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Od wydawcy

Wolność

jest w nas!

Taka rocznica zdarza się raz na 100 lat!

Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w naszym niezwykłym
wydarzeniu jakim były XVII Mistrzostwach Polski Skarbowców
o Puchar Ministra Finansów – Wisła 2018, pod patronatem
honorowym Ministra Finansów, Pani Teresy Czerwińskiej.
W tym roku było to wydarzenie szczególne, bo odbywało się
w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Tegoroczne Mistrzostwa to także inauguracja projektu
Fundacji Skarbowości pod nazwą SKARBOWCY dla NIEPODLEGŁEJ, który będzie realizowany prze kolejny rok.

W ramach projektu SKARBOWCY dla NIEPODLEGŁEJ ogłoszony już został VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
dla Dzieci i Młodzieży (My Skarbowcy 9 s. 24).

31 lipca 1919 to data uchwalenia ustawy o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, pierwsza po okresie
zaborów ustawa, która porządkowała i przygotowywała
aparat skarbowy do służby Niepodległej. Tak więc rok 1919
będzie rokiem szczególnym dla naszego środowiska. Taka
rocznica zdarza się raz na 100 lat! W związku z tym planujemy organizację wielu wydarzeń, które mają na celu uczcić
należycie Niepodległą i pokazać, że Skarbowość „obok silnej
armii, stanowi najlepszą rękojmię niepodległości każdego
państwa...” (Odrodzona Skarbowość Polska. Zarys historyczny, W-wa, 1931).

Na str.4-5 znajdziecie plakat promujący działania Fundacji
w związku z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz
utworzenia Skarbowości polskiej. Obchody rocznicy planujemy zakończyć wydaniem ALBUMU okolicznościowego
oraz I Ogólnopolską Konferencją pod hasłem Skarbowcy dla Niepodległej podsumowującą oraz promującą rolę
i znaczenie Skarbowości dla rozwoju silnego, sprawnego
państwa oraz działania skarbowców na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i środowisk lokalnych
w ramach Społecznej Odpowiedzialności Administracji
Skarbowej (CSR) a także podsumowująca działania w zakresie solidarności społecznej – niesienia pomocy ciężko
chorym i pokrzywdzonym przez los.

Otwarcie XVII Mistrzostw Polski Skarbowców w Wiśle było
pięknym manifestem patriotyzmu naszej grupy zawodowej
za co serdecznie dziękuję. Pozostawiliśmy po sobie niezwykle pozytywne wrażenie zarówno wśród mieszkańców
Wisły jak i wszystkich gości.

Czekamy na Wasze konstruktywne opinie, propozycje,
pomysły. Dołączcie do nas!

Kolejne – XVIII Mistrzostwa Polski Skarbowców (24 -25 maja
2019) odbędą pod hasłem: Wolność jest w nas! Dumnie ze
swojej Niepodległej. Przez dzieje historii Polski. – będzie to
wyjątkowa okazja do pokazania wspaniałych dziejów naszej
Ojczyzny, okazja do przypomnienia wyjątkowych władców,
przywódców, bitew czy zrywów niepodległościowych, które
doprowadziły do odzyskania Niepodległości.

Razem uczcijmy NASZĄ NIEPODLEGŁĄ!

Prezes Zarządu Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II

„„Naród, który
nie zna swojej
przeszłości, jest
narodem bez
przyszłości.”
św. Jan Paweł II

Foto.: Ze zbiorów Fundacji Skarbowości
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XVIII Mistrzostwa Polski Skarbowców
Wisła, maj 2018 r.
Skarbowcy dla Niepodległej! Jestem dumny,
że jestem Polakiem!

XVIII Mistrzostwa Polski Skarbowców
Maj 2019 r.
Wolność jest w nas! Dumni ze swojej Niepodległej!
Przez dzieje historii Polski.

XXII Pielgrzymka KAS na Jasną Górę
Wrzesień 2018 r.
Modlitwa za Skarbowców i ich Rodziny.

XXIII Pielgrzymka KAS na Jasną Górę
Wrzesień 2019 r.
Zawierzenie Pracowników KAS i ich Rodzin oraz Skarbowości
Polskiej opiece Matki Bożej w 100. Rocznicę utworzenia
Skarbowości polskiej.

VIII Międzynarodowy
Konkurs Plastyczny
Wrzesień-grudzień 2018 r.
Dla Dzieci i Młodzieży do lat 16,
pt. Wolność jest w nas! Dumni ze swojej Niepodległej!

IX Międzynarodowy
Konkurs Plastyczny
Wrzesień-grudzień 2019 r.
Dla Dzieci i Młodzieży do lat 16
pt. Polska – Moja Ojczyzna! Wielka, Wolna, Piękna i Dumna!

„„Należycie zorganizowana skarbowość, obok silnej armii,

stanowi najlepszą rękojmię niepodległości każdego państwa...”
Odrodzona Skarbowość Polska. Zarys historyczny, Warszawa 1931r.
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1918/1919

2018/2019
KSIĘGA PAMIĄTKOWA pt. Skarbowcy
dla Niepodległej!
Integracja Skarbowców wokół projektów inspirowanych
nauczaniem św. Jana Pawła II realizowanych przez Fundację
Skarbowości na przestrzeni 20 lat działalności na rzecz
Skarbowców i ich Rodzin.

Etos i Prestiż Skarbowców
Cykl szkoleń warsztatowych wg. autorskiego
projektu Fundacji Skarbowości.

XIX Charytatywny Bal Fundacji
Skarbowości
26 stycznia 2019 r.
Pod hasłem: Lata 20, lata 30. Dumni ze swojej
NIEPODLEGŁEJ!

Cykl artykułów historycznych
w Kwartalniku My Skarbowcy nawiazujących
do historii skarbowości polskiej

I Ogólnopolska Konferencja
„Skarbowcy dla Niepodległej”
Podsumowanie roli i znaczenia Skarbowości dla rozwoju
silnego i sprawnego państwa oraz działań Skarbowców
skupionych wokół Fundacji Skarbowości na rzecz
budowania społeczeństwa obywatelskiego w ramach CSR.
Podsumowanie działań w zakresie solidarności społecznej
na rzecz ciężko chorych i pokrzywdzonych przez los.

„Strażnik Poranka”
Wsparcie rewitalizacji jachtu Generała
Ryszarda Kuklińskiego w partnerstwie z CSPZ

Skarbowcy Bez Granic
Promowanie projektów, idei oraz dzieł IMS:
• Wigilia bez granic,
• Wielkanoc bez granic,
• Życie bez granic,
• Wspólnota Serc.

Kwartalnik Fundacji Skarbowości
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Związani ze Skarbowością

Po raz
pierwszy
na Mistrzostwach Polski
Skarbowców
Foto.:
Ze zbiorów
Fundacji
Skarbowości

Wywiad z Dyrektorem Generalnym w MF
Adamem Niedzielskim

Jak ocenia Pan taką formę wyrażania patriotyzmu przez
pracowników resortu finansów?

Był Pan po raz pierwszy uczestnikiem Mistrzostw
Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów.
Z jakimi oczekiwaniami jechał Pan do Wisły?

Przede wszystkim doceniam to, że była to inicjatywa pracowników. Uczestnicy sami przygotowywali swoje stroje,
transparenty, hasła i inne akcenty, które pojawiły się na
ceremonii otwarcia a nawiązywały do 100-lecia niepodległości. Wymagało to częstokroć dużego nakładu pracy,
porównywalnego raczej z poziomem zaangażowania pasjonatów w grupy rekonstrukcyjne, niż z jednorazowym,
amatorskim podejściem do zadanego tematu.

Znając działalność Fundacji Skarbowości spodziewałem się,
że Mistrzostwa będą odbywać się w życzliwej atmosferze,
która jednocześnie będzie budować poczucie wspólnoty
między uczestnikami. Wspólnoty, która wynika nie tylko
z podobnych zadań realizowanych w codziennej pracy,
ale również z wysokiego poziomu wrażliwości społecznej
pozwalającej realizować misję pomagania słabszym. I rzeczywiście oba te aspekty były obecne w trakcie Mistrzostw.
Z jednej strony były to rozmowy o codziennym wysiłku,
z drugiej – kiermasz charytatywny zachęcający do włączenia się w akcje pomagania realizowaną przez fundację.

Poza tym uważam, że ta uroczystość była manifestem
patriotycznym, który stanowi dopełnienie patriotyzmu prezentowanego w codziennej pracy urzędników skarbowych.
Takiego pozytywistycznego patriotyzmu, który Kardynał
Stefan Wyszyński doskonale ujął słowami „Sztuką jest
umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze
dla niej żyć”. To dopiero daje pełny obraz skarbowców dla
niepodległej.

Czy coś Pana zaskoczyło? Co zrobiło na Panu
największe wrażenie?
Zdecydowanie największe wrażenie zrobiła na mnie uroczystość otwarcia Mistrzostw. Rozpoczął ją sam Marszałek
na dorożce w otoczeniu „świty”, od razu wprowadzając nas
w nastrój obchodów 100-lecia niepodległości. W przemarszu jednostek skarbowości wykorzystano też nawiązania
do regionalnych motywów i inne, bardzo humorystyczne,
akcenty. Widziałem tam tyle inwencji, energii i humoru, że
każda osoba postronna oglądająca ten spektakl na pewno
porzuciłaby stereotypowe postrzeganie urzędnika.

Czy taka forma integracji środowiska jaką są
organizowane przez Fundację Skarbowości, cyklicznie
od 2001 roku, Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar
Ministra Finansów jest, Pana zdaniem wartościowa
i potrzebna?
Jasne, że tak. Budujemy w ten sposób wspólnotę opartą
na wartościach służby dla państwa oraz o ideę pomagania
innym. Poza tym oprócz czasu na poważne rzeczy musi
być też czas na dobrą zabawę – a ta była obecna zarówno
w trakcie zawodów jak i wieczorami w amfiteatrze.

Z kolei największym zaskoczeniem był dla mnie bardzo
wysoki poziom sportowy Mistrzostw. Przekonałem się
o tym w trakcie biegu na 5 km, gdzie mój całkiem przyzwoity
wynik uplasował mnie dopiero w okolicach setnego miejsca
na 300 startujących.

Brał pan udział w biegu przełajowym na 5 km. Z jakim
czasem Pan go ukończył? Jakie emocje towarzyszyły
Panu jako zawodnikowi Mistrzostw?

Tegoroczne Mistrzostwa przebiegały pod hasłem:
SKARBOWCY DLA NIEPODLEGŁEJ! JESTEM DUMNY, ŻE
JESTEM POLAKIEM!

(3) 2018
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No właśnie. Myślałem, że dobrze wypadnę a zająłem 101
miejsce na ponad 300 startujących. Miesiąc przed startem
zacząłem nawet realizować specjalny trening interwałowy.
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Związani ze Skarbowością
Mistrzostwa mają swoją wartość dodaną
i przebiegają od wielu lat pod hasłem BAW SIĘ
I POMAGAJ! Zbieramy środki dla naszych ciężko
chorych koleżanek i kolegów. Czy taka forma
wyrażania solidarności jest potrzebna?

Foto.: Ze zbiorów
Fundacji Skarbowości

Bardzo się cieszę, że pomaganie jest motywem
przewodnim wszystkich mistrzostw. Zresztą widziałem, że w Wiśle był jeden z naszych kolegów,
który dzięki wsparciu Fundacji otrzymał wózek
ułatwiający codzienne funkcjonowanie. Fizyczne
pomaganie to jedno, ale dawanie poczucia innym, że mają na kogo liczyć, gdy pojawiają się
przerastające ich problemy to też bardzo ważna
i pozytywna cecha wspólnoty.
Czy za rok możemy spodziewać się Pana
udziału w Mistrzostwach?
Ponieważ w biegu przełajowym o kilka miejsc
wyprzedził mnie Prezes Fundacji, pan Sławomir Dworski,
zobowiązałem się do rewanżu w przyszłym roku. Jeśli zdrowie dopisze i kontuzje ominą, to postaram się przyjechać.

