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Drodzy Skarbowcy! 
 
W związku z zapytaniami kierowanymi do Fundacji jako organizatora XVIII Mistrzostw Polski o Puchar 
Ministra Finansów, Świnoujście 2019 informujemy, że Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra 
Finansów są wydarzeniem skierowanym przede wszystkim do pracowników KAS oraz MF.  
Fundacja nie otrzymuje żadnej dotacji na organizację Mistrzostw, dlatego w ogłoszeniu informujemy: 
„organizujemy Mistrzostwa Polski Skarbowców dzięki zaangażowaniu wielu SkarboWolontariuszy. 
Podczas organizacji tak wielkiej imprezy są jednak koszty, których nie da się uniknąć. Policzyliśmy, że gdyby 
każdy z uczestników naszej imprezy przekazał DAROWIZNĘ w wysokości nie mniejszej niż 150 zł na cele 
statutowe Fundacji, to zamkniemy budżet i opłacimy wszystko, co jest niezbędne, aby impreza przebiegała 
bezpiecznie i atrakcyjnie, jako WIELKIE ŚWIĘTO RODZINY SKARBOWEJ. Fundacja działa wyłącznie dzięki 
Darczyńcom i ludziom dobrej woli. Prosimy więc o pomoc w organizacji Mistrzostw i przekazanie 
darowizny poprzez portal https://b4sportonline.pl/Mistrzostwa_Polski_Skarbowcow  
 
Z przekazanych darowizn Fundacja pokrywa koszty m.in.:  
 

• ubezpieczenia uczestników Mistrzostw 
• pakietu uczestnika Mistrzostw /koszulka sportowa, worek, bidon, napój energetyzujący,  
    identyfikatory, materiały informacyjne/, który otrzyma każdy uczestnik Mistrzostw – co jest     
    odpowiedzią na liczne prośby uczestników poprzednich edycji 
• dwudniowego cateringu dla uczestników Mistrzostw 
• wynajmu obiektów sportowych  
• wynajmu obiektu do dwóch imprez integracyjnych 

• przewozu uczestników na oddalone miejsce rozgrywek  
• prowadzenia uroczystego otwarcia oraz dwóch Gali Finałowych Mistrzostw - konferansjer 
• oprawy muzycznej  
• nagłośnienia 

• sędziów, obsługi poszczególnych dyscyplin 

• ochrony 

• służby porządkowej 
• zabezpieczenia medycznego 

• medali /ok. 200/ 

• pucharów /z wyjątkiem 3 pucharów Ministra Finansów – w klasyfikacji generalnej/ok. 50 - 60 

• nagród w konkursach i akcjach dobroczynnych 

• podziękowań dla włodarzy miasta oraz tych, którzy pomagają w organizacji imprezy 

• dyplomów / ok. 300/ 

• koszty materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek, identyfikatorów 

• koszty prac graficznych 

• koszty prac informatycznych / obsługa strony internetowej, przygotowanie i obsługa portalu rejestracji/ 
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• obsługa fotograficzna i filmowa 
• portal FB 

• koszty biurowe 
• media 
• koszty prac logistyczno – porządkowych oraz wiele innych 
 
Udział dzieci oraz osób spoza skarbowości: 
 
W komunikatach oraz regulaminie Mistrzostw nie ma informacji na temat udziału dzieci, członków rodzin, 
przyjaciół i znajomych, ponieważ Mistrzostwa dedykowana są pracownikom resortu finansów. 
Uwzględniając jednak liczne prośby uczestników Spartakiady przyjęliśmy, że pełnoletni członkowie rodziny 
pracownika mogą brać w niej udział wyłącznie po zarejestrowaniu jako pełnoprawni kibice posiadający 
imienne identyfikatory i mogą korzystać ze wszystkich atrakcji towarzyszących imprezie /m.in. dwa 
wieczory integracyjne, catering, pakiet uczestnika / 
Dzieci do lat 18 mogą przebywać na imprezie wyłącznie pod opieką rodziców/rodzica – nie muszą się 
rejestrować! 
 
Zdajemy sobie sprawę, że nie zadowolimy wszystkich, dokładamy jednak wszelkich starań, aby nasza 
impreza była jak najbardziej adekwatna do potrzeb i oczekiwań naszego środowiska. 
Nadmieniam jednocześnie, że aby maksymalnie obniżać koszty wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe 
negocjujemy ceny i korzystamy ze wsparcia SkarboWolontariuszy, dlatego zapraszamy serdecznie 
wszystkich chętnych do współpracy oraz do dzielenia się spostrzeżeniami, ciekawymi pomysłami i 
rozwiązaniami. Konstruktywna informacja zwrotna jest dla nas bezcenna – pozwala nieustannie 
podwyższać poziom organizacji i obsługi tak wielkiej imprezy. 
 

  
  
Z pozdrowieniami  
Sławomir Dworski 
Prezes Zarządu Fundacji Skarbowości  
im. Jana Pawła II 
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