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OGŁOSZENIE 
 

XVIII Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów, Świnoujście 24 - 25 maja 2019 r.  
 
Drodzy Skarbowcy! 
 
W imieniu Zarządu Fundacji Skarbowości oraz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie zapraszamy Pracowników 
KAS i MF na XVIII Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów, które odbędą się w dniach 24 - 25 maja 2019 
r. w Świnoujściu 
 
W związku z 100.rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100.rocznicą utworzenia Skarbowości /lipiec 2019/        
XVIII MPS będą przebiegać pod hasłem: Wolność jest w Nas! Dumni ze swojej Niepodległej! 
MPS realizowane są przez Fundację Skarbowości w ramach Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” zgodnie z autorskim 
projektem Fundacji Skarbowości pod nazwą „SKARBOWCY DLA NIEPODLEGŁEJ”. 
 
Na uroczyste otwarcie Mistrzostw prosimy o przygotowanie znaków identyfikujących poszczególne organy skarbowe: tablic z 
nazwą jednostki skarbowej i miejscowości, chust, transparentów, koszulek z nadrukami, strojów identyfikujących daną 
jednostkę skarbową, strojów uwzględniając hasło przewodnie Mistrzostw. 
        
Podczas Mistrzostw rozegrane zostaną następujące konkurencje sportowe: 
bieg na dystansie 5 km, nordic walking 5 km, strzelanie, skok w dal, tenis stołowy, tenis ziemny, badminton, 
pływanie stylem dowolnym 50 m, turniej piłki nożnej „piątek” (mężczyźni), piłka siatkowa (drużyny mieszane), przeciąganie liny 
(kobiety). 
 
Dodatkowe nagrody i wyróżnienia: 

• FISKUŚ 2019 – nagroda specjalna Prezesa Fundacji Skarbowości dla jednostek, które „rozwijają skrzydła” i 
zaprezentują się najlepiej podczas uroczystego przemarszu uwzględniając hasło przewodnie Mistrzostw 

• SkarboKilometry 2019 – wyróżnienie dla jednostek, które uzyskają najwyższy wskaźnik „skarbokilometra”- iloczyn 
ilości osób uczestniczących w Mistrzostwach z jednej jednostki skarbowej i ilości przejechanych kilometrów z siedziby 
jednostki skarbowej do Świnoujscia. 

• Nagroda Publiczności 2019 - wyróżnienie dla jednostki skarbowej, której zdjecie z uroczystego otwarcia Mistrzostw 
otrzyma najwięcej polubieni na FB Mistrzostwa Polski Skarbowców 

•  
Konkursy dobroczynne na rzecz ciężko chorych pracowników KAS i MF: 

• Filantrop Skarbowości 2019 - wyróżnienie dla jednostek skarbowych, które osiągną najwyższe wyniki w rankingu 
konkursu dobroczynnego 

• EkoSkarbuś 2019 – wyróżnienie dla jednostek skarbowych, które zbiorą najwięcej starych telefonów komórkowych  
 

Inne nagrody i wyróżnienia: 

• SkarboWolontariusz Roku – wyróżnienie dla osób, które w sposób szczególny wspierały i angażowały się w działania 
Fundacji 

• Osobowość Skarbowości 2019 -  głosowanie SMS  

• MISS i MISTER Skarbowości 2019 - głosowanie SMS 
 

Fundusze zebrane w głosowaniu SMS zasilą Fundusz Darczyńców, z którego wypłacane są bezzwrotne zapomogli losowe w 
sytuacji ciężkiego zachorowania lub sytuacji losowej. 
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Sprawy organizacyjne: 
 

1. Każdy uczestnik Mistrzostw otrzyma Pakiet Uczestnika MPS: koszulka sportowa, bidon, worek/plecak, napój 
energetyczny ŻELAZNY DRINK oraz możliwość zamówienia Karty Paliwowej LOTOS uprawniającej do zniżek m.in. na 
paliwo oraz Punkt Cafe na stacjach LOTOS. 
  

2. Ze względu na konieczność opłacenia z góry Pakietu Uczestnika MPS /produkcja: Chiny/ rejestracja uczestników 
Mistrzostw/zawodnicy, kibice/ oraz darowizny prosimy przekazywać w nieprzekraczalnym  terminie do 31 grudnia 
2018r. wyłącznie online: https://b4sportonline.pl/Mistrzostwa_Polski_Skarbowcow   
 

3. Po 31 grudnia portal zostanie zamknięty i nie będzie możliwości rejestracji. 
 

4. Ze względów organizacyjnych prosimy o wyznaczenie OPIEKUNA GRUPY z danej jednostki skarbowej 
 

5. Dojazd i nocleg - uczestnicy organizują i pokrywają koszty we własnym zakresie 
 
WAŻNE: 
 

1. Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar MF są formą podziękowania dla Darczyńców Fundacji. 
Fundacja Skarbowości działa dzięki Darczyńcom i ludziom dobrej woli. Od 18 lat organizujemy dla Was MPS. 
Organizacja tak wielkiej imprezy generuje 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. 
Darowizny prosimy przekazywać wyłącznie poprzez portal: https://b4sportonline.pl/Mistrzostwa_Polski_Skarbowcow 
DZIĘKUJEMY!  
 

2. Prosimy o przemyślenie swojego udziału w XVIII MPS oraz udziału w poszczególnych konkurencjach i rejestrację w 
nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2018r.  Po 31 grudnia br. baza uczestników Mistrzostw zostanie zamknięta 
i przekazana do opracowania sędziemu głównemu oraz organizatorowi w miejscu imprezy. 

 
3. Zapraszamy na FB_Mistrzostwa Polski Skarbowców, gdzie wszystkie najważniejsze informacje publikowane  

są w pierwszej kolejności, tu też „MPS od kuchni”, konkursy z nagrodami, OSOBOWOŚĆ, MISS i MISTER 
Skarbowości 2019, głosowanie w konkursie: NAGRODA PUBLICZNOŚCI 

 
 
Ramowy harmonogram XVIII Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów, Świnoujście 2019  

24 maja 2019  
Godz. 9.00               Uroczyste otwarcie Mistrzostw, przemarsz jednostek skarbowych 
Godz. 9.00 – 17.00    Rozgrywki sportowe 
Godz. 19.30        Gala Finałowa, cz. I 
25 maja 2019 
Godz. 9.00 - 17.00      Rozgrywki sportowe 
Godz. 17.00 – 19.30   Rozdanie medali  
Godz. 20.00          Gala Finałowa, cz. II, wręczenie Pucharów w konkurencjach zespołowych oraz Pucharów MF  

 
 

                  Serdecznie zapraszamy! 
                      Dołączcie do nas! 

 
                                                              Zespól Fundacji Skarbowości 
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