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Szanowni Państwo,
za nami wiele spotkań przy świątecznych stołach 
i wiele rozmów, nie tylko w rodzinnych domach, 
ale również w placówkach naszej Kasy. Wielu 
z Państwa podkreślało przy tej okazji, że nie-
zwykle ważna jest rodzinna atmosfera panująca 
w placówkach, że czujecie się tu po prostu do-
brze. Wiem, że dla każdego istotny jest komfort 
obsługi i to, żeby szybko i w miłej atmosferze 
załatwić swoje sprawy. Dlatego tak dużą wagę 
przywiązujemy zarówno do tego, żeby nasi pra-
cownicy byli jak najbardziej profesjonalni i kom-
petentni, jak i do tego, żeby traktowali Państwa 
z najwyższą uwagą i życzliwością. Niemniej nie 
ma sposobu, by takie podejście do Klientów 
„załatwić” przez podjęcie stosownej uchwały 
na posiedzeniu Zarządu Kasy. Mamy niezwy-
kłe szczęście zatrudniać życzliwych ludzi, co 
przekłada się na relacje naszych pracowników 
z Państwem. Na wspomnianych spotkaniach wi-
gilijnych wielu z Państwa było zaskoczonych, że 
Kasa Stefczyka organizuje tego typu spotkania, 
bo żadna instytucja finansowa, z której usług 
korzystaliście, nigdy nie zorganizowała czegoś 
takiego. Jeszcze raz chcę podkreślić, że Zarząd 
Kasy dba o zachowanie narodowego charakteru 
naszej działalności i dlatego kultywujemy takie 
tradycje, ale nie udałoby się to, gdyby nie zaan-
gażowanie naszych pracowników, za co bardzo 
wszystkim dziękuję.

liczbyKasy Stefczyka

6 280 000 000 zł
depozyty

4 950 000 000 zł
pożyczki

6 800 000 000 zł
aktywa

381
placówki

875 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA GRUDZIEŃ 2018 R.

Wspólne kolędowanie 
na onkologii

– Chcemy zrobić wszystko, aby dzieci 
chociaż na chwilę poczuły się jak 
w domu, aby magia świąt zapanowała 
również na szpitalnych oddziałach – 
mówi Bartek Trzeciak, prezes Fundacji 
Bajkowa Fabryka Nadziei. – Jak co roku 
nie mogliśmy zapomnieć o naszych dziel-
nych bohaterach. 

Bajkowi wolontariusze przygotowali 
dla nich mnóstwo bajkowych niespo-
dzianek. Było dekorowanie pierników, 
wspólne kolędowanie, gry i zabawy oraz 
ogrom innych niespodzianek. Wszystko 
po to, aby ten świąteczny czas chociaż 
na chwilę mógł przynieść małym pacjen-
tom radość i nadzieję. Na kilka godzin 

szpitalny oddział onkologii zamienił się 
w niezwykłą świąteczną krainę, w któ-
rej smutki i cierpienie odchodzą na bok. 
Fundacja Bajkowa Fabryka Nadziei dzięki 
wsparciu Fundacji Stefczyka przygoto-
wała też 45 paczek dla dzieci z pobytu 
dziennego i szpitalnego białostockiego 
szpitala onkologicznego. Dzieci kilka 
dni wcześniej napisały listy do Mikołaja, 
który przynosząc te paczki, spełnił ich 
marzenia. 

– Serdecznie dziękujemy Kasie Stef-
czyka i Fundacji Stefczyka za wieloletnie 
wsparcie i pomoc w dawaniu siły i nadziei 
dzieciom walczących z chorobami onko-
logicznymi – dodaje Bartek Trzeciak.

Święta to szczególny czas, kiedy pacjenci na 
szpitalnych łóżkach jeszcze bardziej tęsknią 
za domem. Fundacja Bajkowa Fabryka Nadziei 
przy wsparciu Fundacji Stefczyka zorganizowała 
dla dzieci z białostockiej onkologii dziecięcej 
wspólne przedświąteczne kolędowanie. 
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W brew powszechnej praktyce różnego 
rodzaju firm, które dodatkowymi profi-

tami nagradzają nowych Klientów, Kasa Stef-
czyka dba także o stałych Klientów. To przecież 
m.in. dzięki ich działaniom Kasa może się roz-
wijać i oferować usługi i produkty na coraz wyż-
szym poziomie. Warto to docenić i nagrodzić – 
dlatego zapraszamy do udziału w promocji.

Aby wziąć udział w promocji, należy zgłosić 
swój udział. Można to zrobić przez stronę inter-
netową www.kasastefczyka.pl/konkursy/
polecnas lub w placówce Kasy. Pierwszym kro-
kiem jest wypełnienie formularza zgłoszenio-
wego, w którym trzeba podać aktualny numer 
telefonu komórkowego, trzy ostatnie cyfry 
PESEL i numer członkowski oraz zaakceptować 
zgody określone w regulaminie promocji. 

Po dokonaniu rejestracji wygenerowany zosta-
nie specjalny kod polecający. Należy go przeka-
zać osobom, które pragniemy zaprosić do Kasy 
Stefczyka i które chcemy zachęcić do skorzy-
stania z jej oferty. Kod ten można przekazać na 
kilka możliwych sposobów: mailem, SMS-em, 
przez portal społecznościowy Facebook lub wrę-
czając polecanemu otrzymany wydruk.

Aby Klient Kasy mógł otrzymać nagrodę, 
osoba polecona musi zapisać się do Kasy Stef-
czyka i założyć rachunek płatniczy IKS oraz 
spełnić przynajmniej jeden z następujących 
warunków: zaciągnąć pożyczkę konsumencką 
lub kredyt hipoteczny w kwocie minimum 
1000 zł*, albo zapewnić wpływ minimum 
200 zł na rachunek płatniczy IKS przez okres 
przynajmniej 3 miesięcy** albo założyć lokatę 
lub Rachunek Oszczędnościowy KSO z wpłatą 
min. 5000 zł***.

Za każde skuteczne polecenie Klient Kasy 
zostanie nagrodzony kwotą 50 zł przelaną na 
jego rachunek płatniczy IKS. Trzeba natomiast 
pamiętać, że Klient Kasy może w ten sposób 
zostać nagrodzony za skuteczne polecenie 
maksymalnie 10 osób – może więc otrzymać 
łącznie nawet 500 zł! Jednak jeżeli jedna 
osoba polecona spełni jednocześnie wszyst-
kie warunki promocji, czyli otrzyma pożyczkę 
lub kredyt na min. 1000 zł, a na jego rachunku 
płatniczym IKS zostanie odnotowała mini-
malna kwota wpływów oraz założy lokatę lub 
Rachunek Oszczędnościowy, polecającemu 

zostanie wypłacona tylko jedna nagroda 
w kwocie 50 zł.

Promocja „Poleć Nas!” Edycja IV obowiązuje 
w dniach 2.01.-30.06.2019 r. Szczegóły w regula-
minie promocji dostępnym w placówkach Kasy 
oraz na www.kasastefczyka.pl. Decyzja kredy-
towa zależy od indywidualnej oceny zdolności 
kredytowej.
* Zawarcie pierwszej po nabyciu członkostwa 
umowy pożyczki z Kasą w kwocie minimum 1000 
zł w terminie nieprzekraczającym 30 dni od naby-
cia członkostwa i nieodstąpienie od tej umowy 
pożyczki.
** Comiesięczne wpływy na rachunek płatniczy 
IKS na łączną kwotę minimum 200 zł miesięcz-
nie przez okres 3 miesięcy (polecenia przelewów 
z rachunków innych niż rachunek własny Członka 
w Kasie) z zastrzeżeniem, że pierwszy wpływ na 
łączną kwotę co najmniej 200 zł w terminie nie 
późniejszym niż 60 dni kalendarzowych od dnia 
zapisania się (przyjęcia w poczet Członków) do 
Kasy.
*** Zawarcie umowy dowolnej lokaty (lokat) 
będącej (będących) w ofercie Kasy w terminie nie-
przekraczającym 30 dni od nabycia członkostwa 
lub/i zawarcie umowy o prowadzenie rachunku 
płatniczego systematycznego oszczędzania „Ksią-
żeczka” (dalej: KSO) w terminie nieprzekraczają-
cym 30 dni od nabycia członkostwa i wpłata na tę 
lokatę lub/i KSO łącznej kwoty w wysokości 5000 
zł i utrzymanie tej kwoty przez okres 30 dni na 
dowolnym rachunku Członka w Kasie.

Poleć Nas! 
To już czwarta edycja promocji, 
którą Kasa Stefczyka kieruje do swo-
ich Klientów, którzy mogą zyskać 
nawet 500 zł. Ta ciesząca się dużym 
zainteresowaniem w poprzednich 
edycjach akcja to przede wszystkim 
docenienie Klientów Kasy w ich 
działaniach na rzecz popularyzacji 
idei spółdzielczości finansowej oraz 
usług i produktów Kasy Stefczyka.
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Komisja 11. edycji Konkursu Stypendialnego, organizowanego wspólnie 
przez Kasę Stefczyka oraz Fundację Stefczyka, wybrała zwycięzców. 
Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

Pomagamy spełniać 
marzenia młodych ludzi

P rzypomnijmy, że Konkurs Stypendialny 
skierowany jest do tych studentów 

i uczniów, którzy poza wyróżniającymi się 
wynikami w  nauce angażują się również 
w działalność na rzecz społeczności: chary-
tatywną, naukową lub na rzecz środowiska 
lokalnego. Od ponad dekady wspieramy takie 
postawy służące dobru wspólnemu społecz-
ności lokalnych i  całej naszej wspólnocie 
narodowej. Dzięki takim wspaniałym młodym 
ludziom nasza Ojczyzna ma pewne podstawy 
dalszego rozwoju. To nieprawda, że młodzież 
w dzisiejszych czasach ma jedynie konsump-
cyjne podejście do życia. Zgłoszenia konkur-
sowe i opisy działalności oraz zainteresowań 
uczniów i studentów świadczą, że nasza wiara 
w nowe pokolenie inteligentnych i wrażliwych 
Polaków po raz kolejny znalazła potwierdze-
nie. Konkurs Stypendialny jak co roku skiero-
wany był do dzieci Klientów Kasy Stefczyka, 
będących uczniami szkół podstawowych, 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
oraz studentów szkół wyższych, będących 
Klientami Kasy. Jednym z tegorocznych lau-
reatów jest Krzysztof Rutkowski. 

– Stypendysta aktualnie spełnia swe 
marzenia, studiując leśnictwo oraz ochronę 
przyrody i  edukację przyrodniczo-leśną 
na poznańskich uczelniach (Uniwersytet 

Przyrodniczy oraz UAM). Aktywnie działa 
również w kole naukowym, pisze artykuły 
i uczestniczy w konferencjach naukowych. 
O Konkursie Stypendialnym dowiedział się 
od kolegi, który przesłał mu link do szczegó-
łowych informacji. Poza dyplomem wręczyli-
śmy również drobne upominki. Pozostaje nam 

trzymać mocno kciuki za dalsze sukcesy Pana 
Krzysztofa – mówi Iwona Pawlak, kierownik 
placówki Kasy Stefczyka w Poznaniu, przy 
ul.  Dąbrowskiego 9/11. 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy 
za zaangażowanie i poświęcony czas.

  POZNAŃ. Krzysztof Rutkowski odebrał dyplom laureata Konkursu Stypendialnego w placówce
przy ul. Dąbrowskiego 9/11

 ŚWIEBODZIN. Anna Klechamer odebrała dyplom w placówce przy ul. Głogowskiej 16 w imieniu swoim oraz 
Moniki Klechamer

LISTA LAUREATÓW:
Studenci:
Martyna Bławat
Anna Klechamer
Monika Klechamer 
Piotr Nowakowski
Krzysztof Rutkowski
Monika Serkowska
Magdalena Stefanowska
Agnieszka Wójcik
Patryk Wasiuk
 
Uczniowie:
Mateusz Brol
Aleksandra Gliszczyńska
Jakub Jagielski
Paweł Raro
Marek Rybiński
Wojciech Stefanowski 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!



INFOLINIA 801 600 100 CZAS STEFCZYKA 5

 AKTUALNOŚCI

 WROCŁAW. Magdalena Stefanowska odebrała swój dyplom podczas spotkania 
wigilijnego w placówce przy ul. Rysiej 1/U1

 CZĘSTOCHOWA. Mateusz Brol odebrał nagrodę stypendialną w placówce przy 
al. Najświętszej Marii Panny 24

 KARTUZY. Monika Serkowska zdobyła stypendium studenckie. Dyplom 
w placówce przy ul. Dworcowej 5 wręczyła jej Patrycja Nowocińska

 LĘBORK. Laureatka Aleksandra Gliszczyńska oraz gratulujący jej przyznanego 
stypendium: kierownik regionalny Krzysztof Koliński oraz kierownik oddziału 
przy ul. Staromiejskiej 23 Krzysztof Cieślikowski
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Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie 
Stowarzyszenia!
Z  uwagi na łączącą nas więź chcielibyśmy 
Państwu serdecznie podziękować za możli-
wość realizacji naszych projektów w 2018 r. 
oraz przedstawić zakres działań, który ściśle 
związany jest z misją oraz celami statutowymi 
Stowarzyszenia. Działania z obszaru edukacji 
finansowej skierowane były do naszych Człon-
ków oraz innych osób, w tym dzieci i młodzieży. 
Te działania nie byłyby jednak możliwe bez 
składek, które Państwo jako nasi Członkowie 
regularnie wpłacacie. Jesteście więc współauto-
rami naszych sukcesów. Dlatego dziękując za to 
wsparcie, przedstawiamy nasze sukcesy w 2018 
roku.

Działania SKEF w 2018 r.
Od 2015 r. działają w  oddziałach Kas Kluby 
Członków SKEF. Można w nich uzyskać informa-
cję na temat zakresu działalności Stowarzysze-
nia, w tym prowadzonych przez nas bezpłatnie 
porad dla Członków w ramach funkcjonujących 
przy SKEF Ośrodków Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego (ODFiK), oraz ulotki z prak-
tycznymi poradami finansowymi. Z naszych 
bezpłatnych porad w ODFiK skorzystało w ubie-
głym roku ponad 1600 osób. Jesteśmy jedną 
z nielicznych instytucji pozarządowych, która 
pomaga nieodpłatnie w przygotowaniu pism 
sądowych, w tym wniosków o upadłość kon-
sumencką, wspierając tym samym osoby nad-
miernie zadłużone. W 2018 r. sporządziliśmy 

77 bezpłatnych wniosków o upadłość konsu-
mencką. Propagując wiedzę finansową, organi-
zujemy również tematyczne konkursy wyłącznie 
dla Członków. Na naszym portalu internetowym 
www.skef.pl mogą Państwo odnaleźć wiele cen-
nych informacji oraz wstawianych co tydzień 
praktycznych porad ekonomiczno-finansowych.

Dzięki Państwa przychylności i  hojności 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność 
charytatywną. W oddziałach Kasy Stefczyka 
wystawione były skarbonki przeznaczone na 
zbiórkę publiczną – Skarbonka, którą prowa-
dziliśmy przy aktywnym wsparciu pracowni-
ków – wolontariuszy Kasy Stefczyka. Zebrane 
pieniądze w kwocie 15 928,22 zł przeznaczy-
liśmy na wsparcie podopiecznych z  Domu 
Dziecka w  Sosnowcu, finansując im zakup 
sprzętu komputerowego.

Jako organizacja pożytku publicznego zebra-
liśmy 1% w kwocie: 23 035,80 zł, który przeka-
zywali Państwo na nasze konto przy rocznym 
rozliczeniu podatku oraz poprzez wpłaty daro-
wizn dokonywane w ciągu 2018 roku. Środki 
finansowe z tych wpłat przeznaczymy na szko-
lenia i projekty z zakresu edukacji finansowej 
i konsumenckiej oraz na fundusz stypendialny.

Przywiązując dużą wagę do propagowania 
edukacji finansowej, przygotowaliśmy rów-
nież ofertę ciekawych lekcji i projektów dla 
dzieci, młodzieży i nauczycieli. W ostatnim 
roku objęliśmy tymi projektami 2253 uczniów. 
Prowadziliśmy również warsztaty i szkolenia 
o  tematyce finansowej, w  tym dla naszych 

Członków, seniorów oraz osób wykluczonych 
społecznie. Wspólnie z Kasą Stefczyka braliśmy 
udział w wydarzeniu „Noc Muzeów”, w trakcie 
którego zorganizowaliśmy warsztaty z zabez-
pieczeń polskiego pieniądza. Przygotowaliśmy 
wiele artykułów o charakterze poradnikowym, 
braliśmy udział w konferencjach i audycjach 
radiowych, dzieląc się swoim doświadczeniem. 
Mamy nadzieję, że budując więź z naszymi 
Członkami poprzez realizację tak różnorod-
nych działań i projektów, pozostajemy w Pań-
stwa świadomości jako organizacja niezwykle 
potrzebna i działająca w szerokim zakresie na 
rzecz konsumentów. 

