomaga.pl/
http://www.zrzutka.pl/
http://www.polakpotrafi.pl/
http://www.patronite.pl/
http://www.kickstarter.pl/
http://www.siepomaga.pl/


rując bardzo podstawowe wsparcie przy prowadzeniu
twojej akcji. Prawda jest też taka, że gdyby przyszło ci
prowadzić zbiórkę w innym kraju, być może nie byłoby
wątpliwości takich jak powyższe. Crowdfunding w
Polsce, szczególnie ten związany ze zbiórkami na cele
inne niż charytatywne, rozwija się szybko, ale w
świadomości społecznej wciąż jeszcze raczkuje.  Nadal
w odbiorze wielu oznacza bardziej przyznanie się do
swego  rodzaju nieudolności w zapewnieniu źródła
finansowania np. swojej firmy czy projektu. Na
szczęście postrzeganie tej kwestii się zmienia. Samo
prawo daje też coraz więcej możliwości na
finansowanie społecznościowe. Z kolei na  portalu
www.zrzutka.pl ani ty ani darczyńcy nie musicie płacić
za nic. W takiej opcji nie otrzymujesz jednak żadnego
wsparcia poza umieszczeniem twojej zbiórki na tym
portalu. To jeden z niewielu, jeśli nie jedyny portal,
utrzymujący się wyłącznie z dobrowolnych darowizn i
usług premium wykupywanych przez organizatorów
prowadzonych tam zbiórek. Skąd te darowizny?  Gdy
darczyńca chce zasilić twoją zbiórkę, na stronie z
automatu ma zaznaczone finansowe wsparcie również
dla portalu www.zrzutka.pl.  Mniej uważna osoba łatwo
może to przeoczyć i nie „odklikać” powiększenia
przelewu o kwotę dla www.zrzutka.pl. Dokładne prze-
czytanie opisu oraz weryfikacja finalnej kwoty pozwala-
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ją  jednak takiej sytuacji uniknąć. Usługi premium dla
organizatorów zbiórek to z kolei niedrogie opcje
wykupienia np. płatnej promocji swojej zbiórki na
stronie www.zrzutka.pl czy natychmiastowego
przelewu z wypłatą zebranej kwoty. 
 Zdecydowanie więcej emocji budzą portale
dominujące na polskim i zagranicznym rynku, czyli
działające na zasadzie pobierania prowizji za każdą
wpłatę czy prowadzenie zbiórki. Koszty te wahają się w
przedziale 5 – 10 % wartości zbiórki. (dokładne
zestawienie możesz przeczytać m.in. tutaj: Na jakich
warunkach organizowane są zbiórki?)
 Na co idzie ta prowizja? Na ogół na prowadzenie
danego portalu (czy Fundacji, jak w przypadku
www.siepomaga.pl), jego administracyjno-logistyczną
obsługę. Czy za tę prowizję twoja zbiórka coś zyska?
Dostajesz podstawowe wsparcie – w postaci
stworzenia opisu twojej akcji, wyboru dostarczonych
przez ciebie zdjęć czy filmików, ewentualne doradztwo.
Jest też szansa (choć nie pewność), że portal udostępni
informacje o twojej zbiórce w swoich social mediach.
Jeśli liczysz, że za tę kwotę ktoś wypromuje twoją
akcję w mediach czy wręcz ją za ciebie
zorganizuje i poprowadzi – jesteś w dużym
błędzie.
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http://www.zrzutka.pl/
https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/ranking-polskich-platform-crowdfundingowych-na-jakich-warunkach-organizowane-sa-zbiorki-258097
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  Czy to adekwatne wsparcie w zamian za czasami
gigantyczne prowizje? W przypadku udanej zbiórki na
leczenie SMA z 9 mln zł prowizja to 540 tys. zł! Tej oceny
każdy powinien dokonać indywidualnie. Warto wziąć w
niej pod uwagę, że akurat przy www.siepomaga.pl w grę
wchodzą też nie tak wprost przeliczalne mierniki, jak
zasięgi w internecie i społeczne zaufanie. 

