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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
(...) lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

WSPIERAM
bo

DOBRO WRACA
Możesz wspierać działania na rzecz
NIEPEŁNOSPRAWNYCH i CIĘŻKO CHORYCH PODOPIECZNYCH
Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II
przesyłając SMS o treści:

WSPIERAM pod numer 7248 (koszt SMS-a 2,46 zł z VAT)
Jeżeli każdy z nas raz w miesiącu wyśle SMS-a,
będziemy mogli udzielać STAŁEJ pomocy
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
DOŁĄCZ DO NAS! POMÓŻ NAM POMAGAĆ!

DZIĘKUJEMY!

Regulamin akcji sms WSPIERAM – DOBRO WRACA dostępny na stronie: www.fundacjaskarbowosci.pl

Podsekretarz Stanu

słowo wstępne
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością przyjąłem inicjatywę
wydania czasopisma „EtoSkarbowca”
przez Fundację Skarbowości.
Działanie to jest jednym z wielu
pożytecznych działań Fundacji
i doskonale wpisuje się w strategię,
którą Ministerstwo przyjęło zaraz
po objęciu funkcji przez ministra
Pawła Szałamachę.

Sprawny aparat skarbowy to jeden z najważniejszych filarów
prawidłowo funkcjonującego państwa. To urzędnicy skarbowości są odpowiedzialni za pobór podatków. I choć nie jest
to czynność ciesząca się popularnością wśród podatników,
to właśnie dzięki niej nasze państwo i samorządy mogą
budować drogi, szkoły czy powszechną służbę zdrowia.
Nie ulega wątpliwości, że od tego, jak skutecznie skarbowcy
będą pracować, zależy to, w jakim państwie będziemy żyli.

Zapewni ona bardziej skuteczne funkcjonowanie trzech
służb, lepsze zarządzanie personelem czy redukcję nakładających się kompetencji. KAS tworzymy z przekonaniem, że
od motywacji i warunków zatrudnienia skarbowców zależy
efektywność ściągalności podatków. Dlatego dołożymy
wszelkich starań, aby KAS była dla Państwa komfortowym
miejscem pracy.
Równolegle tworzymy narzędzia technologiczne, które
ułatwią Państwa działania i będą stanowiły bardzo cenną
broń w walce z oszustami podatkowymi. W tym celu od
prawie dwóch miesięcy funkcjonuje specjalnie powołana
spółka Aplikacje Krytyczne. Wśród wielu projektów informatycznych, które ona realizuje, najważniejszym będzie
stworzenie Centralnego Rejestru Faktur.

Dlatego właśnie wsparcie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej jest istotnym elementem
naszego działania. Jego wyrazem są m.in. podwyżki, które
uruchomiliśmy na przełomie maja i sierpnia. W I etapie przeznaczyliśmy na ten cel łącznie ponad 215 mln zł z budżetu
państwa. Podwyżki obejmują okres całego roku, czyli od
stycznia 2016 i dotyczą wszystkich pracowników i funkcjonariuszy, którzy w przyszłości wejdą w skład Krajowej
Administracji Skarbowej. Kolejne podwyżki będą miały
miejsce w 2017 roku.

Na końcu bardzo serdecznie dziękuję za Państwa wysiłek.
Jestem świadomy, że praca skarbowca wymaga poświęcenia i nierzadko wielu wyrzeczeń. Doceniam Państwa
zaangażowanie i dziękuję za to, że coraz wyraźniej widać
jego efekty. W połowie 2016 roku odnotowaliśmy znaczny
wzrost ściągalności podatków rok do roku. Te wyniki to
w dużej mierze Państwa zasługa. Dziękując jeszcze raz za te
dokonania, życzę przyjemnej lektury Państwa czasopisma.
A „Etosowi Skarbowca” życzę powodzenia i jak największej
rzeszy czytelników.

Zdaję sobie sprawę z tego, że praca skarbowca wymaga
intensywnego wsparcia organizacyjnego, technicznego
i merytorycznego. Tak jak armia nie może walczyć skutecznie bez odpowiedniej broni, tak aparat skarbowy nie może
działać efektywnie bez nowoczesnych narzędzi. Dlatego
dokładamy wszelkich starań, żeby takie narzędzia pracy
Państwu dostarczyć.

Marian Banaś
Podsekretarz Stanu
Szef Służby Celnej

Jednym z nich będzie Krajowa Administracja Skarbowa,
w skład której wejdą także urzędnicy aparatu skarbowości.
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Od Wydawcy

Przekazuję w Wasze ręce pierwszy numer Kwartalnika Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II. Zdaję sobie w pełni sprawę, że tytuł niniejszego
czasopisma dla wielu brzmi może zbyt górnolotnie, a pojęcie etosu
dalekie jest od postrzegania służby skarbowej w tej przestrzeni – nie
tylko przez społeczeństwo ale i pracujących w sektorze ludzi.
Jako prezes Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II, którą założyłem
i którą kieruję nieprzerwanie od 2000 roku, doskonale znam Wasze
obawy , niepokoje, a także potrzeby. Są one od wielu lat tak samo i moim
udziałem. Przez wiele lat działalności w Fundacji na rzecz naszego
środowiska, mam wszechstronny obraz całego sektora, obraz ludzi,
którzy w zdecydowanej większości realizują niełatwe zadania w bardzo trudnych warunkach, także emocjonalnych, wynikających często
z presji i powagi zadań jakie wykonują. Skarbowość to nadal służba
rzadko postrzegana pozytywnie i nadal mało akceptowana społecznie.

Dołączcie do nas,
bo Fundacja
Skarbowości to:
AA 17 lat skutecznego wspierania
niepełnosprawnych i ciężko
chorych Podopiecznych
AA Prawie 6 mln udzielonej pomocy!

Działania Fundacji zawsze zmierzały i nadal zmierzają do tego, aby
nie tylko Was wspierać w sytuacjach trudnych, ale też aby pokazywać
jak ogromny potencjał drzemie w naszej wspólnocie i jak wspaniałymi
jesteście ludźmi. Udowadniacie to od wielu lat i na każdym kroku włączając się w nasze działania, apele, prośby o pomoc czy uczestnicząc
w niezwykłych imprezach integracyjnych jakimi są coroczne Mistrzostwa Polski o Puchar Ministra Finansów, Ogólnopolskie Pielgrzymki
Skarbowców na Jasną Górę czy ostatnia akcja kilogramy dobra, której
efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania!

