
OPOLSKIE
STOWARZYSZENIE
REHABILITACJI

PORADNIK
PODOPIECZNEGO

ZBIERAJ
DAROWIZNY
W poradniku znajdziesz podpowiedzi jak
zacząć zbierać darowizny- wpłaty
pieniężne od wszystkich, którzy chcą
Cię wesprzeć w chorobie.

ZAKŁADAJ
ZBIÓRKI
W Stowarzyszeniu pomagamy zakładać
zbiórki na portalu siepomaga.pl oraz
zbiórki publiczne. 

ZBIERAJ 1%
PODATKU
Przekazanie 1% podatku to najbardziej
popularna forma wsparcia. Dowiedz się
jak skutecznie zacząć zbierać z nami
1%!

SIĘGAMY Z WAMI
PO NIEMOŻLIWE!

Nasi Podopieczni zebrali ponad 18 milionów złotych na
skomplikowane leczenie w USA, Niemczech, Hiszpanii i innych
krajach. Pozwoliło im to wrócić do zdrowia lub osiągnąć
samodzielność.
Będąc naszym Podopiecznym otrzymujesz wsparcie na każdym
etapie choroby.  Jesteś w dobrych rękach.



4 FORMY WSPARCIA

JAK ZBIERAĆ
PIENIĄDZE?

1% PODATKU

DAROWIZNY

ZBIÓRKI PUBLICZNE

ZBIÓRKA NA SIEPOMAGA.PL

zbiórka 1% podatku (80% kwoty zostaje zaksięgowane na subkoncie
podopiecznego, 20% jest przekazywane na cele statutowe
Stowarzyszenia)
darowizny
zbiórki publiczne
zbiórki na siepomaga.pl

Zakładając subkonto masz możliwość zbierania pieniędzy na leczenie i
rehabilitację. Pieniądze na subkoncie możesz zbierać wykorzystując 4
możliwości:

WAŻNE:
Pieniądze otrzymywane z subkonta nie stanowią darowizny, więc
nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych oraz nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od
spadków i darowizn,
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1 % PODATKU- 
CO WARTO WIEDZIEĆ
Zbiórka 1 procenta podatku to jedna z największych akcji w Polsce. Dla
darczyńcy jest to tylko 1%- dla Ciebie szansa na zdrowie, sprawność,
leczenie. 

Jak dotrzeć do osób, które mogą Cię wesprzeć? Zacznij od najbliższych,
rodziny, znajomych. 

Udostępnij prośbę o wsparcie na facebooku (pamiętaj, aby zamieścić
poprawny nr KRS 0000273196 oraz imię i nazwisko Podopiecznego).
Dotrzyj również do firm, do osób które rozliczają się na ryczałcie. Znów
możesz użyć wiadomości mailowych lub napisać prośbę listownie.  

Możesz również skorzystać z lokalnych gazet i napisać tam prośbę o
wsparcie, umieścić reklamę w mediach. Część naszych Podopiecznych
umieszcza również plakaty i wizytówki w lokalnych sklepach lub firmach.

Każdy pomysł na dotarcie do darczyńców jest dobry! :)

BĄDŹ
KREATYWNY 

Niektórzy z naszych Podopiecznych
w ramach podziękowania za
przekazanie 1% podatku robią
własnoręcznie mydełka, kartki z
podziękowaniami, kule do kąpieli,
kalendarze. 
Jest to z pewnością miły akcent,
który trochę zobowiązuje
darczyńcę, aby się odwdzięczyć i
1% przekazywać właśnie Tobie
każdego roku:) 

1%

Umieść zdjęcie w tle na
facebooku z numerem KRS i
prośbą o przekazanie 1%
Dodaj nakładkę Opolskiego
Stowarzyszenia Rehabilitacji
na zdjęcie profilowe
Załóż swój Fanpage i dodawaj
relacje z przebytych
rehabilitacji, konsultacji
lekarskich itp.
Udostępnij link do swojego
profilu na subkoncie
Wykorzystaj opcję "Utwórz
wydarzenie" by zebrać w
jednym miejscu osoby, które
chcą przekazać Ci 1%
podatku

WYKORZYSTAJ
SIŁĘ
FACEBOOKA 



ZBIERAJ DAROWIZNY
PRZEZ CAŁY ROK!