Specjalnie dla naszych Członków
Szanowni Państwo, przypominamy, że do Was – 
jako naszych Członków, a także Członków Spół-
dzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 
kierujemy:
• bezpłatne porady finansowe, prawne i kon-
sumenckie w naszych Ośrodkach Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego usytuowanych 
w Gdyni, Krakowie, Białej Podlaskiej i Warszawie 
– adresy biur na www.skef.pl; 
• warsztaty i szkolenia z zakresu edukacji finan-
sowej dedykowane Członkom SKEF i SKOK;
• cykliczne konkursy z atrakcyjnymi nagro-
dami, skierowane wyłącznie do naszych 
Członków;
• publikacje wydawnicze;
• portal internetowy SKEF – www.skef.pl i pro-
fil Facebook www.facebook.com/skef.gdynia 
z bieżącymi informacjami finansowymi oraz na 
temat prowadzonych działań, publikacjami oraz 
poradnikowymi materiałami multimedialnymi.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się 
z wynikami naszej całorocznej pracy zamiesz-
czonymi w  sprawozdaniu opublikowanym 
na portalu www.skef.pl.

Naszym Członkom, współpracującym 
z  nami: Spółdzielczym Kasom Oszczędno-
ściowo-Kredytowym, Partnerom, Darczyńcom, 
którzy w minionym roku aktywnie wspierali 
nasze przedsięwzięcia, składamy serdeczne 
podziękowania i życzymy w Nowym Roku 2019 
wielu sukcesów i powodów do radości.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu i pracowników SKEF
Dr inż. Kazimierz Janiak
Prezes Zarządu

SKEF doradza, 
pomaga, edukuje

Rok 2018 – podsumowanie
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Wygraj nagrodę główną: 1500 zł

S towarzyszenie Krzewienia Edukacji Finan-
sowej dostrzega wśród najmłodszych 

członków naszego społeczeństwa niepokojące 
zjawisko związane z brakiem podstawowej wie-
dzy w zakresie finansów, budżetu domowego, 
oszczędzania, wydatków czy ekonomii. Od zara-
nia dziejów jedną z form edukacji najmłodszych 
było przekazywanie im informacji w przystęp-
nej formie za pomocą obrazów, które już znają. 
Dobranocki/opowiadania miały wprowadzić 
dzieci w świat dorosłych oraz przygotować je 
na pewne niebezpieczeństwa. Inicjatywa kon-
kursu „Finansowe dobranocki” powstała w celu 
przygotowania młodszego pokolenia Polaków 
do życia we współczesnym świecie przy wyko-
rzystaniu starej formy przekazu. 

Praca powinna składać się z  co najmniej 
2 stron w formacie A4. Praca może zostać uzu-
pełniona o własnoręcznie wykonane ilustracje/
rysunki. Całość należy przesłać wraz z formula-
rzem konkursowym na adres: Stowarzyszenie 
Krzewienia Edukacji Finansowej, ul. Legionów 
126, 81-472 Gdynia, z  dopiskiem: Konkurs 
„Finansowe dobranocki” do dnia 5 kwietnia 

2019 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do 
biura organizatora, które jest czynne w dni robo-
cze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
8.00 do 16.00). Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 
17 kwietnia 2019 r.

Konkurs organizowany jest przez Stowa-
rzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 
w  ramach realizacji celu statutowego SKEF, 
inicjowania, prowadzenia i wspierania działań 
na rzecz krzewienia edukacji finansowej. Kon-
kurs trwa od 1 lutego do 5 kwietnia 2019 roku. 

Aby wziąć w nim udział, należy posiadać sta-
tus Członka Stowarzyszenia Krzewienia Edu-
kacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być 
osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Partnerem konkursu jest Fundacja Wspierania 
Ubezpieczeń Wzajemnych. Na zwycięzcę kon-
kursu czeka nagroda główna 1500 zł. Zachęcamy 
do wzięcia udziału w konkursie!!!

Konkurs SKEF „Finansowe dobranocki”
Zdając sobie sprawę, że idea krzewienia edukacji finansowej ma istotne znaczenie od najmłodszych lat, 
„Finansowe dobranocki” mogą stanowić początek lepszego zrozumienia przez dzieci otaczającego je 
finansowego świata.

Imię lub imiona* Nazwisko* Numer PESEL*

Miejscowość* Kod pocztowy* Ulica* Nr lokaluNr domu*

E-mail Telefon kontaktowy* Nazwa SKOK, której jest się Członkiem*

Nr członkowski w SKOK* Adres oddziału SKOK, której jest się Członkiem*

Proszę zaznaczyć pola poniżej poprzez wstawienie znaku „x”:

 Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-na), że moje dane osobowe podane w formularzu lub później będą przetwarzane przez organizatora konkursu 
w celu organizacji i realizacji konkursu pt. „Finansowe dobranocki” na zasadach określonych w regulaminie konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świa-
domy(-a) dobrowolności podania danych oraz ze zostałem(-am) poinformowany(-na) o moich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.*

 Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem konkursu, który jest dostępny na stronie www.skef.pl, i akceptuję go.*

 Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego wizerunku na stronie internetowej www.skef.pl oraz w materiałach sprawozdawczych, promocyjno-reklamowych 
w związku z udziałem w konkursie.*

 Wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi pisemnej wraz z ewentualnymi ilustracjami/rysunkami zgłoszonej w konkursie „Finansowe dobranocki”.*

 Oświadczam, że jestem autorem pracy konkursowej oraz przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej (w tym ilustracje/rysunki), 
a prawa te nie są obciążone prawami na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich.* 

 Oświadczam, że praca konkursowa jest w pełni oryginalna, nie stanowi plagiatu ani przeróbki lub opracowania cudzego utworu ani w żaden inny sposób nie 
narusza autorskich prawa osobistych ani majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich.* 

Czytelny podpis uczestnika*

* Pola obowiązkowe. Formularz należy wypełnić drukowanymi literami. 

ORGANIZATOR PARTNER

FORMULARZ KONKURSOWY
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P osiedzenia Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka odbywają się regularnie minimum raz w tygo-
dniu. Na posiedzenie Zarządu zapraszani są szefowie pionów, kierownicy oraz dyrektorzy działów w celu przedstawienia bieżącej sytuacji oraz 

omówienia i opracowania kierunku dalszego rozwoju. Gdy zachodzi taka konieczność, zapraszani są również przedstawiciele współpracujących 
spółek celem omówienia obszarów dotyczących tejże współpracy. 

W  trosce o  utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z  chęci infor-
mowania Klientów o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka oraz zgodnie 
z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka przedstawia 
informację dotyczącą działań Zarządu Kasy w grudniu 2018 roku. 

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej Kasie

 AKTUALNOŚCI

WWW.KASASTEFCZYKA.PL

GRUDZIEŃ 2018
W grudniu posiedzenia Zarządu Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka 
odbyły się trzy razy: 4 grudnia, 11 grud-
nia,  19 grudnia.

Przedmiotem posiedzeń było m.in.: 
1.  Przedstawienie aktualnych statystyk 

związanych z działalnością Kasy, głów-
nie dotyczących wolumenu sprzedaży 
z podziałem na produkty oraz informacji 
na temat depozytów.

2.  Omówienie bieżących spraw, w szczegól-
ności dotyczących:

a)  realizowanych projektów informatycz-
nych, związanych z rozwojem systemów 
wspomagających procesy sprzedażowe 
oraz obsługę Klientów Kasy;

b)  działań marketingowych i  inicjatyw 
z  zakresu działalności społecznej 
i  oświatowo-kulturalnej oraz współ-
działania w tym celu z organizacjami 
społecznymi, np. dofinansowanie przez 
Fundację Stefczyka:

•  przekazanie środków na zakup upomin-
ków świątecznych dla pięcioraczków 
Ziemlińskich oraz przekazanie środków 
na konta oszczędnościowe,

•  wsparcie finansowe Wigilii dla ubogich 
i bezdomnych w Gdańsku, organizowa-
nej przez klasztor oo. Dominikanów;

c)  sytuacji w placówkach sprzedażowych 
z uwzględnieniem aspektu dotyczącego 

budowania i umacniania więzi człon-
kowskiej, a także jeszcze lepszego reago-
wania na potrzeby Klientów Kasy: 

•  rozstrzygnięcie Wielkiego Konkursu 
Urodzinowego Kasy Stefczyka i wręcze-
nie nagrody głównej (samochód oso-
bowy) laureatowi, 

•  uroczyste wręczenie dyplomów dla lau-
reatów wyłonionych podczas corocz-
nego Konkursu Stypendialnego orga-
nizowanego przez Kasę Stefczyka wraz 
z partnerem – Stowarzyszeniem Krze-
wienia Edukacji Finansowej.

 
3.   Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
  zatwierdzenia jednolitych wzorów dru-

ków m.in. dotyczących:
•  formularza informacyjnego dotyczącego 

kredytu hipotecznego,
•  informacji o niezrealizowanym zleceniu 

płatniczym,
•  załącznika do wniosku o  przyznanie 

pożyczki/kredytu,
•  załącznika do wniosku współ wnio sko-

dawcy,
•  wzoru pisma informującego o przedłu-

żeniu toku realizacji zgłoszenia,
•  zasad rozpatrywania reklamacji w Kasie 

Stefczyka, 
•  umowy o kartę płatniczą Visa, Visa Busi-

ness, Visa (Tandem),
•  regulaminu wydawania kart Visa dla 

Klientów SKOK,
•  zasad przetwarzania danych osobo-

wych posiadaczy i użytkowników kart 
płatniczych, 

•  regulaminu wydawania kart Visa Busi-
ness w SKOK,

•  umowy o  prowadzenie rachunku 
Tandem,

•  regulaminu rachunków bieżących Tan-
dem IKS SKOK,

•  umowy o  prowadzenie rachunków 
rozliczeniowych dla podmiotów 
instytucjonalnych, 

•  regulaminu rachunków rozliczeniowych 
dla podmiotów instytucjonalnych,

•  umowy o świadczenie usługi e-skok dla 
Klientów SKOK,

•  regulaminu świadczenia usługi e-skok 
dla Klientów SKOK, 

•  regulaminu promocji „Poleć Nas!” Edy-
cja IV,

• umowy pożyczki gospodarczej,
•  umowy kredytu wysokokwotowego 

gospodarczego,
•  umowy o linię pożyczkową w rachunku 

bieżącym Tandem,
•  umowy o  linię pożyczkową w  ra-

chunku bieżącym dla podmiotów 
instytucjonalnych, 

•  umowy kredytu inwestycyjnego dla pod-
miotów instytucjonalnych,

•  formularza kontaktowego dla placówek 
partnerskich,

•  umowy o prowadzenie rachunku płat-
niczego IKS, 

•  regulaminu prowadzenia rachunków 
płatniczych IKS,

•  umowy o prowadzenie rachunku płat-
niczego systematycznego oszczędzania 
„Książeczka”,

•  umowy o świadczenie bankowości elek-
tronicznej e-skok,

•  regulaminu świadczenia usługi banko-
wości elektronicznej e-skok;
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 zmiany polityki rachunkowości Kasy;
  zmiany parametrów Grupowego Ubez-

pieczenia na życie – Optimum Max;
  zatwierdzenia Tabeli Prowizji i Opłat 

dla kart Visa, Visa Business oraz do 
rachunku podstawowego; 

  zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu e-Lokata;

  zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Lokata 
systematycznego oszczędzania;

  zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Lokata 
rentierska;

  zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Lokata 
terminowa nieodnawialna;

  zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Rachu-
nek/Książeczka Systematycznego 
Oszczędzania (KSO);

  zatwierdzenia dokumentacji i procedur 
regulujących pracę w Kasie Stefczyka, 
m.in.: PR11.03/10 Polityka Zarządzania 
Ciągłością Działania w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
wyd. II, PR02.04.01/03 Obsługa rachun-
ków bieżących TANDEM w Spółdziel-
czej Kasie Oszczędnościowo-Kredy-
towej im. Franciszka Stefczyka wyd. 
VII, PR22.01/01 Polityka zarządzania 
konfliktem interesów w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka wyd. II, PR22/01 
Polityka zgodności w  Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka wyd. III, PR11/03 
Instrukcja postępowania w przypadku 
incydentu w  zakresie usług płatni-
czych w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej wyd. I, PR11/05 
Instrukcja sprawozdawczości cyklicznej 
w zakresie usług płatniczych w Spół-
dzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej wyd. I, PR18/01 Procedura 
rozpatrywania reklamacji, niezgodno-
ści i wniosków w Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej wyd. 
VII, PR16.01/08 Procedura przeprowa-
dzania Testów Warunków Skrajnych dla 
oceny poziomu ryzyka kredytowego, 
w  tym ryzyka koncentracji w  Spół-
dzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej wyd. IV, PR02.04.01/14 
Procedura obsługi kart VISA w Spół-
dzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej wyd. XII, PR02.04.01/30 
Procedura obsługi kart Visa Business 
w  Spółdzielczej Kasie Oszczędno-
ściowo-Kredytowej wyd. VIII, PR19/01 
Przygotowanie i przekazywanie infor-
macji zarządczej w Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej wyd. XI, 

PR17/01 Ewidencjonowanie sprawozdań 
zewnętrznych w  Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej wyd. V, 
PR17/02 Postępowanie w  przypadku 
nowopowstałego obowiązku sprawoz-
dawczego wyd. III, PR17/03 Nadzór 
nad sprawozdawczością zewnętrzną 
Kasy Stefczyka w Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej wyd. 
III, PR17/06 Sprawozdawczość Kasy 
Stefczyka do Komisji Nadzoru Finan-
sowego w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej wyd. I, PR17/07 
Sprawozdawczość Kasy Stefczyka do 
Narodowego Banku Polskiego w Spół-
dzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej wyd. I, PR11/02 Instrukcja 
postępowania w przypadku incydentu 
naruszenia ochrony danych osobo-
wych w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej wyd. I, PR11/01 
Procedura Zarządzania Incydentem 
Bezpieczeństwa w Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej wyd. IV;

  przeniesienie placówki partnerskiej 
w Jelczu-Laskowicach mieszczącej się 
przy ul. Oławskiej 23 do nowej siedziby 
znajdującej się przy ul. Żwirki 3;

  otwarcie nowej placówki partnerskiej 
w Strzegomiu przy ul. Rynek 32/36B 
oraz w Jaworze przy ul. Chrobrego 4.

KOMITET AUDYTU
13 grudnia odbyło się posiedzenie Komi-
tetu Audytu Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka, podczas którego omówiono 
dokumenty będące przedmiotem obrad 
najbliższej Rady Nadzorczej SKOK 
im. Franciszka Stefczyka.

RADA NADZORCZA
18 grudnia odbyło się posiedzenie Rady 
Nadzorczej, na którym między innymi:

1.  Podjęto uchwałę w przedmiocie zmiany 
Regulaminu Komitetu Audytu oraz przy-
jęto jednolity tekst Regulaminu Komitetu 
Audytu Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka.

2.  Omówiono i podjęto uchwały w przed-
miocie przyjęcia:

a)  Polityki PR11.07/01 Polityka Zarządzania 
Ryzykiem Operacyjnym w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka;

b)  Polityki PR11.03/10 Polityka Zarządza-
nia Ciągłością Działania w Spółdzielczej 

Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka – wyd. II;

c)  Polityki PR22.01/01 Polityka zarządzania 
konfliktem interesów w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka – wydanie II;

d)  Polityki PR22/01 Polityka zgodności 
w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. F. Stefczyka – wyd. III;

e)  Procedury PR19/01 Przygotowanie 
i przekazywanie informacji zarządczej 
w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
w Gdyni – wyd. XI;

f)  Procedury PR16.01/08 Procedura prze-
prowadzania Testów Warunków Skraj-
nych dla oceny poziomu ryzyka kredy-
towego, w tym ryzyka koncentracji, wyd. 
IV.

3.  Omówiono i podjęto uchwały w przed-
miocie przyjęcia „Sprawozdania 
z  wykonania Rocznego Planu Kon-
troli w  Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka w III kwartale 2018 r.” oraz 
„Planu audytów i kontroli wewnętrznych 
Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
na 2018 r.”.

AKTUALNOŚCI
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Na początku roku zwykle zaciskamy pasa – szczególnie, gdy musimy spłacać 
raty pożyczek. Spore wydatki, jakie poczyniliśmy pod koniec ubiegłego roku, 
skłaniają nas do oszczędniejszego życia. Dodatkowo trwające właśnie ferie 
zimowe zmuszają do szukania rozwiązań, które pomogą podreperować 
domowy budżet. Zapraszamy więc do placówek Kasy Stefczyka. 

Wakacje kredytowe 
w Kasie Stefczyka

S zczególnie teraz, w pierwszych miesiącach 
roku przydałaby się jakaś ulga, przynaj-

mniej od aktualnie spłacanych pożyczek. Kasa 
Stefczyka dysponuje rozwiązaniami, które 
pozwolą łatwiej pokonać trudny dla naszych 
portfeli okres. Jednym z nich jest możliwość 
skorzystania z tzw. wakacji kredytowych. 

