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Co zrobić, żeby zarobić, a jednocześnie pomóc innym –
czyli biznes odpowiedzialny społecznie
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i przedsiębiorców
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Przedsiębiorco,

czy prowadzisz już biznes odpowiedzialny społecznie?

Sprawdź teraz, jakie korzyści może Ci to przynieść!

Biznes odpowiedzialny społecznie to taki, który oprócz zysku dba także o ludzi i środowisko.
Jego kluczowymi wartościami są odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy i dialog społeczny.
Wspierając biznes aktywny społecznie, wspierasz godność człowieka.
Fundacja Sedeka wraz z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ponad
1700 Grup OPP i ponad 35 tysięcy dzieci chorych i niepełnosprawnych
z całego kraju, tworzą Wspólnotę „Zdążyć z Pomocą”. Prezydentem
Wspólnoty jest Beata Tyszkiewicz.
Fundacja Sedeka, poprzez realizację opracowanego przez siebie Programu
„Mieć i Być”, pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu odpowiedzialnego
biznesu.
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Beata Tyszkiewicz
prezydent Wspólnoty
„Zdążyć z Pomocą”

Program „Mieć i Być” powstał w celu aktywizacji społeczeństwa.
Możesz pomagać innym po swojemu, tak jak chcesz i potrafisz!
Jesteś człowiekiem nowoczesnym, pracujesz, prowadzisz firmę? Myślisz, że mógłbyś zrobić coś
dobrego, ale nie wiesz, w jaki sposób lub brak Ci czasu i środków… Program „Mieć i Być” jest
skierowany właśnie do Ciebie!
Mieć – bo miło jest mieć i dzięki temu móc realizować własne potrzeby i pomagać innym.
Być – bo radość z posiadania jest pełna dopiero wtedy, kiedy nasze pieniądze służą nie tylko
nam, ale także ważnym dla nas ideom. Jeżeli jeszcze poprzez pomaganie innym pomnażamy
własne środki, to już jest świetnie.

ul. Grzybowska 4 lok. 132 ● 00-131 Warszawa ● tel. 22 486 96 42
KRS 0000338389 ● www.sedeka.pl ● nr konta: 93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

Sprawdź, w jaki sposób promujemy ideę CSR i dlaczego warto
skorzystać z doświadczenia naszej Fundacji
Dzięki kilku prostym rozwiązaniom motywujemy obywateli do tego, żeby wzięli sprawy
w swoje ręce i zmieniali świat wokół siebie na lepszy.
Boisz się, że nie dasz rady?
Nie martw się, nie jesteś sam, nasza Fundacja powstała po to, aby Ci pomóc i zaproponować
gotowe, sprawdzone rozwiązania.
Przyświeca nam idea: Nie tylko mieć, ale także być. Nie trzeba mieć dużo, żeby się dzielić, i nie
trzeba wiele dawać, aby zmienić bardzo wiele!
W jaki sposób? Fundacja Sedeka umożliwia zbieranie 1% podatku i darowizn poprzez Grupy
OPP (Organizacji Pożytku Publicznego).
Grupę OPP może założyć każda osoba fizyczna, która chce nieść pomoc potrzebującym lub realizować własne cele prospołeczne. Grupa OPP może być utworzona i zasilana wpłatami pieniężnymi przez firmę lub pracowników oraz stanowić dla nich specjalny fundusz na cele pożytku
publicznego. Zgromadzone środki są przeznaczone do wydatkowania w dowolnym terminie.
Porozumienie z Fundacją zawiera założyciel Grupy OPP: prezes, właściciel firmy, inna aktywnie działająca osoba, a także młodzież powyżej 13 roku życia.
Aby zbierać środki finansowe na prowadzenie własnej działalności prospołecznej, można
przekazywać 1% podatku na swoją Grupę OPP w Fundacji Sedeka. Podobnie jest z darowiznami. Dzięki temu, że wygospodarujecie choćby niewielką kwotę na rzecz Grupy OPP, zapłacicie
później mniejszy podatek.
Ważne, że wszystkie zebrane w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na wybrany cel
pożytku publicznego. Cele OPP zostały określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późn. zm.
Podsumowując:
Nic nie tracicie, a możecie tylko zyskać i jednocześnie pomóc innym.
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Fundacja Sedeka nie pobiera żadnych opłat ani prowizji! Wszystko jest za darmo.

