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Mało kto wie, że każda taka impreza to dla
organizatorów i gospodarzy wielka odpowiedzialność za tą ogromną rzeszę uczestników,
wiele nieprzespanych nocy, troska o bezpieczeństwo, o dopięcie wszystkich szczegółów.
To zawsze też niepokój o pogodę – ale to już
pozostawiam GÓRZE! I tu rodzi się pytanie:
Dlaczego właściwie to robimy?
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Odpowiedź, wbrew pozorom, jest bardzo
prosta! Jeżeli choć raz doświadczysz uczuć
i emocji związanych z organizowaniem takiej
imprezy, to zaczynasz codziennie zadawać
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Od wydawcy
sobie pytania: Jak to zrobić za rok, aby było jeszcze lepiej,
bezpieczniej, bardziej atrakcyjnie i z sensem? Jak to zrobić,
aby spełnić oczekiwania uczestników, więcej – czym ich
można jeszcze pozytywnie zaskoczyć? A potem przychodzi
kolejna fala wyjątkowych uczuć związana z informacjami
zwrotnymi, które działają jak afrodyzjaki i wierzcie – mają
wielką MOC! Dziękujemy w tym miejscu za wszystkie podziękowania, które dodają skrzydeł i chce się znowu działać
zapominając o wszystkich trudach i zmęczeniu.

monetę NBP, którą otrzymała na Mistrzostwach w Toruniu
za zdobycie tytułu FILANTROPA SKARBOWOŚCI 2016 r.
Dziękujemy! Jesteście wyjątkowi, jesteście wspaniali!
Jeszcze raz dziękuję serdecznie Szefowi KAS Panu Marianowi Banasiowi za uświetnienie swoją obecnością naszej
imprezy, Dyrektorowi IAS w Szczecinie, Panu Jarosławowi
Grzelakowi, który po raz trzeci podjął wyzwanie i przejął
obowiązki gospodarza w tak trudnym czasie zmian organizacyjnych. Dziękuję Prezydentowi Świnoujścia Panu Januszowi Żmurkiewiczowi i Zastępcy Prezydenta Panu Pawłowi
Sujce za piękne przyjęcie i gościnność oraz przedstawicielom
miasta, którzy sprostali trudom organizacji zawodów –
szczególne podziękowania za doskonałą współpracę kieruję
w stronę Pani Joanny Agatowskiej, koordynatora przedsięwzięcia oraz Pana Mirosława Matusza odpowiedzialnego
za organizację rozgrywek sportowych.

Mistrzostwa uzależniają... i to pozytywnie!
Ci, którzy są z nami co roku i przemierzają nawet setki kilometrów nie zważając na trudy i koszty, wiedzą to doskonale!
Ci, którzy co roku wymyślają niezwykle wymowne kreacje
dla swoich drużyn, co zachwyca absolutnie wszystkich
włodarzy miast i vip-ów, z pewnością już teraz szukają
nowych pomysłów i zagwarantują nam na pewno kolejne
doskonałe widowisko! Ci, którzy trenują przez cały rok,
aby zdobyć punkty dla swojej drużyny już teraz rozpisują
swoje plany treningowe! Ci, którzy do tej pory niewiele mieli
wspólnego ze sportem zaczynają systematycznie trenować,
zdrowo się odżywiać, zmieniać na lepsze swoje życie! To
piękne… Ale najpiękniejsze to wspólnota ludzi pozytywnie
zakręconych... Owoce mistrzostw są niebywałe, a wartość
dodana jaka im towarzyszy poprzez akcje dobroczynne
wzrusza nie tylko naszych Podopiecznych. W tym roku
to ponad 57 tys. zł dla Podopiecznych Fundacji w akcjach,
które staramy się tak przemyśleć, aby nie obciążały kieszeni
Darczyńców. Ale nie tylko o złotówki tu chodzi, chociaż są
one bardzo istotne w naszej rzeczywistości, zwłaszcza
w obliczu choroby. Chodzi przede wszystkim o to, aby nasi
Podopieczni nie czuli się osamotnieni – i właśnie to poczucie
wspólnoty i przynależności jest dla nich najważniejsze i to
im dajecie uczestnicząc w organizowanych przez Fundację
akcjach. Kolejny piękny pomysł, jaki zrodził się w Świnoujściu
to aukcja dobroczynna na facebooku trzech koszulek XVI
Mistrzostw z podpisami organizatora i gospodarzy naszej
imprezy oraz... samego Szefa KAS, po który to podpis pojechaliśmy specjalnie do MF. Na aukcję dobroczynną, już
w zeszłym roku, IAS w Poznaniu przekazała też unikatową

Dziękuję też wyjątkowym SkarboWolontaiuszom z US
w Świnoujściu, z Panią Naczelnik Anną Kontowską oraz
szefową SkarboWolontariatu Panią Magdaleną Szymańską
na czele, za ogromne zaangażowanie, życzliwość, zrozumienie i błyskawiczne reakcje w momentach kryzysowych.
Z pewnością jeszcze nie raz będziemy korzystać z Waszych
doświadczeń.
Gorące podziękowania także dla pracowników biura Fundacji, którzy od szesnastu lat czuwają nad całością imprezy
i zza biurka dopinają wszystkie szczegóły. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w nasze
działania!
W roku 2018 zapraszam do... WISŁY! Do zobaczenia w maju!

Prezes Zarządu Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II
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Wywiad

W zdrowym ciele zdrowy
Jak Panu podobały się Mistrzostwa?

Brał Pan także udział w zawodach, jakie emocje
towarzyszyły Panu jako aktywnemu uczestnikowi
Mistrzostw?

O Mistrzostwach słyszałem już wiele lat temu, ale osobiście byłem po raz pierwszy. Zaskoczyła mnie bardzo
skala tego przedsięwzięcia, jego wielkość i zasięg oraz
bardzo dobra organizacja.

Strzelałem i zająłem 105 miejsce na 346 zawodników
– bez specjalnych przygotowań, więc wynik jest nie
najgorszy. Miałem też okazję rozegrać mecz towarzyski z drużyną II US w Szczecinie, która zajęła II miejsce
w turnieju piłki nożnej. Udało się wygrać, strzeliłem nawet
jedną bramkę, mam nadzieję, że to nie przypadek. Emocje
jakie towarzyszą każdej zdrowej rywalizacji sportowej
są bezcenne. Można się sprawdzić, porównać z innymi,
wytyczać cele, dokonać postanowień na kolejny rok.
Stara prawda w zdrowym ciele, zdrowy duch jest zawsze
aktualna.

Co zrobiło na Panu największe wrażenie?
Atmosfera, która integruje ludzi, zabawa połączona ze
sportową rywalizacją. Bardzo podobała mi się wielka
kultura rywalizacji sportowej i zabawy w swojskiej atmosferze. Mogłem być blisko moich współpracowników
i to jest bardzo cenne doświadczenie.

Czy spodziewał się Pan takiej kreatywności i wspaniałej postawy Skarbowców, zawłaszcza na uroczystym otwarciu?

Sport to również jedna z Pana pasji.
Tak, jestem zapalonym karateką, od wielu lat to moja
sportowa pasja, która pozwala utrzymać mi dobrą kondycję, sprawność fizyczną i umysłową. Z młodości natomiast, moją pasją są loty szybowcowe. Udało mi się
też wykonać dziesięć skoków spadochronowych. Jestem
z tego bardzo dumny.