W sumie czas osiągnąłem, jak na mnie, bardzo przyzwoity,
tj. poniżej 23 minut na 4,5 km (dystans był faktycznie nieco
krótszy niż deklarowane 5 km). Na mecie miałem okazję
zamienić słowo ze zwycięzcą, który potrzebował niecały
kwadrans na ukończenie biegu! Okazało się, że pan Rafał
Czarnecki biega maraton w okolicach 2h 20min. To jest
czas zawodowca a pracuje w IAS w Kielcach! Jeszcze raz
na łamach waszego Biuletynu mu gratuluję.
Jaką rolę w Pana życiu pełni aktywny wypoczynek
i Pana pasja do górskich wędrówek?
Bardzo ważną. Nie chodzi tutaj tylko o traktowanie
sportu jako „antidotum” na biurowy tryb pracy i walkę ze stresem. Sport to dla mnie przede wszystkim
kształtowanie charakteru. Od wielu lat specjalizuję się
w zarządzaniu przez cele, które w skrócie sprowadza
się do definiowania celów, mierzenia postępu w ich
realizacji i wreszcie realizacji działań zbliżających nas do
celów. Bieganie to idealny trening tej metody w praktyce.
Najpierw 5km, potem 10 km, półmaraton, maraton.
Mierzymy czas i stosujemy trening jako narzędzie w realizacji celu. Przyjemne z pożytecznym.
Czy w Pana ocenie Mistrzostwa kreują pozytywny
wizerunek MF oraz podległych mu służb
w społeczeństwie?
Oczywiście, że tak. To co widać na Mistrzostwach –
kreatywność, idea pomagania innym, poczucie humoru
– są dalekie od stereotypu urzędnika. Rozmawiałem
w trakcie Mistrzostw z burmistrzem Wisły, panem
Tomaszem Bujokiem, który jako anegdotę przytoczył,
że mieszkańcy formułowali pewne obawy związane
z przyjazdem 3,5 tys. pracowników KAS. „Zrobią nam
nalot” padało z różnych stron. Atmosfera zawodów
i imprezy towarzyszące skutecznie ich przekonały, że
„urzędnik też człowiek” i myślę, że mieszkańcy Wisły nie
będą już tak podatni na stereotyp urzędnika skarbówki.

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

Foto.:
Ze zbiorów
Fundacji
Skarbowości
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Związani ze Skarbowością

Czy, korzystając z okazji, chciałby Pan
skierować kilka słów do pracowników
resortu finansów?
W imieniu własnym i Pani Minister Czerwińskiej,
w imieniu której miałem zaszczyt wręczać puchary ufundowane przez Ministra Finansów,
chciałbym w pierwszej kolejności podziękować
wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę, emocje sportowe i świetną zabawę przez
cały czas trwania Mistrzostw. Dziękuję również
Fundacji za zorganizowanie tego przedsięwzięcia i wszystkim wolontariuszom – w szczególności US w Cieszynie, który wziął na siebie
ciężar przygotowań. Dziękuję również Burmistrzowi Wisły, panu Tomaszowi Bujokowi, który
mimo napiętego kalendarza był obecny w najważniejszych chwilach naszych Mistrzostw.
Foto.: Ze zbiorów Fundacji Skarbowości

Oprócz podziękowań, życzę Państwu takiej
inwencji i energii w pracy nad bezpieczeństwem
finansowym Polski, jaką pokazali Państwo
w trakcie Mistrzostw.
Pozdrawiam serdecznie, Adam Niedzielski

Mistrzostwa
widziane oczami

w promocję i wolontariat przyczynił się do budowania
relacji, podczas Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, między Polakami i cudzoziemcami pracującymi lub studiującymi w Polsce. Wysoka zdolność
Skarbowców do budowania relacji jest niezwykłym
potencjałem, który ma kapitalne znaczenia nie tylko dla
realizacji zadań związanych tzw. obsługą fiskalną w Państwie Polskim, ale również do budowania relacji z ludźmi
i wzmacniania Wspólnoty Narodowej, które mogą dawać
Polakom coraz lepsze poczucie, że traktowani są godnie
w trosce o wspólne dobro.

Prezesa IMS

Dziękuję bardzo zespołowi Fundacji
Skarbowości im. Jana Pawła II z Prezesem
Sławomirem Dworskim na czele za
zaproszenie i niezwykle gościnne przyjęcie
mnie i mojego kolegi wiceprezesa Instytutu
Myśli Schumana Ryszarda Krzyżkowskiego
na XVII Mistrzostwach Polski Skarbowców
pod patronatem Ministra Finansów.
Dziękuję również wszystkim pracownikom
Krajowej Administracji Skarbowej oraz
Ministerstwa Finansów za bardzo życzliwe
przyjęcie do swojego grona.

Przy te okazji chciałbym również podziękować za twórcze dialogi Panu Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa
Finansów Adamowi Niedzielskiemu, z którym miałem
zaszczyt odebrać wspaniały przemarsz Skarbowców na
stadionie w Wiśle. Pan Adam Niedzielski i Pan Sławomir
Dworski Prezes Fundacji Skarbowości zainspirowali mnie
do podjęcia przeze mnie osobistych przygotowań do biegu
na dystansie 5 km w przyszłym roku. Zarówno Pan Dyrektor jak i Pan Prezes dali znakomity przykład uczestnicząc
w biegu, w którym uplasowali się w czołówce w swoich
kategoriach wiekowych.
Odnoszę się z wielkim szacunkiem do organizatorów
i uczestników XVII Mistrzostw Polski Skarbowców, gdyż
wydarzenie to w mojej opinii nie było tylko swego rodzaju
relaksem, odpoczynkiem i zabawą, ale przede wszystkim
stanowiło niezwykłą platformę do budowania wspólnoty
Skarbowców. Sługa Boży Robert Schuman, inicjator Wspólnoty Narodów Europy uważał, że „…im bardziej zwiększają

Instytut Myśli Schumana dziękuje wszystkim Skarbowcom za włączenie się w dzieła inicjowane przez Instytut
wspólnie z Caritas Polska pod nazwą „Wigilia Bez Granic”
i „Wielkanoc Bez Granic”. Włączenie się pracowników KAS
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się zadania państwa i im bardziej rośnie odpowiedzialność,
tym bardziej decydująca o sukcesie rządu staje się jego
intelektualna i moralna zdolność do obrony.” W tym kontekście „moralną zdolność do obrony” Robert Schuman
traktował nie tylko jako postawę moralną w powszechnym
znaczeniu, ale przede wszystkim jako integrowanie i budowanie jedności „żołnierzy kierowanych do walki na froncie”
w służbie Ojczyźnie.

pod nazwą „Mistrzostwa Polski Skarbowców” o kolejne
koncepcje sprzyjające integracji wspólnoty pracowników
resortu finansów na rzecz działań w zakresie budowania
wspólnego dobra.
Dziękuję bardzo za nadanie mi tytułu „Ambasadora Fundacji
Skarbowości”, co uprawnia i zachęca mnie do wychodzenia
z pewnymi sugestiami. Silną dla mnie motywacją do zarysowaniu takiego obrazu jak powyżej było doświadczenie
przemarszu na stadionie w Wiśle licznych grup Skarbowców,
w sumie ok. 3 500 osób z całej Polski oraz całego klimatu
jaki panował podczas tego wydarzenia. Ponieważ XVII
Mistrzostwa Polski Skarbowców były inauguracją projektu Fundacji Skarbowości pod nazwą SKARBOWCY DLA
NIEPODLEGŁEJ uczestniczy przemarszu otwierającego
wydarzenie wyrażali swoim zachowaniem, osobliwymi
ubiorami, hasłami, spontanicznością i radością swój patriotyzm w służbie Ojczyźnie oraz niezwykłe przywiązanie
i lojalność wobec Krajowej Administracji Skarbowej. Jestem
przekonany, że taki potencjał woła o jego zatroskanie,
wzmacnianie, rozwijanie i rozszerzanie na całą Wspólnotę
Skarbowców w Polsce. Wydaje się, że właśnie taki potencjał
niematerialny i nie techniczny w długim terminie jest jednym
z istotnych gwarantów dobrych zmian w Polsce, co ułatwia
wejście w nową erę tzw. „IV Rzeczypospolitej”. Nie stanie
się to jednak automatycznie, lecz zależy
od zaangażowania wielu osób na różnych
szczeblach, tego jednak wszystkiego pragnę z całego serca wszystkim życzyć.

Jestem przekonany, że w dalszej kolejności tego typu wydarzenia powinny być postrzegane, wspierane i rozwijane
przez wszystkich w Ministerstwie Finansów i KAS jako
platformy do budowania siły fizycznej, psychicznej i duchowej oraz podnoszenia kondycji relacyjnej całej wspólnoty Skarbowców. Sugerowałbym, aby te wydarzenia były
poszerzone o panele tematyczne spoza dziedziny sportu
mające na celu budowanie etosu Skarbowca i siły Wspólnoty
Skarbowców. Zachęcam także, aby wydarzenia te uwzględniały spotkania i czas w zakresie rozwoju duchowego. Takie
działania mogą w sposób istotny przyczyniać się do budowania Jedności -> Solidarności -> Pokoju Skarbowców
w całej Polsce.
Ze względu na stały i intensywny kontakt z całym społeczeństwem jedynie Skarbowcy, spośród wszystkich instytucji państwowych w całej Polsce, są podmiotem osobliwym.
Takiego potencjału nie mają żadne służby w naszej Ojczyźnie
i dlatego przy budowaniu Wspólnoty Narodowej oraz siły
gospodarki Skarbowcy mogą stanowić w przyszłości coraz
większą siłę. Konsekwencją takiej tezy i takiego faktu byłoby
podjęcie działań w kierunku poszerzenia formuły, znaczenia,
roli i celów społecznego funkcjonowania Wspólnoty Skarbowców. Gdyby takie podejście znalazło uznanie aplikacyjne,
wówczas można poszerzać formułę corocznych wydarzeń

Prof. Zbigniew Krysiak
Prezes Instytutu
Myśli Schumana

Foto.: Ze zbiorów Fundacji Skarbowości
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99. rocznica

uchwalenia Ustawy O tymczasowej
organizacji władz i urzędów skarbowych

HISTORIA

Reforma administracji skarbowej w okresie
kształtowania się niepodległej Rzeczypospolitej
stanowiła jedno z największych wyzwań dla władz
nowego państwa. Było to zadanie niełatwe, a nawet
można powiedzieć, że dość skomplikowane, jak na
ówczesne warunki zewnętrzne i wewnętrzne. Pokolenie
ojców niepodległości, zarówno tych z pierwszych
stron gazet, jak i tych nieco ukrytych ale dokładających
cegiełkę do czynu niepodległościowego każdego dnia
zdawało sobie sprawę z roli i znaczenia powstania
sprawnego aparatu skarbowego. Bez niego jakakolwiek
próba modernizacji i unifikacji kraju, doświadczonego
latami zaborów i wojennej okupacji, byłaby niemożliwa.
Problem wdrożenia nowego ustawodawstwa skarbowego w okresie powstawania suwerennej Rzeczypospolitej był bardzo złożony. Kończąca się
wojna światowa i rozpoczynające się
konflikty graniczne o kształt terytorialny Polski znacząco uderzały w proces odbudowywania skarbu polskiego.
Nieustanne wojny na wielu frontach
nie przyczyniały się do utrzymania
stabilnego budżetu, który był niezbędny do rozpoczęcia procesu odbudowy
administracji państwowej. Nakładało
się na to również prawo podatkowe
trzech państw zaborczych. Z technicznego punktu widzenia ciężko było
od razu zunifikować trzy systemy, bo
ich ujednolicenie wymagało czasu.
Pewnego rodzaju komplikacja dotyczyła również procesu tworzenia się
polskiej władzy ustawodawczej, czyli
Sejmu, która mogłaby podjąć wiążące
kroki prawne w celu stworzenia jednolitego systemu nowej administracji
skarbowej. Jeżeli dołożymy do tego
brak odpowiedniej i doświadczonej
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kadry urzędniczej to dostrzegamy,
że wyzwanie stworzenia suwerennej
polskiej skarbowości było niesłychanie ambitne, a przy tym jednocześnie
trudne do szybkiego wdrożenia.
Polacy nie mogli popaść w stan marazmu i jedynie czekać na ustabilizowanie się sytuacji wewnątrz kraju, jak
i poza jego granicami. Chcąc zmieniać
administrację skarbową nie mogli także opierać się na dotychczasowych
przepisach, które powodowały chaos
organizacyjny, szczególnie w kontekście poboru podatków na cele obronności państwa. Aby rozpocząć rzeczywistą reformę trzeba było uchwalić
nowe prawo. Władze polskie niezwy-

Silna administracja skarbo wa po zwoliła
władzom II Rzeczypospolitej reformować
państwo, prowadzić szereg przełomowych
inwestycji, jak Centralny Okręg P�emysłowy, czy finalnie przygotować się do wojny
obronnej w 1939 roku. Warto pamiętać, że
budowa niepodległego państwa po I wojnie światowej nie miałaby miejsca, gdyby
nie szybkie wprowadzenie ustawodawstwa
skarbowego. Bez ustawy z 1919 roku nie byłoby suwerennego i ujednoliconego aparatu
fiskalnego tak kluczowego dla Polski w tym
okresie dziejowym.

|

My Skarbowcy 9

10

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

Aby zrealizować to zadanie powołano
specjalną komisję, która przygotowała
projekt ustawy o administracji skarbowej. Efekt zaledwie kilku miesięcy
pracy został zaprezentowany społeczeństwu już 31 lipca 1919 roku. Wówczas Sejm Ustawodawczy uchwalił
Ustawę o tymczasowej organizacji
władz i urzędów skarbowych, która
stanowiła pierwszy krok do ujednolicenia polskiej skarbowości. Ustawa,
jedynie trzystronicowa, w niezwykle precyzyjny i oszczędny w słowa
sposób omawiała funkcjonowanie tej
gałęzi życia państwowego.
Ustawa wyodrębniła skarbowość od
administracji ogólnej oraz celnej. Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów
dokonano unifikacji aparatu skarbowego dokonując trójstopniowego
podziału jej organizacji. Naczelną władzą kierowniczą zostało Ministerstwo
Skarbu. Niżej w hierarchii znajdowały
się Izby Skarbowe, podlegające bezpośrednio Ministrowi Skarbu oraz Urzędy
Skarbowe, które podzielono ze względu na rodzaj kompetencji. Wyróżniono
przez to urzędy do spraw podatków
i opłat skarbowych, do spaw akcyz
i monopolów państwowych oraz kasy
skarbowe.