Dlaczego firmie opłaca się prowadzenie biznesu
odpowiedzialnego społecznie?
Korzyści z odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa powinny być rozpatrywane długofalowo. Są to:
• Wzrost zainteresowania inwestorów
Kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które mają
dobre wyniki finansowe, są zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest
uzależniona od jej wiarygodności społecznej.
• Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy
Wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, że w swoich wyborach kierują się oni
także zaufaniem do danej firmy i jej wiarygodnym wizerunkiem. Należy również pamiętać, że
część klientów znajduje się w grupie docelowej, do której jest skierowana pomoc, lub przynajmniej się z nią identyfikuje.
• Dobre relacje z miejscową społecznością i władzami lokalnymi
Udział firmy w życiu społeczności lokalnej oraz podejmowanie długofalowych i wymiernych
inwestycji społecznych ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. CSR umożliwia
przedsiębiorstwu trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz samorządowych.
• Wzrost konkurencyjności
Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki któremu firmy zdobywają przewagę konkurencyjną.
• Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy
Poprzez podejmowanie wyzwań odpowiedzialności społecznej firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy (pracowników, instytucji państwowych, kontrahentów,
klientów). Unika dzięki temu ponoszenia kosztów „złego partnerstwa”.
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• Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa stanowi jeden z elementów pozafinansowego
motywowania pracowników. Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy, widząc, że część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych –
również dla nich – problemów społecznych.
• Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników
Gdy poprawia się wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, zwiększa się
również atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku pracy. Pozwala to zachęcić nowych i zatrzymać najlepszych dotychczasowych pracowników.

Czy CSR dotyczy jedynie dużych korporacji?
Nie tylko. Po pierwsze, małe firmy często funkcjonują w pobliżu miejsca zamieszkania ich
właścicieli i pracowników. Są więc blisko lokalnych spraw. Po drugie, małe firmy angażują
się w rozwiązywanie miejscowych problemów dotyczących chociażby edukacji czy wspierania rynku pracy, pomocy tej nie definiując jako CSR.

1. Krok po kroku – jak zacząć?
Decydujesz, na co chcesz zbierać pieniądze
Możesz pozyskiwać środki na dowolny cel prospołeczny, który został wymieniony w Ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późn. zm.
Powyższa ustawa obejmuje 33 cele pożytku publicznego w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
bvbvbvbvspołeczeństwa;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3. działalności charytatywnej;
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4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6. ochrony i promocji zdrowia; w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a)udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23. ratownictwa i ochrony ludności;
24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
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25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
27. promocji i organizacji wolontariatu;
28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu
aaaaaaaaaiaustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
aaaaaiaaaaa(Dz. U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138);
30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a) rewitalizacji
33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

2. Podpisujesz z nami Porozumienie i zakładasz w ten sposób Grupę OPP
Aby to zrobić, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.sedeka.pl lub zadzwonić pod numer: 22 486 96 42.

3. Aktywizujesz się społecznie. Pomagasz tak, jak chcesz
… czyli mówisz wszystkim, których znasz, o swojej inicjatywie, zachęcasz ich do pomocy,
możesz wysyłać maile, dzwonić. Masz w końcu okazję, żeby się spotkać, porozmawiać,
nawiązać kontakt.
Prowadzisz firmę lub jesteś prezesem? To świetnie, masz więcej możliwości. Możesz odliczyć 1% podatku od swojego dochodu, możesz zachęcać pracowników, żeby też wsparli w ten
sposób obrany przez Ciebie cel. Cel społeczny może dotyczyć również Twojej firmy, możesz
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na przykład nieść pomoc swoim pracownikom, niepełnosprawnym, samotnym matkom, osobom w podeszłym wieku.