W każdym środowisku są kreatywni i otwarci ludzie,
cieszę się ze Skarbowcy mogą przy okazji Mistrzostw
pokazać właśnie takie swoje oblicze. Ta impreza udowadnia, że Skarbowcy poza pracą są wspaniałymi ludźmi,
którzy potrafią się doskonale integrować.

Czy taka forma integracji jest potrzebna?

Czy Pana zdaniem Mistrzostwa ocieplają wizerunek
Krajowej Administracji Skarbowej?

Taka forma integracji jest bardzo ważna, zwłaszcza
w obliczu aktualnych zmian strukturalnych KAS. Pozwala
integrować poprzez sport i zabawę pracowników i funkcjonariuszy byłej Służby Celnej, kontroli skarbowej oraz
administracji podatkowej, a jak wiadomo sport i zabawa
to najlepsze formy integracji.
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duch!

Właśnie takie spotkania w dużym stopniu pokazują nas
Skarbowców jako ludzi, którzy potrafią się integrować,
świetnie bawić i pomagać sobie nawzajem.
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z Sekretarzem Stanu Marianem Banasiem

Na Mistrzostwach wręczono nagrody w kategoriach
pozasportowych. Które z nich podobały się Panu
najbardziej?
Osobowość Skarbowości, bo pozwala wyłonić, pokazać ciekawe, nieprzeciętne osoby pracujące w naszej
administracji – szanowane i cenione w swoim lokalnym
środowisku pracy. Filantrop Skarbowości, bo pokazuje
jak potrafimy, jako grupa zawodowa, integrować się jeżeli
chodzi o pomoc i wsparcie dla potrzebujących.
Jeżeli pozwolą mi na to czas, obowiązki, kondycja i Opatrzność to oczywiście z przyjemnością wezmę bardziej aktywny udział w Mistrzostwach w następnym roku.

Mistrzostwa maja swoją wartość dodaną. Zbieramy
środki dla naszych ciężko chorych koleżanek i kolegów, Podopiecznych Fundacji Skarbowości, czy takie
wyrażanie solidarności jest potrzebne?

Czy Może Pan osobiście zaprosić pracowników KAS
do udziału w XVII Mistrzostwach Polski Skarbowców o Puchar Ministra Rozwoju i Finansów w maju
2018 roku?

To dodatkowy element integracji i budowania dobrej
atmosfery w KAS. Niezwykle ważne jest poczucie wspólnoty i solidarność bo przecież każdy z nas może znaleźć
się w trudnej sytuacji zdrowiej czy losowej i potrzebować
wsparcia. Pomaga to integrować ludzi wokół szlachetnych celów co jest bardzo cenne dla naszego środowiska.

Oczywiście zapraszam na tą piękną imprezę sportowo – integracyjną organizowana od wielu lat. Obecnie
odbywa się ona pod patronatem honorowym Mateusza
Morawieckiego, Ministra Rozwoju i Finansów.

Skarbowcy pytają czy na kolejne Mistrzostwa będą
jeździć w ramach delegacji?

Dziękuję za rozmowę

Pomyślimy o tym i przeanalizujemy możliwości.

Z panem Marianem Banasiem,
Szefem Krajowej Administracji Skarbowej
rozmawiał Sławomir Dworski

Czy możemy spodziewać się bardziej aktywnego
udziału w zawodach sportowych Pana Ministra
w przyszłym roku?
5
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Sportowy
wizerunek
administracji
skarbowej
Mistrzostwa Polski Skarbowców
o Puchar Ministra Rozwoju i Finansów

HISTORIA

Mistrzostwa Polski Skarbowców od kilkunastu już lat
kreują pozytywny wizerunek urzędnika skarbowego.
Poprzez ich organizację pragniemy pokazać, że
nasi urzędnicy nie są tacy straszni, mają swoje
pasje i ciekawe historie. Głównym celem zawodów
jest integracja środowiska, a także promowanie
znakomitych urzędów i ich szefów oraz takie trochę
„odczarowanie” urzędników skarbowych – podkreśla
Sławomir Dworski, Prezes Fundacji Skarbowości
im. Jana Pawła II, a zarazem główny organizator
Mistrzostw, które cieszą się już 16-letnią tradycją.
Powyższe słowa niewątpliwie oddają istotę tego przedsięwzięcia.
W ich zrozumieniu pomagają także
bogate doświadczenia już szesnastu
edycji Mistrzostw, które otrzymały
zaszczytne miano kultowej imprezy
ogólnopolskiej.
Ideą przewodnią organizacji Mistrzostw była chęć integracji środowiska polskich skarbowców poprzez
zawody sportowe. Pracownicy jednostek skarbowych z całej Polski mają
możliwość co roku uczestniczyć w kilkunastu dyscyplinach sportowych,
prezentując swoje umiejętności na
oczach całego środowiska polskich
urzędników.
Aktywizacja sportowa skarbowców
wpływa jednocześnie na kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.
Klimat sportowej rywalizacji, a także
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możliwość poznania koleżanek i kolegów z odległych jednostek skarbowych stworzyły wokół Mistrzostw
atmosferę życzliwości i współpracy.
Obecność przedstawicieli Ministerstwa Finansów niejednokrotnie ukazywała, że na czas zawodów i spartakiady urzędnicy każdego szczebla są
jedną wielką skarbową rodziną.
Inauguracyjne Mistrzostwa Polski Skarbowców odbyły się w 2001
roku. Od samego początku wiadomym było, że rywalizacja sportowa
toczy się o Puchar Ministra Finansów.
W pierwszych latach zaszczyt otrzymania pucharu trafiał do najlepszego
biegacza, a sam bieg, głównie markowany na dystansie 5 kilometrów,
rokrocznie stanowił najważniejszą
dyscyplinę podczas skarbowych zawodów. Z czasem jednak zmieniono
koncepcję i nagroda fundowana przez
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Ministra Finansów zaczęła wędrować
do wybranej jednostki skarbowej, która okazała się najlepsza we wszystkich
dyscyplinach. Zsumowanie punktów,
jakie uzyskiwali skarbowcy z danej jednostki, wyzwoliło nieodkryte dotąd
sportowe emocje i ogromny potencjał
pracowników administracji skarbowej.
Urzędy i Izby Skarbowe z dniem zakończenia już minionych Mistrzostw
rozpoczynały wdrażanie nowego planu treningowego. Sala gimnastyczne,
baseny, bieżnie czy strzelnice były regularnie wynajmowane przez Naczelników i Dyrektorów w wielu miastach
w Polsce. Cel był jeden – jak najlepsze
przygotowanie całej drużyny na przyszłoroczne zawody. W końcu smak
uniesienia w górę Pucharu Ministra
Finansów był zawsze wart litrów potu
przelanych na treningach.
Mistrzostwa Polski Skarbowców odbywały się w wielu miastach w Polsce,
przez co całe pokolenia skarbowców
miały możliwość przemierzania kraju
wzdłuż i wszerz, by zaprezentować
swoje sportowe umiejętności. Trzy
pierwsze edycje odbyły się w Bydgoszczy, rodzinnym mieście Fundacji
Skarbowości im. Jana Pawła II. Kolejne zawody gościły w mazowieckim
Sierpcu, rozpoczynając tym samym
epopeję organizacji Mistrzostw w różnych regionach naszego kraju. Następnie skarbowcy zjechali się tłumnie do Piły, a w kolejnym roku podbili
Jaworzno. Kolejne lata to północna
Polska - Władysławowo oraz Giżycko. Następnie geograficzna zmiana
kierunku i gościna u podnóża Tatr,
w malowniczym Zakopanem. Jubileuszowe 10-te Mistrzostwa odbyły się
ponownie w Bydgoszczy, a następnie
odkryto kolejną część wybrzeża, czyli
Kołobrzeg. Kolejnym gospodarzem
został Lublin, a po nim Legionowo.
Z Mazowsza znów skierowano się
nad morze, do Rewala, aby później
ponownie wrócić w okolice centralnej
Polski, do Torunia. W 2017 roku skarbowców gościło Świnoujście, a w 2018
roku Mistrzostwa wędrują do miasta
Adama Małysza –Wisły.
Do zobaczenia!
Michał Dworski
Absolwent historii
i student prawa
na KUL-u