AA Ponad 570 tys. zebranych
z rozliczenia 1% za rok 2015 (117.
miejsce wśród 7888 Organizacji
Pożytku Publicznego w Polsce)

Z wielką dumą patrzę jak wspólnota, którą tworzymy integrując się
wokół szlachetnych celów, z roku na rok ogromnie się rozrasta. To
wyjątkowy kapitał społeczny, który stał się zalążkiem pomysłu opracowania systemowego projektu pod nazwą Etos Skarbowca. Pragnę,
aby projekt ten zaznaczał coraz mocniej swoje istnienie w powszechnej
świadomości społecznej, a samym pracownikom administracji skarbowej przynosił wiele odczuwalnych korzyści w życiu zawodowym ale
też osobistym. Jestem przekonany, że działania Fundacji Skarbowości
będą przyczyniały się znacząco do przywracania należnego prestiżu
służbie skarbowej, a przede wszystkim przywracania poczucia godności
Ludziom realizującym jedne z najważniejszych zadań naszego Państwa.

AA XVI Bal Charytatywny Fundacji

Drodzy Pracownicy Administracji Skarbowej! Jesteście ważni! Jesteście
potrzebni! Jesteście podmiotem działań podejmowanych przeze mnie
oraz przez Fundację Skarbowości, którą kieruję. Dołączcie do nas! Razem
budujmy Etos Skarbowca!
Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu z redakcją kwartalnika
Etos Skarbowca. Piszcie do nas, kontaktujcie się z nami, czekamy na
Wasze konstruktywne opinie, sugestie, uwagi i propozycje. Pragniemy,
aby ten kwartalnik był o Was i dla Was.
Z wyrazami szacunku
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AA Działalność wydawnicza
AA X X Pielgrzymka Skarbowców
na Jasną Górę
AA X V Mistrzostwa Polski o Puchar
Ministra Finansów
AA VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
dla dzieci pt. Rodzina – Tu zaczyna
się życie, a miłość nigdy się nie
kończy
AA II Ogólnopolski Konkurs Miss
Skarbowości 2016
AA I ogólnopolski Konkurs pt. Stare
Komórki Zbieramy I Skarbowcom
Pomagamy o tytuł Ekoskarbusia
Roku 2015
AA I ogólnopolski Konkurs pt.
Kilogramy Dobra o tytuł
Filantropa Roku 2016
AA Galeria artystyczno-charytatywna
Aniołami dla Siebie Bądźmy
dedykowana i działająca na
rzecz niepełnosprawnych
podopiecznych Fundacji – projekt
wyróżniony Złotym Certyfikatem
Polskiego Stowarzyszenia
Fundraisingu zgodnie ze
standardami Europejskiego
Stowarzyszenia Fundraisingu
AA Tytuły – Ambasador Fundacji,
nagrody i wyróżnienia – Fiskuś,
Filantrop Roku, Ekoskarbuś Roku,
Miss Skarbowosci Roku

Prezes Zarządu Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II

lato 2016

AA Ponad 10 tys. osób, które nam
zaufało i powierzyło swój 1%
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Fundacja

– perspektywa nadziei
i współdziałania
Pracę społecznie użyteczną wykonywaną przez organizacje pożytku publicznego
można wykonywać, jak wiadomo, na wiele różnych sposobów i form.
Ważne, aby było zapotrzebowanie po stronie beneficjentów na niesioną pomoc,
a także by darczyńcy czynili to z zachowaniem szacunku do obdarowywanych.
Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II jest przykładem tego
typu działania. Moja ocena powstała w oparciu o wieloletnie
doświadczenie wynikające ze współpracy z nią, a przede
wszystkim z jej Prezesem – Sławomirem Dworskim.

z innych urzędów. Nawiązują się samoistnie nowe formy
współpracy urzędów, ludzie zaprzyjaźniają się, powstaje
wartość dodana dla dobra administracji podatkowej. Nie do
przecenienia jest także możliwość relaksu i odstresowania
w przyjaznym gronie.

Jako naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu – w latach
1991-2014, mogę przytoczyć różnorodne przykłady pozytywnej aktywności potwierdzającej przydatność dla
pracowników skarbowych oraz administracji podatkowej.

Bardzo doceniam osobiście zainteresowanie zarządu Fundacji doskonaleniem organizacji i procesów w urzędach skarbowych n.p. systemem zarządzania jakością, organizacją
konferencji czy szkoleniami. Prezes Sławomir Dworski był
współorganizatorem kilku sesji dla urzędów skarbowych
przygotowanych przez sierpecki urząd . Istnieje potrzeba
bieżących kontaktów urzędów i urzędników, zwłaszcza
gdy wdrażane są nowelizacje w prawie podatkowym czy
wprowadzane strukturalne zmiany systemowe.

Byliśmy świadkami pomocy niesionej pracownikom w trudnej, najczęściej zdrowotnej, sytuacji życiowej. Inicjowane
darowizny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów długotrwałego leczenia i rehabilitacji naszych Koleżanek i Kolegów
z różnych urzędów nie są rzadkością. Umiemy współczuć
i dzielić się dobrem. Platformą wywołującą te wyższe uczucia jest właśnie Fundacja. Znamy przykłady.

To tylko niektóre z przedsięwzięć Fundacji Skarbowości,
które mogłam zaobserwować .

W ostatnim czasie wspieraliśmy mojego wieloletniego
zastępcę ś.p. Andrzeja Szczęsnego. Niestety, mimo że zwyciężyła choroba, wiem jak ważna była ta pomoc. Pomimo
niewątpliwie dużego znaczenia finansowego, równie ważne
było wsparcie psychiczne. Andrzej wierzył i sam mi to mówił,
że skoro urzędy są zaangażowane w Jego sprawę to będzie
dobrze. Cieszył się każdym kontaktem ze skarbowcami.
Łatwiej było znosić cierpienie, mając świadomość że inni
rozumieją i pomagają w najtrudniejszych życiowych chwilach. Rodzina jest bardzo wdzięczna Koleżankom i Kolegom
oraz innym darczyńcom, którzy wspierali darowiznami na
rzecz Fundacji i dawali nadzieję.

Życzę Zarządowi dalszych owocnych lat funkcjonowania
dla pożytku i wspierania w trudnych chwilach pracowników skarbowych, a także dla doskonalenia administracji
podatkowej.
Henryka Piekarska
naczelnik Urzędu Skarbowego
w Sierpcu w latach 1991-2014

Drugą istotną formą świadczenia dla pracowników było organizowanie spartakiad o puchar Ministra Finansów. Z roku
na rok coraz więcej z nas w nich uczestniczyło. Spartakiada
w Sierpcu zgromadziła w 2003 roku ponad 500 urzędników,
a obecnie w Toruniu spotka się kilka tysięcy. Dlaczego?
To proste. Doceniamy możliwość spotkania stricte pozasłużbowego , wymiany doświadczeń w zakresie różnych
praktyk i rozwiązywania problemów. Ważny jest kontakt
z przełożonymi i przedstawicielami Ministerstwa Finansów.
Robimy to na gruncie neutralnym z życzliwymi znajomymi

Człowiek jest wielki
nie przez to, co pos iada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi..
Jan Paweł II
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Potrzebne MEDIUM
Ucieszyła mnie bardzo informacja o tym, że ukaże się pierwszy
numer branżowego pisma, poświęconego pracownikom
działającym w administracji podatkowej, celnej i skarbowej,
mającego charakter uwzględniający w swojej tematyce
ludzi wierzących. Jak myślę, będzie ono, w pewnym sensie,
kontynuatorem istniejącego dawniej biuletynu „Oblicza
monety” i portalu internetowego www.obliczamonety.pl
Zapotrzebowanie na tego typu medium jest ogromne, tak
jak wielki jest popyt na wszelkie czynniki integrujące środowisko pracowników celnych i skarbowych, ukazujące inne
punkty widzenia, poza oficjalnymi. Ważną rolę w tej materii
odgrywają portale www.skarbowcy.pl czy www.celnicy.pl,
bądź też inne strony internetowe związków zawodowych
pracowników skarbowych i celnych, działające samodzielnie
lub w federacji związkowej. To tylko niektóre tendencje,
powstające z działań oddolnych, świadczące o wielkiej konieczności tworzeni wspólnych pól porozumienia i działań,
charakterystycznych dla społeczeństwa obywatelskiego.

