
Wakacje
z Pożyczką
na Nowe
Wielu Polaków uznaje, i słusznie, 
że wakacje, czas urlopów trzeba 
wykorzystać maksymalnie. 
Jesteśmy spragnieni nie tylko 
wypoczynku, lecz przede wszystkim 
możliwości oddychania pełną piersią 
i korzystania z letnich atrakcji. 
Ograniczone zasoby naszego portfela 
nie muszą być przeszkodą w realizacji 
naszych planów. Warto skorzystać 
wtedy z oferty Kasy Stefczyka – 
Pożyczki na Nowe (RRSO: 14,65%).
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Witold Kieżun – powstaniec, 
zesłaniec, naukowiec, artysta 
zawsze starał się nie zawieść 
Rzeczypospolitej  22

Uważaj na oszustów – mogą do 
Ciebie zadzwonić i podawać się za 
pracownika działu bezpieczeństwa 
Kasy Stefczyka!  5

Zapraszamy do udziału 
w nowym konkursie: poleć 
książkę, która łączy 
pokolenia, i wygraj!  10
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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
od 28 lat staramy się przygotowywać dla Pań-
stwa coraz lepszą ofertę, z której coraz łatwiej 
jest korzystać. Skoro w  wielu przypadkach 
(w zależności od charakteru pracy) możemy 
pracować zdalnie, siedząc przed ekranem kom-
putera, skoro możemy zrobić zakupy, używa-
jąc tabletu czy telefonu, skoro przez telefon 
można uzyskać poradę lekarską i edukować 
przy pomocy Internetu, to dlaczego nie można 
byłoby wziąć w ten sposób pożyczki? Dlatego 
przygotowaliśmy dla Państwa Pożyczkę Online, 
którą można otrzymać bez konieczności wizyty 
w placówce. To pozwoli zaoszczędzić Państwu 
czas, który można przeznaczyć choćby na wa-
kacyjny wypoczynek.

Internet to niewątpliwie bardzo pożytecz-
ny wynalazek ułatwiający życie, niemniej nie 
wszyscy ludzie są uczciwi, dlatego przedsta-
wiamy Państwu na łamach „Czasu Stefczyka” 
sposoby działania oszustów. Mając tę wiedzę, 
naprawdę nie jest trudno ustrzec się przed na-
ciągaczem, pod warunkiem przestrzegania kilku 
reguł. Przede wszystkim pamiętajmy, że hasło  
(np. do bankowości elektronicznej) jest rodzajem 
klucza. Skoro nie dajemy obcym ludziom kluczy 
do swojego mieszkania, to dlaczego jesteśmy 
skłonni podać im hasło i wszelkie swoje dane?

liczby Kasy Stefczyka

6 940 000 000 zł
depozyty

5 990 000 000 zł
pożyczki

7 420 000 000 zł
aktywa

361
placówki

836 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA MAJ 2021 ROKU

Jesteśmy na półmetku konkursu „Wygraj rower”. Znamy już 
troje laureatów, którzy odebrali swoje rowery KROSS. Na kolej-
nych zwycięzców czekają jeszcze trzy rowery miejskie. Wystar-
czy wybrać elektroniczny sposób otrzymywania dokumentów 
zamiast poczty tradycyjnej i wypełnić formularz. 

Z iemię zasiedla coraz więcej ludzi: 
dwieście lat temu żył 1 miliard, 

obecnie – 7,6 miliarda ludzi, według 
prognoz do 2100 roku ma nas być na 
Ziemi aż 11 miliardów. Więcej ludzi – 
więcej zużytego papieru. Tymczasem 
lasów jest coraz mniej. Podstawowego 
surowca do produkcji papieru dostar-
czają nam takie drzewa, jak: jodła, 
sosna, świerk, topola, buk, osika. 
Logiczne jest więc, że oszczędza-
jąc papier, oszczędzamy lasy. Warto 
zadbać o środowisko, a przy okazji 
zyskać wygodę i  bezpieczeństwo 
(Twoje dokumenty trafiają bezpośred-
nio na Twój aktualny e-mail, podany 
w Kasie), a być może również rower.

Szczegóły, regulamin oraz for-
mularz zgłoszeniowy dostępne są 
w  placówkach oraz na www.kasa 
stefczyka.pl/wygrajrower.

Oszczędzaj papier
i wygraj rower!

