
 
 
 

ROZDZIAŁ XIII
 

PO ZBIÓRCE 
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Koniec. Udało się. Pieniądze zebrane. Cel zrealizo-
wany. Możesz wracać do swojego starego życia. 

Czy aby na pewno?

207

ZDROWA JULKA JEST W DOMU 

https://www.facebook.com/musibycdobrze/photos/150381596466018
https://www.facebook.com/musibycdobrze/photos/150381596466018


W DRODZE NA SZCZYT 

   Już prawie zapomniałeś/aś, że chwilę temu ogłosiłeś
/aś sukces swojej zbiórki. Teraz twoją uwagę zaprząta
wyłącznie realizacja celu. To wyzwanie porównywalnie
trudne do zebrania całej kwoty, albo nawet wielokrotnie
trudniejsze. Nic dziwnego, że chcesz móc się w pełni na
nim skupić. Tymczasem darczyńcy zasypują cię
pytaniami, jak ci idzie, czy już wszystko
przygotowałeś/aś, czy zorganizowałeś/aś niezbędne
elementy. Do tego seria pokrzepiających wiadomości z
cyklu: trzymam kciuki, wszystko będzie dobrze itp. itd.
Ciekawość ludzi, którzy cię wsparli, jest oczywiście
rzeczą zupełnie naturalną. Równie naturalne jest też to,
że ty chcesz mieć święty spokój. Nie chodzi tu
bynajmniej o lekceważenie kogokolwiek czy też
zapominanie o tym, ile od tych ludzi dostałeś/aś.
Doceniasz również wysyłane ci motywujące i pozytywnie
nastrajające życzenia. Chcesz jednak teraz TYLKO i AŻ
móc poświęcić się swoim priorytetom. Rozdźwięk
pomiędzy twoimi potrzebami a rzeczywistością może
dać się we znaki, jak przy finale samej zbiórki.
Szczególnie przy akcjach charytatywnych, w których
realizacja celu stanowi często obciążającą psychicznie
ryzykowną walkę o życie czy zdrowie. 
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    Na tym etapie tego rodzaju zbiórek u większości
da się zauważyć znaczący spadek aktywności w
social mediach i innych kanałach komunikacji.
Nadal niektórzy darczyńcy odbierają to opacznie:
„dostali pieniądze, a teraz nawet się nie odezwą”.
Wierzymy, że uda się ten stereotyp zmienić. W
rzeczywistości bowiem milczenie wynika
wyłącznie z trudów codzienności w postaci
operacji bliskiej osoby czy wycieńczającego
leczenia. Chcemy więc, żebyś jako organizator zbiórki
nie dał/a się ewentualnym wyrzutom sumienia
wynikającym z faktu, że nie jesteś chwilowo w stanie
sprostać oczekiwaniom darczyńców. Pozwól sobie
skupić się na celu akcji. Zadbaj o siebie. Jeśli sam/a
tego nie zrobisz, nikt inny tym bardziej, a bez
ciebie nie ma przecież szans na powodzenie całej
misji. Aby tak się stało, podobnie jak pod koniec
zbierania pieniędzy, rozważ poproszenie kogoś
bliskiego o pomoc w prowadzeniu komunikacji
akcji.
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AKTUALIZACJA DOT. STANU ZDROWIA JULKI OD DOMINIKI
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RELACJA ZE SZPITALA „ŻEGNAJ OIOMIE” 
TYM RAZEM NIE OD ALICJI, A OD CIOCI JULKI – DOMINIKI 

https://www.facebook.com/watch/?v=136782557740539
https://www.facebook.com/musibycdobrze/posts/139565017547676
https://www.facebook.com/watch/?v=136782557740539
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FINAŁ TO POCZĄTEK

  Niezależnie od tego, na jakim portalu, w jakiej fundacji
czy stowarzyszeniu i w jakiej formie organizowałeś/aś
zbiórkę, musisz wiedzieć, że jej finał nie oznacza końca
twoich działań z nią związanych. Przed tobą rozliczenie
zebranych pieniędzy czy innych dóbr materialnych.
 
   Większość organizacji realizujących zbiórki zajmie się ich
rozliczeniem w twoim imieniu, oczywiście na podstawie
dostarczonych przez ciebie dokumentów potwierdza-
jących wydatki. Sytuacja wygląda na ogół podobnie z
portalami internetowymi przeznaczonymi do
prowadzenia takich akcji.

URZĄD SKARBOWY 

  Przypominamy jednak o magicznej kwocie: 4902 zł, o
której pisałyśmy już w rozdziale V „Ile zbierać i jakie
formy wpłat przygotować”. Jeśli w formie darowizny
pieniężnej lub rzeczowej od jednej osoby otrzymałeś
równowartość tej sumy bądź jej wielokrotność – musisz
rozliczyć podatki w Urzędzie Skarbowym. Masz na to 30
dni. 
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sprawozdania ze zbiórki publicznej,
sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebra-
nych ofiar.

wysokości i rodzaju zebranych w okresie sprawo-
zdawczym ofiar,
wysokości i rodzaju poniesionych kosztów organizacji
zbiórki publicznej w okresie sprawozdawczym, które
zostały pokryte z zebranych ofiar.

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 Jeśli podjąłeś/aś się samodzielnej organizacji zbiórki
publicznej (o tym, która zbiórka zalicza się do zbiórki
publicznej, przeczytasz w rozdziale nr VI „Prawo do
zbiórki”), musisz sam/a pamiętać o rozliczeniu akcji
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możesz je
sprawdzić na rządowej stronie. 
 
 Nastaw się na przygotowanie dwóch kluczowych
dokumentów: 

 
  Poza podstawowymi danymi, będziesz zobligowany/a
podać w nich informacje o:

 
 

http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/
http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/
http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/


„Informacja o braku sprawozdania lub tym, że
zostało złożone po terminie, będzie dostępna dla
wszystkich obywateli.
Brak sprawozdania mimo upływu terminu
uniemożliwia organizatorowi zgłoszenie kolejnej
zbiórki publicznej. Zorganizowanie zbiórki będzie
możliwe dopiero, gdy organizator złoży zalegające
sprawozdanie. Informacja o spóźnieniu nadal będzie
widoczna.” (1)

Termin składania sprawozdań zależy od tego, ile trwała
twoja zbiórka i kto ją zorganizował (fundacja/stowa-
rzyszenie czy specjalnie powołany komitet społeczny). Za
zbiórki krótkoterminowe uznaje się te trwające
nie dłużej niż 12 miesięcy. Za długoterminowe –
powyżej. Szczegóły możesz poznać tutaj.

 Co, jeśli nie złożysz sprawozdań? 
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Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, https://bip.pomorskie.eu

1.

https://poradnik.ngo.pl/zbiorki-publiczne.
https://bip.pomorskie.eu/
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STAREGO ŻYCIA JUŻ NIE MA

   Akcja rozliczona, podziękowania darczyńcom
przekazane. Wydaje ci się, że wrócisz do swojego
starego życia? Nic bardziej mylnego! Twojego sta-
rego życia już nie ma. Wszystkie emocje, które
przeżyłeś/aś, doświadczenia, które zebrałeś/aś przy
okazji zbiórki, zmieniają cię na zawsze. Samo zaś
zrealizowanie celu pewnie sytuuje cię już w
zupełnie innym położeniu niż przed walką, którą
podjąłeś/aś. Brzmi to górnolotnie, ale naprawdę świat
po takiej akcji widzi się z trochę innej perspektywy. Inaczej
widzą cię też ludzie. Nie jesteś już osobą anonimową.
Nawet jeśli celowo nie nakręcasz swojej popularności po
zbiórce, ludzie jeszcze będą cię kojarzyć przez jakiś czas,
a niektórzy już zawsze. Będą chcieli cię poznać,
porozmawiać z tobą. Stoi przed tobą decyzja, co z tą
popularnością chcesz zrobić. Możesz ją bardzo szybko
w łatwy sposób wzmocnić – media uwielbiają trudne
historie z happy endem. Opowiedz im o kulisach swojej
zbiórki, emocjach, jakie ci towarzyszyły. Wpuść do
swojego domu, pokaż swoje prywatne życie. Licz się
jednak, że – mający zarówno blaski, jak i cienie – status
osoby publicznej, będzie twoją codziennością. Jeśli
zdecydujesz się chronić swoją prywatność, jeszcze przed
końcem realizacji celu przemyśl, jak podziękować
darczyńcom, minimalizując swój udział w mediach. 



PUŁAPKA SUKCESU

   Po niemal ¾ roku poza domem, rozdzieleniu ze starszą
siostrą Julki i resztą rodziny, Alicja marzyła o jednym – by
tylko i aż być razem, bez blasku fleszy. Spokojny powrót
Julki do Polski umożliwił wyłącznie twardy lockdown.
Tylko dzięki temu udało się nam uniknąć serii
medialnych wywiadów, o których przeprowadzenie
pojawiła się oczywiście lawina pytań. Chcąc jednak wyjść
naprzeciw mediom, które tak bardzo wsparły akcję,
wymyśliliśmy nagranie jednego filmiku do wykorzystania
przez wszystkich. Choć był to prosty materiał, a Alicja po
zbiórce miała już duże medialne doświadczenie, niespo-
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POWRÓT JULKI NA ANTENIE PROGRAMU „ALARM” w TVP 1

https://www.facebook.com/watch/?v=589646988822980
https://www.facebook.com/watch/?v=589646988822980


dziewanie stworzenie go stanowiło prawdziwą katorgę.
Piszemy o tym z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyś
przygotował/a się na zainteresowanie bohaterami
zbiórki także na jej ostatnim etapie. Po drugie, weź
pod uwagę, że twoja wyporność na medialną
aktywność może być dużo słabsza niż wcześniej.
Zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby nie
„wystawić” mediów w chwili, gdy nie są ci już
niezbędne. Tak nakazuje zwykła wdzięczność. Nie
przeceniaj jednak swoich możliwości.  
    To zainteresowanie twoją zbiórką jest swego rodzaju
pułapką sukcesu. Wielu chce sobie teraz przypisać
sukces twojej akcji. Mniej lub bardziej wprost oczekuje
od ciebie spłaty swojego „długu wdzięczności” przez
uczestnictwo w swoich wydarzeniach, udzielanie
dziękczynnych wywiadów, informowanie o twoim
aktualnym życiu czy inne tego typu gesty. Pamiętaj, że
wszystko możesz, ale nic nie musisz. Gest pomocy
powinien być bezinteresowny, a nie obarczony
późniejszymi roszczeniami. Z kolei chęć spłaty „długu
wdzięczności” nie powinna kierować cię ku działaniom
kompletnie z tobą sprzecznym.
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SŁODKA NAIWNOŚĆ I DŁUG WDZIĘCZNOŚCI

    Rozpoczynając zbiórkę, naprawdę myślałyśmy, że na
koniec uda nam się osobiście podziękować każdemu, kto
ją wsparł. Zawsze byłyśmy raczej słabe z matematyki.
Może dlatego od razu nie przeliczyłyśmy, ile osób musi
dokonać wpłat, by zebrać potrzebne nam dwa miliony.
W tej słodkiej naiwności tkwiłyśmy niemal do końca akcji.
Jakież było nasze rozczarowanie, gdy pojęłyśmy, że nie
da się podziękować każdej osobie po kolei :-)        
 ___Próbowałyśmy jednak do samego końca – Dominika
wymyśliła, by zebrać więcej pieniędzy i zorganizować
dzięki nim wielki koncert „dziękczynny” od Julki, nagrać
film itp. itd. Wdzięczność była uczuciem, która zdomino-
wała nasze życie. Żałowałyśmy, że www.zrzutka.pl nie 
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ALICJA DZIĘKUJE DARCZYŃCOM

http://www.zrzutka.pl/
https://www.facebook.com/watch/?v=1090348128011020
https://www.facebook.com/watch/?v=1090348128011020


ma opcji takiej jak np. www.siepomaga.pl w postaci
wysyłania darczyńcom informacji z podziękowaniami i
statusem zbiórki. 

    W naszych podziękowaniach mnóstwo było patosu.
Na co dzień absolutnie byśmy się o niego nie
podejrzewały. I on nie wystarczał jednak, by wyrazić
wdzięczność, jaką czułyśmy i do dziś czujemy.
 
  Nie bez przyczyny w naszym słowniku istnieje
określenie „dług wdzięczności”. Dług oznacza, że należy
go spłacić. To poczucie nie znikało z naszych głów i serc.
Tak zrodziła się idea naszej fundacji. 

Tak powstał ten e-book. 

Tak Wam dziękujemy 
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http://www.siepomaga.pl/
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JULKA WYPISANA ZE SZPITALA

https://www.facebook.com/musibycdobrze/posts/141158757388302
https://www.facebook.com/musibycdobrze/posts/141158757388302