ZASIĘGI 

Im popularniejszy portal, tym przynajmniej teoretycznie
większa szansa na dotarcie do potencjalnych
darczyńców. Teoretycznie, bo przy kilku tysiącach
nowych zbiórek dziennie już w ramach samej strony
musisz pokonać wewnętrzną „konkurencję”. Jeśli ci się
uda – większy portal zapewni możliwość poszerzenia
grona osób, które mogą cię wesprzeć. Jest to
szczególnie przydatne na początku akcji i pod sam jej
koniec, a także w chwilowym spowolnieniu wpłat w
trakcie zbiórki. W 2019 roku sytuacja wyglądała
następująco: Pierwszą trójkę otwiera Siepomaga.pl ze
średnią z ostatnich sześciu miesięcy na poziomie 2,3 mln
odsłon na miesiąc, drugie miejsce zajęła zrzutka.pl ze
średnią 1,26 mln odsłon, a na trzecim uplasował się portal
Pomagam.pl ze średnią 0,94 mln odsłon.(1)
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http://www.siepomaga.pl/
https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/ranking-polskich-platform-crowdfundingowych-na-jakich-warunkach-organizowane-sa-zbiorki-258097
https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/ranking-polskich-platform-crowdfundingowych-na-jakich-warunkach-organizowane-sa-zbiorki-258097


„Klikalność” w internecie nie daje 100% gwarancji
większej liczby wpłat, ale chociaż realną szansę. A tej
nigdy nie należy lekceważyć. 

 ZAUFANIE

 Pewnie każdy z nas, wspierających różne akcje
pomocowe, choć raz w życiu został w nich oszukany
albo o takim oszustwie słyszał. Przewaga zbiórek
internetowych polega na możliwości choć minimalnej
weryfikacji danej akcji przez portal. Właśnie kwestia
wiarygodności konkretnej platformy stanowi dla wielu
potencjalnych darczyńców kluczowy argument
przesądzający o wpłacie. Wybierasz nieznany nikomu
portal do wpłat? Nie dziw się, że ludzie mają
wątpliwości. Stronę www.siepomaga.pl nie przez
przypadek rozpoczynają słowa: Darczyńcy ufają
zbiórkom prowadzonym przez Siepomaga, dlatego tak
chętnie pomagają. Nasza społeczność liczy ponad 2 mln
Darczyńców - wspólnie przeznaczyliśmy na cele
charytatywne już ponad 1642 mln złotych. Tak,
Siepomaga to jest MOC! (2)
 Sześcioprocentowa prowizja, którą pobiera
www.siepomaga.pl, mocno nadszarpnęła ocenę
krystaliczności działań tej platformy, ale faktycznie w
powszechnej opinii nieczęsto, jak na tę skalę, podważa
się uczciwość prowadzonych tam akcji.
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 Zgoła odmiennie sytuacja wygląda z portalem
www.zrzutka.pl, który zdaje się cały czas jeszcze
pracować nad zmianą swojego wizerunku w zakresie
wiarygodności zbiórek. Dodatkowe formy weryfikacji
pomagają, ale możliwość założenia zrzutki przez
każdego na pewno nie – choć z drugiej strony to też
wielki atut tego portalu. Rozwiązaniem może być
założenie zrzutki wraz z jednoczesną rejestracją
w Fundacji czy Stowarzyszeniu o profilu
zbliżonym do celu naszej zbiórki. Dla
potencjalnego darczyńcy to jasny sygnał, że
nasza akcja została zweryfikowana i można
zapomnieć o wątpliwościach co do jej uczciwości.

 W zbiórkach jest jak w życiu – zaufanie buduje się długo,
a stracić je można w sekundę. Warto o tym pamiętać. 

 Z DZISIEJSZEJ PERSPEKTYWY 

 Miałyśmy szczęście, że historia naszej zbiórki
zakończyła się sukcesem. Trudno jednak nie ocenić
wyboru portalu do jej realizacji jako dość
brawurowego. Cała akcja taka zresztą była. Czy dziś
ponownie wybralibyśmy www.zrzutka.pl na prowa-
dzenie zbiórki charytatywnej? Tak, ALE wyłącznie
wiedząc, że ponownie mamy równie dużo zapału, siły,
czasu i możliwości, by w pełni samodzielnie pracować
przy zbiórce. 
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 Nasza praca przy #SERCEJULKI w wymiarze
emocjonalnym pozostaje dla nas oczywiście bezcenna.
Jeśli jednak ocenić ją pragmatycznie, wyłącznie w
zakresie poświęconego czasu i konkretnych działań,
była ona warta mniej niż 120 tys. zł prowizji, które
musielibyśmy zapłacić na www.siepomaga.pl.
Gdybyśmy jednak nie miały wizji zbiórki i pewności co
do możliwości jej samodzielnej realizacji, pewnie
zdecydowałybyśmy się na www.siepomaga.pl To drogie
wsparcie, ale jednak wsparcie.

