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Helpimgthoseinneedofabusinesse'rtie'iipriseisamele`im'ii.±ofgood
PR -looks good, adds prestige, omd cleaws th compamy's co!i!iscience.

Should we always help? Whbn cam help do more ha:riin thom good?
How do we choose a bemeficiowy, omd is ti poss{ble to help

wi±howi spending a dime?

Jest  pewna  niepisana  zasada,  która  mówi,  że  powi-
nieneś   przeznaczać   określony   procent  swoich   do-
chodów  na  działalność  charytatywną.  A  co jeśli  sam
ledwo  wiążesz   koniec   z   końcem?  Kluczem  jest  tu
słowo  „dochody".  Uważam,  że  lepiej jest wstrzymać
się  z  pomaganiem  do  chwili,  kiedy  wyjdziesz  z  dłu-

gów i zaczniesz uzyskiwać realne dochody. Być może
szybciej  będzie  Cię  stać  na  to,  żeby  udzielić  dużo
większego wsparcia.  Pamiętaj,  że  aby  móc  efektyw-
nie  pomagać  innym,  najpierw sam  musisz  pomóc so-
bie. Możesz ewentualnie zamiast pomocy finansowej,
w ramach oderwania się na chwilę od swoich działań
biznesowych,  pomalować  jakiś  ośrodek  opieki,  po-
sadzić  las  lub wyremontować  budy  dla  psów  -czyli
udzielić pomocy niematerialnej.

Kiedy  już  będziesz  gotowy  na  to,  żeby  pomagać,
może okazać się, że wcale niejest łatwo wybrać cel.
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There is a certain unwritten rule thot states that you
should dedicate a certain percentage of your income
to charity. But what if you yourself are barely moking
it? The key word here is "income". I believe it is best
to hold off on helping others until you yourself are out
of debt ond stort having a real income. It might be the
case that this will allow you to be able to help others
more quickly cind in o more reolistic way. Remember,
to effectively help others, you fjrst must help yourself.
Eventuolly, instead of financial assistance, you can
break awciy from your daily business routine to:
paint a clinic. plcint a forest. or renovate dog houses
- in other words providing non-moterial help.

When you are ready to help, it may turn out that it
really is not thc]t eosy to choose o beneficiory 1 took
months to find mine; and 1 learned that we get most
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Sam  poszukiwałem  go  przez  kilka  miesięcy  i  nauczy-
łem  się, że najbardziej  pobudza  nas działanie doraźne,
kiedy  komunikat j.est prosty -  „Wpłać,  bo jeśli  tego  nie
zrobisz,  to  ktoś  umrze".  Rozmawiałem  z  organizacjami
ekologicznymi,   które   odradziły   nam   działania   syste-
mowe,  zorientowane  na  ochronę  powietrza  w  naszym
kraju.  Same  wolą  organizować  zbiórkę  pieniędzy  dla
umierających dzieci w oddalonym o tysiące kilometrów
i ogarniętym wojną kraju. Dlaczego? Bo od 10 lat mówią,
że mamy najbardziej  zanieczyszczone powietrze w Eu-
ropie. w wyniku czego umiera  u  nas  rocznie 45 tysięcy
osób, ale nikt się tym nie przejmuje. Nie jest to pierwszy
przypadek,   kiedy  wolimy  leczyć   niż  zapobiegać.   Pró-
bowałem  też  wesprzeć  schronisko  dla  psów  -  znowu
systemowo, tak abyjuż nigdy nie miało ono problemów
z rachunkami za prąd. Pomoc miała polegać na uzbiera-
niu środków na pakiet udziałów w elektrowni wiatrowej,
z  której  dochód  pokrywałby  rachunki  za  energię  elek-
tryczną  schroniska.  Najwidoczniej jednak wolą  oni  do-
raźnie gasić pożary, prosząc o wpłaty na konto zakładu
energetycznego za każdym  razem, kiedy ten odcina im
zasilanie.  Podobnie zresztąjak  inna  przypadkowo spo-
tkana  fundacja,  której  zaproponowałem  wsparcie  i  po-
prosiłem o kontakt, bo sami  nie mieli wizytówki -nadal
czekam na kontakt z ich strony.
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excited about campaigns thot have an immediate
effect and the message is simple -UDonate
or someone mciy die". I spoke to ecological
organisations, which recommended against
systemic campaigns concentroted on protecting
the air in our nation. They would rather orgonise
fund raisers for dying children in o far off war-
torn notion. Why? Becciuse for the last 10 yeors
we ore told thc]t we have the most polluted air in
Europe. which results in 45 thousand deaths every
year, but nobody cares about this. It's not the first
time we would rather cure thon prevent. I tried
to give support to a dog shelter os well - again
systemotically. so they would never again hove
problems with paying their electric bill. The idea wos
to raise the funds in the form of stocks in a wind
based power plont. which would then generate
the fjnances needed to cover the electrical costs
of the shelter. Evidently they would rather react to
crisis. osking for donations to be deposited into the
occount of the electrical compciny every time the
power is cut off. Very similorly to another foundation
1 accidentally encountered, to which 1 offered my
help to and requested they contact me because
they didn't have a business card - 1 am still waiting
for them to call me.

lmpulsive helping can cause more harm than good.
There are people who thanks to the help they get
from passers-by on the street, will forever remain on
the street. When a healthy man with to good arms
ond two good legs osks me to pocket change in
return for watching after my car. I stort to think how
many disobled individuals achieve the unthinkoble
in doncing. sprinting, and varied other areos.
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Nieprzemyślane  pomaganie  może  wyrządzić  więcej  szko-
dy niż dobrego.  Są osoby, które dzięki temu, że otrzymują
pomoc od  przechodniów na ulicy, pozostaną na niej na za-
wsze.  Jeśli  zdrowy  facet,  który  ma  dwie  ręce  i  dwie  nogi,

prosi mnie o drobne w zamian za „popilnowanie" samocho-
du, to zaczynam się zastanawiać ile osób bez kończyn tań-
czy, biega i osiąga szcz\m/ w różnych dziedzinach.

Zbierając się do napisania tego anykułu, zauważyłem wpis
koleżanki na Facebooku, która napisała, że będąc w Gambii
przekon@ła  się,  że  to,  co  nazywamy  pomocą,  jest  tylko
oczyszczeniem  naszego  sumienia.  Biali  turyści  niezwykle
często  dają  dzieciom  cukierki.  zeszyty,  długopisy.  kredki
itp.  Od  najmłodszych  lat  są  one  uczone  złych  nawyków.
Uczymyje, że nie trzeba nic robić -przyjadą biali i nam da-
dzą.  Jeśli  będą  potrzebne  studnie  i  lekarstwa,  to  przecież
biali  nam je  zapewnią.  Do  krajów  afrykańskich jeżdżą  za-
zwyczaj  ludzie  nieco  bardziej  zaradni  niż  przeciętnie.  Na
wakacjach  wyd©jemy  więcej  pieniędzy  niż  zwykle,  a  tym
samym pokazujemy, że w Europie się przelewa. Mieszkańcy
wielu  krajów afrykańskich od  dziecka są uczeni, że  biali  im
dadzą.  Dlaczego więc jesteśmy zdziwieni, że w momencie,

gdy  przyjeżdżają  oni  do  Europy to,  nadal  tak  myślą.  Opo-
wiadamy o  nich  różne straszne rzeczy, a  prawda jest taka,
że sami codziennie wykształcamy w nich takie postawy L.].