Ustawa określała także zakres terytorialny organów administracji skarbowej. Izby Skarbowe były tworzone dla
„pewnej liczby powiatów administracyjnych”. O tym dość nieprecyzyjnie
określonym zakresie decydował Minister Skarbu, który na ich podstawie
tworzył specjalne okręgi skarbowe.
Urzędy Skarbowe podatków i opłat
skarbowych oraz kasy skarbowe
powstawały w każdym powiecie
administracyjnym. Z kolei jednostki
zajmujące się akcyzą i monopolami
państwowymi miały być tworzone
„w miarę potrzeby”. Warto wspomnieć,
że na czele Izb Skarbowych stał Dyrektor a pracami Urzędów Skarbowych
kierowali Naczelnicy, odpowiednio
nazwani: skarbowymi, akcyzowymi
oraz skarbnikami, gdy przewodniczyli kasom skarbowym. Ustawodawca
wyszczególnił także obszar działań,
które miały podejmować poszczególne jednostki skarbowe. Izby wykonywały nadzór nad Urzędami Skarbowymi, mogły orzekać w sprawach
podatkowych, podejmowały czynności
z zakresu wykonania budżetu państwa, a także czuwały nad właściwym procesem poboru podatków, aby
były one „prawidłowo i we właściwym
czasie wymierzane, płacone i ściąga-
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ne”. Z kolei Urzędy Skarbowe miały
odpowiadać za wymiar podatków
bezpośrednich i opłat skarbowych,
co wskazywało na daleko idącą decentralizację systemu podatkowego,
a także za nadzór nad poborem oraz
przestrzeganiem ustaw podatkowych.
Osobne zadania przydzielono kasom
skarbowym, które miały pobierać
i przechowywać pieniądze na rachunku
Skarbu Państwa.
Tak funkcjonujący aparat skarbowy
kształtował swoje ramy organizacyjne do 1927 roku, kiedy to specjalnym rozporządzeniem uzupełniono
i uszczegółowiono pewne obszary tej
gałęzi administracji. Kolejne nowelizacje ustawy i nowe rozporządzenia
przedstawiano w latach 30. XX wieku,
co wiązało się z tym, że w ostatnich
latach tej dekady polska skarbowość
miała już ukształtowane i solidne
ramy organizacyjne.
Michał Dworski
Doktorant Instytutu
Historii, student
prawa, KUL
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HISTORIA

kle szybko doprowadziły w lutym 1919
roku do powstania Sejmu Ustawodawczego, którego celem, oprócz oczywiście uchwalenia Konstytucji, było
ustabilizowanie wszystkich obszarów
funkcjonowania nowego państwa –
w tym skarbowości.

Związani ze Skarbowością

„„Potrzeba Polsce
waszej rzetelnej pracy”
W codzienne, zwyczajne dni tego roku
coraz częściej wpisują chwile radosnego
świętowania jubileuszu 100-lecia
odzyskania niepodległości. To czas gdy
nie tylko historycy, ale i my zwykli ludzie
powinniśmy bardziej wsłuchiwać się
w nauczanie, oraz świadectwo życia
tych, którzy niepodległość wywalczyli,
oraz tych, którzy potem wolną Polskę
i społeczeństwo obywatelskie budowali
i umacniali. Jedną z takich postaci jest
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski,
któremu historia nadała tytuł Prymasa
Tysiąclecia.

prosić ich o przebaczenie, ale serce mówiło ksiądz Prymas
Wyszyński jest mądrzejszy od ciebie i od tych, którzy te
wiece w całej Polsce wywołali. Nie rozumieli mnie koledzy
kłócący się ze mną gdy w naszych rozmowach broniłem
orędzia biskupów. Nie trzeba było długo czekać, aby nasza
historia pokazała, że List Biskupów Polskich do Biskupów
Niemieckich jest jednym z najważniejszych etapów pojednania polsko - niemieckiego po II wojnie światowej. Uroczyste
obchody tysiąclecia Państwa Polskiego w 1966 r, potem
nadanie kolegiacie kruszwickiej tytułu Bazyliki Mniejszej
w 1970 r. to nie tylko asystowanie podczas liturgii księdzu
Prymasowi, ale spoglądanie na tego dostojnika Kościoła
Polskiego, który pod zewnętrzną dostojnością i budzącym
nieśmiałość majestatem miał serce najlepszego ojca. Serce
które obejmowało Kościół i cały Naród ale odnalazł w nim
też swoje miejsce każdy pojedynczy człowiek, nawet ten
stojący daleko od Kościoła. We wrześniu 1969 r. rozpocząłem studia w Prymasowskim Wyższym Seminarium
Duchownym w Gnieźnie. Był to sześcioletni okres w którym
było wiele okazji do wsłuchiwania się w nauczanie Ks. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Odpusty
ku czci Św. Wojciecha Głównego
Patrona Polski, wizyty w naszym
seminarium, uroczystości w katedrze gnieźnieńskiej. Niezapomniane były także seminaryjne
wigilie Bożego Narodzenia, na
które nasz Arcypasterz przyjeżdżał z Warszawy. W niezwykłej ciszy wsłuchiwaliśmy
się we wspomnienia z dzieciństwa księdza kardynała, z jego
więziennych wigilii w Stoczku
Warmińskim, Prudniku Śląskim
i Komańczy. Zapadł mi głęboko w pamięci wieczór 1970 r.
ksiądz prymas zabiera głos już
pod koniec wieczerzy, stoję obok
trzymając mikrofon a nasz arcypasterz mówi o tym co wydarzyło się na Wybrzeżu. O zabitych
i rannych, o nocnych pogrzebach,

Coraz mniej jest już ludzi, którzy postać Prymasa Wyszyńskiego pamiętają. Mam to szczęście, że należę do tego
pokolenia które pamięta, a nawet niejednokrotnie spotykały się nasze drogi. Pierwszy raz mogłem stanąć obok tej
wyjątkowej osoby w rodzinnej Kruszwicy gdy ks. Kardynał
podczas jednej z licznych wizyt
w romańskiej kolegiacie pochodzącej z przełomu XI/XII wieku
nam młodym ministrantom, pokazując pięć absyd zamykających
nawę główną, nawy boczne i zakrystie powiedział: " Popatrzcie
chłopcy to obraz jakby kochającej matki, która tuli do siebie
dwoje starszych i dwoje młodszych dzieci". Miałem wtedy
osiem lat a słowa te pamiętam,
jakby wypowiedziane były wczoraj. Orędzie biskupów polskich do
biskupów niemieckich 1965 r. ze
słynnymi słowami: " ... przebaczamy i prosimy o wybaczenie "
wywołało w Polsce falę krytyki
i wieców protestacyjnych. Byłem wtedy uczniem technikum
w Inowrocławiu i nasza szkoła
także protestowała. Jako piętnastolatek myślałem, jak można
przebaczyć Niemcom i jeszcze
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o łzach żon, dzieci i matek. Nie dotarły do nas te wiadomości. Czy to
możliwe ? Pytania rodzą się w sercach, gdyż mimo ponad stuosobowej
liczby kleryków i dwudziestu księży
profesorów cisza jest taka, że aż "
w uszach dzwoni ". Pełen troski, ale
i ojcowskiego ciepła głos prymasa
porusza nasze serca. "Módlcie się
za domy i rodziny w których podczas wigilijnej wieczerzy pusty talerz,
a czasami kilka pustych nakryć nie
będzie tylko symboliczne. Módlcie
się za naszą Ojczyznę w której kiedyś
pójdziecie pełnić duszpasterskie posługi. Każdy z was ma być pasterzem
i ojcem, umiejącym płakać z tymi co
płaczą i cieszyć się z tymi którzy się
radują. W sobotę 21 czerwca 1975
r. w Archikatedrze Gnieźnieńskiej
z rąk Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski razem dwunastoma kolegami naszego rocznika
przyjąłem świecenia kapłańskie. Od
tamtej chwili minęły 43 lata. W maju
1981 r. odszedł od nas Ojciec i Pasterz nie przez przypadek
nazwany Prymasem Tysiąclecia. Toczący się jego proces
beatyfikacyjny jest coraz bliżej końca. Papież Franciszek
w dniu 18 grudnia 2017 r. podpisał dekret o heroiczności cnót
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od tej chwili przysługuje
Prymasowi Tysiąclecia oficjalny tytuł Czcigodny Sługa Boży.
Ksiądz Prymas pozostawił po sobie wielką spuściznę kazań,
książek i wystąpień. Warto świętując 100-lecie odzyskania
niepodległości pochylić nad wielkimi postaciami tego okresu
historii, wśród których jakże ważne miejsce zajmuje Sługa
Boży Stefan Kardynał Wyszyński.

absydach kolegiaty kruszwickiej
stałem obok księdza Prymasa
Wyszyńskiego. W tym samym
1958 r. do studentów w Warszawie ksiądz arcybiskup - metropolita gnieźnieński i warszawski
Stefan Wyszyński skierował słowa, które dzisiaj nic nie straciły na
aktualności, a nawet nabrały jeszcze większej wartości. Niech będą
przesłaniem dla nas wszystkich na
dni jubileuszowego świętowania.
„Gdy na was patrzę, budowniczy
przyszłej Polski, światłości świata
ojczystego i "soli" polskiej ziemi,
gdy widzę jak stoicie cicho, spokojnie, uważnie, to wiem, że w waszych młodzieńczych duszach
szlachetne serce bije. Wiem, że
w was jest wielki głód sprawiedliwości, by ojczyzna nasza święta, chrześcijańska przednia straż,
była sprawiedliwą dla wszystkich.
By jej chleba nie zabrakło dla nikogo. By nie było uprzywilejowanych, żadnego gatunku. By
był pokój Boży i niekłamana, niedeklamowana, prawdziwa
miłość społeczna. Zawiedliśmy się nie raz i nie dwa; zda
się, opadły ręce i duchy, ale czyż mielibyśmy zwątpić, że
jest to możliwe? Jest możliwe, najmilsi bracia! Chrystus
uspokoił świat, przywrócił mu pokój przez Krew swoją.
Może od was nie będzie się żądało krwi. Jak powtarzałem
po swoim powrocie z więzienia, tak powtarzam i dziś: więcej
niż waszej krwi potrzeba Polsce waszej rzetelnej pracy, by
z niej wszyscy mieli chleb, dach nad głową i okrycie. Nad tym
pracować musicie." (fragment przemówienia do studentów
w Warszawie, 7 maja 1958)

Świętujemy 100 lat niepodległości naszej Ojczyzny. To
cztery nasze pokolenia w których historię wpisują się wzloty
i upadki, sukcesy i porażki. Sukcesów było i głębko wierzę
że będzie więcej. Przed 60 laty pierwszy raz w życiu przy

Gdy na was patrzę,
budowniczy przyszłej Polski,
światłości świata ojczystego
i „„soli” polskiej ziemi, gdy
widzę jak stoicie cicho,
spokojnie, uważnie, to wiem,
że w waszych młodzieńczych
duszach szlachetne serce
bije. Wiem, że w was jest
wielki głód sprawiedliwości,
by ojczyzna nasza święta,
chrześcijańska przednia
straż, była sprawiedliwą dla

Ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski
Duszpasterz Skarbowców Diecezji Bydgoskiej
Zdjęcia.: Ze zbiorów ks. Ryszarda Pruczkowskiego

wszystkich. By jej chleba
nie zabrakło dla nikogo. By
nie było uprzywilejowanych,
żadnego gatunku. By był
pokój Boży i niekłamana,
niedeklamowana, prawdziwa
miłość społeczna. Zawiedliśmy
się nie raz i nie dwa; zda się,
opadły ręce i duchy, ale czyż
mielibyśmy zwątpić, że jest to
możliwe? Jest możliwe, najmilsi
bracia! Chrystus uspokoił
świat, przywrócił mu pokój
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przez Krew swoją. Może od
was nie będzie się żądało krwi.
Jak powtarzałem po swoim
powrocie z więzienia, tak
powtarzam i dziś: więcej niż
waszej krwi potrzeba Polsce
waszej rzetelnej pracy, by
z niej wszyscy mieli chleb, dach
nad głową i okrycie. Nad tym
pracować musicie.
Fragment przemówienia do studentów
(Warszawa, 7 maja 1958)
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XVIII Mistrzostwa Polski Skarbowców
o Puchar Ministra Finansów

?

