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1 procent podatku

Jak informowaliśmy w poprzednim Roczniku WTG, w zeszłym roku udało nam się zebrać ponad 14 tys. zł  
z tytułu 1% podatku za rok 2012. Skala dofinansowania była dla nas bardzo miłym zaskoczeniem, ale 

zarazem i wielkim zobowiązaniem, aby wydać pieniądze na wsparcie naszej działalności i realizowanych 
przez nas projektów w jak najlepszy sposób. Pomysłów było – jak zwykle – wiele i jesteśmy dumni, że 
dzięki Waszemu wsparciu bardzo dużo udało nam się zrobić. 

Zachęceni przykładem innych Towarzystw Genealogicznych postanowiliśmy zainwestować w sprzęt do 
digitalizacji archiwalnych dokumentów. Mimo iż obecnie duża część metrykaliów jest skanowana przez re-
gionalne Archiwa Państwowe, a swój program filmowania ksiąg posiada również Archiwum Archidiecezjal-
ne w Poznaniu (CAAP), ciągle wiele starych dokumentów i archiwaliów pozostaje w dyspozycji lokalnych 
muzeów, izb pamięci czy bibliotek regionalnych, które nie mają samodzielnej możliwości ich digitalizacji. 
Głównie z myślą o cyfryzacji przechowywanych przez nie dokumentów zakupiliśmy aparat cyfrowy Canon 
EOS600D wraz ze specjalnie zaprojektowanym stołem, statywem i kompletem oświetlenia. Dziękujemy  
w tym miejscu innym, bardziej w tej materii doświadczonym Towarzystwom Genealogicznym, za wsparcie 
merytoryczne i techniczne przy wyborze sprzętu. Dodatkowo, z myślą o przechowywaniu zdigitalizowa-
nych materiałów oraz archiwizacji danych z naszych projektów, zakupiliśmy komplet przenośnych dysków 
twardych.

Z myślą o cyfryzacji dokumentów przeprowadziliśmy szkolenie wśród naszych członków, pod-
czas którego zapoznaliśmy uczestników z obsługą aparatu, ustawieniem statywu i oświetlenia, jak rów-
nież wyjaśniliśmy szczegóły techniczne dotyczące robienia zdjęć, ich przetwarzania, zapisywania i dal-
szej obróbki. Szkolenie zaowocowało kilkoma sesjami digitalizacyjnymi w regionalnych bibliotekach 
i muzeach. Podziękowania należą się szczególnie panu Kazimierzowi Matyskowi z Kostrzyna, który 
udostępnił dawne księgi cechowe, które mamy nadzieję umieścić w przyszłości w internecie. Bogat-
si w praktyczne doświadczenie przy cyfryzacji starych ksiąg mogliśmy podjąć i zrealizować projekt di-
gitalizacji i indeksacji list odznaczonych i wniosków o nadanie Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego. 
Szczegóły projektu opisujemy w oddzielnym artykule na stronie 93, wypada jednak dodać, że oprócz 
dofinansowania ze środków Urzędu Miasta Poznania oraz innych jednostek samorządu terytorialnego 
miast i gmin Wielkopolski, projekt był współfinansowany również z pieniędzy pozyskanych z 1% po-
datku. Było to o tyle istotne, że digitalizacja odbywała się w Warszawie, w archiwum Kancelarii Prez 
ydenta RP, co oczywiście wiązało się z kosztownymi, kilkudniowymi wyjazdami zespołu pozyskującego 
kopie dokumentów. 

Z zewnętrznym wsparciem finansowym projektu związane są jednocześnie obowiązki sprawozdawcze  
i prowadzona dotychczas „ręczna księgowość” przy rozliczaniu tego typu projektów nie była wystarczająca. 
Środki z 1% podatku zainwestowaliśmy więc w kupno komputera wraz z oprogramowaniem księgowym  
i biurowym, które znacznie usprawniły pracę przy prowadzeniu wszelkiego rodzaju rozliczeń i sprawozdań. 
Należą się w tym miejscu podziękowania Ewie Rembikowskiej, naszej księgowej, która dzielnie przebija się 
przez ogrom wiedzy związanej z tajnikami sprawozdawczości stowarzyszeń i organizacji pożytku publicz-
nego, co niestety nie jest rzeczą łatwą.