Jan  M.  Fijor  w  swojej  książce  „Jak  zostałem  Milionerem"

pisze,   że  Polacy  emigrowali   do   Kanady  i  Australii,  gdzie
rządy oferowały im  pomoc  materialną,  naukę języka,  a  na-
wet mieszkanie  na  czas  zorganizowania  sobie życia.  „Rząd
amerykański z kolei miał to w nosie i dzięki temu wielu polo-
nusów z Australii, mimo upływu  prawie ćwierćwiecza, nadal
korzysta  z socjalu.  Przyz\^/yczaili  się i tak im  zostało. System
amerykański jest  okrutny,  bolesny,  ale jednak  lepszy.  Żad-
nych  zasiłków,  głęboka  woda,  radź  sobie  sam.  Dlatego  co
szósty polski emigrant do USA to milioner. Strach  przed  po-
rażką, przed głodem, stosunkowo dużo wolności w decydo-
waniu  o własnym  losie, wyciska  z  człowieka  moce,  których
w warunkach opiekuńczości, nigdy by w sobie nie podejrze-
wał."  Takim  przełomem  dla  wielu,  również  i  dla  mnie.  było
świadome zrezygnowanie z etatu i  rzucenie się na głęboką
wodę przedsiębiorczości w naszych polskich realiach.

Wiele osób zapewne zastanawia się też, czy skoro prawie
połowę ich zarobków zabiera państwo w formie podatków,
skoro  płacą  co  miesiąc  ponad  1000  zł  składki  do  ZUS,
nie  korzystając  z  opieki  medycznej,  to  czy  muszą jesz-
cze  wspierać  WOŚP,  Szlachetną  Paczkę  i  szereg  innych
inicjatyw?  Przecież  za  zebrane  pieniądze  fundacje  te  lub
s@mi  potrzebujący kupują produkty i  usługi, które  również
są opodatkowane.  Problem  polega  na tym,  że  z  tego,  co
obserwujemy  wynika,  że  większość  pieniędzy  oddanych

państwu jest wykorzystywana  niewłaściwie. Idealnie było-
by,  gdyby  można  było  przekazywaną  pomoc  odpisać  od
podatku, ale zgodnie ze starą zasadą, że „Polak potrafi". to
prawo, które już kiedyś w Polsce funkcjonowało, było czę-
sto  nadużywane  w  celu  unikania  płacenia  podatków.  Na
wybrane cele dobroczynne pozostaje zatem  przeznaczać
ciężko zarobione pieniądze po opodatkowaniu.

Jak widać,  nie jest łatwo  pomagać,  a  nawet wybrać  bene-
ficjentów.  Stąd  tak  chętnie  zdajemy  się  na  wybór  marki.
której  ufamy i łączymy 2  w 1.  Kiedyś  bardzo spodobała  mi
się  idea  kupowania  wody,  której  producent  wspiera  sa-
dzenie drzew Jeśli  klient ma do wyboru  kilka  marek wody
o  zbliżonych  cenach, to jest duża  szansa,  że wybierze tę,
która  wspiera jakiś  cel,  z  którym  się  on  identyfikuje.  Pew-
ne  badania  pokazują, że aż 94% respondentów deklaruje,
że w swoich codziennych decyzjach  zakupowych wybiera
firmy  przyjazne  środowisku.  Nie  dotyczy  to  jedynie  pro-
duktów o  niskiej  cenie jednostkowej.  Z  moich  obserwacji

While gathering my thoughts for this article,
I notic-ed a post from o friend on Facebook, who
wrote that while in Gambia she came to realise
thcit what we call help is only cleansing our own
conscience. White tourists often give children
candy. notebooks, pens, crciyons, etc. From an
earl; age, they are taught bad habits. We teaFP.
theh] tńat they don't have to do anything -white
people will come and give it to us. If we .nęep wells
and medicines, white people will provide it for us.
Visitors to Africa are usucilly a bit better off thcin
most. We spend more when on vacation than usuol.,
and with this action show thot money is obundant in
Europe. In mony Africon nations. people are t?ught
since early childhood that white People Will gjve
them whc;t they need. So why are we so surprised
that when they come to Europe they still think!ike
this? We complain about them and talk about
how horrible they act, when the truth is, we make
them this way...

