
Jak zorganizować imprezę 
fundraisingową?
Prowadzenie: Katarzyna Sadło

organizator: 



Katarzyna Sadło

trenerka i konsultantka z ponad 25-letnim stażem w pracy         

z organizacjami, specjalizująca się w prawnych aspektach ich 

funkcjonowania oraz w pozyskiwaniu środków na działalność



Impreza masowa

• Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

• Na stadionie lub w terenie – 1000 lub więcej (0,5 m kwadr/osobę)

• W budynku – 500 lub więcej (dla imprez sportowych – 300 lub więcej)

• Organizatorem może być osoba fizyczna lub prawna

• Zorganizowanie imprezy masowej wymaga zezwolenia wójta/burmistrza/prezydenta

• Organizator musi opracować i upublicznić Regulamin Imprezy

• Impreza musi mieć profesjonalną służbę porządkową

• Organizator musi wykupić ubezpieczenie OC imprezy



Nie są imprezą masową imprezy

• o liczebności mniejszej niż 1000 osób (w terenie) lub 500 osób (w budynku)

• organizowane w teatrach, operach, filharmoniach, kinach, bibliotekach, muzeach, domach 
kultury, galeriach sztuki i innych podobnych obiektach,

• organizowane w szkołach i innych placówkach oświatowych,

• organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

• sportowe, organizowane dla osób niepełnosprawnych,

• sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym 
organizowanych na terenie otwartym,

• organizowane przez pracodawców dla ich pracowników.



Zasoby

Własne:

• Cel

• Ludzie

• Teren i sprzęt

• Umiejętności

• Przestrzeń reklamowa

• Fanty

• Media

Możliwe do pozyskania:

• Sponsorzy, fundatorzy i partnerzy

• Media publiczne i prywatne



Aukcje, licytacje, bazarki i garażówki

• Aukcja nie ma swojej własnej ustawy – to zwykła sprzedaż,

• Organizowanie aukcji nie wymaga uzyskania zezwolenia, ani dokonania zgłoszenia,

• Sprzedawanie w ramach aukcji nie musi być działalnością gospodarczą/odpłatną

• Sprzedaż może być prowadzona w ramach tzw. czynności sporadycznych/pomocniczych

• Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i sprzedająca własną rzecz po 
upływie 6 miesięcy od jej nabycia nie wlicza tego do dochodu podlegającego 
opodatkowaniu (jeśli nie ma nadwyżki przychodów nad kosztami)



www.maszglos.pl

Aukcja 
charytatywna

http://www.maszglos.pl/


www.maszglos.pl

Wyprzedaż 
garażowa

http://www.maszglos.pl/


Zbiórka publiczna

• Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

• Zbiórka publiczna to zbiórka gotówki i darów w miejscu ogólnodostępnym

• Wystarczą trzy osoby do założenia zbiórki

• Bez opłat i dużych formalności

• Zgłoszenia i sprawozdania przez internet

• Szybki termin – trzy dni od internetowego zgłoszenia

• Podstawa prawna: Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

• Więcej: www.zbiorki.gov.pl



www.maszglos.pl

Myśl kreatywnie

• Zbiórki publiczne to nie tylko kwesta do 
skarbonek

• Pomyśl czym przyciągnąć 
wspierających i jak ich zaangażować

http://www.maszglos.pl/


www.maszglos.pl

Spraw przyjemność

• Zachęcaj do wsparcia drobnymi 
nagrodami

• Pomyśl, jak wykorzystać lokalne zasoby 

• Wciągnij lokalny biznes

http://www.maszglos.pl/


www.maszglos.pl

Zaproś do zabawy

• Każdy lubi zabawę i odrobinę rywalizacji

• Wyznaczenie wspólnego celu pomoże 
zintegrować społeczność

• Stwórz im okazję do poczucia dumy ze 
wspólnego sukcesu

http://www.maszglos.pl/


www.maszglos.pl

Wciągnij biznes

• Każda firma szuka reklamy

• Idealna reklama to ta, której się nie 
kupiło

http://www.maszglos.pl/


Co lubią firmy

• Możliwość reklamy, która nie wygląda jak kupiona reklama

• Okazję do pokazania szefa, chętnie w towarzystwie potrzebujących i/lub władz

• Wszystko, co może się przebić do mediów i ładnie wygląda na zdjęciach

• Działania realizowane blisko ich siedziby, z których korzystają ich pracownicy/mieszkańcy

