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Fundacja Św, Mateusza 
48-303 Nysa ul. Pomorska 1 / 2

Nysa, dnia 20.03.2015

MINISTERSTWO FINANSÓW 
Departament Finansów Resortu 
lił. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014r.

Fundacja Świętego Mateusza ul. Pomorska 1/2 48-303 Nysa

Numer KRS 0 0 0 0 4 9 2 6 1 8

REGON 161572131 
NIP 7532433772

Zarząd Fundacji: Agnieszka Siwy 48-303 Nysa ul. Pomorska 1/2 

Cele Fundacji:

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku 
publicznego i szeroko pojęta działalność charytatywna:

a) wspieranie funkcjonariuszy celnych i ich rodzin oraz pracowników Służby Celnej i ich rodzin, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

b) niesienie pomocy społecznej dla funkcjonariuszy celnych i ich rodzin, które są w trudnej 
sytuacji materialnej lub życiowej, poprzez udzielanie zapomóg, pomoc prawną, pomoc 
organizacyjną, pomoc rzeczową, inne formy pomocy

c) działanie w kierunku poprawy sytuacji prawnej funkcjonariuszy celnych i ich statusu 
socjalnego i prawnego, w szczególności na tle innych służb mundurowych oraz informowanie i 
podejmowanie działań w kierunku zmiany przepisów dotyczących sfery działania Służby Celnej, 
w szczególności takich zmian, które przyczynią się do usprawnienia działania Służby Celnej,

d) działanie na rzecz rozwoju Służby Celnej. Propagowanie w społeczeństwie dobrego imienia 
funkcjonariusza celnego i dbanie o wizerunek Służby Celnej.

e) działanie w kierunku integracji środowiska zawodowego funkcjonariuszy celnych i 
pracowników Służby Celnej

W roku 2014 Fundacja podejmowała działania organizacyjne polegające na próbie nawiązania 
kontaktu z Dyrektorami Izb Celnych i Szefem Służby Celnej, w celu umożliwienia działalności



na analogicznych zasadach jak działająca w Służbie Celnej inna Fundacja -  tutaj szereg 
korespondencji wielomiesięcznej. Fundacja Św. Mateusza natrafiła jednak na opór niektórych 
Dyrektorów Izb Celnych i brak pomocy oraz zrozumienia ze strony Ministerstwa Finansów. Np. 
wystąpiono do Dyrektorów Izb Celnych o wyrażenie zgody, podobnie jak funkcjonuje to w 
przypadku innej Fundacji działającej w Służbie Celnej, na potrącanie na wniosek funkcjonariusza 
zadeklarowanej składki z jego wynagrodzenia. Niektórzy Dyrektorzy, nie wyrazili zgody na 
powyższe. Ministerstwo Finansów nie udzieliło pomocy w tym zakresie. Proszone o pomoc, nie 
wyeliminowało dyskryminacji Fundacji Św. Mateusza stosowanej przez niektóre organy celne.

Fundacja Św. Mateusza zwróciła się także do Ministerstwa Finansów o umożliwienie 
przekazania informacji o powstaniu Fundacji i zamieszczenie zakładki na stronie wewnętrznej 
intranetowej podobnie jak funkcjonuje to w przypadku innej Fundacji działającej w Służbie 
Celnej. Także w tym zakresie Ministerstwo Finansów pogłębiło zasady nierównego traktowania 
podmiotów mających tę samą cechę relewantną w Służbie Celnej.

Reasumując wielokrotne pisma do organów Służby Celnej (niektórych), wskazujące na 
naruszenie zasady równego traktowania i umożliwienie prowadzenia działalności statutowej z 
podobnymi udogodnieniami jak inna Fundacja działająca w Służbie Celnej, nie przyniosły 
żadnego efektu.

W tym stanie rzeczy Fundacja Św. Mateusza ma ograniczone możliwości rozwoju.

Szef Służby Celnej w piśmie nr SC6/065/13/2014/UOC/2 z dnia 14 marca 2014r. stwierdził, że 
nie może podjąć działań zmierzających do równego traktowania Fundacji działających w Służbie 
Celnej, gdyż sprawuje jedynie nadzór nad Dyrektorami Izb Celnych w zakresie sprawnej i 
efektywnej realizacji zadań S.C. Stwierdził, że organizacje społeczne nie wchodzą w skład 
struktury służby, a materia ich dotycząca, znajduje się poza zakresem uprawnień nadzorczych 
Szefa S.C. i nie może być przedmiotem jakichkolwiek wytycznych służbowych. Szef S.C. 
stwierdził, że umożliwienie potrącania składki na wniosek funkcjonariusza przez Dyrektora Izby 
Celnej na rzecz jednej Fundacji i odmowa funkcjonariuszowi świadczenia tej samej usługi na 
rzecz drugiej Fundacji nie stanowi dyskryminacji organizacji społecznych, których status jest 
regulowany przez odrębne przepisy.

Poprosiliśmy o pomoc Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, jednak urząd ten stwierdził, 
że nierówne traktowanie Fundacji w Służbie Celnej nie ma . charakteru konsumenckiego, 
ponieważ jej przedmiotem nie jest stosunek prawny pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem -  
pismo DDK-690-1166/14/PB z dnia 22.05.2014r.

Niemniej, mimo ww. utrudnień ze strony niektórych organów S.C. i Szefa S.C., Fundacja Św. 
Mateusza rozwija się dzięki wsparciu funkcjonariuszy Służby Celnej.

W roku 2014 zgromadziliśmy 1248,50zł na koncie Fundacji,

W roku 2014 z powodu wstępnej fazy rozwoju Fundacji i braku środków nie udzieliliśmy 
pomocy finansowej, mimo kilku wniosków skierowanych od funkcjonariuszy, odpowiadając 
wnioskodawcom, z uzasadnieniem jak wyżej.

W jednym przypadkach deklarowaliśmy pomoc w zbiórce pieniędzy, jednak funkcjonariusz nie 
zdecydował się na podjęcie tego typu inicjatywy.

Zgodnie z celami statutowymi wystąpiliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc w 
osiągnięciu równego traktowania funkcjonariuszy celnych w stosunku do funkcjonariuszy innych



służb mundurowych poprzez włączenie ich do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego, W 
uzyskanej odpowiedzi z dnia 09.01,20 i 5r. RPO odmówił udzielenia wsparcia w tym zakresie.

Wspomniana kwota 1248,50zł stanowi cały majątek Fundacji.

Wszystkie ww. przychody Fundacji pochodzą z wpłat od funkcjonariuszy, którzy deklarują 
comiesięczną składkę na rzecz Fundacji.

W 2014 roku nie ponieśliśmy kosztów, poza wykonaniem banera reklamowego, na realizację 
celów statutowych i innych związanych z funkcjonowaniem Fundacji. Drobne opłaty, jakie 
pojawiły się czy to w związku z utworzeniem i utrzymaniem strony internetowej, domeny, 
serwera i inne są finansowane z funduszy własnych fundatora.

Fundacja nikogo nie zatrudnia.

Fundacja nie prowadziła w roku 2014 żadnych działań zleconych przed podmioty państwowe i 
samorządowe

W roku 2014 nie była prowadzona w Fundacji żadna kontrola.

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania

2. Rzecznik Praw Obywatelskich

Prez.es

Agnieszka Siwy


