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Św. Mateusz jest patronem pro-
fesji związanych z obrotem pie-
niędzmi: celników, bankierów, 
poborców podatkowych. Przed-
stawiany jest w szacie apostol-
skiej z ewangelią w ręku, często 
w towarzystwie anioła lub uskrzy-
dlonego młodzieńca. Jego atrybu-
tami są także sakwa z pieniędzmi 
i torba podróżna u stóp. 

Święty Mateusz to jeden z naj-
starszych katolickich świętych, 
towarzysz Jezusa i jeden z jego 
apostołów. Żył w I wieku naszej 
ery. Najczęściej nazywany jest 
Mateuszem Ewangelistą, Marek 
i Łukasz w swoich ewangeliach 
wymieniają też imię „Lewi”. Praw-
dopodobnie imię „Mateusz” nadał 
apostołowi Jezus powołując go 
do grona swoich uczniów. „Ma-
teusz”pochodzi od hebrajskiego 
„Mattaj” lub „Mattanja” i oznacza 
„dar Boga”. 

Mateusz, zanim dołączył do gro-
na apostołów, wykonywał zawód 
celnika – był urzędnikiem pań-
stwowym zbierającym podatki 
na rzecz cesarstwa rzymskiego, 
które w tym czasie okupowało 
naród żydowski. Należał więc do 
grupy wyjątkowo niepopularnej 
wśród Żydów i traktowanej na 
równi z grzesznikami i pogana-
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Dziękujemy Witamy

„„Nie umiera  
ten, kto trwa 
w pamięci żywych…”

Teresa Podgórska II US Bydgoszcz
Stanisław Doman II US Bydgoszcz
Jerzy Kosowski US Siedlce
Karina Kulas US Siemianowice Śl.
Miłosz Jarka US Chodzież
Anna Piotrowska US Szydłowiec
Marta Szeląg US Olkusz
Ewa Pałka Dolnośląski US Wrocław
Krystyna Dejewska US Pruszcz Gdański
Danuta Stembalska US Wrocław Śródmieście
Barbara Czech US Stalowa Wola
Piotr Burakiewicz UKS Olsztyn
Małgorzata Filak III US Gdańsk
Mirosław Bukowski US Kraków Nowa Huta
Andrzej Szczęsny US Sierpc
Łukasz Drzewuski US Włocławek
Barbara Grabowska US Płońsk
Paweł Skrętowski US Grójec
Katarzyna Pabian US Grudziądz

Pożegnania

mi. Moment, w którym został 
powołany przez Chrystusa sam 
apostoł opisuje w taki sposób: „(...)
Jezus ujrzał człowieka siedzącego 
w komorze celnej imieniem Ma-
teusz, i rzekł do niego: «Pójdź za 
Mną!» – On wstał i poszedł za 
nim. Gdy Jezus siedział w domu 
za stołem, przyszło wielu celników 
i grzeszników, i siedzieli z Jezusem 
i Jego uczniami. Widząc to, fary-
zeusze mówili do Jego uczniów: 
«Dlaczego wasz Nauczyciel jada 
wspólnie z celnikami i grzeszni-
kami?» On usłyszawszy to, rzekł: 
«Nie potrzebują lekarza zdrowi, 
lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie 
więc i starajcie się zrozumieć, co 
to znaczy: Chcę raczej miłosier-
dzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem 
powoływać sprawiedliwych, ale 
grzeszników»” (Mt 9,9-13). 

Między rokiem 50 a 60 naszej ery 
spisał swoją ewangelię. Praw-
dopodobnie nauczał wśród na-
wróconych Żydów. Do nich też 
zapewne kierował swoją ewan-
gelię, która pełna jest wątków 
przedstawiających Jezusa jako 
długo wyczekiwanego przez nich 
proroka. Po spisaniu ewangelii 
Mateusz nauczał wśród pogan. 
Nie do końca jest jasne jakie kra-
je odwiedzał, wymienia się Syrię, 
Persję, Macedonię, Etiopię. W tej 
ostatniej (według innych w Persji) 
miał umrzeć śmiercią męczeńską. 
Jego ciało sprowadzono później 
do Włoch, od X wieku znajdują się 
w kościele w Salerno. 

Św. Mateusz potrafił odrzucić 
pie niądze jakie dawał mu zawód 
celnika i iść za Chrystusem, w ten 
sposób pokazał, że w życiu znacz-
nie cenniejsze od materialnych są 
wartości duchowe.

Witamy ks. Mariana Midurę 
jako kapelana KAS oraz 
redaktora rubryki stałej 
„Duszpasterstwo KAS”. 
Sylwetka ks. Mariana 
w kolejnym numerze 
My Skarbowcy

Dziękujemy  
ks. Marcinowi Iżyckiemu, 
kapelanowi Służby  
Celno-Skarbowej  
za wieloletnią posługę 
i życzymy owocnej pracy jako 
Dyrektorowi Caritas Polska
Fot.: ze zbiorów Fundacji Skarbowości Fot.: ze zbiorów ks. M. Midury
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Przesłanie z homilii wygłoszonej przez św. Jana Pawła II jest 
nadal bardzo żywe i niesłychanie aktualne. Tylko razem, we 
wspólnocie, szukając tego, co nas łączy, a nie dzieli możemy 
budować lepszy świat, lepszą rzeczywistość.

Obecnie pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej sta-
nęli przed wielkim wyzwaniem, przed koniecznością budo-
wania nowej wspólnoty zawodowej, a to proces niezwykle 
trudny, skomplikowany i długotrwały, możliwy jednak do 
wykonania jeżeli tylko będziemy budować w oparciu o war-
tości o jakich mówił św. Jan Paweł II.

To od nas samych zależy jak szybko dokonają się zmia-
ny, które będą budowały pomosty wzajemnej życzliwości 
i zrozumienia.

Projekty Fundacji Skarbowości, w które od wielu lat z tak 
wielkim zaangażowaniem włączali się skarbowcy zawsze 
służyły szeroko rozumianej integracji środowiska. Teraz 
dołączają do nas coraz szersze grupy pracowników dawnej 
służby celnej czy kontroli skarbowej.

Pomoc ciężko chorym pracownikom KAS staje ponad kon-
fliktem, tworzy się wspólnota skupiona na zadaniu wsparcia 
w potrzebie dotkniętych ciężką czy nieuleczalna chorobą.

Potrafimy być razem! Pokazały to 
ostatnie XVI Mistrzostwa Polski 
Skarbowców o Puchar Ministra 
Rozwoju i Finansów w Świnoujściu. 
Poprzez sport i wspólną zabawę 
zbudowaliśmy nowe relacje, za-
wiązały się przyjaźnie, dla których 
nie ma znaczenia czy pracowaliśmy 
wcześniej w służbach kontrolnych, 
celnych czy skarbowych. Na Mi-

strzostwach w Świnoujściu prawie trzy tysiące pracowników 
KAS było naprawdę RAZEM!

Potrafimy być razem! Pokazała to też, największa w osiem-
nastoletniej historii naszej organizacji, zbiórka na bardzo 
kosztowne i długotrwałe leczenie i rehabilitację naszego 
kolegi Marka Rembiasza, który w marcu 2016, jeszcze jako 
funkcjonariusz służby celnej, został ciężko ranny w zamachu 
terrorystycznym w Brukseli. Wrażliwość i hojnośc naszego 
środowiska okazały się ogromne i przerosły wszelkie nasze 
oczekiwania.

Dzięki regularnym Darczyńcom Fundacji i tworzonemu 
przez nich od wielu lat Funduszowi Darczyńców mogliśmy 
przekazać rodzinie Marka, tuż po zamachu, zapomogę 
losową w wysokości 5 tys. zł. Do dnia dzisiejszego, dzięki 
zorganizowanym przez Fundacje akcjom fundraisingowym 
zebraliśmy w sumie 416 382 zł. Planujemy już kolejne dzia-
łania dedykowane Markowi, bo walka o Jego powrót do 
samodzielności nadal trwa. Pragnę jednak bardzo mocno 
podkreślić, że to tylko dzięki hojności tysięcy anonimowych 
Darczyńców leczenie i rehabilitacja naszego kolegi może być 
prowadzona na najwyższym poziomie dostępnym w Polsce.

Nie dzielimy naszych Podopiecznych, każdy, kto potrzebuje 
pomocy może zgłosić się do nas. Budujemy wspólnotę 

osób wspierających się wzajemnie 
w chwilach trudnych poprzez realiza-
cję autorskich projektów inspirowa-
nych nauczaniem patrona Fundacji, 
św. Jana Pawła II. Budujemy kapitał 
społeczny wokół szlachetnych ce-
lów. Jest nas coraz więcej, dołączcie 
do nas. Razem możemy więcej!

Razem możemy więcej…
Patron Fundacji Skarbowości, św. Jan Paweł II powiedział: 
„Jeden drugiego brzemiona noście” – to zwięzłe zdanie Apostoła 
jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. 
Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to 
brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden 
przeciw drugiemu. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka 
samotnie, bez pomocy drugich (...) Wspólnie należy obmyślać, 
jak „dźwigać brzemiona” (Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.).

US Warszawa-Targówek
XVI Mistrzostwa Polski Skarbowców w Świno-
ujściu. (Fot.: ze zbiorów Fundacji Skarbowosci)

Prezes Zarządu Fundacji Skarbowości  
im. Jana Pawła II
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Może mało kto pamięta, ale pierwsza 
Pielgrzymka Skarbowców na Jasną 
Górę wyruszyła z Bydgoszczy w 1996 
r. Ks. Ryszard Pruczkowski rozpoczął 
wtedy swoją posługę duszpasterską 
w naszym środowisku i jest z nami 
do dziś. Dziękujemy!

