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Dokąd zmierza 1% podatku? – odpowiedzi na V Kongresie Pozyskiwania 

Funduszy w Warszawie 

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na V Kongres Pozyskiwania Funduszy: Dokąd 

zmierza 1% podatku? Wydarzenie odbędzie się 19 października 2016 r. w Warszawie. Udział w 

wydarzeniu jest bezpłatny, wydarzenie będzie również relacjonowane na żywo. 

Uczestnicy Kongresu dowiedzą się o najważniejszych zmianach w pozyskiwaniu 1% podatku, poznają 

metody pozyskiwania 1%, z których najczęściej korzystają organizacje oraz dowiedzą się, jak 

skutecznie włączać obywateli w działania organizacji.  

Już od ponad 12 lat podatnicy rozliczając PIT mają możliwość przekazywania 1% podatku 

dochodowego wybranej organizacji pożytku publicznego (np. stowarzyszeniu lub fundacji). Ten rodzaj 

wsparcia wpisuje się w świadomość polskiego społeczeństwa, zyskując coraz większą popularność. W 

2016 r. co drugi podatnik zdecydował się dokonać odpisu 1% podatku. Dla wielu organizacji pieniądze 

z 1% stanowią ważne źródło w strukturze przychodów i pozwalają skutecznie realizować ich misję. 

Możliwość pozyskiwania 1% jest także narzędziem do budowania kapitału społecznego, zwiększania 

zaufania i wspierania działań bliskich wartościom każdego z nas. 

W debacie publicznej pojawiają się jednak często głosy krytykujące funkcjonowanie tego 

mechanizmu. Wśród argumentów wymienia się m.in.: „zabijanie” filantropii – zamiast jej rozwijanie 

(zastępowanie przekazywania darowizn odpisami z 1% podatku), „prywatyzację” 1% (subkonta), zbyt 

duże środki przeznaczane na reklamę (w tym przede wszystkim „sztywne” mechanizmy, czyli wpisany 

w program PIT nr KRS, bez możliwości jego zmiany), czy niską transparentność w wydatkowaniu tych 

pieniędzy. 

Tocząca się dyskusja o 1% podatku, powracająca co roku w okresie rozliczeń PIT (styczeń-kwiecień), 

pokazuje jak bardzo potrzebna jest głęboka refleksja nad 1%. A także wspólne działanie sektora oraz 

decydentów na rzecz stworzenia mechanizmów oddających ideę pożytku publicznego. 

V Kongres Pozyskiwania Funduszy będzie doskonałą okazją, by porozmawiać o tym, dokąd zmierza 

1% oraz jakie perspektywy stoją przed organizacjami. Ważnym tematem będzie także umiejętność 

angażowania obywateli w realizację misji organizacji, poprzez zakorzenianie organizacji 

obywatelskich w społeczeństwie. 

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstw, Rządu oraz organizacji obywatelskich. 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wydarzeniem osoby, które nie będą mogły 

uczestniczyć w Kongresie osobiście, zapraszamy do oglądania relacji na żywo dostępnej na stronie 

www.bankwiedzy.org . Relacja rozpocznie się 19 października 2016 r. o godz. 10.00. 

Szczegółowe informacje: https://inspro.org.pl/bankwiedzy/dokad-zmierza-1-podatku-odpowiedzi-na-

v-kongresie-pozyskiwania-funduszy-w-warszawie/  
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