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XIX Mistrzostwa Polski Skarbowców Nowy Targ, 26 - 28 maja 2022r.  

Drodzy Pracownicy i Funkcjonariusze KAS, CIRF, MF!  

W imieniu Zarządu Fundacji Skarbowości oraz Burmistrza Miasta Nowy Targ serdecznie zapraszamy Pracowników i 
Funkcjonariuszy KAS, CIRF oraz MF na XIX Mistrzostwa Polski Skarbowców, które odbędą się w dniach 26-28 maja 
2022r. w Nowym Targu! 

 

XIX MPS przebiegać będą ̨hasłem Solidarni z Ukrainą! 
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 22 lat organizujemy Mistrzostwa, podczas których integrujemy środowisko Skarbowców poprzez sport i zabawę ̨
wspierając jednocześnie najbardziej potrzebujących spośród nas – ciężko chorych Skarbowców i członków Ich rodzin. 
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 220 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  
 
WAŻNE! 
 

1. Nowy uczestnik Mistrzostw (zawodnik, kibic) dokonuje rejestracji na portalu 
https://mps.fundacjaskarbowosci.pl 

2. Wszyscy zarejestrowani wcześniej uczestnicy Mistrzostw (zawodnicy i kibice) są zobligowani do aktualizacji 
swojego profilu na portalu MPS używając adresu mailowego, który wcześniej został użyty do rejestracji. Jeśli 
ktoś zapomniał hasło można skorzystać z opcji: zmień hasło 

3. W zakładce w menu „moje dane” uaktualnij dane: m.in. podaj jednostkę, w której jesteś aktualnie zatrudniony 
wg. zasady: miejsce wykonywania pracy moją jednostką skarbową. 

4. W zakładce w menu „moje dyscypliny” uaktualnij dyscypliny, w których chcesz startować  
5. Uczestnicy, którzy w roku 2020 przekazali darowiznę, a nie będą brać udziału w XIX MPS w roku 2022, mogą 

przekazać swoje konto z poziomu swojego profilu na rzecz innej osoby – zakładka w menu „przenieść konto” 
6. Osoby, które wcześniej zarejestrowały się na XIX MPS, a nie pracują już w resorcie, mogą wziąć udział w 

Mistrzostwach jedynie jako kibice. W tym celu muszą także zaktualizować swój profil na portalu. 
7. Osoby, które w roku 2020 przekazały darowiznę, a nie będą brać udziału w XIX MPS w roku 2022 i nie przekazały 

swojego konta innej osobie, a chciałyby otrzymać pakiet uczestnika, mogą to uczynić za pośrednictwem osób, 
które będą uczestniczyć w MPS /na podstawie podpisanego oświadczenia/ lub mogą otrzymać pakiet przesyłką 
kurierską/opłata 15 zł/ po zakończeniu MPS. W tym celu po zakończeniu XIX MPS prosimy przesłać na adres: 
biuro@fundacjaskarbowosci.pl: 

- screen dowodu opłaty za przesyłkę kurierską: 15 zł 
- informację: „Wpłaciłem/am darowiznę na XIX MPS, w których nie uczestniczyłem/am. Oświadczam,   
 że nie przekazałem/am swojego konta innej osobie. Proszę o       
  przesłanie pakietu uczestnika na wskazany adres 
- Adres do korespondencji + nr tel. do kontaktu z kurierem 
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mailto:biuro@fundacjaskarbowosci.pl
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8. Wyścig kolarski jest dyscypliną dodatkową niezależną od organizatora XIX MPS, która nie podlega klasyfikacji 

pucharowej. 
W wyścigu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy XIX MPS zarejestrowani poprzez portal XIX MPS. Po 
rejestracji na portalu XIX MPS możesz przejść do rejestracji w wyścigu kolarskim o „Puchar Burmistrza Miasta 
Nowego Targu” 26 maja 2022 r. Organizatorem wyścigu jest UM Nowy Targ/regulamin w zał. Limit zawodników 
150 osób – liczy się kolejność zgłoszeń. Termin rejestracji do 31 marca 2022.  
Aby zarejestrować się na wyścig kolarski wymagany jest indywidualny KOD rejestracji. Aby otrzymać KOD 
należy: zalogować się na swoje konto uczestnika XIX MPS. Po zalogowaniu wyszukać w menu po lewej stronie 
zakładkę ZADAJ PYTANIE, wpisać info.: „Proszę o KOD do wyścigu” i wysłać. Po otrzymaniu kodu możesz się 
zarejestrować tutaj: https://my.raceresult.com/145542/?lang=pl 