Wakacje kredytowe oznaczają możliwość 
skorzystania z karencji w spłacie pożyczki, 
czyli zawieszenia spłaty jednej raty. To spe-
cjalne udogodnienie dla tych, którzy przeży-
wają przejściowy kłopot z zasobnością swo-
jego portfela. Dzięki temu rozwiązaniu można 
zawiesić jednorazowo spłatę miesięcznego 

zobowiązania. W efekcie zyskuje się dodat-
kowy miesiąc, by „stanąć na nogi”. Należy 
jednak przy tym wziąć pod uwagę, że pozo-
stałe do spłaty raty zostaną proporcjonalnie 
podwyższone o kwotę zawieszonej raty, dzięki 
czemu nie zostanie wydłużony okresu spłaty 
pożyczki.

Takich wakacji kredytowych Kasa Stefczyka 
udzieli pod pewnymi warunkami. Należy 
przynajmniej przez pół roku regularnie spła-
cać swoje zobowiązanie w ustalonej kwocie 
i terminie. Dodatkowo na rachunek płatniczy 
IKS w Kasie, z którego następuje spłata rat 
pożyczki, powinna wpływać co miesiąc kwota 

nie mniejsza niż 140% raty pożyczki przez 
okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o udzielenie wakacji. 
Jeżeli takie warunki zostaną spełnione, można 
wnioskować o wakacje kredytowe w spłacie 
pożyczki. Wniosek należy złożyć przynaj-
mniej 3 dni robocze przed wyznaczoną datą 
spłaty najbliższej raty. Jeżeli weryfikacja 
wniosku będzie pozytywna, Kasa przekaże 
nowy harmonogram z nową wysokością rat 
pożyczki. Nie trzeba już podpisywać żadnych 
nowych dokumentów. O  kolejne wakacje 
kredytowe można wnioskować po upływie 
12 miesięcy.
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Wakacje kredytowe 
w Kasie Stefczyka:
•  Możliwość skorzystania z wakacji 

kredytowych już po 6 miesiącach 
od uruchomienia pożyczki

•  Odroczenie raty nie powoduje 
wydłużenia okresu kredytowania, 
oznacza to, że nie będzie się 
dłużej spłacać swojej pożyczki – 
zmianie ulegnie wysokość rat 
pożyczki

•  Z wakacji kredytowych 
można skorzystać raz w roku, 
co 12 miesięcy

•  O odroczenie spłaty raty można 
wnioskować nawet 3 dni robocze 
przed terminem jej płatności

•  Uruchomienie wakacji kredyto-
wych jest bezpłatne – brak dodat-
kowych kosztów

Wakacje kredytowe nie dotyczą 
pożyczek i kredytów hipotecznych 
w Kasie Stefczyka. Decyzja 
kredytowa zależy od indywidualnej 
oceny zdolności kredytowej. 
Więcej informacji o wakacjach 
kredytowych można uzyskać w pla-
cówkach Kasy Stefczyka.
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O lbrzymim atutem Pożyczki Zaratka są jej 
proste zasady. Każdy bowiem bez wysiłku 

może sprawdzić sam, jakie raty miesięcznie 
będzie płacić. Zasada jest prosta i opiera się na 
wygodnym przeliczniku – za każdy pożyczony 
1000 zł miesięczna rata wynosi 25 zł. 

Pożyczkę można otrzymać w  kwotach 
1000 zł, 2000 zł, 3000 zł oraz 4000 zł. Ozna-
cza to, że miesięczne raty dla tych kwot będą 
wynosić odpowiednio: 25 zł, 50 zł, 75 zł i 100 zł. 
Tak niskie miesięczne raty wynikają przede 
wszystkim z kosztów pożyczki: prowizja wynosi 
bowiem 0%, a oprocentowanie nominalne tylko 
9%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
(RRSO) Pożyczki Zaratka to jedynie 9,38%.

Należy zwrócić także uwagę na krótki okres 
kredytowania, który wynosi 48 miesięcy. Dzięki 
temu zobowiązanie zostanie szybko spłacone, 
co uwolni pożyczkobiorców od miesięcznych rat. 

Pożyczka Zaratka to oferta, która została przygotowana z okazji jubileuszu 25-lecia Kasy 
obchodzonego w ubiegłym roku. Proste i przejrzyste zasady jej przyznania oraz spłaty sprawiły, 
że propozycja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Z tego powodu jest nadal dostępna 
w Kasie Stefczyka. Cieszyć to może szczególnie tych, którzy potrzebują niedużych kwot na krótki 
okres oraz oczekują atrakcyjnych rat miesięcznych, które nie pozostawią portfela pustego. 

Pożyczka Zaratka

Atuty Pożyczki Zaratka:
•  niska rata – tylko 25 zł miesięcznej 

spłaty za każdy pożyczony 1000 zł!
•  0% prowizji
•  dowolny cel kredytowania
•  szybka decyzja kredytowa – wstępna 

informacja nawet w 15 minut
•  możliwość ustalenia dnia spłaty 

miesięcznej raty, np. tuż po otrzyma-
niu wynagrodzenia

Pożyczka Zaratka dostępna jest wy-
łącznie dla Klientów nieposiadających 
pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie 
co najmniej 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku oraz dla nowych 
Klientów Kasy. Decyzja kredytowa 

zależy od indywidualnej oceny zdolności 
kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 
1.04.2018 r. dla Pożyczki Zaratka: 
Całkowita kwota kredytu wynosi 
1000,00 zł. Zmienna roczna stopa 
oprocentowania dla całkowitej kwoty 
kredytu wraz z kredytowanymi kosz-
tami (prowizją 0 zł) wynosi 9%. Czas 
obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 
miesięcznych rat równych: 24,89 zł oraz 
ostatnia, 48. rata: 24,93 zł. Całkowita 
kwota do zapłaty: 1194,76 zł, w tym 
odsetki: 194,76 zł. Rzeczywista roczna 
stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: 
9,38%.
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Na szczęście
jest ubezpieczenie!
Ubezpieczenia podróżne

W ofercie dostępne również ubezpieczenia:  
mieszkaniowe, NNW, na życie oraz komunikacyjne.

Ubezpieczenia komunikacyjne z oferty innego ubezpieczyciela  

niż SALTUS TUW i SALTUS TU ŻYCIE SA

Informacja o charakterze reklamowym i marketingowym 
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P odczas ferii zimowych szukamy śniegu 
w górach. Tam nie tylko cieszą nas piękne 

widoki, ale także możliwość jazdy na nartach, 
snowboardzie, sankach. Każdy chyba sobie 
zdaje sprawę, że uprawianie sportów zimowych 
niesie wyższe ryzyko wypadku. Nie mamy 
pewności, że powrót ze stoku zakończy się co 
najwyżej siniakami. Dlatego przed wyjazdem 
na wymarzony zimowy urlop trzeba koniecznie 
zadbać o  właściwe ubezpieczenie naszych 
najbliższych, np. wykupić polisę w  SALTUS 
Ubezpieczenia. Pamiętajmy jednak, że inne 
ubezpieczenie potrzebne nam będzie w Polsce, 
a inne za granicą.

W polskich górach NNW
W  naszych górach każdy obywatel ma 
zagwarantowaną pomoc służby zdrowia 
bezpłatnie. Bezpłatna jest także pomoc 
ratownictwa górskiego. Jednak sam fakt 
nieszczęśliwego wypadku, szczególnie podczas 
uprawiania sportów zimowych, pociąga za 
sobą nieprzyjemne konsekwencje, np. długą 
rekonwalescencję złamanej kończyny. To niestety 
wymaga dodatkowych kosztów. Dlatego warto 
wykupić ubezpieczenie NNW. Dzięki niemu można 
liczyć na wypłatę odszkodowania, które ułatwi 
powrót do zdrowia. Ubezpieczenie takie to także 
pomoc finansowa dla najbliższych w przypadku 
najbardziej tragicznych zdarzeń, czyli śmierci. 
W przypadku skorzystania z dodatkowych opcji, 

oprócz odszkodowania za trwałe inwalidztwo 
lub uszczerbek na zdrowiu, można także liczyć 
na wypłatę świadczenia w przypadku pobytu 
w szpitalu czy niezdolności do pracy w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku. 

Ubezpieczenie podróżne za granicą
Inaczej sprawa się ma, kiedy zdecydujemy się na 
wyjazd w Alpy czy choćby słowackie Tatry. Choć 
w  przypadku większości krajów europejskich 
obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ), to jednak umożliwia 
ona bezpłatną opiekę tylko państwowej służby 
zdrowia danego kraju i nie obejmuje ratownictwa 
górskiego czy morskiego. Wyjeżdżając więc w góry, 
należy traktować ją jako dodatkowe ubezpieczenie. 
Podstawowym powinno być zatem ubezpieczenie 
podróżne, na przykład takie, jakie oferuje SALTUS 
Ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie podróżne zapewnia przede 
wszystkim zwrot kosztów leczenia i transportu 
medycznego do określonej sumy ubezpieczenia, np. 
do 20 tys. euro, 40 tys. euro, a nawet do 60  tys. euro. 
Podstawowa wersja polisy może zostać wzbogacona 
o dodatkowe opcje: ubezpieczenie utraty lub 
uszkodzenia bagażu, dzięki któremu możemy 
liczyć na wypłatę środków będących rekompensatą 
za utratę bagażu lub jego zniszczenie; NNW – 
zapewniające wypłatę odszkodowania za utratę 
zdrowia (ubezpieczonemu) lub życia (rodzinie 
ubezpieczonego) w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku; OC  w  życiu prywatnym, które 
gwarantuje wypłatę rekompensaty za szkody 
wyrządzone na osobie trzeciej lub jej mieniu. Warto 
też zwrócić uwagę, że SALTUS Ubezpieczenia 
polisę podróżną wyposaża w  bogaty pakiet 
assistance, który polega na organizacji, 
a  w  niektórych przypadkach także pokryciu 
kosztów świadczeń, do których uprawniony jest 
ubezpieczony w wyniku zaistnienia zdarzenia. 
Należą do nich pomoc w przypadku kradzieży lub 
utraty dokumentów, utraty lub zniszczenia bagażu, 
opóźnienia lotu, konieczności wcześniejszego 
powrotu do kraju czy transportu i zakwaterowania 
osoby wskazanej przez ubezpieczonego. 

Jednak najważniejszym dodatkiem do 
ubezpieczenia podróżnego jeżeli wybieramy 
się na stoki zagranicznych gór, jest wykupienie 
dodatkowej opcji dla amatorów sportów 
ekstremalnych, do których zalicza się sporty 
górskie i wodne. Niestety w związku z tym, że 
koszty ratownictwa górskiego są bardzo wysokie, 
zdarzenia zaistniałe na stoku narciarskim nie są 
objęte podstawowym ubezpieczeniem. Nie warto 
więc pomijać tej opcji, nawet jeżeli dobrze i pewnie 
czujemy się na stoku.

Wszelkich informacji na temat ubezpieczeń 
podróżnych SALTUS Ubezpieczenia można 
uzyskać w placówkach Kasy Stefczyka.

Ferie z ubezpieczeniem
Jest czas zimowego wypoczynku. Planujemy więc pierwsze urlopy w tym roku, na które wybieramy 
się całymi rodzinami lub, jeżeli organizujemy je przy skromniejszym budżecie, wysyłamy tylko 
najmłodszych. Najczęściej wybieranym od lat kierunkiem pozostają góry – polskie, ale także słowackie 
Tatry oraz Alpy. Wielu jest amatorów białego szaleństwa, ale niestety też duża liczba wypadków na 
stoku. Myśląc więc o wypoczynku w górach, trzeba koniecznie wziąć pod uwagę zakup odpowiedniego 
ubezpieczenia.

Pamiętaj!
Spędzając ferie zimowe 
w zagranicznych górach, musisz 
mieć ubezpieczenie podróżne z opcją 
obejmującą szkody powstałe w związku 
z amatorskim uprawianiem sportów 
wysokiego ryzyka, jakim jest na 
przykład narciarstwo. Zwróć uwagę, 
że cała górska akcja ratownicza za 
granicą, łącznie z transportem do 
szpitala, może wynieść ok. 10 000 
euro – np. w austriackich Alpach około 
2500 euro wynosi akcja poszukiwacza 
i ratownicza, natomiast transport 
śmigłowcem ze stoku do szpitala 
w Hiszpanii to już ponad 9500 euro. 
Jeżeli nie masz odpowiedniego 
ubezpieczenia, to zostaniesz obciążony 
takimi kosztami – a to słaba pamiątka 
z wakacji… 
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Działalność Kasy Stefczyka oraz innych SKOK-ów regulują odpowiednie 
akty prawne, wśród nich jest m.in. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 roku 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (dalej także: ustawa 
o SKOK). Określa ona kompleksowo, w jaki sposób mogą być tworzone spół-
dzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jak ma wyglądać ich struktura 
organizacyjna i na jakich zasadach mogą działać. Wskazuje także zasady 
sprawowania nad nimi nadzoru i kontroli. 

Ustawa o SKOK

D ziałalność Kasy Stefczyka i  innych 
SKOK-ów regulowana jest przez 

ustawę o  SKOK z  2009 r., która weszła 
w życie 27 października 2012 r. Podstawo-
wym jej celem jest zapewnienie nadzoru 
nad kasami spółdzielczymi; nadzór ten 
sprawują Komisja Nadzoru Finansowego 
oraz Kasa Krajowa.

Zgodnie z przepisami ustawy o SKOK 
nadzór nad Kasami pełni Komisja Nadzoru 
Finansowego (KNF), która w  imieniu 
państwa nadzoruje także inne instytucje 
finansowe działające w Polsce, m.in. banki 
komercyjne, banki spółdzielcze, towarzy-
stwa ubezpieczeniowe. Ustawa określa 
też obowiązki kas spółdzielczych wobec 
KNF, m.in. przekazywanie zatwierdzonych 
rocznych sprawozdań finansowych wraz ze 
sprawozdaniem z badania oraz z odpisem 
uchwały o zatwierdzeniu rocznego spra-
wozdania finansowego i podziale zysku lub 
pokryciu straty oraz innych okresowych 
informacji sprawozdawczych. Z ustawy 
wynikają również kompetencje KNF do 
wydawania, po zasięgnięciu opinii Kasy 
Krajowej, rekomendacji dotyczących 
dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego 
zarządzania. Dotychczas KNF wydała 5 
rekomendacji:
–Rekomendacja A-SKOK dotycząca 
dobrych praktyk zarządzania ryzykiem 
ekspozycji kredytowych w SKOK,
–Rekomendacja B-SKOK dotycząca 
dobrych praktyk w zakresie ładu korpora-
cyjnego SKOK,
–Rekomendacja C-SKOK dotycząca 
rachunkowości spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych,
–Rekomendacja D-SKOK dotycząca zarzą-
dzania obszarami technologii informacyj-
nej i bezpieczeństwa środowiska telein-
formatycznego w spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych,

–Rekomendacja E-SKOK dotycząca 
dobrych praktyk w  zakresie zarzą-
d z a n i a  r y z y k i e m  o p e rac y j ny m , 
stopy procentowej, płynności i  kon-
centracji w  spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych,
–Rekomendacja L dotycząca roli biegłych 
rewidentów w procesie nadzoru nad ban-
kami oraz spółdzielczymi kasami oszczęd-
nościowo-kredytowymi (ma zostać wdro-
żona do dnia 31 marca 2019 r.). 

Członkami SKOK-ów, zgodnie z prze-
pisami ustawy, mogą być nie tylko osoby 

fizyczne, lecz także niektóre organizacje 
pozarządowe, jednostki organizacyjne 
kościołów i  związków wyznaniowych 
posiadające osobowość prawną, spółdziel-
nie, związki zawodowe oraz wspólnoty 
mieszkaniowe.

Pełny tekst Ustawy z dnia 5 listopada 
2009 roku o  spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych dostępny 
jest w  Internetowym Systemie Aktów 
Prawnych Sejmu RP, a także na stronie 
www.kasastefczyka.pl, w zakładce Kasa 
Stefczyka/Akty prawne.
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P rofesor UJ bez najmniejszej 
żenady przyrównuje Jerzego 

Owsiaka do Jezusa Chrystusa, 
a mowa nienawiści to taka, która 
się nie podoba totalnej opozycji. 
Kłamstwo zaś to często tylko inna 
interpretacja faktów. Dla wielu 
niestety smartfon i Twitter całko-
wicie zastąpiły umysł i charakter. 
Starannie zaciera się dziś granicę 
między tym co dobre i  tym co 
złe; między tym co głupie i podłe 
a tym co mądre i szlachetne; mię-
dzy samodzielnym myśleniem 
i oceną faktów a zwykłym hejtem; 
pomiędzy nienawiścią a miłością 
i  szacunkiem, pomiędzy złymi 
emocjami, świadomie inspiro-
wanymi w  celach politycznych, 
a  poczuciem sprawiedliwości. 
Dobro i godność ludzka, szczere 
i  prawdziwe słowa, choć nawet 
surowe, wyszły z mody, ludzkie 
odruchy zastąpiono wyrokami 
social mediów.