ŚWIDWIN. Pani Kamila Stolarczyk zrezygnowała 
z otrzymywania papierowych dokumentów. Swój 
rower odebrała w placówce Kasy mieszczącej się 
przy ul. 3 Marca 6 w Świdwinie.

KATOWICE. 
Pani Bożena 
Terczyńska 
może już cieszyć 
się wycieczkami 
rowerowymi. 
Nagrodę 
odebrała 
w placówce 
Kasy 
mieszczącej się 
przy 
ul. 3 Maja 34 
w Katowicach.

OLKUSZ. 
Pan Wojciech 
Szrednicki 
wziął udział 
w naszym 
konkursie 
i wygrał. 
Nagrodę 
odebrał 
w placówce 
Kasy 
mieszczącej się 
przy ul. Króla 
Kazimierza 
Wielkiego 22 
w Olkuszu.
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S ezon urlopowy w pełni. Większość z nas 
ma już określone plany wakacyjne, a nie-

którzy już je realizują. Dla tych, który nie mogli 
wcześniej zarezerwować sobie wczasów, biura 
podróży wciąż mają katalogi pełne aktualnych 
i atrakcyjnych ofert wyjazdów zagranicznych 
czy wczasów w krajowych ośrodkach wypo-
czynkowych. Wystarczy wybrać kierunek, 
a jeśli nie dysponujemy w danym momencie 
odpowiednimi oszczędnościami, jest jeszcze 
Pożyczka na Nowe w Kasie Stefczyka.

Oferta Kasy to 7000 zł, które są atrakcyjnym 
rozwiązaniem w sytuacji zapotrzebowania na 
dofinansowanie wakacyjnych planów. Ponadto 
kwota pożyczki nie będzie zbyt dużym obcią-
żeniem dla domowego budżetu podczas spłaty 
zobowiązania, bowiem wysokość miesięcznej 
raty to jedynie 99 zł. Dodatkowym walorem tej 
propozycji jest możliwość ustalenia dnia spłaty 
miesięcznej raty, na przykład po wypłacie.

Przykład reprezentatywny z dnia 1.10.2020 r. 
dla Pożyczki na Nowe: Całkowita kwota 

Twoje WAKACJE

zł
za99
miesięcznie

Wnioskuj wygodnie 
w placówce, przez telefon 

lub Internet!

rata tylko 99 zł miesięcznie
dostępna gdziekolwiek jesteś
7000 zł na dowolny cel, 
nie tylko na urlop!

kasastefczyka.pl 
801 600 100
(koszt wg taryfy operatora)

Przykład  reprezentatywny  z  dnia  1.10.2020 r. 
dla  Pożyczki  na  Nowe:  Całkowita  kwota  kre-
dytu wynosi 7007,00 zł. Zmienna roczna stopa 
oprocentowania  dla  całkowitej  kwoty  kre-
dytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 
693 zł) wynosi 7,2%. Łączny koszt prowadzenia 
rachunku  IKS w  (całym)  okresie  kredytowania 
wynosi 1749 zł. Rzeczywista roczna stopa opro-
centowania (RRSO): 14,65%. Czas obowiązywania 
umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat rów-
nych: 97,74 zł oraz ostatnia, 107. rata: 97,46 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty: 12 206,90 zł, w tym 
odsetki: 2757,90 zł. Pożyczka na Nowe dostępna 
bez wychodzenia  z  domu  dla  Członków Kasy 
Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywi-
dualnej oceny zdolności kredytowej. 

Pożyczka na Nowe 
RRSO: 14,65%

Wielu Polaków uznaje – i  słusznie – że wakacje, 
czas urlopów trzeba wykorzystać maksymalnie. 
Jesteśmy spragnieni nie tylko wypoczynku, lecz 
przede wszystkim możliwości oddychania pełną 
piersią i korzystania z letnich atrakcji. Ograniczone 
zasoby naszego portfela nie muszą być przeszkodą 
w  realizacji naszych planów. Warto skorzystać 
wtedy z oferty Kasy Stefczyka – Pożyczki na Nowe 
(RRSO: 14,65%).

