
Introduction to 

easyfundraising.org.uk 

Rób zakupy i wspieraj PMS poprzez 



easyfundraising.org.uk pozwala na 

wspieranie POLSKIEJ MACIERZY 

SZKOLNEJ za każdym razem gdy 

robisz zakupy online.  

Strona daje dostęp do ponad 2,700 

wiodących na rynku sprzedawców, 

w tym Amazon, John Lewis, M&S, 

Argos, Tesco, eBay, Expedia i wiele 

więcej. 

Ponad 50,000 zarejestrowanych 

celów organizacji charytatywnych i 

ponad £7m zebranych funduszy.   

Na temat easyfundraising.org.uk 

“It’s easy to use and I 

feel good every time I 

buy something, no 

matter how trivial, as 

some money goes to 

my favourite cause.” 
 
Elaine Habesch 



1. Wejdź na  www.easyfundraising.org.uk 

Powiedzmy, że chcesz kupić książkę na Amazon. 

Zamiast wchodzić bezpośrednio na stronę  

amazon.co.uk, najpierw wejdź na  

easyfundraising.org.uk bądź użyj easyfundraising 

Donation Reminder. 

 

 
 

2. Zrób zakupy 

Na stronie easyfundraising w wybierz sklep Amazon i kupuj 

jak zawsze. Cena książki jest dokładnie taka sama jak w 

momencie bezpośredniego wejścia na stronę Amazon. 

 

3. Dokonaj darowizny 

Po dokonaniu zakupu, Amazon przekaże część kwoty 

Polskiej Macierzy Szkolnej. Easyfundraising zbiera 

wszystkie przekazane PMS datki i przekazuje je na 

nasze konto.   

Jak działa easyfundraising  



Zarejestruj się - wejdź na stronę 

http://www.easyfundraising.org.uk/causes/polisheducationalsoc

iety i zarejestruj się w kilku prostych krokach. 

Zrób zakupy - robiąc zakupy online, najpierw wejdź na stronę 

easyfundraising, wybierz sklep, w którym chcesz zrobić zakupy 

i kupuj jak zawsze. 

Przekaż datek PMS - z każdym zakupem zdobywasz i 

przekazujesz datek dla Polskiej Macierzy Szkolnej. Serdecznie 

dziękujemy!  

Jak wspierać PMS poprzez easyfundraising?  

http://www.easyfundraising.org.uk/causes/polisheducationalsociety
http://www.easyfundraising.org.uk/causes/polisheducationalsociety
http://www.easyfundraising.org.uk/causes/polisheducationalsociety


Ponad  2,700 wiodących firm, w tym: 



Powiadamia jeśli przekazanie datku jest możliwe, gdy robisz zakupy 

online 

Osoby, które zainstalowały przypomnienie zbierają 5 x więcej funduszy, 

bo nigdy nie przegapią okazji do przekazania datku 

Przypomnienie jest pozbawione reklam, zainstalowało je już ponad  

82,000 ludzi! 

1. Znajdź swój sklep 2. Włącz 

przypomnienie o 

donacji 

3. Przekaż datek 

Polskiej Macierzy 

Szkolnej 

Ustaw przypomnienie o datku  

 



Zbieraj fundusze dla POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ 

przeszukując sieć 

Osoby wspierające PMS zbierają ponad £25 rocznie używając 

easysearch zamiast Google bądź innej przeglądarki 

Automatycznie ustawiona na „bezpieczne przeglądanie”  

www.easysearch.org.uk 



 

Dziękujemy za Twoje 

wsparcie! 

 

 