Dziś powszechnie na świecie 
wciska się ludziom w  ramach 
nowej religii klimatycznej opinię, 
że klimat nam się ociepla, tylko 
gdzie to ocieplenie? USA, Włochy, 
Niemcy, Austria zasypane śnie-
giem, śniegi na pustyniach, w Liba-
nie, Maroko, RPA, w Grecji minus 

15 stopni mrozu, zima zaskoczyła 
wielbłądy i  żyrafy, w  północno-
-wschodniej Rosji minus 50 stopni. 
Nowy prezydent Brazylii Jair Bolso-
naro rozpoczyna wycinkę Puszczy 
Amazońskiej, w Polsce nie można 
wyciąć nawet chorych drzew 
zaatakowanych przez kornika, bo 
UE i opozycja nie pozwala. Po 10 
latach uporczywej walki z  nad-
miernym zadłużeniem, megaspe-
kulacją i  tzw. banksterką długi 
świata wzrosły do niebotycznych 
rozmiarów 245 bilionów dola-
rów, co oznacza ponad 300 proc. 
światowego PKB. 1 bitcoin waluty 
wirtualnej jest 3 razy droższy niż 
1 uncja złota, a na Sycylii można 
kupić dom za 1 euro, pod warun-
kiem dokonania remontu, czyli za 
mniej niż cena filiżanki espresso. 
Prezydent USA Donald Trump chce 
zbudować za ok. 6 miliardów dola-
rów mur odgradzający Amerykę od 
nielegalnych imigrantów, przestęp-
czości i  narkotyków. Niemiecka 
kanclerz Angela Merkel otworzyła 
granice na oścież dla muzułmań-
skich uchodźców ekonomicznych 
i radykałów, wydając na to dzie-
siątki miliardów euro. Brytyjski 
książę Filip – 97-letni kierowca 
nie tylko miał wypadek, ale także 

dalej jeździ bez pasów i staje się 
postrachem szos. Francuska klasa 
pracująca, „stan trzeci”, czy tzw. 
żółte kamizelki już 10. tydzień wal-
czą ze swymi politycznymi elitami, 
a zwłaszcza z prezydentem Emma-
nuelem Macronem, który miał 
usta pełne frazesów o demokracji, 
tolerancji i  praworządności, ale 
dla Polaków. Francuska policja za 
brutalne pałowanie demonstran-
tów dostaje finansowe premie, ale 
to Polska jest oskarżana o faszyzm 
i łamanie praworządności. Bilans 
ofiar protestów we Francji to już 
ponad 200 zabitych, 8  tysięcy 
rannych i  10 tysięcy zatrzyma-
nych, ale wiceszef KE Frans Tim-
mermans nie widzi problemu. 
Francja i Niemcy masowo wybijają 
dziki w walce z chorobą ASF, ale 
to w Polsce trwają demonstracje, 
różne komediantki piszą protest 
songi w obronie dzików, a pewna 
znana celebrytka sugeruje, by to 
ludzie dopasowali się do dzików, 
a nie odwrotnie.

Niemiecka gazeta w Polsce i nie-
mieckie media w Niemczech po 
tragicznej i dramatycznej śmierci 
prezydenta Gdańska rozpętały 
prawdziwą kampanię nienawiści 
i  oskarżeń, włącznie z  tytułem 
„Nie darujemy Wam tej śmierci” 
oraz „Przestańcie niszczyć nas 
swoją nienawiścią”. Wydaje się, że 
pasuje to jak ulał do tego, co czynią 
niemieckie zwłaszcza media wobec 
polskiego rządu od ponad 3 lat. Nie 
są niestety tak dociekliwe w przy-
padku podobnych bestialskich 
napadów na swym własnym tery-
torium, jak choćby w sprawie cię-
żarnej Polki zaatakowanej w szpi-
talu przez Afgańczyka kilka dni 
temu. Była prezydent Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz zauwa-
żyła „zło” w figurkach z plasteliny, 
choć wcześniej nie dostrzegła zor-
ganizowanej grupy przestępczej 

w ratuszu ani ludzkich dramatów 
tysięcy warszawiaków wyrzuca-
nych z własnych domów w ramach 
tzw. mafijnej reprywatyzacji.

Świat zwariował, i to wariactwo 
wydaje się coraz mniej uleczalne. 
W wielu miejscach w Afryce, gdzie 
nie ma wody, jest internet i trans-
misja z  gali rozdania Oscarów; 
mamy już praktycznie całoroczne 
„Merry Christmas” i nieustającą 
walkę z  chrześcijaństwem; we 
Włoszech każdy, kto nie pracuje, 
będzie mógł dostać od państwa 
tzw. dochód podstawowy w wyso-
kości 780 euro (ok. 3300 zł), u nas 
opozycja nadal nie może darować 
i zaakceptować 500 zł na dziecko 
w biednej rodzinie.

Wszystko się wszystkim pomie-
szało, tylko czy to świat zwariował, 
czy ludzie stali się wyzuci z wszel-
kich wartości i zasad? 

Źródło: wPolityce.pl

Świat zwariował czy tylko 
ludziom w głowach pomieszano
Wszystko się pokręciło, absurd, kłamstwo, niegodziwość, a nawet zwykły kretynizm 
triumfują. Nie tylko u nas nad Wisłą, lecz także na całym świecie białe staje się 
czarne, strata jest zyskiem, z głupoty uczyniono cnotę, z łotrów robi się świętych, 
z notorycznych kłamców autorytety i wzór do naśladowania dla młodych.
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Janusz Szewczak
Prawnik, specjalista z zakresu finansów, 
prawa finansowego, bankowości 
i makroekonomii, a także analityk 
gospodarczy i znany publicysta 
ekonomiczny. Był ekspertem i doradcą 
sejmowych komisji śledczych 
do spraw prywatyzacji PZU oraz 
prywatyzacji banków. Nieugięty krytyk 
procesu prywatyzacji systemu bankowego 
w Polsce. Wykłada na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
i Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej. 
Autor licznych opinii i ekspertyz 
gospodarczych. Były główny ekonomista 
SKOK-ów, obecnie poseł na Sejm RP.
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W edług sondażu przeprowa-
dzonego w pierwszej połowie 

stycznia przez WCIOM (Wszech-
rosyjskie Centrum Badania Opinii 
Publicznej) zaufanie do Putina cią-
gle spada i osiągnęło swoje histo-
ryczne minimum wynoszące 33 
proc. Niskie notowania Putina są 
związane z pogarszającą się sytu-
acją gospodarczą Rosji, a przede 
wszystkim z  ubiegłoroczną 
decyzją o  podwyższeniu wieku 
emerytalnego.

Pomimo pogarszających się noto-
wań Putin ciągle nie ma konkurenta 
– nadal 62 proc. ankietowanych 
akceptuje jego rządy – brak zaufania 
nie oznacza przy tym nieufności, tę 
deklaruje wobec Putina jedynie 6,7 
proc., precyzyjniej jest więc mówić 
o powszechnym dystansie wobec 
prezydenta. Jednak inni politycy 
wypadają w  rankingu znacz-
nie gorzej niż Putin. Dotyczy to 
zarówno polityków obozu władzy, 
jak minister obrony Siergiej Szojgu, 
premier Dmitrij Miedwiediew czy 
szef dyplomacji Siergiej Ławrow, 
oraz tych spoza obozu, jak osła-
wiony Władimir Żyrinowski, nie-
dawny kandydat komunistów na 
prezydenta Paweł Grudinin czy 
liberalny oponent Kremla Aleksiej 
Nawalny. Putin ma więc wprawdzie 
czym się niepokoić, ale jego pozycja 
w układzie władzy ciągle pozostaje 
silna, co pozwala mu zachować 
pełną kontrolę nad polityką i prze-
ciwdziałać zagrożeniom.

Gorsze notowania Putina mają 
pośrednio związek z  sankcjami 
wymierzonymi po rosyjskiej inwa-
zji na Krym. Sankcje oraz relatywnie 

niskie ceny surowców skutkują cię-
ciami wielu wydatków budżeto-
wych, od programu kosmicznego 
począwszy, na polityce socjalnej 
skończywszy. Jednak to właśnie 
cięcia socjalne mają największe 
znaczenie dla większości Rosjan. 
Po raz ostatni Putin zanotował tak 
niskie notowania w 2005 roku, gdy 
podjęto decyzję o tzw. monetyza-
cji ulg, czyli zamianie rozmaitych 
przywilejów socjalnych (jak np. dar-
mowe przejazdy komunikacją czy 
prawo do leczenia w sanatoriach) 
na rekompensaty pieniężne.

Na takiej polityce zwykle 
korzystają rosyjscy komuniści, 
którzy – jako jedyni obok obozu 
władzy – posiadają struktury na 
terenie całej Rosji. Choć nieco 
zmarginalizowani, ciągle budzą 
sentyment zwłaszcza wśród star-
szej i uboższej ludności na prowin-
cji, w  którą najbardziej uderzają 
trudności budżetowe. Swoje robi 
też nieumiarkowane i ostentacyjne 
bogactwo kremlowskiej elity oraz 
powiązanych z nią biznesmenów 
i rozmaitych koterii. Podczas nie-
dawnych wyborów gubernatorów 
na Dalekim Wschodzie notowania 
komunistów wzrosły do tego stop-
nia, że Kreml musiał uciekać się do 
fałszerstw.

Z pewnością więc najnowsze son-
daże muszą wywoływać nerwowość 
na Kremlu. W takiej sytuacji odpo-
wiedzią kremlowskich strategów 
jest zazwyczaj nasilenie agresji 
w polityce zagranicznej, aby odwró-
cić uwagę społeczeństwa od proble-
mów wewnętrznych i powstrzymać 
nastroje niekorzystne dla władzy. 

Ostatnio zastosowano ten wybieg, 
dokonując inwazji na Krym. Przyłą-
czenie półwyspu do Rosji zmieniło 
narastające zniechęcenie społeczeń-
stwa w wybuch entuzjazmu – tyle że 
ten entuzjazm już dawno wygasł.

Czy Putin znowu zdecyduje się 
na jakąś ryzykowną akcję, tak jak 
na Krymie? Trudno dziś powie-
dzieć. Na Kremlu zdają sobie prze-
cież sprawę z  tego, że każdy kij 
ma dwa końce. Kolejna awantura 
międzynarodowa być może wzbu-
dzi nową euforię wśród Rosjan, ale 
jednocześnie jeszcze bardziej pogor-
szy sytuację gospodarczą. Dlatego 
najbardziej prawdopodobnym 
dziś kierunkiem działania jest 
Białoruś. Jej wchłonięcie w ramach 

tzw. Związku Rosji i Białorusi byłoby 
dla Moskwy nie tylko strategicz-
nym sukcesem, który uspokoiłby 
nastroje w Rosji, ale także szansą 
na zmiany konstytucyjne, które 
umożliwią Putinowi kontynuację 
rządów po kończącej się w 2024 
roku ostatniej kadencji prezydenc-
kiej. I co również ważne, faktyczna 
inkorporacja Białorusi przez Rosję 
nie wywoła raczej gorących prote-
stów w Europie.

Dla nas to złe wieści. Po raz 
kolejny bowiem potwierdza się 
zasada, że to co jest dobre dla 
Putina, zwykle jest groźne dla 
Polski.

Źródło: wPolityce.pl
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Rosjanie są coraz bardziej znużeni Putinem. 
Czy Kreml sięgnie teraz po Białoruś?
Notowania Władimira Putina 
gwałtownie spadają. Według 
najnowszych badań Putinowi ufa dziś 
zaledwie 33 proc. Rosjan, co stanowi 
tym samym historyczne minimum. 
Niewykluczone, że Kreml, próbując 
odwrócić nastroje, znowu sięgnie 
po imperialną retorykę. Najbardziej 
zagrożona wydaje się dziś Białoruś.

Konrad Kołodziejski
Publicysta tygodnika „Sieci” i portalu wPolityce.pl. 
Wcześniej pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku”, 
„Życiu” oraz w „Nowym Państwie”.
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W prawdzie już następnego 
dnia w głosowanym wnio-

sku opozycji o odwołanie rządu 
premier Theresy May partii rzą-
dzącej udało się go obronić kil-
kunastoma głosami, ale w  dal-
szym ciągu nie wiadomo, co dalej 
z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej.

Przypomnijmy, że wyjście tego 
kraju z  UE nastąpi 29 marca, 
i w obecnym stanie rzeczy byłoby 
to wyjście bez żadnej umowy, 
w sposób nieuporządkowany, nazy-
wany w publicystyce „twardym” 
brexitem.

Premier May odrzuciła sugestie, 
aby rząd zdecydował się zorgani-
zować drugie referendum, bo jak 
mocno podkreśliła w  przemó-
wieniu w Izbie Gmin, Brytyjczycy 

zobowiązali polityków w pierw-
szym referendum do odpowied-
niego przygotowania decyzji 
w wyjściu z UE.

Premier May nie ma raczej 
szans na uzyskanie zgody 27 kra-
jów członkowskich na ponowne 
otwarcie negocjacji liczącej bli-
sko 600 stron przygotowanej 

umowy o wyjściu Wielkiej Bry-
tanii z UE (nie ma zresztą na to 
czasu), ale może zaproponować 
zmiany w kilkustronicowej tzw. 
deklaracji politycznej, która jej 
towarzyszy.

Być może na przykład zmiany 
zapisów dotyczące tzw. irlandz-
kiego backstopu, (czyli zobowią-
zania UE, że w przyszłości Irlandia 
Północna nie zostanie odcięta od 
Republiki Irlandii granicą celną), 

a  także zobowiązanie się przez 
UE-27 do szybkiego zawarcia poro-
zumień handlowych z Wielką Bry-
tanią nie później niż do końca tzw. 
okresu przejściowego, tj. do końca 
2020 roku, mogłyby spowodować 
zmianę oceny wynegocjowanego 
porozumienia przez przynajmniej 
część posłów w Izbie Gmin.

Jeżeli jednak premier May 
takiej oferty nie przedstawi, to 
wydaje się, że tzw. twardy Brexit 
jest coraz bardziej prawdopo-
dobny, bo trudno sobie wyobra-
zić, żeby szefowa brytyjskiego 
rządu zdecydowała wycofać 
wniosek o wyjście tego kraju z UE 
(dziwnym zbiegiem okoliczności 
niezawisły TSUE wydał niedawno 
rozstrzygnięcie, że takie wycofa-
nie wniosku jest możliwe).

Przypomnijmy także, że Wielka 
Brytania zgodziła się do tej pory 
między innymi na zagwaranto-
wanie wszystkich praw obywa-
telom krajów UE-27 mieszka-
jącym na jej terytorium (w tym 
Polakom), jakie mieli, kiedy była 
ona członkiem Unii Europej-
skiej. Zgodziła się także zapła-
cić składkę nie tylko do 2020 
roku, ale także przypadającą na 
nią część zobowiązań wynikają-
cych ze stosowania zasady n+3 

w  wykorzystywaniu środków 
z Funduszu Spójności, co ozna-
cza, że mimo opuszczenia UE 
będzie musiała zapłacić szacun-
kowo około 60 mld euro.

Nie zgodziła się jednak, aby 
Irlandia Północna została w unii 
celnej przez określony w porozu-
mieniu czas (chodzi o to, że takie 
rozwiązanie nie stwarzałoby 
konieczności natychmiastowego 
stworzenia granicy pomiędzy 
Republiką Irlandii i Irlandią Pół-
nocną), podczas gdy pozostała 
część Zjednoczonego Królestwa 
będzie już poza UE.

Właśnie dlatego przyjęto tzw. 
rozwiązanie awaryjne, a  więc 
pozostawanie Zjednoczonego 
Królestwa w unii celnej po okre-
sie przejściowym (po 2020 roku 
albo, jeżeli zostanie on przedłu-
żony, po 2021), i to właśnie był 
jeden z  powodów odrzucenia 
umowy w Izbie Gmin.

A to przecież oznacza, że pod 
względem przepływów handlo-
wych Wielka Brytania pozosta-
wałaby w UE i nie mogła w pełni 
samodzielnie prowadzić polityki 
handlowej, czyli zawierać umów 
handlowych z krajami trzecimi.  

Źródło: wPolityce.pl

Zbigniew Kuźmiuk
Dr nauk ekonomicznych, poseł na Sejm RP obecnej kadencji, 
poseł do PE w latach 2004-2009 i od roku 2014, wcześniej 
marszałek województwa mazowieckiego, radny 
województwa mazowieckiego, minister-szef Rządowego 
Centrum Studiów Strategicznych, wojewoda radomski, 
nauczyciel akademicki Politechniki Radomskiej, promotor 
wielu prac magisterskich i licencjackich.

Skoro umowa negocjowana przez 2 lata została 
odrzucona, to co można zrobić w 2 miesiące?

Co z brexitem?
W styczniu brytyjska Izba Gmin 
w sposób zdecydowany odrzuciła umowę 
wynegocjowaną pomiędzy UE-27
i Wielką Brytanią. Za jej przyjęciem 
głosowało zaledwie 202 posłów, przeciw 
aż 432 (i było to najwyższa przegrana 
rządu w parlamencie w ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat). Fo
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 Premier May nie ma raczej szans 
na uzyskanie zgody 27 krajów 

członkowskich na ponowne otwarcie 
negocjacji liczącej blisko 600 stron 
przygotowanej umowy o wyjściu 

Wielkiej Brytanii z UE (nie ma zresztą 
na to czasu), ale może zaproponować 

zmiany w kilkustronicowej 
tzw. deklaracji politycznej, 

która jej towarzyszy
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T rzecia powieść z cyklu opisującego przygody dzien-
nikarza i awanturnika Andrzeja Brennera to „Szlag 

trafił!”. Pierwszą chronologicznie jest „Smak wojny”, 
opowieść o bałkańskich przygodach (to koniec lat dzie-
więćdziesiątych), potem następują perypetie związane 
z próbą opisania największej polskiej afery finanso-
wej – „Wieża komunistów” i teraz ukazała się trzecia – 
współczesna – część przygód Brennera, „Szlag trafił!”. Po 
miesiącu od debiutu, gdy książka nie weszła jeszcze do 
księgarni i była sprzedawana jedynie w mojej księgarni 
w internecie – wyprzedał się cały duży nakład. Na spo-
tkania przychodzą tłumy, książka znakomicie się sprze-
daje i uzyskuje bardzo dobre recenzje od Czytelników. To 
książka, która nie przysporzy mi miłośników wśród pol-
skich polityków, opisuję bowiem ich świat znając go od 
podszewki, znając kulisy największych karier i upadków. 

Zapytacie: czym ta książka różni się od dziesiątek krymi-
nałów i thrillerów zalewających księgarniane półki? „Szlag 
trafił!” napisało życie, napisała go polska rzeczywistość, 
napisały wydarzenia rozgrywające się wokół najbardziej 
tragicznego wydarzenia w dziejach odradzającej się Pol-
ski, którą jedni zwą Trzecią Rzeczpospolitą, a ja określam 
ją mianem Republiki Okrągłego Stołu. Piszę szczerze i nie 
owijam w bawełnę – i być może właśnie tu kryje się tajem-
nica popularności mojej nowej powieści. Jest ona bowiem 
swoistym manifestem wolności, wolności pomimo opresji 
i słabości, wolności, która jak żywioł przebija się przez war-
stwy kłamstw, hipokryzji i karierowiczostwa. Odważyłem 

się napisać o mojej nowej książce, bowiem jest ona najważ-
niejszą w moim dotychczasowym pisarstwie. Jest rozlicze-
niem moich doświadczeń z ostatnim trzydziestoleciem, 
z największymi mistyfikacjami i dekoracjami, jakimi nas 
mamiono.

Przeczytajcie zresztą sami, oto początek „Szlag trafił!”, 
klucz, który może pasować do rozumienia dziejących się 
na jej kartach wydarzeń. Bez tego klucza także oczywiście 
można moją książkę czytać. Klucz jednak nadaje jej innego 
znaczenia. Zwraca uwagę na fakt, że większość sytuacji 
i osób opisanych w „Szlag trafił!” to coś bardzo bliskiego, 
coś, co otarło się o każdego z Was.

Klucz
Właściwie można tę historię czytać bez żadnego klucza. 
Zdarzenia same kolejno w niej następują i niosą w sobie 
własną logikę. Autora niepokoi jednak tekst, który kiedyś 
wpadł mu w ręce. Jest to tekst literacki, ale dzięki niemu 
autorowi udało się zrozumieć wiele z tego, co przeczyta-
cie w książce. Wiele z tego stało się oczywiste jak nigdy 
wcześniej. Życie bowiem przynosi nam niespodziewane 
klucze. To jeden z nich:

***
Stary człowiek bezszelestnie wstał z fotela. Prężnym, 
żołnierskim krokiem podszedł do okna. Usłyszał dziś to, 
o czym intuicyjnie wiedział od dawna. Jest chory, praw-
dziwie i śmiertelnie. Jego osobisty lekarz, generał lejtnant 
Anatolij Perewedencew, oświadczył mu wprost: „może 
rok, może osiemnaście miesięcy”. To, co może być dalej, 
nie miało żadnego znaczenia. Taki jest ludzki los. Nie 
jesteśmy nieśmiertelni. Stojąc przy oknie, zamknął oczy 
i myślami odpłynął w przeszłość. 

Pierwszy zapamiętany obraz to wypełniona set-
kami zegarów pracownia ukochanego dziadka Franza, 
niemieckiego zegarmistrza, po którym odziedziczył 
dokładność w działaniu i zawodową precyzję w dążeniu 
do celów. 

Rodziców właściwie nie znał – odeszli, gdy był jeszcze 
mały. Jego nową rodziną stała się organizacja, do której 
przystąpił jak wielu jego rówieśników. Dzieci swoich cza-
sów. „Już nigdy nie być głodnym” – to było jedno wiel-
kie marzenie, a drugie, mniejsze, kompletnie nierealne 
w jego sytuacji: „wypłynąć na morza i oceany, zobaczyć 
Nowy Orlean, odbyć podróż śladami Tomka Sawyera po 
rzece Missisipi i dalej na północ, ku Wielkim Jeziorom 
w Kanadzie”. 

Cele osiągał stopniowo. Został marynarzem i pływał 
po rzece. Była to jednak inna rzeka. Bezkresna, zimna 
i imperialna. Zawsze tak o niej myślał. 

 PUBLICYSTYKA

Witold Gadowski
Reporter, autor filmów 
dokumentalnych, miło-
śnik kawy i Bałkanów. 
Badacz afer i terrorystów. 
Wraz z Przemysławem 
Wojciechowskim wydał 
książkę „Tragarze śmierci” 
ujawniającą nieznane 
ślady znanych terrorystów 
(„Carlosa”, Abu Dauda, RAF). 
Autor opowiadań, wierszy 
i piosenek oraz powieści 
(„Wieża komunistów”, wyd. 
Zysk i S-ka, 2012). Publicysta 
internetowy – autor blogów 
na Stefczyk.info 
oraz wPolityce.pl.
www.gadowskiwitold.pl

Właśnie wydałem nową powieść – dla mnie chyba najważniejszą, bo próbują-
cą rozliczyć się ze smoleńską traumą i z tym, co stało się z nami po tej kata-
strofie. Nie mam w niej litości dla polityków, staram się też realnie odsłonić 
i opisać mechanizm, który rządzi polską sceną publiczną do dziś.

„Szlag trafił!” – czyli dlaczego 
nie zrobię kariery…

„Szlag trafił!” napisało życie, 
napisała go polska 

rzeczywistość, napisały 
wydarzenia rozgrywające się 

wokół najbardziej tragicznego 
wydarzenia w dziejach 
odradzającej się Polski, 
którą jedni zwą Trzecią 

Rzeczpospolitą, a ja określam 
ją mianem Republiki 

Okrągłego Stołu



CZAS STEFCZYKA 19

Z Sawyera zostało mu jeszcze coś. Najpierw jako 
samouk, a potem już jako członek złowrogiej 
organizacji perfekcyjnie opanował język ojczysty 
Tomka. Za pomocą eksperymentalnych technik 
głębokiej hipnozy całkowicie zgubił specyficzny 
rosyjski akcent, czym wywoływał zdumienie 
nawet wśród profesjonalnych kremlowskich 
native speakerów. 

Marzenia o podróżach z czasem też zaczęły 
się spełniać, ale jak to z marzeniami bywa, ich 
realizacja niosła w sobie także twarde, gorzkie 
jądro, o czym nigdy nie myślał w dzieciństwie.

Najpierw była to bezkresna i śnieżna Kare-
lia w  czasach wielkiej wojny ojczyźnianej, 
a  potem piękne secesyjne miasto nad inną 
wielką europejską rzeką. Nienawidził tego 
miasta tak bardzo, jak ono nienawidziło jego. 
Utopił je w morzu krwi i opuścił przekonany, 
że nigdy więcej w przyszłości nie pozwoli, by 
jego sojusznicy i ideowi przyjaciele – codzienni 
goście jego ambasadorskiej rezydencji – byli 
wieszani na miejskich latarniach przez zrewol-
towaną hołotę. 

Pełen nienawiści obwiniał je także za wielo-
letnią chorobę ukochanej żony Tatiany, która 
jako naoczny świadek budapesztańskiej kontr-
rewolucji popadła w  głęboką i  nieuleczalną 
psychozę… 

Co do dalszej przyszłości i losów imperium 
nie miał złudzeń. 

Od kiedy jego superagentka Marion Chapman 
wykradła – zakochanemu w niej bez pamięci – 
profesorowi Harvardu Wasilijowi Leontjewowi 
algorytmy słynnych tablic, za które ten amery-
kański Rosjanin dostał ekonomicznego Nobla, 
miał najlepsze we współczesnym mu świecie 
narzędzia głębokiej analizy zjawisk ekonomicz-
nych i wiwisekcji światowych finansów. 

Imperium, zbudowane kosztem milionów 
bezimiennych ofiar „gułagów”, będzie umie-
rało w konwulsjach. On, w odróżnieniu od swo-
ich geriatrycznych towarzyszy, wiedział to na 
pewno. 

Za dziesięć, piętnaście lat nastąpi pełna 
dekompozycja systemu. Dotychczasowi sojusz-
nicy, i to nie tylko ci skorumpowani eurokomu-
niści, ale i ci serwilistyczni potakiewicze z Ost-
blocku, odejdą, wbijając nam nóż w plecy bez 
słowa wdzięczności. Na to pozwolić nie możemy. 
Na zmiany będziemy przygotowani. Będziemy 
zawsze o pięć kroków przed nimi. Stworzymy – 
jeszcze za mojego życia – równoległe głębokie 
państwo we wszystkich krajach bloku, w Polsce, 
Czechosłowacji, Wschodnich Niemczech, wszę-
dzie. W Polsce przede wszystkim. Polacy ze swoją 
obsesją wielkości i prometeizmu są najgroźniejsi. 

Wiele lat temu, jeszcze jako szef KGB, analizo-
wał tak zwaną sprawę katyńską. Autorów decyzji 
o „ostatecznym rozwiązaniu sprawy polskich 
oficerów” uznał za duraków, ale z całkowicie 
innych powodów, niż mogłaby sobie to wyobra-
zić strona polska. Ta grupa – nieliczna i nie-
groźna z punktu widzenia optyki imperialnej – 
była w istocie kwintesencją polskiej tradycji. Byli 
to potomkowie polskiej szlachty i tradycyjnego 

mieszczaństwa, a więc ludzie w nowej Polsce do 
pozyskania i przekupienia za cenę utrzymania 
części przywilejów i koncesjonowanego udziału 
w nowej władzy. Trzysta lat wspólnej historii 
dostarczało na to wymownych dowodów. Szcze-
gólnie w sytuacji ewidentnej zdrady interesów 
Polski przez angloamerykańskich sojuszników 
już w 1943 roku w Teheranie i lekceważącego 
potraktowania polskich weteranów przez rząd 
Jej Królewskiej Mości w Londynie w trakcie defi-
lady zwycięstwa w roku 1945. 

Polska jest kluczowa dla tego projektu. Gene-
rał Fedorczuk ma wydać rezydenturom KGB 
w Budapeszcie, Pradze i Berlinie pilny rozkaz 
rozpoczęcia poprzez bratnie służby Węgier, 
Czechosłowacji i Niemiec werbunku tajnej agen-
tury w Polsce. Niech współpracowników szukają 

wśród opozycjonistów i antykomunistów. Niech 
posługują się obcą flagą, niech tych ludzi finan-
sują i umożliwiają im, poprzez naszych agentów, 
wpływ na wyjazdy stypendialne w Europie i Sta-
nach Zjednoczonych. 

Wprowadźmy agenturę do emigracyjnych 
mediów i wydawnictw. 

Za dwa lata – jak mnie już nie będzie – moje 
imperium będzie mieć władzę nieograniczoną 
i tajną. Władzę głębokiego państwa. Władzę 
opartą o  finanse i  masowe media. To moja 
droga do nieśmiertelności. 

Witowt Jaszczerow, Generał Jurij Wladi-
mirowicz Andropow, sekretarz generalny 
KPZR – tajna biografia

***
Miłej lektury.
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Przedwiośnie wolności – 
początek samorządowca

J ako 23-letni student prawa stanął na czele 
protestu przeciw komunistom, o którym 

sam po latach mówił, że był „przedwiośniem 
wolności”. 1 maja 1988 r. ZOMO brutalnie 
pobiło uczestników wiecu po nabożeństwie 
w  kościele św. Brygidy w  Gdańsku, wśród 
których byli także studenci. Stało się to bez-
pośrednim impulsem do strajku w  Stoczni 
Gdańskiej, który rozpoczął się następnego 
dnia. Tego samego 2 maja, w solidarności ze 
strajkującymi stoczniowcami, decyzję o swoim 
proteście – realnie rozpoczętym 3 maja o godz. 
11 – podjęli studenci Uniwersytetu Gdańskiego. 
Wśród nich dominowali działacze nielegalnego 
NZS (Niezależnego Zrzeszenia Studentów). 
Centrum strajkowym stał się Wydział Huma-
nistyczny, który był okupowany przez kilku-
setosobową grupę studentów dzień i noc. Prze-
wodniczącym Komitetu Strajkowego został 
Paweł Adamowicz, a członkami: Przemysław 

Gosiewski  – późniejszy przewodniczący 
Klubu Parlamenternego Prawa i Sprawiedli-
wości, który zginął w katastrofie smoleńskiej, 
Mariusz Popielarz, Anna Galus-Czerwonka 
oraz Andrzej Sosnowski (dzisiejszy prezes 
Kasy Stefczyka). W  tym gronie znaleźli się 
więc ludzie, którzy później odegrali ważne role 
w życiu politycznym i gospodarczym nie tylko 
Pomorza, ale i całej Polski.

Sam Paweł Adamowicz w opór przeciwko 
komunistycznej władzy włączył się już pod-
czas nauki w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Gdańsku. Był kolporterem prasy i wydaw-
nictw podziemnych, w  latach 1984–1986 – 
współwydawcą i  drukarzem podziemnego 
uczniowskiego pisma „Jedynka”. Podczas 
studiów, w okresie 1985–1987, współwydawał 
i drukował nielegalne pismo studentów „ABC”. 
Współtworzył pierwsze jawne stowarzyszenia 
opozycyjne wobec władz (Klub Myśli Politycz-
nej „Dziekania” w Warszawie, Gdański Klub 
Polityczny im. Lecha Bądkowskiego). W latach 
1985–1990 dorywczo pracował w  Stoczni 
Gdańskiej, Stoczni Remontowej i  Stoczni 
Północnej, natomiast w  latach 1987–1990 
jako stróż nocny w Gdańskim Towarzystwie 
Naukowym. Później zaczął współtworzyć Kon-
gres Liberałów.

Jednak najważniejszym aktem dojrzewania 
politycznego Adamowicza i jego środowiska 
stał się strajk majowy 1988 r. Protest ten roz-
niecił przygaszony płomień wolności, zdu-
szony wcześniej represjami stanu wojennego. 
Grupa gdańskich studentów tchnęła w zmę-
czone społeczeństwo nadzieję na obalenie 
opresyjnego systemu. W wywiadzie dla por-
talu gdansk.pl Adamowicz po latach przyznał, 
że w drugiej połowie lat 80. nawet Episkopat 
już pogrzebał „Solidarność” – nie wierzył 
w możliwość legalizacji związku. Dlatego po 
strajku majowym jego liderzy spodziewali się 
represji: zatrzymania, wyrzucenia ze studiów, 
ale nic takiego się nie wydarzyło. „To był dla 
nas sygnał, że system się zmienia, że to nie 
grudzień 1981. System ma wybite zęby, nie 

wymachuje bezmyślnie pałką i wycofuje siły 
do koszar” – przyznał Adamowicz.

Niemniej strajk się załamał po informacji, że 
protest w Nowej Hucie został brutalnie rozpę-
dzony przez ZOMO. Pojawiały się informacje, że 
ówczesny szef SB w województwie gdańskim, 
generał Andrzej Andrzejewski, też szykuje taką 
rozprawę. Ówczesny biskup Tadeusz Gocłow-
ski był wtedy jedynym człowiekiem, który mógł 
zadzwonić do Andrzejewskiego. Gocłowski 
wstawił się za protestującymi. Jednak ludzie 
zaczęli się po prostu bać – wielu studentów 
i studentek zaczęło opuszczać strajk. Adamo-
wicz wspominał:

„Podchodzili do mnie, przepraszali, mieli 
wyrzuty sumienia, że nas zostawiają. Odbyła 
się gorąca debata na «humanie». Ja byłem 
przeciwnikiem strajkowania do końca, na siłę, 
w pięcioro, w dziesięcioro. Nie chciałem kon-
frontacji. Ten strajk to nie była dla mnie walka 
zero-jedynkowa. Uważałem go za kolejny etap 
walki. Jako 23-letni student myślałem, że po 
strajku przyjdzie czas na następny wybuch. 
Pamiętajmy o kontekście: wielu z nas uczest-
niczyło w 1987 roku w spotkaniu z papieżem 
Janem Pawłem II na Westerplatte i na Zaspie, 
które dało nam duży zastrzyk energii. Myślałem, 
że ten maj się rozszerzy na inne zakłady pracy 
i nastąpi przełom. Niestety, strajki były raczej 
anemiczne”.

Członkowie Komitetu Strajkowego UG pod-
jęli więc decyzję, żeby zawiesić protest i powo-
łać studencką grupę negocjacyjną. Ten komitet 
negocjacyjny zaczął później oficjalnie negocjo-
wać z rektorem. W ten sposób wątłe siły anty-
komunistyczne mogły zacząć działać jawnie, by 
zacząć dobijać system. Zmarły tragicznie prezy-
dent Gdańska tak określał ten ważny moment 
polskiej historii: „Wyszliśmy na powierzchnię 
– stawialiśmy stoliki z nielegalną bibułą, z książ-
kami, z informacjami. Rozpoczęła się nowa faza 
walki – otwarta, jawna, która była wynikiem 
majowego zrywu”.

BARTOSZ BOGDAŃSKI

Tragiczna śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wstrząsnęła życiem 
społecznym Polski. 27-letni recydywista zaatakował samorządowca nożem podczas 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kilkanaście godzin później, 14 stycznia 
2019 r., Adamowicz zmarł. Był prezydentem stolicy Pomorza przez 20 lat. Wcześniej 
współtworzył lokalny samorząd. Jednak jego polityczna droga nie zaczęła się 
z początkiem polskiej wolności, tylko wcześniej.
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22 lutego 1901 – urodziła się 
w  Płocku Mira Zimińska-Sygie-
tyńska (de domo Burzyńska), 
aktorka, współzałożycielka 
i dyrektor Państwowego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Miała 
1,5 roku, kiedy pojawiła się na scenie. 
Rodzice, pracownicy Teatru Miejskiego 
w Płocku, „wypożyczyli” ją ukraińskiej 
trupie aktorskiej, która potrzebowała 
płaczącego dziecka. Kiedy miała 7 lat, 
zagrała Stasię w „Ich czworgu” Gabrieli 
Zapolskiej. Jako siedemnastolatka do-
stała oficjalny angaż. Przez rok grywała 
w wodewilach i komediach. W Teatrze 
Polskim w Radomiu zauważył ją jeden 
z właścicieli warszawskiego teatrzyku 
Qui Pro Quo. Punktem zwrotnym oka-
zała się rewia „Hallo, ciotka!”, w której 
prowadziła konferansjerkę. Podbiła 
publiczność ciętym dowcipem, werwą 
i  wdziękiem. W  drugiej połowie lat 
20. wylansowała m.in. przeboje „Taka 
mała” i „Nikt, tylko ty”. Z powodzeniem 
występowała w Teatrze Dramatycznym, 
redagowała kolumnę satyryczną „Duby 
smalone” w „Kurierze Porannym”, sły-
nęła z ekstrawagancji. Można ją było 
oglądać na scenach warszawskich. 
W filmie zadebiutowała w epoce kina 
niemego. Jej specjalnością były role 
komediowe, np. „Ada! To nie wypada” 
czy „Manewry miłosne”. Po wojnie 
towarzysz jej życia, miłośnik folklo-
ru i kompozytor Tadeusz Sygietyński 
poprosił ją o pomoc przy założeniu ze-
społu ludowego i tak w 1948 powsta-
ło „Mazowsze”. Po śmierci Tadeusza 
w 1955 przejęła obowiązki dyrektora. 
„Mazowsze” stało się drugą miłością jej 
życia. Nigdy nie traciła energii, zami-
łowania do pracy i humoru. Bez reszty 
oddana zespołowi, nie chciała nawet 
słyszeć o przejściu na emeryturę (miała 
2430 dni niewykorzystanego urlopu). 
Zmarła 26 stycznia 1997 r. w Warsza-
wie. Źródło: www.mazowsze.waw.pl
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6 lutego 1902 – urodził się w Kło-
bucku Władysław Sebyła, polski 
poeta, podporucznik piechoty 
Wojska Polskiego, ofiara zbrod-
ni katyńskiej. Wiersze zaczął pisać 
w wieku ośmiu lat, oprócz tego malo-
wał, grał na skrzypcach i fortepianie 
oraz komponował. Walczył w I po-
wstaniu śląskim. Żeby zaciągnąć się do 
oddziału, zafałszował datę urodzenia 
o dwa lata. Po zakończeniu walk wrócił 
do gimnazjum, które ukończył w 1921 
i za namową ojca podjął studia na Poli-
technice Warszawskiej, ale po jednym 
roku przeniósł się na studia poloni-
styczne na Wydziale Filologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego, uczestniczył 
też w wykładach z historii malarstwa 
w Akademii Sztuk Pięknych. Od 1927 
był członkiem grupy literackiej Kwa-
dryga. W latach 1929–1931 redaktor 
i współwydawca pisma „Kwadryga”. 
Od 1932 był współpracownikiem dwu-
tygodnika „Zet”. Debiutował cyklem 
wierszy pt. „Modlitwa” (1927). W stycz-
niu 1931, podobnie jak wiele znanych 
osobistości, podpisał protest przeciw 
procesowi brzeskiemu. W roku 1935 
poeta podjął pracę w Polskim Radiu, 
gdzie co drugi tydzień prowadził 
kwadrans literacki. Pisał wiersze m.in. 
o tematyce pacyfistycznej i antywojen-
nej. Poemat „Młyny” uważany jest za 
jego szczytowe osiągnięcie. W 1939 
w stopniu podporucznika został zmo-
bilizowany, a  po wybuchu II wojny 
światowej walczył w kampanii wrze-
śniowej. Po agresji ZSRR na Polskę 
został aresztowany przez sowietów. 
Był przetrzymywany w obozie staro-
bielskim. W 1940 wraz z innymi jeńca-
mi został przewieziony do Charkowa 
i 11 kwietnia 1940 rozstrzelany przez 
funkcjonariuszy NKWD. Zamordowa-
ni jeńcy są pochowani na Cmentarzu 
Ofiar Totalitaryzmu w  Charkowie 
w Piatichatkach. Źródło: wikipedia.org
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9 lutego 1905 – przed hutą „Kata-
rzyna” w Sosnowcu carscy żołnie-
rze zastrzelili ok. 50 robotników, 
ok. 150 ranili. 4 lutego 1905 roku 
wybuchł w Zagłębiu Dąbrowskim strajk 
generalny, stanęły największe zakłady. 
Protestujący domagali się m.in. wzrostu 
płac, skrócenia czasu pracy, uznania 
legalności strajku, utworzenia kasy 
emerytalnej, poprawy opieki zdrowot-
nej, utworzenia szkół dla dzieci robot-
ników, a także wprowadzenia języka 
polskiego w urzędach. Listę postulatów 
ułożono 9 lutego podczas wiecu w ko-
palni „Renard”. Uczestnicy tej mani-
festacji dostali informację, że w hucie 
„Katarzyna” dyrekcja zatrudniła łami-
strajków do uruchomienia produkcji. 
Robotnicy w proteście pomaszerowa-
li do huty. Na miejscu okazało się, że 
przed zakładem stoi wojsko. Rozległy 
się strzały, zabito ok. 50 robotników 
i raniono ok. 150. Informacja o łami-
strajkach była przypuszczalnie ele-
mentem prowokacji ze strony władz. 
Polegli wtedy robotnicy pochodzili 
z różnych zagłębiowskich zakładów. 
Okazją do kolejnej manifestacji stał się 
pogrzeb najmłodszej ofiary zdarzeń, 
ucznia sosnowieckiej szkoły realnej, 
Aleksandra Malewicza. Strajk kon-
tynuowano, mimo dużej liczby ofiar. 
Po blisko miesiącu protest przyniósł 
efekty. W poszczególnych zakładach 
właściciele skrócili czas pracy – naj-
częściej do 10 godzin; płace wzrosły 
średnio o kilkanaście procent. W części 
opracowań historycznych podkreśla-
no lewicowy, socjalistyczny charak-
ter tamtych wystąpień robotniczych, 
później historycy oceniali je raczej 
jako zryw socjalno-niepodległościowy. 
W setną rocznicę tamtych wydarzeń 
przy bramie dawnej huty „Buczek” 
odsłonięto okolicznościową tablicę 
z nazwiskami poległych robotników. 
Źródło: www.rewolucja1905.pl/dzieje.pl
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C hoć był politycznym przeciwnikiem Pił-
sudskiego, to podobnie jak on i większość 

Polaków za największych wrogów uważał komu-
nistów. Stefan Korboński urodził się 2 marca 
1901 r. w Praszce, w powiecie wieluńskim, jako 
drugie z pięciorga dzieci sekretarza sądu Stefana 
Korbońskiego i Władysławy z domu von Körner. 
Rodzina Korbońskich wywodziła się z regionu 
kaliskiego. W Koszutach Poduchownych był 
rodowy majątek. Po śmierci ojca w 1910 r. wdowa 
z dziećmi przeniosła się do Częstochowy, gdzie 
utrzymywała rodzinę, prowadząc stancję dla 
uczniów. Wychowanie w Częstochowie wywarło 
na Korbońskiego silny wpływ – do końca życia 
pozostał głęboko wierzący i zachował kult Matki 
Boskiej.

Od 1917 r., jako harcerz, był zaangażowany 
w konspirację Polskiej Organizacji Wojskowej. 
W listopadzie 1918 r. uczestniczył w rozbrajaniu 

Niemców. W tym samym roku, mając 17 lat, wal-
czył w obronie Lwowa, a także brał udział w wal-
kach z Ukraińcami pod Gródkiem Jagiellońskim 
i Samborem. W czasie wojny 1920 roku Korboń-
ski, zakwalifikowany jako niezdolny do służby 
liniowej, pracował na ochotnika jako sierżant 
sztabowy. Na początku maja 1921 r. wziął udział 
w trzecim powstaniu śląskim. Pod koniec maja 
1921 r. z powodu trudnych warunków mate-
rialnych zmuszony był wybrać – śladem nieży-
jącego ojca – studia prawnicze, choć intereso-
wała go archeologia. Na rok przed uzyskaniem 
dyplomu Korboński rozpoczął trzyletnią prak-
tykę w sądzie grodzkim w Poznaniu. Pracował 
w sądzie okręgowym, w prokuraturze i w sądzie 
apelacyjnym.

Po przeprowadzce do Warszawy w 1930 r. 
otworzył kancelarię, która na początku lat 
trzydziestych XX wieku objęła radcostwo 

w Elektrowni Okręgu Warszawskiego w Prusz-
kowie. Zaczęła świadczyć też usługi prawne na 
rzecz Overseas Banku z Londynu i związanego 
z nim Towarzystwa Ubezpieczeń „Przezorność”. 
W tym czasie Towarzystwo rozpoczęło w War-
szawie budowę pierwszego w stolicy drapacza 
chmur. Związane z jego budową kontrakty przy-
gotował właśnie Stefan Korboński, co nawet po 
latach napawało go dumą.

W opozycji do marszałka
29 czerwca 1930 r. Korboński wziął udział 
w kongresie Centrolewu w Krakowie, zjeździe – 
opozycyjnych w stosunku do rządów marszałka 
Piłsudskiego – stronnictw robotniczo-ludowych. 
Ponieważ efektem kongresu było aresztowanie 
19 posłów opozycyjnych, to jego kancelaria Gra-
liński–Korboński zajęła się przygotowaniami do 
ich obrony. Korboński zaprzjaźnił się z trzykrot-
nym premierem Wincentym Witosem i marszał-
kiem Sejmu Maciejem Ratajem. W 1934 r. wła-
śnie Rataj skłonił go do przyjęcia funkcji prezesa 
Stronnictwa Ludowego (SL) w Łomży. W 1936 r. 
Korboński został jednogłośnie wybrany na pre-
zesa wojewódzkiego SL w Białymstoku. Jeszcze 
we wrześniu 1939 r. Korboński zaangażował się 
w konspiracyjną pracę Służby Zwycięstwu Polski 
(SZP). Główna Rada Polityczna przy SZP, prze-
kształcona w Polityczny Komitet Porozumie-
wawczy przy Związku Walki Zbrojnej, uznana 
została w marcu 1940 r. za reprezentację rządu 
emigracyjnego. Korboński stał się w ten sposób 
członkiem kilkuosobowego zespołu współtwór-
ców Polskiego Państwa Podziemnego.

Łącznik Polski Podziemnnej
Od stycznia 1941 r. trwały starania o zapew-
nienie cywilnej łączności radiowej z rządem 
w Londynie. W Warszawie pojawił się emi-
sariusz, który przekazał Korbońskiemu szy-
fry potrzebne do łączenia się z londyńskimi 
władzami cywilnymi. 3 maja 1943 r. w War-
szawie Korboński zorganizował włączenie 

Walcząca Warszawa zawdzięczała mu łączność z Londynem przez 
całe powstanie. Nawet kiedy w  stolicy zniszczono elektrownię, 
Korboński, mimo że z wykształcenia był przecież prawnikiem, sam 
zbudował aparat prądotwórczy.

Po sfałszowanych przez komunistów 
wyborach, 21 lutego 1947 r. po raz pierwszy 

i ostatni wystąpił w Sejmie. Wzbudził 
takie emocje, że na czas jego wystąpienia 
przerwano transmisję radiową z Sejmu. 

Jedną trzecią jego mowy wykreślono 
z sejmowego stenogramu. Podczas ucieczki 

przeżył w Sztokholmie próbę porwania 
z hotelu przez bezpiekę

Polityk, prawnik, 
ludowiec
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się w sieć megafonów ulicznych i nadanie 
patriotycznej audycji oraz hymnu narodo-
wego. Podobną akcję zorganizowano 31 lipca. 
Dużym osiągnięciem było też rozpracowanie 
niemieckiego systemu wykrywania radio-
stacji Polski Podziemnej. Po przekroczeniu 
przez Rosjan przedwojennej granicy RP, 8 
stycznia 1944 r., wyemitowana została spe-
cjalna odezwa do narodów świata, a tydzień 
później deklaracja „O co walczy naród pol-
ski”. W reakcji na działania sowietów utwo-
rzono Społeczny Komitet Antykomunistyczny 
„Antyk”, którego przewodniczącym został 
Franciszek Białas z PPS-WRN, a jego zastępcą 
i reprezentantem KWC (Kierownictwa Walki 
Cywilnej) – Korboński.

Przez cały czas powstania radiostacje kiero-
wane przez Korbońskiego nadawały informa-
cje o wydarzeniach w stolicy, nawet po wpro-
wadzonej przez Anglików cenzurze audycji 
ze względu na sowieckiego alianta. Nawet kiedy 
w Warszawie zniszczono elektrownię, Korboń-
ski, z wykształcenia prawnik, sam zbudował 
generator, dzięki czemu nadal podtrzymywał 
emisję. Między 5 a 7 sierpnia 1944 r. Korboń-
ski udostępnił radiostację „Świt” angielskiemu 
pilotowi Johnowi Wardowi, któremu powierzył 
przekazywanie do Londynu informacji o walczą-
cej Warszawie.

W czasie powstania Korboński został miano-
wany szefem Departamentu Spraw Wewnętrz-
nych, czyli ministrem spraw wewnętrznych. 
Przewidując zamęt i rozczłonkowanie władz 
podziemia – opracował system nawiązania 
łączności, obejmujący wszystkich ważnych 
przywódców Polski Podziemnej. 5 paździer-
nika 1944 r. Korboński pożegnał na ul. Śniadec-
kich odchodzące do niewoli oddziały AK. Sam 
pozostał w podziemiu, by kontynuować walkę. 
Po listopadowym kryzysie rządowym doprowa-
dził do storpedowania postanowień ogólnokra-
jowej narady działaczy „Rocha”, gotowych uznać 
komunistyczny PKWN.

Po konferencji jałtańskiej 22 lutego 1945 r. 
współtworzył dokument będący odpowie-
dzią na ustalenia mocarstw. Uchwała składała 
się z czterech punktów; w pierwszym z nich 
stwierdzała: „RJN wypowiada przekonanie, że 
powzięte bez udziału i zgody Państwa Polskiego 
postanowienia Konferencji Krymskiej narzucają, 
jeszcze przed ukaraniem Niemiec, Polsce, która 
pierwsza w świecie podjęła walkę z hitleryzmem 
o wolność własną i cudzą, nowe niezmiernie 
ciężkie i krzywdzące ofiary”.

Gra z czerwonym diabłem
W lutym i marcu 1945 r. wywiad sowiecki pró-
bował nawiązać kontakt z  władzami Polski 
Podziemnej. Poinformowany o tym Korboński 
podejrzewał podstęp i wyraził opinię, że nikt 
z legalnych władz polskich nie powinien godzić 
się na takie spotkanie.

28 marca z siedziby NKWD w Pruszkowie 
nie wrócił nikt z 15 delegatów. Na początku 
kwietnia z kręgów PKWN nadeszła informacja 

potwierdzająca aresztowanie przywódców 
Polski Podziemnej. Przyszłości podziemia 
poświęcono zwołane 7 kwietnia 1945 r. przez 
Korbońskiego w Warszawie zebranie upeł-
nomocnionych przedstawicieli stronnictw. 
Na kolejnych posiedzeniach jednogłośnie 
postanowiono odbudować struktury. Kor-
boński stał się ostatnim, mianowanym przez 
rząd, pełniącym obowiązki delegata na kraj. 
27 maja, w związku z podjętą pod presją roz-
łamowców decyzją władz SL o wycofaniu się 
członków partii z delegatury, Korboński podał 
się do dymisji. Mimo nacisków ze strony władz 
własnej partii Korboński był gotów przekazać 
agendy delegatury tylko następcy wyznaczo-
nemu przez rząd emigracyjny. Po powołaniu 
w  Moskwie TRJN (Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej) Korboński ustąpił ze 
stanowiska p.o. delegata rządu. W nocy z 28 
na 29 czerwca Korbońscy zostali aresztowani 
przez NKWD w Krakowie. Przewieziono ich 
do mieszczącego się na warszawskiej Pradze 
więzienia bezpieki. Wśród przesłuchujących 
Korbońskiego pojawił się sam gen. NKWD 
Iwan Sierow. Pod koniec lipca, dzięki inter-
wencji Mikołajczyka, Korbońskich zwolniono 
z aresztu.