ZACZNIJ
DZIAŁAĆ!

Darowizny możesz zbierać przez cały rok! Wykorzystaj do tego nasze
wizytówki lub zaprojektuj swoją własną. Ważne, by znalazł się na niej
odpowiedni numer konta bankowego, nasze logo oraz imię i nazwisko
Podopiecznego.

PlusBank 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426
Tytuł przelewu: imie i nazwisko Podopiecznego

Wpłaty w walucie obcej: BNP Paribas 42 1750 0012 0000 0000
3101 6843 podając numer SWIFT PPABPLPKXXX

Jeśli projektujesz wizytówkę samodzielnie- dodaj do niej zdjęcie, to zawsze
pozytywnie wpływa na odbiór :) Możesz również wysłać projekt wizytówki
do nas, by mieć pewność, że nie zawiera żadnego błędu.

Jeśli wizytówki masz już gotowe
zacznij je rozdawać! Poproś
najbliższą rodzinę i znajomych, by
dotrzeć do jak największej liczby
osób. 

Wykorzystaj również facebooka i
udostępnij swój apel z prośbą o
wsparcie. Z doświadczenia wiemy,
że warto napisać kilka słów o
aktualnej sytuacji, na co
najbardziej są potrzebne pieniądze,
a także dołączyć zdjęcie. 

Uzupełnij również swój profil
subkonta (dodaj zdjęcie i opis).

Możesz również poinformować
swoich darczyńców, że nie
pobieramy żadnych prowizji z
darowizn, zatem kwota, którą
wpłacą darczyńcy trafi w całości
na Twoje subkonto. 

5 MILIONÓW
ZEBRANYCH!

Od początku naszej działalności
zebraliśmy ponad 5 milionów
złotych z darowizn- ta kwota w
100% trafiła do naszych
podopiecznych. Dzięki niej mogą
każdego dnia walczyć o zdrowie i
sprawność! 
To już niemal 15 lat naszej
działalności.



Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które przekażą
darowiznę na Twoje subkonto mogą odliczyć darowizny od kwoty
podlegającej opodatkowaniu do 6% swojego rocznego dochodu. Muszą
jedynie pamiętać o zachowaniu potwierdzenia przelewu na rachunek
bankowy Stowarzyszenia. Osoby fizyczne wykazują przekazaną darowiznę w
rozliczeniu rocznym w formularzu PIT-0.

Osoby prawne mogą natomiast odliczyć od podstawy opodatkowania
darowizny w kwocie nieprzewyższającej 10 % uzyskanego dochodu i
również muszą pamiętać o zachowaniu potwierdzenia przelewu. Osoby
prawne przekazane darowizny wykazują na formularzu CIT-D.

Pamiętaj o tym, by tytuł Twojej
wiadomości zaciekawił adresata,
był nietypowy. 
Zwracaj się w nim bezpośrednio do
właściciela/li firmy i koniecznie
umieść imię i nazwisko osoby,
której potrzebne jest wsparcie. 

Od tego jak brzmieć będzie
tytuł Twojej wiadomości zależy
to, czy ktoś ją przeczyta!

W treści maila warto zamieścić
zdjęcie Podopiecznego oraz
wskazać konkretny cel, na który
zostaną przekazane pieniądze.

UZYSKAJ WSPARCIE OD FIRM!

FIRMY MOGĄ ZYSKAĆ NA
TYM, ŻE CI POMAGAJĄ

SZUKAJ WSPARCIA
LOKALNIE

Jak znaleźć firmę, która wesprze Cię darowizną? Najprościej będzie szukać
firm, które mieszczą się w Twojej miejscowości, później kolejno- w
powiecie, województwie. Wykorzystaj do tego Internet! Wpisz w google np.
"fimy Opole" i przygotuj listę mailową firm, do których chcesz się zwrócić o
pomoc.



ZBIÓRKA PUBLICZNA

Przeprowadzając zbiórkę publiczną masz możliwość zbierania
pieniędzy podczas wydarzeń, imprez i koncertów czy też
ustawiając puszkę w sklepie, u fryzjera, kosmetyczki. Do tej pory
Podopieczni którzy korzystali z tej opcji wsparcia zebrali niemal
300 000 zł!

Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych
możesz wydawać tylko i wyłącznie na leczenie,
rehabilitację oraz inne koszty, które musisz ponosić w
związku z chorobą. 

https://rehabilitacjaopole.pl/zbiorka-publiczna/

ZAŁÓŻ ZBIÓRKĘ
PUBLICZNĄ!

DOCIERAJ DO
LOKALNEJ
SPOŁECZNOŚCI

ORGANIZUJ
WYDARZENIA I
ZBIERAJ PIENIĄDZE
PRZEZ CAŁY ROK

ZDOBĄDŹ
BEZPOSREDNI
KONTAKT Z
DARCZYŃCAMI

Załóż zbiórkę publiczną w
najbliższym sklepie, u
fryzjera, w szkole.

Zbiórka publiczna może
trwać przez cały rok!
Organizuj wydarzenia,
festyny, by zachęcić
darczyńców do wpłat.

Osoby, które znają Twoją
sytuację chętniej będą
chciały Cię wesprzeć.

https://rehabilitacjaopole.pl/zbiorka-publiczna/


wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania z naszej strony
internetowej: https://rehabilitacjaopole.pl/zbiorka-pieniedzy-na-
siepomaga/),
kosztorys lub fakturę proforma,
minimum 4 zdjęcia- w tym zdjęcie profilowe osoby na rzecz której ma
być przeprowadzona zbiórka.

Do założenia zbiórki potrzebne jest:

Zgłoszenie możesz wysłać do siepomaga.pl samodzielnie lub zgłosić się o
pomoc do nas. Jeśli skorzystasz z naszej pomocy, po weryfikacji zbiórki
przez siepomaga.pl otrzymasz maila z prośbą o potwierdzenie zbiórki.

Gdy zbiórka zostanie
utworzona zacznij ją
udostępniać! 

Link do zbiórki wyślij do
najbliższych. Udostępnij zbiórkę na
tablicy swojego facebooka. 

Możesz również  zwrócić się z
prośbą do lokalnych gazet o
promocję, być może Twoja historia
skłoni je do napisania artykułu.

Zbiórki na siepomaga. pl mają
ogromny zasięg. Portal jest już
doskonale znany w Polce, zatem
warto skorzystać z jego mocy. 

Nasi Podopieczni dzięki zbiórkom
na siepomaga.pl zebrali już ponad
MILION złotych na kosztowne
leczenie, operacje w USA,
Niemczech czy Hiszpanii. 

SIEPOMAGA.PL- JAK
ZAŁOŻYĆ ZBIÓRKĘ?

PROMOCJA
ZBIÓRKI 

https://rehabilitacjaopole.pl/zbiorka-pieniedzy-na-siepomaga/


Imię i Nazwisko
Podopiecznego

Stowarzyszenie zwraca pieniądze za poniesione koszty związane z
leczeniem i rehabilitacją. Jednak aby taki zwrot kosztów uzyskać konieczny
jest oryginał faktury, rachunek lub umowa cywilno-prawna ze
wskazaniem Podopiecznego Stowarzyszenia. 
Zatem np. kupując leki w aptece poproś zawsze o wystawienie faktury na
Imię i Nazwisko Podopiecznego (osoby chorej) lub jego opiekuna
faktycznego (np. rodzic). 

Aby otrzymać zwrot kosztów należy dostarczyć do nas (osobiście lub
pocztą tradycyjną) dokumenty takie jak:
-podanie o zwrot kosztów
-zestawienie faktur
-oryginały faktur, rachunków, umów cywilno-prawnych
-w przypadku faktur za leki, suplementy, paliwo lub bilety środków
komunikacji- oświadczenia.

Dokumenty dostarczone do Stowarzyszenia nie mogą być starsze niż 18
miesięcy! Dopuszczamy jednak sytuacje wyjątkowe- prosimy wtedy o
napisanie podania do Zarządu Stowarzyszenia. 

ZWROT KOSZTÓW- zwrot
pieniędzy na konto podopiecznego
lub jego opiekuna za poniesione
koszty.
Wtedy na fakturach w polu
NABYWCA/PŁATNIK powinny
widnieć dane podopiecznego lub
jego opiekuna.

OPŁATA- przelew na konto firmy
za nieopłacone dotychczas faktury/
rachunki. 
W takim przypadku w polu
NABYWCA/PŁATNIK powinny
widnieć dane:
Opolskie Stowarzyszenie
Rehabilitacji
ul. Samborska 15
45-316 Opole
NIP 7542893179

Bardzo ważne aby w uwagach/
opisie usługi widniało wtedy imię i
nazwisko Podopiecznego.
Fakturę na Stowarzyszenie można
wystawić tylko i wyłącznie po
upewnieniu się, że na subkoncie
znajduje się wystarczająca kwota
na opłacenie jej.

Uwaga!
Nie można składać
faktur/rachunków/umów które
były już rozliczone lub
zrefundowane w innej formie.

Przed dostarczeniem faktur
upewnij się że na subkoncie
dostępna jest wystarczająca ilość
pieniędzy do pokrycia kosztów! 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O
ZWROT KOSZTÓW?

Uzupełnia osoba, która

zwraca się o zwrot

kosztów -Podopieczny

lub jego Opiekun

Podpis osoby
składającej
dokumenty

WYRÓŻNIAMY
DWIE MOŻLIWOŚCI
WYKORZYSTANIA
PIENIĘDZY NA
SUBKONCIE



Wychodzimy na przeciw potrzebom naszych Podopiecznych. Wiemy jak ważna jest ciągłość finansowa, szczególnie w
momencie choroby. Staramy się więc trzymać naszego harmonogramu i działać systematycznie.

PONIEDZIAŁKI- księgujemy wszystkie wpływy na subkonta (darowizny, wypłaty z siepomaga.pl, wpływy ze zbiórek
publicznych).
CZWARTKI- wykonujemy przelewy: dokonujemy zwrotów kosztów, opłacamy faktury. 

HARMONOGRAM DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA

Dostęp do subkonta jest całodobowy, zatem możesz zalogować się w każdej chwili, by
sprawdzić jego stan. Logujemy się za pomocą numeru PESEL podopiecznego lub adresu
mailowego.  Logowanie do subkonta znajdziesz na naszej stronie internetowej (na samej
górze) lub wpisując ten link w przeglądarkę:
https://rehabilitacjaopole.pl/subkonta/pl/users/login
Pamiętaj, aby uzupełnić swoje subkonto o zdjęcie i opis. Wtedy nie będziesz anonimowy dla
swoich darczyńców!

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Ważne:
1% podatku zbieramy od stycznia do końca kwietnia. Pieniądze zostają jednak zaksięgowane w okolicy października. Jest to
niezależne od nas. W takim okresie otrzymujemy dane z Urzędu Skarbowego.

https://rehabilitacjaopole.pl/subkonta/pl/users/login


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Znajdziesz nas również w mediach społecznościowych
 

OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI

ul. Samborska 15
45-316 Opole

tel. 606 922 587
77 556 03 35

mail: info@rehabilitacjaopolepl

WWW.REHABILITACJAOPOLE.PL

https://www.facebook.com/rehabilitacjaopole
https://www.instagram.com/opolskie_stowarzyszenie/
https://www.youtube.com/channel/UCp8XgjfbnOnz08JAVW-LgVA?view_as=subscriber
http://www.rehabilitacjaopole.pl/
http://www.rehabilitacjaopole.pl/