2019

2018

XVII Mistrzostwa Polski
Skarbowców
o Puchar Ministra Finansów

XVI Mistrzostwa Polski
Skarbowców

Wisła

2017

o Puchar Ministra Rozwoju i Finansów

Świnoujście

2016

XV Mistrzostwa Polski
Skarbowców
o Puchar Ministra Finansów

XIV Mistrzostwa Polski
Skarbowców

Toruń

2015

o Puchar Ministra Finansów

Rewal

2014

XIII Mistrzostwa
Polski Skarbowców

o Puchar Ministra Finansów

XII Mistrzostwa Polski
Skarbowców

Legionowo

2012

o Puchar Ministra Finansów

Lublin

2011

XI Mistrzostwa Polski
Skarbowców
o Puchar Ministra Finansów

X Mistrzostwa Polski
Skarbowców

Kołobrzeg

2010

o Puchar Ministra Finansów

Bydgoszcz

2009

IX Mistrzostwa Polski
Skarbowców
o Puchar Ministra Finansów

VIII Mistrzostwa Polski
Skarbowców

Zakopane

2008

o Puchar Ministra Finansów

Giżycko

2007

VII Mistrzostwa Polski
Skarbowców
o Puchar Ministra Finansów

VI Mistrzostwa Polski
Skarbowców

Władysławowo

2006

o Puchar Ministra Finansów

Jaworzno

2005

V Mistrzostwa Polski
Skarbowców
o Puchar Ministra Finansów

IV Mistrzostwa Polski
Skarbowców

Piła

2004

o Puchar Ministra Finansów

Sierpc

2003

III Mistrzostwa Polski
Skarbowców
o Puchar Ministra Finansów

II Mistrzostwa Polski
Skarbowców

Bydgoszcz

2002

o Puchar Ministra Finansów

Bydgoszcz

2001

I Mistrzostwa Polski
Skarbowców

o Puchar Ministra Finansów

Bydgoszcz

(3) 2018
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XVII Mistrzostwa Polski Skarbowców
Klasyfikacja zespołowa

Badminton

Tenis stołowy

1. Urząd Skarbowy w Elblągu
2. Urząd Skarbowy w Olsztynie
3. Urząd Skarbowy w Myślenicach

1. Podlaski Urząd Celno-Skarbowy
w Białymstoku
2. U
 rząd Skarbowy w Elblągu
3. Urząd Skarbowy w Legionowie

Skok w dal

Tenis ziemny

1. Urząd Skarbowy w Olsztynie
2. Urząd Skarbowy w Elblągu
3. Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu

1. U
 rząd Skarbowy w Elblągu
2. Urząd Skarbowy w Przysusze
3. Mazowieckie – Urząd Skarbowy
w Wołominie

Strzelanie

Pływanie

1. Urząd Skarbowy w Elblągu
2. Urząd Skarbowy w Sokołowie
Podlaskim
3. Urząd Skarbowy w Wadowicach

1. Izba Administracji Skarbowej
w Warszawie
2. Ministerstwo Finansów
3. Urząd Skarbowy w Żninie

Przeciąganie liny kobiet

Piłka siatkowa – mieszana

1. Urząd Skarbowy Warszawa-Praga
2. Urząd Skarbowy w Legionowie
3. Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

1. P
 ierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
2. U
 rząd Skarbowy w Gorzowie
Wielkopolskim
3. Ministerstwo Finansów

Piłka Nożna

Bieg przełajowy

1. Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach
2. Urząd Skarbowy w Olsztynie
3. Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

1. U
 rząd Skarbowy w Elblągu
2. U
 rząd Skarbowy w Tomaszowie
Mazowieckim
3. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu

Nordic Walking
1. Urząd Skarbowy w Elblągu
2. Izba Administracji Skarbowej
w Warszawie
3. Drugi Urząd Skarbowy
Warszawa-Śródmieście

US Elbląg po raz 10.
zdobywcą Pucharu
Ministra Finansów

Klasyfikacja Genaralna
Zdobywcy Pucharów Ministra Finansów
Pani Teresy Czerwińskiej

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

Foto.: Ze zbiorów FS

I miejsce: Urząd Skarbowy w Elblągu
II miejsce: Urząd Skarbowy w Olsztynie
III miejsce: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
GRATULUJEMY!
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XVII Mistrzostwa Polski Skarbowców, Wisła 2018
pasjonaci

Klasyfikacja indywidualna – Miejsca medalowe
Kat D (56–75 lat)
1. Maciej Kozieł – Urząd
Skarbowy w Myślenicach
2. J erzy Rosa – Urząd Skarbowy
w Elblągu
3. Jan Wojciech Prosowski
– Urząd Skarbowy
w Tarnobrzegu

Badminton

3. Łukasz Ołownia – Izba
Administracji Skarbowej
w Krakowie
Kat C (46–55 lat)
1. Marek Puzio – Urząd
Skarbowy w Kolbuszowej
2. M
 arek Podeszwa – Urząd
Skarbowy w Rybniku
3. Marcin Zakościelny – Trzeci
Urząd Skarbowy w Lublinie

Kobiety:
Kat A (18–35 lat)
1. Izabela Rudnik – Pierwszy
Mazowiecki Urząd Skarbowy
w Warszawie
2. M
 ałgorzata Żero –
Podlaski Urząd Skarbowy
w Białymstoku
3. Agata Kwiatkowska –
Pierwszy Urząd Skarbowy
w Zielonej Górze
Kat B (36–45 lat)
1. Magdalena Koziar –
Ministerstwo Finansów
2. A
 leksandra Orawin – Urząd
Skarbowy w Myślenicach
3. Agata Hrybacz – Urząd
Skarbowy w Gorzowie
Wielkopolskim

Kat D (56–75 lat)
1. Ewa Ostrowska – Urząd
Skarbowy w Elblągu
2. H
 anna Malanowska – Urząd
Skarbowy w Sierpcu
3. Barbara Deja – Urząd
Skarbowy w Ostrowcu
Świętokrzyskim
Mężczyźni:
Kat A (18–35 lat)
1. Adam Broda – Urząd
Skarbowy w Rudzie Śląskiej
2. T homas Brand – Deutschland
– Mecklenburg
3. Jarosław Kuchnia –
Urząd Skarbowy
w Myślenicach

Kat C (46–55 lat)
1. Tomasz Hoffman – Urząd
Skarbowy w Sierpcu
2. M
 arek Staszczyk – Urząd
Skarbowy w Kłobucku
3. Teofan Krakowski – Łódzki
Urząd Celno-Skarbowy
w Łodzi

Bieg przełajowy
Kobiety:
Kat A (18–35 lat)
1. Agnieszka Galbierz – Urząd
Skarbowy w Tychach
2. G
 osia Cygan – Urząd
Skarbowy w Szczecinku
3. Ilona Rybarczyk – Urząd
Skarbowy w Kole

Nordic walking

Kat B (36–45 lat)
1. Anna Kukuć-Kwapiszewska –
Urząd Skarbowy w Elblągu
2. A
 gnieszka Ulaszewska
– Urząd Skarbowy
w Tomaszowie Mazowieckim
3. Marta Sokołowska – Izba
Administracji Skarbowej
w Białymstoku

Kat C (46–55 lat)
1. Jolanta Grzelak – Urząd
Skarbowy w Elblągu
2. J oanna Bryl – Urząd
Skarbowy w Elblągu
3. Małgorzata Ławniczak
– Drugi Urząd Skarbowy
w Białymstoku

Kat B (36–45 lat)
1. Marcin Siemiński – Urząd
Skarbowy Warszawa-Praga
2. R
 obert Dudkowiak
Drugi Urząd Skarbowy
w Zielonej Górze
3. Marcin Gadowski Urząd
Skarbowy w Elblągu

Kat D (56–75 lat)
1. Michał Tokarczyk – Urząd
Skarbowy w Słubicach
2. B
 enedykt Kwaśniewski –
Urząd Skarbowy w Olsztynie
3. Adam Wołkowicz – Pierwszy
Urząd Skarbowy WarszawaŚródmieście

Kobiety:
Kat A (18–35 lat)
1. Anna Strzelecka-Fitt – Urząd
Skarbowy w Wągrowcu
2. E
 lżbieta Bembenek – Izba
Administracji Skarbowej
w Warszawie
3. Dorota Bachanek – Trzeci
Mazowiecki Urząd Skarbowy
w Radomiu

Kat C (46–55 lat)
1. Jolanta Grzelak – Urząd
Skarbowy w Elblągu
2. R
 enata Zięcina – Urząd
Skarbowy w Zgorzelcu
3. Krystyna Drąg – Urząd
Skarbowy w Wałbrzychu

Kat B (36–45 lat)
1. Paulina Trzeciak – Drugi
Urząd Skarbowy WarszawaŚródmieście
2. A
 gnieszka Świercz – Urząd
Skarbowy w Lubinie
3. Anna Fiałkiewicz-Nobik
– Urząd Skarbowy
w Szamotułach

Kat D (56–75 lat)
1. Urszula Wiśniewska – Drugi
Urząd Skarbowy w Toruniu
2. J olanta Rojek – Pierwszy
Urząd Skarbowy w Radomiu
3. Jolanta Boduch – Urząd
Skarbowy w Gorzowie
Wielkopolskim

Kat C (46–55 lat)
1. Beata Zapadka – Urząd
Skarbowy w Olsztynie
2. A
 nna Jeżak – Pierwszy Urząd
Skarbowy w Radomiu
3. Teresa Suwińska – Urząd
Skarbowy w Olsztynie

Mężczyźni:
Kat A (18–35 lat)
1. Marcin Kędziora – Urząd
Skarbowy w Tomaszowie
Mazowieckim
2. M
 ateusz Bulanda – Urząd
Skarbowy w Limanowej
3. Kamil Szeligowski – Urząd
Skarbowy WarszawaBemowo

Kat D (56–75 lat)
1. Urszula Kamińska –
Delegatura Krajowej
Informacji Skarbowej
w Toruniu
2. M
 aria Darmofał – Urząd
Skarbowy w Olsztynie
3. Teresa Kupis – Urząd
Skarbowy w Tomaszowie
Mazowieckim

Kat B (36–45 lat)
1. Rafał Czarnecki – Izba
Administracji Skarbowej
w Kielcach
2. P
 aweł Szymandera –
Delegatura Krajowej
Informacji Skarbowej
w Toruniu
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2. A
 rkadiusz Wójcik – Urząd
Skarbowy w Nowym Targu
3. Michał Duch – Urząd
Skarbowy w Bochni
Kat B (36–45 lat)
1. Bartłomiej Dębski –
Pierwszy Urząd Skarbowy
w Częstochowie
2. J acek Andrzejak – Urząd
Skarbowy w Zgorzelcu
3. Maciej Jordanek – Urząd
Skarbowy w Szamotułach
Kat C (46–55 lat)
1. Jarosław Orłowski – Urząd
Skarbowy w Elblągu
2. J arosław Kotz – Urząd
Skarbowy w Inowrocławiu
3. Rafał Waksmański –
Pierwszy Śląski Urząd
Skarbowy w Sosnowcu
Kat D (56–75 lat)
1. Zdzisław Świderski –
Zachodniopomorski Urząd
Skarbowy w Szczecinie
2. W
 aldemar Siarkowski –
Pierwszy Urząd Skarbowy
w Bielsku-Białej
3. Zbigniew Szczęśniak Śląskie
– Drugi Urząd Skarbowy
w Częstochowie

Pływanie
Kobiety:
Kat A (18–35 lat)
1. Marta Napierała – Urząd
Skarbowy w Żninie
2. M
 onika Witoń – Małopolski
Urząd Celno-Skarbowy
w Krakowie
3. Ewa Drachal – Trzeci
Mazowiecki Urząd Skarbowy
w Radomiu
Kat B (36–45 lat)
1. Joanna Wilman – Drugi Urząd
Skarbowy w Rzeszowie
2. P
 aulina Ćwik – Ministerstwo
Finansów
3. Katarzyna GąsienicaRubin – Urząd Skarbowy
w Zakopanem

Mężczyźni:

Kat C (46–55 lat)
1. Joanna Czernielewska – Urząd
Skarbowy w Myśliborzu
2. A
 neta Sypniewska – Trzeci
Urząd Skarbowy w Szczecinie
3. Sylwia Kubacka – Izba
Administracji Skarbowej
w Katowicach