o Puchar Ministra Rozwoju i Finansów

2018

Wisła
25-26 maja

XVI Mistrzostwa Polski
Skarbowców

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
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HISTORIA

XVII Mistrzostwa Polski Skarbowców

Związani ze Skarbowością

My skarbowcy
Kolejne Mistrzostwa Skarbowców już za
nami. Była to, jak zawsze, piękna rywalizacja
i wspaniała okazja do kolejnego integracyjnego
spotkania prawie trzech tysięcy skarbowców
z całej Polski. Było to także wyciągnięcie
pomocnej dłoni do naszych Podopiecznych,
których codzienność postawiła w trudnej,
a nawet dramatycznej sytuacji.

XVI Mistrzostwa Polski Skarbowców z wartością dodaną pozwoliły zebrać Fundacji ponad 57 tys. zł i były dla Podopiecznych powodem do autentycznego, wielkiego wzruszenia
i łez wdzięczności płynacych po policzkach obdarowanych.
Tegoroczne hasło zawodów „Baw się i pomagaj” zaowocowało tymi darami serc. Na podium są tylko trzy miejsca,
ale wszyscy czujmy się zwycięzcami, nie tylko zawodnicy,
ale także ci, którzy swoim koleżankom i kolegom kibicowali
z trybun i zagrzewali do walki. Czyż łzy Podopiecznych nie
błyszczą bardziej niż wszystkie zdobyte medale? Kolejny
etap leczenia, pokonanie choroby, przywrócona nadzieja
to zdobycie kolejnych „płotków” w biegu życia, w czym MY
SKARBOWCY realnie uczestniczymy włączając się w akcje
organizowane przez Fundację na rzecz potrzebujących.

Przepis na nalewkę zrodził się w rodzinach wojskowych, które
wiele czasu spędzały na zielonych garnizonach. Po zajęciach,
rodziny spotykały sie wieczorami, każdy przynosił coś z domu.
Były to skromne biesiady, takie na ile pozwalały kartkowe
przydziały. Młodzi tego nie pamiętają, ale my pamiętamy. Nie
biesiady były jednak najważniejsze, ale wspólnota, wzajemne
zrozumienie i prawdziwa przyjaźń. Tymi wartościami kierujemy się też tworząc nasz kwartalnik obecnie pod nowym
tytułem, który to tytuł jeszcze lepiej oddaje idee, które przyświecają tworzeniu periodyku. MY SKARBOWCY to jedyne
takie czasopismo o Skarbowcach i dla Skarbowców. Tu dla
każdego znajdzie sie miejsce. Niech ta nalewka, którą proponuję, zachęca do wspólnego śpiewu, zabawy, niech także
rozgrzewa serca. I tak jak periodyk ma swój tytuł, niech ta
nalewka nazywa się „Nalewką Skarbowca”. Napój ten można
pić już następnego dnia, ale im dłużej postoi tym jest lepszy.
Jeden z moich przyjaciół, Marek, poczęstował mnie kiedyś
moją nalewką piwną, która u niego w barku stała pięć lat!
Aż uwierzyć nie mogłem, że to moja. Taka była dobra. Jeżeli
wytrzymacie to polecam!

Wszystkim czytelnikom, a przede wszystkim uczestnikom
mistrzostw, dedykuję przepis na nalewkę piwną. Od razu
zaznaczam, że należy pić jej mniej niż piwa. MY SKARBOWCY,
a jako kapelan czuję się jednym z Was, stanowimy prawdziwą
rodzinę. Powiem więcej te dwa słowa brzmią dumnie i cieszę się, że jest to teraz tytuł naszego periodyku. Potrafimy
rzetelnie pracować, zmagać się w zawodach, świetnie się
bawić i pomagać.

Ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski
Diecezjalny Duszpasterz Skarbowców w Bydgoszczy

Nalewka piwna

Przepis:
• Dwie butelki piwa 0,33 l
(zwykłe nie smakowe),
• ¾ szklanki cukru
• mała torebka cukru
waniliowego 15 lub 16 g

Piwo zagrzać w garnku, wsypać
cukier, doprowadzić do wrzenia
a potem wystudzić. Kiedy piwo
z cukrem będzie zimne dodać
0,5 litra spirytusu 96%

Przepis (wersja rozbudowana):
• Osiem butelek piwa 0,5 l
• 4,5 szklanek cukru
• 6 małych torebek cukru
wanilinowego
• 3 l spirytusu
Padre Ricardo
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XVI Mistrzostwa Polski Skarbowców
Klasyfikacja zespołowa

Badminton

Tenis stołowy

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

1. Urząd Skarbowy w Elblągu
2. Urząd Skarbowy w Legionowie
3. Urząd Skarbowy w Wołominie

Skok w dal

Tenis ziemny

1. Urząd Skarbowy w Olsztynie
2. Urząd Skarbowy w Tomaszowie
Mazowieckim
3. Urząd Skarbowy w Elblągu

1. Urząd Skarbowy w Elblągu
2. Urząd Skarbowy w Przysusze
3. Urząd Skarbowy w Nowym Targu

Strzelanie

Pływanie

1. Urząd Skarbowy w Myślenicach
2. Izba Administracji Skarbowej
w Warszawie
2. Urząd Skarbowy w Nowym Targu

1. Izba Administracji Skarbowej
w Warszawie
2. Urząd Skarbowy Wrocław Psie Pole
3. Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

Przeciąganie liny

Siatkówka

1. US Mecklemburg – Vorpommern
2. Urząd Skarbowy w Nowej Soli
3. Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy
w Radomiu

1. U
 rząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp.
2. W
 armińsko-Mazurski Urząd
Celno-Skarbowy w Olsztynie
3. Ministerstwo Finansów

Piłka Nożna

Bieg

1. Urząd Skarbowy w Olsztynie
2. Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
3. Urząd Skarbowy w Myślenicach

1. D
 rugi Mazowiecki Urząd Skarbowy
w Warszawie
1. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu
3. Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie

Nordic Walking

W kolejnym numerze
miejsca medalowe
w klasyfikacji indywidualnej

1. Urząd Skarbowy w Elblągu
2 Urząd Skarbowy w Olsztynie
3 Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

Klasyfikacja Genaralna

Puchar Ministra Rozwoju i Finansów

1. Urząd Skarbowy w Elblągu
2. Urząd Skarbowy w Olsztynie
3. Urząd Skarbowy w Myślenicach
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Niezapomniane MISTRZOSTWA
Na długo zapadną w mojej
pamięci „XVI Mistrzostwa Polski
Skarbowców”, które odbyły się
w czerwcu br w Świnoujściu.
Moim marzeniem było wygrać
właśnie w Świnoujściu, gdzie
mieszkam od urodzenia i 15
lat pełnię służbę w tutejszym
Oddziale Celnym.
Wybrałam dyscyplinę tenis ziemny i zgłosiłam się na Mistrzostwa jeszcze jako funkcjonariusz celny z Izby Celnej
w Szczecinie. Po konsolidacji służb reprezentowałam Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie. Czułam ogromną presję, ponieważ Mistrzostwa odbywały się
w moim rodzinnym mieście, gdzie również pracuję. Zależało
mi na dobrym zaprezentowaniu siebie oraz posiadanych
umiejętności, a przede wszystkim, żeby źle nie wypaść, nie
zawieść kierownika, koleżanek i kolegów z pracy, rodziny
oraz znajomych, którzy powtarzali mi „musisz to wygrać
dla Świnoujścia”. Nie znając siły gry współzawodników,
z drżącym sercem, jako jedyna „celniczka”, w dyscyplinie
tenis ziemny (może i na całych Mistrzostwach?), udałam się
na korty ziemne, na których grywam od lat i zwyciężyłam
pokonując wszystkie konkurentki. Mecze rozgrywałam
w pełnym słońcu, przy aplauzie kolegów z pracy, rodziny
i przyjaciół, za co im serdecznie dziękuję. Atmosfera przemiła, bawiłam się świetnie, poznałam osoby z różnych
urzędów skarbowych w Polsce, widziałam też, jak ważne dla
nich są Mistrzostwa Skarbowców i zdobyte na nich punkty.
Po wszystkim mogę powiedzieć, że marzenia się spełniają. Wygrywając zajęłam I miejsce w kategorii wiekowej
„B” tenisa ziemnego kobiet, dostałam medal oraz dyplom
i zdobyłam cenne punkty dla Zachodniopomorskiego Urzędu
Celno-Skarbowego w Szczecinie, który w klasyfikacji generalnej zajął wysokie 5 miejsce. Jestem dumna z osiągnięcia,
a jeżeli przy okazji zabawy mogliśmy kogoś wspomóc –
uważam to za bezcenne!
Pozdrawiam i do zobaczenia za rok!
Katarzyna Mikulska
Zachodniopomorski UCS w Szczecinie
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Nasza drużyna, pełna podekscytowania,
przyjechała do Świnoujścia już 25.05.2017.
Przywitała nas wspaniała pogoda.

stwa Finansów, która to zawsze kończyła turniej na bardzo
wysokim miejscu. Po naszym początkowym prowadzeniu
5:0 polscy koledzy odrobili straty i rozstrzygnęli mecz na
swoją korzyść. Jednak jako druga drużyna w grupie zapewniliśmy sobie udział w rozgrywkach o 5-8 miejsce – tak
samo, jak nasi przyjaciele ze Szczecina :).

Tuż po otrzymaniu wiadomości, gdzie będą odbywały się
mistrzostwa, zarezerwowaliśmy hotel – wiadomo, Świnoujście znane jest turystom. Pogody nie mogliśmy co prawda
zarezerwować, ale zarezerwował ją sam Prezes Fundacji
Skarbowości :) i zostaliśmy powitani w Polsce najlepszym
letnim słońcem. Miejsca rozgrywek (siatkówka, przeciąganie liny, skok w dal, bieg, strzelanie etc.) nie były od siebie
bardzo oddalone. Wszędzie można było dotrzeć spokojnym
spacerkiem. Już pierwszego wieczoru mogliśmy odświeżyć
stare znajomości lub nawiązać nowe, co przy łagodnej,
letniej atmosferze nie było rzeczą trudną.

W ciągu dnia zapewnione było wyżywienie w amfiteatrze
– a wieczorem rozdano tam pierwsze nagrody, miedzy
innymi puchar dla naszych pań – I miejsce w przeciąganiu
liny!!!. I tak zupełnie rozluźnieni mogliśmy pozwolić sobie
na jedno lud dwa piwa, obowiązkową w Polsce wódkę,
miłe rozmowy i oczywiście nie mogło zabraknąć tańców...
Wszystko, rzecz jasna, z umiarem!
Nasi siatkarze byli oczywiście gotowi w sobotę rano do kolejnych rozgrywek. Doping kolegów dla siatkarzy był zapewniony. Po pierwszym, pewnym zwycięstwie przeciw szczecinianom graliśmy trudną, fascynującą partię przeciw drużynie US
Szczecin z Myśliborza. Mimo energicznego wsparcia kibiców
drużyna Myśliborza uległa naszym siatkarzom. W ten sposób
udało nam się zająć piąte miejsce! Ministerstwo Finansów
ukończyło rozgrywki na miejscu trzecim.

Następnego ranka ze świeżymi siłami poszliśmy na ceremonię otwarcia. Tutaj, jak co roku, zaskoczyła nas kreatywność
polskich kolegów w wymyślaniu kostiumów i haseł dla
swoich drużyn. Tę pozytywną energię wzięli ze sobą na linię
startu nasi biegacze. I nawet jeśli, zupełnie nieoczekiwanie,
część trasy biegła przez plażę, nasi reprezentanci poradzili
sobie doskonale.

Wieczorem świętowaliśmy wspólnie zwycięstwa naszej
drużyny oraz zwycięstwa (koledzy ze Szczecina wygrali
z nami w piłkę nożną) naszych przeciwników! Na zakończenie wspólnej zabawy podziekowano naszej drużynie
za udział w polskich Mistrzostwach a i my wyraziliśmy
podziękowania za zaproszenie i nasze pozytywne wrażenia.
W końcu nasze panie mogły przywieźć jeden z pucharów
do Mecklenburgii – Pomorza Przedniego!

Inne dyscypliny, jak siatkówka, miały być rozgrywane dopiero popołudniem, więc poszliśmy kibicować naszym paniom
na plaży, które startowały w przeciąganiu liny. Skład naszej
drużyny zmienił się jeszcze spontanicznie, a ponieważ
jeszcze nigdy nie braliśmy w tej dyscyplinie udziału, trudno
było przewidzieć wyniki. Dlatego też nasi fani z minuty na
minutę robili się coraz głośniejsi – okazało się, że nasz
team nie tylko nie był najsłabszy – wręcz przeciwnie. Nasza
drużyna była najsilniejsza!!!

Wszyscy uczestnicy ukończyli swoje dyscypliny i pełni pozytywnych doświadczeń wrócili do domów. Pogoda sprawiała,
że atmosfera była jeszcze lepsza, tak że jesteśmy pełni
zapału, by wziąć udział w mistrzostwach w przyszłym roku,
nawet jeśli wiemy, że miejsce rozgrywek położone bliżej niż
Świnoujście nie będzie możliwe. Czekamy z niecierpliwością.

W strzelaniu i w skoku w dal wyniki były odrobinę gorsze niż
przy linie – co mogło być spowodowane utratą zbyt wielu
sił podczas przeciągania liny lub kibicowania. Oczywiście
nadrobimy to za rok!