Kolejne wydatki związane były z dofinansowaniem działalności, którą prowadziliśmy już wcześniej, 
a która niezmiennie wymaga nakładów finansowych. Należy tu wymienić szkolenia z zakresu promocji 
genealogii, w czasie których nasi członkowie opowiadają o metodach poszukiwania przodków, możliwo-
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ściach odczytywania ksiąg i sposobów wykorzystania internetu przy realizacji swojej pasji genealogicznej. 
Takie szkolenia odbyły się w Wągrowcu i Gnieźnie, ale również dofinansowaliśmy organizację naszego 
spotkania Rocznicowego w Poznaniu i innych spotkań wyjazdowych, w czasie których promujemy nasze 
zainteresowania, zwiedzamy ciekawe miejsca w Wielkopolsce i poznajemy zabytki historii i kultury szeroko 
pojętego regionu. Spotkania są otwarte dla wszystkich naszych członków i sympatyków, często również 
tych mieszkających na co dzień za granicą.

W 2013 roku wzięliśmy również udział w Targach Ekonomii Społecznej w Poznaniu, na którym pro-
mowaliśmy naszą działalność i wydawnictwa. Choć zaproszenie było bezpłatne, to uczestnictwo wiązało 
się z przygotowaniem stoiska, zakupem materiałów promocyjnych i wydrukiem drzew genealogicznych. 
Mamy nadzieję na kolejne takie spotkania, podczas których można bezpośrednio dotrzeć do ludzi niezwią-
zanych dotąd z naszym Towarzystwem. 

Ostatnim, lecz nie mniej ważnym celem wydatkowania środków z 1% podatku było dofinansowanie 
druku naszych wydawnictw – w tym cieszących się niesłabnącą popularnością: Rocznika WTG, Niezbęd-
nika Genealoga oraz Notatnika Genealoga z tabelkami do uporządkowania zapisków rodzinnych. Dofi-
nansowaliśmy również książki o epidemii cholery i serię Skarbnicy Gniazda. Dzięki Waszemu wsparciu 
finansowemu, wraz z obecnym numerem Rocznika możemy cieszyć się drugą już pozycją z tej interesującej 
serii. Wszystkie te pozycje są dostępne poprzez naszą stronę internetową.

Czas mija szybko i właśnie spłynęły kolejne pieniądze z 1% podatku za rok 2013. Cieszymy się, 
bowiem w tym roku udało się pobić ubiegłoroczny rekord i pozyskać łączną kwotę – 15 339,60 zł. Dzię-
kujemy za wsparcie, które dotarło do nas od naszych sympatyków z takich miast jak: Będzin, Bydgoszcz, 
Czarnków, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Głogów, Głowno, Gniezno, Gorzów Wlkp., Gryfino, Inowrocław, 
Jarocin, Kalisz, Katowice, Kolno, Konin, Kościan, Kraków, Krosno Odrzańskie, Kwidzyń, Leszno, Lublin, 
Łask, Łódź, Międzyrzecz, Mikołów, Mińsk Maz., Mogilno, Myślibórz, Nakło n.Notecią, Nowy Tomyśl, 
Oborniki, Olsztyn, Ostrów Wlkp., Piaseczno, Piła, Pleszew, Poznań, Pruszków, Radom, Ruda Śląska, 
Ryki, Sieradz, Sopot, Sosnowiec, Suwałki, Szamotuły, Szczecin, Śrem, Środa Wlkp., Świnoujście, Toruń, 
Turek, Tychy, Warszawa, Wągrowiec, Włocławek, Wolsztyn, Wołów, Wrocław, Września, Wyszków, Za-
mbrów, Zamość, Zgierz, Złotów, Żary oraz Żywiec. Uzyskaliśmy 127 wpłat z Urzędów Skarbowych od 
łącznej liczby 257 podatników, co oznacza, że w porównaniu z rokiem ubiegłym więcej osób zaufało na-
szemu Towarzystwu i realizowanym przez nie projektom. Wpływające kwoty były bardzo zróżnicowane - 
najmniejsza wpłata wynosiła 90 gr, największa zaś 1769 zł (od kilku osób). Średnia harmoniczna pozwoliła 
oszacować przeciętną wpłatę na ok. 30 zł.

Mamy wiele planów, które z pewnością uda się zrealizować dzięki Waszej ofiarności. Dziękujemy za 
zaufanie i mamy nadzieję, że w kolejnym Roczniku będziemy mogli z dumą poinformować o kolejnych 
zrealizowanych projektach, wydawnictwach i celach związanych z promocją genealogii.
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