W wielu osobach zrodzi się też pytanie, czy rzeczywiście
dziś, w zlaicyzowanym świecie, potrzebne jest branżowe
pismo, które uwzględniałoby przekonania ludzi wierzących?
Jest ono zasadne. Jeśli dziś w piśmie laickim, pojawiają się
treści, nawiązujące w poważny sposób do spraw religijnych,
odzywają się głosy sprzeciwu, mówiące o interwencji Kościoła w życie społeczne, o „homeinizacji” życia, o potrzebach rozdziału między Kościołem a państwem. A przecież
ani społeczeństwo naszej Ojczyzny, ani społeczność ludzi
pracujących w administracji podatkowej, celnej i skarbowej,
nie jest laickim monolitem. Co więcej, ponad 80% tychże
pracowników przyznaje się, że są ludźmi wierzącymi. Jako
ludzie wierzący i świadomi odpowiedzialności także przed
Bogiem za swoją rzetelną pracę lub jej zaniedbanie, mają
oni prawo do eksponowania swoich przekonań,.

Słowa uznania kieruję do działającej w Bydgoszczy Fundacji
Skarbowości im. Jana Pawła II, jej liderów Pana Prezesa
Sławomira Dworskiego i Ks. Kanonika Ryszarda Pruczkowskiego oraz Duszpasterza Krajowego Służb Skarbowych
i Służby Celnej ks. Marcina Iżyckiego. Podjęta przez nich
inicjatywa stworzenia nowego pisma jest niezwykle ważna
i – jak sądzę – będzie brzemienna w dobre owoce.

Fala laicyzacji, zmiatająca z życia społecznego to, co religijne sprawiła, że w wielu katolikach świeckich i duchownych zrodziło się przekonanie, iż nawet w kościołach nie
wolno im zabierać głosu na tematy polityczne, ponieważ
istnieje rozdział Kościoła od państwa. Pytam dlaczego?
Skoro polityka ma ogromny wpływ na życie społeczne, to
dlaczego ludzie wierzący nie mają prawa zabierać głosu
na jej temat? Współcześni „kapłani”, działający w laickich
„świątyniach”, jakimi są stacje radiowe i telewizyjne nie
mają takich obiekcji, lecz prowadzą bezpardonową walkę
z tym, co religijne. Czyżby wolność słowa i przekonań były
zjawiskiem relatywnym? Skoro więc głos ludzi wierzących
nie może przebić się przez niektóre media, to czymś ważnym
jest, aby mieli oni swoje, niezależne i łatwo dostępne dla
tych, którzy na nie czekają.

Dotychczasowe doświadczenia Pana Prezesa Dworskiego i Ks. Kanonika Pruczkowskiego są tu niezwykle ważne. Skuteczność ich działań potwierdzają efekty, jakich
ślad pozostawia od wielu lat Fundacja Skarbowości. Jej
wszechstronna pomoc udzielana będącym w potrzebie
pracownikom skarbowości (i nie tylko) oraz szeroko aprobowane działania integracyjne środowiska skarbowego, już
od samego początku powstania Fundacji budziły ogromne
zainteresowanie.
Nie można zapomnieć o nieocenionej roli, jaką odegrali Pan
Prezes i Ks. Kanonik w powstaniu, powołanego w 2003 roku
przez Konferencję Episkopatu Polski, Krajowego Duszpasterstwa Służb Celnych, Finansowych i Skarbowych, , przy
znaczącym wsparciu i staraniach Pana Doktora Jerzego
Tchórzewskiego. Nowe pismo, powstające w tym samym
środowisku, jest więc rezultatem tego wieloletniego doświadczenia.

lato 2016
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Dziękując twórcom tej nowej medialnej inicjatywy, zachęcam
wszystkich do jej wsparcia zarówno intelektualnego, jak
i materialnego. Wierzę, że pismo to stanie się płaszczyzną
porozumienia dla całej społeczności pracowników administracji podatkowej, celnej i skarbowej.
ks. Henryk Drozd
Krajowy Duszpasterz Służb Skarbowych
i Służby Celnej w latach 2003 - 2013
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Z Fundacją Skarbowców

pod rękę

potrzebną nam wszystkim nadzieję i wiarę w człowieka.
Wśród skarbowców w całej Polsce wyzwoliła energię do
wspólnego działania i poczucie wzajemnej solidarności.
Zobaczyliśmy wszyscy, że potrafimy nie tylko pomagać,
ale także wzajemnie się bawić, rywalizować w sportowych
zawodach, wyruszać na wycieczki i pielgrzymki. Głęboko wierzę, że po tym co udało się Fundacji i skarbowcom
wspólnie dokonać, przed nami nowe drogi i kolejne sukcesy.
Od 1987 r. jestem proboszczem parafii Bożego Ciała w Bydgoszczy i wśród licznych grup zawodowych oraz wspólnot,
dla których jestem kapelanem są także skarbowcy. Moja tak
bliska współpraca z tym środowiskiem rozpoczęła się od
spotkania ze Sławomirem Dworskim i Januszem Kwaśnym,
którzy przyszli do mnie jako wolontariusza Hospicjum im.
Ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy, aby prosić o duchową
pomoc dla chorej na nowotwór koleżanki Teresy Podgórskiej.
Niedługo po tym spotkaniu śp. Teresa odeszła, ale pamięć
o niej, a zarazem myśl o skarbowcach będących w trudnych sytuacjach życiowych, a także często zmagających się
z ciężkimi chorobami zainspirowała Sławka Dworskiego do
utworzenia fundacji pomagającej skarbowcom. Tak w roku
2000 narodziła się Fundacja Skarbowości im Św. Jana Pawła
II. Od samego początku jej istnienia łączy mnie z założycielem a jednocześnie Prezesem Fundacji prawdziwa przyjaźń
i współpraca. Otrzymałem także od biskupa ordynariusza
dekret powołujący mnie na Diecezjalnego Duszpasterza
Skarbowców. Stanąłem wśród pracowników Izb, Urzędów
i Urzędów Kontroli Skarbowej jako kapelan, kolega i przyjaciel,
ale także jako obserwator ich trudnej,
potrzebnej a zarazem odpowiedzialnej
pracy.

