Działalność Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II
Listopad, 2017r.

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II to ogólnopolska Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą
w Bydgoszczy, działająca od 2000 roku przede wszystkim na rzecz osób dotkniętych ciężką lub nieuleczalną
chorobą oraz dotkniętych przez los.

Ze Statutu Fundacji Skarbowości § 9.
Najważniejszym celem statutowym Fundacji jest „niesienie pomocy na rzecz ogółu osób potrzebujących,
chorych, niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim obecnym i byłym pracownikom skarbowym oraz
członkom ich rodzin, a także niesienie pomocy charytatywnej bądź udzielanie innej formy wsparcia w
szczególnych przypadkach losowych, a także umacnianie więzi środowiskowych między pracownikami
skarbowości.”

Do 2010r. Fundacja działała wyłącznie na rzecz pracowników skarbowości oraz ich rodzin otaczając
potrzebujących wszechstronnym wsparciem. Po uzyskaniu statusu OPP w 2010, rozszerzyła swoją działalność
na inne środowiska, nadal jednak jej zasadniczym kapitałem społecznym pozostaje bardzo liczna grupa
skarbowców - obecnie co najmniej 30 tys. osób.

Misja i wizja Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II, to budowanie i rozwijanie wspólnoty osób
wspierających się wzajemnie w oparciu o wartościowe i trwałe relacje między Podopiecznymi,
Wolontariuszami oraz Darczyńcami i dostarczanie im satysfakcji z pomagania.
Fundację Skarbowości wyróżnia szybkie, skuteczne i długotrwałe wspieranie osób i rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej poprzez wspólne działania Darczyńców, Wolontariuszy i Sympatyków
Fundacji przede wszystkim w oparciu o realizację autorskich projektów fundraisingowych inspirowanych
ideami i nauczaniem jej Patrona, św. Jana Pawła II.
Fundację Skarbowości wyróżnia także niezwykła dbałość o darczyńców i tworzenie z myślą o nich projektów
fundraisingowych, dzięki którym mogą realizować wewnętrzną potrzebę czynienia dobra i niesienia pomocy
potrzebującym.

Fundacja Skarbowosci w liczbach:

6 630 033 zł faktycznie udzielonej pomocy Podopiecznym Fundacji do końca 2016r.– przede wszystkim
pracownikom sektora skarbowości i ich rodzinom - do końca 2017 będzie to ok. 7 500 000zł.
3 274 656 zł

zebranych łącznie z 1% jako OPP od 2010r
Od 2010 zwiększyliśmy wpływy z 1% prawie o 1 000%! Zajmujemy obecnie 97 miejsce
wśród 8 238 OPP - swój 1% przekazało nam za rok 2016 - 20 656 podatników

416 382 zł

zebrane od marca 2016 do listopada 2017r. na leczenie i kosztowną rehabilitację celnika
– Marek Rembiasz, UCS Kraków, rannego w zamachu terrorystycznym w Brukseli .

76 335 zł

zebrane łącznie w 2 edycjach akcji KILOGRAMY DOBRA - 4 720 kg monet zebrali łącznie
skarbowcy w 2 edycjach dla swoich ciężko chorych kolegów

69 265 zł

zebrane na uruchomienie GALERII artystyczno-charytatywnej działającej obecnie na rzecz
niepełnosprawnych Podopiecznych. GALERIA to projekt fundraisingowy, za który
przedstawiciele Fundacji otrzymali złoty i srebrny certyfikat Polskiego Stowarzyszenia
Fundraisingu potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami Europejskiego Stowarzyszenia
Fundraisingu /EFA/.

Oprócz tego Fundacja to:
•

Działania proekologiczne pod hasłem: ZBIERAMY I POMAGAMY
– pozyskiwanie funduszy na wsparcie ciężko chorych poprzez zbiórkę: Starych komórek, dysków
twardych, elektrośmieci, zużytych tonerów, baterii, CD

•

21 Ogólnopolskich Pielgrzymek Skarbowców na Jasną Górę

•

16 Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar Ministra Rozwoju i Finansów:

Wybrane projekty Fundacji:
1. Projekt ETOS SKARBOWCA, czyli wzmocnienie państwowości polskiej i wzrost zaufania społecznego
poprzez rozwijanie aktywnej postawy pracowników administracji skarbowej oraz budowanie i
podnoszenie etosu i prestiżu urzędnika państwowego.
Projekt, który powstał w oparciu o wieloletnią obserwację środowiska skarbowców i ogromna ilość
konsultacj z pracownikami administracji skarbowej różnych szczebli. To odpowiedź na potrzeby naszego
państwa, ale też samych pracowników.
Projekt zakłada podniesienie rangi urzędnika jako „państwowca” , który traktuje swoją pracę jako misję,
służbę na rzecz Państwa i obywateli polskich.

2.