4. Odliczasz 1% podatku
Ty, Twoi znajomi i inne osoby fizyczne przy rozliczaniu PIT możecie wypełnić odpowiednią rubrykę i odliczyć 1% podatku na rzecz Grupy OPP.

5. Wpłacasz darowizny, które możesz odliczyć od dochodu
Jeśli chciałbyś wesprzeć dodatkowo obrany przez siebie cel, możesz wpłacić darowiznę,
która w całości zostanie przeznaczona na jego realizację. Będziesz mógł to kontrolować.
Pamiętaj, że każda darowizna może być odliczona od dochodu. Pomaganie się opłaca! Osoby
fizyczne oraz spółki osobowe mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT),
a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

6. Ty decydujesz, na co wydać zebrane pieniądze
Wszystkie zebrane przez Grupę OPP środki finansowe możecie wykorzystać na realizację wybranego celu społecznego. Jesteś Kierownikiem Grupy i Ty – a nie nikt inny – dbasz o to, żeby pieniądze się nie zmarnowały i trafiły tam, gdzie chcesz.
Jeśli jesteś prezesem lub właścicielem firmy, przedsiębiorcą i założysz Grupę OPP w naszej Fundacji, będziesz mógł zbudować wśród pracowników swój pozytywny wizerunek dzięki udzielaniu
im pomocy w trudnej sytuacji życiowej. Możesz np. zakupić wyprawki szkolne dla dzieci samotnych matek zatrudnionych w Twojej firmie, dostosować lokal do potrzeb niepełnosprawnych pracowników, powołać przedszkole przy swojej firmie, założyć lokalne radio lub uczynić cokolwiek
innego, co jest społecznie użyteczne, a akurat nie masz na to środków.

Jakiego wsparcia udziela Grupom OPP Fundacja Sedeka?
• Do dyspozycji utworzonej Grupy OPP bezpłatnie zostanie przeznaczone specjalne, wyodrębnione konto bankowe (Grupa nie ponosi żadnych kosztów związanych z prowadzeniem
subkonta).
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• Grupa OPP otrzyma bezpieczną, indywidualną podstronę informacyjną dotyczącą wspieranej inicjatywy.
• Fundacja zapewnia bezpłatną obsługę informatyczną podstrony Grupy na stronie
www.sedeka.pl
• Każda Grupa OPP ma możliwość kontrolowania przychodów i wydatków Grupy poprzez
bezpłatną, całodobową infolinię (22 486 96 42).
• Grupy OPP, zamawiając telefonicznie i poprzez e-mail wydawnictwa prezentowane na
stronie www.bremo.pl, korzystają z rabatu 50%. Mogą także włączyć się w ich sprzedaż
komisową – wtedy 50% dochodu zasili ich własne subkonto.
• Środki pochodzące z 1% podatku i darowizn można przechowywać na koncie i wydatkować
w dowolnym czasie.
• Fundacja nie pobiera żadnych prowizji od wpłat dokonywanych na konto Grupy OPP ani
opłat za ich prowadzenie.

W jaki sposób można przekazywać środki na rzecz Grup OPP?
Zadania dowolnej Grupy OPP można wesprzeć, przekazując 1% podatku, wpłacając darowiznę lub ofiarowując datek w ramach zbiórki publicznej.
1% podatku można przekazać na numer KRS Fundacji: 0000338389
Aby środki trafiły na konto konkretnej Grupy OPP, w rubryce PIT „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać w następującej kolejności dane Grupy OPP: Numer ewidencyjny – Nazwa Grupy.
Darowizny. Działalność Grup OPP można również wesprzeć, przekazując dowolną darowiznę.
Wystarczy dokonać wpłaty na konto:

93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

z dopiskiem: Numer ewidencyjny – Nazwa Grupy OPP.

