
IV Konkurs Dobroczynny o tytuł 
      FILANTROPA SKARBOWOŚCI 2019 pt. KILOGRAMY DOBRA 

                              zorganizowany przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II 
 
 

RGULAMIN KONKURSU 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II. 
2. Konkurs KILOGRAMY DOBRA to zbiórka koleżeńska prowadzona przez pracowników KAS na rzecz ciężko 

chorych koleżanek i kolegów realizowana w ramach zbiórki koleżeńskiej, która nie podlega ustawie o 
zbiórkach publicznych. Przystąpienie do konkursu odbywa się na podstawie pozwolenia kierownika urzędu. 

3. Konkurs KILOGRAMY DOBRA dedykowany jest Podopiecznym Fundacji Skarbowości, którzy ze względu na 
ciężki stan zdrowia wymagają regularnego dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji. 

4. Konkurs KILOGRAMY DOBRA, oprócz zebrania funduszy na długotrwałe leczenie i rehabilitację ciężko 
chorych pracowników KAS, ma na celu rozbudzanie wrażliwości, poczucia wspólnoty i łączności z ciężko 
chorymi Podopiecznymi Fundacji. 

5. Do konkursu może przystąpić każda jednostka KAS. 
6. Każda jednostka skarbowa przystępująca do konkursu może wybrać z listy Podopiecznych Fundacji osobę 

lub osoby, którym chce dedykować zbiórkę. 
7. Fundusze zebrane przez jednostki skarbowe, które nie wytypują osoby/osób, którym chcą dedykować 

zbiórkę, zasilą Fundusz Darczyńców, z którego Podopiecznym Fundacji wypłacane są zapomogi losowe. 
8. Konkurs KILOGRAMY DOBRA polega na zbieraniu monet o nominałach od 1 grosza do 5 złotych. 
9. Konkurs KILOGRAMY DOBRA odbywa się w czterech kategoriach/rankingach: 

1. Małe jednostki KAS:       do 60 pracowników 
2. Średnie jednostki KAS:  od 60 – 120 pracowników 
3. Duże jednostki KAS:       powyżej 120 pracowników 
4. Kategoria generalna 

10.  W rankingu brane są pod uwagę: 
a) Waga monet 
b) Kwota jaką dały zebrane kilogramy monet 

11.  Wszystkie informacje dotyczące zbiórki i  rankingów: TUTAJ   
12.  Przebieg konkursu: 

1. Ogłoszenie konkursu: 17 grudnia 2018r. 
2. Po zebraniu ok. 5-10 kg monet należy: 

1. Zważyć monety 
2. Przesegregować monety wg. nominałów 
3. Wpłacić przesegregowane monety na subkonto Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II dedykowane 

Konkursowi Kilogramy Dobra 2018: 

  Nr 93 1240 1183 1111 0010 4777 8040 
                                                               Tytułem: KILOGRAMY DOBRA 2019 
    WAŻNE: 

Monety wpłacamy do Oddziałów Banku Pekao S.A. /w załączeniu Oddziały dedykowane do bezprowizyjnego 
przyjmowania wpłat pochodzących z Konkursu KILOGRAMY DOBRA 2019 / lub do Oddziałów spoza listy, które 
wyrażą na to zgodę. W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury wpłaty prosimy o kontakt telefoniczny z 
pracownikiem Banku Pekao S.A. co najmniej 2 dni przed planowaną wpłatą /lista osób i nr telefonu właściwe 
dla poszczególnych Oddziałów w załączeniu/. 

 
3. Przesłyanie na bieżąco online Formularza KARTA ZBIÓRKI w celu aktualizacji RANKINGU 
4. Ogłoszenie wyników konkursu – 21 maja 2019r. na stronie internetowej Fundacji i FB. 
5. Nadanie tytułu Filantropa Skarbowości 2019 i wręczenie okolicznościowych statuetek i dyplomów 

dla zwycięskich jednostek i SkarboWolontariuszy podczas XVII Mistrzostw Polski o Puchar Ministra 
Finansów w czterech kategoriach, Świnoujście, 24-25 maja 2019. 

6. Przesłanie dyplomów – podziękowań online dla wszystkich jednostek, które wezmą udział w 
konkursie. 

7. Ogłoszenie RAPORTU z przeprowadzonej zbiórki - informacja dotycząca zebranej kwoty i jej 
rozdziału dla poszczególnych Podopiecznych/ strona internetowa, FB, Kwartalnik My Skarbowcy 

 
 
 



 
 

Uwagi końcowe: 
 

1. Skarbonki do zbiórki monet zostaną przesłane tylko tym jednostkom skarbowym, które zwrócą się droga mailową 
biuro@fundacjaskarbowosci.pl z prośbą o przesłanie skarbonki. W mailu należy podać nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za zbiórkę oraz adres właściwej jednostki skarbowej. 
 

2. Plakaty i naklejki na skarbonki własne do pobrania na stronie. 
 

3. Po dokonaniu pierwszej wpłaty zebranych monet SkarboWolontariusze/osoby odpowiedzialne za zbiórkę w danej 
jednostce KAS otrzymają Niespodziankę dla SkarboWolontariuszaJ. 

 
4. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: biuro@fundacjaskarbowosci.pl 

 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 


