1% podatku ma sens

ARCHIWUM FUNDACJI

Jak co roku, w chwili og∏oszenia przez Ministerstwo Finansów kwot przekazanych przez podatników z 1% w mediach toczy si´ dyskusja o s∏usznoÊci tej idei.
W niemal ka˝dym artykule pojawia si´ nazwa Fundacji Dzieciom „Zdà˝yç z Pomocà”, jako ˝e zosta∏a najhojniej obdarowana przez podatników. Jednak prawie
nigdzie nie s∏ychaç g∏osu samej Fundacji.
O tym, co robi Fundacja i jak odnosi si´ do zarzutów przeciwników przekazywania 1% podatku, pytamy twórc´ i prezesa Fundacji Dzieciom „Zdà˝yç z Pomocà”
Stanis∏awa Kowalskiego.

Prezes Fundacji Stanis∏aw Kowalski podczas otwarcia OÊrodka Rehabilitacyjnego
Amicus.

W 2012 r. Fundacja zebra∏a najwi´cej pieni´dzy z tytu∏u 1% podatku,
czyli 108 mln z∏. To chyba dra˝ni
wiele osób?
Niestety niektórzy widzà tylko kwot´. Zapominajà, ˝e sà to pieniàdze przekazane
dla dzieci potrzebujàcych pomocy. Prawie 19 tys. moich podopiecznych dzi´ki
tym pieniàdzom ma szans´ na popraw´
jakoÊci ˝ycia. Zrozumia∏e jest, ˝e nikt,
kto ma zdrowe dzieci, kto widzi, jak pi´knie si´ rozwijajà, nie ma poj´cia, co to
znaczy mieç dziecko niepe∏nosprawne
lub beznadziejnie chore. Nikt te˝ nie wie,
ile pieni´dzy wymaga rehabilitacja dzieci
chorych czy niepe∏nosprawnych.
Wspomniana kwota 108 mln z∏ podzielona mi´dzy moich podopiecznych daje
w przybli˝eniu ok. 5 800 z∏ na jedno
dziecko. Tymczasem dwutygodniowy
turnus rehabilitacyjny kosztuje oko∏o 5
tys. z∏. Niepe∏nosprawne dziecko potrzebuje co najmniej kilku turnusów w roku.
Rehabilitacja trwa latami. Mo˝na wi´c
∏atwo obliczyç, ile pieni´dzy musieliby
wydaç rodzice rocznie, gdyby im przysz∏o
p∏aciç z w∏asnej kieszeni. Koszt codziennych zabiegów usprawniajàcych, specjalistycznej diety i lekarstw to nawet 100 tys. z∏ rocznie.
Jak uda∏o si´ Paƒstwu przekonaç
tak wielu podatników do przekazania 1% podatku w∏aÊnie Fundacji
Dzieciom „Zdà˝yç z Pomocà”?
To zas∏uga przede wszystkim podopiecznych i ich opiekunów. Oni nie czekajà
wy∏àcznie na opiek´ naszego paƒstwa,
która niestety jest niewystarczajàca, ale
biorà sprawy w swoje r´ce. Przekonujà
rodzin´, znajomych, lokalne spo∏ecznoÊci o tym, jak du˝e znaczenie mo˝e
mieç dla zdrowia dziecka i jego prawid∏owego rozwoju 1% podatku. Podatnicy równie˝ wolà sami decydowaç, na jakie cele ich podatek jest przekazywany.
Poprzez naszà Fundacj´ obdarowujà
dzieci, które wymagajà drogiego, specjalistycznego leczenia lub fachowej rehabilitacji. To Êwiadczy o du˝ym zaufaniu wobec nas.
Krytyk´ budzi system subkont wprowadzony nie tylko przez Pana Fundacj´, ale i kilka innych, a tak˝e to,
˝e te fundacje pobierajà prowizje
od wp∏at.
Niektóre fundacje pobierajà prowizj´.
Ja jej nie pobieram. I zawsze to podkre-

Êlam. Pomys∏ subkont wyszed∏ tak naprawd´ od samych rodziców.
S∏uszna wyda∏a mi si´ zasada, ˝eby ich
w∏àczyç do zbiórki pieni´dzy, bo taki
system jest i skuteczniejszy, i taƒszy,
przede wszystkim dla nich samych.
Gdybym chcia∏ dla prawie 19 tys. podopiecznych zebraç ka˝dego roku fundusze na kolejne rehabilitacje czy terapie lecznicze, musia∏bym zatrudniç
wielki sztab ludzi. Musia∏bym te˝ wydaç
gigantyczne kwoty na kampanie reklamowe, co zresztà niektóre fundacje robià. W naszej Fundacji rodzice organizujà zbiórk´ wÊród bli˝szych i dalszych
znajomych, którzy doskonale orientujà
si´ w ich problemach i ch´tnie przekazujà ten 1 % na subkonto dziecka.
Zdeterminowani w walce o ˝ycie i zdrowie swoich pociech przej´li na siebie
ci´˝ar chodzenia i proszenia, argumentujàc, ˝e Fundacja Dzieciom „Zdà˝yç
z Pomocà” nie pobiera z tego ani grosza prowizji. Dla darczyƒców jest to
bardzo wa˝ny argument.
Pojawiajà si´ opinie, ˝e przekazywanie fundacjom 1 % podatku jest jego
prywatyzacjà i ˝e s∏u˝y to tylko wybranym.
Tak mo˝e myÊleç tylko ktoÊ, kto nie
ma poj´cia, z jakà materià si´ zmagamy. JeÊli potraktujemy osoby chore
i niepe∏nosprawne jako wybraƒców,
to si´ z tà tezà zgadzam. Nie wiem
tylko, czy osoba zdrowa chcia∏aby
zostaç takim wybraƒcem, nawet
za du˝e pieniàdze?
Warto tu jeszcze wspomnieç o kosztach obs∏ugi subkont. To 100 tys. z∏,
w tym sà koszty pracowników, infolinii,
systemu informatycznego. Ponad 20
osób pracuje na to, ˝eby rocznie refundowaç ponad 500 tys. faktur i rachunków wynikajàcych z wykonania operacji
w Polsce i za granicà, d∏ugotrwa∏ego
leczenia i rehabilitacji, kupna sprz´tu
medycznego, lekarstw czy pomocy
edukacyjnych. Jest to g∏ówny ci´˝ar finansowy, jaki ponosi Fundacja. Prowadzimy infolini´, a tak˝e wdro˝yliÊmy
informatyczny system zarzàdzania
usprawniajàcy ksi´gowoÊç i prowadzenie subkont. JeÊli jakaÊ informacja ju˝
raz b´dzie wprowadzona do systemu,
jest kontrolowana i przekazywana
do wszystkich pracowników. I tutaj
jest bezwzgl´dnie przestrzegana dyscyplina informacyjna i finansowa.

Taki system nie potrzebuje kontroli?
Co roku mamy audyt, a prawo o prowadzeniu organizacji po˝ytku publicznego
zobowiàzuje nas do publikacji sprawozdania finansowego. Przychodzà równie˝
kontrole z Urz´du Skarbowego. W ubieg∏ym roku mieliÊmy kontrol´ z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej. Trwa∏a 3 miesiàce. Nie by∏o ˝adnych uwag.
To zas∏uga wspomnianego systemu,
który pozwala prowadziç dok∏adnà ewidencj´. Trzeba jednak uczciwie powiedzieç, kontrola wypada najlepiej, kiedy
rodzice pilnujà nas, a my ich. To nasz
wspólny interes. JesteÊmy transparentni.
A czy nie by∏oby lepiej, gdyby ka˝da
rodzina, która ma powa˝ne zdrowotne problemy z dzieçmi, sama zak∏ada∏a fundacj´? Nikt by nie mia∏ ˝alu,
˝e idea przekazywania 1% podatku
przez podatników zosta∏a wypaczona.
OczywiÊcie, ka˝dy rodzic ma prawo zak∏adaç fundacj´ i jà prowadziç. W przypadku naszej grupy podopiecznych by∏oby to prawie 19 tys. fundacji, gdyby
oczywiÊcie wszyscy tego chcieli. Tyle ˝e
wtedy ka˝da rodzina musia∏aby pokrywaç z w∏asnych przychodów wszystkie
koszty zwiàzane z prowadzeniem fundacji, bezpoÊrednie i poÊrednie. Rodzice
by temu nie podo∏ali. Nasza Fundacja
nie doÊç, ˝e nie zabiera im ani z∏otówki,
w dodatku oferuje im system Êwiadczeƒ
towarzyszàcych, jak np. darmowy hostel
podczas pobytu dzieci na turnusach rehabilitacyjnych czy szkolenia prawno-psychologiczne. Rodzice otrzymujà
od nas materia∏y pomocnicze: broszury,
p∏yty CD z instrukcjami, jak rehabilitowaç dziecko w domu mi´dzy turnusami.
Gdy fundusze zebrane na subkoncie
dziecka nie wystarczajà na pokrycie
kosztów zwiàzanych z ratowaniem jego
˝ycia lub zdrowia, Fundacja dop∏aca
brakujàcà kwot´ ze Êrodków pozyskanych z organizowanych zbiórek i dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Z jakich Êrodków zbudowa∏ Pan
OÊrodek Rehabilitacji AMICUS,
w którym od 2010 roku podopieczni
majà mo˝liwoÊç darmowej rehabilitacji?
Tak˝e ze Êrodków pozyskanych z 1% podatku, tyle ˝e przekazanych na ogólne
cele Fundacji. W wyniku rozmów z rodzicami naszych podopiecznych doszliÊmy
do wniosku, ˝e cz´sto nie op∏aca si´
przekazywaç z ich subkont du˝ych kwot
na rehabilitacj´ w komercyjnych oÊrodkach zewn´trznych. Wygórowane ceny
nie zawsze sà adekwatne do jakoÊci
Êwiadczonych us∏ug. Lepiej wi´c utworzyç w∏asne oÊrodki lecznicze na wysokim poziomie. WybudowaliÊmy wi´c
w Warszawie na ˚oliborzu nowoczesny
oÊrodek AMICUS. Przyjmujà w nim
Êwietni specjaliÊci od rehabilitacji. Wraz
z wyposa˝eniem kosztowa∏ ponad 6 mln
z∏otych. Zapotrzebowanie na rehabilitacj´ jest tak du˝e, ˝e budujemy nast´pny
oÊrodek, jeszcze wi´kszy i nowoczeÊniejszy. Jego wst´pny bud˝et to 8 mln
z∏. Dzi´ki temu z codziennych rehabilitacji b´dzie mog∏o korzystaç u nas ponad 100 dzieci. Rodzinom, które przyje˝d˝ajà do nas z najdalszych zakàtków
Polski, oferujemy darmowy hostel
w centrum Warszawy. Mogà w nim zamieszkaç trzy rodziny jednoczeÊnie. Jest

to istotna ulga dla ich bud˝etu rodzinnego, bo przecie˝ hotel w stolicy sporo
kosztuje, a turnus rehabilitacyjny trwa
dwa tygodnie. Potrzeby sà znacznie
wi´ksze, wi´c budujemy drugi hostel
na warszawskim ˚oliborzu. B´dà mog∏y
z niego korzystaç dodatkowo trzy rodziny.
Jak udaje si´ Panu zach´caç darczyƒców do przekazywania darowizn?
Organizacji OPP jest w Polsce ponad
6 tys.
To jest zas∏uga tego, ˝e pracujemy rzetelnie i uczciwie. Dok∏adnie rozliczamy
si´ z tych pieni´dzy, które sà wp∏acane
dla dzieci. I darczyƒcy wiedzà o tym. Dochodzà do nas informacje, ˝e inne fundacje zabierajà na koszty w∏asne 20%
albo 40%. Kiedy 10 lat temu, b´dàc
w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych,
zapyta∏em dyrektora, jak du˝e mogà byç
koszty w∏asne fundacji, odpowiedzia∏, ˝e
ok. 20%, ale ˝e sà fundacje, których
koszty wynoszà wi´cej. Tymczasem nasze koszty ju˝ od kilku lat to niewiele ponad 4%.
Coraz g∏oÊniej mówi si´ o z∏ych konsekwencjach istnienia subkont oraz
nowelizacji przepisów zwiàzanych
z 1% podatku. JeÊli 1% zostanie cofni´ty, jak Pan widzi dzia∏alnoÊç swojej Fundacji?
Zostanie sparali˝owana. A rodzice nie
dadzà sobie rady. Nie b´dà leczyç dzieci, nie b´dà ich rehabilitowaç. ˚eby
dziecko mog∏o chodziç, czy mówiç czy
choçby trzymaç kubek, to wymaga d∏ugotrwa∏ej rehabilitacji. Ona nie koƒczy
si´ po pierwszym turnusie. Dzieci dorastajà, niektóre pokoƒczy∏y studia, pracujà, ale przez ca∏y czas powinny korzystaç z rehabilitacji. Mamy grup´ ju˝ doros∏ych osób, które nadal korzystajà
z naszej opieki.
Co Pan zrobi z ca∏à infrastrukturà,
jeÊli ten 1% zostanie cofni´ty? Mo˝e
jednak darczyƒcy nadal b´dà wp∏acaç pieniàdze z w∏asnych kieszeni.
Obawiam si´, ˝e nie. Wiele osób poczu∏o si´ zwolnionych z dobroczynnoÊci
z chwilà, kiedy wszed∏ w ˝ycie 1%. Musia∏oby si´ odtworzyç taki stan, jaki by∏
kiedyÊ, kiedy ludzie czuli si´ moralnie
zobligowani do si´gni´cia do swojej kieszeni. Ale dzisiaj nie b´dzie proste, by
ludzi znów do tego przyzwyczaiç. Przekonaç, ˝e je˝eli nie pomogà, to te dzieci
umrà lub b´dà kalekami bez szans
na uzdrowienie. A wracajàc do pierwszej
cz´Êci pytania, tak jak paƒstwo wysprzedaje swój majàtek: szko∏y, budynki, tak
i Fundacja musia∏aby swój majàtek
sprzedaç, ˝eby jakiejÊ ma∏ej, wybranej
grupie dzieci pomagaç.
Dzieci uhonorowa∏y Pana Orderem
UÊmiechu – najwy˝szym wyró˝nieniem, które przyznajà doros∏ym.
T´ nagrod´ najbardziej sobie ceni´. Nie
ma nic pi´kniejszego, jak uÊmiech
szcz´Êliwego dziecka, któremu mog∏em
pomóc. Otrzyma∏em tak˝e niezwykle
presti˝owe odznaczenie imienia Lwa To∏stoja przyznane przez Mi´dzynarodowe
Stowarzyszenie Fundacji Dzieci´cych
dzia∏ajàce w Rosji. WczeÊniej, 14 lat temu, odznaczenie takie dosta∏ tylko jeden Polak, Adam ¸opatko, pierwszy s´dzia Sàdu Najwy˝szego w Polsce, który