Nie tak dawno przeżywaliśmy Światowe Dni Młodych
i wspomnienia tych pięknych przeżyć wielu z nas ma wciąż
zapisane w swoich sercach. Myślę, że choć większość czytelników pierwszego numeru Etosu Skarbowca już nie może
zaliczyć się do młodzieży, to przecież łącząc się duchowo
z uczestnikami spotkań, nabożeństw i słuchając Papieża
Franciszka poczuliśmy się młodzi duchem. Tego ducha przenośmy na naszą codzienność, używajmy często słów proszę,
dziękuję, przepraszam, a zobaczymy jak życie stanie się
prostsze. Przywołujmy też osoby, które już od nas odeszły.
Myślę o Teresie Podgórskiej z II US w Bydgoszczy, która
jest takim kamieniem węgielnym Fundacji, o serdecznym
moim przyjacielu Stanisławie Domanie, który odszedł tak
niespodziewanie, jakby zboczył z drogi prowadzącej od jego
domu w Brzozie do II Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.
Oni już tam, a my tu wpisujemy się w historię naszej Fundacji
i upraszamy wstawiennictwa Jana Pawła II
Ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski
Diecezjalny Duszpasterz Skarbowców w Bydgoszczy

Minęło ponad piętnaście lat naszej
współpracy, a także mojej obecności
w środowisku skarbowców. Na własne oczy zobaczyłem jak Fundacja
Skarbowości im. Św. Jana Pawła II
pomogła wielu potrzebującym. Przyniosła nie tylko wsparcie ale także tak

Największa w historii Polski branżowa
pielgrzymka Skarbowców do Ojca Świetego
2002 r. – 1050 uczestników!
Od lewej: Grażyna Polachowska – Wiceprezes
Fundacji Skarbowości, Magdalena Dworska
– Dyrektor ds. Fundraisingu Fundacji Skarbowości,
Sławomir Dworski – Prezes Fundacji Skarbowości,
Ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski – Diecezjalny
Duszpasterz Skarbowców w Bydgoszczy
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Zapomniane karty polskiej skarbowości
Skarbowość w odrodzonej
Rzeczypospolitej
Kres działań militarnych i sprzyjające wydarzenia polityczne z ostatnich
miesięcy 1918 roku spowodowały
akceptację obozu ententy na powstanie Państwa Polskiego. Jednym
z wyzwań odradzającej się Polski
było ustabilizowanie wewnętrznej
administracji. Przyglądając się temu
zagadnieniu bliżej należy uznać, że
zorganizowana i ujednolicona skarbowość była niewątpliwie jednym
z najważniejszych czynników tworzących państwowość polską w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zapewnienie stabilnego systemu
poboru podatków, w trudnym okresie walki o granice II
Rzeczypospolitej, było warunkiem koniecznym, bez którego
państwo nie mogło funkcjonować. Społeczeństwo polskie
oraz elity polityczne musiały, wraz z 1918 rokiem, uporać
się ze wszelkimi różnicami ustrojowymi, społecznymi i ekonomicznymi, które wykształciły się na ziemiach wszystkich
trzech zaborów przez okres 123 lat. Sprawna administracja
była jedyną płaszczyzną, która mogła rozpocząć proces
unifikacji większości obszarów publicznych. Tylko dobrze
zarządzany aparat urzędniczy, zobligowany na wspólny
cel budowy de facto nowej państwowości, mógł zapewnić
trwałe funkcjonowanie tak bardzo wyczekiwanego państwa
polskiego. Zatem obrona suwerenności II Rzeczypospolitej nie opierała się tylko na militarnych walkach o granice
i postanowieniach traktatowych wielkich mocarstw. To
właśnie zorganizowanie nowych podstaw ustrojowych,
w tym wewnętrznej administracji, stanowiło największe
wyzwanie dla pokolenia Polaków okresu międzywojennego.

Fenomenem polskiej skarbowości okresu międzywojennego
jest fakt, iż mimo zdecydowanych różnic ustrojowo-administracyjnych udało się w niebywale krótkim czasie zainicjować proces powstawania jednolitego, a co najważniejsze
trwałego, systemu finansów publicznych.
Cały powyższy proces rozpoczął się od działań prawodawczych Sejmu Ustawodawczego, który w lipcu 1919 roku
uchwalił ustawę o tymczasowej organizacji władz i urzędów
skarbowych. Zgodnie z jej treścią wprowadzony został
trójstopniowy model organizacji na czele z Ministerstwem
Skarbu a następnie Izbami Skarbowymi i podległymi im
Urzędami Skarbowymi, które zostały podzielone na jednostki spraw podatków bezpośrednich i opłat skarbowych
oraz do spraw akcyz i monopolów państwowych. Zapewne
był to jedyny sposób by jak najdokładniej zagospodarować
obszary, którymi urzędnicy skarbowi mieli się wówczas
zajmować. Izby Skarbowe były wewnętrznie podzielone na
wydziały: ogólny, podatków bezpośrednich, kasowy, akcyz
i monopolów państwowych oraz w późniejszym czasie –
opłat skarbowych. Cechą charakterystyczną tego podziału
było więc rozdzielenie poboru podatków bezpośrednich od
pośrednich, co utrzymało się przez cały okres międzywojenny. Warto wspomnieć, że w czasie dwudziestolecia władze
Rzeczypospolitej kilkukrotnie wprowadzały zmiany w sprawie organizacji skarbowości czy to poprzez rozporządzenia
wykonawcze czy przy pomocy nowelizacji wspomnianej
ustawy. Należy podkreślić, że ostateczny kształt władz
skarbowych został nakreślony w rozporządzeniu Ministra
Skarbu z lutego 1939 roku.

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej 1937 r

Odziedziczone przez zaborców trzy filozofie funkcjonowania
państwa, zróżnicowane i nieskoordynowane systemy podatkowe oraz różnice walutowe powodowały, że odradzająca się skarbowość musiała wziąć na siebie proces unifikacji
administracji podatkowej. Wobec braku ustabilizowanych
granic władze II Rzeczypospolitej musiały w niezwykle
szybkim tempie ustalić ramy funkcjonowania skarbowości,
gdyż brak efektywnego systemu poboru podatków mógł
się zakończyć tragicznie, zwłaszcza w obliczu rozwijającej
się bolszewickiej rewolucji na wschodzie.
Zadanie, jakie stało przed tysiącami urzędników, z których
większość czerpała doświadczenia z pracy w państwach
zaborczych, możemy uznać za niezwykle wymagające.
Niemniej, mimo barier społeczno-ekonomicznych, cel ich
pracy został w dużym stopniu zrealizowany.
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Niestety wysiłek budowy niezależnej
polskiej skarbowości został zatrzymany przez wybuch II wojny światowej.
Na podziw jednak zasługuje zjawisko
stworzenia stabilnej i jednolitej struktury na terytorium II Rzeczypospolitej
pomimo tylu różnic w sposobie funkcjonowania trzech odrębnych systemów
podatkowych. Bez wątpienia wiele
wzorców organizacji administracji skarbowej zostało powielonych w pracach
Rządu RP na Wychodźstwie czy w koncepcjach ustrojowych
wielu polskich organizacji podziemnych.

Złoty
Bon skarbowy

Ponadto niezwykle ciekawy był status urzędnika skarbowego w przedwojennej Polsce, gdyż był to zawód prestiżowy.
O jego elitarności świadczy chociażby fakt, iż w skali całego
kraju ilość wszystkich osób zatrudnionych w organach skarbowych nie przekraczała, do 1939 roku, 15.000. Jednakże
warto zauważyć, że przed wojną Izb Skarbowych było 15
natomiast Urzędów Skarbowych wszystkich właściwości, aż
828. Ponadto terytorium II Rzeczypospolitej było niemalże
dwukrotnością aktualnego obszaru Polski. Z badań statystycznych wynika więc, że poszczególne urzędy skarbowe
w miastach zatrudniały jedynie do 30 pracowników a z kolei
w powiatach rolniczych liczba malała do 16 osób. Oczywiście
istniało wówczas rozróżnienie ze względu na charakter
urzędu, gdyż jednostki do spraw akcyz zatrudniały mniej
pracowników, niż te, które zajmowały się podatkami bezpośrednimi i opłatami skarbowymi. Izby, z racji na zdecy-

Warto pamiętać o dokonaniach urzędników z dwudziestolecia międzywojennego. Patriotyczna refleksja i gotowość
oddanej służby na rzecz polskiej administracji przy kultywowaniu tradycji urzędniczej zasługuje na nasz podziw.
Obyśmy byli w stanie przekazać kolejnym pokoleniom Polaków dziedzictwo powyższego procesu - stworzenia od
podstaw suwerennej polskiej skarbowości.
Michał Dworski
(ur. w 1993 roku w Bydgoszczy)
– student historii i prawa w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Pałac Ministra Skarbu przed 1939
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dowanie większy zakres kompetencji
zatrudniały oczywiście większą liczbę
urzędników.

pasjonaci

Fiskuś
Nagroda Specjalna
Prezesa Fundacji
Skarbowości
im. Jana Pawła II
dla jednostek skarbowych,
które potrafią
ROZWIJAĆ SKRZYDŁA!

Zapraszamy

na XVI Mistrzostwa Polski o Puchar Ministra
Finansów do Świnoujścia, 26-27 maja 2017 r.
lato 2016
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XV Mistrzostwa Polski

zwycięskim jednostkom!

o Puchar Ministra Finansów
Uroczyste otwarcie mistrzostw
– Toruń, 27-28 maja 2016 r.
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gratulujemy

pasjonaci

Statuetka Miss
Skarbowości 2016

Zapraszamy

do III Edycji Konkursu Miss Skarbowości 2017
Ogłoszenie znajdziecie w LUTYM 2017 r.
na stronie www.fundacjasowosci.pl
Zachęcamy WSZYSTKIE PANIE do udziału w tej
świetnej zabawie. GWARANTUJEMY piękne
i wartościowe NAGRODY!
Jesteśmy przekonani, że PRAWDZIWE PIĘKNO
tkwi w nas i dlatego w konkursie liczy się także
OSOBOWOŚĆ!
lato 2016
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skarbowości

prezentacja
finalistek

2016

MISS
Skarbowości
2016
I WICE-MISS
Skarbowości
2016

Edyta Głos
Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu.
42 lata.

II WICE-MISS
Skarbowości
2016

Patrycja Rosiak-Pirek
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Piotrkowie Trybunalskim. 28 lat.

Katarzyna Karkowska
Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu.
35 lat.

III WICE-MISS
Skarbowości
2016

MISS Prezesa Fundacji
Skarbowości 2016

AgnieszkaSobczak

Anna Jabłońska

Urząd Skarbowy Poznań-Wilda.
27 lat.

Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli.
53 lata.
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Miss

zdobywcy Pucharów

Ministra Finansów

gratulujemy
zwycięzcom!

Toruń, 27-28 maja 2016 r.
I MIEJSCE
Urząd Skarbowy
w Elblągu

Puchary w klasyfikacji
generalnej wręcza
Dyrektor Departamentu
Reformy Administracji
Skarbowej w MF – Pani
Honorata Łopianowska

II MIEJSCE
Urząd Skarbowy
w Olsztynie

III MIEJSCE
Ministerstwo
Finansów

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów: Dyrektor Departamentu Reformy Administracji
Skarbowej – Pani Honorata Łopianowska, Podsekretarz Stanu – Pan Wiesław Jasiński;
miasta Toruń: Prezydent Miasta – Pan Michał Zaleski; Fundacji Skarbowości
im. Jana Pawła II: Prezes Fundacji – Pan Sławomir Dworski oraz Jednostek
Skarbowych, m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy – Pan Andrzej Robakowski,
biorą udział w uroczystym otwarciu Mistrzostw, a także w zawodach.
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PODZIĘKOWANIE

Robert
Matuszkiewicz,
IS w Poznaniu
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cetuximab.
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Matusz
Robertseria
Dotychczasowa
jedenastu
wlewów cetuximabu
kosztowała
53.000
złotych.
Jestem
Ta sytuacja
sprawia, że chcąc,
nie chcąc muszę
Was prosić
o dalsze wsparcie, co niniejszym, w ten właśnie sposób

z IS
edzymogąc
w trakcie serii drugiej,
nie
w żaden sposób czynię.
przewidzieć ile jeszcze będzie ich
Koleżanki i Kol
w Poznaniu
potrzebnych.
Z pozdrowieniami Robert Matuszkiewicz (IS w Poznaniu)

Ta sytuacja sprawia, że chcąc, nie chcąc muszę Was prosić o dalsze wsparcie, co
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niniejszym, w ten właśnie sposób czynię.

Pra gnę przeka zać w
imieniu Pa ni Katar zyn
y
Rembiasz nowe inform
acje na temat zdrow
ia
na szego kolegi, Marka
.

Ma rek znajduje się
da lej pod opiek ą lek
arz y
w Belgii, obecnie jes
t w szpita lu w Edeg
em,
gdzie będzie leczony
i rehabilitowany przez
co
najmniej dwa miesiące.
Został on tam skierowa
ny przez lekarz y z po
przedniego szpitala,
gdzie
przeby wał od czasu tra
gicznego wypadku, któ
ry
miał miejsce w marcu
.

Szpital w Edegem pos
iada bardzo dobrą rep
utację, jest wyspecjalizo
waną placówką medyc
zną ,
ukierunkowaną na typ
ową, szerokorozumian
ą
ora z kompleksową
rehabilitację przeby wa
jących tam pacjentów.

Taki krok ze strony lek
arz y i rodziny świad
czy
o tym że stan zdrow
ia Marka się poprawia
,
co
dobrze rokuje na prz
yszłość.

Marka będzie teraz cze
kać wy tężona praca
ze
specjalist ami, poleg
ająca na różnego rod
zaju
ćwiczeniach fiz ycznyc
h i psychologicznych.
To
kolejna próba nabran
ia sił do walki o jego pow
rót
do zdrowia.

Na Państ wa ręce w imi
eniu żony Marka , przeka
zuję ponownie wielkie
i serdeczne podzięko
wania za dot ychcza sow
ą pomoc finansową,
słowa
otuchy ora z wsparcie
logist yczne.

W tych trudnych mo
mentach ka żd y, na
wet
drobny gest jest napra
wdę bezcenny!

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Prawdzic-Lew

andowski
Wicedyrektor II Urz
ąd
Kontroli Skarbowej
w Krakowie

cały czas kilkumiesięcznym
dzielnie wspiera i opiekuje się mężem
mówią o długim,Kasia
co najmniej
Brukseli.
rehabilitacji.wŻona
Marka, Kasia cały czas
piekuje się mężem w Brukseli.
Drogie Koleżanki i Koledzy Kasia i Marek potrzebują dalszej
pomocy, naszego wsparcia i solidarności. Dlatego jeżeli
prosimy
o wpłaty dowolnej kwoty na
nki i Koledzymożecie
Kasia pomóc,
i Marek
potrzebują
subkonto utworzone dla Marka Rembiasza (186. podszego wsparcia i solidarności. Dlatego jeżeli
opieczny) przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II
osimy o wpłaty dowolnej kwoty na subkonto
w Bydgoszczy KRS 0000039541
rka Rembiasza (186. podopieczny) przez
ości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy KRS

57 1240 1183 1111 0010 6706 1221

Nr konta :

57 1240 1183 1111 0010 6706 1221
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1 MIEJSCE

Filantropii

Urząd Kontroli Skarbowej
w Poznaniu 229 kg

Podsumowanie
I Konkursu Dobroczynnego
p.t. „Kilogramy Dobra”
o tytuł
Filantropa Roku 2016

2 MIEJSCE

3 MIEJSCE

W akcję włączyło się 91 Jednostek
Skarbowych. Zebraliśmy 2.090 kg
monet! Po przeliczeniu dało to
kwotę 32.322,83 zł! Dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się
w naszą akcję! To dzięki Wam
możemy wspierać najbardziej
potrzebujących spośród nas!
Zebrane fundusze zasiliły subkonta
naszych Podopiecznych:

Trzeci Urząd Skarbowy
w Szczecinie 120 kg

20.000 zł – 	Robert Matuszkiewicz, IS Poznań
5.323 zł – 	Marek Rembiasz, celnik,
mąż koleżanki z UKS Kraków
700 zł – 	Amelka Skonieczna, dziecko,
US W-wa Bemowo
700 zł – 	Kamila Szobół, emerytka,
UKS Katowice
700 zł – 	Natalia Andrusieczko,
US Kołobrzeg
700 zł – 	Marcin Szymański, dziecko,
IS Olsztyn
700 zł – 	Piotruś Mrówka, dziecko,
US Olkusz
700 zł – 	Marek Muszyński,
III US W-wa Śródmieście
700 zł – Marta Szklarska, US W-wa Praga
700 zł – Joanna Żurek, US Brzesko
700 zł – 	Aleksandra Jezioro, dziecko,
US Lwówek Śląski
700 zł – 	Piotr Dróżdż, dziecko,
W-wa Wawer

Urząd Skarbowy
w Grudziądzu 107 kg
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Skarbowości roku 2016

Wolontariusze Fundacji Skarbowości
przygotowują scenę na Finał
XV Mistrzostw Polski
o Puchar Ministra Finansów

Drodzy skarbowcy!

Uczniowie ZS nr 19 w Bydgoszczy dzielnie
pomagali segregować monety. Dziękujemy
małym wolontariuszom i dyrekcji szkoły oraz
nauczycielom, którzy włączyli się do akcji.

Efekt akcji Kilogramy Dobra przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Z 91 jednostek skarbowych w Polsce
otrzymaliśmy od 30 dkg do 229 kg „niepotrzebnych groszaków”, co dało ponad 2 tony monet!!! Trudno zliczyć
ile osób w ten właśnie sposób odpowiedziało na nasz
apel wspierania najbardziej potrzebujących spośród nas.
Z dumą i podziwem patrzę, jak wspaniale rozrasta się
wspólnota ludzi wspierających się wzajemnie w chwilach
trudnych – przede wszystkim w obliczu ciężkiej bądź
nieuleczalnej choroby. Serdecznie za to dziękuję każdemu
z Was z osobna w imieniu naszych Podopiecznych! Za to,
że jesteście, za Waszą wrażliwość, za to, że potraficie tak
pięknie się integrować, bawić i pomagać jednocześnie.
Już teraz zachęcam do udziału w kolejnej edycji Konkursu
Kilogramy Dobra o tytuł Filantropa Roku 2017, który
zostanie ogłoszony we wrześniu br. Zbierajcie więc nadal
„niepotrzebne groszaki”! Od września rozpoczynamy tez
kolejną edycję akcji – Stare Komórki Zbieramy i Skarbowcom Pomagamy o tytuł Ekoskarbusia Roku 2017!
Gromadźcie więc stare, niepotrzebne telefony komórkowe
już teraz!
Prezes Fundacji Skarbowości Im. Jana Pawła II
Sławomir Dworski
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FUNDACJA SKARBOWOŚCI
TWORZY WSPÓLNOTĘ OSÓB
WSPIERAJACYCH SIĘ WZAJEMNIE.
TY POMAGASZ WSPIERAĆ PODOPIECZNYCH FUNDACJI
– MY DBAMY O CIEBIE!

10 zł

Minimalna DAROWIZNA
miesięcznie
uruchamia PAKIET WIELU KORZYŚCI DLA DARCZYŃCY

Rozpatrywanie
przez Fundację Skarbowości
w pierwszej kolejnosci, PILNIE
wniosków
o udzielenie pomocy od
REGULARNYCH DARCZYŃCÓW

Nowy program UBEZPIECZONY DARCZYŃCA FUNDACJI
5 zł przekazujemy na zabezpieczenie DARCZYŃCY,
5 zł pozostaje jako DAROWIZNA dla Podopiecznych Fundacji
(obowiązuje tylko po wypełnieniu formularza zgłoszenia do programu:
www.fundacjaskarbowosci.pl
i przesłaniu na adres e-mail: biuro2@fundacjaskarbowosci.pl)

Możliwość odliczenia
DAROWIZNY od podatku
w rozliczeniu rocznym.