Dziękujemy polskim organizatorom i kolegom, którzy umożliwili nam udział w zawodach. Ze sportowym pozdrowieniem!

O godz. 16.00 zaczęli grać nasi siatkarze. Dwa pierwsze mecze na drżących jeszcze nogach udało się wygrać i w trzeciej
partii czekało bardzo trudne wyzwanie: drużyna Minister-

Team Mecklenburg-Vorpommern

Dziękujemy sympatycznej
i bardzo ambitnej drużynie
z Niemiec za udział
w Mistrzostwach oraz
za włączenie się w akcje
dobroczynne Kilogramy Dobra
2017 (9 kg eurocentów) oraz
EkoSkarbuś 2017 (konkurs
trwa do końca roku, polega na
zbieraniu starych telefonów
komórkowych).
Szczegóły: www.fundacjaskarbowosci.pl
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Mały Urząd

z Wielkim Sercem
Są wśród nas Skarbowców ludzie, którzy
potrzebują pomocy, są też i tacy którzy
mogą tę pomoc ofiarować w mniejszym lub
większym stopniu i całe szczęście że są.
W myśl sentencji indyjskiej „pomoc choćby
najdrobniejsza w godzinie największej
potrzeby dana, wszystkie skarby
przewyższa”.

„„Człowiek
jest tyle wart,
ile z siebie
może dać innym”

Pomagamy nie dla splendoru czy zaszczytów, nie po to, by
nas ktoś zauważył czy docenił, choć przyznam, że to bardzo
miłe, gdy ktoś zauważy nasz wysiłek. Pomagamy po to,
by innym było lżej, by mogli wrócić do zdrowia, do swych
rodzin i przyjaciół, by mogli z nami być i cieszyć się pełnią
życia tak jak my. Przyświeca nam myśl przewodnia: „Oby
nikt z nas nie musiał korzystać z tych pieniędzy”.
Zbieranie groszy stało się dla nas codziennością, skarbonki na stałe wpisały się w krajobraz naszego urzędu, są
w różnych miejscach i w różnej postaci, od słoika poprzez
kartonik i piękną szklaną świnkę, aż do porcelanowego buta.
Przecież nie jest ważne do czego zbieramy tylko dlaczego
i w jakim celu. Początkowo te małe, dziwne gadżety na
naszych biurkach dziwiły, dziś nikomu nie trzeba tłumaczyć
co to i po co. „Kilogram dobra” to „kilogram dobra”, hasło
znane i rozumiane, choć z przykrością stwierdzam, że nie
przez wszystkich. :(
Wiemy, że my „Skarbowcy” nie jesteśmy kochaną grupą
społeczną z racji wykonywanych zadań. Mimo, że często
nazywają nas „urzędem rabunkowym”, to wciąż jesteśmy
ludźmi i też czasem potrzebujemy pomocy, wiele osób to
rozumie i wspiera naszą zbiórkę. Jest wśród nas paru zapaleńców, którzy mocno rozpropagowali „kilogram dobra” nie
tylko wśród „Skarbowców”. Dziś nie chcemy i nie potrafimy
powiedzieć - ...akcja się skończyła, nie zbieramy więcej, to
nie w naszym stylu i nawet jeśli nie będzie kolejnej edycji „kilogram dobra” my zbieramy dalej. Raz zasiane ziarno będzie
owocować jeśli będziemy je pielęgnować, wyrobione nawyki
pozostają i nie chcemy ich niszczyć, zbierają nasi znajomi,
rodziny i przyjaciele, ale też grupy społeczne w pewien sposób powiązane z nami. Co jakiś czas przechadzamy się więc
po pokojach biurowych z porcelanowym butem i prosimy
o uczestnictwo w zbiórce. Z racji, że do wybranych oddziałów
Banku, który obsługiwał akcję mamy co najmniej 140 km
udało nam się nawiązać współpracę z naszym lokalnym
odziałem banku. Pani dyrektor – osoba o dobrym sercu,
po przedstawieniu celu i zasad akcji chętnie zgodziła się

na przyjęcie groszaków w swoim oddziale, choć jest to dla
nich kłopotliwe. Dziś mamy obietnicę dalszej współpracy
i nie będziemy się już martwić jak dostarczyć groszaki do
wyznaczonych oddziałów.
Zbieramy nie tylko groszaki, zbieramy nakrętki od butelek,
makulaturę. Zbieranie weszło nam w krew i jest jak wirus
– zaraża.
Mamy w zanadrzu wiele pomysłów, które mogą przerodzić
się w kolejną pomoc, jednym z nich jest organizacja aukcji
prac wykonanych przez pracowników urzędów – pracujemy
nad tym z nadzieją, że niebawem i ta inicjatywa zainteresuje
kolejne grono skarbowców i zacznie... zarażać.

Dziękujemy pracownikom US Wałcz, Wasza wrażliwość, zaangażowanie
i pomysłowość są godne podziwu. Niewielki Urząd a możne tak wiele :)
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Pozytywnie „zarażeni” Skarbowcy
z Wałcza

„Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu
będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści,
będziesz sam”. I oto uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy
udowadniają, że znany rzymski pisarz był
w błędzie.

W związku z tym, że w naszej szkole mamy aż dwóch podopiecznych Fundacji Skarbowości, postanowiliśmy pokazać
im, że nie są sami. Najpierw zorganizowaliśmy akcję „KILOGRAMY DOBRA dla Zosi Działoszewskiej”- uczniowie
rozmieniali swoje kieszonkowe, oddawali pieniądze odkładane na lody i, mimo, że na co dzień to my uczymy dzieci,
tym razem to dzieci dały nam najważniejszą lekcję... lekcję
empatii. Efektem akcji jest 567kg monet, co daje w przybliżeniu sumę 7218,75 zł przekazanych na leczenie Zosi.
Kolejnym pomysłem było zorganizowanie festynu charytatywnego dla Ignasia Giezka, syna naszej koleżanki, która
również jest nauczycielką. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji,
nauczycieli, rodziców, firm i osób prywatnych udało nam
się zorganizować imprezę, na której zgromadziliśmy sumę
13 228,33 zł na rehabilitację Ignasia. Dziękujemy bardzo
panu Sławomirowi Dworskiemu, Prezesowi Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II za wsparcie i pomoc.
Obydwie akcje udowodniły, że ludzi chętnych do pomocy
nie brakuje, więc „dopóki żyjesz, dopóki można, bądź dobry”
i pomagaj.

7 218,75 zł

KILOGRAMY DOBRA
dla Ziosi Działoszewskiej (153)

Organizatorka akcji: Karolina Trepka
SP nr 63 w Bydgoszczy

13 228,33 zł

festyn dla Ignasia Giezek (205)
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Pomaganie jest zaraźliwe…

podopieczni

Kochani!

Czasami pytacie dlaczego to robimy, co nas motywuje,
aby działać jeszcze więcej i jeszcze skuteczniej?
Przeczytajcie, co napisała do nas niedawno nasza
Podopieczna Natalia Andrusieczko, US Kołobrzeg.
Każdy Podopieczny to osobna historia, problem konkretnego człowieka, który
wyznacza cel. Uczucia i emocje jakich doświadczamy zadając sobie codziennie
pytanie: Jak to zrobić, aby pomoc była sensowna, skuteczna, cykliczna czy
długotrwała? Jak to zrobić, aby nie zawieść zaufania Podopiecznych oraz
Darczyńców i otaczać ich należytym szacunkiem i godnością tak, aby nie czuli
się tylko numerem w naszym rejestrze? Uczucia i emocje jakich doświadczamy dążąc do celu są absolutnie wyjątkowe i pobudzają do dalszych działań,
rodzą kolejne pomysły. Dziękujemy wszystkim, którzy nam w tej drodze
towarzyszą i w jakikolwiek sposób włączają się w nasze akcje i działania.
Dobro i pomaganie mają wielką moc i są niewiarygodnie zaraźliwe!

Świnoujście 2017

„„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.
św. Jan Paweł II

Drodzy Skarbowcy!!!

z podniesioną ręką... Brzmi banalnie i tak szybko w kilku
słowach – wierzcie mi rzeczywistość była o wiele bardziej
skomplikowana, podróż dobiegła końca, wróciłam – stan
choroby w remisji, jak utrzyma się przez 5 lat będę zdrowa.
Ale dlaczego Wam o tym piszę? Bo w całej mojej podróży
i walce towarzyszyliście mi często nawet o tym nie wiedząc,
wspierała mnie Fundacja Skarbowości, a Fundacja to Wy.
Miałam to szczęście, że wokół mnie byli ludzie o wielkich
sercach, którzy nie pozostali obojętni na moją historię,
ludzie którzy nie pozostają obojętni na Wasze historie.
Dziękuję Wam że jesteście, dziękuję Bogu że z powrotem
jestem z Wami...

Chciałabym podzielić się z Wami historią, która nieplanowana i niechciana wtargnęła w moje życie i zabrała mnie w nieznaną i trudną podróż. Mam 30 lat, w czerwcu 2015 roku
zdiagnozowano u mnie chorobę nowotworową krwi – ostrą
białaczkę szpikową – smutne, na tamten czas szokujące
i nieprawdopodobne. Podjęłam wyzwanie, walkę o życie...
Wszystko toczyło się tak szybko – badania, wyniki, diagnoza, chemia, poszukiwanie dawcy szpiku – miałam szczęście
był blisko, w rodzinie. W końcu przeszczep, strach o każdy
następny dzień, walka organizmu z nowym, nieznanym.
Lecz tak naprawdę największa walka toczyła się w głowie
– czy dam radę? dałam, jestem fajterem, zeszłam z ringu

Podopieczna Natalia Andrusieczko,
US Kołobrzeg

Podziękowanie
przeszczepy szpiku kostnego. Był to dla
mnie bardzo trudny czas.

Witajcie, nazywam się Edyta Wiśniowska jestem pracownikiem US w Chrzanowie. W marcu ubiegłego roku zdiagnozowano u mnie nowotwór układu
krwiotwórczego – szpiczaka mnogiego.
Od tego czasu przeszłam długą i ciężką
drogę leczenia chemioterapią oraz dwa
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Chciałam Wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za wielki
dar serca, bo to niezbicie wykazaliście
wyciągając w moim kierunku pomocną
dłoń. Wasza pomoc jest dla mnie wielkim
wsparciem nie tylko materialnym ale
również duchowym. Dziękuję wszystkim
osobom biorącym udział w akcji KILOGRAMY DOBRA, również wszystkim tym
którzy przekazali 1% podatku na moje
leczenie oraz wszystkim darczyńcom.
Są na świecie ludzie tacy jak Wy o otwartych sercach gotowi nieść bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym.
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Świadomość, że można liczyć na pomoc
innych daje wiele pozytywnych emocji
motywujących do walki z chorobą.
Pragnę Państwa również zapewnić, iż
tych gestów dobrej woli nigdy nie zapomnę. Życzę wszystkim dużo zdrowia
i jeszcze raz dziękuję.
Edyta Wiśniowska
US Chrzanów
Możesz pomóc Edycie:
1. Przekazując darowiznę na subkonto Fundacji Skarbowosci: 75 1240 1183 1111 0010 6410 8314
z dopiskiem 195.Edyta Wiśniowska
2. P
 rzekazując 1% odpisu z podatku:
KRS 0000039541, cel szczegółowy:
195.Edyta Wiśniowska.
3. Wysyłając sms-a o treści: WSPIERAM.195
pod numer 72 601 (koszt: 2,46 z VAT,
regulamin: www.fundacjaskarbowosci.pl)

podopieczni

Mariusz
Nożewski
Systematyczna rehabilitacja daje mi samodzielność,
jest ona jedynym lekiem na moja chorobę. Pozwala mi
utrzymać sprawność na obecnym, a nawet lepszym
poziomie. Przy zaniku mięśni, jeśli się nie ćwiczy,
to mięśnie słabną, zanikają, co może się skończyć
przykuciem do łóżka.
Mariusz Nożewski Warszawa-Praga

Drogie Koleżanki i Koledzy!

waną pracą a miejscem zamieszkania Mariusz zmuszony
jest też do korzystania z odpłatnego transportu dla osób
niepełnosprawnych. Miesięczny koszt takiej dopłaty do
transportu to 600 zł!

W 2010 r. u Mariusza Nożewskiego, US Warszawa Praga,
zdiagnozowano nieuleczalną chorobę genetyczną – rdzeniowy zanik mięśni. W 2011 r. w wyniku nieszczęśliwego
wypadku choroba rozwinęła się gwałtownie (niepełnosprawność w stopniu znacznym). Od tego czasu Mariusz
porusza się na wózku inwalidzkim.

Największe marzeniem Mariusza jest to, aby jak najmniej
obciążać innych swoją chorobą. Taką szansę daje, obecnie
najbardziej zaawansowany technologicznie na świecie,
wózek aktywny z ramą w całości wykonaną z włókna węglowego, ekstremalnie lekki – całkowita waga wózka to
zaledwie 4,4 kg, waga transportowa to tylko 2,1 kg, niesamowicie łatwy do samodzielnego składania. Umożliwia
osobom z niepełnosprawnością samodzielne składanie
i pakowanie do samochodu, a co za tym idzie samodzielne
poruszanie się samochodem.

Mariusz ma 34 lata, jest miłym, sympatycznym, koleżeńskim
i niezwykle skromnym człowiekiem. Pomimo wielu trudności
stara się normalnie funkcjonować i nie obciążać swoimi
problemami innych. Kontynuuje przerwane studia administracyjne w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
Zgłosił się do konkursu MISTER SKARBOWOŚCI 2017, aby
dzięki oddanym na Niego głosom wspierać Podopiecznych
Fundacji Skarbowości. Mając duży dystans do siebie oraz
poczucie humoru przeprowadził nawet „mini kampanię
wyborczą” i kusząc m.in. słodyczami zajął zaszczytne piąte
miejsce dostarczając wszystkim wiele radości. Powtarzał, że
jak to ujęła Fundacja „…liczy się
przede wszystkim piękno wewnętrzne i pozytywne podejście
do życia, bo prawdziwe piękno
jest w nas!” Mariusz pokazał to
w 100%.