Między sierpniem a grudniem 1945 r. Korboń-
ski powrócił do czynnego życia politycznego. 
Z powodu rozłamowej działalności mikołaj-
czykowskie SL przyjęło historyczną nazwę Pol-
skie Stronnictwo Ludowe (PSL). Korbońskiemu 
powierzono organizację stołecznego oddziału 
partii. Powołano go na członka Rady Naczelnej 
PSL. W listopadzie 1945 r. PSL omawiało jego 
kandydaturę na wiceministra, ale ostatecznie 
żadnej z tych funkcji nie objął. Wybrano go 
na przewodniczącego Komisji Prawnej NKW 
PSL. Jako jej szef wielokrotnie interwenio-
wał w sprawie aresztowanych przez bezpiekę 
członków PSL. W  okresie przedwyborczym 
bezpieka zamordowała około 120 PSL-owców. 
Po sfałszowanych przez komunistów wybo-
rach, w styczniu 1947 r. Korboński, jako jeden 
z 28. przedstawicieli PSL, został posłem na Sejm 
Ustawodawczy RP. Był autorem powyborczych 
protestów, w których domagano się unieważ-
nienia wyborów i przedstawiono fałszerstwa 
wyborcze. 21 lutego 1947 r. po raz pierwszy 
i  ostatni wystąpił w  Sejmie. Wzbudził takie 
emocje, że na czas jego wystąpienia przerwano 
transmisję radiową z Sejmu. Jedną trzecią jego 
mowy wykreślono z sejmowego stenogramu.

18 czerwca dowiedział się o decyzji w spra-
wie aresztowania jego samego i żony; na sesji 
w dniu 29 października miał zostać pozbawiony 
immunitetu poselskiego. Zamierzano skazać go 
na śmierć. 20 października, po ostatnim posie-
dzeniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego 
PSL, w którym uczestniczył Korboński i któ-
remu przewodniczył Stanisław Mikołajczyk, 
prezes powiedział mu w cztery oczy o własnym 
zamiarze ucieczki. Po ukrywaniu się w Gdyni, 
5  listopada 1947 r., Korbońscy dostali się na sta-
tek, którym dotarli do Szwecji. Kilka dni później 

w Sztokholmie przeżyli próbę porwania z hotelu 
przez bezpiekę. Porwania uniknął Korboński 
też kilka lat później, w kwietniu 1953 r., kiedy to 
sowieckie służby chciały zwabić go do Berlina 
Wschodniego. 13 listopada 1947 r. Korbońscy 
dotarli do Londynu, skąd udali się do USA.

Dla Polski na obczyźnie
Od początku pobytu za granicą Korboński 
aktywnie działał w środowiskach emigracyj-
nych. Po uruchomieniu w 1949 r. rozgłośni Radia 
Wolna Europa na bieżąco komentował na jej 
falach najważniejsze wydarzenia. Brano też pod 
uwagę jego kandydaturę na premiera rządu RP 
na emigracji. W latach 1972, 1979 i 1980 był także 
poważnym kandydatem na urząd prezydenta RP 
na uchodźstwie. Polemizował z oskarżeniami 
Polaków i AK o współudział w zagładzie Żydów. 
O dobre imię Polski walczył, protestując prze-
ciwko używaniu określenia „polskie komory 
gazowe”.

Stefan Korboński zmarł 23 kwietnia 1989 r. 
w Waszyngtonie w wieku 88 lat. Pochowano go 
w Alei Zasłużonych na cmentarzu Ojców Pauli-
nów w „amerykańskiej Częstochowie”.

BARTOSZ BOGDAŃSKI
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 STALOWA WOLA. Pracownicy z placówki przy ul. Jana Pawła II 2D 
przygotowali dla swoich Klientów spotkanie w restauracji Hutnik. Zebrani 
chwalili przygotowany wcześniej dzień św. Mikołaja i rozmawiali 
m.in. o jubileuszowym konkursie Kasy

 NAKŁO NAD NOTECIĄ. W restauracji Ekspresja, w serdecznej atmosferze 
spotkali się pracownicy oddziału przy ul. Rynek 2 i Klienci Kasy. Jak wiele radości 
niosą takie spotkania – widać na zdjęciu

 WROCŁAW. W placówce przy ul. Rysiej 1/U1 miało miejsce spotkanie wigilijne. 
Przybyli na nie obecni Klienci Kasy, jak i zaproszeni goście, którzy jeszcze nie 
korzystają z usług Kasy

 BIŁGORAJ. W placówce przy ul. Kościuszki 95 odbyło się spotkanie opłatkowe 
dla naszych Klientów. Helena Koszarna napisała specjalnie dla nas życzenia 
świąteczne, ksiądz Stanisław Mizak pobłogosławił zgromadzonych

 ŻYWIEC. Wigilia odbyła się również w oddziale ul. Dworcowej 23. Klienci 
byli mile zaskoczeni taką forma spotkania. Podkreślali, że żadna instytucja 
finansowa nigdy nie zorganizowała dla nich czegoś takiego 

 KIELCE. Pracownicy oddziału przy ul. Sienkiewicza 43 spotkali się 
w świątecznej atmosferze ze swoimi Klientami, którzy dziękowali za serdeczne 
podejście pracowników i za rodzinną atmosferę panującą w placówce
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 MAKSYMILIANOWO. W tutejszym Kole Gospodyń Wiejskich pracownicy Kasy 
zorganizowali spotkanie mikołajkowe. W miłej atmosferze rozmawiano nie tylko 
na temat usług finansowych

 SZCZECIN. Pracownikom Kasy było bardzo miło spotkać się przy wspólnym 
stole z naszymi Klientami, porozmawiać i zaśpiewać razem kolędy. Wszyscy 
goście podkreślali wyjątkowość takich spotkań i byli bardzo wzruszeni

 WEJHEROWO. Pracownicy spotkali się w świątecznej atmosferze z Klientami 
Kasy. Wielu z nich przyszło ze swoimi bliskimi. Były tradycyjne dania świąteczne, 
ale również smaczna kawa i ciasto

 PUŁTUSK. W miłej i serdecznej atmosferze, przy tradycyjnym wigilijnym stole, 
spotkali się w restauracji Krokiet pracownicy placówki przy ul. Świętojańskiej 8 
oraz Klienci korzystający z jej usług

 MŁAWA. W sali bankietowej Inka pracownicy oddziału przy ul. Żwirki 15 
mieli ogromną przyjemność spotkać się ze swoimi Klientami. Było pysznie, 
sympatycznie, wesoło i bardzo rodzinnie 

 OŚWIĘCIM. W oddziale przy ul. Rynek Główny 18 pracownicy przygotowali 
stół świąteczny z poczęstunkiem dla każdego, kto w przedświąteczny dzień  
odwiedził placówkę. Każdy z gości otrzymał m.in. sianko na stół wigilijny 
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K asa Stefczyka stara się być blisko ludzi, dlatego od grudnia zapra-
szamy mieszkańców Strzegomia i okolic do korzystania z usług 

nowej placówki partnerskiej mieszczącej się przy ul. Rynek 32/36B, 
w centralnym miejscu miasta. W dniu otwarcia pracownicy rozdawali 
przechodniom na rozgrzewkę pyszną, gorącą czekoladę oraz krówki na 
osłodę, a wraz z nimi ulotki z bogatą ofertą produktów proponowanych 
przez Kasę Stefczyka. Do korzystania z nich serdeczne zaprasza załoga 
placówki, który służy również poradami finansowymi. 

P lacówka partnerska, która mieściła się przy ul. Oławskiej 23, została 
w grudniu przeniesiona do nowej siedziby. Nowa lokalizacja przy ul. 

Żwirki 3 w Jelczu-Laskowicach znajduje się w ścisłym centrum miasta, 
dzięki czemu wielu z naszych Klientów może w dogodniejszy sposób 
dotrzeć do placówki. Nowy lokal jest znacznie większy od poprzedniego, 
ma więcej stanowisk, dzięki czemu Klienci, na których czeka ta sama, 
świetnie wyszkolona i przyjazna załoga, mogą być obsługiwani w znacz-
nie bardziej komfortowych warunkach. 

Nowa placówka 
w Strzegomiu

Przeprowadzka
w Jelczu-Laskowicach
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 Placówka Kasy w Stalowej Woli mieści się przy al. Jana Pawła II 2D

 Placówka partnerska w Strzelcach Krajeńskich działa od roku przy ul. Bolesława Chrobrego 13

 Urodziny obchodziła placówka partnerska mieszcząca się przy ul. Batalionów Chłopskich 15 
w KozienicachP od koniec minionego roku świętowaliśmy m.in. w Sta-

lowej Woli, Kozienicach i Strzelcach Krajeńskich. 
STALOWA WOLA. Tutejsza placówka działa już 14 lat. 
Ponieważ urodziny obchodzi w grudniu, świętowanie 
połączone było z mikołajkami. Jak widać na zdjęciu – 
mnóstwo gości przyszło złożyć życzenia, również Mikołaj, 
który wręczał upominki zarówno dorosłym, jak i dzieciom, 
które przyszły z rodzicami i dziadkami. Urodzinowy tort 
był bardzo smaczny. 
KOZIENICE. Minęło już 6 lat od otwarcia placówki part-
nerskiej w tym mieście. Na Klientów odwiedzających 
oddział w dniu urodzin czekały słodkości, które można 
było zjeść przy kawie bądź herbacie. Wśród gości, którzy 
przy okazji załatwiania spraw finansowych przyszli złożyć 
życzenia, był Klient, który również akurat obchodził swoje 
święto. Nic dziwnego, że pomógł zdmuchnąć świeczki na 
torcie. 
STRZELCE KRAJEŃSKIE. Tu pierwszą rocznicę istnie-
nia placówki partnerskiej obchodzono nie tylko wewnątrz 
placówki, ale również przed nią. Filip, maskotka naszej 
Kasy, świetnie bawił się z dziećmi, te zaś były chętne na 
pomalowanie buzi przez panią, która czekała na nie ze 
specjalnymi farbkami. Dla Klientów przygotowano wspa-
niały tort. 

25 lat temu wskrzesiliśmy ideę spółdzielczych 
kas, które na przełomie XIX i XX wieku tworzył 
dr Franciszek Stefczyk. Z biegiem lat, w miarę 
potrzeb i możliwości, sukcesywnie otwieramy 
kolejne placówki współczesnej Kasy Stefczyka. 
Jest ich już niemal 400. Lubimy dzielić się 
z naszymi Klientami sukcesami, dlatego 
wspólnie obchodzimy urodziny oddziałów. 

Świętowaliśmy 
urodziny
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 BIELSK PODLASKI. Tamara Seredyńska wygrała bon Sodexo. Nagrodę 
odebrała w placówce przy ul. Mickiewicza 50/54

 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Szymon Cecot jest kolejnym laureatem konkursu 
jubileuszowego. Bon Sodexo odebrał w placówce przy al. Piłsudskiego 2B

 KARTUZY. Katarzyna Gruchała złożyła urodzinowe życzenia Kasie Stefczyka 
i wygrała bon Sodexo. Nagrodę odebrała w placówce przy ul. Dworcowej 5 

 CHEŁMNO. Urszula Szyszka złożyła życzenia naszej Kasie i wygrała bon 
Sodexo. Nagrodę odebrała w placówce przy ul. Grudziądzkiej 20

 BRZESKO. Kolejny bon Sodexo trafił do Alicji Legutko. Nagrodę odebrała 
w placówce przy ul. Głowackiego 16

 KRAKÓW. Jadwiga Paszko wygrała bon Sodexo. Nagrodę odebrała w placówce 
przy ul. Krowoderskich Zuchów 14 

 BIAŁA PODLASKA. Danuta Skonieczna jest laureatką konkursu 
jubileuszowego. Bon Sodexo odebrała w placówce przy ul. Jatkowej 14

 INOWROCŁAW. Jacek Lewandowski wygrał voucher na wycieczkę.
Nagrodę odebrał w placówce przy ul. Świętokrzyskiej 66
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 RYBNIK. Wiesław Dzierżenga to laureat konkursu jubileuszowego.
Nagrodę odebrał w placówce przy pl. Wolności 15

 ŁÓDŹ. Agnieszka Murgrabia otrzymała bon Sodexo. Odebrała go w placówce 
przy ul. Traktorowej 63

 ŚWIDNIK. Kolejny bon Sodexo trafił do Tomasza Byliny. Nagrodę odebrał 
w placówce przy ul. Niepodległości 11

 MYSŁOWICE. Szczęście dopisało Mariannie Huchro. Bon Sodexo odebrała 
w placówce przy ul. Grunwaldzkiej 12
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M inister finansów Teresa Czerwińska 
poinformowała, że w ramach ulgi miesz-

kaniowej pieniądze można przeznaczyć na 
wydatki na przebudowę lub remont lokalu. 
Generalnie wydłużono do 3 lat okres, w któ-
rym ma nastąpić wydatkowanie na nabycie 
i ostateczne nabycie nieruchomości. Wydłu-
żenie tzw. ulgi mieszkaniowej jest elementem 
zapowiedzianej przez resort finansów ewolu-
cyjnej zmiany systemu podatkowego, by był 
on przejrzysty, prosty i przyjazny podatni-
kowi. Ministerstwo wyjaśniło, że „nowe roz-
wiązania mają nie tylko ułatwiać prowadzenie 
działalności gospodarczej, ale również inne 
sprawy podatkowe codziennego życia”.

Od stycznia 2019 r. samorządy mogą podpisać 
umowy na dopłaty do czynszów
Rząd ma przeznaczyć na ten cel w  ciągu 
roku ok. 200 milionów złotych. Przeciętna 
rodzina będzie mogła liczyć na kilkaset zło-
tych miesięcznie. Do wdrażania systemu 
dopłat czynszowych mogą przystąpić gminy 
realizujące program Mieszkanie Plus. Są to 
np. Biała Podlaska, Gdynia czy Wałbrzych. 
Osoba samotna otrzyma dopłatę, jeżeli jej 
miesięczny dochód nie przekroczy 60 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie to ok. 
2563 zł. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
tłumaczy, że za każdą kolejną osobę w gospo-
darstwie podstawowy limit zwiększy się o 30 
punktów procentowych. Dopłaty będą przy-
znawane na 15 lat najemcom nowych miesz-
kań objętych współpracą inwestora z gminą, 
którzy spełniają warunki dochodowe. Pięcio-
osobowa rodzina z Warszawy może liczyć 
nawet na 690 złotych miesięcznej dopłaty 
do najmu.

Dopłatę można uzyskać, wynajmując miesz-
kanie na terenie gminy, objętej rządowym 
programem
Lista takich gmin jest dostępna w Biuletynie 
Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Później trzeba skontaktować 
się z wybraną gminą w sprawie możliwości 
najmu lokalu objętego prawem do dopłat. 
W dalszej kolejności należy złożyć w urzę-
dzie gminy wniosek o zawarcie umowy najmu 
i dokumenty potwierdzające, że gospodarstwo 

domowe spełnia warunki udziału w programie. 
Do wniosku trzeba dołączyć kopię umowy, 
a także oświadczenia o liczbie osób w gospo-
darstwie domowym, dochodach i spełnianiu 
warunków majątkowych przewidzianych 
ustawą. Władze lokalne mają miesiąc na wyda-
nie decyzji. Po przyznaniu dopłaty wysokość 
czynszu zostanie skorygowana przez wynaj-
mującego, a różnicę będzie dopłacała gmina.

Źródło: www.czasnafinanse.pl
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Mieszkania
– ulgi i dopłaty
Ministerstwo Finansów wydłużyło czas obowiązywania ulgi 
mieszkaniowej o trzy lata. Rozszerzyło też katalog wydatków 
na cele mieszkaniowe. Decyzja jest związana z ogólną zmianą 
systemu podatkowego. Ponadto w 2019 r. rząd przeznaczył 
200 mln zł na dopłaty do czynszów mieszkaniowych. Pieniądze 
pochodzą z funduszy przeznaczonych na realizację programu 
Mieszkanie Plus. Dlatego w pierwszej kolejności będą dostępne 
w tych gminach, które już przystąpiły do wdrażania tego programu. 
Mogą wynieść do 690 zł miesięcznie.
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12 miesięcy

o wartości
103zł

Koszulka

gratis!

159,99 zł
+

6 miesięcy

89,99 zł

1 miesiąc

9,99 zł
19,99 zł

3 miesiące

49,99 zł
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Jaką część świadczenia Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przekaże komornikowi po 
wszczęciu egzekucji z emerytury?