CSR społeczna odpowiedzialność administracji skarbowej –
- jako Fundacja realizujemy to oddolnie od 18 lat, mamy w tym zakresie ogromne doświadczenie,
jesteśmy profesjonalnie do tego tematu przygotowani / ukończyliśmy Kurs Zawodowych
Fundraiserów potwierdzony certyfikatem European Fundraising Association/ zorganizowaliśmy w
terenie, dla potrzeb realizacji projektów Fundacji sieć SkarboWolontariuszy w całym kraju
3. XVII Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Rozwoju i Finansów
Ok. 4 tys. uczestników, pracowników polskiej administracji skarbowej + trzy jednostki skarbowe z
Niemiec - walczą w 11 dyscyplinach sportowych o puchar Ministra Rozwoju i Finansów
Mistrzostwa to oddolna, coroczna impreza sportowo—integracyjna z wartością dodaną pod
hasłem WALCZYMY O PUCHAR MINISTRA , BAWIMY SIĘ, POMAGAMY!

Mistrzostwa są swoistym fenomenem w

zakresie

umacniania więzi środowiskowej, kształtowania

pozytywnego wizerunku administracji skarbowej w społeczeństwie, promowania zdrowego stylu życia,
integracji środowiska skarbowców ze społecznością lokalną, a co za tym idzie budowania społeczeństwa
obywatelskiego. Projekty fundraisingowe realizowane podczas Mistrzostw przyczyniają się do tworzenia
niezwykłej wspólnoty osób, która bawiąc się wnosi wartość dodaną wspierając najciężej chorych
Podopiecznych Fundacji poprzez uczestnictwo w licznych ogólnopolskich konkursach charytatywnych / m.in.
KILOGRAMY DOBRA, OSOBOWOŚĆ SKARBOWOŚCI, SkarboWolontariusz Roku, Miss i Mister Skarbowosci/.
Cztery pierwsze edycje Mistrzostw miały miejsce w Bydgoszczy, a od roku 2004, impreza organizowana jest
w różnych częściach kraju /m.in. Sierpc, Giżycko, Zakopane, Lublin, Kołobrzeg, Rewal, Toruń, Świnoujście, a
w 2018r - Wisła/. Od kilku lat w imprezie uczestniczy ok. 3 tys. osób oraz ekipy skarbowców z Niemiec. W
Wisle spodziewamy się rekordowej ilości uczestników – ok.4 tys.

Oprócz tego Fundacja Skarbowości:
•

To organiator największej Pielgrzymki Skarbowców do Jana Pawła II – Watykan, 2002r.

•

Inicjator i organizator zbiórki funduszy na dar Skarbowców dla Ojca Św. – samochód terenowy dla
polskiego misjonarza w Kamerunie

•

To inicjator utworzenia Duszpasterstwa Skarbowców oraz Ogólnopolskich Pielgrzymek Pracowników
Administracji Skarbowej na Jasna Górę/ w 2017r. – XXI Pielgrzymka/.

•

Od sierpnia 2016r. wydaje Kwartalnik My Skarbowcy/wcześniej ETOS SKARBOWCA.

•

Organizuje Ogólnopolskie i Międzynarodowe Konkursy Plastyczne dla Dzieci o tematyce inspirowanej
ideami i nauczaniem Św. Jana Pawła II /jednym z ważnych celów konkursów jest budowanie integracji
pomiędzy jednostkami skarbowymi, samorządowymi i placówkami oświatowymi/.

•

Organizuje Bale Charytatywne /w 2018r. – po raz osiemnasty/ .

•

Współpracuje z placówkami oświatowymi, przede wszystkim specjalnymi, na terenie całego kraju

•

Współpracuje i wspiera seniorów

Fundacja przekazuje organizacjom pozarządowym wiedzę z zakresu fundraisingu, czyli budowania
kapitałów społecznych wokół projektów oraz etycznego i skutecznego pozyskiwania funduszy w oparciu o
projekty fundraisingowe i budowanie długotrwałych relacji z Darczyńcami.
Fundacja jest bardzo zaangażowana w promowanie CSR przede wszystkim w administracji skarbowej ale też
CSR wśród przedsiębiorców na terenie całego kraju.

Fundacja Skarbowości im Jana Pawła II zarządzamy ogromnym kapitałem społecznym. W wielu jednostkach
skarbowych w kraju mamy swoich SkarboWolontariuszy, jesteśmy bardzo pozytywnie kojarzeni przez
pracowników wszystkich szczebli.
Prezes Fundacji – Sławomir Dworski, wieloletni pracownik II Urzędu skarbowego w Bydgoszczy a obecnie MF
to pasjonat pomagania i budowania kapitałów społecznych.
Odznaczenia i wyróżnienia przyznane
Prezesowi Fundacji Skarbowości panu Sławomirowi Dworskiemu

2004 Dyplom Uznania Szefa Służby Cywilnej Jana Pastwy
2007 Medal Św. Mateusza - Duszpasterstwo Krajowe Służb Celnych Finansowych i
Skarbowych R.P.
2012 Wyróżnienie

Marszałka

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

w

Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego
2013 Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP
za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia
2014 Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej
2015 Tytuł „Anioła Integracji” nadany przez ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy
2016 Srebrny Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu
oraz European Fundraising Association

dziedzinie:

