
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampania Społeczna „1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego” realizowana była od           
1 stycznia do 2 maja 2006 roku. Jej celem było poinformowanie i zachęcenie podatników do wsparcia 
1% swojego podatku działalności organizacji pożytku publicznego. Kampania prowadzona była na 
rzecz wszystkich organizacji pożytku publicznego, nie wyróżniała żadnej z nich.  
  
Nasze główne osiągnięcia to:  
 

• Strona internetowa Kampanii www.jedenprocent.pl , na której zmieszczone zostały 
informacje ważne z punktu widzenia podatnika i organizacji pożytku publicznego. Strona 
cieszyła się bardzo dużą popularnością - w ciągu pięciu miesięcy zanotowaliśmy 188 172 
wizyty (styczeń: 31 681, luty: 35 523, marzec: 41 911, kwiecień: 71 976, maj: 7 081). 

• Materiały informacyjne i promocyjne Kampanii , które zostały przygotowane                                
i rozpowszechnione na terenie całego kraju, między innymi:  

- ulotki: 15 000 szt. 
- plakat z instrukcją „Jak przekazać 1% podatku”: 7 000 szt. 
- plakat reklamowy dla organizacji pożytku publicznego: 6 000 szt. 
- kartki pocztowe: 10 000 szt. 

Materiały zostały wysyłane do Partnerów Kampanii, kilkuset organizacji pożytku publicznego, 
kilkudziesięciu pracodawców, 250 firm zajmujących się doradztwem podatkowym oraz do          
400 Urzędów Skarbowych na terenie całego kraju. 

• Konsultacje udzielane na bieżąco zarówno organizacjom pożytku publicznego, podatnikom 
chcącym dokonać odpisu 1%, jak i przedstawicielom mediów, zarówno w zakresie 
mechanizmu odpisu, jak i działań Kampanii.  

• Współpraca z mediami : materiały informacyjne na temat mechanizmu 1% podatku, 
realizowanej Kampanii oraz jej Partnerów zostały rozesłane trzykrotnie do 14 gazet 
ogólnopolskich oraz blisko 50 gazet lokalnych. Z monitoringu mediów prowadzonego na 
zlecenie Stowarzyszenie Klon/Jawor wynika, że w okresie od 1.01.2006 do 10.05.2006 hasło 
„organizacja pożytku publicznego” pojawiło się w publikacjach 1933 razy, a hasło                        
„1% podatku”  1548 razy. Zarówno przedstawiciele Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, jak 
i Stowarzyszenia Klon/Jawor udzielili wielu wywiadów telewizyjnych, radiowych oraz dla prasy, 
zachęcając podatników przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

• Plakaty reklamowe Kampanii typu citylight z rysunkiem autorstwa Piotra Sochy, dzięki 
współpracy z firmą AMS, która bezpłatnie udostępniła powierzchnię reklamową, zostały 
wyeksponowane na ponad 400 citylight’ach w 9 największych miastach, w okresie od 
1.03.2006 do 15.04.2006.  

• Spot telewizyjny zachęcający do dokonania odpisu 1% podatku, wyprodukowany przez 
Telewizję Polską, był emitowany w okresie od 13.01.2006 do 30.04.2006. 

• Spot radiowy  informujący o mechanizmie 1% podatku, wyprodukowany przez organizatorów 
Kampanii, został wysłany do 8 największych rozgłośni radiowych o zasięgu ogólnopolskim. 
Regularną emisję przeprowadziły m.in. Program 1, 2 i 3 Polskiego Radia.  

• Baza organizacji po żytku publicznego,  prowadzona przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, 
została zaktualizowana oraz dystrybuowana na płytach, a także poprzez wyszukiwarki 



internetowe zamieszczane na stronach Partnerów. Ponadto sporządzono blisko 10 wykazów 
OPP z wybranych obszarów na potrzeby urzędów miast, izb skarbowych i lokalnych 
dzienników. 

• Informacje na temat Kampanii 1%  (artykuły, logo, bannery i linki) ukazały się na stronach 
internetowych Partnerów Kampanii, członków Rady Kampanii, portali zajmujących się 
tematyką PR oraz podatkową oraz na stronie www.pozytek.ngo.pl. 

 
Kampania była realizowana dzięki wsparciu Polsko-Ameryka ńskiej Fundacji Wolno ści oraz 
Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Trzeci Sektor finansowanego przez Trust for 
Civil Society in Central & Eastern Europe.  

W realizację działań zostali włączeni Partnerzy Kampanii, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem 
oraz zrozumieniem dla idei 1% podatku. Partnerami drugiej Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej            
„1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego” byli: 

• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  - wyprodukowało na potrzeby Kampanii materiały 
promocyjno-informacyjne: plakaty i ulotki. 

• Telewizja Polska  – wyprodukowała spot reklamowy Kampanii i emitowała go w okresie od         
1 stycznia do 30 kwietnia 2006, prezentowała ideę odpisu 1% podatku w licznych programach 
publicystycznych i informacyjnych.  

• Gazeta Prawna  – informowała regularnie swoich czytelników na temat mechanizmu                 
1% podatku oraz umieściła swojej stronie internetowej logo i adres strony Kampanii oraz 
wyszukiwarkę bazy danych organizacji pożytku publicznego. 

• Redakcja Piar.pl  – na swojej stronie internetowej zamieściła logo, banner i informacje na 
temat Kampanii, informowała o Kampanii na łamach dwumiesięcznika Piar.pl 

• Firma AMS  - udostępniła bezpłatnie powierzchnię reklamową (400 citylightów w marcu                 
i 165 w pierwszej połowie kwietnia), w 9 największych miastach w Polsce.  

• Polskie Ksi ążki Telefoniczne  - na swojej stronie internetowej zamieściły logo i banner 
Kampanii, a także link na stronę www.jedenprocent.pl  

• Polska Agencja Finansowa  - w punktach usługowych PAF na terenie całego kraju 
bezprowizyjnie realizowane były wpłaty na konta wszystkich organizacji pożytku publicznego. 
Firma informowała swoich  klientów o mechanizmie 1% podatku oraz zamieściła na stronie 
www.paf.pl wyszukiwarkę bazy danych organizacji pożytku publicznego. 

 
W Kampanię włączyły się także banki zrzeszone w Konfederacji Pracodawców Prywatnych 
„Lewiatan”: Bank BPH SA , Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna , BRE BANK SA , Bank Zachodni 
WBK SA , Bank Polska Kasa Opieki SA , które zrezygnowały z pobierania opłat i prowizji od wpłat 1% 
podatku na rzecz organizacji pożytku dając w ten sposób wyraz zrozumienia dla idei 1% podatku oraz 
społecznego zaangażowania biznesu.  
 
Dziękujemy za zaanga żowanie i mił ą współprac ę wszystkim Partnerom Kampanii. Mamy 
nadziej ę, że w przyszło ści b ędziemy mogli wspólnie realizowa ć kolejne działania społeczne.  
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
Paweł Łukasiak     Urszula Krasnod ębska 
Prezes Zarządu        Prezes Stowarzyszenia 
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce     Klon/Jawor 