Jak ZUS oblicza wysokość 
potrącenia?
W pierwszej kolejności od przy-
znanej emerytury odlicza się 
składkę na ubezpieczenie zdro-
wotne i  zaliczkę na podatek 
dochodowy od osób fizycznych 
i  inne należności z tego tytułu. 
Na podstawie całej kwoty (przed 
odliczeniami należności publicz-
nych) ZUS ustala maksymalną gra-
nicę dla egzekwowanej należności 
oraz to, jaką część świadczenia 
dłużnika może potrącić.

Sposób ustalania tych granic dla 
potrąceń lub egzekucji dokładnie 
jest określony w art. 140 ustawy 
emerytalnej. ZUS ustala aktualną 
wysokość kwoty wolnej od potrą-
ceń i egzekucji (biorąc pod uwagę 

zarówno rodzaj świadczenia dłuż-
nika, jak i rodzaj egzekwowanej 
należności), którą określa dokład-
nie art. 141 ustawy emerytalnej.

Kwota wolna od potrąceń 
i  egzekucji to 75% najniższej 
emerytury (nie dotyczy sytuacji, 
kiedy komornik zajmuje należ-
ności z tytułu alimentów). Chodzi 
tu o najniższą emeryturę razem 
ze wszystkimi wzrostami, dodat-
kami i  innymi świadczeniami 
z wyłączeniem: dodatku dla sie-
rot zupełnych, dodatku pielęgna-
cyjnego i dodatku dla weterana 
poszkodowanego.

Dla ustalenia kwoty wolnej od 
potrąceń i egzekucji ZUS przyj-
muje wysokość najniższej eme-
rytury zgodnie z art. 85 ustawy 

emerytalnej, czyli przed odli-
czeniami wszystkich należności 
publicznych. Do 1 marca 2018 r. 
najniższa emerytura z tytułu cał-
kowitej niezdolności do pracy oraz 
renta rodzinna wynosi 1 29,80 zł, 
czyli kwota wolna od potrąceń 
i egzekucji wynosi 772,35 zł.

Kiedy po ustaleniu granicy 
potrącenia i odliczeniu należności 
publicznoprawnych świadczenie 
dłużnika będzie niższe od kwoty 
wolnej od egzekucji lub równe tej 
kwocie, to zgodnie z prawem ZUS 
nie może dokonać potrącenia.
Przykład:
Jeśli emerytura wynosi 1460,66 zł, 
to od tej kwoty należy odjąć składkę 
na ubezpieczenie społeczne 
i zaliczkę na podatek dochodowy 
w łącznej wysokości np. 226,66 zł. 
Odejmując od przyznanej kwoty 
należności publiczne: 

1460,66 zł – 226,66 zł = 1234 zł 
otrzymujemy kwotę netto 

świadczenia.
Następnie ustalamy wysokość 

maksymalnego potrącenia z tytułu 
egzekucji z  emerytury zgodnie 
z art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy eme-
rytalnej, czyli 

1460,66 zł x 25%= 365,16 zł.
Na koniec, aby obliczyć wyso-

kość potrącenia, należy od eme-
rytury netto odjąć kwotę wolną od 
potrąceń: 

1234 zł – 772,35 zł = 461,65 zł 
(kwota, jaką ZUS co miesiąc prze-
każe do komornika).

Kwota do wypłaty to świadcze-
nie netto minus wysokość maksy-
malnego potrącenia: 

1234 zł – 365,16 zł = 868,84 zł 
(kwota, jaką będzie otrzymywał 
emeryt).

MONIKA MARCHALEWSKA 
specjalista ds. doradztwa finan-
sowego i konsumenckiego SKEF

Przepisy ustawy emerytalnej gwarantują dłużnikowi kwotę 
wolną od potrąceń, czyli taką, której nie można zająć w ramach 
egzekucji sądowej lub administracyjnej. Zgodnie z noweliza-
cją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych od 1 lipca 2017 r. kwota wolna od potrąceń z tytułu 
należności innych niż świadczenia alimentacyjne wynosi 75% 
najniższej emerytury i renty.

Nikogo nie trzeba przekonywać, 
jak ważne we współczesnym 
świecie jest bezpieczeństwo. 
Jednym z jego przejawów jest 
właściwy, przemyślany dobór 
haseł w wirtualnym świecie. 
Celem jego zastosowania jest 
umieszczenie bariery między 
hakerem a siecią, systemem, 
urządzeniem, programem lub 
kontem, które chcesz chronić.

P amiętaj, że im bardziej oczy-
wiste hasło stosujesz, tym 

słabsza jest bariera ochronna. 
Dlatego też należy dołożyć 
wszelkich starań, aby hasła nie 
były zbyt łatwe do odgadnięcia 
przez niepowołane osoby – pod-
powiada Mariusz Politowicz, 
inżynier techniczny Bitdefender 

z firmy Marken Systemy Antywi-
rusowe z Gdyni.

Próba infiltracji systemu nie 
sprowadza się do tego, że intruz 
ręcznie próbuje różnych kombi-
nacji haseł. Bardziej prawdopo-
dobne jest to, że natkniesz się na 
próbę hakowania twojego hasła 
z użyciem metody „brute force”. 
W przypadku tego rodzaju ataku 
haker używa narzędzia do łama-
nia zabezpieczeń, które umożliwia 
mu pracę z różnymi kombinacjami 
nazw użytkowników i haseł. Pró-
buje, dopóki nie znajdzie odpo-
wiedniej kombinacji.

Aby przeciwdziałać tego rodzaju 
działaniom, przy doborze hasła 
należy wdrożyć odpowiednią 
politykę bezpieczeństwa. Warto 
być przezornym i stosować się do 
następujących praktyk:
Trudne hasła – to znaczy, że 
powinny się składać się z mini-
mum 12 mieszanych znaków. 
Dlaczego? Dla przykładu: aby 

złamać hasło „123456”, hakerowi 
wystarcza mniej niż sekunda, zaś 
aby przełamać hasło dwunasto-
znakowe, mieszane zdanie – musi 
się potrudzić kilka lat. Jak pokazują 
rozmaite dane, dla hakerów naj-
łatwiejsze do złamania są hasła 
banalnie proste, łatwe. Najczęściej 
przyjmują one formę ciągu cyfr 
(np. 123), liter (np. ABC) lub bardzo 
prostych słów. Warto zatem zacząć 
od sprawy podstawowej, a więc 
dobrego zabezpieczenia dostępu 
do komputera, do kont na różnych 
portalach czy też do elektronicz-
nego rachunku bankowego. 

Stosując takie „banalne” hasła, 
musimy liczyć się z tym, że ryzyko 
włamania się na nasze konto jest 
naprawdę duże. Nie warto dener-
wować się, gdy komputer pod-
powiada nam, żebyśmy podali 
bardziej zaawansowane hasło, 
które wymaga użycia zarówno 
małych, jak i wielkich liter, a także 
cyfr lub znaków specjalnych. I co 

najważniejsze – nie powinniśmy 
hasła „zapisywać” (poza dedyko-
wanymi programami do zarządza-
nia hasłami), aby podstawiało się 
automatycznie po wpisaniu loginu.
Wyjątkowość, niepowtarzal-
ność – bo tam, gdzie użytkow-
nicy duplikują identyczne hasła 
dla wielu narzędzi, pojedyncze 
włamanie może zapewnić dostęp 
do wielu systemów. Należy więc 
wybierać inne hasło dla każdego 
konta/dostępu.
Bezpieczne zarządzanie 
hasłami – gdy pozostawi się 
użytkownikom możliwość usta-
wiania własnych haseł, zawsze 
znajdzie się ktoś, kto wykorzysta 
hasła z zestawienia SplashData 
(coroczna lista 100 najsłabszych 
haseł). Jednak za pomocą narzę-
dzia do zarządzania hasłami 
można generować losowe hasła 
i  bezpiecznie je organizować, 
przechowywać na poziomie 
administratora.

Możesz 
się sam 
zabezpieczyć

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST
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Masz głowę pełną 

pomysłów? A może uwielbiasz 

wymyślać rymowanki?

Telefon bez zobowiązań

U mowa zawsze wiąże się z zobo-
wiązaniem do czegoś, a często 

również z karą za niedotrzymanie 
jej warunków. W  umowie doty-
czącej abonamentu telefonicz-
nego operator zobowiązuje się do 
dostarczania określonych usług za 
umówioną kwotę, zaś abonent do 
regularnego, comiesięcznego pła-
cenia tej kwoty przez zazwyczaj 
2 lata. 

Wyobraźmy sobie np. panią 
Basię, która często służbowo podró-
żuje pociągami po Polsce. Lubi sobie 
umilać te podróże oglądaniem fil-
mów na smartfonie. Dlatego rok 
temu zdecydowała się na dodat-
kowy pakiet internetu mobilnego. 
Obecnie zmieniła pracę i całe dnie 
spędza w biurze, gdzie nie ma czasu 
na oglądanie filmów, a w domu na 
internet stacjonarny. Jeśli pani Basia 
ma telefon w abonamencie, to do 
końca umowy, a więc jeszcze przez 
rok, będzie musiała płacić za nie-
potrzebny już jej internet mobilny. 

Jeśli wcześniej będzie chciała zrezy-
gnować z tej usługi – zerwie umowę 
i zapłaci karę. Jeśli pani Basia ma 
telefon na kartę – bez żadnych 
konsekwencji na kolejny miesiąc 
nie wykupi dodatkowego pakietu 
internetowego i zaoszczędzi. 

Przypomnijmy, że aby korzy-
stać z usług „w naszej Rodzinie”, 
nie trzeba podpisywać żadnej 
umowy. Wystarczy kupić starter 
z nowym numerem telefonu i zare-
jestrować się lub przenieść tu swój 
numer. 

W telefonii „w naszej Rodzinie” 
można skorzystać z  wielu pro-
mocji. Polecamy naszPakiet 
Minut i SMS/MMS, który zawiera 
następujące usługi: 4000 minut na 
rozmowy do wszystkich sieci (rów-
nież na numery stacjonarne) oraz 
4000 SMS-ów/MMS-ów. Wszyst-
kie wymienione limity są ważne 
przez 30 dni. Po wykorzystaniu 
usług w danym okresie rozliczenio-
wym kolejne połączenia lub SMS-y/

MMS-y będą rozliczane zgodne 
z cennikiem. Aby aktywować ten 
pakiet, wystarczy wpisać na tele-
fonie kod sterujący *136*11*07# 
(koszt 25 zł). Wcześniej jednak 
trzeba zadbać, by na koncie telefo-
nicznym znalazła się odpowiednia 
dla danego pakietu kwota. Przelew 
można zrobić bez żadnych opłat 
w placówce Kasy Stefczyka lub 
z domu za pomocą konta inter-
netowego i usługi e-skok. Naj-
wygodniejszym rozwiązaniem 
kwestii płatności jest zlecenie 
stałe na przelew kwoty będącej 
kosztem wybranego pakietu na 
konto operatora. Ponieważ jest to 
pakiet cykliczny, usługę włącza się 
tylko raz – co miesiąc odnawia się 
sama bez konieczności wpisywania 
kodu.

Jeśli masz już numer tele-
fonu i chcesz go przenieść do 
„w  naszej Rodzinie”, proste 
formalności załatwisz „od 
ręki” podczas jednej wizyty 

w  placówce Kasy Stefczyka 
(z  wyjątkiem placówek partner-
skich). Wystarczy przyjść z dowo-
dem osobistym, wypełnić i pod-
pisać wniosek o  przeniesienie 
numeru, podając swoje dane (imię 
i nazwisko, PESEL, numer doku-
mentu – informacje te muszą być 
zgodne z tymi, które podałeś obec-
nemu operatorowi przy rejestracji 
numeru) i określić, w jakim termi-
nie Twój numer ma zostać przenie-
siony. Jeśli obecnie masz telefon na 
abonament, sprawdź, kiedy kończy 
się umowa (zwykle jest zawierana 
na 2 lata), aby uniknąć finansowych 
konsekwencji zerwania umowy 
przed czasem. 

Informacje o  promocjach 
można uzyskać w placówkach 
Kasy Stefczyka, na stronie inter-
netowej polskiesiecicyfrowe.pl oraz 
pod numerem infolinii 536 699 999 
(koszt połączenia abonentów tele-
fonii „w naszej Rodzinie” to 9 gr za 
minutę).

Hasła nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu

Zostań Mistrzem 
Kreatywności!Zostań Mistrzem 
Kreatywności!Zostań Mistrzem 
Kreatywności!

By nie nudzić się na próżno,

Póki w ferie zima trzyma,

Rusz na podbój lodowiska, tras narciarskich i tak trzymaj.

To zapewni Ci i zdrowie, i przyjaciół kręgi nowe.

Małgorzata Dziobek – placówka Kasy w Milówce

Co to będzie?! Jak to będzie?!

Chciałoby się pojechać wszędzie!

Martwi się ojciec, myśli matka.

Plany na ferie? Pomoże Zaratka!

Hanna Krzyżaniak-Windyga – placówka Kasy w Warszawie

Kasy masz za mało, brak szczęścia w loterii,

skocz do Stefczyka, nie rezygnuj z ferii.

Tomasz Dymowski – placówka Kasy w Jarocinie

Ferii nadchodzi już czas,

Tyle atrakcji czeka nas.

Ale co wybrać – oto jest pytanie,

Góry, lasy, a może w domu odsypianie.

Jedno jest pewne, ważne jest planowanie,

ale najważniejsze to wspólne z bliskimi przebywanie.

Grzegorz Krypel – placówka Kasy w Brzegu

Już na ferie plany mamy,

Narty, łyżwy wszystkim damy.

Stefczyk dobrą passę ma

I na ferie kasę da.

Na horyzoncie już ferie widać,

Śnieg zamówiony i mróz w pakiecie.

Na nartach i łyżwach będziemy śmigać,

Wyginać się będziemy jak w balecie.

Orła naszego na śniegu zrobimy

I śnieżkami też bawić się lubimy.

Jak harcerze przyrzekamy, że grzeczni będziemy,

Bo w końcu na ferie prawdziwej zimy my wszyscy chcemy.

Krystyna Młodzikowska – placówka Kasy w Żninie

Telefon na kartę oznacza niezależność, bo nie jesteśmy związani z operatorem żadną umową 
i nie jesteśmy zobowiązani do stałych opłat. Z usług „w naszej Rodzinie”, która jest telefonią 
„na kartę”, można zacząć korzystać dzięki jednej wizycie w placówce Kasy Stefczyka. 
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Formularz do konkursu „Zostań Mistrzem Kreatywności 11!” w „Czasie Stefczyka”. Czas trwania konkursu: 10.02.2019 r. do dnia 9.03.2019 r. 
Imię i nazwisko Uczestnika: 
Data urodzenia Uczestnika: 
Adres do korespondencji Uczestnika: 

Adres e-mail Uczestnika: 
Numer telefonu Uczestnika: 
Propozycja hasła reklamowego:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 (zwaną dalej „Kasa”)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kasastefczyka.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, w szczególności dostarczenia nagród, jak również w celach rozliczeniowych oraz opublikowania Pani/Pana 
danych osobowych na stronie internetowej http://www.kasastefczyka.pl/czas-stefczyka, na łamach „Czasu Stefczyka” w razie wygranej oraz na portalach społecznościowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam* na przekazywanie moich danych osobowych podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo lub systemowo z Kasą, 
w szczególności Apella S.A. z siedzibą Gdyni, jak również współpracującym z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) Pani/Pana dane będą przetwarzane na zasadach określonych w regulaminie konkursu a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej na podany przez 
Pana/Panią adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących usług i produktów finansowych oferowanych przez Kasę oraz 
powiązane z nią kapitałowo Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o.o. SKA, jak również inne podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo lub systemowo z Kasą, w szczególności: Stefczyk Finanse TZ SKOK sp. z o.o. 
SKA, Krajowa SKOK, SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Aplitt S.A., Asekuracja sp. z o.o., Apella S.A., Stefczyk Leasing TZ SKOK sp. z o.o. SKA, SKEF, Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki Sp. j. zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursie.
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie.

Podpis Uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem konkursu „Zostań Mistrzem Kreatywności 11!” w „Czasie Stefczyka” dostępnym w placówkach Kasy i na stronie www.kasastefczyka.pl/czas-stefczyka.

Podpis Uczestnika
* niepotrzebne skreślić

Wystarczy:
1. Wypełnić formularz.
2.  Złożyć go w najbliższej 

placówce.
3.  Oczekiwać, aż hasło 

pojawi się na stronie 
www.kasastefczyka.pl 
pod specjalną zakładką 
konkursową!

Nagrody czekają!Nagrody czekają!Nagrody czekają!
Regulamin konkursu „Zostań Mistrzem Kreatywności 11!” dostępny na stronie www.kasastefczyka.pl 
oraz w placówkach Kasy. Konkurs trwa od dnia 10.02.2019 r. do dnia 9.03.2019 r.

Masz głowę pełną 

pomysłów? A może uwielbiasz 

wymyślać rymowanki?

Zostań Mistrzem 
Kreatywności!Zostań Mistrzem 
Kreatywności!Zostań Mistrzem 
Kreatywności!

Daj upust swojej 
kreatywności i już teraz 
weź udział w naszym 
konkursie, wymyślając 
propozycję hasła 
dotyczącego 
wiosennych 
wydatków
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