Pożyczka na Nowe to 
same atuty:
•	7000	zł	na	letni	wypoczynek	lub	

realizację innych planów 
•	rata:	99	zł	miesięcznie
•	szybka	decyzja	kredytowa	–	wstępna	

informacja już w 15 minut
•	przyjazne	zasady	spłaty	–	możliwość	

ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty, 
np. tuż po otrzymaniu wynagrodzenia 

Wakacje z Pożyczką na Nowe
kredytu wynosi 7007,00 zł. Zmienna roczna 
stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty 
kredytu wraz z  kredytowanymi kosztami 
(prowizją 693 zł) wynosi 7,2%. Łączny koszt 
prowadzenia rachunku IKS w (całym) okre-
sie kredytowania wynosi 1749 zł. Rzeczywi-
sta roczna stopa oprocentowania (RRSO): 
14,65%. Czas obowiązywania umowy –  
107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 
97,74 zł oraz ostatnia, 107. rata: 97,46 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty: 12 206,90 zł, 
w tym odsetki: 2757,90 zł. Decyzja kredytowa 
zależy od indywidualnej oceny zdolności 
kredytowej.
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Dzień Kasy Stefczyka
Zarząd Kasy Stefczyka podjął decy-
zję o ustanowieniu 21 maja Dniem 
Kasy Stefczyka. To znakomita oka-
zja do spotkań pracowników pla-
cówek z  Członkami Kasy, a  takich 
okazji przez ostatni rok było nie-
wiele – z powodu pandemii. 

O d 28 lat, od kiedy powstała Kasa Stefczyka, jej Członkowie i pra-
cownicy tworzą szczególną społeczność. Bardzo często łączą 

nas relacje inne niż te określane mianem „urzędnik – petent”. Wielu 
z naszych Czytelników podkreśla na łamach „Czasu Stefczyka”, że bar-
dzo ceni sobie fakt, że pracownicy witają ich z uśmiechem. Niektóre 
z opinii Klientów Kasy: „Tu nie traktują człowieka jak jakiegoś pionka, 
ale liczą się ze zdaniem klienta”; „W Stefczyku klientów przyjmuje się 
z szacunkiem. W wielu bankach liczy się nie osoba, ale kolejna sztuka, 
kolejny numerek. W Stefczyku liczy się człowiek”; „Dla mnie ważna jest 
atmosfera panująca w oddziale i dobry kontakt interpersonalny. Znajduję 
to w Stefczyku”. 

Zanim nastała pandemia, często spotykaliśmy się z Państwem na 
festynach, piknikach, spotkaniach wigilijnych i przy innych okazjach – 
relacje z tych spotkań można było śledzić na łamach gazety. 

Chcąc choć w  minimalnym stopniu wrócić do tych spotkań 
(w ramach obowiązujących obostrzeń), Zarząd Kasy ustanowił 21 maja 
Dniem Kasy Stefczyka. Tego dnia czekaliśmy na Państwa w naszych 
placówkach i na ulicach miast.

 GDYNIA. Placówka przy ul. Legionów 126-128 	BYDGOSZCZ.	Placówka	przy	ul.	Twardzickiego	29

	KOSZALIN.	Placówka	przy	ul.	Zwycięstwa	90
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W rzeczywistości były to próby oszustwa 
metodą tzw. spoofingu telefonicznego. 

Oszuści – wykorzystując specjalne programy – 
fałszują identyfikator dzwoniącego, w wyniku 
czego na wyświetlaczu osób odbierających 
takie połączenia pokazuje się numer faktycznie 
należący do centrali SKOK. O podobnych zda-
rzeniach informowało ostatnio wiele polskich 
instytucji finansowych.

Obiektem ataku oszustów stały się osoby, 
które w ostatnich latach wykonywały płat-
ności kartą za zakupy w jednym z zagranicz-
nych sklepów internetowych. Dane, którymi 
mogą dysponować oszuści, to: imię i nazwi-
sko, numer telefonu, adres zamieszkania, 
adres e-mailowy oraz fragment numeru karty 
płatniczej, którymi wykonywano płatność 
we wspomnianym sklepie. Wskazany frag-
ment numeru karty pozwala ustalić instytucję 
finansową, która ją wydała. Może posłużyć on 
również do uwiarygodnienia się oszusta pod-
czas kontaktu z Państwem.

Radzimy zachować czujność, ponieważ 
w przyszłości mogą wystąpić podobne zda-
rzenia związane z wyciekami danych z innych 
sklepów internetowych, firm kurierskich czy 
popularnych portali społecznościowych.

Jaki jest scenariusz oszustwa i jak należy 
zareagować?

Oszuści mówią, że z  Twojego rachunku 
został wykonany podejrzany przelew lub 
transakcja kartą, którą chcą zweryfikować. 
Podają zmyślone szczegóły, np. fikcyjną 
kwotę operacji finansowej i  nieistniejące 
dane odbiorcy. Przełączają na automat lub do 
innych „konsultantów”, aby stworzyć pozory 
prawdziwego kontaktu ze SKOK lub bankiem. 
Przekonują, że Twoje pieniądze są w niebez-
pieczeństwie i musisz zainstalować na swoim 
komputerze lub smartfonie aplikację, która 
zwiększy bezpieczeństwo pieniędzy. Aplika-
cja, np. AnyDesk lub TeamViewer, w rzeczy-
wistości jest programem, który pozwoli im na 
zdalne przejęcie kontroli nad Twoim telefo-
nem lub komputerem.

Nigdy nie instaluj żadnych aplikacji, do 
których namawia Cię osoba, która do Ciebie 
dzwoni! Jeśli to zrobisz, oszuści otrzymają 
nieuprawniony dostęp do Twojego kompu-
tera lub smartfona.

Ponadto oszuści będą chcieli nakłonić Cię 
do podania danych niezbędnych do logowania 
na Twoje konto internetowe (loginu i hasła), 
danych karty płatniczej (tj. pełnego numeru, 
trzycyfrowego zabezpieczającego kodu CVV, 
który znajduje się na odwrocie karty) lub Two-
ich danych osobowych z dokumentu tożsamo-
ści. Oszuści będą próbowali nakłonić Cię do 
potwierdzenia przelewów lub transakcji kartą.

Nigdy nie podawaj takich danych i nie 
potwierdzaj żadnych transakcji, które nie 
były przez Ciebie zlecone. Jeśli to zrobisz, 
oszuści przejmą dostęp do Twojego konta 
i możesz stracić pieniądze. Dane osobowe 
i dane z dokumentu tożsamości mogą posłu-
żyć do zaciągnięcia pożyczek w  różnych 
instytucjach finansowych, zwłaszcza przez 
Internet.

Pracownik Kasy NIGDY nie będzie pytał 
Cię o hasło do logowania na Twoje konto 
w Kasie oraz o pełny numer karty płatni-
czej i numer CVV. NIGDY nie będzie prosił 

Cię o zainstalowanie aplikacji pozwalają-
cych na zdalny dostęp do Twojego kompu-
tera lub smartfona, np. AnyDesk lub Team- 
Viewer. Zainstalowanie tych aplikacji pozwala 
na przejęcie hasła logowania do bankowości 
internetowej i kodów SMS służących do auto-
ryzacji przelewów.

Jeśli masz wątpliwości, czy rozmawiasz 
z pracownikiem Kasy – rozłącz się! Zadzwoń 
na infolinię Kasy Stefczyka – tel. 801 800 100 
lub (58) 782 93 00 (koszt wg taryfy operatora).

Jeżeli oszuści wyłudzili od Ciebie dane – 
skontaktuj się infolinią Kasy i zgłoś zda-
rzenie! Zablokuj dostęp do bankowości elek-
tronicznej! Zastrzeż kartę! Sprawdź aplika-
cje zainstalowane na Twoich urządzeniach 
i  odinstaluj te, których nie jesteś pewny. 
Złóż na policji zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa! Jeżeli to konieczne, 
możesz rozważyć unieważnienie dowodu 
osobistego lub choćby zastrzeżenie dowodu 
w dowolnej placówce Kasy lub banku.

Pamiętaj, że pracownicy Kasy Stefczyka 
robią wszystko, aby Twoje pieniądze były 
bezpieczne, ale Twoja czujność i zachowa-
nie mają ogromny wpływ na obronę przed 
atakiem oszustów.

Uważaj na oszustów, którzy mogą do Ciebie zadzwonić i podawać się  
za pracownika działu bezpieczeństwa Kasy Stefczyka! W ostatnim czasie 
czujni Klienci Kasy sygnalizowali nam, że odebrali podejrzane telefony 
od osób podających się za pracownika działu bezpieczeństwa SKOK.  
Za te sygnały bardzo dziękujemy!

Kasa Stefczyka ostrzega
przed oszustami!
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W ychodząc naprzeciw potrzebie edu-
kacji ekonomicznej najmłodszych 

uczestników rynku finansowego, Sto-
warzyszenie Krzewienia Edukacji 
Finansowej opracowało autorski 
pakiet dla uczniów klas I–III szkół 
podstawowych „Myślę, 
decyduję, działam – 
finanse dla najmłod-
szych”. Może on zostać 
włączony w  program 
nauczania szkolnego 
z  uwagi na zgodność 
z podstawą programową, 
jak również stanowić 
materiał do indywidual-
nej nauki o  pieniądzach, 
zagadnieniach ekonomicz-
nych i finansowych.