Kat. A (18–35 lat)
1. Adam Długokęcki – Izba
Administracji Skarbowej
w Warszawie

Kat D (56–75 lat)
1. Ewa Laskowska – Izba
Administracji Skarbowej
w Warszawie

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

Mężczyźni:
Kat A (18–35 lat)
1. Łukasz Kosiński – Drugi Urząd
Skarbowy w Toruniu
2. S tanisław Dzwonkowski –
Urząd Skarbowy Warszawa
– Mokotów
3. Piotr Piechowicz – Pierwszy
Mazowiecki Urząd Skarbowy
w Warszawie
Kat B (36–45 lat)
1. Krzysztof Adamowicz –
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy
w Łodzi
2. P
 iotr Orłowski – Izba
Administracji Skarbowej
w Olsztynie
3. Marcin Mazurek – Urząd
Skarbowy w Kraśniku
Kat C (46–55 lat)
1. Dariusz Łazar – Izba
Administracji Skarbowej
w Opolu
2. M
 arek Staszczyk – Urząd
Skarbowy w Kłobucku
3. Dariusz Olechno – Urząd
Skarbowy w Słubicach
Kat D (56–75 lat)
1. Adam Misiak – Izba
Administracji Skarbowej
w Warszawie
2. T adeusz Jastrzębski – Urząd
Skarbowy w Koninie
3. Andrzej Krupski – Izba
Administracji Skarbowej
w Warszawie

3. Anna Bieniek – Urząd
Skarbowy w Wołominie

2. A
 gata Kepińska-Wowk –
Urząd Skarbowy WrocławPsie Pole
3. Ewa Kurkowska – Urząd
Skarbowy w Otwocku

Kat D (56–75 lat)
1. Ewa Ostrowska – Urząd
Skarbowy w Elblągu
2. K
 rystyna Rojek – Urząd
Skarbowy w Elblągu
3. Hanna Malanowska – Urząd
Skarbowy w Sierpcu

Kat D (56–75 lat)
1. Maria Myśliwiec – Urząd
Skarbowy w Tomaszowie
Mazowieckim
2. B
 arbara Maniak – Urząd
Skarbowy w Nowej Soli
3. Małgorzata Ziółkowska –
Urząd Skarbowy w Wołominie

Mężczyźni:
Kat A (18–35 lat)
1. Maciej Choiński – Urząd
Skarbowy w Pruszkowie
2. S ebastian Partyka – Urząd
Skarbowy w Ostrowcu
Świętokrzyskim
3. Maciej Chłopecki – Urząd
Skarbowy w Otwocku

Mężczyźni:
Kat A (18–35 lat)
1. Michał Tokarski – Trzeci
Urząd Skarbowy WarszawaŚródmieście
2. K
 rzysztof Zawadzki – Urząd
Skarbowy we Włocławku
3. Konrad Nowakowski – Urząd
Skarbowy Warszawa-Praga .

Kat B (36–45 lat)
1. Michał Kisielewski –
Delegatura Krajowej
Informacji Skarbowej
w Toruniu
2. M
 arcin Krysiak – Izba
Administracji Skarbowej
w Łodzi
3. Marcin Taradyś – Lubelski
Urząd Skarbowy w Lublinie

Kat B (36–45 lat)
1. Marcin Kroszczyński – Urząd
Skarbowy w Białej Podlaskiej
2. A
 ndrzej Strugiński –
Wielkopolski Urząd CelnoSkarbowy w Poznaniu
3. Krzysztof Konarski – Urząd
Skarbowy w Płocku

Kat C (46–55 lat)
1. Piotr Zdarzyl – Izba
Administracji Skarbowej
w Katowicach
2. K
 rzysztof Łapczyński – Urząd
Skarbowy w Zwoleniu
3. Radosław Kucharski – Urząd
Skarbowy w Łowiczu

Kat C (46–55 lat)
1. Jacek Sieńczyło – Podlaski
Urząd Celno-Skarbowy
w Białymstoku
2. J acek Kozubek – Urząd
Skarbowy w Olsztynie
3. Zbigniew Kreft – WarmińskoMazurski Urząd CelnoSkarbowy w OlsztynieN

Kat D (56–75 lat)
1. Maciej Kozieł – Urząd
Skarbowy w Myślenicach
2. J erzy Rosa – Urząd Skarbowy
w Elblągu
3. Marek Michałowski – Urząd
Skarbowy w Piekarach
Śląskich

Kat D (56–75 lat)
1. Jerzy Panfil – Urząd Skarbowy
w Inowrocławiu
2. J erzy Rosa – Urząd Skarbowy
w Elblągu
3. Jan Prażmo – Urząd
Skarbowy Wrocław-Psie Pole

Kat C (46–55 lat)
1. Anna Jeżak – Pierwszy Urząd
Skarbowy w Radomiu
2. B
 eata Zapadka – Urząd
Skarbowy w Olsztynie
3. Renata Zięcina – Urząd
Skarbowy w Zgorzelcu
Kat D (56–75 lat)
1. Jolanta Wełnicka – Urząd
Skarbowy w Olsztynie
2. U
 rszula Wiśniewska – Drugi
Urząd Skarbowy w Toruniu
3. Elżbieta Krupa – Urząd
Skarbowy w Dąbrowie
Górniczej
Mężczyźni:
Kat A (18–35 lat)
1. Mateusz Bulanda – Urząd
Skarbowy w Limanowej
2. P
 aweł Aptowicz – Urząd
Skarbowy w Olsztynie
3. Łukasz Malanowski – Urząd
Skarbowy w Olsztynie
Kat B (36–45 lat)
1. Marcin Żelazko – Urząd
Skarbowy w Otwocku
2. M
 arcin Beer – Urząd
Skarbowy w Ostrowie
Wielkopolskim
3. Piotr Iwanik – Urząd
Skarbowy w Olsztynie
Kat C (46–55 lat)
1. Dariusz Olechno – Urząd
Skarbowy w Słubicach
2. M
 arek Puzio – Urząd
Skarbowy w Kolbuszowej
3. Waldemar Krupa – Urząd
Skarbowy w Kłobucku
Kat D (56–75 lat)
1. Marek Łaniecki – Urząd
Skarbowy w Mogilnie
2. W
 iesław Albercki – Urząd
Skarbowy w Olsztynie
3. Andrzej Wasilik – Izba
Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze

Tenis ziemny
Kobiety:
Kat A (18–35 lat)
1. Agnieszka Sobczak – Urząd
Skarbowy Poznań-Wilda
2. O
 la Kurowska – Urząd
Skarbowy w Elblągu
3. Małgorzata Sowińska – Drugi
Mazowiecki Urząd Skarbowy
w Warszawie
Kat B (36–45 lat)
1. Kamila Pawlicka – Delegatura
Krajowej Informacji Skarbowej
w Toruniu
2. M
 agdalena Wiktorowicz –
Urząd Skarbowy WarszawaMokotów
3. Marlena Tokarska – Urząd
Skarbowy w Płońsku
Kat C (46–55 lat)
1. Jolanta Grzelak – Urząd
Skarbowy w Elblągu
2. A
 gnieszka Moś – Pomorski
Urząd Celno-Skarbowy
w Gdyni

Tenis stołowy
Skok w dal

Kobiety:
Kat A (18–35 lat)
1. Anna Kotynia – Urząd
Skarbowy w Kłobucku
2. Ilona Rybarczyk – Urząd
Skarbowy w Kole
3. Agnieszka Gajda – Urząd
Skarbowy w Inowrocławiu

Kat A (18–35 lat)
1. Monika Witoń – Małopolski
Urząd Celno-Skarbowy
w Krakowie
2. J ustyna Staszczak – Izba
Administracji Skarbowej we
Wrocławiu
3. Anna Frelek – Urząd
Skarbowy WarszawaTargówek

Kat B (36–45 lat)
1. Urszula Pawłowska – Urząd
Skarbowy w Legionowie
2. M
 onika Tarasiuk – Podlaski
Urząd Celno-Skarbowy
w Białymstoku
3. Małgorzata Pacocha – Trzeci
Mazowiecki Urząd Skarbowy
w Radomiu

Kat B (36–45 lat)
1. Agnieszka Ulaszewska
– Urząd Skarbowy
w Tomaszowie Mazowieckim
2. A
 ndżelika Stępień – Urząd
Skarbowy w Chełmnie
3. Anna Kukuć-Kwapiszewska –
Urząd Skarbowy w Elblągu

Kat C (46–55 lat)
1. Bernadeta Bielawna –
Mazowiecki Urząd CelnoSkarbowy w Warszawie

Kwartalnik Fundacji Skarbowości
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Kobiety:
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Kobiety:
1. Agnieszka Ulaszewska
– Urząd Skarbowy w
Tomaszowie Mazowieckim
2. K
 atarzyna Rybińska – Urząd
Skarbowy w Sokołowie
Podlaskim
3. Agata Nosek – Śląski
Urząd Celno-Skarbowy
w Katowicach
Mężczyźni:
1. Wojciech Kurczych – Urząd
Skarbowy w Wadowicach
2. K
 amil Kustrzycki – Pierwszy
Urząd Skarbowy w Koszalinie
3. Dominik Wolski – Urząd
Skarbowy w Elblągu

(3) 2018

pasjonaci

2. B
 arbara Maniak – Urząd
Skarbowy w Nowej Soli
3. Katarzyna Malinowska
– Urząd Skarbowy
w Inowrocławiu

pierwszy raz
Zaczęło się niepozornie. Styczeń 2018 r., spotkanie
organizacyjne w Urzędzie Skarbowym w Żninie
prowadzone przez naszego Kolegę. Temat XVII
Mistrzostwa Polski Skarbowców w Wiśle... hmm...
Organizator Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II.
Przyszliśmy na nie raczej z ciekawości, „nieciekawych”
Szefowa „zaprosiła” osobiście. Odczytywane maile
zapowiadające Mistrzostwa, odbierane były raczej
bez entuzjazmu, zamykane pośpiesznie, zapominane
w natłoku obowiązków zawodowych, kolejnych
służbowych telefonów, spraw osobistych.

„„To możliwość
spełnienia
marzeń
sprawia, że
życie jest tak
fascynujące”
Paulo Coelho

Za oknem zima, hulał śnieg na przemian z deszczem, żnińskie jeziora marszczyła fala, sukcesywnie zniewalana przez
nadchodzący mróz. Nie wyglądało to dobrze. Człowiek ledwo
zwleka się ciemnym rankiem z łóżka, wraca z pracy znów
„nocą”. Ktoś mimo to próbuje namówić nas do aktywności
sportowej …..to się nie może udać.

skim Toruniu zaciekawia nas. Co chwila wesołe anegdoty
i przytaczane różnej maści wydarzenia powodują gromki
śmiech na sali narad.
Hulający za oknem zimny wiatr na tle ciepłego, słonecznego
weekendu w miesiącu maju 2018 r., w malowniczej górskiej
miejscowości Wiśle, sprawił, że niektórzy z nas zaczęli rozważać udział w tym projekcie. W myślach analizowaliśmy
plany życiowe, umówione już majowe imprezy i spotkania
rodzinne.., przyjęcia pierwszokomunijne, wesela...urodziny

Kolega zaczyna opowieść, relację z poprzednich tego typu
Mistrzostw. Początkowo w naszych głowach rodziła się
negatywna refleksja... odrzucenie, niechęć, sport ? …to
wiąże się z wysiłkiem, treningiem, kontuzją
po wielu latach „urzędniczego” życia. Oj... nie,
to nie dla nas. Z każdym kolejnym jednak zdaniem opowieści zauważyliśmy pośród siebie
zainteresowanie, na przemian mącone z niedowierzaniem, że oto ten ów Kolega widzi
w naszej Grupie potencjał, wspaniałych kompanów zabawy, sportowców, przypisując nam
waleczność, śmiałość, wspomina o medalach
i nagrodach. Podkreśla, jak ważną rolę pełni
tak popularna w ostatnich latach dyscyplina
„kibic”. Można by tu przytoczyć nieco zmienioną treść piosenki..”Taki mały, taki duży… taki
młody, taki stary... ten wierzący i ten bez wiary
w siebie – może mistrzem, czy kibicem być.”
Opowieść o Mistrzostwach w Bydgoszczy,
Kołobrzegu, Rewalu, Świnoujściu, czy pobli-

Foto.: Ze zbiorów FS
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Nasz

Od lewej: Piłsudski – Marcin Lorenc,
Chorąży – Magdalena Szweda,
Dama – Katarzyna Krygier,
Paderewski – Damian Tabaszewski,
Oficer – Marta Rumińska.
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cioci, matura syna. Jak się szybko okazało, nasze rozważania
uczestnictwa nie mogły trwać dłużej niż do najbliższego
piątku…. To zaledwie trzy dni !!??... Oszalał – pomyślała
większość. I tak, nie wchodząc szczegóły chęć udziału
w Mistrzostwach zgłosiło niemalże 20 osób. To 1/3 nas
Pracowników urzędu ! I wbrew naszym obawom pełna
entuzjazmu nasza Pani Naczelnik nie zniechęcała kolejnych
chętnych, którzy z różnych to powodów niestety uczestniczyć nie mogli. Zapewnić tu jednak możemy, że ewentualna
wizja opustoszenia Urzędu w dniach 24-25 maja 2018 r. nie
była przeszkodą w oczach Szefowej, entuzjazm na przemian
przekazywany, wskazywał, że jeśli na posterunku pozostanie jedna osoba, też będzie dobrze. Jedziemy.