• Działania, w które mogą się zaangażować ich pracownicy

• Działania, które mogą pomóc wypromować produkt

• …



Co dają firmy

• Darowizny finansowe i rzeczowe

• Własne produkty, rzeczy nowe i używane

• Możliwość dotarcia do swoich pracowników

• Przestrzeń na zorganizowanie imprezy (np. kino, sklep, stadion)

• Nagrody dla uczestników konkursów i zabaw

• Fanty na loterię fantową (produkty, vouchery na usługi)

• Swoje usługi niezbędne do realizacji imprezy

• Przestrzeń reklamową

• Kupno naszych usług promocyjnych i reklamowych, miejsca na własną promocję

Pamiętaj! Sponsoring i darowizna to dwa różne modele finansowania. 



www.maszglos.pl

Rozpoznaj lokalne 
zasoby

• www.ceidg.gov.pl

• www.ekrs.ms.gov.pl

• www.dobroczyncaroku.pl

• Bilboardy reklamowe w okolicy

• Najwięksi pracodawcy

http://www.maszglos.pl/
http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.ekrs.ms.gov.pl/
http://www.dobroczyncaroku.pl/


www.maszglos.pl

Impreza lokalna

• rozrywka dla mieszkańców

• promocja organizacji

• nawiązanie współpracy z firmami

• fundraising

http://www.maszglos.pl/


Charytatywna loteria fantowa

• Loteria fantowa to gra losowa, w której wygrane są niepieniężne  

• „Mała” loteria fantowa – łączna wartość fantów do 5 247,12 zł (w 2021 roku)

• Łączną wartość losów obliczamy dzieląc wartość nagród przez 0,3

• Przy fantach o maksymalnej wartości można zarobić 17 490 zł 

• „Mała” loteria fantowa nie wymaga zezwoleń, jest wolna od opłat i podatków

• Loterię może zorganizować nawet osoba fizyczna

• Wystarczy zgłoszenie do Urzędu Celno-Skarbowego na 30 dni przed

• Minimum formalności, można je załatwić przez internet (www.biznes.gov.pl)



Charytatywna loteria fantowa

• Pozwala spieniężyć wszystko co mamy, co możemy dostać lub sami wyprodukować

• Możemy zamienić na pieniądze nawet to, czego nie mamy prawa sprzedawać…

• …i to za trzykrotność realnej wartości

• Nie wymaga zezwoleń, prowadzenia działalności odpłatnej czy gospodarczej

• Pozwala włączyć w zabawę całą społeczność

• Ma duży potencjał medialny

• Ułatwia zrobienie pierwszego podejścia do firm – nie jesteśmy petentem

• Jest powtarzalnym samograjem 



www.maszglos.pl

Wyścig kaczek

• Zamiast losu – gumowa kaczka

• Kaczki ścigają się w rzece, właściciel 
tej, która dopłynie pierwsza zdobywa 
nagrodę 

• Więcej – www.wyscigkaczek.pl

http://www.maszglos.pl/
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Bal charytatywny

• Impreza dla każdego

• Pieniądze z loterii i wpisowego

• Możliwość sponsoringu

http://www.maszglos.pl/
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Andrzejki

• Impreza dla każdego

• Klub daje miejsce i pobiera opłaty za 
wstęp

• Organizacja zapewnia gry i zabawy

http://www.maszglos.pl/
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Wyścig szczurów

• Impreza dla firm i osób indywidualnych

• Organizacja wymyśla i prowadzi

• Środki pochodzą z wpisowego i 
sprzedaży reklam na trasie

http://www.maszglos.pl/
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Masa krytyczna

• Impreza dla każdego

• Organizacja podłącza się do imprezy 
już prowadzonej lub organizuje własną

• Pieniądze ze zbiórki i sponsoringu

http://www.maszglos.pl/




Pytania?

napiszcie na czacie 



Baza wiedzy

www.forumdarczyncow.pl

www.dobroczyncaroku.pl

http://www.forumdarczyncow.pl/
http://www.dobroczyncaroku.pl/
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https://www.facebook.com/maszglos/