Minimum
formalności

Bezpłatny dostęp
do Kancelarii Finanansowej
ASSIDUUS
m.in. w tematach:
• inwestycji •
• oszczędności •
• kredytów •
• ubezpieczeń •

Szybka wypłata
świadczeń

Bez ankiety
medycznej,
bez karencji

Przejrzysty system obsługi
i wypłaty należnych świadczeń
gwarantowane przez
Najstarsze Polskie Towarzystwo
Ubezpieczeniowe
PZU S.A.
Proste zgłoszenie szkody:
• internet: www.pzu.pl
• telefon: 801 102 102
lub +48 22 566 55 55
• osobiście w Oddziale PZU S.A.
Stały monitornig programu
gwarantowany przez
FUNDACJĘ SKARBOWOŚCI

Warunki KONIECZNE przystąpienia
do Programu UBEZPIECZONY DARCZYŃCA FUNDACJI SKARBOWOŚCI:
1. Przesłanie na adres e-mail: biuro2@fundacjaskarbowosci.pl prawidłowo wypełnionego formularza przystąpienia
do Programu UBEZPIECZONY DARCZYŃCA FUNDACJI SKARBOWOŚCI lub wypełnienie formularza
on-line (formularz deklaracji dostępny na stronie: www.fundacjaskarbowosci.pl)
2. Regularne wpłaty DAROWIZNY – min. 10 zł miesięcznie, najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego
ochronę ubezpieczeniową na numer konta właściwy dla DARCZYŃCÓW: PEKAO S.A. I/O Bydgoszcz

57 1240 1183 1111 0010 6410 8444
tytułem: DAROWIZNA (za jaki okres, za kogo)

Dodatkowe informacje:
e-mail: biuro@fundacjaskarbowosci.pl; biuro2@fundacjaskarbowosci.pl; tel.: 52 332 92 41
Mariusz Geppert, e-mail: m.geppert@assiduus.pl

copyright © 2016 by Magdalena Dworska
copyright © 2016 for Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II
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Nie musimy się zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe!
William Edwards Deming

Warsztatowe szkolenia pilotażowe

Przyjazna i skuteczna
administracja skarbowa
pt.

czyli: budowanie etosu/prestiżu urzędnika państwowego
w ramach realizacji projektu Etos Skarbowca
Podążając za myślą W.E. Deminga i przenosząc ją na płaszczyznę życia zawodowego pracowników administracji skarbowej można zaryzykować stwierdzenie: „Nie musisz się
zmieniać, Twoje zadowolenie z pracy, poczucie szczęścia
i satysfakcji, prestiżu i godności nie są obowiązkowe!”

Projekt ma za zadanie wprowadzić podwyższone standardy
działania pracowników administracji skarbowej poprzez
pracę nad komunikacją wewnętrzną i relacjami pomiędzy
pracownikami, a zwłaszcza między podwładnymi i przełożonymi.

Jeżeli zależy nam na zmianie oblicza polskiej administracji
skarbowej, jeżeli chcemy podnosić prestiż naszego zawodu
i przywracać godność pracy urzędnika państwowego oraz
budować ETOS służby skarbowej stajemy przed koniecznością spojrzenia na siebie!

Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszamy do
kontaktu z redakcją wydania: biuro@fundacjaskarbowosci.pl.
Czekamy na konstruktywne opinie, uwagi i sugestie.
Zapraszamy jednocześnie do odwiedzania nas na facebooku/etos skarbowca, gdzie na bieżąco przekazywane będą
informacje dotyczące wprowadzania i realizacji programu.

Cykl szkoleń pilotażowych w ramach projektu Etos Skarbowca został opracowany przez Fundację Skarbowości im.
Jana Pawła II przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem
Fundraisingu.

Redakcja

Jeżeli chcesz wspierać działania
i Podopiecznych Fundacji Skarbowości
im. Jana Pawła II możesz to uczynić:

zarejestrowany użytkownik otrzymuje co tydzień
nowe kody rabatowe na zakupy w Internecie – czeka
na Ciebie ponad 800 sklepów internetowych wszystkich znanych marek!
AA Biorąc udział w ogólnopolskich akcjach dobroczynnych
organizowanych przez Fundację Skarbowości:
- Kilogramy dobra / wrzesień 2016 r. – maj 2017 r.
- Stare komórki zbieramy i skarbowcom pomagamy/
wrzesień 2016 – maj 2017 r.
- Miss Skarbowości 2017 / luty – maj 2017 r.

AA Wpłacając dowolną DAROWIZNĘ na subkonta poszczególnych Podopiecznych: www.fundacjaskarbowosci.pl
AA Zostając regularnym Darczyńcą Fundacji (już niewielka
darowizna, w wysokości nie mniejszej niż 10 zł miesięcznie, uruchamia pakiet wielu korzyści dla Darczyńcy, szczegóły: s. 20 kwartalnika Etos Skarbowca oraz
www.fundacjaskarbowosci.pl

Chcesz wiedzieć więcej i otrzymywać bieżące informacje
o naszej działalności?

AA W
 ysyłając, przynajmniej raz w miesiącu, SMS-a o treści
WSPIERAM pod nr 7248 (2,46 zł z VAT) – regulamin akcji
dostępny na www.fundacjaskarbowosci.pl

Zapisz się do newslettera, odwiedzaj naszą stronę internetową oraz dołącz do nas na facebooku/Fundacja
Skarbowości.

AA Robiąc zakupy poprzez portal internetowy
www.fanimani.pl. Z FaniMani nie tylko pomagasz
Podopiecznym Fundacji, ale też oszczędzasz! Każdy

DOŁĄCZCIE DO NAS!
POMÓŻCIE NAM POMAGAĆ!
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Akt zawierzenia Matce Bożej Pracowników Administracji
Podatkowej, Służby Celnej i Kontroli Skarbowej