„Gdzie topory, miecze, łuki, tam Biskupin, Żnin, Pałuki… Od
pradziejów walka trwała, by Polska Niepodległą się stała.”
To hasło zaczęło przyświecać nam, ono prowadziło nas od
tej pory do samej Wisły. Zorganizowaliśmy stroje „biskupińskie”, stroje szlachty polskiej, mundury wojskowe z okresu
XX-lecia międzywojennego w Polsce i temuż okresowi
odpowiednie stroje cywilne.
Nie było lekko, sformalizowana struktura naszej własnej
biurokracji urzędniczej nam tego nie ułatwiała. Nie mniej
sukcesywnie postępowaliśmy do przodu. Naszemu banerowi identyfikującemu towarzyszyły daty: 738 p.n.e. – 1267
– 2018. Co w kolejności odnosiło się do daty powstania
Osady Biskupin, daty nadania praw miejskich Żninowi oraz
100 lecia odzyskania Niepodległości. Wszystko zdawało się
być dopięte na ostatni guzik….i jak się okazało..guzik prawda.
Przechodziliśmy kolejne spotkania, rozmowy, wyznaczone
osoby ustalały transport uczestników, noclegi i sprawy
organizacyjne na miejscu. Współpraca Grupy z lokalnymi
Władzami, Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, Szkołą
Podstawową Nr 1 w Żninie, Teatrem Polskim w Bydgoszczy,
Operą Novą w Bydgoszczy rozkwitała na dobre. Tu wielkie
dla Nich wszystkich podziękowania i ukłony. I jeszcze mega
buziak dla Pani Wiesławy „dyrektor, jak to zwraca się do
Niej Kolega” z Fundacji Skarbowości za „zielone” światło
dla „Kasztanki” Marszałka Piłsudskiego, by mogła wbiec
na stadionowy tartan w dniu inauguracji Mistrzostw.

Czasu do końca maja zdawało się być wystarczająco, by
przygotować torbę, buty sportowe, trochę pobiegać po niedzielnym obiedzie i wyjechać do Wisły. Kryteria i oczekiwania
Grupy, co do naszego wyjazdu z dnia na dzień zmieniały się
jednak i rosły. Co tydzień wyznaczone mieliśmy treningi na
hali sportowej (siatkówka, badminton, gry ruchowe), co to
były za dni – pierwszych spotkań. Powiedzenie „z pewną
dozą nieśmiałości” idealnie wpisywało się w atmosferę
naszych sportowych treningów. Zadyszka, pot, śmieszne
sytuacje, bolące kolejnego dnia stawy i mięśnie, bawiły nas
i poprawiały humor w najcięższych zawodowych sytuacjach.
Urząd zaczął „żyć” Mistrzostwami. Byliśmy zauroczeni tym
pomysłem. Sportowe buty i koszulki identyfikujące Urząd
okazały się niewystarczające. Chcieliśmy coraz to więcej
i bardziej i lepiej. Rodziły się kolejne pomysły, inicjatywy,
Grupa angażowała się w poszczególne etapy przygotowań.
Wstępnie przyjęty z aplauzem zamysł, by Grupa przywitała
Mistrzostwa w strojach „biskupińskich”, skierowany został
na dni obchodów 100 lecia odzyskania Niepodległości Polski.

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

Wszystko przeddzień zaplanowane, ostatnie spotkania
organizacyjne, na sali narad Pani Naczelnik wskaźnikiem
dydaktycznym (drzewcem flagi) wskazuje poszczególne
kółeczka i opisy na szkolnej tablicy, tłumacząc i opisując
każdego z nas, pozycję i rolę w dniu otwarcia Mistrzostw.
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Rozpoczął się piękny czas, spotkań, rozmów, rywalizacji,
łez szczęścia i rozczarowania, przegranych i zwycięstw,
zabawy, nagród i gratulacji. Dyscyplina „kibic” i tym razem
w zgodzie z zapowiedzią okazała się najważniejszą, w niej
ukryta siła i magia dobrej zabawy przejawiała się każdego
dnia. Wspaniała atmosfera zapewniona przez Organizatora
Mistrzostw, towarzyszyła nam do ich końca. Na długo
przeniosła się z nami w drodze powrotnej do Żnina i tak
pozostaje do dnia dzisiejszego. Zdobyte medale, puchary,
dyplomy, w tym najważniejsza dla nas Wszystkich nagroda
specjalna Prezesa Fundacji dla jednostek „rozwijających
skrzydła” uhonorowała naszą pracę, przygotowania i organizację. Utwierdziła nas w przekonaniu, co do pięknej idei
Mistrzostw, która spaja ze sobą ludzi, pozwala oderwać się
od codzienności, a przy tym dzięki wielu akcjom charytatywnym pomaga ludziom – nam Skarbowcom.

Godzina 4.30 dnia 24 maja 2018 r. wyjazd autokarem do
Wisły. I tu podziękowania dla Naczelnika US w Inowrocławiu
za organizację transportu. Popędziliśmy, tym razem wczesna pora nie była przeszkodą w dotarciu do celu.
Wisła. Inauguracja Mistrzostw. Wchodzimy na stadion.
I tak odpowiednio z czasowymi przejściami historycznymi
przygotowaliśmy niewiasty w pięknych, kolorowych „biskupińskich” szatach; parę szlachecką z możnym, postawnym
w czapie szlachcicem i uroczą szlachcianką, której wzrok
rozpalał umysły najsolidniej przygotowanych sportowców;
tuż przed Kasztanką zaprzęgniętą do bryczki maszerowali
dumni oficerowie podrywani przez urocze, wystrojone
dziewczęta w cudne sukienki
z lat dwudziestych ubiegłego
stulecia; bryczkę prowadził
ubrany w tradycyjny strój góralski baca – z niedowierzaniem
uczestniczący w naszym przedstawieniu, zaskoczony barwnością strojów i liczebnością
napotykanych ludzi z uśmiechem na twarzy; tuż przy bacy
na bryczce kolejny oficer z flagą „niepodległościową”, za nimi
premier Ignacy Jan Paderewski
z damą w szykownym kapeluszu i cudnej sukni, a naprzeciw nich Marszałek Piłsudski
pozdrawiający zgromadzonych
i gospodarzy Mistrzostw. Dumni, uśmiechnięci, niemniej nieco
przejęci „prowadzeni” byliśmy
przez naszego chorążego, pełnego energii i uśmiechu. Niedługo trzeba było się przyglądać,
by zidentyfikować w nim naszą
Szefową, ubraną na sportowo,
w koszulce reprezentacji US
Żnin, niosącą z wielką klasą
flagę identyfikującą jednostkę
skarbową: „Urząd Skarbowy
Żnin EPIcentrum Polski”.

Na przestrogę naszym rywalom możemy napisać dziś:
„My już trenujemy”. Czekamy na kolejne XVIII Mistrzostwa
Polski Skarbowców.
Pracownicy
Urzędu Skarbowego w Żninie

Foto.: Ze zbiorów FS
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Przypomina nam się szkoła, co niektórym ćwiczenia taktyczne. Jesteśmy przejęci, nie tracąc jednak poczucia humoru uczestniczymy w spotkaniu. Na koniec wyszliśmy
za Urząd i na trawniku przećwiczyliśmy przemarsz, tym
razem jeszcze bez „Kasztanki”. Koleżeństwo w Urzędzie
oderwało się od pracy kibicując nam, podziwiając naszą
grupę w przemarszu, nie obyło się bez zabawnych uwag,
entuzjazmu i śmiechu. Byliśmy gotowi. W oczach jednak
pozostającego w Urzędzie Koleżeństwa zauważyć mogliśmy
jakby smutek, trochę żalu, przewijającą się myśl „Kurczę za
rok i ja pojadę”.

(3) 2018

|

My Skarbowcy 9

20

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

to

Skarbowcy dla Niepodległej

Mamy

Minęło już trochę czasu a my
wciąż wspomnieniami wracamy
do Wisły do tej chwili, do dnia
w którym ziściło się nasze
sportowe pragnienie. XVII
Mistrzostwa Polski o Puchar
Ministra Finansów. Zdobyliśmy
wymarzone złoto w siatkówce
o które walczyliśmy od wielu
lat można powiedzieć, że
czekaliśmy prawie dekadę na tę
jedną wielką chwilę.
Droga do sukcesu była długa ale przyjemna. Nasz
pierwszy mecz na Spartakiadzie zagraliśmy w Zakopanem oczywiście bez większego sukcesu powiem
więcej z porażką w pierwszym meczu ale co najważniejsze walczyliśmy i przegraliśmy dwoma punktami
z bardzo silną drużyną… ach to było tak dawno, że
nie pamiętam ale chyba to była drużyna z Olsztyna. Ta mała przewaga zwycięskiej drużyny uświadomiła
nam, że warto walczyć, że warto trenować. Tak zaczęła
się nasza babska fascynacja tym sportem. Babska ponieważ nasi Panowie trenowali już od kilku lat i na szczeblach
wojewódzkich rozgrywek osiągali sukcesy, były to jednak
w głównej mierze składy męskie. Na szczęście pojawiły się
Spartakiady, których regulamin wymagał kobiet na boisku
i to właśnie sprawiło, że w końcu byłyśmy niezbędne. Zaczęliśmy regularne treningi. Z roku na rok stawaliśmy się
silniejsza drużyną mieszaną. Skład naszej drużyny przez
lata zmieniał się ale trzon naszego zespołu, który wywodzi się z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu jest
niezmienny od kilku lat. Część pracowników pracuje już
w innych jednostkach organizacyjnych ale nadal tworzymy naszą wspólną drużynę z Wielkopolski i występujemy
w barwach PUS Kalisz. Na każdą Spartakiadę jechaliśmy
z cichą nadzieją, że tym razem się uda, że będzie złoto.
Każdego roku mieliśmy nowy pomysł na siebie, nowe strategie, analizowaliśmy błędy przeciwników i trenowaliśmy.
Wielokrotnie byliśmy już bardzo blisko czasami zabrakło
szczęścia, innym razem pech pokrzyżował plany ale zawsze
była walka i zdrowa rywalizacja. Na mistrzostwach w Rewalu w 2015 roku byliśmy już o krok od pierwszego miejsca,
niestety finałowy mecz przegraliśmy z MF z Warszawy. Nie
myśleliśmy o tym w kategorii porażki ale naszego wielkiego
sukcesu. Byliśmy szczęśliwi bo zdobyliśmy srebro. Radość
przeplatała się jednak z niedosytem i znowu obudził się
ogromny apetyt na to upragnione złoto na pierwszą pozycję w rankingu. Trenowaliśmy z pasją, zaangażowaniem
i z niecierpliwością czekaliśmy na każdy czwartek – dzień
naszego treningu. Siatkówka to już nie był dla nas tylko sport
to było coś znacznie więcej. Zdrowy tryb życia, okazja do
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Drużyna PUS Kalisz w składzie: Agata Owczarek, Agnieszka Stoicka, Edyta
Żaboklicka, Bogusława Ryng, Agnieszka Jankowiak-Kamińska, Jacek
Markowski, Łukasz Bartczak, Jarosław Graczyk

spotkań a przede wszystkich do tego aby oderwać się od
przysłowiowego telewizora i poruszać się. Staliśmy się dla
siebie „rodziną siatkarską”. Przez prawie 10 lat zmieniło się
bardzo dużo nie tylko to, że gramy zdecydowanie lepiej niż
na pierwszych naszych mistrzostwach ale to, że pomimo
wielu zmian, likwidacji dofinansowań zarówno w zakresie
treningów ale przede wszystkim w naszej wielkopolskiej
Izbie na Mistrzostwa Polski Skarbowców jeździmy w ramach
własnego urlopu i bez dofinansowania to nadal gramy.
Wielu naszych kibiców przestało nam towarzyszyć chociaż
myślami zawsze są z nami ale na szczęście część wiernej
publiki i przede wszystkim nasza wspaniała drużyna zawsze
walczymy do końca bez względu na okoliczności. Mamy nadzieję, że skoro w innych Izbach można jeździć jak za starych
dobrych czasów w ramach delegacji i z dofinansowaniem to
i u nas wkrótce to się zmieni bo udało nam się pokazać jak
Wielkopolska drużyna potrafi walczyć, dumnie stanąć na
najwyższym podium, godnie i z satysfakcja reprezentując
swój urząd dając radość nie tylko sobie ale przede wszystkim naszym kibicom. Dziękujemy Fundacji Skarbowości za
Wasze zaangażowanie i organizację tych wspaniałych mistrzostw dzięki, którym mamy okazję do niezapomnianych
spotkań, integracji z koleżeństwem z całej Polski ale przede
wszystkim przenieść się w zupełnie inny wymiar i poczuć
tę sportową adrenalinę. Takiego niepowtarzalnego klimatu
bez Was by nie było.
Drużyna PUS Kalisz
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Od Babiej do
Baraniej góry

– śladami
żołnierzy
wyklętych
Od wielu lat uczestniczę z zmaganiach
sportowych na Mistrzostwach Polski
Skarbowców. Jak tylko dowiedziałem się,
że najbliższa „spartakiada” będzie w Wiśle
od razu pomyślałem, że warto to połączyć
z wędrówką po górach i tak zrodził się
pomysł zorganizowania po raz pierwszy
w województwie lubuskim rajdu dla
pracowników lubuskiego KAS. Okazje były
dwie. Pierwsza- i tak
wybierałem się na
„spartakiadę”, druga
– ofiarowanie trudów
wędrówki Ojczyźnie
z okazji 100 lecia
niepodległości.