Zbiórki publiczne. Środki na realizację celów Grup OPP można również pozyskiwać w ramach zbiórek publicznych. W celu przeprowadzenia zbiórki publicznej należy wypełnić
wniosek, który można pobrać ze strony: www.sedeka.pl w zakładce „Zbiórki publiczne”.
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Na czym polega refundacja poniesionych kosztów?
Refundacja kosztów następuje po wcześniejszym przedłożeniu przez Kierownika Grupy OPP
rachunków, faktur VAT, biletów komunikacyjnych lub innych dokumentów potwierdzających
poniesienie uzasadnionych kosztów.

Co zrobić, by bardziej zaangażować się w pomaganie?
Również na to mamy sposób. Zapraszamy Cię do naszego Centrum Aktywizacji Społecznej
Grzybowska 4 w Warszawie.
Opowiadając o sukcesach innych, chcemy pokazać uczestnikom, że pomaganie jest bardzo łatwe. Naprawdę niewiele trzeba, żeby ożyła nawet najbardziej nieprawdopodobna idea. Moc
sprawcza jest w każdym człowieku, musi ją tylko odkryć i jej użyć. Niektórzy posiadają naturalną potrzebę prospołecznego działania i samodzielnie angażują się w rozmaite akcje charytatywne. Większość osób jednak zauważa potrzebujących dopiero wtedy, gdy ich bliskich
znajomych lub rodzinę spotka nieszczęście.
W takich momentach odnajdują w sobie siłę i wykorzystują ją w sposób społecznie pożyteczny.
Bez względu na to, do której grupy należysz, Fundacja Sedeka będzie wspierać Twoje działania
i udostępni Ci odpowiednie narzędzia, abyś mógł nakierować swoją siłę do osiągnięcia konkretnego celu.
Spotkania w Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4 są prowadzone przez pracowników Fundacji. Zapraszamy także specjalistów, przedstawicieli różnych grup społecznych,
którzy uczą, jak aktywnie pomagać, trafiać do szerszego grona odbiorców, jak zachęcać innych
do własnej idei.
Organizujemy spotkania z beneficjentami najlepszych społecznych inicjatyw. Dzielimy się doświadczeniami i opiniami. Może również Ty chciałbyś spotkać się z nami, opowiedzieć o swoich sukcesach, zmotywować innych? Zapraszamy do poprowadzenia spotkania!
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Nie chcesz działać samodzielnie, a jednak chciałbyś pomóc?
Zrobimy to za Ciebie.
Wystarczy, że przekażesz 1% podatku lub darowiznę na cele statutowe Fundacji Sedeka,
a my przeznaczymy je na pomoc najbardziej potrzebującym Grupom OPP.
A może zalicytujesz na aukcjach charytatywnych na Allegro i wesprzesz cele statutowe naszej Fundacji?
Zachęcamy również do zamawiania książek i obrazów ze strony www.bremo.pl. Dochód
z ich sprzedaży wspomaga prowadzenie działalności Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”.
Mile widziane będzie również zadeklarowanie niewielkiej kwoty jako stałej darowizny na
rzecz Fundacji Sedeka. Wszystkie zebrane środki zostaną spożytkowane na wspieranie najbardziej potrzebujących Grup OPP.
Możesz też sam wybrać Grupę OPP spośród ponad 1700 wymienionych na naszej stronie
internetowej www.sedeka.pl i wpłacić pieniądze z przeznaczeniem konkretnie na tę Grupę.
Dodatkowo możesz rozpowszechniać informacje o naszej działalności wśród znajomych, rodziny, partnerów biznesowych, w mediach. Być może trafią one do kogoś, kto będzie zainteresowany założeniem Grupy OPP.

Pomóż nam pomagać, włącz swojego Facebooka w działanie
Chcesz wesprzeć naszą Fundację lub wybraną Grupę OPP? Jeżeli masz swój profil na
Facebooku możesz utworzyć zbiórkę na rzecz wybranej organizacji charytatywnej.
Szczegóły dotyczące tworzenia zbiórek znajdziesz na naszej stronie: www.sedeka.pl
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