Wózek obecnie używany przez naszego Kolegę jest duży,
ciężki, niewygodny, wymaga ciągłych napraw i konserwacji
(usługa refundowana przez NFZ raz na 5 lat!!!). Ze względu
na koszty, ok. 18 tys. zł, taki wózek jest dla Mariusza nieosiągalny dlatego, w porozumieniu z Fundacją Skarbowości,
rozpoczynamy kampanię pod hasłem: WÓZEK DLA MARIUSZA! Już teraz możecie pomóc Mariuszowi w zakupie wózka.
Jako SkarboWolontariusz US
Warszawa-Praga jestem dumna z naszego Kolegi i życzę Mu
wraz ze wszystkimi współpracownikami utrzymania
sprawności na maksymalnym
poziomie. W imieniu swoim, kolegów i koleżanek z pracy oraz
Mariusza z góry dziękuję, za
okazane wsparcie dla naszego
Kolegi Mariusza.

Aby w miarę samodzielnie funkcjonować i pracować Mariusz
potrzebuje dobrej i systematycznej rehabilitacji, która jest
jedynym skutecznym lekiem na Jego chorobę i pozwala
utrzymać Mu sprawność na obecnym, a nawet lepszym
poziomie. Niestety przy zaniku mięśni, jeśli brakuje dobrej
rehabilitacji to mięśnie słabną i zanikają, co kończy się
najczęściej przykuciem do łóżka. Niestety też, ze względu
na zbyt duże koszty Mariusz przez dwa lata nie korzystał
z takiej formy leczenia. Do profesjonalnej rehabilitacji powrócił dopiero w czerwcu tego roku, po otrzymaniu zapomogi
losowej z Funduszu Regularnych Darczyńców od Fundacji
Skarbowości. Ze względu na odległość pomiędzy wykony-

Jeżeli chcesz dołożyć „swoją cegiełkę”
do zakupu wózka dla Mariusza,
możesz to uczynić:
1. Wpłacając dowolną kwotę na
subkonto Fundacji Skarbowosci:
45 1240 1183 1111 0010 7357 0234
z dopiskiem 222. Mariusz Nożewski
2. P
 rzekazując 1% swojego podatku
na Fundację Skarbowości im.
Jana Pawła II KRS 0000039541
z dopiskiem 222. Mariusz
Nożewski
3. Wysyłając sms-a o treści:
WSPIERAM.222 pod numer 72 601
(koszt: 2,46 z VAT, regulamin:
www.fundacjaskarbowosci.pl)

Asia Pawłowska
SkarboWolontariusz,
US Warszawa-Praga

Na Fundusz Darczyńców składają się przede wszystkim darowizny od regularnych Darczyńców Fundacji. Z funduszu tego wypłacane są bezzwrotne
zapomogi losowe Podopiecznym Fundacji. W roku 2016 z takiej formy pomocy skorzystało 42 Podopiecznych na łączną kwotę 76 566,15 zł. Zobacz
Program UBEZPIECZONY DARCZYŃCA FUNDACJI: www.fundacjaskarbowosci.pl
P o m ó ż
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pasjonaci

Wspieram,
bo Dobro Wraca!
Zacznij dobrze tydzień

W każdy poniedziałek
wyślij DOBREGO SMS-a
o treści: WSPIERAM
pod numer 72 601 (koszt: 2,46 zł z VAT)
lub o treści:
WSPIERAM.numer Podopiecznego.
Numery Podopiecznych:
www.fundacjaskarbowosci.pl/Podopieczni

Twój sms
ma znaczenie!
Nawet niewielkie, ale regularne
środki mają wielką moc i siłę
oddziaływania! Wysyłając,
chociaż raz w tygodniu,
DOBREGO SMS-a masz wpływ
na zmianę na lepsze trudnej
sytuacji zdrowotnej i losowej
Podopiecznych Fundacji
Skarbowości.

Zostań
DOBRYM DUCHEM
Fundacji Skarbowości!

Dołącz do nas!
Jest nas ok. 65 tysięcy!
Jeżeli każdy z nas, chociaż
raz w tygodniu, wyśle
DOBREGO SMS-a będziemy
mogli systemowo, w sposób
zaplanowany i ciągły, wspierać
Podopiecznych Fundacji
Skarbowości dotkniętych przez
los lub zmagających się z ciężką
lub nieuleczalną chorobą.

Zmieniaj z Nami świat na lepsze!
Środki zebrane za pośrednictwem sms-ów zasilają FUNDUSZ DARCZYŃCÓW,
z którego Podopiecznym Fundacji Skarbowości wypłacane są bezzwrotne zapomogi
losowe w sytuacjach nagłych ciężkich zachorowań i wypadków losowych lub zostaną
przekazane dla konkretnego Podopiecznego Fundacji wskazanego w treści sms-a.
Regulamin akcji: www.fundacjaskarbowosci.pl.
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Zostań
DOBRYM DUCHEM
wybranego
Podopiecznego!

2017

Jarosław Grzelak

Jacek Boczkan

Barbara Wójcik

Tomasz Tomasik

US Zamość, IAS Lublin

IAS Szczecin

Małgorzata Słomska

US Ostrów Mazowiecka,
IAS Warszawa

III Mazowiecki US Radom, IAS Warszawa

17

pasjonaci

osobowość Skarbowości

My Skarbowcy nr 5

IAS Warszawa

|

L a t o 2 017

pasjonaci

Miss Skarbowości
Miss 2017

2017

I wice-Miss 2017

Magdalena Markiewicz
US Gostynin, 34 lata.

III wice-Miss 2017

Mirela Pelowska

Katarzyna Szymczak

US Chojnice, 22 lata

IAS Olsztyn, 26 lat.

II wice-Miss 2017

Jolanta Wojciechowska
US Warszawa-Praga, 26 lat.

Miss Prezesa
Fundacji Skarbowości 2017

Barbara Wójcik

US Ostrów Mazowiecka,
IAS Warszawa

Miss Pięknej Prezentacji 2017

Krystyna Patralska
US Łosice, 56 lat.

Królowa Facebooka 2017

Aleksandra Adamek

I US Warszawa Śródmieście, 28 lat
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Mister 2017

2017

I wice-Mister 2017

II wice-Mister 2017

Piotr Piechowicz

Jacek Świerczyński
US Inowrocław, 43 lata.

US Warszawa-Bemowo, 24 lata

III wice-Mister 2017

Zygmunt Meller

Mister Sympatii 2017

Tomasz Michalonek

Mariusz Elendt

IAS Gdańsk, 42 lata.

US Gryfice

US Wejherowo, 36 lat.

Mister Serca 2017
Marek Kubisiak
Wielkopolski UCS Kalisz

Dzięki głosowaniu za pośrednictwem SMS-ów w konkursach z wartością dodaną o tytuł: Osobowość, Miss,
Mister Skarbowości 2017 pozyskaliśmy 4180 zł na rzecz
Podopiecznych Fundacji (Fundusz Darczyńców). Wszystkim
osobom bioracym udział w konkursach serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy :) Kolejna edycja konkursów
zostanie ogłoszona już jesienią.
19
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pasjonaci

Mister Skarbowości

pasjonaci

fiskuś 2017

US w Ostrowi Mazowieckiej
To my rozdajemy karty!

US Gryfice
To owoc dobrej zmiany,
łączy resortowe klany!

US Słubice
VAT –Kingowie

US Warszawa-Targówek
US Targówek dobrze pracuje,
Wyborny KAS ugotuje!

IAS Łódź
Odkąd tylko KAS-ę mamy
do Was łodzią przypływamy!

Zachodniopomorski US w Szczecinie
Witamy w maju
w KAS-owym raju!!

