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M

otywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godno-

ści ludzkiej i dbania o dobro wspólne przy zachowaniu
różnorodności kulturalnej i pluralizmu oraz świadomi
spoczywającej na nas moralnej odpowiedzialności wynikającej z pozyskiwania środków na działalność społeczną, pragnąc zdefiniować wartości, pomagające pogłębić
transparentność, chronić prywatność i godność podopiecznych, a także zdobyć zaufanie społeczne i sprostać
oczekiwaniom darczyńców, szanując ich prywatność,
niezależność i interesy my, niżej podpisani, niniejszym
przyjmujemy Deklarację Etyczną Fundraisingu i zobowiązujemy się do przestrzegania jej zasad.

Rozdział 1

Zasady ogólne
Art. 1.
Niniejsza Deklaracja reguluje postępowanie organizacji pozarządowych, w tym ich
członków, pracowników i wolontariuszy, a także zawodowych fundraiserów wykonujących czynności na ich rzecz, w zakresie pozyskiwania środków i wydatkowania
ich na rzecz beneficjentów.
Art. 2.
Organizacje i fundraiserzy realizując cele i misje organizacji postępują zgodnie z dobrem darczyńców i beneficjentów, szanując ich godność i prywatność.
Art. 3.
Organizacje i fundraiserzy są moralnie odpowiedzialni za praktykę trzeciego sektora
i społeczeństwa obywatelskiego oraz powinni uwzględniać ich dobro w swoim postępowaniu.
Art. 4.
Organizacje i fundraiserzy dbają o zaufanie do trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego oraz nie powinni postępować w sposób, który podważałby to zaufanie.
Art. 5.
Organizacje i fundraiserzy powinni dążyć do inspirowania innych własną postawą,
w tym do postępowania innych organizacji i fundraiserów zgodnie z zasadami etyki
zawartymi w niniejszej Deklaracji.
Art. 6.
Organizacje i fundraiserzy postępują zgodnie z zasadami prawdomówności i uczciwości.
Art. 7.
Organizacje i fundraiserzy postępują bezinteresownie i z poświęceniem, przedkładając cele organizacji ponad interes własny. Ich wynagrodzenia powinny być rozsądne
i kształtowane zgodnie z postanowieniami niniejszej Deklaracji.
Art. 8.
Organizacje i fundraiserzy w sposób ciągły pogłębiają swoją wiedzę i doskonalą
umiejętności praktyczne.
Art. 9.
Organizacje i fundraiserzy postępują zgodnie z prawem regulującym działalność
organizacji pozarządowych i fundraisingu oraz działają na rzecz regulacji prawnych
sprzyjających przestrzeganiu zasad etyki zawartych w niniejszej Deklaracji.

Rozdział 2

Organizacje
Art. 10.
Organizacje, w tym ich członkowie, pracownicy i wolontariusze w zakresie pozyskiwania środków i wydatkowania ich na rzecz beneficjentów kierują się zasadami ogólnymi zawartymi w rozdziale poprzedzającym oraz zasadami zawartymi w niniejszym
rozdziale.
Art. 11.
1.	Organizacja ma jasno sformułowaną misję i cele oraz dba, aby były one znane
członkom, pracownikom, wolontariuszom i darczyńcom organizacji. Misja i cele
organizacji prezentowane są w sposób łatwo dostępny w Internecie oraz w innych
materiałach informacyjnych organizacji.
2 .	Organizacja rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie sprawozdawczości, w szczególności publikuje w sposób określony w ustępie poprzedzającym pełne sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz podaje do publicznej
wiadomości skład osobowy organów zarządzających i nadzorczych.
Art. 12.
1.	Organizacja szanuje autonomię darczyńcy, w szczególności przeznacza i wydatkuje środki zgodnie z jego wolą.
2 .	Organizacja informuje darczyńców o przeznaczeniu i sposobie wydatkowania pozyskanych od niego środków oraz dokłada starań, aby wyjaśnić skutki podatkowe
związane ze wsparciem organizacji.
3.	Organizacja dokłada starań, aby wsparcie organizacji realizowało interes darczyńcy w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z dobrem beneficjentów organizacji
oraz z zastrzeżeniem art. 13 niniejszej Deklaracji.
Art. 13.
1.	Organizacja wydatkuje pozyskane środki w sposób oszczędny i efektywny.
2.	Organizacja wybiera dostawców produktów i usług w sposób jawny i pisemnie
udokumentowany, dokonując odpowiedniej archiwizacji dokumentów oraz udostępniając je do wglądu osobom do tego uprawnionym.
3.	Organizacja dba, aby członkowie, pracownicy i wolontariusze organizacji nie
czerpali korzyści osobistych związanych z wyborem dostawców produktów lub
usług.
Art. 14.
Konkurencja między organizacjami odbywa się w sposób uczciwy, z zachowaniem
wzajemnej życzliwości oraz gotowości do współpracy dla dobra beneficjentów.
Art. 15.
Organizacja dba, aby członkowie, pracownicy i wolontariusze organizacji badali na
każdym etapie wykonywania czynności na rzecz organizacji, czy nie występuje konflikt interesów w jakiejkolwiek postaci. Art. 17 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Fundr aiserzy
Art. 16.
Fundraiser jest pośrednikiem między organizacjami i darczyńcami zobowiązanym do:
1)	lojalnego działania na rzecz organizacji, mającego na celu pozyskanie przez nią
środków od darczyńców,
2)	uwzględniania w swoim działaniu interesu darczyńców w zakresie, w jakim jest to
możliwe w działaniach organizacji, w szczególności, w jakim nie jest to sprzeczne
z dobrem jej beneficjentów,
3)	doradzania organizacjom i darczyńcom w kwestiach zakresu i sposobów współpracy między nimi optymalnych dla dobra beneficjentów organizacji.
Art. 17.	
1.	Fundraiser na każdym etapie wykonywania czynności na rzecz organizacji bada,
czy nie występuje konflikt interesów w jakiejkolwiek postaci.
2.	W przypadku stwierdzenia istnienia konfliktu interesów fundraiser informuje
o tym niezwłocznie wszystkie zainteresowane podmioty oraz zaprzestaje wykonywania czynności na rzecz organizacji.
3.	Konflikt interesów występuje w szczególności, gdy fundraiser lub bliska mu osoba:
	1) jest osobiście lub majątkowo zainteresowany w wyniku czynności wykonywanych na rzecz organizacji;
	2) pozostaje w stosunku pracy lub jest zatrudniony z innego tytułu u darczyńcy
lub sprawuje nadzór lub kontrolę nad jego działalnością;
	3) pozostaje w stosunku sporu, w szczególności sporu prawnego, z organizacją
lub z potencjalnym darczyńcą.
4.	Obowiązki, o których mowa w ustępach poprzedzających nie uchybiają obowiązkom z art. 19 i art. 22 niniejszej Deklaracji.
Rozdział 4

