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Dzień dobry Panie Prezesie!
Miło mi jest niezmiernie jak też moim pracownikom,
że Państwo pamiętacie o nas i nawet na maleńką
chwilę nie zapominacie o nas. To świadczy tylko o Waszym ogroooomnym sercu, w którym jest dobroć,
miłość i szacunek. Zatem my wszyscy w zamian za tak
ogromną życzliwość jaką nas obdarzyliście również
przyłączamy się do prowadzonych za Państwa pośrednictwem akcji. Propagujemy wśród nas i naszych
najbliższych a także naszych znajomych powzięte
przez Was cele i przyłączamy się z całego serca w te
wielkie czyny. Z mojej strony ogromnym wsparciem
jest Pani Magda Szymańska, która nieustannie prowadzi „kampanię” informacyjną o nowinkach jakie
Fundacja Skarbowości podejmuje w celu niesienia
pomocy swoim podopiecznym i nie tylko. Pani Magda
na bieżąco identyfikuje działania, aby z dnia na dzień
coraz to bardziej zaangażować nas wszystkich, którzy przez pryzmat codziennych obowiązków mogliby
zapomnieć o Fundacji i jej celach. Ale zapewniam Pana,
że nie ma możliwości puścić w niepamięć najmniejszych działań Fundacji - mając wśród tak wspaniałych
pracowników Panią Magdę Szymańską.
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Jeszcze raz bardzo dziękuję za życzliwość i pamięć,
a my ze swej strony będziemy poszerzać grono osób,
które również tak jak Wy Państwo chcą przyczynić
się odrobiną dobrych uczynków po
to, aby dać wielkie szczęście i pomoc
potrzebującym.
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Od wydawcy

Skarbowcy

dla Niepodległej
to brzmi dumnie
„Polska będzie wielka
albo nie będzie jej wcale...”
Marszałek Józef Piłsudski

Sto lat temu Polska odzyskała Niepodległość! W „Czasopismach Skarbowych” w roku 1928 Skarbowcy pisali:
Pracujemy w jednym z najważniejszych działów służby
państwowej. Zasada „silna armja i silny skarb” i w dzisiejszych czasach nie straciła na aktualności. Jeżeli kto, to
my właśnie możemy się przede wszystkiem przyczynić,
aby Skarb, ten nerw ożywczy życia państwowego, stał na
wysokości zadania. My, pracownicy skarbowi, w lwiej części
doprowadzić możemy do tego, że obok potęgi militarnej
stanie druga równorzędna potęga — silny Skarb — najlepsza rękojmia naszej niepodległości.

istotne, aby pracując tu i teraz mieć w sercu, tak jak Oni,
wielkie i szlachetne cele, które są w stanie uszlachetnić
naszą ciężką i nie zawsze docenianą pracę oraz nadać tej
pracy pełne głębokiego sensu znaczenie.
Fundacja Skarbowości z wielką świadomością realizacji
swojej misji na rzecz ciężko chorych Skarbowców i ich rodzin
pragnie też służyć całemu środowisku oraz przyczyniać
się realnie do budowania godności, etosu, prestiżu oraz
tożsamości zawodowej pracowników skarbowych.
Realizacji tego celu służy m.in. opracowanie i wdrożenie
autorskiego projektu ETOS I PRESTIŻ SKARBOWCA, którego
elementem są przeprowadzane obecnie, w IAS na terenie
całego kraju, szkolenia warsztatowe. Po kilku spotkaniach
wyłania się jedna najistotniejsza myśl: Istnieje ogromna
potrzeba budowania tożsamości zawodowej Skarbowców,
istnieje ogromna potrzeba budzenia świadomości jak ważną
i istotną rolę odgrywa praca skarbowców w organizmie jakim jest polska administracja państwowa. Istnieje w końcu
ogromna potrzeba odbudowania poczucia dumy, godności
i prestiżu pracy urzędnika skarbowego (więcej nt. Projektu:
s. 14). Jednym z elementów budowania naszej tożsamości
zawodowej niech będzie też uświetnienie 100-ej rocznicy Odzyskania Niepodległości podczas XVII Mistrzostw
Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów, które
odbędą się 25-26 maja w Wiśle. Skarbowcy dla
Niepodległej – pod takim hasłem będzie przebiegała nasza impreza sportowo-integracyjna.
Podczas Mistrzostw nie zabraknie elementów
patriotycznych. Liczymy także na Was. Zachęcamy
do startu w konkurencjach sportowych w strojach
historycznych nawiązujących do pięknej rocznicy.
Liczymy na Waszą pomysłowość! Skarbowcy dla
Niepodległej – to brzmi dumnie!

Świadomość Skarbowców w postrzeganiu swojej pracy
jako służby na rzecz odradzającej się Rzeczpospolitej jest
prawdziwie imponująca i w wielu wypowiedziach pracowników skarbowych z tamtego czasu odnajdujemy poczucie
prawdziwej dumy i satysfakcji z pełnienia tej służby.
Skarb Państwa – ten nerw ożywczy życia państwowego,
to brzmi dumnie. Nasuwa się jednak pytanie: Czy my, po
tylu latach od odzyskania niepodległości, potrafimy myśleć
o swoim państwie jak nasi przodkowie? Czy potrafimy myśleć o swojej pracy jak o służbie, realizacji misji na rzecz budowania państwowości polskiej i rozwoju naszej Ojczyzny?
Wolność i niepodległość jest nam nie tylko dana, ale przede
wszystkim „zadana”,
o czym przypominał wielokrotnie św. Jan Paweł II.
Niepodległość i wolność
to stan umysłu, stan ducha i sposób myślenia.
To niesłychanie istotne,
aby pracując tu i teraz
mieć w pamięci swoich
poprzedników, ich poświęcenie graniczące
często z heroizmem
i oddaniem życia za Niepodległą! To niesłychanie
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Związani ze Skarbowością

Krajowy duszpasterz KAS
Ksiądz Marian Midura urodził w Mielcu, ale dzieciństwo spędził
w Wadowicach Górnych. Egzaminem maturalnym ukończył
naukę w Technikum Elektrycznym w Mielcu. Po maturze
wstąpił i studiował w Seminarium Duchownym „Hosianum”
w Olsztynie. W roku 1987 zakończył studia i na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał tytuł magistra
teologii.

Po święceniach kapłańskich, które przyjął w 1987 r., ks.
Marian Midura pracował jako wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostródzie. W 1993 r. wyjechał
jako misjonarz do afrykańskiej diecezji Kimberley w Bophuthatswana (państwo to weszło później w skład RPA),
gdzie pracował jako misjonarz wśród ludzi z plemienia
Tswana. Oprócz pracy ewangelizacyjnej, ksiądz udzielał
się charytatywnie: budowa ośrodków zdrowia, przedszkoli,
szkół, tworzenie zespołów sportowych. Podczas pobytu na
misji w Afryce ksiądz opanował język jakim posługują się
tubylcy – język setswana.

w postaci znaków drogowych tzw. Alei Bezpiecznego Kierowcy, Pieszego i Rowerzysty. Wraz ze współpracownikami
z MIVA Polska jest autorem „Dekalogu Kierowcy” – MIVA
Polska. Od roku 2013 jest delegatem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiej ds. Misji i prowadzi Warmińskie Diecezjalne
Dzieło Misyjne.
Ks. Marian Midura jest twórcą i inicjatorem wystaw: „Jak
podróżują ludzie”, „Afrykanin a Biblia”, „Mleczko & Hołowczyc
– Bądź bezpiecznym kierowcą” i „MIVA Polska – pomagamy polskim misjonarzom”, „Rajd Dakar i Misjonarze” oraz
współorganizatorem wystaw Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji ”Dzieci Afryki”, „Afrykańska Szkoła” i „Szpitale
w Zambii”. Współpracował też w przygotowaniu i przeprowadzania ogólnopolskich akcji: „Mój szkolny kolega z Afryki”.

Po powrocie do Polski w październiku 1999 r. rozpoczął pracę
w Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W ramach Komisji założył on organizację MIVA Polska, która pomaga misjonarzom
w zakupie środków transportu. W 2005 r. został powołany
Konferencję Episkopatu Polski na pierwszego Krajowego
Duszpasterza Kierowców. W 2006 roku obronił doktorat
w specjalizacji z misjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W grudniu 2007 r. został mianowany przez Biskupa polowego
Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusza Płoskiego kapelanem-koordynatorem Duszpasterstwa Służby Celnej na region
północno-wschodni kraju: Izby Celne w Olsztynie, Gdyni,
Toruniu i Białymstoku – od 3.03.2008 jest kapelanem w Izbie
Celnej w Olsztynie. Od roku 2007 do 2011 był dyrektorem
Ośrodka Caritas w Rybakach i ten ośrodek w tym czasie
został gruntownie wyremontowany i bardzo nowocześnie
wyposażony szczególnie w systemy grzewcze.

Wraz z Naukowym Kołem Misjologów przy UKSW w Warszawie, ks. Marian Midura zainicjował szereg cennych
misyjnych akcji, m.in. coroczne Dni Afrykańskie, Misyjną
Olimpiadę Znajomości
Afryki, sympozja misjologiczne. Jest współautorem ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych „Mój szkolny kolega z Afryki”. W 2012 roku
konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
otrzymał wyróżnienie w kategorii Osoba Roku. Bardzo
aktywnie dalej działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na
drogach współpracując z Policją, ITS-em oraz organizacjami pozarządowymi. W 2014 roku otrzymał „Złotą Tarczę
Bezpieczeństwa” od Fundacji Kierowca Bezpieczny z okazji
dziesięciolecia jej istnienia. Jest odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla Policji - kilka lat pełnił jako wolontariusz
funkcję Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Jako kapelan Służby Celnej prowadził wiele akcji duszpasterskich wspierających funkcjonariuszy i pracowników
Służby Celnej i członków ich rodzin. Zdał egzaminy oficerskie
w Służbie Celnej i ma stopień podinspektora Celnego. Był
też proboszczem parafii pw. Św. Stanisława w Waplewie.
Obecnie przeniesiony do Warszawy jest kapelanem Krajowej Administracji Skarbowej i pomagając w Caritas Polska
zajmuje się sprawami Afryki.

Ks. Marian Midura jest autorem książki „Wkład polskich
misjonarzy i misjonarek w rozwój Kościoła katolickiego
w Senegalu” oraz szeregu artykułów i publikacji na temat pracy polskich misjonarzy, zwłaszcza w kontekście
ich zaopatrywania w środki transportu, a także poprawy
bezpieczeństwa na drogach, które ukazały się w różnych
katolickich i specjalistycznych czasopismach.
W roku 2004 ks. Marian Midura zainicjował ogólnopolski
program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „Krzyś”
– trzeźwy i życzliwy kierowca. Jest też twórcą wystawy
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Niech żyje bal!
Dni od Sylwestra do wtorku
poprzedzającego środę popielcową to
karnawał – czas zabawy, radości i balów.
Myślę, że niewiele jest osób, które choć raz
w życiu nie uczestniczyły w karnawałowym
balu. Mój pierwszy bal odbył się
w przedszkolu w Kruszwicy.

sobie jednak, że kapłan chcąc być blisko ludzi musi umieć
płakać z tymi, którzy płaczą, ale także cieszyć się i radować
z tymi, którzy się radują. Moja obecność wśród bawiących
się została dobrze przyjęta ja zaś mogłem zobaczyć jak
wspaniale bawią się skarbowcy oraz ich goście. W dniu 20
stycznia 2018 r. odbył osiemnasty bal w historii Fundacji.
W większości z nich uczestniczyłem przez pierwsze dwie
godziny, ale nawet ten krótki czas pozwolił mi zobaczyć, że
skarbowcy nie tylko sumiennie pracują, nie tylko darem serc
wspierają najbardziej potrzebujących, nie tylko organizują
sportowe Mistrzostwa Polski, ale jakże wspaniale potrafią
się bawić. Prowadzący bal niezastąpiony w pomysłach wodzirej Krzysztof Filasiński wcielając się w postacie najsłynniejszych śpiewaków, artystów i piosenkarzy zapisuje się
głęboko w sercach wszystkich uczestników tych radosnych
spotkań, a liczne konkursy i piękne nagrody są jak zamorskie
przyprawy podnoszące smak i tak już doskonałych potraw.

XVIII Charytatywny Bal Fundacji Skarbowości. Zdjęcie ze zbiorów Fundacji Skarbowości

Na pamiątkowej niewielkiej fotografii stoję w smokingu
uszytym przez mamę mając na głowie cylinder zrobiony
przez tatę. Trzymam za rękę Grażynkę z mojej grupy i jestem dumny, że nam przypadła w udziale rola prowadzenia
poloneza rozpoczynającego zabawę. Poprzez przedszkole,
szkołę podstawową i całe Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Inowrocławiu zawsze tańczyłem w zespole tanecznym, a w szkole średniej byłem nawet wodzirejem na
szkolnych imprezach, ale żadna z nich nie była balem. Nie
mieliśmy nawet balu maturalnego. Po maturze wstąpiłem
do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego
w Gnieźnie i od tego czasu aż po dzień dzisiejszy nie tańczę,
choć bardzo to lubiłem, ale z radością patrzę na bawiących
się ludzi.
Drugi bal w moim życiu był Balem Fundacji Skarbowości
organizowanym przez Prezesa Sławomira Dworskiego i jego
najbliższych współpracowników. Nie ukrywam, że idąc na
tę karnawałową zabawę w sutannie trochę się zastanawiałem czy nie lepiej wziąć garnitur i koloratkę. Pomyślałem

Bale Charytatywne Fundacji Skarbowości pozostawiają
po sobie nie tylko wspomnienia, nawiązane znajomości
i przyjaźnie, pamiątkowe fotografie, ale także
konkretną pomoc. Ostatni osiemnasty bal
– możemy tu powiedzieć, że osiągnęliśmy
dojrzałość – dedykowany był Podopiecznej
Beacie Kozłowskiej pracującej w MF, chorującej na stwardnienie rozsiane. Noworoczna
Kampania „Blumil dla Beaty”, czyli nowoczesny dwukołowy wózek elektryczny dla Niej
miała swój finał na naszym Balu. Teraz Pani
Beata będzie mogła, mimo ciężkiej choroby,
samodzielnie uczestniczyć w spacerach, zakupach czy odwiedzinach przyjaciół. Myślę, że
wszyscy czytający ten tekst (ja też do nich
należę) życząc Pani Beacie zdrowia i pięknych
chwil teraz zaśpiewają: NIECH ŻYJE BAL!
Ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski
Duszpasterz Skarbowców
Diecezji Bydgoskiej

Kwartalnik Fundacji Skarbowości
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Godne naśladowania

Idea i rezultaty dzieła

wigilia bez granic
Instytut Myśli Schumana realizuje misję
szerzenia i wdrażania idei Sługi Bożego
Roberta Schumana w oparciu o wartości
chrześcijańskie. Promujemy Wspólnotę
Narodów Europy i powrót Europy do jej
chrześcijańskich korzeni.

Jesteśmy Fundacją „non-profit” a nasze działania społeczne
dotyczą sfery kulturalnej, charytatywnej, demokratycznej
i gospodarczej. Realizujemy wiele dzieł, które są wkładem
Polski do budowania: demokracji w Europie, solidarności
gospodarczej, relacji między obywatelami różnych narodów
i rozwoju Polski.

stanowić dobrą płaszczyznę do przekazywania w sposób
praktyczny wartości, którymi żyjemy, ale i teoretycznej
wiedzy o naszej historii i kulturze.
Dzieło to ma charakter długoterminowy i jego realizacja
w dalszej kolejności obejmuje szereg działań w ciągu całego
2018 roku a zaczęło się od zaproszenia cudzoziemców
do polskich rodzin na Wigilię 24 grudnia 2017 r. W 2016 r.
Instytut Myśli Schumana zainicjował „Wigilię bez granic”
w wersji pilotażowej, a obecnie upowszechniamy ją na cały
kraj. W 2016 w „Wigilii bez granic” wzięło udział kilkaset
Polaków i cudzoziemców, zaś w 2017 było 10 krotnie więcej
uczestników. Naszym zamiarem jest, aby proces kontynuować w miarę możliwości w przyszłości, co będzie zależne
od wsparcia tego dzieła przez różne podmioty, instytucje
i wolontariuszy w formie finansowej, organizacyjnej i zasobowej. Do szczegółowych celów tego dzieła należą:

Projekt „Wigilia Bez Granic” polega na systemowym procesie
budowania relacji między cudzoziemcami a Polakami. Jest
odpowiedzią na narastającą z różnych powodów migrację
ludności na świecie, która wymaga zarówno od gości jak
i od gospodarzy konkretnych wysiłków i reakcji. Projektu
nie należy kojarzyć z tzw. problemem uchodźców czy muzułmanów.
Różnice kulturowe prowadzą do różnego rodzaju nieporozumień i napięć. Szeroko zakrojona inkulturacja pojmowana
jako proces stopniowego wrastania jednostki w kulturę
otaczającego ją społeczeństwa wydaje się być nieodzowna.
Bardzo ważną sprawą jest zapoznawanie cudzoziemców
na różne sposoby z naszą historią, tradycją, kulturą i wiarą
chrześcijańską oraz jej uniwersalnymi wartościami.

• Zapoznanie cudzoziemców z historią Polski.
•	Zapoznanie i zbliżenie cudzoziemców do wiary,
kultury i tradycji polskiej.
•	Stworzenie więzów wspólnotowych pomiędzy
cudzoziemcami i Polakami.
•	Wsparcie cudzoziemców w asymilacji do warunków i zasad życia społecznego w Polsce.

Ważne jest przekonanie Polaków do dobrze rozumianej
otwartości, bez rezygnacji z własnych wartości, do pewnego rodzaju praktycznej wrażliwości na potrzeby innych,
którym trzeba pomóc odnaleźć się w innej
kulturze. Ale nic nie zastąpi bezpośrednich
relacji międzyludzkich.
Wzorując się na Robercie Schumanie jesteśmy przekonani, że dobre relacje międzyludzkie będą owocowały właściwymi relacjami w różnych dziedzinach życia społecznego,
gospodarczego i politycznego zarówno
w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Jako Polacy mamy też wspaniałe
doświadczenie Pierwszej Rzeczpospolitej.
Dlatego proponujemy „Wigilię bez granic”
jako okazję do nawiązania i rozwijania relacji
między Polakami i cudzoziemcami, co będzie
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Wigilia bez granic...

•	Tworzenie dobrego fundamentu dla pozytywnych
relacji gospodarczych pomiędzy podmiotami prowadzonymi przez Polaków i cudzoziemców.
•	Szerzenie dobrego imienia Polski w Europie i na
świecie przez pozytywne doświadczenia wynoszone przez cudzoziemców w kontakcie z Polakami i z polskimi zwyczajami i tradycją.
•	Tworzenie w oczach cudzoziemców pozytywnego
wizerunku chrześcijaństwa, wiary chrześcijańskiej
i wynikającymi z nich uniwersalnymi wartościami
ważnymi dla Jedności, Solidarności i Pokoju w Europie i świecie.

wydane zostały także przez polskie rodziny. Cudzoziemcy
z własnej inicjatywy podjęli działania w kierunku promocji
tego dzieła w swoich środowiskach.
Chcemy podkreślić, że ambasadorzy krajów europejskich
w tym między innymi ambasador Norwegii bardzo popierają
przedmiotowe przedsięwzięcie. Silne poparcie dla tego
dzieła uzyskaliśmy także ze strony Biskupów, Prymasa
Polski, Senatorów PIS, Parlamentarnej Grupy Schumana
w Polsce, Caritas Polska i różnych mediów a także różnych
instytucji samorządowych w Polsce.
Na stronie www.WigiliaBezGranic.com zamieściliśmy szereg relacji filmowych z przedmiotowego dzieła, w których
wystąpili uczestniczy Wigilii bez granic. Na stronie internetowej znajduje się także wystąpienie Pani Ambasador
Węgier, w którym przedstawiła ona bardzo pozytywnie
dzieło Wigilii bez granic oraz omówiła tradycję Świąt Bożego Narodzenia na Węgrzech. Zachęcamy wszystkich do
zapoznania się z tymi relacjami, gdyż oddają one w sposób
bardzo żywy i realny wartość dzieła podejmowanego przez
Instytut Myśli Schumana.

Wymienione cele będą realizowane przez tworzenie tzw.
Grup Schumana, systematyczne spotkania, organizację
wydarzeń, formację i edukację. Jedną z istotnych okazji
do realizacji wymienionych celów będzie organizowany co
roku przez Instytut Myśli Schumana „Europejski Festiwal
Schumana”, który w najbliższym czasie odbędzie się 13
maja 2018 r. Temu dziełu służy także strona www.WigiliaBezGranic.com.
Prowadzona kampania informacyjna za pomocą emisji spotów
w TVP Wiadomości i innych programach w TVP Regionalne
dotarła do ok. 5 mln ludzi. Uruchomioną przez nas stronę
odwiedziło ok. 200 000 Polaków i cudzoziemców. Odnotowaliśmy ok. 180 000 informacji, haseł i poruszanych tematów
nawiązujących do „Wigilii bez granic”. W „Wigilii bez granic”
wzięło udział ok. 3000 Polaków i cudzoziemców, co stanowiło
ok. 10 krotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

W rezultacie „Wigilii bez granic” podjęliśmy decyzję o kontynuacji tego dzieła poprzez „Wielkanoc bez granic”, co będzie
polegać między innymi na zaproszeniu cudzoziemców na
spotkania wielkanocne do polskich rodzin. Takie wnioski
wyszły ze strony dziennikarzy, wolontariuszy i liderów Caritas
Polska a także cudzoziemców. W dalszej kolejności zaprosimy
wszystkich chętnych uczestników „Wigilii bez granic” i „Wielkanocy bez granic” na II Europejski Festiwal Schumana, który
odbędzie się 13 maja 2018 r. w Warszawie, co będzie stanowić
swego rodzaju manifestację radości i jedności w związku
z faktem budowania Wspólnoty Narodów w Polsce.

Patronaty Honorowe dla tego dzieła zostały udzielone
przez kilku wojewodów, biskupów, Urząd ds. Cudzoziemców,
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Telewizja Polska jest Partnerem Kampanii Społecznej. Ponadto jest wielu partnerów
regionalnych i kilkanaście stacji telewizyjnych i radiowych.
Uzyskaliśmy także silne wsparcie ze strony prasy katolickiej,
PAP, KAI i wielu innych. Otrzymaliśmy także ograniczone
wsparcie finansowe od PZU, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Agencji Rozwoju Przemysłu.

Realizacja wymienionych dzieł będzie możliwe o ile uzyskamy wsparcie licznych wolontariuszy w całej Polsce.
W związku z tym liczymy, że cała społeczność Skarbowców
włączy się w dużej skali do tego dzieła i ufamy, że na Was
Drodzy Skarbowcy można liczyć.
Prof. Zbigniew Krysiak
Prezes Instytutu
Myśli Schumana

Drugi etap, który rozpoczęliśmy polega na rozwijaniu relacji pomiędzy Polakami i cudzoziemcami poprzez spotkania w Grupach. W styczniu odbyły się pierwsze spotkania
z uczestnikami Wigilii bez granic w gronie Polaków i cudzoziemców. Cudzoziemcy bardzo pozytywnie odebrali
możliwość spotkania na Wigilii. Takie pozytywne opinie

Fundacja Skarbowości im. Jana
Pawła II nawiązała współpracę
z INSTYTUTEM MYŚLI SCHUMANA, który „podejmuje, poprzez
działanie w różnych obszarach
życia społecznego, rolę integrowania 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 Skarbowych na Jasną Górę, gdzie zabrał
głos na spotkaniu panelowym z uczestnikami
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.
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Serdecznie zapraszamy do udziału w akcjach
organizowanych przez Instytut Myśli Schumana.
Już teraz można wspierać projekty realizowane
przez IMS przy współpracy z Fundacją Skarbowości im. Jana Pawła II przekazując 1% KRS
0000039 541 swojego podatku za rok 2017 dla
Fundacji Skarbowości podając jako cel szczegółowy: 250. Wigilia, Wielkanoc bez granic
Zapraszamy do współpracy!
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DZI A Ł A L NO Ś Ć SP O Ł EC ZNO -K ULT UR A L N A PR ZEDWOJENN YCH SK A RB OWCÓW

skarbowcy
dla niepodległej
w latach 1918-1939
Organizacja administracji
skarbowej po 1918 roku
stanowiła ogromne
wyzwanie dla dziesiątek
tysięcy ludzi. Nie tylko elity
władzy i najwyżsi urzędnicy
państwowi musieli wziąć
na siebie ciężar reform
i budowy całego aparatu
administracyjnego.

Analizując przedwojenne materiały
dotyczące omawianej działalności
można dostrzec, że na pierwszy plan
wysuwały się dwa zagadnienia – biblioteka oraz świetlica skarbowców.
Każde koło stowarzyszenia starało
się pozyskiwać jak największą ilość
książek, które mogłyby służyć skarbowcom w bieżącej pracy. Z racji, iż
określone koła stowarzyszenia miały
możliwość pozyskiwania bardzo wartościowych pozycji to dostępność do
takich dzieł dla pracowników administracji skarbowej było niezwykle
cenne. Co więcej, mogli oni korzystać
z dostępnych egzemplarzy bezpłatnie. Oczywiście biblioteka miała być
istotnym elementem większej całości,
czyli specjalnej świetlicy skarbowców.
Jej charakter był zarówno naukowy,
ideowo-wychowawczy, jak i integracyjny. Świetlica była miejscem spotkań skarbowców na różne okazje,
wśród których prym wiodły zebrania
referatowo-dyskusyjne. Ich idea była
jednakowa dla każdego koła stowarzyszenia w całej Polsce – miały
tworzyć przestrzeń wolnej wymiany
myśli, angażować pracowników do
pogłębiania własnej wiedzy, a także
dokształcać, teoretycznie i praktycznie, w obszarze pracy skarbowej. Przy
świetlicy i bibliotece istniała zazwyczaj
kasa oszczędnościowo-pożyczkowa,
która była do dyspozycji skarbowców.
Warto podkreślić, że tworzenie owych
kas było zawsze inicjatywą oddolną.
Skarbowcy w ten sposób zachęcali
własne środowisko do oszczędzania
zarobionych pieniędzy albo wspierali
tych ze swojego grona, których sytuacja materialna nie była dostatecznie
dobra.

HISTORIA

Wielokrotnie to najniżsi urzędnicy
skarbowi, organizujący swój urząd
i starający się zapewnić budżetowi
odpowiednie wpływy podatkowe, byli
tymi, którzy kształtowali niepodległą
skarbowość.
Wobec czasu historycznego, w jakim
znaleźli się przedwojenni skarbowcy
na szczególną uwagę zasługuje fakt
ich samoorganizacji w ramach Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych
Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na
uwadze rozwój administracji skarbowej, trzeba podkreślić, że szedł
on w parze z kształtowaniem się
lokalnych kół stowarzyszenia, które
zamierzało posiadać swoją strukturę
w niemalże każdym urzędzie skarbowym znajdującym się na terenie
Rzeczypospolitej.
Pod sztandarem Stowarzyszenia
Urzędników Skarbowych skarbowcy
organizowali swoje życie społeczno-kulturalne opierając się bezpośrednio o własną jednostkę skarbową.
Oczywiście ich aktywność na tym
polu była działalnością pozaetatową
i dodatkową, a jej celem była troska
o dobro wspólne, integracja środowiska i poszerzanie wiedzy z zakresu
skarbowości.

(1) 2018

Lokalne koła stowarzyszenia tworzyły specjalne sekcje sportowe, które
starały się organizować przestrzeń do
uprawiania różnych dyscyplin. Znane
są przypadki wynajmowania sal gimnastycznych czy pływalni, kupowania
sprzętu sportowego czy nawet organizowania drużyn tenisa ziemnego.
Skarbowcy inicjowali również wiele
wydarzeń integracyjnych. Na pierwszy
plan wysuwały się wieczory towarzyskie, spotkania wokalno-muzyczne,
wycieczki oraz bale, które cieszyły
się ogromną estymą w wielu polskich
miastach, gdyż gromadziły elitę społeczną, kulturalną i polityczną II Rzeczypospolitej.
Tworzono też Koła Skarbowców przy
organizacjach takich jak Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej czy
Liga Morska i Kolonialna, które to
w latach 30. XX wieku były jednymi
z największych zrzeszeń społecznych
w II Rzeczypospolitej (L.O.P.P ok. 2 mln
członków; LMiK ok. 1 mln członków).
Funkcjonowanie świetlicy, kasy
oszczędnościowo-pożyczkowej,
sekcji sportowych czy biblioteki nie
byłoby możliwe bez zorganizowania
odpowiedniego systemu finansowania. Przedwojenni skarbowy mieli na
to doskonały sposób – tworzyli przy
świetlicach bądź urzędach własne
sklepy, w których sprzedawali np. wyroby tytoniowe, produkty spożywcze,
czy znaczki pocztowe po niższych
cenach niż rynkowe. Asortyment był
skierowany do pracowników administracji skarbowej, którzy kupując
„w swoim sklepie” mogli nadwyżkę
przeznaczyć na bieżącą działalność
społeczno-kulturalną. Integracja
przedwojennych Skarbowców należących do elity odradzającego się
społeczeństwa polskiego budzi podziw do dnia dzisiejszego.
Michał Dworski
Doktorant
Instytutu Historii,
student prawa, KUL

Wśród aktywności społecznych
skarbowców niezwykle ciekawym
aspektem była działalność sportowa.
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Mistrzostwa
Skarbowców

ników, jednak przyjazne twarze kolegów i koleżanek z całej
Polski – ich radość ze spotkania – zachęca nas do dalszego,
sprawnego działania. Wszędzie gwar, śmiech – dużo pytań.
Patrzymy wszyscy na siebie - chwilami trudno nam się odnaleźć. Z minuty na minutę jest coraz łatwiej - uśmiechamy się
wesoło i rejestrujemy kolejne zespoły. Budzi się w nas duch
Spartakiady, który przyjechał z naszymi nowymi kolegami
i koleżankami z całej Polski. Na zegarku prawie 24:00 kiedy
kończymy obsługę ostatnich zawodników - czas odpocząć.

od kuchni

Kolejny dzień – inauguracja Mistrzostw. Ulicami miasta,
a następnie po bieżni stadionu przechodzi wesoły pochód
zespołów w kolorowych strojach. Wspaniałe hasła dodają
nam energii – trzeba przyznać, że pracownicy administracji
skarbowej patrzą na świat w z wielką wyobraźnią, potrafiąc
się integrować, pomimo tak wielu przemian, które miały
miejsce w naszych strukturach w tym okresie. To naprawdę
trzeba przeżyć i zobaczyć – żadne słowa tego nie zastąpią. To
nie tylko wspaniała zabawa, ale również impreza sportowa,
która jednoczy nasze środowisko.

Kiedy otrzymaliśmy informację
o organizowaniu spartakiady w Świnoujściu
zupełnie nas to zaskoczyło – pojawiło
się uczucie strachu przed nieznanym.
Nigdy wcześniej, jako przedstawiciele
Urzędu Skarbowego w Świnoujściu (kibice
czy zawodnicy), nie braliśmy udziału
w Spartakiadzie Skarbowców.

Rozpoczęły się pierwsze zawody, jako organizatorzy zbieramy wyniki i rejestrujemy w przygotowanej aplikacji – wymaga
to dużego zaangażowania, bowiem miejsca poszczególnych
konkurencji odbywają się na terenie całego miasta, jak również w Niemczech. Wszystkie konkurencje przebiegają szybko
i sprawnie – podziwiamy trud zawodników przełamujących
swoje bariery i ich wielką radość po zakończeniu konkurencji.
Zajęte miejsce się nie liczą – najważniejsza jest dobra zabawa
i wygrana z samym sobą. Każdy dzień kończy się wręczaniem
medali i dyplomów oraz wspólnym biesiadowaniem.

Tak naprawdę nie wiedzieliśmy z czym przyjdzie nam się
zmierzyć. Organizacyjnie dla tak małego urzędu jak nasz
- było to ogromne wyzwanie, szczególnie w obszarze obciążenia codziennej pracy urzędu z potrzebą wolontariatu
obsługi spartakiady.
Pierwsze spotkanie - pełna mobilizacja wspaniałych ludzi
w naszym urzędzie – przyjmujemy wezwanie i zaczynamy
działać. Zbieramy oczekiwania Fundacji oraz pozyskujemy
informacje i sugestie od poprzednich organizatorów z naszego
województwa. Dzięki temu jako zupełni nowicjusze poznajemy realia – wiemy co nas czeka. Kolejne dni mijają bardzo
szybko - moment rozpoczęcia spartakiady nadchodził dużymi
krokami, gdyż co rusz otrzymujemy nowe wskazówki z Fundacji, testujemy aplikację do obsługi wyników zawodników
- odbieramy materiały dla wszystkich uczestników imprezy.

Zajęci obsługą zawodów nie zauważamy, że to już koniec
Mistrzostw - wszyscy się żegnają i odjeżdżają do swoich
domów - my powoli wracamy do codziennych obowiązków...
Podsumowując było to dla nas duże wyzwanie – mamy
nadzieję, że udało nam się sprostać oczekiwaniom organizatorów, jak i naszym koleżankom i kolegom. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za wyrozumiałość i przekazaną
pozytywną energię w tym wspólnie spędzonym czasie.

I nadszedł dzień rozpoczęcia Mistrzostw Polski Skarbowców
2017 – nasze, zorganizowane w urzędzie, biuro imprezy pęka
w szwach. Sala obsługi, chociaż duża, szybko się zapełnia
– zaskakuje nas ilość jednocześnie przybywających uczest-

Nasz udział w spartakiadzie, jak również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Fundacji Skarbowości, szczególnie z Panem Prezesem Sławomirem
Dworskim, potwierdziło nasze odczucia, jak ważna
jest działalność Fundacji i prowadzone projekty, w ramach których niesiona jest pomoc ludziom z naszego
środowiska. W skali kraju jest nas naprawdę dużo,
więc razem możemy zdziałać wiele dla dobra innych
ludzi, a takie imprezy jak właśnie spartakiada łączą
nas i jednoczą w niesieniu pomocy innym.
Gorące podziękowania dla Państwa Dworskich oraz
pracowników biura Fundacji Skarbowości za wsparcie
przy organizacji spartakiady w Świnoujściu - do zobaczenia w maju na równie wspaniałych Mistrzostwach
Polski Skarbowców 2018 w Wiśle.
SkarboWolontariusze
US Świnoujście
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Etos i prestiż Skarbowców

Etos i prestiż zawodowy
– CZY ISTNIEJE W KAS?
Wartości stanowią miarę naszego
człowieczeństwa, naszej moralności.
Każdy z nas posiada swój własny system
wartości, którego źródłem jest odebrane
nie da się przecenić, ponieważ każdy kodeks etyki zawowychowanie, wzorce rodzinne, społeczne,
dowej, formułując nakazy uczciwości zawodowej i honoru
ale też autorytety i własne doświadczenia.
zawodowego, zwiększa prestiż zawodu, a tym samym jego
skuteczność. Kodeks etyki zawodowej kreuje też szacunek
Akceptowane przez nas wartości kreują
wobec zawodu i wzmacnia wizerunek urzędu, bo zarówno
nasze postępowanie – tak w życiu
wizerunek, jak i prestiż urzędu administracji publicznej budoprywatnym, jak i zawodowym. I właśnie
wany jest głównie przez postawy pracowników. Jednak, aby
możliwe było stworzenie prawwykonywana przez
dziwego etosu zawodu, ważne
nas praca, której
jest, by kodeksy etyczne nie były
poświęcamy ogromną
jedynie zbiorem martwych zasad,
Wielki uczony i noblista –
niestosowanych reguł postępoczęść naszego życia,
Albert Einstein powiedział kiedyś:
wania i ładnie brzmiących haseł.
stanowi obszar,
W budowie etosu niezbędne jest
w którym wartości
istnienie etyki zawodowej opartej na takich wartościach, jak
nabierają szczególnego
honor, uczciwość, odpowiedzialznaczenia.
ność, bezstronność, rzetelność,

„„Nie staraj
się zostać
człowiekiem
sukcesu, lecz
człowiekiem
wartościowym”

szczerość, szacunek, prawość,
lojalność i służenie interesowi
publicznemu. Niezmiernie ważne jest, by powszechna była
świadomość, że etos jest jednym z elementów tworzących
kulturę organizacji, a ta obejmuje
zbiór powszechnie wyznawanych
wartości, norm, postaw, przekonań i oczekiwań – wspólnych dla
wszystkich członków organizacji. Tak samo ważne jest, by mieć
świadomość, że odbiciem istniejącej w organizacji rzeczywistości
jest jej wizerunek. Wizerunek zaś powinien być zgodny
z misją i wizją KAS, z jej celami strategicznymi. Dlatego
dbałość o wyznawanie, akceptowanie i stosowanie przez
pracowników i funkcjonariuszy KAS wartości etycznych
(budowanie etosu) powinna mieć charakter priorytetowy.
Urzędnik – pracownik i funkcjonariusz KAS, musi być osobą
etyczną, nie tylko z powodu zobowiązania się do przestrzegania kodeksu etyki, ale przede wszystkim ze względu na
wewnętrzne, głębokie poczucie reprezentowania instytucji

Każdy wie, że etos zawodowy to
pojęcie kryjące bardzo ważne dla
danego zawodu wartości. Jednak, czy każdy z nas pracujących
i pełniących służbę w jednostkach
Krajowej Administracji Skarbowej przypisuje temu pojęciu takie same wartości, zachowania
i oczekiwania? Czy etos zawodowy jest czymś oczywistym
i znanym każdemu, kto wchodzi w struktury KAS? Czy nasze
otoczenie zewnętrzne, nasi klienci wiedzą, że istnieje coś
takiego, jak etos pracownika i funkcjonariusza Administracji
Skarbowej? Nie da się kształtować etosu bez istnienia
i propagowania etyki zawodowej.

Wiele organizacji zawodowych posiada własne kodeksy
etyczne. Obejmują one wspólne dla członków danej grupy
zawodowej wartości etyczno-społeczne, które określają
sposób, w jaki ludzie zachowują się w pracy. Roli kodeksów
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o podstawowym znaczeniu dla realizacji zadań państwa.
Mocno zakorzeniony i powszechnie uznawany etos pozwala
nie tylko określać normy zachowań i odpowiednich postaw,
ale też eliminuje wieloznaczności, wskazuje co jest ważne,
wyznacza granice, buduje poczucie tożsamości i integracji
z celami i misją organizacji. Utożsamianie się z celami KAS
będzie tym cenniejsze, im mocniej będzie wynikało nie
z obowiązku zapisanego w zarządzeniach, czy regulaminach,
ale z morale i sfery psychiki zatrudnionych pracowników
i funkcjonariuszy.

budują klimat i kulturę organizacji, a przez to kształtują
etos zawodowy. Dzięki idealnie dopasowanemu do założeń
projektu programowi szkolenia, mogliśmy, w ramach wielu
ćwiczeń przeprowadzanych w trakcie szkolenia, wspólnie
przeanalizować elementy wpływające na budowanie etosu
w codziennych relacjach oraz czynniki i reguły podnoszące
poczucie godności. Wykorzystując elementy związane z teorią zmiany i reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej
mogliśmy sprawnie i w bardzo ciekawy sposób przejść do
praktycznych aspektów tworzenia etosu w naszej codziennej pracy. Szkolenie, choć odbywało się tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia, czyli w gorącym czasie zamykania
wielu rozmaitych zadań zawodowych i w obliczu krzątaniny
przy świątecznych porządkach i kulinariach cieszyło bardzo
dużym zainteresowaniem, bowiem uczestnicy przyjechali
nawet z odległych zakątków województwa.

Jednym z elementów wpływania na kształtowanie etosu,
a w konsekwencji prestiżu pracowników i funkcjonariuszy
KAS jest edukacja budująca świadomość, a przez to również
zachowania. W taką potrzebę edukacji idealnie wpisuje się
autorski projekt Fundacji Skarbowości pn. „Etos i Prestiż
Skarbowca”, którego elementem są szkolenia pilotażowe
w IAS. Pierwsze z takich szkoleń pt. „Przyjazna i skuteczna
administracja skarbowa, czyli budowanie etosu i prestiżu
urzędnika państwowego” odbyło się w dniach 20-21 grudnia
2017r. w IAS w Szczecinie. Byłam uczestnikiem tego szkolenia i jako doświadczony szkoleniowiec muszę powiedzieć, że
było to znakomicie poprowadzone spotkanie warsztatowe,
doskonale przygotowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i dydaktycznym. Prowadzący szkolenie – Pan
Jerzy Mika (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu)
świetnie przedstawił tajniki modeli komunikacyjnych i mechanizmów efektywnej komunikacji w naszym otoczeniu
zawodowym. A przecież to właśnie relacje interpersonalne

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

Na koniec warto przytoczyć jeden z wniosków, jaki pojawił
się w trakcie tego pierwszego pilotażowego szkolenia
z zakresu wartości i etosu skarbowców – otóż nawet, jeśli
mamy różne wizje, to łączy nas misja i wyznawane w KAS wartości etyczne.
Ze skarbowym pozdrowieniem
Monika Getka
Zastępca Dyrektora IAS w Szczecinie
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Skarbowcy jak kamieniarze
czyli Etos i prestiż
– dlaczego potrzeba
rozmowy i spotkań?
Stara opowieść mówi o trzech kamieniarzach, budujących
wielką katedrę. Chcąc odszukać najlepszych pracowników
i zobaczyć postęp prac, burmistrz wybrał się porozmawiać z budowniczymi ogromnej inwestycji. Zacny włodarz
miasta, wiedząc jak długo trwa już wznoszenie tego wielkiego gmachu, zdawał sobie sprawę jak bardzo potrzeba
pracowników wytrwałych i starannych, takich, po których
nie trzeba poprawiać i stać nad nimi. W skromnym stroju,
choć w nowych ciżmach ruszył w kierunku placu budowy.
Spotkał na swojej drodze trzech kamieniarzy. Pierwszy łupał
kamień szybko i pewnie, nie zwracał uwagi na szczegóły.
Ważne było, aby kolejny skalny odłamek mógł zostać zaliczony przez rachmistrza. Jego praca mogła się podobać,
był silny i sprawny. Jednak wiele kamieni musiało być dopasowane i obrabiane dodatkowo. Sporo też wkładano do
ścian, w głąb murów jako wypełnienie, bo nierówne boki nie
pozwalały na licowanie. W ogólnym zamieszaniu i hałasie
burmistrz zapytał:
— Co robisz?
— Tłukę kamienie, tak jak mi kazano – usłyszał w odpowiedzi.
Nieco dalej pracował inny. Jego silne ręce prowadziły sprawnie młot, a kamienie wychodzące spod dłuta były duże
i różnorodne. W wielkim rumowisku skalnym trudno było
rozpoznać te na elewację i te do tworzenia ozdobnych elementów. Pomocnicy murarzy kręcąc głową rozglądali się
i wybierali budulec. Kamieniarz wpatrzony gdzieś w przestrzeń skupiony był na pracy.
— Co robisz ? — padło kolejne pytanie .

Ponad dwa lata temu zostałem zaproszony przez Prezesa Fundacji Skarbowości Pana Sławomira Dworskiego do
włączenia się w prace zespołu Fundacji Skarbowości ds.
Budowania Etosu i Prestiżu Pracowników Resortu Finansów. Jako trener z wartościami uznałem to zaproszenie za
wyjątkowe wyzwanie. Tworząc i konsultując projekt Etos
i Prestiż Skarbowców wielokrotnie zastanawialiśmy sie w zespole, co powinno być głównym celem szkoleń: czy samo
podniesienie kompetencji komunikacyjnych pracowników
i satysfakcja z dobrze zainwestowanego czasu, a może
efektem końcowym powinna być realna zmiana w postrzeganiu swojej pracy jako głęboko rozumianej służby na
rzecz społeczeństwa czy może celem powinno być raczej
usprawnienie pracy organizmu administracji państwowej
jako całości?
Po wielu konsultacjach doszliśmy do wniosku, że
wyzwaniem są wszystkie trzy cele. Uznaliśmy, że
wszystkie muszą być realizowane jednocześnie, aby
osiągnąć to, co najważniejsze – świadomość miejsca
i roli w społeczeństwie oraz świadomość znaczenia
jakie może mieć służba państwowa w tworzeniu
wspólnoty obywateli naszego kraju.
Z relacji uczestników szkolenia wiem, że prawie
każdy zadaje sobie na początku pytanie: O co tak
właściwie chodzi? Czego mogę sie spodziewać? Do
czego zmierza takie spotkanie? Będę zarabiał jako
urzędnik państwowy więcej to etos i prestiż przyjdą
same. Czy na pewno? Etos i prestiż – to słowa, które
niełatwo przełożyć na program i treść szkolenia,
zwłaszcza, że w potocznym rozumieniu kojarzone
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Zdjęcie ze zbiorów Fundacji Skarbowości – IAS, Warszawa, styczeń 2018

— Pracuję, aby zarobić na chleb dla mnie i mojej rodziny!
Zamyślony włodarz miasta poszedł dalej. Jego ciżmy zakurzone były kamiennym pyłem. Chciał je otrzepać i wtedy
dostrzegł jeszcze jednego kamieniarza. Jego praca wydawała się inna, często spoglądał na rosnące mury, kiedy brał
kamień oglądał go jakby chciał wpasować do całości ściany.
Precyzyjne uderzenie młota kończyło się uzyskaniem równej powierzchni a kamień zyskiwał właściwy kształt. Ten
człowiek wydawał się też najbardziej szczęśliwy – z lekkim
uśmiechem życzliwości odnosił się do współpracowników.
Pracował starannie a z jego rąk wychodziły elementy gotowe do wmurowania. Rozmawiając z innymi ustalał wygląd
kolejnych części dla wyglądu całości. Dobierał kamienie, a te
które podejmował pasowały do siebie tworząc harmonijną całość. Jego koszula była przepocona i zakurzona jak
wszystkich. Jednak inni patrzyli na niego jak na przywódcę.
Był dla nich wzorem. Burmistrz patrzył nieco dłużej na tego
człowieka. Ten pozdrowił go ręką. Spojrzeli na siebie.
— Co robisz? — to pytanie po raz trzeci rozległo się wśród
zgiełku budowy i kamiennych ciosów. Tym razem kamieniarz
wyprostował się, popatrzył na powoli wyrastające mury
otoczone rusztowaniami. Jego jasna twarz wyrażała dumę:
— Buduję katedrę! — odpowiedział .

Etos i prestiż Skarbowców

są te wartości bardzo często z poziomem wynagrodzeń czy
stanem posiadania. A jednak to chyba COŚ więcej.
• „25 lat pracuję w skarbowości i pierwszy raz słyszałam i mogłam rozmawiać o sensie naszej pracy!”
• „ To zajęcia, które powinni przejść wszyscy w KAS”
• „Takie spotkania pozwalają wierzyć, że żmudna praca
nad papierami i spotkania z ludźmi mają wartość jeśli
nada im się właściwe znaczenie!”
• „Najważniejsze to rozwój moich kompetencji, umiejętności pozwalających podnosić godność i szacunek
w pracy... takie umiejętności bardzo przydają się
w życiu – nie tylko w realiach pracy”
• „ Najważniejsze były ćwiczenia praktyczne...”
• „Historyczne wątki pozwalają rozumieć nasza rolę,
jaka jest do spełnienia w skarbowości...”
• „Najciekawsze to jednak moje refleksje na temat
mojej osoby, umiejętności, które posiadam i tego
co mogę rozwijać, jak pracować nad relacjami ze
współpracownikami i innymi ludźmi”

nie tylko ziemi ale i ciągłego dostarczania życiodajnej wody!
Potrzebuje szacunku i uznania, nie w formie restrykcji ale
raczej w zakresie wysokiej kultury, organizacyjnej i osobistej. Podstawą jest wymaganie od siebie, ale też uznanie
wielkiej wartości wspólnoty jaką tworzymy i nadania jej
należytego prestiżu. Ta wspólnota nazywa się Państwo
Polskie, a Skarbowcy to pracownicy tego Państwa – to
brzmi dumnie ale i zobowiązuje do zachowania najwyższych
standardów, zarówno w relacjach pomiędzy pracownikami
różnych szczebli zatrudnienia, jak i w relacjach z samymi
podatnikami. W uznaniu wartości i w konsekwencji – o tym
trzeba rozmawiać, trzeba te standardy tworzyć, o nie dbać,
budując w dalekiej perspektywie Etos zawodu, a może raczej
służby - jaką jest praca w administracji skarbowej.
W kolejnych publikacjach podejmiemy te wątki. Projekt dopiero się rozpoczął i następne spotkania przed nami. Już dziś
wiemy jednak, dzięki uczestnikom kilku pierwszych spotkań,
jak ważna jest dla wszystkich skarbowców rozmowa o celu
i misji pracy w sektorze skarbowym. Powszechność odczucia
ogromnej przydatności zaproponowanych podczas szkoleń
treści jest dla nas wielką satysfakcją i zobowiązaniem.

Wśród obaw wyrażanych przez uczestników szkolenia
dominowały natomiast takie oto wypowiedzi:
• „Zastosowanie tej wiedzy wymaga pracy, a to znaczy
że potrzebujemy wsparcia od przełożonych i pewnie
kolejnych spotkań.”
• „ Jeśli nie będziemy o tym rozmawiać to ani prestiżu,
ani etosu nie będzie.”

Wiemy, że to dopiero początek. W roku 100 rocznicy odzyskania przez Państwo Polskie Niepodległości pragniemy
mówić o etosie i prestiżu służby skarbowej, która buduje
silne i mocne Państwo, bo jak powiedział Marszałek Józef
Piłsudski: „Polska będzie wielka, albo nie będzie jej wcale.”

Zawód skarbowca to wiele wyzwań, sporo umiejętności
interpersonalnych, wiedza fachowa, zdolność adaptacji
i wprowadzania wielu zmian równocześnie, duże obciążenie
i konieczność rozumienia ludzkiego zachowania. To wszystko powoduje, że analiza kompetencyjna i dostarczanie
rozwiązań, pomysłów na lepszą pracę i zaangażowanie jest
bezwzględnie konieczne, aby podtrzymać motywację pracowników. Środowisko skarbowców, jak rośliny, potrzebuje

Opinie po szkoleniu
Jeszcze na „gorąco” chcę się podzielić
swoimi odczuciami po odbytym szkoleniu warsztatowym pt. Etos i Prestiż Skarbowca. Bardzo dziękuję za
ten pomysł stworzenia tego rodzaju
warsztatów. Chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę, że my "Skarbowcy"
nie jesteśmy lubianą grupą społeczną, ale to właśnie od nas zależy jak
ta przyszłość będzie wyglądała, czy
będziemy nielubianymi „urzędasami”,
czy też urzędnikami, którzy z oddaniem i zadowoleniem będziemy wykonywać swoją pracę. Wiem, że jest
to bardzo trudne w dzisiejszych czasach w wyniku natłoku istniejących
spraw do załatwienia, ale dzięki tym

Jerzy Mika
Konsultant projektu autorskiego Fundacji
Skarbowości Etos i Prestiż Skarbowców,
Trener Fundacji Skarbowości, Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

Etos i Prestiż Skarbowca

warsztatom uzmysłowiłam sobie, że
możemy być prekursorem zmian postrzegania naszej grupy zawodowej
przez inne osoby. My „Skarbowcy”,
jak i podatnicy do nas przychodzący - WSZYSCY jesteśmy LUDŹMI.
Traktujmy innych tak, jakbyśmy my
sami chcieli być traktowani, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.
Musimy słuchać, a nie słyszeć. Musimy widzieć, a nie patrzeć. Osobiście
chcę być urzędnikiem z godnością
i zadowoleniem wykonującym swój
nieraz trudny zawód. Uważam, że
taki rodzaj szkolenia byłby potrzebny
dla wszystkich, na każdym "szczeblu"
zawodowym.

Kwartalnik Fundacji Skarbowości
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Jeszcze raz BARDZO DZIĘKUJĘ ZA TE
WARSZTATY Panu, Panie Prezesie,
Pani Dyrektor, bardzo profesjonalnemu, docierającemu do najdalszych
zakamarków mojej świadomości
Panu trenerowi prowadzącemu
to szkolenie - Panu Jerzemu Mika.
Również DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKO,
co Państwo robicie dla naszego środowiska.
Iwona Krasnodębska
Pierwszy Urząd
Skarbowy
WarszawaŚródmieście
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zł

zebrane w Kampanii Mikołajkowej:
Chorego Skarbowca Wspieramy,
na Wózek dla Niego Zbieramy
• 11 961 zł – indywidualne darowizny
• 3 190 zł – Kiermasz Mikołajkowy
w Ministerstwie Finansów
• 3 232 zł - Kiermasz Mikołajkowy
w Ministerstwie Rozwoju
• 251 zł – SMS

SkarboWolontariusz, Joanna Pawłowska i Mariusz Nożewski

podopieczni

18 594

Kiermasze Mikołajkowe w MF oraz MR zostały zorganizowane dzięki uprzejmości i współpracy z Zespołami
ds. Komunikacji Wewnętrznej i Odpowiedzialności
Społecznej.
Koszt kampanii: 5 410 zł (ozdoby świąteczne na
kiermasz, materiały plastyczne, biurowe, dekoracje,
plakaty, prace graficzne, ulotki, podziękowania dla
darczyńców, słodycze, dojazd). Koszt pomniejszony
o koszty korzystania z zasobów własnych Fundacji:
obsługa merytoryczna projektu, obsługa administracyjno-biurowa, sztalugi, banery, media, przygotowanie kiermaszu, praca wolontariuszy, obsługa
fotograficzna, podsumowanie kampanii. Orientacyjny
czas pracy: ok. 80 godzin.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Skarbowcy,Drodzy Darczyńcy!
Serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym udało się
zebrać środki na zakup niezbędnego mi w codziennym
życiu wózka inwalidzkiego. W szczególności chciałbym
podziękować: Fundacji Skarbowości, za zainicjowanie
akcji Mikołajkowej oraz SkarboWolontariuszom (Asi,
Joli, Patrycji, Monice, Łukaszowi), bez których cała akcja
nie odniosłaby zamierzonego skutku. To dzięki Wam,
niemożliwe stało się możliwym! Dziękuję!

Dziękujemy Panu Premierowi
Mateuszowi Morawieckiemu
za włączenie się w Kampanię
Mikołajkową i przekazanie
10 000 zł na zakup wózka

Mariusz Nożewski, US Warszawa-Praga

inwalidzkiego dla Podopiecznego
Fundacji, Mariusza Nożewskiego,
pracownika US Warszawa-Praga

Kiermasz Mikołajkowy w Ministerstwie Finansów
Zdjęcie ze zbiorów Fundacji Skarbowości

(1) 2018

Kiermasz Mikołajkowy w Ministerstwie Rozwoju
Zdjęcie ze zbiorów Fundacji Skarbowości
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zł zebrane w Kampanii

Noworocznej BLUMIL dla BEATY!

• 11 652 zł - indywidualne darowizny
• 6 960 zł - XVIII Charytatywny Bal Fundacji Skarbowości
aukcja obrazów olejnych oraz prac dzieci z konkursów
plastycznych organizowanych przez Fundację
• 2 725 zł Wystawa prac dzieci pochodzących Galerii
Artystyczno-Charytatywnej Fundacji Skarbowości w MF
• 266 zł – SMS
W styczniu br, dzięki uprzejmości i współpracy z Zespołem ds. Komunikacji
Wewnętrznej i Odpowiedzialności Społecznej MF, prace laureatów Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych dla Dzieci wystawione były w holu
MF i przekazywane Darczyńcom w podziękowaniu za darowizny na rzecz
Kampanii BLUMIL dla BEATY.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Skarbowcy,
Darczyńcy i Organizatorzy Kampanii
Noworocznej – Blumil dla Beaty!
Wszystkim pragnę z całego serca podziękować za najpiękniejszy prezent noworoczny, o którym nawet nie śniłam. Już sama
kampania zorganizowana przez Fundację Skarbowości im.
Jana Pawła II, o której dowiedziałam się w trakcie jej trwania,
utwierdziła mnie w przekonaniu, że nie jesteśmy anonimowi i
pozostawieni z problemami sami sobie. Są osoby, które z czystej empatii nie tylko potrafią rozpoznać nasze potrzeby, czy
też zauważyć malutkie marzenia, ale całkiem bezinteresownie
przyczynić się do ich spełnienia. Blumil to niespodzianka, która
z pewnością wpłynie na komfort mojego życia i umożliwi aktywność, którą do tej pory nie mogłam się cieszyć. Z pewnością
jednak jest to wyjątkowy prezent od wyjątkowych osób, które
są wokół mnie!

Koszt kampanii: 3 850 zł (plakaty, ulotki, prace graficzne, dekoracje, podziękowania dla darczyńców, dojazd,
zakup i oprawa obrazów, oprawa prac dzieci). Koszt
pomniejszony o koszty korzystania z zasobów własnych Fundacji: obsługa merytoryczna projektu, obsługa administracyjno-biurowa, sztalugi, banery, media,
przygotowanie wystawy, nagrody na bal, przygotowanie i prowadzenie balu, praca wolontariuszy, obsługa
fotograficzna, podsumowanie kampanii. Orientacyjny
czas pracy: ok 75 godzin.

Dziękujemy Panu Michałowi
Dorociakowi, doradcy w gabinecie
PRM, za włączenie się w Kampanię
Noworoczną i przekazanie 5 212 zł

na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego
dla Podopiecznej Fundacji, Beaty Kozłowskie,
pracownika MF

Beata Kozłowska, Ministerstwo Finansów

Zdjęcia ze zbiorów Fundacji Skarbowości. Od lewej: Beata Kozłowska w
towarzystwie Miłosza Krawczyka, konstruktora BLUMIL'a • Wystawa w MF
• XVII Bal Fundacji Skarbowości – finał aukcji obrazów.
Kwartalnik Fundacji Skarbowości
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maja i Dandysi
Witam serdecznie, nazywam
się Marcin Krynicki. Od kilku lat
pracuję w Urzędzie Skarbowym
w Żyrardowie na stanowisku
oskarżyciela skarbowego.
Bardzo lubię swoją pracę
i czuję, że spełniam się
zawodowo.

Cenię sobie również to, że swoje obowiązki mogę wykonywać
w miłym i profesjonalnym gronie
urzędniczym (pozdrawiam koleżanki i kolegów). Od wielu lat pracę
w skarbowości dzielę ze swoją największą życiową pasją – muzyką. Po
godzinach realizuję się jako gitarzysta, kompozytor, aranżer i producent
muzyczny w zespole Maja i Dandysi.
A jak to wszystko się zaczęło? Swoją
przygodę z muzyką rozpocząłem
dość wcześnie bo już w wieku 7 lat. Jako osoba pochodząca z rodziny o muzycznych tradycjach rozpocząłem naukę
w szkole muzycznej w klasie fortepianu. Kiedyś na urodziny
dostałem od rodziców swoją pierwszą gitarę defil (mam ją do
dziś) i mimo początkowej niechęci instrument ten zawładnął
moją wyobraźnią. Duży wpływ na kształtowanie moich
muzycznych gustów miała wielka kolekcja płyt winylowych
przez lata gromadzona przez mojego ojca. Każdą wolną chwilę
wykorzystywałem na odtwarzanie muzyki z czarnych płyt
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i wtedy zrozumiałem, że fortepian to nie jest instrument
dla mnie. Wybrałem gitarę i wcale tego nie żałuję. Potem
przyszły lata ćwiczeń i dalszych poszukiwań muzycznych.
Swój pierwszy zespół założyłem w szkole średniej wraz
z kolegami z liceum. Pierwsze własne kompozycje, pierwsze
koncerty przed publicznością…to był wspaniały czas. Graliśmy wszystko od bluesa po hard rock. Wtedy właśnie granie
muzyki stało się ważną częścią mojego życia i tak już zostało
do dziś. Po drodze uczestniczyłem w bardzo wielu muzycz-
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się hitem o zasięgu ogólnopolskim. Na serwisie You Tube
łącznie na wszystkich kanałach ma ponad milion odtworzeń.
Z dnia na dzień otrzymaliśmy mnóstwo ofert koncertowych.
Zgłosiły się do nas największe wytwórnie fonograficzne
w kraju z ofertą wydania płyty długogrającej. W chwili obecnej
pracujemy w studiu nagraniowym nad rejestracją kolejnych
piosenek. Pod koniec roku wydaliśmy teledysk do utworu
„Plaża nad Wisłą”, który można już obejrzeć na kanale Mai
i Dandysów na You Tube. Ponadto koncertujemy po całej

Polsce i wszędzie gdzie gramy sale
koncertowe pękają w szwach, a nasza
muzyka spotyka się z wręcz entuzjastycznym przyjęciem publiczności.
Ważnym punktem trasy koncertowej
w 2018 r. będzie koncert, który zagramy 25 maja 2018 r. w ramach Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar
Ministra Finansów, które odbędą się
w Wiśle. To dla mnie szczególne wydarzenie i wielki zaszczyt móc zaprezentować się przez bracią skarbową
na tak fantastycznej imprezie. W tym
miejscy chciałbym przekazać, w imieniu swoim i Dandysów,
podziękowania dla Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II za
zaproszenie oraz umożliwienie wzięcia udziału w Mistrzostwach w trochę innym charakterze. Zachęcam wszystkich
państwa do śledzenia twórczości Mai i Dandysów w serwisach społecznościowych i do zobaczenia w Wiśle!

był wielki stres, ale zawsze zwieńczony ogromną euforią
z powodu przejścia do kolejnej fazy. Największym wydarzeniem dla nas wszystkich był półfinał programu, gdzie Maja
mogła zaśpiewać nasz utwór „Plaża nad Wisłą”. Emocje były
ogromne, miliony widzów przed telewizorami, ale Maja jak
zwykle pokazała klasę wokalną i zaśpiewało brawurowo.
Pozytywne przyjęcie z jakim spotkała się nasza piosenka
sprawiło, że w głosowaniu sms-owym Maja przeszła do
finału z dużą przewagą nad konkurentką. Nagle „Plaża” stała

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

Marcin Krynicki
US Żyrardów
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nych projektach, miałem przyjemność grać ze wspaniałymi
muzykami i zawsze czerpałem z tego olbrzymią satysfakcję.
Były i chwile zwątpienia i próby zawieszenia instrumentu na
kołku, ale zawsze chęć tworzenia była silniejsza. W połowie
2016 r. po burzliwym spotkaniu z przyjaciółmi postanowiliśmy spróbować jeszcze raz zawojować scenę muzyczną.
I tak narodził się projekt pod tytułem Maja i Dandysi! Od
samego początku miałem przeczucie, że to coś absolutnie wyjątkowego. Dzięki pracy ze wspaniałymi muzykami
a przede wszystkim z genialną wokalistka Mają
Kapłon, która wniosła do naszej muzyki pierwiastek magiczny, materiał na pierwszą płytę
powstał błyskawicznie. Zaczęliśmy koncertować, wygraliśmy kilka ogólnopolskich festiwali
i weszliśmy do studia nagraniowego. I wtedy
nastąpiło trzęsienie ziemi, coś co kompletnie
przemeblowało nasze plany na przyszłość. Na
jednej z prób Maja oznajmiła nam, że weźmie
udział w programie telewizyjnym The Voice
od Poland. Byliśmy bardzo szczęśliwi i dumni,
że Maja przeszła etap kwalifikacji i dostała
się do programu, ale nie spodziewaliśmy się,
że sprawy potoczą się tak jak się potoczyły.
Wspieraliśmy Maję od pierwszej emisji. Byliśmy
na wszystkich nagraniach, przed każdym odcinkiem ćwiczyliśmy piosenkę, którą Maja miała
wykonywać. Każdy kolejny etap programu to

CSR

Zaproś wszystkich

na Kiermasz!

Nowy rok, nowe spojrzenie. Jaka jest ta nasza administracja.
Wiele można o niej powiedzieć, ale czy jest otwarta i przyjazna?
Wielokrotnie tak.. Organizujemy lekcje w szkołach, angażujemy się w zbiórki charytatywne, prowadzimy szkolenia,
jeśli to możliwe to dzwonimy do naszych podatników, aby
uprościć komunikację. Powstaje wiele pozytywnych inicjatyw, z tego znakomita część w ramach wolontariatu.
Łączy je jedno, każda z nich jest odmienna i kierowana do
innej grupy. Dlaczego tak jest, czy ktoś widzi całość? Czy te
kropki na mapie naszej aktywności mają jakiś sens? Otóż
wygląda na to, że tak.

media, środowiska opiniotwórcze, jak i pracownicy oraz
związki zawodowe. Dużo, a pewnie mogłabym wymieniać
dalej, ale nie w tym rzecz. Ważne jest, by działania skierowane do wszystkich tych grup były spójne i by każdą z tych
grup zauważyć w swoim otoczeniu.
A czy warto przyglądać się Organizacjom Pozarządowym,
zwłaszcza Organizacjom Pożytku Publicznego, takim których działalnością statutową jest pomoc innym? Wbrew
pozorom również dla nas jest to ważny partner w nawiązywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem i w budowaniu
więzi wśród pracowników.

Teoretycy twierdzą, że każda organizacja posiada swoje
otoczenie w którym funkcjonuje oraz interesariuszy do
których kieruje swoje działania. Od tego, jak sobie radzi
w otoczeniu i czy współpracuje ze swoimi interesariuszami
i jak jest przez nich postrzegana zależy jej pozycja i ocena
w społeczeństwie. Dla resortu finansów są to zarówno podatnicy, partnerzy, instytucje i organizacje współpracujące,
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Kiermasz Mikołajkowy w MF:Prezes Fundacji Skarbowości
i SkarboWolontariusze z US Warszawa-Praga (od lewej: Joanna Pawłowska,
Patrycja Kasprzyk, Sławomir Dworski, Jolanta Wojciechowska, Łukasz
Wojciechowski). Zdjęcie ze zbiorów Fundacji Skarbowości
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CSR
Fot.: Zespół ds. Komunikacji Wewnętrznej i Odpowiedzialności Społecznej

Jak z organizacji pozarządowej zrobić partnera? Warto zaprosić go do
„środka”. Przez ostatni rok, przy ul.
Świętokrzyskiej 12 zorganizowaliśmy wspólnie z OPP trzy kiermasze okolicznościowe (wielkanocny,
książki dziecięcej, mikołajkowy),
wystawę prac artystycznych, kilka
zbiórek charytatywnych, wspólne zajęcia z dziećmi pracowników,
konkurs edukacyjny dla szkół i wiele
innych pomniejszych inicjatyw. Efekt:
uśmiechnięte twarze, setki odwiedzających, pozytywne komentarze,
bardzo konkretna pomoc materialna dla organizacji na cele statutowe,
pobudzenie wzajemnego zainteresowania i chęć współpracy deklarowana przez wszystkich – czysty
CSR. Nie wspominając o poprawie
wizerunku organizacji zarówno
wśród interesariuszy zewnętrznych
jak i wewnętrznych.
Jak zorganizować Kiermasz? Mogę
napisać jak wyglądają nasze, choć
każdy był inny. Na ostatni, mikołajkowy zaprosiliśmy kilkanaście organizacji prowadzących warsztaty terapii
zajęciowej. Przyszły miedzy innymi:
Stowarzyszenie "Pomost", Fundacja Pomoc Osobom Upośledzonym
Umysłowo "Dom", WTZ Gostynin,
Fundacja Forani, Stowarzyszenie
Malwa Plus, Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" i "Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym". Swoje stoisko w stylu
iście amerykańskim miała również
Fundacja Skarbowości. Wszystkie
wystawiły upominki przygotowane
przez podopiecznych oraz jeśli było
to możliwe to również zaprosiły ich samych do sprzedawania swoich małych dzieł sztuki. Można było kupić bombki, stroiki, ozdoby świąteczne, ceramikę, zabawki ręcznie
robione i wiele innych. Każda rzecz wyjątkowa, unikalna,
robiona ręcznie. Dodatkiem, ale też wartością bezcenną
było to, że oprócz kupna stroika, czy bombki można było
porozmawiać, dopytać i dotknąć innego świata. Świata ludzi
zaangażowanych w pomaganie innym.

I pomimo, że stoisk było kilkanaście, a Kiermasz trwał tylko
4 godz. to wszyscy wyszli zadowoleni. Zainteresowanie było
ogromne. Przez salę konferencyjną i hol, gdzie rozstawiliśmy stoiska „przewinęło się” kilkaset osób oglądających,
dyskutujących i kupujących.
To tylko jeden przykład. Akcja uszyta na miarę dużego
gmachu, w dużym mieście. Ale okazała się sukcesem, więc
chciałabym tu, na łamach Biuletynu Skarbowego, który
jest redagowany przez Fundację Skarbowości zachęcić
wszystkich do przyjrzenia się organizacjom funkcjonującym
w otoczeniu urzędu i pomyśleniu o współpracy.

Fundacja Forani ponieważ na co dzień opiekuje się ofiarami
wypadków, w czasie Kiermaszu prowadziła zbiórkę rzeczy
dla podopiecznych. Fundacja Skarbowców prowadziła zbiórkę pieniędzy i aukcję na rzecz Mariusza Nożewskiego z US
Warszawa – Praga. Zbieraliśmy na wózek, który kosztował
18 500 zł, a który już w styczniu udało się kupić! Kapelan
Marian Midura wraz z Caritasem prowadził akcję „Charytatywne Tytki”, na jego stoisku królowały świece i opłatki.
Zaprosiliśmy też wydawnictwa z literaturą dziecięcą: Wydawnictwo Widnokrąg, EneDueRabe, Poławiacze Pereł,
które dla uzupełniania oferty Kiermaszu wystawiały książki.

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

Czy warto? Na pewno. Choć wymaga to
zaangażowania, to efekt pozytywnych
zmian wokół nas jest warty każdego trudu.
Blanka Brzozowska
Zespół ds. Komunikacji Wewnętrznej
i Odpowiedzialności Społecznej
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Nasze działania
Z projektu Fundacji Skarbowości
UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE dla
pracowników skarbowości skorzystało już
600 osób!

CSR

2) Pobyt w szpitalu płatny od pierwszego dnia. Liczy się
rozpoczęta doba, więc wystarczy nawet 5 min, aby otrzymać odszkodowanie. Stawka za szpital nie ulega zmianie
przez 180 dni!
3) Niekorzystny zapis o trwałym uszczerbku został zastąpiony „uszkodzeniem ciała”. To gwarantuje odszkodowania nawet za drobne urazy np.: zranienia, siniaki, lekkie
oparzenia, ukruszenie zęba, itp. Najniższe odszkodowanie
za drobne urazy to 0,5%, czyli 275 zł! Odszkodowanie
należy się zaraz po zdarzeniu, więc nie musimy już czekać
na zakończenie leczenia.

W trosce o pracowników sektora skarbowości Fundacja
Skarbowości, w ramach CSR (Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw), nawiązała współpracę z ASSIDUUS
Investment Partners. Efektem współpracy jest projekt
UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH NA ŻYCIE, dostosowany do
indywidualnych potrzeb pracownika skarbowego. Każdy
ma możliwość dostosowania świadczenia, a nawet jego
wysokości do aktualnych potrzeb i może to zmienić w każdym momencie trwania ubezpieczenia.

4) Natychmiastowa pomoc dla całej rodziny w ramach
pakietu AXA 24. Tu m.in.: 3 wizyty lekarza w domu i 3
wizyty w prywatnej służbie zdrowia w przypadku zwykłej
choroby np.: grypa, angina, itp., rehabilitacja bez czekania
w kolejkach, transport medyczny, sprzęt rehabilitacyjny
i wiele innych usług.

Co wyróżnia nasz projekt?

5) Bardzo rozbudowany i korzystny cenowo wariant rodzinny. Za jedną składkę 99 zł ubezpieczony jest pracownik,
jego współmałżonek lub partner oraz wszystkie dzieci
w wieku do 25 roku życia!

1) Wyższe świadczenia na wypadek poważnego zachorowania oraz szeroki zakres 51 poważnych chorób. Dodatkowo 30 wizyt u lekarzy specjalistów w prywatnej
służbie zdrowia, bez skierowania i zaświadczeń. Limit
do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy.

Najczęściej zadawane pytania odnośnie ubezpieczenia grupowego:
Czy zakres podstawowy
ubezpieczenia można wzbogacić
o dodatkowe opcje ochronne?
Każdy pracownik może dodatkowo wybrać sobie jeden z czterech gotowych pakietów w przystępnych cenach od 5 zł do 15 zł.
Pakiet Zdrowie Dziecka zapewnia
ochronę wszystkim dzieciom
w rodzinie przy jednej składce
i może zastępować ubezpieczenie szkolne.
Czy są pakiety ochronne na
wypadek zdiagnozowania
nowotworu?
Pakiet Medycyna Bez Granic – zapewnia leczenie w najlepszych
szpitalach na świecie w przypadku zachorowania na nowotwór,
przeszczepu szpiku kostnego,
przeszczepu narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej serca lub zabiegów
neurochirurgicznych.

Czy są karencje w momencie
przejścia do ubezpieczenia AXA?
Nie ma karencji oraz tzw. pre-existingu dla osób bezpośrednio
przechodzących od poprzedniego
ubezpieczyciela.
Czy można korzystać
z prywatnej opieki lekarskiej lub
specjalistycznej?
W ramach ubezpieczenia proponujemy 3 wizyty domowe lekarza,
3 wizyty w placówce medycznej,
wizyty domowe pielęgniarki,
pomoc psychologa w trudnych
sytuacjach życiowych i wiele innych w skutek nieszczęśliwego
wypadku np. rehabilitację, sprzęt
medyczny. W razie poważnego
zachorowania można skorzystać
z 30 darmowych konsultacji lekarskich.
Jak zgłaszać roszczenia?
• poprzez stronę internetową
www.axa.pl (wypłata świadczeń następuje na podstawie

przesłanych dokumentów, bark
komisji lekarskiej)
• pocztą lub telefonicznie
• w biurze AXA
Czy będąc ubezpieczonym w AXA
mogę skorzystać z rabatów?
Ubezpieczony otrzymuje dostęp do programu AXA Benefit
(dostępny dla każdego Ubezpieczonego poprzez logowanie na
stronie www.axabenefit.pl), który
daje możliwość korzystania z rabatów nawet do 55% w kilkuset
sklepach w całej Polsce.

Chesz wiedziec więcej?
Zadzwoń do opiekuna projektu:
Dorota Werkowska,
tel.: 535 946 323
d.werkowska@assiduus.pl;
Mariusz Geppert,
m.geppert@assiduus.pl
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INVESTMENT PARTNERS

PAWŁOWI MOŻNA POMÓC:
1. Przekazując dowolną darowiznę online (www.fundacjaskarbowosci.pl)
podając cel szczegółowy: 124. Paweł Dusza
2. Przekazując 1% podatku – KRS 0000039541
Cel szczegółowy: 124. Paweł Dusza
3. Wysyłając SMS na numer 72 601 o treści WSPIERAM.124
(koszt: 2,46 z VAT). Regulamin: www.fundacjaskarbowosci.pl

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

23

My Skarbowcy 6 |

(4 ) 2 017

Kwartalnik My Skarbowcy jest bezpłatnie dostępny
jako e-wydanie, pdf lub aplikacja