9. Dyskoteka pod chmurką jest atrakcją dodatkową niezależną od organizatora XIX MPS. Organizatorem 
dyskoteki dla uczestników MPS są Termy Gorący Potok.  
Osoby, które w 2020 wykupiły bilety na dyskotekę /ok. 1200 osób/ uczestniczą w tym wydarzeniu na podstawie 
już opłaconych biletów. 
Inne osoby, które chciałyby wziąć udział w dyskotece / wynegocjowana cena rabatowa dla uczestników XIX 
MPS: 20 zł za 4 godz. pobytu na strefie basenowej z dyskoteką. 
Link do sprzedaży: https://www.goracypotok.pl/aktualnosc/mistrzostwa-polski-skarbowcow 

Termin: 26.05.2022r. godziny. 17:30 - 21.30 /Dyskoteka „Pod Chmurką” w Basenach Termalnych Gorący 

Potok w Szaflarach - https://www.goracypotok.pl/ 

10. Na uroczyste otwarcie Mistrzostw prosimy o przygotowanie znaków identyfikujących poszczególne organy 
skarbowe: tablice z nazwą jednostki skarbowej i miejscowości, chusty, transparenty, koszulki z nadrukami, 
stroje identyfikujące daną jednostkę ̨skarbową oraz stroje 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).  

Nagrody i wyróżnienia dodatkowe:  

• FISKUŚ 2022 – 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 2022 – 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 2022 - otrzymuje jednostka skarbowa, która zdobędzie na FB najwięcej laików pod zdjęciem z 
prezentacji podczas uroczystego otwarcia MPS. 

• AMBASADOR FUNDACJI oraz SkarboWolontariusz 2022 – wyróżnienie dla osób, które w sposób szczególny wspierały i 
angażowały się w działania Fundacji  

• ZŁOTE SERCE 2022 - jednostki skarbowe, które przekażą podczas MPS złom złotej i srebrnej biżuterii na rzecz 
wsparcia Ukrainy otrzymają Certyfikat CSR- Odpowiedzialni Społecznie. Osoby, które przekażą złom 
indywidualnie otrzymają miłe podziękowanie od Fundacji. 
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• EkoSkarbuś 2022 – wyróżnienie dla wszystkich jednostek, które w ramach CSR/Społecznej Odpowiedzialności 
Administracji Skarbowej przywiozą do Nowego Targu nakrętki plastikowe, które zostaną przekazane na rzecz lokalnego 
Stowarzyszenia CHATKA, na zakup specjalistycznego stołu do rehabilitacji niemowląt i małych dzieci. 

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 działań́ Fundacji na rzecz Pracowników i Funkcjonariuszy KAS, CIRF, 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 Fundacji SURSUM CORDA, Identyfikator Uczestnika Mistrzostw uprawniający do wstępu na imprezy 
integracyjne, bony na CATERING, plecako-worek i wiele innych miłych niespodzianek / w przygotowaniu/. 

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 marca 2022r. 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 - grupa XIX Mistrzostwa Polski Skarbowców, gdzie wszystkie informacje 

publikowane są w pierwszej kolejności, tu też „MPS od kuchni” oraz głosowanie przez lajkowanie podczas MPS w 
konkursie: NAGRODA PUBLICZNOŚCI.  

9. Osoby chętne do pomocy w roli Wolontariuszy podczas XIX MPS prosimy o zgłaszanie się drogą mailową: 
biuro@fundacjaskarbowosci.pl – szczegółowy zakres oczekiwanej pomocy i zadań dla Wolontariuszy zostanie 
podany wkrótce. 

10. Prosimy o zgłaszanie drogą mailową konstruktywnych uwag, propozycji i sugestii, które są bezcenne 
bezcenne, ponieważ pomagają podnosić poziom i jakość wydarzenia 

11.  W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: biuro@fundacjaskarbowosci.pl 

Przeżyjmy to raz jeszcze: 

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu (ok. 4 min) z XVIII Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów 
Świnoujście 2019r. 
https://www.youtube.com/watch?v=tFk5CFhhHhA 
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