 LIDER AKCJI

 Co byśmy zmieniły? Jakie rozwiązanie
rozważyłybyśmy dziś, mogąc na starcie zainwe-
stować pieniądze w zbiórkę, bez stuprocentowej
gwarancji ich zwrotu? Bezpłatne prowadzenie
zbiór-ki na www.zrzutka.pl i zatrudnienie PR-
owca czy specjalisty od komunikacji, który stałby
się jej liderem. Wymyśliłby i realizował strategię akcji.
Kierował teamem, jaki tworzy się przy każdym tego
typu projekcie.  Inspirował do pomocy innych. Przy
dużej zbiórce to rozwiązanie nadal tańsze niż
kilkuprocentowa prowizja np. na www.siepomaga.pl czy
innym tego typu portalu. To jednocześnie opcja
znacząco zwiększająca szanse na sukces akcji -
doświadczenie eksperta, a jednocześnie jego pełno-
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 wymiarowe w zakresie godzin zaangażowanie to może
być klucz do sukcesu.

 Co Tobie radzimy? Żebyś podjął decyzje sam/a, tylko
bardziej świadomie niż my :-) Uwzględniając swoje realne
możliwości. 

  Żeby ułatwić Ci podjęcie tej ważnej decyzji
przygotowałyśmy dla Ciebie porównanie zasad
funkcjonowania dwóch największych portali ze
zbiórkami w naszym kraju www.zrzutka.pl i
www.siepomaga.pl na podstawie opisów z ich stron:
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OPCJE SIEPOMAGA.PL ZRZUTKA.PL

Rodzaj zbiórki Wyłącznie zbiórki
charytatywne - dla osób

potrzebujących –
podopiecznych fundacji.

Pomoc dzieciom, osobom
dorosłym i zwierzętom.

 

Dowolny, zgodny z
prawem cel (projekty
społeczne, kulturalne,
naukowe, biznesowe,

prywatne, charytatywne).
 

Historia portalu Zebrane 1,5 mld zł, 10 lat
istnienia, 2 mln

darczyńców, największe
zbiórki - 9 mln na leczenie

SMA najpopularniejsze
miejsce zbiórek interne-

towych, ale również jeden
z 10. najczęściej odwiedza-
nych serwisów społeczno-

ściowych w Polsce.
 

Zebrane blisko 600 mln zł,
8 lat istnienia, 610 550
użytkowników, którzy
zorganizowali 785 010

zrzutek, rekordowa
zbiórka - #SERCEJULKI (2

mln zł).

Założyciel Wyłącznie fundacja, która
reprezentuje

podopiecznego.
 

Każdy - osoba prywatna,
firma, fundacja - brak

ograniczeń.

http://www.zrzutka.pl/
http://www.siepomaga.pl/
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-mniejsza-przewaga-instagram-kolejny-rekord-tiktoka-top10-serwisow-spolecznosciowych
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OPCJE SIEPOMAGA.PL ZRZUTKA.PL

Koszty 6% - od każdej wpłaty
Zbiórka uruchamiana jest
na kwotę, której potrze-

bujesz, powiększoną o da-
rowiznę na rzecz Fundacji

Siepomaga, z której to
fundacja pokrywa wszys-
tkie koszty zbiórki oraz re-

alizuje swoje cele
statutowe.

 

0% - utrzymuje się z
dobrowolnych darowizn i

funkcji Premium
(wykupowanej przez orga-
nizatorów zbiórek do ich

promocji).
 

Weryfikacja - trzeba należeć do
fundacji – to fundacja
dokonuje pierwszej

weryfikacji, sprawdza
dokumenty z opisem
choroby i potwierdza

tożsamość. W ten sposób
fundacja weryfikuje cel
zbiórki oraz kontroluje

wydatkowanie zebranych
pieniędzy. (Najłatwiej jest
jeśli należy się do fundacji

Siepomaga, wtedy
wszystkie dokumenty

dotyczące choroby są już
w posiadaniu fundacji

(jednak fundacja za
wpłaty na konto bankowe
podopiecznego również
pobiera prowizję, warto
zapisać się do fundacji,

która nie pobiera prowizji
od wpłat na konto

fundacji)
- ustalenie kwoty i celu

zbiórki – trzeba mieć
dokładne potwierdzenie
kwoty, a podstawą jest
dokument np.: faktura

proforma, kwalifikacja do
leczenia, faktury za

rehabilitację
- rozmowa Redaktora
www.siepomaga.pl z

osobą, dla której
potrzebna jest zbiórka. Na

jej podstawie
publikowany jest opis

zbiórki oraz kolejny raz
weryfikowany jest cel

zbiórki.
 