Dzisiaj podczas wieczornej Mszy świętej, a później przy 
odmawiania różańca, wyobraźnia przywoływała wyspor-
towaną sylwetkę młodego papieża, który na cały świat 
mocnym głosem wołał: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 

Ubogaceni jego pasterską drogą, na której otwierały się 
zamknięte drzwi ludzkich serc, ale też państw, wspólnot 
i narodów, wierzymy głęboko, że wyniesiony do grona świę-
tych jeszcze bardziej wstawia się za nami. Kiedy w 2000 r. 
powstawała Fundacja Skarbowości jej założyciel i prezes 
Sławomir Dworski wykazał się dużą odwagą, wybierając na 
jej patrona papieża Jana Pawła II. Pamiętając tamte chwile 
wiem, że pojawiały się głosy przeciwne. Czy wypada, czy 
pracownicy skarbowości wykonując ważną i potrzebną, ale 
nie zawsze przychylnie ocenianą 
pracę, nie powinni mieć za patrona 
na przykład św. Mateusza, który 
był celnikiem?  Z perspektywy 
osiemnastu lat istnienia fundacji 
widzę, że wybór Jana Pawła okazał 
się decyzją błogosławioną. Pasterz 
i proboszcz całego świata, najlep-
szy ojciec, w którego sercu było 
miejsce dla każdego, budowniczy 
stawiający bez kielni i dźwigów 
mosty ponad przepaściami, praw-
dziwy przyjaciel, który cieszył się 
z cieszącymi, ale też płakał, z tymi 
którzy płakali. Tak sobie nieraz my-
ślę będąc z fundacją od początku, 
a ze skarbowcami jeszcze dłużej, że 
to nie kończące się pasmo dobrych 
działań, niesionej pomocy, niezapo-
mnianych sportowych mistrzostw, 
współpracy ze szkołami to pełen 
zadowolenia uśmiech i błogosła-
wieństwo naszego Patrona. 

W życiu młodego Karola, potem 
kapłana, kardynała i papieża było 

jedno ważne miejsce, do którego pielgrzymował, i do którego 
do ostatnich swoich dni przenosił się duchowo każdego dnia. 
To Jasna Góra, gdzie jak sam powiedział: „tu w sercu narodu 
bije serce Matki”. To w jej dobre matczyne dłonie wkładał 
sprawy wielkie, jak cały świat, ale też i te małe jak nasze 
codzienne troski. Nie potrafię powiedzieć czy są organizacje 
i wspólnoty jak nasza Fundacja – może i są – które w ciągu 
osiemnastu lat działalności odbyły dwadzieścia jeden piel-
grzymek na Jasną Górę. Ktoś dla kogo sprawy duchowe nie 
są ważne i bliskie może powiedzieć, nie szukajcie nadprzy-
rodzonej pomocy tam, gdzie na sukces składa się sumienna 
praca, zaangażowanie i pasja działaczy oraz pracowników. 
Szanując każdy pogląd i każde widzenie rzeczywistości, ma 
prawo tak to widzieć i tak mówić.

Z perspektywy mojego ponad 
czterdziestoletniego kapłańskie-
go doświadczenia i współpracy 
z licznymi i różnymi wspólnotami 
mogę powiedzieć, że dokonania 
Fundacji Skarbowości Jana Pawła 
II, jej sukcesy i przestrzeń działania 
to znak, że opieka Pani Jasnogór-
skiej i błogosławieństwo naszego 
Patrona to bardzo pomyślny wiatr 
w żagle naszej sumiennej pracy 
i naszej działalności. 

Ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski  
Duszpasterz Skarbowców  

Diecezji Bydgoskiej

Wiemy komu 
zawierzyliśmy 
Niedziela 22 października 2017 r. 
jest kolejnym dniem, w którym 
wspominamy uroczystą 
inaugurację pontyfikatu Jana 
Pawła II. Dla osób mojego 
pokolenia tamten dzień wciąż 
jest żywy w pamięci. 

Pierwsza Pielgrzymka 
Skarbowców na Jasną Górę, 
1996 r. Ks. Ryszard Pruczkowski 
z nestorem Ojców Paulinów – 
Ojcem Jerzym Tomzińskim, który 
24 listopada 2017 roku obchodzi 
99 urodziny – ma więc tyle lat, 
co nasza Niepodległa.
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Naśladujmy  
Roberta 
schumana  

„„Zjednoczona Europa nie 
powstanie z dnia na dzień 
i nie bez przeszkód na swojej 
drodze. Jej budowa będzie 
podążać drogą ducha. Nic, co 
jest trwałe nie dokonuje się 
łatwo. Europa jest w drodze.  
Jednak ponad instytucjami 
kluczowe są korzenie 
idei wspólnoty i jej ducha 
solidarności jako społeczności” 
Robert Schuman

Często ludzie są nieświadomi, jak wielkim człowiekiem był 
Mąż Stanu, Sługa Boży Robert Schuman. Wydaje się, że jego 
wielkość i wkład w sposób funkcjonowania Europy po II woj-
nie światowej był dla wielu bardzo niewygodny – zwłaszcza 
dla tych, którzy chcieli i nadal zamierzają kształtować Euro-
pę według dziwnych ideologii i często sprzecznych z całym 
dziedzictwem kulturowym, jakie Europa posiada od 2000 lat.

Wspólnota Narodów Europy jest konsekwencją koncepcji 
i myśli Roberta Schumana. Nie chciał on unii ani quasi-pań-
stwa: „Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje 
w celu stworzenia superpaństwa. „Nasze kraje europej-
skie są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego 
punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby 
się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie ma 
sensu, aby je usuwać lub dokony-
wać zrównywania lub unifikacji” 
(Robert Schuman)

Ten polityk, czyli sługa na rzecz 
dobra wspólnego, prawnik, zna-
komity ekonomista, premier i mi-
nister w rządzie Francji, uczeń 
i naśladowca Chrystusa, „święty 
w garniturze” jak się o nim mówi 
za cel swojego życia obrał budo-
wanie pokoju na fundamencie 
chrześcijańskiej Europy oraz pod-
danie się dobru płynącemu z pod-
dania się Opatrzności, aby przez 
pojednanie zbudować „wspólnotę 
narodów”.

Mówił On: „Wszyscy jesteśmy 
– z pewnością niedoskonałymi 

– narzędziami Opatrzności, która posługuje się nami, by 
dokonać wielkich rzeczy, dla których nasze własne siły by-
łyby niewystarczające. Świadomość tego zobowiązuje nas 
do wielkiej skromności, lecz z drugiej strony ofiarowuje nam 
ona spokój wewnętrzny, który nie byłby usprawiedliwiony, 
gdybyśmy postrzegali nasze osobiste doświadczenia jedynie 
z czysto ziemskiego punktu widzenia”.

W Polsce od 2016 roku działa Instytut Myśli Schumana, 
który organizuje Grupy Schumana i zachęca wszystkich do 
włączenia się w ich działalność. Grupy Schumana kontynuują 
i rozwijają dzieło Sługi Bożego Roberta Schumana. Robert 
Schuman jest naszym liderem społecznym i przewodnikiem 
duchowym. Chcemy, aby poprzez „Grupy Schumana” Robert 
Schuman i jego idee dotarły do ludzi. Pragniemy, aby człon-

kowie i sympatycy naszego ruchu 
oraz ludzie dobrej woli stawali 
się naśladowcami Chrystusa i na 
wzór Roberta Schumana „święty-
mi w garniturach”. W ten sposób 
niech będzie budowana JEDNOŚĆ, 
SOLIDARNOŚĆ i POKÓJ na zie-
mi, a poprzez pojednanie niech 
powstaje prawdziwa „wspólnota 
narodów”. 

Robert Schuman zaprasza do 
ogólnopolskiego dzieła „Wigilia 
bez Granic 2017”. „Wigilia bez gra-
nic” polega na budowaniu relacji 
między ludźmi z różnych krajów 
poprzez konkretne praktyczne 
spotkanie na Wigilii. Zazwyczaj 
pomoc cudzoziemcom, czy soli-
daryzowanie się z nimi przybiera 

Obecnie odbywa się w Watykanie proces 
beatyfikacyjny Roberta Schumana. 
W 2006 roku watykańska Kongregacja 
Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła 
pozytywnie dekret o ważności etapu 
diecezjalnego, który wcześniej został 
rozpoczęty przez biskupa Metz 
Pierre’a Raffina we Francji.

n r  3  ( 6 )  2 0 1 7   |   M y  S k a r b o w c y  6

Godne naśladowania



formę pustej i pozbawionej znaczenia deklaracji. „Wigilia bez 
granic” stawia sobie za cel konkretne rezultaty, które na 
stałe polepszą kontakty między Polakami a cudzoziemcami.

W grudniu 2016 roku odbyła się pierwsza edycja projektu 
„Wigilia bez granic” zorganizowana przez Instytut Myśli 
Schumana. Pomysł tego projektu wówczas zrodził się 2 
miesiące przed Świętami Bożego Narodzenia i jak się w krót-
kim czasie okazało – odniósł ogromny sukces.