In his book "How 1 Became a Millionaire" John M.
Fijor writes that Poles emigroted to Canada and
iustralia because the local governments assured
them they would be provided material assistcinc.e.
Icingucige education. and even temporary ho!sing.
Thć American government on the other hand
couldn.t core less. and therefore now, a quaner-
century iater, the Polish community in Australio i5
still dćpendent on social security. They got useq
to it and so it continued. The American system is
merciless, painful, and yet better. No assistance,
just dive right jn and monage. And that is..yhy .ever]
sixth Polish immigront in America is a millionoire.
The fear of failure, fear of hunger, Iots of freedom
in choosing your own destiny; all force o person to
squeeze out every bit of strength in them which.
in other circumstances, they would never know
they had. This was the exact thing that convinFep
m; to quit my job and jump into the deep end of
entrepreneurship in our Polish economy.
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Pewnebadaniapokazują,żeaż94%
repondentówdeklamje,żewswoich

codzjemychdecyzjcwhzakupowychwybiera
fimyprzriazneśrodowisku
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wynika, że nawet w branży inwestycyjnej, jeśli inwestor ma

podobną stopę zwrotu i podobny poziom bezpieczeństwa,
woli   wybrać   inwestycje   przyjazne   środowisku.   Zamiast
inżynierii  finansowej,  która  niczego  nie  tworzy,  a jedynie

przekłada  pieniądze  z jednej  kieszeni  do  innej,  wielu  in-
westorów woli  swoje  środki  zaprzęgać do  pracy w branży
Odnawialnych Źródeł Energii, która oprócz atrakcyjnej sto-

py zwrotu  dla  inwestora,  rozwiązuje wiele  problemów  na-
szego kraju. Inwestycja w OZE pozwala chronić środowisko
naturalne i odzyskiwać czyste powietrze. buduje zabezpie-
czenie  emerytalne  dla  przyszłych  emerytów,  podnosi  za-
możność społeczeństwa, a przez to napędza gospodarkę,
pozwala  uniezależnić  kraj  od węgla  i  dostaw kopalin  z  za-
granicy,  a  także  zwiększa  wolność  obywateli.  Kiedy  inwe-
stor otrzymuje dodatkowo cenyfikat potwierdzający, że jest
firmą  sprzyjającą środowisku,  mamy  komplet  punktów dla
dobrego PR przedsiębiorstwa i tym samym rozwiązany sta-

je się dylemat darczyńcy.  I
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I'm sure mony people wonder, since the
government takes neorly half their income in the
form of taxes. and they pay more than PLN 1,000
to ZUS every month without ever using the public
healthcare system, whether they still have to
suppon WOŚP [The Great Orchestra of Christmas
Charity]. Szlachetna Paczka [the Noble Package]
and a slew of other government jnitiatives. Afler all,
those jn need cilreody use that money which wos
collected by these foundotions to buy packaged
products and services, which, in turn, are again
taxed. The problem is, that based on our own
observations, most of the money collected by the
government is utilised improperly. It would be great
if we could deduct charitable donations from our
taxes, but in accordance with the rule of "Poles
can do it", this low which once existed in Poland
was abused to avoid paying taxes. So. whcit is left
to be dedicated toward charitable causes. is hard
earned money after taxes.

As is self-evident, it.s not easy to help, or even
chose o beneficiary. Therefore, we usually choose
o brand which we trust ond can combine 2 in
1. A while ogo, I liked the idea of buying water
from a manufacturer who supported planting
trees. If a client has a lot of different brands of
water wjthin a similar price range to choose from,
then there is a good chance they will choose the
one which supports a cause they identify with.
Research shows that 94% of people buy products
which are environmentally friendly. This is not the
case only when it comes to products with a very
low individual price. From my experience. even
when deciling with investments, c]n investor who
has the same level of risk and return .involved will
invest in the product which is environmentally
friendly. Instead of fiinancial engineering where
money is simply transferred from one hand to the
next, mony investors prefer putting their money
into renewable energy, which provides both a good
return and a  solution to social problems of our
nation. lnvesting in Renewable energy allows
us to protect the environment and cleanse our
air; it provides security for future generations to
retire to, raises the GNP and thus helps revitolise
the economy, frees the nation from dependency
on foreign coal and fossil fuels, ond increases
the libeny of individual citizens. If an investor
additionally receives a certificote stoting they are
a company supponing the environment, we have
a good complete PR package and at the same
time the dilemma of donc]ting is thus solved. -