- przesłanie zdjęcia
dokumentu tożsamości -
dane muszą się zgadzać z

danymi konta
bankowego, które podaje
się przy zakładaniu konta

na portalu. Obowiązuje
też weryfikacja

przelewem z konta
bankowego

- zrzutki dla kwoty
powyżej 20 tyś są

dodatkowo weryfikowane
dokumentami

potwierdzającymi
prawdziwość celu. Jeśli
dokumenty takie nie są
przedstawione, portal

blokuje możliwość
wypłaty pieniędzy.

- zrzutki założone przez
jednego organizatora jeśli
osiągną wspólną wartość

powyżej 50 tys. (nawet
jeśli pojedyncze zbiórki są

mniejsze niż na 20 tys)
również wymagają

dodatkowej weryfikacji w
postaci przedstawienia

dokumentów
potwierdzających
prawdziwość celu.
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OPCJE SIEPOMAGA.PL ZRZUTKA.PL

Formy wpłat od
darczyńców

Płatność kartą, BLIK,
przelew tradycyjny, SMS

(100 % przechodzi na
fundację, jednak z tych

100% fundacja pobiera 6%.
Koszt 2,46. Działa tylko w

Polsce.). Datkomaty –
urządzenia do

przekazywania darowizn
poprzez szybkie

transakcje zbliżeniowe z
użyciem karty debetowej
lub kredytowej, płatności

telefonem.
 

Płatność kartą, BLIK,
przelew tradycyjny, brak

SMS.
 

Zlecenia stałe Możliwość organizacji
zbiórek cyklicznych +

założenia subkonta 1 %
podatku dla twojej zbiórki.

 

Możliwość organizacji
zbiórek cyklicznych.

 

Wyłączność Całkowita - nie można
prowadzić zbiórki na
innych portalach, jeśli

www.siepomaga.pl dowie
się o tym, że prowadzisz

zbiórkę na innym portalu,
przejmuje wpłacone

pieniądze i przekazuje je
na wybrane przez siebie

cele.
 

 Można prowadzić zbiórki
na różnych portalach. Nie

ma ograniczeń.
 

Promocja zbiórki Opieka „Redaktora”
każdorazowo

indywidualnie ustalana,
głównie promocja poprzez

udostępnienia w social
mediach Siepomaga, ale

bez 100% gwarancji
publikacji postu o twojej
zbiórce, oraz na stronie

www.siepomaga.pl (każda
zbiórka przynajmniej raz
zostanie wyróżniona na

24h), a także poprzez bazę
mailingową i aplikację.

Brak możliwości
wykupienia promowania

zbiórki. O popularność
zbiórki trzeba zawalczyć

samodzielnie.
 

 Wyłącznie po wykupieniu
pakietu Premium i

wyłącznie w ramach
strony www.zrzutka.pl

 pakiet od 1,5 zł do108 zł –
wygenerowanie

przyjaznego linku twojej
zrzutki, wyświetlenie jej
na liście promowanych

zrzutek, specjalne
wyróżnienie zrzutki
publicznej na liście,

O popularność zbiórki
trzeba zawalczyć

samodzielnie.
 

http://www.siepomaga.pl/
http://www.siepomaga.pl/
http://www.zrzutka.pl/
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Co, jeśli uzbierasz 100%
kwoty?

Wpłaty można dokonać
nawet, gdy widnieje

informacja, że zebrano
100% kwoty.

 

 Wpłaty można dokonać
nawet, gdy widnieje na
informacja, że zbiórka
została zakończona.
Dopiero wyłączenie

zrzutki przez jej
założyciela zablokuje taką

możliwość.
 

Wypłata przez ciebie Wypłaty realizowane są
po złożeniu przez

reprezentującą cię
fundację specjalnego

zlecenia.
 

- wypłaty możliwe są tylko
na konto, które zostało
zweryfikowane podczas
zakładania profilu przez

organizatora zbiórki.
- wypłacenie środków nie

wpływa na saldo
widoczne na stronie

zrzutki. Osoba
odwiedzająca Twoją
zbiórkę nie wie, ile
środków aktualnie

znajduje się na koncie.
- wypłat można dokonać

nawet kilka razy, w
dowolnym momencie. Nie
musisz zebrać 100% celu!