Promocja projektu odbyła się głównie na kilku uczelniach 
i wśród polskich rodzin, które wykazały wspaniałą go-
ścinność wobec cudzoziemców w trakcie trwania Świato-
wych Dni Młodzieży. W projekcie „Wigilia bez granic 2016” 
wzięło udział kilkaset polskich rodzin, które z życzliwością 
i otwartością przyjęły cudzoziemców przy swoich wigilij-
nych stołach. Zagraniczni goście pochodzili między innymi 
z takich krajów jak Turcja, Indie, Chiny, Egipt czy Armenia.

Głównym założeniem projektu jest większa jakość asymilacji 
obcokrajowców w Polsce poprzez dokładniejsze poznanie 
polskiej kultury, tradycji i wiary chrześcijańskiej. Zapraszanie 
cudzoziemców na Wigilię ma służyć polskim rodzinom do 
poszerzania wiedzy o innych kulturach i przyczyniać się do 
tworzenia nowych relacji międzyludzkich. W wielu przypad-
kach, przyjaźnie zawarte przy wigilijnym stole przetrwały 
do dziś, są kontynuowane i rozwijane.

W ramach projektu, przewidywane są również spotkania 
integracyjne przed samą Wigilią, na których rodziny gosz-
czące mogą poznać się z wybranymi przez siebie gośćmi, 
zaś w dalszej kolejności po Wigilii w ciągu roku proponuje się 
systematyczne spotkania Polaków z obcokrajowcami w tzw. 
Grupach Schumana. Należy mieć na uwadze, iż w Polsce 
mieszka wielu cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do nas na 
długie lata. Bardzo często pochodzą oni z dalekich rejonów 
świata i bardzo rzadko odwiedzają swoje rodzinne strony. Na 
polskich uczelniach studiuje ponad 60 tysięcy studentów ze 
157 państw, zaś ponad 1 milion obcokrajowców to aktywni 
zawodowo pracownicy różnych firm w Polsce.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w nowej inicja-
tywie „Wigilia bez granic”. Niech tradycyjne wolne miejsce 
i puste nakrycie przy wigilijnym stole w tym roku się zapełni. 
Zaprośmy naszych bliźnich przybyszów z innych krajów, 
aby ożywić naszą piękną tradycję. Chcemy, żeby w 2017 
roku to wydarzenie objęło całą Polskę. Aby to zrealizować, 
pragniemy zaprosić do współpracy liczne grono wolonta-
riuszy, wspólnoty, różne organizacje, przedsiębiorstwa, 
uczelnie i szkoły.

Koncepcję organizacyjną chcemy oprzeć na doświadczeniu 
Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Polsce 
w 2016 r. W związku z tym potrzebne są grupy wolon-
tariuszy ze wszystkich miastach wojewódzkich. Grupy 
wolontariuszy pod kierunkiem lidera w danym regionie 
powinny się zgłaszać do biura centralnego w Warszawie, 
które koordynuje działalność dzieła „Wigilia bez granic” 
w całej Polsce.

Wolontariusze będą się zajmowali różnymi formami pro-
mocji Wigilii w lokalnej społeczności, docieraniem do cu-
dzoziemców uczących się lub pracujących w danym mieście 
czy regionie, motywowaniem polskich rodzin do goszczenia 
cudzoziemców przy wigilijnym stole oraz organizowaniem 
spotkań przed i po wigilii w ramach tzw. Grup Schumana 
w celu utrwalania powstałych więzów i przenoszenia ich 
na praktyczne aspekty życia przez budowanie solidarności 
oraz wzajemne wspieranie się.

Zapraszamy również do dołączenia do zespołu centralnego 
w Warszawie, który koordynuje działania w całej Polsce. 
Spotkania zespołu odbywają się w środy o 18:00 w biurze 
Instytutu Myśli Schumana obok głównego gmachu Poli-
techniki Warszawskiej na ul. Noakowskiego 10 lok. 11 A, 
III klatka.

Prof. Zbigniew Krysiak 
Prezes Instytutu  
Myśli Schumana

Wszelkie osoby zainteresowane współpracą oraz 
zgłaszanie lokalnych grup wolontariuszy należy 
kierować do dyrektora projektu Ryszarda Krzyż-
kowskiego tel. 570 990 686 lub jego asystentki 

Alicji Torzewskiej tel. 575 990 686. Można się z nami kontak-
tować również drogą mailową: WigiliaBezGranic@IMSchuman.
com lub przez stronę www.WigiliaBezGranic.com.

Zwracamy się z wielką prośbą do ludzi dobrej woli, do wszelkich 
organizacji i instytucji o wsparcie finansowe tej inicjatywy. 
Potrzebujemy funduszy m. in. na reklamę, zakup niezbędnego 
sprzętu biurowego, koszty operacyjne, koszty osobowe i wyna-
jem pomieszczeń. Wpłaty można dokonywać na konto 91 1020 
1042 0000 8202 0350 5203 z dopiskiem „Darowizna na cele 
statutowe Fundacji Instytut Myśli Schumana – Wigilia bez gra-
nic”. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Instytutu 
Myśli Schumana można znaleźć na stronie www.IMSchuman.
com. Wpłacanie pieniędzy na „Wigilię bez granic” można też 
dokonywać na konto Instytutu Myśli Schumana przez stronę 
www.IMSchuman.com lub www.WigiliaBezGranic.com.

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II nawiązała współpracę 
z INSTYTUTEM MYŚLI SCHUMANA, który „podejmuje, poprzez 
działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę inte-
growania różnych podmiotów społecznych i wszystkich ludzi 
dobrej woli, którym zależy, pracując w prawdzie, służyć na 

rzecz dobra wspólnego ludzi w oparciu o wartości chrześcijańskie”. Prezes 
IMS, prof. Zbigniew Krysiak uczestniczył w XXI Pielgrzymce Służb Skarbo-
wych na Jasną Górę, gdzie zabrał głos na spotkaniu panelowym z uczest-
nikami pielgrzymki promując chrześcijańską myśl Roberta Schumana. 
Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie do współpracy z IMS w zakresie 
promowania wartościowych idei oraz włączenia się w wartościowe akcje 
i działania.
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji organizowanej przez Instytut 
Myśli Schumana pod nazwą „Wigilia bez granic”, która to inicjatywa jest 
doskonałą okazją wyrażenia w konkretnym działaniu naszej solidarności 
wobec bliźnich spoza granic naszego kraju, spędzających Święta Bożego 
Narodzenia z dala od swoich bliskich. I może warto rozszerzyć tą piękną 
ideę na wszystkich samotnych, opuszczonych czy poszkodowanych przez 
los? Czekamy na wasze opinie i relacje z „Wigilii bez granic” w naszych 
domach. Piszcie do nas: biuro@fundacjaskarowosci.pl
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„Silny skarb, jako rękojmia 
naszej niepodległości”.  
Tymi słowami przedwojenni 
pracownicy administracji 
skarbowej podsumowywali 
dotychczasowe dziesię-
cioletnie osiągnięcia swojej 
pracy. 

Moment był ku temu sprzyjający, bo-
wiem rok 1928 wyznaczał koniec de-
kady kształtującej od podstaw polski 
aparat skarbowy. W związku z tym 
wydarzeniem na łamach przedwojen-
nego organu prasowego skarbowców, 
pod nazwą „Czasopismo Skarbowe”, 
zamieszczono szereg artykułów, które 
bazowały na zestawieniu dotychcza-
sowych wysiłków, wraz z jednocze-
snym wyznaczeniem celów, do któ-
rych administracja skarbowa powinna 
zmierzać w kolejnych latach. 

Przedwojenni skarbowcy w niezwy-
kle barwny sposób podsumowali 
owoce swojej dziesięcioletniej pracy. 
Podkreślając rolę pracy w aparacie 
skarbowym, jako najważniejszego 
obszaru służby państwowej, wyka-
zywali oni cały szereg osiągnięć, któ-
re niejednokrotnie zdobywane były 
z ogromnym poświęceniem. Przede 
wszystkim, największym sukcesem 
dziesięcioletniej skarbowości było 
doprowadzenie do tego, że z kom-
pletnego chaosu organizacyjnego, 
pozostawionego, jako dobrodziejstwo 

inwentarza przez trzech zaborców, 
udało się ukształtować solidne ramy 
funkcjonowania administracji skar-
bowej. Było to zadanie niezwykle 
trudne. Niepodległa Rzeczypospo-
lita kształtowała aparat skarbowy 
bez odpowiedniej kadry urzędniczej, 
w tym specjalistycznie wykwalifi-
kowanych pracowników, z brakiem 
ujednoliconego systemu organizacyj-
nego czy w końcu z ogromnym defi-
cyt ustawodawstwa podatkowego. 
W miejsce dzielnicowych przepisów 
prawno-skarbowych wprowadzono 
ujednolicony system, który w ocenie 
przedwojennych skarbowców nie był 
idealny, ale zdecydowanie efektyw-
niejszy niż mozaika zastana u progu 
1918 roku. Administracja skarbowa po 
dziesięciu latach mogła pochwalić się 
jednolitym ustawodawstwem w dzie-
dzinach: podatków bezpośrednich oraz 
pośrednich, celno-skarbowej, zasad 
prowadzenia rachunkowości i kaso-
wości państwowej, a także systemu 
prawidłowego budżetowania. 

Wkład skarbowców w budowę nie-
podległego państwa doceniali również 
najważniejsi urzędnicy Rzeczypospo-
litej Polskiej. Minister Skarbu Gabriel 
Czechowicz, dokonując podsumowa-
nia po dziesięciu latach suwerenności, 
jednoznacznie podkreślał, że w obcho-
dzonym jubileuszu to przede wszyst-
kim skarbowcy „znajdą owoce swej ci-
chej i żmudnej, a wysoce obywatelskiej 
pracy dla dobra ukochanej Macierzy”. 
W jego opinii to właśnie pracownicy 
skarbowi znacząco wpłynęli na roz-
wój administracji, która w 1928 roku 

posiadała już wystarczająco stabilne 
filary, aby w sposób płynny realizować 
najważniejsze zadania państwa. 

Oprócz szeregu sukcesów, które sta-
nowiły o stabilności finansowej Rze-
czypospolitej, skarbowcy wskazywali 
również poszczególne obszary, które 
wciąż powodowały, że administra-
cja skarbowa nie funkcjonowała na 
najwyższym poziomie. Podkreślano 
negatywną rolę światowego oraz 
polskiego kryzysu gospodarczego, 
a także problem „partyjniactwa” 
wpływającego na brak wprowadze-
nia w życie wielu ustaw skarbowych. 
Powyższe problemy były wielokrotnie 
uwypuklane w podsumowywaniu mi-
nionego okresu. Warto jednak dodać, 
że jednocześnie wraz z nimi podkre-
ślano ogromną wolę ich przezwycię-
żania różnymi sposobami, a dokonać 
tego mieli w dużej mierze urzędnicy 
skarbowi poprzez swoje poświęcenie 
i traktowanie pracy, jako służby. 

Dotychczasowe doświadczenia 
przedwojennych pracowników admi-
nistracji skarbowej wiązały się również 
z bardzo twórczym obszarem pre-
zentowania różnorodnych propozycji 
dotyczących rozwoju skarbowości. 
Należy przy tej okazji wspomnieć 
o flagowym pomyśle skarbowców 
związanym z dalszymi reformami ich 
sektora. Dotyczył on powołania przy 
Ministerstwie Skarbu specjalnych 
komisji, które składały by się z pra-
cowników skarbowych, naukowców, 
a także przedstawicieli sfer gospo-
darczych, czyli przedsiębiorców. Każ-

Skarbowcy w służbie 
niepodległej 
Podsumowanie dziesięciolecia niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej z perspektywy 
przedwojennych pracowników sektora skarbowości.
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da z tych komisji miałaby opiniować 
i opracowywać dane ustawy skar-
bowe, które następnie analizowane 
byłyby przez Izby Skarbowe, a wraz 
z ustaleniem jednolitego stanowiska, 
przesyłane do Sejmu RP. Pomysł ten, 
który ostatecznie nie wszedł w życie, 
ukazuje niezwykle szerokie spojrzenie 
pracowników skarbowych na kwestia 
ustalania nowego prawa podatkowe-
go. Udział czynnika społecznego przy 
ustalaniu projektów ustaw, a następ-
nie wspólna kooperacja pracowników 
naukowych i ciał państwowych uka-
zuje bardzo ciekawy zamysł zorgani-
zowania działów prawa skarbowego 
przy współudziale różnych grup spo-
łecznych, które ostatecznie staną się 
beneficjentami tych pomysłów. 

Kolejne propozycje skarbowców na 
przyszłe lata również ukazują niezwy-
kle rozległe ścieżki rozwoju ich ad-
ministracji. Podkreślano konieczność 
wprowadzenia szkoleń i kursów dla 
pracowników skarbowości, rozwijania 
ich umiejętności miękkich, określanych 

wówczas, jako pedagogiczna strona 
codziennego urzędowania, a także 
zakładania bibliotek przy większych 
jednostkach skarbowych. Następ-
nym, dość nowatorskim, pomysłem 
była perspektywa wprowadzenia do 
administracji skarbowej stypendiów 
dla pracowników na wyjazdy zagra-
niczne celem zaczerpnięcia wzor-
ców z doświadczeń innych państw 
w dziedzinie skarbowości. Uznano to 
bardzo pożyteczny odcinek rozwoju 
skarbowości, gdyż pracownik obyty 
w teorii i praktyce z rozwiązaniami 
innych systemów, mógłby w płynny 
sposób pomóc przekierować zagra-
niczne wzorce do wybranych dziedzin 
polskiej administracji skarbowej. 

Podsumowanie dziesięciolecia niepod-
ległości z perspektywy skarbowości, 
wraz z wszelkimi trudnościami oraz 
sukcesami, stanowiły podstawę do 
dyskusji dla całego aparatu skarbo-
wego. Z dzisiejszego punktu widzenia 
można zauważyć, że twórcze dysputy 
na łamach „Czasopisma Skarbowe-

go” ukazują, że pracownicy skarbowi 
w aktywny sposób partycypowali 
w rozmowach o kierunku rozwoju 
swojej administracji. Oprócz komen-
towania bieżącej sytuacji starali się 
także wyznaczać obszary, które warto 
byłoby rozwinąć w celu doskonalenia 
poszczególnych gałęzi służby skarbo-
wej. Niewątpliwie ówczesna postawa 
pracowników skarbowych była bardzo 
budująca. Warto, więc i dziś spojrzeć na 
skarbowość z perspektywy doświad-
czeń przedwojennych skarbowców. Ich 
przykład może być również wyznacz-
nikiem tego, w jaki sposób kształ-
tować współczesną administrację 
skarbową u progu setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości.  

Michał Dworski  
Doktorant Instytutu 

Historii, student 
prawa, KUL
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Klasyfikacja indywidualna 
Miejsca medalowe

10

Badminton
Kobiety:
Kat A
1.  Rudnik Izabela  

II MAZ. US WARSZAWA 
2.  Żero Małgorzata  

II US BIAŁYSTOK 
3.  Sikora Bożena US MYŚLENICE 
Kat B
1.  Koziar Magdalena 

ZACHODNIOPOM.  
UC-S SZCZECIN 

2.  Orawin Aleksandra  
US MYŚLENICE 

3.  Franecka-Sudoł Barbara  
US TARNOBRZEG

Kat C
1.  Kasprzyk Jolanta  

US WADOWICE 
2.  Drąg Krystyna  

US WAŁBRZYCH 
3.  Sobolewska Irena  

US TOMASZÓW MAZ.
Kat D
1.  Wiśniewska Urszula  

II US TORUŃ 
2.  Piotrowska Lidia  

II MAZ. US WARSZAWA
3.  Hałat Hanna US SIERPC

Mężczyźni:
Kat A
1.  Witkowski Dominik  

US STALOWA WOLA 
2.  Araśniewicz Kamil  

US OLSZTYN 
3.  Ragin Mariusz  

US LEGIONOWO
Kat B
1.  Siemiński Marcin  

US WARSZAWA PRAGA
2.  Perzanowski Marcin 

MINISTERSTWO FINANSÓW 
3.  Beer Marcin  

US OSTRÓW WLKP.
Kat C
1.  Staszczyk Marek US KŁOBUCK 
2.  Hoffman Tomasz US SIERPC 
3.  Gorlo Waldemar  

II US BIAŁYSTOK
Kat D
1.  Rosa Jerzy US ELBLĄG 
2.  Kozieł Maciej US MYŚLENICE 
3.  Prosowski Jan  

US TARNOBRZEG

Bieg
Kobiety:
Kat A
1.  Szymowska Sylwia  

US ŁUKÓW 
2.  Sikora Bożena US MYŚLENICE 
3.  Cygan Małgorzata  

US SZCZECINEK 
Kat B
1.  Kukuć-Kwapiszewska Anna 

US ELBLĄG 
2.  Agnieszka Ulaszewska  

US TOMASZÓW MAZ. 
3.  Mżyk Katarzyna  

US WADOWICE 
Kat C
1.  Kasprzyk Jolanta  

US WADOWICE 
2.  Drąg Krystyna  

US WAŁBRZYCH 
3.  Sobolewska Irena  

US TOMASZÓW MAZ. 
Kat D
1.  Wiśniewska Urszula  

II US TORUŃ 
2.  Piotrowska Lidia  

II MAZ. US WARSZAWA 
3.  Hałat Hanna US SIERPC 

Mężczyźni:
Kat A
1.  Bulanda Mateusz  

US LIMANOWA 
2.  Dębiński Łukasz  

II MAZ. US WARSZAWA 
3.  Piechowicz Piotr  

US WARSZAWA-BEMOWO
Kat B
1.  Wojtukiewicz Andrzej  

US ZGORZELEC 
2.  Szalak Paweł I US LUBLIN 
3.  Fikus Jacek  

US KROSNO ODRZ. 
Kat C
1.  Puzio Marek US KOLBUSZOWA 
2.  Pachulski Dariusz  

II US SZCZECIN 
3.  Hałdaś Piotr  

MAŁOPOLSKI UC-S KRAKÓW 
Kat D
1.  Tokarczyk Michał US SŁUBICE 
2.  Kwaśniewski Benedykt  

US OLSZTYN 
3.  Diadia Zenon US ZAMOŚĆ 

Nordic walking
Kobiety:
Kat A
1.  Kotynia Anna US KŁOBUCK 
2.  Adamska-Wolna Karolina  

US POZNAŃ WILDA
3.  Bembenek Elżbieta  

IAS WARSZAWA 
Kat B
1.  Jeżak Anna I US RADOM 
2.  Michlińska Magdalena  

I US BYDGOSZCZ 
3.  Zakrzewska Iwona  

US GRYFIN 
Kat C
1.  Zapadka Beata US OLSZTYN 
2.  Suwińska Teresa US OLSZTYN 
3.  Nowak Ilona  

IAS POZNAŃ KIP LESZNO 
Kat D
1.  Kamińska Urszula  

IAS BYDGOSZCZ 
2.  Gołębiowska Izabela  

US SOCHACZEW 
3.  Prałat Małgorzata 

ZACHODNIOPOM.  
US SZCZECIN 

Mężczyźni:
Kat. A
1.  Budziacki Michał 

MAŁOPOLSKI UC-S KRAKÓW
2.  Wójcik Arkadiusz  

US NOWY TARG 
3.  Mucharski Adam US ELBLĄG 
Kat B
1.  Karafa Konrad  

I WLKP US POZNAŃ 
2.  Szkodziński Witold  

I US LUBLIN 
3.  Rakoczy Robert US 

ZGORZELEC 
Kat C
1.  Kosacki Robert I US LUBLIN 
2.  Michalec Robert CPD 

MINISTERSTWA FINANSÓW 
3.  Orłowski Jarosław US ELBLĄG 
Kat D
1.  Świderski Zdzisław 

ZACHODNIOPOM. US 
SZCZECIN 

2.  Kalinowski Marek US SŁUBICE 
3.  Rosa Jerzy US ELBLĄG 

Pływanie
Kobiety:
Kat A
1.  Witoń Monika  

MAŁOPOLSKI UC-S KRAKÓW
2.  Drachal Ewa  

III MAZ. US RADOM 
3.  Witt Anna IAS BYDGOSZCZ 
Kat B
1.  Ćwik Paulina  

MINISTERSTWO FINANSÓW 
2.  Czernielewska Joanna  

US MYŚLIBÓRZ 
3.  Legiędź Agnieszka  

IAS SZCZECIN 
Kat C
1.  Bryl Katarzyna I US LUBLIN 
2.  Sypniewska Aneta  

III US SZCZECIN 
3.  Skadłubowicz Izabela  

I US KALISZ 
Kat D
1.  Laskowska Ewa  

IAS WARSZAWA 
2.  Maniak Barbara  

US NOWA SÓL 
3.  Śniadecka Wanda  

US MIĘDZYCHÓD 

Mężczyźni:
Kat A
1.  Kosiński Łukasz II US TORUŃ 
2.  Piechowicz Piotr  

US WARSZAWA-BEMOWO
3.  Żelazko Marcin US OTWOCK 
Kat B
1.  Horna Maciej  

ŁÓDZKI UC-S ŁÓDŹ 
2.  Adamowicz Krzysztof  

ŁÓDZKI UC-S ŁÓDŹ 
3.  Bachryj Mariusz  

ŚLĄSKI UC-S KATOWICE 
Kat C
1.  Polit Roman  

US OSTROWIEC ŚW. 
2.  Łazar Dariusz IAS OPOLE 
3.  Staszczyk Marek US KŁOBUCK 
Kat D
1.  Lipny Waldemar  

US WROCŁAW PSIE POLE 
2.  Piątek Marek US WAŁCZ 
3.  Zakrzewski Edward 

ZACHODNIOPOM. UC-S 
SZCZECIN



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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Tenis ziemny
Kobiety:
Kat A
1.  Gromczak Jadwiga  

US NOWY TARG 
2.  Flis Justyna US NOWY TARG 
3.  Budzisz Justyna  

US W PRZYSUSZE 
Kat B
1.  Mikulska Katarzyna 

ZACHODNIOPOM.  
UC-S SZCZECIN

2.  Wiktorowicz Magdalena  
US WARSZAWA-MOKOTÓW

3.  Kopczyńska Lidia US GŁOGÓW 
Kat C
1.  Przywara Grażyna  

US PRZYSUCHA 
2.  Łyczek Małgorzata  

US PRZYSUCHA 
3.  Zawodnik Maria  

US PRZYSUCHA
Kat D
1.  Ptasińska Iwona US ŻARY 
2.  Rojek Krystyna US ELBLĄG 
3.  Ostrowska Ewa US ELBLĄG 

Mężczyźni:
Kat A
1.  Brodziak Jerzy IAS SZCZECIN 
2.  Partyka Sebastian  

US OSTROWIEC ŚW. 
3.  Wójcik Arkadiusz  

US NOWY TARG 
Kat B
1.  Kisielewski Michał  

IAS BYDGOSZCZ 
2.  Szmalec Andrzej  

IAS WROCŁAW 
3.  Balc-Teodorczyk Bogusz 

ZACHODNIOPOM. UC-S 
SZCZECIN

Kat C
1.  Łapczynski Krzysztof  

US ZWOLEŃ 
2.  Hoffman Tomasz US SIERPC 
3.  Kucharski Radosław  

US ŻYRARDÓW 
Kat D
1.  Owsiak Jan US WADOWICE
2.  Prażmo Jan  

US WROCŁAW PSIE POLE 
3.  Haciuk Dariusz US PRUSZKÓW

Tenis stołowy
Kobiety:
Kat A
1.  Kotynia Anna US KŁOBUCK 
2.  Kubiak Maria US SZCZECINEK 
3.  Cieśla Magdalena  

US RADOMSKO 
Kat B
1.  Pawłowska Urszula  

US LEGIONOWO 
2.  Koza Monika US ZAKOPANE 
3.  Drozdowska Katarzyna  

US LEGIONOWO 
Kat C
1.  Kunda Małgorzata  

US GRYFIN 
2.  Wrocławska Ewa 

ZACHODNIOPOM.  
US SZCZECIN 

3.  Kępińska-Wowk Agata  
US WROCŁAW PSIE POLE 

Kat D
1.  Myśliwiec Maria  

US TOMASZÓW MAZ. 
2.  Maniak Barbara  

US NOWA SÓL 
3.  Czarnecka Barbara  

US LUBANIU 

Mężczyźni:
Kat A
1.  Tokarski Michał  

III US WARSZAWA 
ŚRÓDMIEŚCIE 

2.  Zawadzki Krzysztof  
US WŁOCŁAWEK 

3.  Partyka Sebastian  
US OSTROWIEC ŚW. 

Kat B
1.  Kroszczyński Marcin  

US BIAŁA PODLASKA 
2.  Sieńczyło Jacek  

PODLASKI UC-S BIAŁYSTOK 
3.  Strugiński Andrzej  

WLKP UC-S POZNAŃ 
Kat C
1.  Puzio Marek US KOLBUSZOWA 
2.  Kreft Zbigniew US OLSZTYN 
3.  Liszewski Piotr US SIERPC 
Kat D
1.  Rosa Jerzy US ELBLĄG 
2.  Szpak Donat I US LUBLIN 
3.  Panfil Jerzy US INOWROCŁAW 

Skok w dal
Kobiety:
Kat A
1.  Witoń Monika  

MAŁOPOLSKI UC-S KRAKÓW
2.  Staszczak Justyna 

DOLNOŚLĄSKI UC-S 
WROCŁAW 

3.  Frelek Anna  
US WARSZAWA-TARGÓWEK

Kat B
1.  Jeżak Anna I US RADOM 
2.  Sowiźrał Iwona  

US TOMASZÓW MAZ. 
3.  Wójcik Małgorzata  

US TOMASZÓW MAZ. 
Kat C
1.  Zapadka Beata US OLSZTYN 
2.  Zięcina Renata US ZGORZELEC 
3.  Kleczkowska Beata  

IAS WARSZAWA 
Kat D
1.  Kochańska Lidia 

ZACHODNIOPOM. UC-S 
SZCZECIN

2.  Ptasińska Iwona US ŻARY 
3.  Wełnicka Jolanta US OLSZTYN 

Mężczyźni:
Kat A
1.  Żelazko Marcin US OTWOCK 
2.  Malanowski Łukasz  

US OLSZTYN 
3.  Jacyniuk Michał I US LUBLIN 
Kat B
1.  Beer Marcin  

US OSTRÓW WLKP 
2.  Iwanik Piotr US OLSZTYN 
3.  Czyżewski Zbigniew  

II US BIAŁYSTOK 
Kat C
1.  Olechno Dariusz US SŁUBICE 
2.  Krupa Waldemar US KŁOBUCK 
3.  Puzio Marek  

US KOLBUSZOWA 
Kat D
1.  Łaniecki Marek US MOGILNO 
2.  Albercki Wiesław  

US OLSZTYN 
3.  Kwaśniewski Benedykt  

US OLSZTYN 

 

Strzelanie
Kobiety:

1.  Bąkowska Sylwia US SŁUBICE 
2.  Sikora Bożena US MYŚLENICE 
3.  Grzesiak Grażyna  

US BRANIEWO 

Mężczyźni:

1.  Mroczka Dariusz  
US NOWY TARG 

2.  Grąbczewski Arkadiusz  
IAS WARSZAWA 

3.  Żyluk Leszek  
US SOKOŁÓW PODL. 
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zaprasza  
oficjalnie 
do swojego rodzinnego 
miasta uczestników  
XVII Mistrzostw Polski 
Skarbowców o Puchar 
Ministra Rozwoju  
i Finansów.
Dziękujemy!  
Liczymy na spotkanie  
z gwiazdą spotu podczas  
naszej imprezy.
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niZmieniaj z nami 
świat na lepsze! 
Dołóż swoją cegiełkę do zakupu wózka 
inwalidzkiego dla Mariusza Nożewskiego, 
US Warszawa-Praga

„Systematyczna rehabilitacja daje mi samodzielność, jest 
ona jedynym lekiem na moją 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, US Warszawa-Praga 

Jedna z sześciu doskonałej jakości 
koszulek Fundacji Skarbowości 
z zaproszeniem na XVII Mistrzostwa 
Polski Skarbowców, Wisła 2018, 
podpisana przez Adama Małysza 
i Piotra Żyłę, wystawiona będzie na 
aukcji podczas Kiermaszu Świątecznego 
w Ministerstwie Finansów. 
Organizatorem kiermaszu jest 
Zespół ds. Komunikacji Wewnętrznej 
i Odpowiedzialności Społecznej MF. 
Aukcję pierwszej koszulki dedykujemy 
Podopiecznemu 222. Mariuszowi 
Nożewskiemu, dla którego pozyskujemy 
obecnie środki na wózek inwalidzki. 
Koszt wózka, który zdecydowanie 
poprawi jakość życia Mariusza i umożliwi 
mu bezpieczniejsze poruszanie się to 
ok. 18 000 zł. 

Druga koszulka na ten cel wystawiona 
zostanie wkrótce na aukcji na FB

Zakładajcie konta i dołączcie do nas!  
Atrakcyjne nagrody i niespodzianki czekają! 

Wszystkie aktualne i bieżące informacje dotyczące  
Mistrzostw, aukcji i konkursów współtowarzyszących 

spartakiadzie w Wiśle znajdziecie  
w pierwszej kolejności na:  

  
Dołączcie do nas! Bawcie się i pomagajcie!

Możesz dołożyć „swoją cegiełkę”  
do zakupu wózka dla Mariusza: 
1.  Wpłacając dowolną kwotę na subkonto Fundacji  

Skarbowosci: 45 1240 1183 1111 0010 7357 0234  
z dopiskiem 222. Mariusz Nożewski

2.  Przekazując 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)
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                             aby przyjść  z pomocą Człowiekowi”

Jan Paweł II

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II
zaprasza Skarbowców do udziału w  

III Ogólnopolskim Konkursie Dobroczynnym pod nazwą

Kilogramy Dobra 2018

Konkurs polega na zbieraniu przez pracowników poszczególnych jednostek 
skarbowych „niepotrzebnych groszaków” – monet o nominałach od 1 gr do 5 zł. 
Jednostki skarbowe rywalizują w 4 RANKINGACH ZBIÓRKI: małe, średnie, duże 
jednostki skarbowe oraz klasyfikacja generalna. Rankingi uwzględniają WAGĘ 

I WARTOŚĆ monet i są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Fundacji 
Skarbowości. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na dofinansowanie leczenia 

i rehabilitacji najciężej chorych Podopiecznych Fundacji Skarbowości. Każda 
jednostka skarbowa wybiera z listy Podopiecznych Fundacji jedną osobę, której 

dedykuje zbiórkę. Fundusze zebrane przez jednostki skarbowe, które nie wytypują 
Podopiecznego zasilą FUNDUSZ DARCZYŃCÓW, z którego Podopiecznym Fundacji 

wypłacane są zapomogi losowe. 

DOŁĄCZCIE DO NAS! 
Pomóżcie nam pomagać! Zmieniajcie z nami świat na lepsze!

Szczegoły: www.fundacjaskarbowosci.pl 
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Krajowej Administracji Skarbowej do udziału w II Konkursie Ekologicznym 

z wartością dodaną pod nazwą

Stare komórki zbieramy – podopiecznych fundacji wspieramy

Akcja polega na zbieraniu starych, niepotrzebnych, zużytych telefonów 
komórkowych. Poszczególne jednostki skarbowe walczą o tytuł  

EkoSkarbusia 2017 
Środki finansowe pozyskane przez Fundację z utylizacji starych komórek zasilą 

FUNDUSZ DARCZYŃCÓW, z którego wypłacane są zapomogi losowe  
najciężej chorym Podopiecznym.

Konkurs trwa do 31 grudnia 2017r.
Ranking zbiórki i szczegóły: www.fundacjaskarbowosci.pl 
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Zwykle jesteśmy zabiegani, zajęci myślami o dokumentach 
leżących na biurku, o czekających nas spotkaniach, kontro-
lach i piękno stworzenia jakby przechodziło obok nas. Nasze 
oglądanie świata może być tylko przelotnym spojrzeniem 
na ćwierkające w gałęziach drzewa wróble, a właściwie na 
„pamiątkę” jaką zostawiły na naszym samochodzie. Może 
to być piękny zachód słońca, które w dziwnych barwach 
i firankach z chmur chyli się ku zachodowi, ale niestety świeci 
nam prosto w oczy, gdy wieczorem wracamy do domu. Za to 
teraz mając czas, wędrując i odpoczywając możemy dotknąć 
cudów Bożego stworzenia. Pochylmy się w naszym ogródku 
nad mrówką dźwigającą do mrowiska część rozczłonkowanej 
osy. Poobserwujmy z naszego leżaka jak samiec lub samicz-
ka małego ptaszka pracowicie przynoszą złowione owady 
i wkładają je w rozdziawione dziobki swoich stale głodnych 
piskląt. W powrotnej zaś drodze wylatując z gniazd wynoszą 
maleńkie ptasie „pampersiki” upuszczając je w znacznej 
odległości od ptasiego domku. Poznawanie różnych zakąt-
ków naszej Ojczyzny, a coraz częściej także innych krajów, 
to możliwość „wertowania księgi” napisanej przez Stwórcę 
i podziw nad pięknem i różnorodnością fauny i flory. Korzy-
stajmy z poznania i dotknięcia cudów Bożego stworzenia.

To pod takim hasłem odbyła się VII Edycja Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego dla dzieci zorganizowana przez 
Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II. Byłem gościem Gali 
Finałowej i z jakże wielkim podziwem oglądałem poszcze-
gólne prace zakwalifikowane do finału. Niejednokrotnie aż 
trudno było uwierzyć, że malowały je kilkuletnie dzieci. Co za 
wrażliwość, jakie niesamowite oglądanie świata. Także nam 

dorosłym potrzeba, myślę również o sobie, abyśmy potrafili 
na świat patrzeć oczyma dziecka.

Od 2010 r. z biskupem łowickim Andrzejem F. Dziubą i ks. 
kanonikiem Stefanem Balcerzakiem, kolegami mojego rocz-
nika święceń kapłańskich, odwiedzamy polskich misjonarzy 
w różnych zakątkach świata. Rozpoczęliśmy od Dominikany 
a potem były: Argentyna, Wenezuela, Papua Nowa Gwinea, 
Madagaskar i Mauritius, Kuba a w lutym tego roku Zambia. 
Nie są to wczasy, ani wycieczki tylko spotkania z polskimi 
misjonarkami i misjonarzami w miejscach, gdzie głoszą 
Ewangelię, budują szkoły i w nich uczą, prowadzą sierociń-
ce i hospicja, przychodnie i szpitale. Byliśmy w miejscach, 
gdzie nie dotrze żadna wycieczka i w misyjnych domach 
polskich misjonarzy, których przez wiele lat nie odwiedził 
żaden gość z Polski. Biskup Andrzej biegle posługujący się 
siedmioma językami w każdym miejscu z wyjątkowym 
sobie darem nawiązuje bliskie więzi z dziećmi i dorosłymi. 
Koncelebrowane Msze święte, którym przewodniczy ks. 
biskup są zawsze wielkim przeżyciem nie tylko dla nas, ale 
także dla miejscowej ludności. To często pierwsi goście nie 
misjonarze, którzy odwiedzili ich parafię. Kiedy zaś ta parafia 
mieści się w buszu to dla miejscowych wydarzenie jest nie-
zwykłe. Dla nas natomiast te wizyty stwarzają możliwość 
zobaczenia i dotknięcia cudów Bożego Stworzenia a także 
okazję poznania kultury i zwyczajów miejscowej ludności.

Podróż do Zambii prowadziła nas śladami niezwykłego czło-
wieka jakim był Kardynał Adam Kozłowiecki. Mający arysto-
kratyczne korzenie jezuita, więzień obozów koncentracyjnych, 

Dotykając cudów  
BOŻEGO STWORZENIA 
Wakacyjne dni dają okazję 
do wędrówek, wyjazdów, 
wycieczek a może tylko 
odpoczynku na działce lub 
w przydomowym ogródku. 
Każda z tych form spędzania 
wolnego czasu daje nam okazję, 
abyśmy bez pospiechu, z uwagą 
ale i pewną refleksją pochylili się 
nad otaczającą nas przyrodą. 
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Zambia, 2017
Fot.: ks. Ryszard Pruczkowski
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który po wyzwoleniu na własną prośbę pojechał do jezuickiej 
placówki misyjnej w Rodezji Południowej a dzisiejszej Zambii. 
Został pierwszym arcybiskupem Lusaki, a gdy kraj odzyskał 
niepodległość na własną prośbę odszedł ze stolicy arcybisku-
piej, aby mógł jej pasterzem zostać czarny biskup pochodzący 
z tego kraju. Kolejne lata misyjnej drogi, mimo że był arcy-
biskupem, a później Jan Paweł II mianował go kardynałem, 
kontynuował jako zwykły kapłan w parafiach, gdzie probosz-
czami byli polscy misjonarze. Przez 13 lat mieszkał i pracował 
w założonej przez Ojców Jezuitów 1914 r. misji Chingombe, 
należącej do najstarszych takich placówek w Zambii. To przy 
tym kościele bp. Andrzej Dziuba, przy naszym współudziale 
poświęcił marmurową tablicę upamiętniającą pobyt kardy-
nała. Obecny proboszcz tej parafii, pochodzący z Torunia ks. 
kanonik Wojciech Łapczyński przetłumaczył nam w języku 
Bemba wypowiedziane podziękowania mieszkańców wioski. 
Wyrażały one wdzięczność, że poświęcenia tablicy dokonał 
biskup i kapłani z Polski, ojczystego kraju kardynała Adama 
Kozłowieckiego, którego tak bardzo kochali, który czuł się 
Zambijczykiem z polską duszą, a który teraz ma swój grób 
przy katedrze w Lusace. Mówili, że czują teraz jego wzrok, 
gdy spogląda na nich z porcelanowej fotografii.

Ksiądz Wojciech, nasz kierowca i przewodnik po zakonnych 
domach, sierocińcach, szkołach i parafiach zawiózł nas także 
do Parku Narodowego w Bostwanie, w którym na przy-
słowiowe wyciągniecie ręki przechodziły obok nas żyjące 
w stanie wolnym słonie, żyrafy, antylopy, hipopotamy, zebry, 
jednym słowem same cuda Bożego stworzenia. I teraz pi-

sząc te słowa myślę sobie, że gdyby dzieci malujące obrazy 
na konkurs widziały te cuda, tak jak ja miałem szczęście 
je zobaczyć, jakie wtedy byłyby ich dzieła? Już w ostatnim 
zdaniu muszę dodać, że zawsze rozmawiając z misjonarza-
mi mówię, że nasza Fundacja Skarbowości, gdy Bydgoszcz 
odwiedził w 1999 r. Papież Jan Paweł II, w darze na jego ręce 
złożyła kluczyki do terenowego samochodu dla misjonarza 
archidiecezji gnieźnieńskiej pracującego wtedy w Kameru-
nie. To był niezwykły i piękny dar dla kościoła misyjnego od 
prawocników skarbowości.

Ks. kanonik Ryszard Pruczkowski  
Diecezjalny Duszpasterz Skarbowców, Bydgoszcz

Zambia, 2017. Na zdjeciu od prawej: ks. Ryszard Pruczkowski, 
biskup łowicki Andrzej Dziuba, ks. kanonik Stefan Balcerzak
Fotografie pochodzą ze zbiorów ks. Ryszarda Pruczkowskiego
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Dwie rączki dziecka „oglądające” świat to Cuda Bożego 
Stworzenia „widziane” przez 9-letniego Radka z głęboką 
wadą wzroku, który jest pod opieką Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Ociemniałych w Laskach. Od s. Germany 
opiekującej się Radkiem otrzymaliśmy pięknego maila: 
„Radek (i jego mama) byli bardzo zaskoczeni tak pięknymi 
nagrodami. Prosili przekazać podziękowania. Dla nich obojga 
było to również potwierdzenie, że Radek ma możliwości... 
Dziękujemy. Dowiedziałam się także, że Radek wszędzie 
chce zabierać ze sobą statek piracki... nawet do samochodu, 
gdy jedzie na zakupy :)Chyba wzajemnie pomagamy sobie 
w odkrywaniu sensu tego co robimy :)”

Zapraszamy wszystkie 
dzieci do lat 12 do 
udziału w kolejnej 
edycji konkursu, która 
zostanie ogłoszona już 
w styczniu.

Konkurs będzie miał 
rangę międzynarodową 
- swój udział 
zapowiedziały dzieci 
z Anglii, Hiszpanii, 
Niemiec, USA  
oraz Australii.

Szczegóły:

Cuda Bożego Stworzenia  
widziane oczami dzieci 

Gala Finałowa VII Konkursu Plastycznego dla Dzieci  
pt. Cuda Bożego Stworzenia – Laureaci

Wojtuś i Hania Grochowscy,  
I i III nagroda w kat. dzieci do lat 6,  
Celestynów

Kacper Trepanowski, 11 lat, Mińsk Mazowiecki,  
kat. dzieci z niepełnosprawnością  

„„Strumień się nie zdumiewa,  
gdy spada, ale  
zdumiewa się człowiek...” 
św. Jan Paweł II, Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.
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Majka Matyjaszek, 6 lat, Radzyń Podlaski.  
Wyróżnienie, kat. dzieci do lat 6

Ula Zielińska, 11 lat, Trzebiatów. II nagroda, kat. 9-12 lat

Hania Grochowska, 4 lata, Celestynów. III nagroda, kat. dzieci do lat 6

Zosia Szóstka, 12 lat, Łódź. Wyróżnienie

Maciej Maruszewski, 10 lat, Łódź. III nagroda, kat. 9-12 lat 

Marcjanka Matysiak, 8 lat, Mszczonów. Wyróżnienie, kat. 6-9 lat
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Czym jest CSR? Jest sposobem na pokazanie ludzkiej twarzy 
organizacji bądź firmy, w której pracujemy. Pokazaniem, że 
oprócz wydajności, mierników i wykonania planu ważne jest 
również podmiotowe traktowanie pracowników, odpowie-
dzialne i przyjazne podejście do osób, które obsługujemy, 
aktywne działanie w środowiskach lokalnych, słowem 
dostrzeganie i pozytywne reagowanie na to, co nas otacza.

Teraz ważna uwaga! Nie powinno się mylić CSR z public 
relations. Społeczna odpowiedzialność ma zmieniać na 
lepsze nas i wszystko wokół. Trwale poprawiać standardy, 
a nie tylko chwilowo wpływać pozytywnie na wizerunek.

Czy w skarbowości funkcjonuje CSR? Myślę, że tak, choć 
nie poukładany i nie do końca uświadomiony. A konkretnie? 
Przyjrzyjmy się CSR wewnętrznemu, który nas, pracowników 
dotyczy najbardziej. Pokażemy w kilku akapitach akcję wo-
lontariatu pracowniczego, która miała miejsce w Warszawie, 
przy ul. Świętokrzyskiej 12, w sobotę, 9 września tego roku.

Potrzeba matką wynalazków! Sobotnie odpracowywanie 
wolnych dni w Ministerstwie Finansów „wytworzyło” w pra-
cownikach potrzebę zorganizowania opieki dla swoich dzieci. 
Na tę potrzebę chętnie odpowiedział Zespół ds. Komunikacji 
wewnętrznej i Odpowiedzialności społecznej oraz ponad 
setka wolontariuszy. Dzięki temu mogliśmy przygotować 
atrakcje dla ponad 130 dzieci, a każdy wolontariusz prze-
znaczył na to nie więcej niż godzinę swojego czasu!

W ramach projektu CSR – wolontariusze, w tym również 
rodzice, przygotowali i poprowadzili dla dzieci przeróżne 
zajęcia. Trwały one cały dzień i były podzielone tak, by 
każda grupa wiekowa znalazła dla siebie coś interesującego. 
Ponieważ akcja była bezkosztowa, znaleźliśmy sponsorów. 
Nasi podopieczni zjedli drugie śniadanie dzięki firmie KOMA, 
która prowadzi na co dzień ministerialną stołówkę, jabłka 
zasponsorował nasz ulubiony dostawca owoców – pan 
Wasiak, a wodę dostaliśmy od firmy Żywiec Zdrój.

CS
R Czy w skarbowości 

funkcjonuje CSR?  
Mamy na to dowody 

Choć należy przyznać, że 
to, o czym huczy w biznesie 
i co jest na świecie uznawane 
za standard, w naszej 
administracji funkcjonuje 
in cognito. Konia z rzędem 
temu, kto zastanawia się nad 
społeczną odpowiedzialnością 
naszej administracji.
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Dzieci, ponieważ miały od 4-15 lat, podzielili-
śmy na trzy grupy wiekowe. Maluchy zaprosili-
śmy na sesję kostiumową, gdzie poprzebierały 
się za swoich ulubionych bohaterów, Alicja 
Romanowska i Małgosia Helwich malowały 
im buzie, Jola Czarnocka dodatkowo robiła 
tatuaże. Do sesji zdjęciowej wykonanej przez 
Rafała Czerniaka zapraszał, fantastycznie od-
najdujący się w roli pirata – Marcin Andrze-
jak. Dominika Tomasiewicz z Fundacji Forani 
ze swoimi wolontariuszami zorganizowała 
warsztaty plastyczne, a Tomasz Michalski 
z firmy Żywiec Zdrój poprowadził dla najmłod-
szych konkursy na temat wody. Super zabawy 
z muzyką organizowała Joanna Lenart.

W tym samym czasie starsze dzieci uczest-
niczyły w poważnej dyskusji z podinspek-
torem celnym Piotrem Tałałajem na temat 
bezpieczeństwa i zagrożeń, na które można 
się natknąć poza domem oraz miały szkolenie 
z ratownik Pamelą Idźkowską z udzielania pierwszej pomo-
cy. Był też czas na oglądanie wozu strażackiego, gaszenie 
pożaru na trawniku, konkursy, rysowanie i zabawy pod 
opieką Alicji Michalskiej.

Równolegle najstarsza grupa zwiedzała gmach z Blanką 
Brzozowską, a podczas podchodów szukała skarbu pod 
czujnym okiem Elwiry Banaszek i poznawała świat niewido-
mych podczas zajęć prowadzonych przez Karolinę Orabczuk 
z Fundacji Edukacji Nowoczesnej. Na koniec dnia najstarsze 
dzieci spotkały się z Dyrektorem Generalnym MF, Adamem 
Niedzielskim i dyskutowały oczywiście o finansach. Furorę 
zrobiło koło WIEDZY, które kręcąc się wskazywało na wy-
grywane nagrody. Koło zostało przygotowane specjalnie 
na tę okazję przez „naszych” stolarzy.

Dzieci ze wszystkich grup spotkały się tylko raz, podczas 
wspólnego zdjęcia przy fontannie przed gmachem Mini-
sterstwa i były bardzo zdziwione, że jest ich aż tak dużo! 

Był to dla nich naprawdę udany dzień i już czekają na nasze 
kolejne zaproszenie.

Czy warto podjęć pałeczkę? Co do tego, nie mam wątpli-
wości. W każdym naszym urzędzie jest wiele do zrobienia 
i wielu chętnych do pomocy i gwarantuję, że pozytywny 
efekt przerośnie wasze oczekiwania. Powodzenia!

Blanka Brzozowska i Alicja Michalska 

Zespół ds. Komunikacji 
wewnętrznej  

i Odpowiedzialności 
społecznej

CS
R

CSR – (ang. Corporate Social 
Responsibility), tłumaczone jako 
Społeczna Odpowiedzialność 
Przedsiębiorstw, zgodnie z definicją 
Komisji Europejskiej z 2011 r., to 
„odpowiedzialność przedsiębiorstw za 
ich wpływ na społeczeństwo”. Wpływ 
ten ma wielowymiarowy charakter 
i przejawia się nie tylko w dbałości firm 
o środowisko naturalne, pracowników 
i warunki pracy. Jest on także widoczny 
w prowadzeniu działalności w oparciu 
o podobne wartości, w zachowaniu 
należytej staranności w procesach 
produkcyjnych oraz całym łańcuchu 
dostaw. 

Przykłady działań z zakresu CSR:

• Pracownicy elastyczny czas pracy, home-
office, ubezpieczenia grupowe, karty 
sportowe, pakiety medyczne, profilaktyka 
zdrowotna 

• Społeczeństwo wsparcie finansowe 
organizacji społecznych, wolontariat 
pracowniczy, edukacja finansowa (seniorów, 
dzieci, osób zagrożonych marginalizacją)

• Środowisko segregacja śmieci 
(elektrośmieci, nakrętki), oszczędzanie 
wody, energii, polityka flotowa 

• Rynek – Klienci prowadzenie 
odpowiedzialnej sprzedaży, wprowadzenie 
zrównoważonego łańcucha dostaw, 
prowadzenie dialogu z klientami
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Dziękujemy za zaufanie jakim została 
obdarzona Fundacja Skarbowości!

Z programu Ubezpiecz Dobrze i Świadomie Swoje Dziecko 
w roku szkolnym 2017/18 skorzystało już 2 931 dzieci, 
młodzieży i studentów!

Aby jak najlepiej zadbać o dzieci i młodzież w razie wypadku 
Fundacja Skarbowości nawiązała współpracę z PKU Broker 
w ramach CSR – Corporate Social Responsibilyty (Społeczna 
Odpowiedzialność Przedsiębiorstw). Dzięki temu udało się 
wypracować i wdrożyć wyjątkowy program, który:

•   Doskonale chroni ubezpieczone dzieci i młodzież 
w razie wypadku

•   Gwarantuje błyskawiczny proces ubezpieczenia 
poprzez dedykowaną programowi platformę online

•   Daje możliwość pobrania certyfikatu potwierdza-
jącego ubezpieczenie natychmiast po opłaceniu 
składki

•   Gwarantuje możliwość przystąpienia do programu 
w dowolnym momencie roku szkolnego

•   Gwarantuje doskonałą obsługę prawną w przypadku 
likwidacji szkód

•   Gwarantuje dostęp do informacji dotyczących innych 
projektów realizowanych przez Fundację Skarbo-
wości

Nasze działania CSR 

Czy mogę ubezpieczyć dziecko 
uczęszczające do żłobka/
przedszkola?

Tak, możemy ubezpieczyć dziecko 
uczęszczające do żłobka/przed-
szkola o ile ukończyło 1 rok życia.

Czy mogę ubezpieczyć dziecko jeśli 
nie jestem pracownikiem KAS?

Tak, w ramach programu NNW 
każde dziecko może zostać 
ubezpieczone. Program może 
być polecany wśród znajomych, 
przyjaciół, na spotkaniach Rad 
Rodziców.

Do kiedy mogę ubezpieczyć swoje 
dziecko?

Dziecko możemy ubezpieczyć 
w dowolnym momencie roku 
szkolnego. Należy tylko pamiętać: 
1)  składka niezależnie od okresu 

ubezpieczenia jest stała 
2)  ochrona ubezpieczeniowa 

zakończy się 31 sierpnia lub 
30 września w zależności od 
wybranej opcji

Ubezpieczyłem dziecko 
w programie oferowanym przez 
szkołę. Czy mogę dodatkowo 
ubezpieczyć dziecko w ramach 
programu Fundacji Skarbowości?

Tak, można dodatkowo ubezpie-
czyć dziecko i zyskać dodatkową 
ochronę w dowolnym momencie 
roku szkolnego.

Jak ubezpieczyć dziecko?
Dzieci ubezpieczamy poprzez 
platformę internetową 
fundacja.pkubezpieczenia.com

Kiedy otrzymam certyfikat 
ubezpieczenia?

Certyfikat ubezpieczenia gene-
rowany jest automatycznie po 
opłaceniu składki i przesyłany 
na adres mailowy oraz można go 
pobrać bezpośrednio ze strony 
internetowej kilka minut po opła-
ceniu składki.

Od kiedy rozpocznie się ochrona 
ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpocznie się kolejnego 
dnia po opłaceniu składki.

Jak mogę opłacić ubezpieczenie 
NNW?

Opłaty za ubezpieczenie NNW 
możemy dokonać:
-  z internetowego konta banko-

wego
- kartą płatniczą
- przelewem zwykłym

Czy w kwestionariuszu wpisujemy 
telefon i adres mailowy dziecka?

W kwestionariuszu podajemy 
adres email i numer telefonu 
opiekuna dziecka.

Czym różni się ubezpieczenie NNW 
za 40 zł od ubezpieczenia za 59 zł?

W ramach ubezpieczenia za 59 zł 
objęte są zdarzenia powstałe 
podczas wyczynowego uprawia-
nia sportu np. w ramach klubu 
sportowego, jazdy konnej.

Co zrobić gdy np. w imieniu dziecka 
pojawiła się literówka?

Weryfikacja ubezpieczenia na-
stępuje w pierwszej kolejności 
poprzez numer PESEL i najważ-
niejsze, aby to on był prawidłowy.

Jacek Prażyński i Piotr Kęsicki, PKU Broker

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia NNW

Chesz wiedziec więcej?  
Zadzwoń do opiekuna projektu:  
Jacek Prażyński,  
tel.:  668-468- 516 
nnw@pkubezpieczenia.com
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Wyróżnia nas to, że dbamy o naszych 
Darczyńców i dostarczamy satysfakcji 
z pomagania! 
Dołącz do nas, przekonaj się sam! 

1.  Powierz swój 1% w dobre ręce KRS 0000039541 i podaj 
dalej – opowiedz o nas swoim znajomym, przyjaciołom, 
rodzinie

2.  Zostań Regularnym Darczyńcą Fundacji i twórz z nami 
Fundusz Darczyńców, a w razie potrzeby korzystaj ze 
wsparcia i ochrony fundacja.pkubezpieczenia.com

3.  Przekaż dowolną darowiznę dla wybranego Podopiecz-
nego: www.fundacjaskarbowosci/podopieczni

4.  Pomagając – oszczędzaj! Kupuj przez portal www.fa-
nimani/fundacjaskarbowosci. Każdy zarejestrowany 
użytkownik otrzymuje co tydzień nowe kody rabatowe 
na zakupy przez internet w ponad 900 sklepach inter-
netowych znanych marek.

5.  Zostań Dobrym Duchem Fundacji lub wybranego 
Podopiecznego i przynajmniej raz w tygodniu wyślij 

Dobrego SMS-a pod numer 72 601 o treści WSPIERAM 
lub WSPIERAM.numer podopiecznego (2,46 z VAT, regulamin: 
www.fundacjaskarbowosci.pl)

6.  Zostań SkarboWolontariuszem:  
www.fundacjaskarbowosci/skarbowolontariat

7.  Weź udział w Mistrzostwach Polski o Puchar Ministra 
Rozwoju i Finansów jako zawodnik albo kibic

8.  Weź udział w konkursach z wartością dodaną:
•  KILOGRAMY DOBRA
•  EkoSkarbuś
•  Miss, Mister Skarbowości
•  Osobowość Skarbowości
•  SkarboWolontariusz Roku

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas:  
biuro@fundacjaskarbowosci.pl,  
zadzwoń: 52 332 92 41, 608 343 475 
www.fundacjaskarbowosci.pl

Zmieniaj z nami świat na lepsze! 
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Łącznie to już 3 274 656,22 zł

dla Podopiecznych Fundacji z 1%
To dzięki Wam, ludziom wrażliwym 
na  potrzeby drugiego człowieka, 
możemy realizować misję i wizję 
Fundacji Skarbowości, pomagając tym, 
którzy znaleźli sie w trudnej sytuacji 
zdrowotnej czy losowej.

CZY WIESZ, ŻE...  liczba podatników, którzy w rozliczeniu za 2016 r. 
zadeklarowali przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego wyniosła 13,6 mln, co stanowiło 50% ogólnej liczby podatników.

Z rozliczeniaza rok podatkowy 2016
Fundacja Skarbowości 

im. Jana Pawła II uzyskała

Powierz swój w dobre ręce...
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