Na przypomnienie zasługuje oddział NSZ VII Okręgu Śląsko-Cieszyńskiego pod dowództwem Henryka Flame ps.
„Bartek” przedwojennego pilota myśliwskiego walczącego
w kampanii wrześniowej w Brygadzie Pościgowej broniącej
nieba nad Warszawą. Bazą zgrupowania Flamego były
właśnie lasy i góry Beskidu Śląskiego, a kwaterą główną
oddziału liczącego ponad 200 osób była Barania Góra niedaleko Wisły. Spektakularną akcją oddziału „Bartka” było
opanowanie 3 maja 1946r. Wisły i przeprowadzenia tam
defilady z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Ponad 200
„żołnierzy niezłomnych” w pełnym umundurowaniu i uzbrojeniu defilowało ulicami Wisły przez 2 godziny witanych
przez licznie zgromadzonych
mieszkańców miasta.
Początkowo rajd miał trwać
5 dni od Podhala do Wisły, ale
ze względów organizacyjno- logistycznych ostatecznie zaplanowałem 4 dniową
wędrówkę górami Beskidów
– Żywieckiego i Śląskiego, od
Zawoii do Wisły. W ramach
urlopu na rajd zgłosiło się 11
uczestników – pracowników
Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze, II Urzędu
Skarbowego w Zielonej Górze, US w Żaganiu, Lubuskiego
Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

W trakcie planowania rajdu
wyłonił się kolejny cel – upamiętnienie „Żołnierzy Wyklętych”, chociaż osobiście
wolę nazwę „Żołnierze Niezłomni”,bo przecież to wróg
ich wyklął a nie naród. Gdzie
jak gdzie ale Góry Beskidu
Śląskiego były ostoją zarówno żołnierzy Armii Krajowej
w okresie okupacji niemieckiej oraz żołnierzy partyzantki
niepodległościowej, w okresie
okupacji sowieckiej.
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W pierwszym dniu zaraz po
przyjeździe do Zawoii ruszyliśmy z plecakami na szlak.
W trakcie rajdu cały nasz ekwi-
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dzamy Fort „Wędrowiec”- jeden z 4 bunkrów. Na miejscu jesteśmy dość wcześnie
dlatego po obiedzie i krótkim odpoczynku
organizujemy ognisko, przy którym snujemy plany następnych wypraw.
Dzień czwarty, ostatni dzień naszej wędrówki zaczynamy od żmudnej długotrwałej wspinaczki przez masyw Beskidu
Śląskiego. Jak w poprzednich dniach na
szlaku „żywego ducha”, za to towarzyszą
nam „duchy z przeszłości” - partyzanci,
którzy właśnie tu znaleźli schronienie.
Dopiero na Baraniej Górze pojawiają się
turyści. Na szczycie (1220m) znajduje się
wieża widokowa a u jej podnóża tablica
pamiątkowa poświęcona żołnierzom AK
i NSZ. Z Baraniej Góry schodzimy wzdłuż
Białej Wisełki do Wisły, gdzie kończy się
nasza czterodniowa przygoda w górach.
Przeszliśmy od poniedziałku do czwartku
około 90 kilometrów. Warto byłoby zrobić setkę na stulecie niepodległości, więc
umawiamy się na sobotę i „dorabiamy” brakujące 10 km
(faktycznie jakieś 24km) z Wisły do Szczyrku i z powrotemoczywiście przez góry. Teraz z czystym sumieniem możemy
powiedzieć „przeszliśmy 100 km na stulecie niepodległości”.

punek dźwigaliśmy na plecach. Po dojściu do schroniska na
Markowych Szaczawinach – gdzie mieliśmy pierwszy nocleg
i krótkim odpoczynku, proponuję dla chętnych wspinaczkę na
Babią Górę 1725 zwaną też Diablakiem – jedyną górę typu
alpejskiego w Polsce poza Tatrami zaliczaną do Korony Gór
Polskich. Na zbiórkę stawiają się wszyscy. Razem wyruszamy
żółtym (najtrudniejszym) szlakiem tzw. Percią Akademików.
Na trasie czeka nas prawdziwa wspinaczka, liczne łańcuchy
i klamry – całkiem jak na Orlej Perci w Tatrach.

Epilog
Podczas wędrówki uporczywie powracał w mojej głowie
obraz z pierwszych obchodów Święta 3 Maja po odzyskaniu
niepodległości w 1918r. Na czele procesji tuż za prymasem
szedł ostatni żyjący powstaniec powstania listopadowego.
Tuż za nim kilkunastu powstańców styczniowych. Naród
nie zapomniał o swoich bohaterach.

Do schroniska wracamy zmęczeni ale zadowoleni. Jest już
wieczór, więc trzeba przygotować się do następnego dnia,
najtrudniejszego na naszej trasie.
Drugiego dnia rano wszyscy w wyśmienitych nastrojach
punktualnie stawiają się na zbiórkę przed schroniskiem z pełnym ekwipunkiem. Do przejścia mamy około 27 kilometrów
i żadnego schroniska po drodze. Na trasie piękna słoneczna
pogoda, dosłownie pełnia lata a na szlaku (idziemy głównym szlakiem beskidzkim) przez cały dzień nie spotkaliśmy
nikogo, tylko tuż przed samym schroniskiem na Hali Miziowej
minęło nas kilku spacerowiczów. Po 10 godzinach wędrówki
docieramy w końcu do schroniska.

Teraz, gdy na ołtarzu Ojczyzny nie musimy składać najcenniejszej ofiary jaką jest życie, pamiętajmy o naszych
bohaterach, którzy oddali życie za Wolną Polskę od Insurekcji
Kościuszkowskiej do stanu wojennego.
Tomasz Lang
Naczelnik Lubuskiego US w Zielonej Górze
Zdjęcia.: Ze zbiorów Tomasza Langa

Ponieważ wszyscy jesteśmy mocno zmęczeniu,
zarządzam na następny dzień wymarsz o godzinę wcześniej i przed wyjściem gimnastyka
na rozciągnięcie rozbolałych mięśni.
Dzień trzeci jest dużo łatwiejszy i dużo krótszy.
Szlak wiedzie nas do Węgierskiej Górki. Idąc
wzdłuż granicy ze Słowacją zatrzymujemy się
na odpoczynek w schronisku na Hali Rysianka.
Jest jeszcze goręcej niż wczoraj. Upał wyraźnie
zaczyna nam doskwierać. Przechodząc prze
Węgierską Górką widzimy betonowe umocnienia
z okresu kampanii wrześniowej 1939r. Odwie-
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Skarbowcy dla Niepodległej
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KONKURS

Wolność jest w nas!

Wolność
Dumni ze swojej Niepodległej!
jest w nas!
VIII Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny
Dzieci i Młodzieży do
Dumni
zedlaswojej
lat 16 zorganizowany przez Fundację
Niepodległej
Skarbowości im. Jana Pawła II
pod Patronatem Honorowym
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

Konkurs realizowany w ramach projektu
Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II
SKARBOWCY DLA NIEPODLEGŁEJ
Konkurs
realizowany w ramach projektu
na 100-lecie odzyskania Niepodległości
Fundacji
Skarbowości
im. Jana Pawła II
Szczegóły:
www.fundacjaskarbowosci.pl

SKARBOWCY DLA NIEPODLEGŁEJ
na 100-lecie odzyskania Niepodległości
Szczegóły: www.fundacjaskarbowosci.pl
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KONKURS

Wolność jest w nas!
Dumni ze swojej Niepodległej
VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla
Dzieci i Młodzieży do lat 16, zorganizowany
przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II
pod Patronatem Honorowym Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach
projektu: Skarbowcy dla Niepodległej w 100.
Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Tytuł konkursu nawiązuje do nauczania św. Jana Pawła II,
patrona Fundacji, który swoją Ojczyznę darzył miłością
szczególną, a do swoich rodaków mówił: Polska jest matką
szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni
ostatnich tysiącleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż
na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”
Papież – Polak podkreślał wielokrotnie jak wielkie znaczenie
dla budowania silnego i suwerennego Państwa ma poczucie tożsamości narodowej opartej o wartości, znajomość
historii i doświadczenia przodków, którzy dążyli przez wieki
do niepodległości, którą możemy się dzisiaj cieszyć oraz
do zbudowania Państwa, z którego możemy być obecnie
dumni. Św. Jan Paweł II powtarzał jednak, że ta „Wolność
jest nam nie tylko dana, ale i zadana” i należy ją nieustannie pielęgnować – także tu i teraz dla nas oraz przyszłych
pokoleń Polaków.

Planujemy:

Idee wolności, solidarności, patriotyzmu i chrześcijaństwa
głoszone przez Wielkiego Papieża są tożsame z ideami
głoszonymi przez Sługę Bożego Roberta Schumana, który
wielokrotnie wspominał o konieczności budowania nowoczesnej Europy jako wspólnoty Narodów świadomych
swoich korzeni, historii, tożsamości i przynależności.

1. Udział w konkursie dzieci i młodzieży ze wspólnot polonijnych
na całym świecie (m.in. Hiszpania, Anglia, Niemcy, Szwecja,
USA, Nowa Zelandia, Australia i inne).
2. Organizowanie wystaw prac laureatów Konkursu m.in. w Parlamencie Europejskim, podczas XVIII Mistrzostw Polski Skarbowców oraz w GALERII artystyczno-charytatywnej Fundacji
Skarbowości.

Kierowani tymi ideami pragniemy, aby uczestnicy konkursu
poprzez twórczość plastyczną wyrazili swoją miłość do
Ojczyzny, podziw dla znaczących w dziejach Polski postaci
lub wydarzeń historycznych oraz szacunek do symboli
narodowych: biało-czerwonej flagi i orła białego.

3. Organizowanie aukcji charytatywnych z wykorzystaniem najlepszych prac konkursowych.
4. Zamieszczenie wybranych prac w ALBUMIE Fundacji Skarbowości
wydanym z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.

Nagroda główna dla laureatów Konkursu:
Obóz Żeglarski w Chorwacji zorganizowany
przez Chrześcijańską Szkołę Pod Żaglami
oraz wiele atrakcyjnych nagród, o których
poinformujemy wkrótce.

5. Wykorzystanie wybranych prac w materiałach promocyjnych
Fundacji, Kwartalniku My Skarbowcy oraz mediach społecznościowych.

„„Naród, który nie zna swojej przeszłości, jest narodem bez przyszłości”
św. Jan Paweł II
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Nasi Zwyczajni – Niezwyczajni

skarbowolontariusz

2018

Dziękujemy za wielką wrażliwość oraz czas poświęcony na
wspieranie działań Fundacji Skarbowości służących ciężko
chorym Podopiecznym.
Jesteście NIEZWYKLI,
Jesteście WSPANIALI

Dziękujemy!
Marzanna Myczka,
US Wałcz

Magdalena Szymańska,
US Świnoujście

Joanna Pawłowska,
US Warszawa Praga

Pracownicy US w Cieszynie

Tytuł SkarboWolontariusza 2018 otrzymały też: Justyna Serocka, US Grudziądz oraz Anna Kontowska, US Świnoujście
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Fiskuś 2018

FISKUŚ – nagroda
specjalna Prezesa
Fundacji Skarbowości dla jednostek
skarbowych, które
„rozwijają skrzydła”

US ŻNIN

Gdzie topory, miecze łuki,
tam Biskupin, ŻNIN, Pałuki...
Od pradziejów walka trwała,
by Polska Niepodległą się stała!