Stosunki fundr aiser a z organizacjami
Art. 18.
1.	Fundraiser ustala swoje wynagrodzenie w porozumieniu z organizacją przed rozpoczęciem z nią współpracy i zapewnia jego jasne określenie co do wysokości lub
metody wyliczenia.
2.	Wynagrodzenie fundraisera powinno odpowiadać czasowi i nakładom jego pracy, poniesionym kosztom, doświadczeniu i kwalifikacjom oraz nie odbiegać od
zwykłych wynagrodzeń w danej organizacji.
3.	Wynagrodzenie fundraisera nie powinno być zależne od wielkości środków pozyskanych od darczyńców..

Art. 19.
Fundraiser może jednocześnie działać na rzecz kliku organizacji, jednakże powinien
on o tej okoliczności poinformować zainteresowane organizacje i zrezygnować ze
współpracy w przypadku ich sprzeciwu.
Rozdział 5

Stosunki fundr aiser a z darczyńcami
Art. 20.
Fundraiser prowadzi negocjacje z potencjalnymi darczyńcami uczciwie, w pełni
informując ich o celach i misji organizacji oraz o przeznaczeniu i sposobie wydatkowania pozyskanych od nich środków, a także dokłada starań, aby wyjaśnić skutki
podatkowe związane ze wsparciem organizacji.
Art. 21.
Fundraiser udziela informacji o wysokości swojego wynagrodzenia na każdą prośbę
potencjalnych darczyńców zgłoszoną przed rozpoczęciem lub w toku negocjacji oraz
odmawia przyjęcia od nich jakichkolwiek dodatkowych gratyfikacji.
Art. 22.
W przypadku negocjacji z dwoma lub większą liczbą potencjalnych darczyńców
o sprzecznych interesach, w szczególności będących konkurentami na jednym rynku
lub pozostających w sporze prawnym, fundraiser informuje każdego z nich o tym
fakcie.
Rozdział 6

Stosunki między fundr aiser ami
Art. 23.
Jeżeli obowiązki fundraisera określone w niniejszym rozdziale kolidują z interesem
organizacji, darczyńców lub beneficjentów, ich interes jest nadrzędny, z tymże fundraiser może ze względu na tę kolizję zrezygnować z wykonywania czynności na rzecz
organizacji.
Art. 24.
Stosunki między fundraiserami opierają się na współdziałaniu w realizacji zadań
i koleżeństwie zawodowym.
Art. 25.
Fundraiserzy powinni służyć sobie radą i pomocą, a konflikty między nimi powinny
być w miarę możliwości rozwiązywane polubownie.
Art. 26.
W przypadku gdy fundraiser dowiaduje się o niezgodnym z postanowieniami niniejszej Deklaracji postępowaniu innego fundraisera jest obowiązany zwrócić mu uwagę,
a jeżeli nie przyniesie to skutku może podjąć jego rzeczową publiczną krytykę.