Dzia∏alnoÊç Fundacji
w liczbach

• 60 dzieci korzysta codziennie
z bezp∏atnej rehabilitacji
w OÊrodku Amicus

• 40 dzieci b´dzie korzystaç
codziennie z rehabilitacji
w nowym oÊrodku

• 800 dzieci oczekuje na turnus
rehabilitacyjny

• 3 rodziny korzystajà

z bezp∏atnego pobytu w hostelu

• 3 rodziny b´dà korzystaç

z nowego bezp∏atnego hostelu

• 6 mln z∏ kosztowa∏o

uruchomienie oraz wyposa˝enie
OÊrodka Amicus

• 8 mln z∏ wynoszà przybli˝one
koszty uruchomienia nowego
oÊrodka

• 24 tys. z∏ wynosi miesi´czny
koszt utrzymania OÊrodka
Amicus

• 12 tys. z∏ kosztuje miesi´czne
utrzymanie hostelu

• 200 tys. z∏ poch∏onie

uruchomienie nowego hostelu

• 100 tys. z∏ to miesi´czny koszt
obs∏ugi prawie 19 tys. subkont

• ponad 8 mln z∏ co miesiàc

Fundacja przekazuje
na refundacj´ kosztów leczenia
i rehabilitacji podopiecznych

by∏ wspó∏autorem konwencji praw dziecka dla ONZ. Mam odznaczenia paƒstwowe od dwóch poprzednich prezydentów: Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi i Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Mam te˝ wiele odznaczeƒ od ró˝nych
organizacji spo∏ecznych.
Przeby∏ Pan d∏ugà drog´, Fundacja
wkrótce b´dzie obchodzi∏a 15-lecie
istnienia. Jak dosz∏o do tego, ˝e zajà∏ si´ Pan dobroczynnoÊcià?
WczeÊniej prze˝y∏em tragedi´. Moja ˝ona zgin´∏a w wypadku samochodowym.
Moje podejÊcie do ˝ycia si´ przewartoÊciowa∏o. Zrozumia∏em, ˝e powiedzenie
„trzeba byç, a nie mieç” ma g∏´boki
sens. Wiedzia∏em, co to znaczy mieç
majàtek. I ˝e ten majàtek nie da∏ mi
szcz´Êcia. Postanowi∏em wi´c, ˝e nie
b´d´ ju˝ zabiega∏ tylko o w∏asny byt, ale
tak˝e pomaga∏ tym, którzy tego potrzebujà. Tak powoli narodzi∏a si´ koncepcja
powo∏ania Fundacji Dzieciom „Zdà˝yç
z Pomocà”. Moim najwi´kszym sukcesem jest to, ˝e uda∏o si´ ju˝ tak wielu
dzieciom pomóc.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Danuta Górecka