US WADOWICE

Na 100-lecie Niepodległości
US Wadowice przyjechał do Wisły w gości!

US BRANIEWO

Skarbowcy z Braniewa, miejscowości odległej,
DUMNI ZE SWOJEJ NIEPODLEGŁEJ!

IAS ŁÓDŹ

To, że dziś tu razem biegamy
NIEPODLEGŁEJ POLSCE zawdzięczamy!

US OSTRÓW
MAZOWIECKA

Gramy do jednej bramki!

Podczas XVII MPS nagrodę FISKUŚ 2018 otrzymało 25 jednostek skarbowych.
Prezentacja kolejnych drużyn w następnych numerach Kwartalnika My Skarbowcy
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raporty fundraisingowe

zobacz komu

razem pomogliśmy!

137. Amelka Skonieczna

176. Julitka Plich

178. Marta Szklarska

3 039,43 zł

2101,88 zł

1081,71 zł

222. Mariusz Nożewski

193. Renata Łukasiewicz

113. Olga Filipowska

1081,70 zł

367,11 zł

315,57 zł

219. Marcel Jasiński

1539,19 zł

220. Marlena Mazurkiewicz 433,13 zł
183. Joanna Boryca

289,83 zł

248. Ewa Blus

264,83 zł

231. Jadwiga Markowska 231,00 zł
246. Renata Wiśniewska 213,35 zł

163. Maciej Badek

225. Paweł Kraszkiewicz

171,73 zł

68,75 zł
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FUNDUSZ DARCZYŃCÓW:
16 477,71 zł

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

Dobra!

W III edycji konkursu
o tytuł FILANTROPA
SKARBOWOSCI 2018
pt. Kilogramy Dobra
zebraliśmy

Zwycięzcy tegorocznej edycji:
Kategoria małe jednostki skarbowe:
1. Urząd Skarbowy
w Wałczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176,04 kg 1 800,76 zł
2. U
 rząd Skarbowy
w Lubaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 565 kg

315, 57 zł

3. Urząd Skarbowy
w Siemianowicach Śląskich . . . . . . . . 17 kg

289,83 zł

1 747,72 kg monet
o łącznej wartości

27 676,92 zł

Kategoria średnie jednostki skarbowe:
1. Urząd Skarbowy
w Grudziądzu . . . . . . . . . . . . . . . .  182,00 kg

1 539,19 zł

2. M
 azowieckie / Urząd Skarbowy
w Otwocku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,56 kg

767,56 zł

2.Urząd Skarbowy
w Żarach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,10 kg

679,80 zł

3. Urząd Skarbowy
w Świdnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,00 kg

605,52 zł

EkoSkarbuś

Kategoria duże jednostki skarbowe
1. Drugi Urząd Skarbowy
w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . .  234,40 kg

2 615,81 zł

2. U
 rząd Skarbowy
Warszawa-Praga . . . . . . . . . . . .  183,00 kg

2 163,41 zł

2018

W II edycji Ekologicznego Konkursu Dobroczynnego pod
hasłem: Stare komórki zbieramy – Podopiecznych Fundacji
Skarbowości wspieramy Zebraliśmy 4 938 szt. starych
telefonów komórkowych, co dało 4 270 zł. W konkursie
wzięło udział 38 jednostek skarbowych.

3. Urząd Skarbowy
Warszawa-Bemowo . . . . . . . . . . . 51,00 kg 2 082,22 zł

Tytuł EkoSkarbuś 2018 otrzymały:

Razem w trzech edycjach konkursu KILOGRAMY DOBRA
zebraliśmy łącznie 6 ton 467,72 kg monet o wartości 104
012,34zł! TO IMPONUJACE! Jeszcze raz dziękujemy serdecznie za wrażliwość i zaangażowanie na rzecz ciężko chorych
Podopiecznych Fundacji Skarbowosci.

1. D
 rugi Śląski Urząd Skarbowy
w Bielsku-Białej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 komórki
2. U
 rząd Skarbowy w Zamościu. . . . . . . . . . . . 525 komórek
3. Urząd Skarbowy w Świeciu . . . . . . . . . . . . . . 443 komórki

Zgodnie z wolą Darczyńców 16 477,71 zł trafiło do Funduszu Darczyńców, z którego wypłacane są systematycznie
zapomogi losowe dla najciężej chorych Podopiecznych Fundacji.

Fundusze ze zbiórki
starych telefonów
komórkowych, ze
skarbonek oraz
dedykowanych
KG Dobra zasiliły
FUNDUSZ
DARCZYŃCÓW

Dziękujemy wszystkim, którzy
zasilają Fundusz DARCZYŃCÓW.
Do końca 2017 roku
przekazaliśmy zapomogi
losowe dla Podopiecznych
Fundacji 114 razy na łączną
kwotę 141 096 zł

4 270 zł z komórek

Do SKARBONEK Z SERCEM
i z aukcji charytatywnych koszulek z podpisami Adama Małysza, Piotra
Żyły, Kuby Błaszczykowskiego oraz Piotra
Glika zebraliśmy łącznie: 3 811,26 zł
Kwartalnik Fundacji Skarbowości

raporty fundraisingowe

Kilogramy

Foto.: Ze zbiorów Fundacji
Skarbowości

3 811,26 zł
ze skarbonek i aukcji
16 477,71 zł z KG Dobra
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napisali do nas

Mistrzostwa Polski Skarbowców w Wiśle 2018
żam za duży plus. Także wieczorne
biesiady w amfiteatrze nie pozostawiały nic do życzenia. Nic więc
dziwnego, iż udało się nam osiągnąć
również niezłe wyniki sportowe :).

Także w tym roku
polscy koledzy ujęli nas
swoją serdecznością
i gościnnością. Trudy 800
kilometrów, które dzieliły
nas od Wisły, poszły więc
od razu w zapomnienie.

Turniej badmintona był wydarzeniem
soboty i oczekiwałem go z pewną
dozą napięcia – przede wszystkim,
w jakim trybie będzie rozgrywany
(single-out). Pierwszy mecz rozpoczął się trochę nerwowo. Nie oczekiwałem w sumie wiele. Jednak po
niespodziewanej dla mnie wygranej
w pierwszym meczu zniknęły ostanie
ślady zdenerwowania. Wszyscy moi
przeciwnicy okazali się sportowcami
wiernymi zasadzie „fair play”. Nawet
po przegranej dopingowali dalej gości
z Niemiec a więc mnie, co może być
też jednym z powodów, dlaczego zupełnie nieoczekiwanie dotarłem aż do
finału. Mecz finałowy trwał cale trzy
sety. Końcówka okazała się bardzo
zacięta – mimo to udało mi się ją
szczęśliwie... przegrać :).

Mała wypoczynkowa miejscowość –
Wisła, miała do zaoferowania o wiele
więcej niż tylko skocznię narciarską,
która jest bardzo imponująca. Przepiękna promenada, górskie krajobrazy oraz rzeka Wisła nadawały
się idealnie do rozluźnienia, wypoczynku i długich spacerów.
Same mistrzostwa były jak zawsze
profesjonalnie zorganizowane. Bez
komplikacji - i ze względu na małe
odległości mogliśmy szybko i bez
problemu dotrzeć do każdego miejsca rozgrywek sportowych, co uwa-

Mogłem od razu pogratulować nowemu Mistrzowi wygranej i podziękować mu za przepiękny mecz!
Ucieszylibyśmy się bardzo, gdyby Prezes Fundacji Skarbowości zaprosił nas na kolejne mistrzostwa.

Venimus, vidimus, vicit...

Ostatni weekend maja, od pięciu już lat, rezerwujemy na tę
niesamowitą imprezę i spotkanie skarbówki niemieckiej ze
skarbówka polską!

a zaczęło się w styczniu tego roku... po otrzymaniu maila
z informacją o Mistrzostwach była wielka mobilizacja i w
kilka dni udało nam się namówić 30 osób. Nadszedł maj
i pojechaliśmy pierwszy raz i już wiemy, że nie ostatni.
Byliśmy pełni obaw jak to będzie zorganizowane przy tak
dużej ilości uczestników i jesteśmy bardzo pozytywnie
zaskoczeni. Było super Już od pierwszych chwil kiedy zobaczyliśmy przemarsz wszystkich jednostek KAS. Ile tam
było radości i to ogromne zaangażowanie w stroje, które
wyróżniały poszczególne jednostki, pełen podziw. Nam
udało się wyróżnić pełnym emocji kibicowaniem Naszym
zawodnikom i mamy nadzieję, że zostaliśmy pozytywnie
zapamiętani. Kulminacją naszej radości było zwycięstwo
naszej drużyny IAS Katowice w piłce nożnej, w której grali
2 nasi pracownicy. Drużyny, która poznała się na Mistrzostwach w Wiśle i wygrała. Dziękujemy Wam Panowie za te
emocje!!! Jeśli ktoś się zastanawia, czy jechać w przyszłym
roku to zachęcamy, bo to są bardzo pozytywne emocje
i oderwanie od naszej ciężkiej codzienności w pracy. Do
zobaczenia w maju 2019 roku!

Dlatego w tym miejscu mówię w imieniu całej drużyny
z Niemiec: Do zobaczenia może za rok ! :) Dziękujemy raz
jeszcze!!!
Thomas Brand Mecklenburg-Vorpommern, Niemcy

Dzień Dobry Panie Sławku,
Bardzo dziękuję w imieniu załogi i swoim za tak wspaniałą
spartakiadę. Takie spotkania łączą, rozwijają i budują. Wisła,
jako kolejna, wpisała się w ciąg naszych kolaży „spartakiadowych”. Już w drodze powrotnej zastanawialiśmy się nad
miejscem spartakiady w 2019 r. i oczywiście nad prezentacją naszego małego urzędu. Pozdrawiam serdecznie, do
zobaczenia za rok!
Marzanna Myczka
Naczelnik Urząd Skarbowy w Wałczu

Katarzyna Tuszyńska, US Chorzów, IAS Katowice
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NNW

2018/2019

2018/2019

UBEZPIECZENIE

na
życie
2018/2019

grupa otwarta

online
dla dzieci, młodzieży
i studentów do 26 lat

online

UBEZPIECZENIE

UBEZPIECZENIE

OC

domu,
mieszkania,
samochodu

2018/2019

online
dla pracowników KAS

2018/2019

Chesz wiedziec więcej? Zadzwoń do opiekuna projektu:
Piotr Kęsicki, Jacek Prażyński, tel.: (+48) 534 550 712,
biuro@portbroker.pl, szkody@portbroker.pl

PORTBroker

Dziękujemy
wszystkim firmom i organizacjom działającym w przestrzeni CSR / Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
To również dzięki Wam XVII Mistrzostwa Polski o Puchar Ministra Finansów – Wisła 2018, były ogromnym
sukcesem logistyczno-organizacyjnym!

PORTBroker

graﬁka

Kwartalnik Fundacji Skarbowości
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CSR

UBEZPIECZENIE
Darczyńców

UBEZPIECZENIE

XVII Mistrzostwa w liczbach
XVII MPS przechodzą do historii
jako wyjątkowo udane!
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do zorganizowania tej
szczególnej imprezy sportowo-integracyjnodobroczynnej, która w 2018 roku nabrała też
wymiaru prawdziwie patriotycznego.

3 485

35 758 zł

uczestników

z ebranych łącznie dla
Podopiecznych Fundacji
podczas akcji dobroczynnych
towarzyszących
XVII Mistrzostwom

4 938

4 270 zł
1 748 kg

starych komórek
zebranych w II Konkursie
EkoSkarbuś 2018

zebranych w II Konkursie
EkoSkarbuś 2018

monet w III Konkursie
KG DOBRA 2018

3 812 zł
1 800

zebrane do
SKARBONEK Z SERCEM

ok
godzin pracy
Organizatorów
i SkarboWolontariatu

27 677 zł

zebrane w III Konkursie
KG DOBRA 2018

243

300

ponad
dyplomów
i podziękowań

jednostki skarbowe biorące
udział w Mistrzostwach

768 kg

174
medale

25

plastikowych nakrętek
zebranych dla HOSPICJUM
w Cieszynie

73

puchary

Niezliczona ilość

11

nagród specjalnych Prezesa
Fundacji Skarbowości (FISKUSIE)

konkurencji sportowych w różnych kategoriach wiekowych

wspaniałych emocji, spotkań, podziękowań i wspomnień

To było prawdziwe święto wspaniałych ludzi
pracujących w Skarbowości i MF. Dołączacie do Nas!
Walczmy o medale, puchary i nagrody, bawmy się,
pomagajmy i uczcijmy razem 100.Rocznicę Skarbowości!

My Skarbowcy

My Skarbowcy