 
 
 

Koszty od wypłaty
pieniędzy

0% 0%

Opis Zbiórki Opracowuje Redaktor
pracujących w

www.siepomaga.pl;
możesz pobrać

spersonalizowane w
www.siepomaga.pl

materiały promocyjne
twojej zbiórki (ulotki,

plakaty).
 

 Opis zbiórki trzeba
napisać samemu.

 

Kiedy otrzymasz
pieniądze ze zbiórki

Do 4 dni roboczych od
dnia złożenia zlecenia

wypłaty przez
reprezentującą cię

fundację.
 

Do 2 dni lub odpłatnie -
natychmiast po zleceniu

ich wypłaty na
zweryfikowane konto
bankowe organizatora

zbiórki.
 

http://www.siepomaga.pl/
http://www.siepomaga.pl/
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Nadwyżka Przeznaczona jest w
pierwszej kolejności na
dalsze potrzeby osoby

Potrzebującej (np.
rehabilitacji, sprzętu

medycznego i innych
udokumentowanych

potrzeb).
 

Można wypłacić i
przeznaczyć na cele
związane ze zbiórką
(często w przypadku

zbiórek charytatywnych
pojawiają się

nieprzewidziane wydatki
np. niezaplanowane
dodatkowe badania,
potrzeba wykupienia

lekarstw, rehabilitacja,
transport itp.) Nie trzeba

udokumentować
dodatkowych wydatków

w razie uzbieranej
nadwyżki.

- istnieje możliwość
zwrotu wpłat wszystkim

lub wybranym
darczyńcom.

 
 
 

Podatek od darowizny Założyciel zbiórki nie musi
płacić podatku od
zebranej kwoty ani

pojedynczych wpłat,
nawet jeśli przekroczą

4902zł (Środki ze zbiórek
nie trafiają na konta

prywatne. Są darowizną
na rzecz fundacji, która

następnie opłaca faktury
za leczenie lub

przeprowadza zakup
sprzętu, dzięki czemu nie
są obciążone podatkiem

od darowizn). 
 

Wpłacający może odliczyć
przekazaną kwotę od

podatku na koniec roku.
 
 

Założyciel zbiórki musi
zapłacić podatek od

darowizny, jeśli wpłata lub
wpłaty od jednej osoby

przekroczą łącznie kwotę
4902zł.

Jeśli nie otrzymacie
pojedynczych wpłat (tj.
wpłat od jednej osoby)

wyższych niż 4 902 zł nie
musicie płacić podatku

(nawet jeśli łączna kwota
zebrana na zrzutce

wyniesie np. 1 000 000 zł).
 

Wpłacający nie ma
możliwości odliczenia
przekazanej kwoty od

podatku.
 

Co jeśli nie uzbierasz
100% kwoty w terminie?

Można wypłacić taką
kwotę, jaka jest zebrana

lub przedłużyć czas
zbiórki (jeśli jest to zbiórka

z zagrożeniem życia
zazwyczaj udaje się

uzbierać 100%).
 

Można wypłacić taką
kwotę, jaka jest zebrana

lub przedłużyć czas
zbiórki.
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Śmierć osoby
Potrzebującej

Zebrana kwota
przekazywana jest na inną
osobę potrzebującą – o jej

wyborze decyduje
www.siepomaga.pl

 

1/ Można zwrócić
wpłacone środki do

Wspierających
2/ Można wyznaczyć nowy
charytatywny cel zrzutki –

zmodyfikować opis –
należy poinformować

wszystkich Wspierających
o zmianie celu i

możliwości poproszenia o
zwrot środków w terminie
2 tyg. Na ten okres zbiórka
jest zablokowana. Po tym

czasie następuje
odblokowanie i

organizator może
wypłacić pieniądze i

przeznaczyć je na nowy
cel.

 

minimalna kwota wpłaty wynosi 20 zł.
wpłat można dokonywać jedynie za pomocą kart płatniczych
(zarówno kredytowych jak i debetowych).

