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Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II – ogólnopolska Organizacja Pożytku Publicznego z
siedzibą w Bydgoszczy, działa nieprzerwanie na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego
od 2000 roku, za co w 2012 otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego w dziedzinie: Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego.
Misja i wizja Fundacji to budowanie i rozwijanie wspólnoty osób wspierających się wzajemnie w
oparciu o wartościowe i trwałe relacje między Podopiecznymi, Wolontariuszami i Darczyńcami
dostarczająca satysfakcji z pomagania poprzez realizację autorskich projektów inspirowanych
ideami i nauczaniem Jana Pawła II. Zasadniczym celem organizacji jest szybkie, skuteczne i
długotrwałe wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej
poprzez wspólne działania Darczyńców i Wolontariuszy i Sympatyków Fundacji przede wszystkim
w oparciu o projekty autorskie inspirowane ideami i nauczaniem Jana Pawła II.
Fundacja cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym o czym świadczy fakt zajmowanej bardzo
wysokiej 99 pozycji wśród ponad ośmiu tysięcy OPP w Polsce pozyskujących fundusze na swoją
działalność z odpisu 1% . W 2015 roku organizacji zaufało 20 298 osób przekazując 1% podatku.
Fundacja Skarbowości od 2001 roku organizuje Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar
Ministra Finansów w 10 dyscyplinach sportowych. 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.

Cztery pierwsze edycje Mistrzostw miały miejsce w Bydgoszczy, a w roku 2010r., w ramach
Mistrzostw, ponad dwa tysiące osób z całego kraju podziwiało nasze Miasto i korzystało z naszej
infrastruktury. W przyszłości planowane jest zorganizowanie kolejnych Mistrzostw również w
Bydgoszczy z udziałem ekip z zagranicy.
Fundacja, realizując zadania publiczne, wpisuje się też w program współpracy Miasta
Bydgoszcz z organizacjami pozarządowymi służąc społeczności lokalnej. Od wielu lat współpracuje
z placówkami oświatowymi, przede wszystkim na terenie miasta Bydgoszcz, ale też całego kraju.
Od kilkunastu lat organizacja wspiera finansowo warsztaty terapeutyczno – artystyczne dla dzieci z
niepełnosprawnością /szkoły specjalne oraz integracyjne/ fundując profesjonalne materiały
plastyczne, podwieczorki, tygodniowe plenerowe turnusy terapeutyczo- artystyczne. W ramach
współpracy z placówką Fundacja wspiera też finansowo imprezy na rzecz dzieci
niepełnosprawnych oraz inicjatywy służące rozwojowi placówek oświatowych.
W roku 1014/15 placówkom: ZS nr 30, ZS nr 19, ZS nr 10, IV LO, Gimnazjum nr 24 zostały
przekazane sprawne komputery – ok. 60 szt. pozyskane z wymiany komputerów w jednostkach
skarbowych.
Od marca 2016 roku w siedzibie Fundacji otwarta została GALERIA artystyczno-charytatywna
„Aniołami dla siebie bądźmy” działająca przede wszystkim na rzecz uzdolnionych artystycznie
dzieci z niepełnosprawnością. GALERIA skupia też i łączy środowiska artystów plastyków, artystów
amatorów oraz seniorów angażując grupy seniorów z województwa kujawsko-pomorskiego. Tu też
odbywają się cyklicznie zajęcia z artystami organizowane dla dzieci z bydgoskich placówek

oświatowych. GALERIA to projekt fundraisingowy, za który przedstawiciele Fundacji otrzymali złoty
i srebrny certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu potwierdzone międzynarodowym
certyfikatem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu /EFA/. Fundusze na realizację i rozwój
projektu GALERIA Fundacja pozyskała i nadal pozyskuje wyłącznie od indywidualnych Darczyńców
angażując w przedsięwzięcie społeczność lokalną, seniorów i przedsiębiorców - w roku 2016 to aż
69 tys. zł /.
Poza tym Fundacja przekazuje organizacjom pozarządowym wiedzę z zakresu fundraisingu, czyli
etycznego i skutecznego pozyskiwania funduszy w oparciu o projekty fundraisingowe i budowanie
relacji z darczyńcami.
Oprócz tego Fundacja cyklicznie:










Organizuje Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne dla Dzieci pod patronatem Prezydenta
Miasta Bydgoszcz /jednym z celów konkursu jest budowanie integracji pomiędzy
jednostkami skarbowymi, samorządowymi i placówkami oświatowymi z całego kraju/ . W
siódmej edycji konkursu w roku 2017 planowany jest udział dzieci z Anglii, Niemiec, Francji
oraz USA
Organizuje Bale Charytatywne /w 2017r. – po raz siedemnasty/ na rzecz uzdolnionych
artystycznie dzieci z niepełnosprawnością skupionych wokół projektu GALERIA
Dofinansowuje udziału dzieci niepełnosprawnych w Biegu Niepodległości na Szwederowie
Dofinansowuje zakup sprzętu specjalistycznego dla Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Uszkodzonym Słuchem oraz Fundacji HALO
Współpracuje z młodzieżą z wadą słuchu, angażując niepełnosprawnych w Wolontariat
Dofinansowuje działalność klubu Seniora PRZYSTAŃ oraz wspiera SENIORÓW poprzez
zaangażowanie ich w pracę na rzecz dzieci niepełnosprawnych
Współpracuje i wspiera m.in. FUNDACJĘ WSZYSTKICH POKOLEŃ
Fundacja Skarbowości wspiera także mieszkańców Bydgoszczy – rodziny i osoby
potrzebujące, ciężko chore i niepełnosprawne, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej poprzez niesienie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej
i prawnej. Pod jej opieka pozostają m.in. bydgoskie czworaczki.
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Dyplom Uznania Szefa Służby Cywilnej Jana Pastwy
Medal Św. Mateusza - Duszpasterstwo Krajowe Służb Celnych Finansowych i
Skarbowych R.P.
Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie:
Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego
Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP
za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia
Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej
Tytuł „Anioła Integracji” nadany przez ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy

