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OGŁOSZENIE 
XIX Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów, Nowy Targ, 28 – 30 maja 2020r.  
 
 
Drodzy Pracownicy i Funkcjonariusze KAS i MF! 
 
 
W imieniu Zarządu Fundacji Skarbowości oraz Burmistrza Miasta Nowy Targ serdecznie zapraszamy Pracowników 
i Funkcjonariuszy KAS i MF na XIX Mistrzostwa Polski Skarbowców, które odbędą się w dniach   28-30 maja 2020r. 
w Nowym Targu! 
 
Rok 2020 to dla nas dwie szczególne rocznice: 100.rocznica urodzin Patrona Fundacji, św. Jana Pawła II oraz 
Jubileusz 20.lecia Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II.  
XIX MPS przebiegać będą pod szeroko rozumianym hasłem SURSUM CORDA! W GÓRĘ SERCA! 
 
XIX MPS są formą podziękowania dla Darczyńców Fundacji Skarbowości, która nie prowadzi działalności 
gospodarczej i działa jedynie dzięki Darczyńcom i ludziom dobrej woli, których gromadzi wokół szlachetnych celów. 
 
Od 20 lat organizujemy dla Was Mistrzostwa z wartością dodaną, podczas których integrujemy środowisko 
Pracowników i Funkcjonariuszy KAS i MF poprzez sport i zabawę wspierając jednocześnie najbardziej 
potrzebujących spośród naszych Koleżanek i Kolegów. 
 
Organizacja tak wielkiej, trzydniowej imprezy generuje duże koszty, których nie da się uniknąć. Policzyliśmy, że 
gdyby każdy z uczestników naszego spotkania przekazał darowiznę w wysokości nie mniejszej niż 170 zł to 
zamkniemy budżet i opłacimy wszystko, co jest niezbędne, aby impreza przebiegała atrakcyjnie i bezpiecznie, jako 
WIELKIE ŚWIĘTO RODZINY SKARBOWEJ. 
 
Ze względów logistycznych Darowizny prosimy przekazywać wyłącznie online poprzez PORTAL REJESTRACJI XIX 
Mistrzostw Polski Skarbowców: https://mps.fundacjaskarbowosci.pl w nieprzekraczalnym terminie do 
31.12.2019r. 
 
Na uroczyste otwarcie Mistrzostw prosimy o przygotowanie znaków identyfikujących poszczególne organy 
skarbowe: tablic z nazwą jednostki skarbowej i miejscowości, chust, transparentów, koszulek z nadrukami, strojów 
identyfikujących daną jednostkę skarbową oraz strojów uwzględniając hasło przewodnie Mistrzostw.  
        
Podczas Mistrzostw rozegranych zostanie 11 konkurencji sportowych: 
 
bieg na dystansie ok.5 km, nordic walking ok.5 km, strzelanie, skok w dal, tenis stołowy, tenis ziemny, badminton, 
pływanie stylem dowolnym 50 m, turniej piłki nożnej „piątek” (mężczyźni), piłka siatkowa (drużyny mieszane), 
przeciąganie liny (kobiety). 
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Nagrody i wyróżnienia dodatkowe: 
 

• FISKUŚ 2020 – nagroda specjalna Prezesa Fundacji Skarbowości dla jednostek, które „rozwijają skrzydła” i 
zaprezentują się najlepiej podczas uroczystego przemarszu/otwarcia XIX MPS uwzględniając w swojej prezentacji 
hasło przewodnie XIX MPS. 

• SkarboKilometry 2020 – wyróżnienie dla jednostek, które uzyskają najwyższy wskaźnik „skarbokilometra”- iloczyn 
ilości osób uczestniczących w Mistrzostwach z jednej jednostki skarbowej i ilości przejechanych kilometrów z siedziby 
jednostki skarbowej do Nowego Targu. 

• NAGRODA PUBLICZNOŚCI 2020 - otrzymuje jednostka skarbowa, która zdobędzie na FB najwięcej lajków pod zdjęciem 
z prezentacji podczas uroczystego otwarcia. 

 
Finały Konkursów Dobroczynnych na rzecz ciężko chorych Pracowników i Funkcjonariuszy KAS i MF: 
 

• KILOGRAMY DOBRA 2020 - wyróżnienie dla jednostek skarbowych, które osiągną najwyższe wyniki w rankingach 
konkursu uwzgledniajacych wagę i wartość monet. 

• EkoSkarbuś 2020 – wyróżnienie dla jednostek skarbowych, które zbiorą najwięcej starych telefonów komórkowych i 
wzięły udział w akcji POMAGANIE PRZEZ UBRANIE 

• OSOBOWOŚĆ SKARBOWOŚCI 2020 - głosowanie SMS na rzecz ciężko chorych Podopiecznych 
• MISS i MISTER Skarbowości 2020 - głosowanie SMS na rzecz ciężko chorych Podopiecznych 

 
Inne nagrody i wyróżnienia: 

 
• SPORTOWIEC ROKU 2020 – najbardziej aktywni pracownicy, którzy trenują i zdobywają nagrody, medale i puchary 

przez cały rok - zgłoszenia o sukcesach i osiągnięciach przyjmujemy: biuro@fundacjaskarbowosci.pl 
• SkarboWolontariusz 2020 – wyróżnienie dla osób, które w sposób szczególny wspierały i angażowały się w działania 

Fundacji 
• SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ – wyróżnienie jednostek skarbowych, które wzięły 

udział w Kampanii Dobroczynnej CIEPŁE SERCE, kurtko – śpiwory dla ubogich i bezdomnych. 
 
Sprawy organizacyjne: 
 

1. Ze względu na obowiązujące przepisy RODO zachęcamy gorąco o wyrażanie zgody – zaznaczenie wszystkich 
checkbox’ów podczas Rejestracji na portalu XIX MPS. Umożliwi nam to przekazywanie ważnych informacji 
dotyczących Mistrzostw oraz innych działań Fundacji na rzecz Pracowników i Funkcjonariuszy KAS i MF. 

2. Przed dokonaniem rejestracji prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM XIX MPS. 
3. W podziękowaniu za darowiznę każdy uczestnik XIX MPS otrzymuje PAKIET UCZESTNIKA zawierający: Medal 

Okolicznościowy, Identyfikator Uczestnika Mistrzostw, bony na CATERING, plecako-worek, napój energetyczny 
ŻELAZNY DRINK, kartę rabatową m.in. na paliwo na stacjach LOTOS, bony rabatowe – WOJAS i wiele innych miłych 
niespodzianek. 

4. PAKIET UCZESTNIKA - każdy uczestnik odbiera indywidualnie w biurze zawodów. 
5. Prosimy o przemyślenie swojego udziału w XIX MPS, ponieważ darowizny nie podlegają zwrotowi. 
6. Po 31 grudnia 2019r. Portal Rejestracji zostanie zamknięty i nie będzie możliwości rejestracji. 
7. Dojazd i nocleg - uczestnicy organizują i pokrywają koszty we własnym zakresie. 
8. Zapraszamy na FB Fundacji Skarbowości, gdzie wszystkie najważniejsze informacje publikowane są w pierwszej 

kolejności, tu też „MPS od kuchni”, konkursy z nagrodami, OSOBOWOŚĆ Skarbowości 2020, MISS i MISTER 
Skarbowości 2020, głosowanie w konkursie: NAGRODA PUBLICZNOŚCI. 

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu (ok. 4 min) z XVIII Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów 
Świnoujście 2018r. 
https://www.youtube.com/watch?v=tFk5CFhhHhA 