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
Stając przed Tobą Matko i Królowo przynosimy do Ciebie radości i troski wszystkich Pracowników
Administracji Podatkowej, Służby Celnej i Kontroli Skarbowej. To już dwudzieste nasze
pielgrzymowanie do Twego tronu, gdzie jak powiedział Św. Jan Paweł II w sercu narodu bije serce
Matki. Dzieje naszej państwowości to historia rozpoczynająca się przed tysiąc pięćdziesięciu
laty przy chrzcielnicy, gdy książę Mieszko ze swoim dworem i drużyną wprowadził nas do
chrześcijańskiego świata. W minionych wiekach przeplatały się lata radosne
i dni pełne chwały z dniami niewoli i narodowych dramatów. To dzięki Tobie i Twojej matczynej
opiece zachowaliśmy żywą wiarę i polskość niesioną w sercach, gdy nie było Polski na mapie
Europy i świata. Dzisiaj – MY PRACOWNICY ADMINISTRACJI PODATKOWEJ, SŁUŻBY CELNEJ
I KONTROLI SKARBOWEJ – pragniemy wyrazić z całym Kościołem katolickim w Polsce wdzięczność
i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń
naszych rodaków w nurt życia wiecznego.
W tym ważnym momencie historii zbawienia uświadamiamy sobie nowe wyzwania, jakie niesie
ze sobą współczesność. W świecie, w którym nasi Bracia i Siostry w wierze przyczyniają się do
budowania lepszego świata, ale również cierpią i oddają życie za Chrystusa, odczuwamy naglącą
potrzebę ponownego zawierzenia się Bożemu Synowi przez Twoje wstawiennictwo, o Niepokalana
Dziewico, Królowo Polski. Tym samym mamy świadomość, że program duchowej odnowy Polaków,
wyrażony w Jasnogórskich Ślubach Narodu i milenijnym Akcie oddania w niewolę miłości,
pozostaje nadal aktualny.
W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego w głębokim zjednoczeniu z Ojcem Świętym
Franciszkiem i polskimi biskupami, którzy zebrali się u stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni
przedstawicielami wierzących Polaków – My dzieci tego narodu oddajemy dzisiaj w Twoją
wieczystą macierzyńską niewolę miłości wszystkich Pracowników Administracji Podatkowej, Służby
Celnej i Kontroli Skarbowej z ich rodzinami, ale także z wszystkimi, których obejmuje nasza praca
i współpraca. Oddając się dzisiaj Tobie, Bogurodzico i nasza Matko, jesteśmy pewni, że w ten sposób
jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy
przekonani – podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas
przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.
Oddając się dzisiaj Tobie, Bogurodzico i nasza Matko, jesteśmy pewni, że w ten sposób jak najlepiej
zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy przekonani
– podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną
pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi. Amen.
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10 września 2
016 r.

zaproszenie

na XX Ogólnopolską Pielgrzymkę
Służb: Skarbowych, Finansowych
i Służby Celnej
Tradycyjnie w drugą sobotę września odbędzie się doroczna JUBILEUSZOWA XX Pielgrzymka
środowiska Skarbowców, Celników i Pracowników Administracji Finansowej na Jasną Górę. W 2016
roku odbędzie się ona w dniu 10 września. W sposób szczególny podczas pielgrzymki, w Roku
Miłosierdzia będziemy dziękować za 1050 rocznicę Chrztu Polski. Hasłem naszej pielgrzymki
będą słowa: „Gdzie chrzest, tam nadzieja!” Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa wraz
z Rodzinami do udziału w pielgrzymce do naszego narodowego sanktuarium na Jasnej Górze,
do tronu Maryi, tej która nigdy nie opuszcza tych, którzy proszą Ją o pomoc. Z okazji Jubileuszu
zostanie ponowiony Akt zawierzenia Matce Bożej Pracowników Administracji Podatkowej, Służby
Celnej i Kontroli Skarbowej.
Krajowy Duszpasterz Służb Skarbowych i Służby Celnej
Dziekan Służby Celnej Ks. Marcin Iżycki

Program
Pielgrzymki
11.00
Przywitanie Pielgrzymów i Msza Święta przed

Kwartalnik: EtoSkarbowca

Cudownym Obrazem Matki Bożej w intencji wszystkich
pracujących w skarbowości, cle i finansach oraz za ich
Rodziny. Mszy Świętej przewodniczyć będzie i homilię
wygłosi J.E. Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź,
Metropolita Gdański

Zespół redakcyjny:
Sławomir Dworski

(redaktor wydania)

Ks. Marcin Iżycki

(konsultant wydania)

Magdalena Dworska

12.15 

(koordynator wydania)

Spotkanie Pielgrzymów w auli Ojca Kordeckiego – Wykład
pt. „Przedsiębiorca jak dobry Samarytanin” – prof. dr hab.
Andrzej Kaźmierczak, SGH, członek Zarządu NBP

Wydawca:

Fundacja Skarbowości
im Jana Pawła II
ul. Dworcowa 12/5,
85-856 Bydgoszcz,
tel/fax (052) 3329241,
biuro@fundacjaskarbowosci.pl,
www.fundacjaskarbowosci.pl

•W
 ystąpienie przedstawiciela
Ministerstwa Finansów
•K
 omunikaty i sprawy bieżące

13.00 – 15.00 

Czas własny Pielgrzymów

Projekt i układ graficzny:

15.00 

aneta_zegarska@data.pl

Droga Krzyżowa na wałach Jasnej Góry przygotowana
przez Pracowników Izby Skarbowej w Bydgoszczy
oraz Fundacje Skarbowości

Korekta:

Magdalena Dworska
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Niewielkie, ale regularne wpłaty
mają WIELKĄ WARTOŚĆ
i SIŁĘ ODDZIAŁYWANIA!
Dołączcie do nas! POMÓŻCIE NAM POMAGAĆ!
Zostań regularnym DARCZYŃCĄ FUNDACJI SKARBOWOŚCI i skorzystaj
z NOWATORSKIEGO PROGRAMU ochrony opracowanego specjalnie
dla DARCZYŃCÓW FUNDACJI SKARBOWOŚCI przez PZU S.A.
przy współpracy ASSIDUUS Investment Partners

Śmierć Ubezpieczonego
w następstwie NW
Świadczenie z tytułu
zwrotu kosztów leczenia
i rehabilatacji NW

Trwały uszczerbek
na zdrowiu w następstwie NW

25 000 zł

do 25 000 zł
(1% = 250 zł)

do 2 000 zł
Świadczenie z tytułu
poważnego zachorowania

3 000 zł
Świadczenie z tytułu
operacji plastycznej

1 500 zł

Przekazując miesięczną
REGULARNĄ DAROWIZNĘ
w wysokości minimum

10

zł

jesteś przez nas
chroniony!

Świadczenie z tytułu
operacji chirurgicznej

1 500 zł
Świadczenie dzienne
z tytułu pobytu w szpitalu
w następstwie NW

3 000 zł

(50 zł dziennie,
maksymalnie 60 dni)

Zwrot kosztów przeszkolenia
Świadczenie z tytułu
zawodowego osób
złamania kości, oparzenia,
niepełnosprawnych
odmrożenia, wstrząśnienia
na terenie RP
i stłuczenia mózgu
Zwrot kosztów nabycia
środków
pomocniczych
1 500 zł
do 20 000 zł
i ortopedycznych Ubezpieczonego
(1% = 200 zł)
w następstwie NW

do 3 750 zł
Pomagasz najbardziej potrzebującym Podopiecznym Fundacji Skarbowości
i możesz zostać objęty SPECJALNYM PROGRAMEM UBEZPIECZENIOWYM!
WYŁĄCZNIE DLA REGULARNYCH DARCZYŃCÓW!
Szczegóły i formularz zgłoszeniowy: www.fundacjaskarbowosci.pl