 FACEBOOK dla niezależnych

 Nadal nie jesteś przekonany do któregokolwiek z
portali i marzy Ci się zachowanie większej
niezależności? Zastanów się nad zbiórkami na
Facebooku. Możesz stworzyć zarówno zbiórkę osobistą
jako osoba prywatna, jak i jako organizacja. Twój cel
może dotyczyć najróżniejszych dziedzin życia
(przeczytaj więcej tu: personal_fundraiser_categories)

 Podstawowe zasady:

http://www.siepomaga.pl/
https://www.facebook.com/policies/personal_fundraiser_categories


facebookowe zbiórki nie podlegają żadnym dodatkowym
opłatom.  Dotyczy to zarówno organizatora zbiórki, jak i
wpłacających. Platforma nie pobiera żadnej prowizji, a cała
uzbierana kwota trafia do wybranej organizacji.
po dokonaniu wpłaty, otrzymasz na swój adres mailowy
(powiązany z kontem na Facebooku) wiadomość z
potwierdzeniem charytatywnego charakteru wpłaty, dzięki której
możliwe będzie odliczenie jej od podatku.
wybrana organizacja otrzyma środki nawet w sytuacji, kiedy nie
uda się uzbierać celu wyznaczonego przez inicjatora.
środki nie trafiają bezpośrednio na konta organizacji. Są im
wypłacane co dwa tygodnie.
wpłacona przez Ciebie kwota nie jest widoczna dla innych
użytkowników Facebooka. Możesz też nie udostępniać
informacji o samym fakcie włączenia się w zbiórkę. Jednakże
obie te informacje są dostępne zarówno dla organizatora, jak i
dla beneficjenta zbiórki 
weryfikacja zbiórki nigdzie chyba nie jest tak prosta. To rzecz
jasna ułatwienie dla ciebie. Jednak dla potencjalnego darczyńcy
niebezpodstawne podejrzenie co do uczciwych zamiarów twojej
akcji. Rozwiązaniem podobnie, jak przy www.zrzutka.pl może
być założenie twojej zbiórki przez reprezentującą cię fundację.(3)

 Facebook nie jest może pierwszym, najbardziej
oczywistym wyborem, by poprowadzić zbiórkę, ale jak
widać po naszej zbiórce – czasami „w tym szaleństwie
jest metoda”. 
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Trzeba też pamiętać, że to właśnie poprzez Facebooka
odbyła się największa zbiórka w naszym kraju - 16 mln
zł wpłacone do ostatniej puszki śp. prezydenta Pawła
Adamowicza.

 FUNDACJA CZY STOWARZYSZENIE – OTO JEST PYTANIE

 Dziwisz się, że o fundacji czy stowarzyszeniu, w której
możesz przeprowadzić zbiórkę, a którą wybiera się na
ogół na samym początku, piszemy dopiero teraz? Nie
przez przypadek. Nasze doświadczenie i rozmowy z
wieloma innych organizatorami akcji potwierdzają, że
fundacja jest na ogół swego rodzaju dodatkiem. Raczej
niezbędnym, bo potrzebujesz subkonta dla swojej
zbiórki i jej weryfikacji, ale nie determinującym
powodzenie twojej akcji. Dla nas kluczowym
argumentem była kwestia pobierania przez fundację
prowizji od wpłat. Zależało nam na bezpłatnej opcji.
Jeśli więc możemy ci coś radzić - przeczytaj dokładnie
regulamin organizacji, z którą chcesz nawiązać
współpracę i zweryfikuj, co ci się naprawdę opłaca. 

 Oczywiście dobrze też wziąć pod uwagę profil fundacji.
Jeśli zbierasz na leczenie być może będzie ci potrzebny
specjalistyczny sprzęt medyczny, który fundacja
mogłaby wypożyczyć czy turnus rehabilitacyjny, jaki
organizuje.
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 Podobnie jak przy portalach zbiórkowych: znana
fundacja = większe zasięgi i wiarygodność w oczach
potencjalnych darczyńców. Niekoniecznie jednak
równa się to większe zaangażowanie w twoją zbiórkę.
Myśląc o pomocy od fundacji można się nastawić
na poprowadzenie twojej zbiórki od strony
formalnej. Ewentualnie również doradztwo.
Pozostałe kwestie lepiej od razu uznać na swój
zakres obowiązków do samodzielnej realizacji.
Nie miej jednak wrażenia, że jesteś ze swoją
zbiórką zupełnie sam. Fundacja czy portal to nie
tylko jego założyciele i administratorzy, ale też
beneficjenci oraz darczyńcy. Jeśli uwzględnisz te
dwie ostatnie grupy, masz już całkiem sporą
społeczność wokół siebie. W dodatku bardzo dobrze
zorientowaną w twoim temacie. Z podobnymi
doświadczeniami i często gotowymi już rozwiązaniami
tożsamych Ci problemów. 

 Masz też nas. Jeśli potrzebujesz jakieś porady w zakresie
swojej zbiórki – pisz, czekamy na ciebie w naszych social
mediach.

63