US w Myślenicach
Uszczelniamy system!
US Myślenice najlepszy w Hydraulice!

US Wadowice
Najlepsi w KAS-ie,
uczniowie i uczennice
z US Wadowice!

US Warszawa Praga
Dziki zachód, takie czasy,
Wczoraj Izby, dzisiaj KAS-y!

US Tczew
W Tczewskim US z Myszką Miki
Pracujemy na wyniki!

US Pruszcz Gdański
Tabor wędruje
KAS-y poszukuje!
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pasjonaci

fiskuś 2017

IAS Warszawa
Serwis KAS
zawsze na czas???

US Warszawa-Ursynów
Uwięzieni przez system!

US Braniewo
Wpływowi KASjerzy z Braniewa

US Nowa Sól
KASella

PUS w Lublinie
Tajemniczy goście

US Wałcz
Przebudzenie mocy
Fiskusowi do pomocy!

III US w Lublinie
My Piraci ostro gramy,
Fiskusowi radę damy,
Będziem łupić i rabować,
I nie damy się zwariować!

US Zamość (nagroda publiczności)
A na głowie afro ma się,
Ład, porządek
niczym w KASie

US Drawsko Pomorskie
WyKASkowani :)

US w Gryfinie
Gdy medale wywalczymy,
rock and rol'a zatańczymy!

US Siedlce
A nam się wydaje,
że stać nas na Hawaje!

US Wołomin
Dzieci przyniesiemy,
na 500+ zbierzemy!

21
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Zostań
Regularnym
Darczyńcą!

Ubezpiecz
swoje dziecko
w roku szkolnym
2017/2018

Dbamy o naszych
Darczyńców!

Od 1 roku życia
do 26 lat!

Dołącz do nas!

W roku szkolnym 2016/17

2 4 00

Pomóż nam pomagać!
Zmieniaj z nami świat na lepsze,
a w razie potrzeby
korzystaj ze wsparcia i ochrony!

o nych

ubezp iecz

dzieci,
ieży
z
d
o
ł
m entó w
i stud

Dołącz do nas!
Porównaj warunki ubezpieczenia
proponowane
Twojemu dziecku
z naszą ofertą!

Niewielkie, ale regularne wpłaty mają wielką wartość i siłę oddziaływania. Środki zebrane dzięki programowi zasilają systematycznie
Fundusz Darczyńców, z którego wypłacane są bezzwrotne zapomogi losowe. W roku 2016 z takiej formy pomocy skorzystało
42 Podopiecznych Fundacji na łączną kwotę 76 566 zł.

Korzyści:

Korzyści:

• Wysoka suma
ubezpieczenia

• Wysoka suma ubezpieczenia
• Szeroki zakres ubezpieczenia

•S
 zeroki zakres
ubezpieczenia

• Automatyczne objęcie
ochroną online

• Automatyczne objęcie
ochroną online

• Certyfikat potwierdzający
ochronę generowany online
• Wsparcie i profesjonalna
obsługa prawna

•C
 ertyfikat potwierdzający
ochronę generowany
online

• Możliwość korzystania
z pomocy i wsparcia
Fundacji w pierwszej
kolejności

• Wsparcie w procesie
likwidacji szkód,
profesjonalna
obsługa prawna

Informacje szczegółowe: nnnw@pkubezpieczenia.com
Jacek Prażyński, tel.: 668 468 516

Informacje szczegółowe: nnnw@pkubezpieczenia.com
Jacek Prażyński, tel.: 668 468 516

fundacja.pkubezpieczenia.com

fundacja.pkubezpieczenia.com
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Program XXI Pielgrzymki Pracowników KAS na Jasną Górę
11.00 – Msza Święta przed cudownym obrazem Matki Bożej w intencji
pracowników KAS oraz ich Rodzin.
12.15 – Spotkanie pielgrzymów w auli Ojca Kordeckiego
15.00 – Droga Krzyżowa na wałach Jasnej Góry

MySkarbowcy
Jedyne czasopismo, które powstało
z myślą o skarbowcach i dla skarbowców. Każdy z Was może być jego
współautorem i razem z nami budować wspólnotę i zawodową tożsamość. Do naszej grupy zawodowej
dołączyli obecnie także pracownicy
służby celnej oraz byłych izb kontroli
skarbowej, których serdecznie zapraszamy do współpracy. Dokładamy
wszelkich starań, aby Kwartalnik
był pozytywnym, konstruktywnym

i kreatywnym forum wymiany myśli
i aby pokazywał nas – Skarbowców
jako ciekawych ludzi, pełnych pasji
i niezwykłych pomysłów na życie.
Dołączcie do nas! Zobaczcie ile ciekawych osobowości kryje nasza grupa zawodowa! Podzielcie się z nami
swoimi pasjami!
Napisz lub zadzwoń do redakcji:
Biuro Fundacji Skarbowości
im. Jana Pawła II,
tel/fax (052) 332 92 41, 608 343 475,
biuro@fundacjaskarbowosci.pl
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Może Twoja historia lub pasja zachęcą innych, aby zmienić coś w swoim
życiu?
Wkrótce kwartalnik My Skarbowcy
w profesjonalnej wersji mobilnej.
Zapraszamy do polubienia nas na
FB i Instagramie – tu w pierwszej
kolejności publikujemy najważniejsze
informacje o naszych działaniach.
Polub nas

|
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Mistrzostwa w liczbach
XVI Mistrzostwa Polski Skarbowców
za nami. Przechodzą do historii jako
bardzo udane! Dziękujemy wszystkim
uczestnikom oraz SkarboWolontariuszom,
którzy przyczynili się do zorganizowania
tak pięknej imprezy sportowointegracyjno-dobroczynnej.

Dziękujemy!

2 632

57 528 590 zł

uczestników

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

4 180 zł

4 037 zł
2 630 kg

dla każdego z 11 Podopiecznych, którym dedykowane były Mistrzostwa

monet w akcji
KILOGRAMY DOBRA

2 385 zł

z darowizn przekazanych
na stoisku Fundacji
(Fundusz Darczyńców)

1 500
386 zł

godzin pracy Organizatora
i SkarboWolontariatu
(ilość orientacyjna)

w akcji KAWA z SERCEM

153

181

174

283

dyplomy

jednostek skarbowych biorących udział w Mistrzostwach

medale

jednostki, które
zgłosiły swój udział
w akcji KILOGRAMY
DOBRA

2

z głosowań za pośrednictwem SMS-a w Konkursach Osobowość/Miss/
Mister Skarbowości 2017
(Fundusz Darczyńców)

24

55

nagrody specjalne Prezesa Fundacji Skarbowości
– FISKUSIE

pucharów

wieczorne, wspaniałe
imprezy integracyjne

Niezliczona ilość

11

konkurencji sportowych w różnych kategoriach wiekowych

wspaniałych emocji, spotkań, podziękowań i wspomnień

A wszystko po to, aby, podążając za wizją Prezesa Fundacji
Skarbowości, Mistrzostwa były prawdziwym świętem
wspaniałych ludzi pracujących w Skarbowości.
Jeszcze raz DZIĘKUJEMY i zapraszamy za rok!
Polub nas na FB
www.facebook.com/fundacjaskarbowosci/
Tu aktualne informacje dotyczące XVII Mistrzostw Polski
Skarbowców podajemy w pierwszej kolejności.