Rozsądnego gospodarowa-
nia pieniędzmi i oszczędzania 
powinniśmy uczyć się od naj-
młodszych lat. Im wcześniej 
zaczniemy stosować w życiu 
pewne zasady i narzędzia, 
tym skuteczniej będziemy 
się nimi posługiwać. Dlatego 
im szybciej dziecko wkroczy w świat finan-
sów osobistych i nauczy się przedsiębiorczo-
ści, tym umiejętniej będzie gospodarowało 
pieniędzmi w dorosłym życiu i uniknie wielu 
problemów.

Nasz pakiet to idealna okazja do tego, aby 
przekazać wiedzę poprzez zabawę, odkry-
wanie, działanie i twórcze rozwiązywanie 
problemów. 

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla 
najmłodszych”:
•	 zapoznaje dzieci z podstawowymi poję-

ciami z zakresu ekonomii, uświadamia im 
istnienie szeregu instytucji finansowych, 
buduje wiedzę na temat pieniądza;

•	 rozwija doświadczenia i  umiejętności 
dzieci związane z  funkcjonowaniem 
w rzeczywistości finansowej;

•	 umożliwia osobiste przeżycie sytuacji 
edukacyjnych związanych z zarządzaniem 

pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, 
krytyczne czytanie tekstów związanych 
z pieniędzmi;

•	 rozwija umiejętności wartościowania 
i rozumienia humanistycznego wymiaru 
procesów finansowych i  namysłu nad 
wyborami związanymi z  finansowym 
wymiarem stylów życia;

•	 rozwija postawę krytycznego myślenia 
nad spotykanymi na co dzień zjawiskami 
kultury finansowej.

Pakiet oprócz kart pracy, wiedzy i  mate-
riałów dodatkowych zawiera poradnik dla 
nauczyciela.
•	 Koszt pakietu dla ucznia (3 lata nauki) –  

70 zł
•	 Koszt pakietu dla nauczyciela (3 lata 

nauki) – 110 zł
Zachęcamy do kontaktu ze Stowarzysze-

niem Krzewienia Edukacji Finansowej.
Więcej informacji na stronie www.skef.pl

W  ostatnich miesiącach edukacja zmieniła swoje oblicze.  
Zamknięcie szkół i  nauka zdalna wymusiły poszukiwanie  
nowych narzędzi edukacyjnych i stały się okazją do wykorzy-
stania nieco mniej konwencjonalnych źródeł wiedzy.

„Myślę, decyduję, działam – 
finanse dla najmłodszych”
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Drodzy Rodzice, 
Dziadkowie, Opiekunowie, 

Nauczyciele,
jeśli chcecie, aby 

najmłodsi uczestnicy 
rynku finansowego

stali się świadomymi 
i odpowiedzialnymi 
uczestnikami życia 

ekonomicznego,  
to zachęcamy do zakupu 

naszego pakietu  
i włączenia się w edukację 

swoich milusińskich. 
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„My się 
uczymy 
i przy tym 
dobrze 
bawimy”
W raz z końcem roku szkolnego dobiega końca 

pierwszy etap 2. edycji projektu „Myślę, 
decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” – 
kończą się zajęcia w I klasie. Czy projekt spełnia 
oczekiwania uczniów? Jak wynika z opinii nauczy-
cieli biorących udział w projekcie, praca w gru-
pach, aktywne metody pracy oraz podejmowane 
z  dziećmi tematy pobudzają ich kreatywność, 
zaangażowanie i wzbudzają wiele pozytywnych 
emocji. Te pozytywne emocje towarzyszą nie tylko 
uczniom, lecz także ich rodzicom, którzy chętnie 
pomagają przy organizowaniu niektórych zajęć, 
choćby podczas zabawy w sklep, bank czy pod-
czas wyjść w teren. A jak ten projekt jest widziany 
oczami naszych młodych finansistów? Zobaczcie 
Państwo sami. 

MAGDALENA NASTRABASZ
specjalista ds. prawnych SKEF

Zdjęcia udostępnione z archiwum Szkoły Podsta-
wowej nr 43 w Krakowie, klasa IA 

ZABAWA W SKLEP

Zabawa miała kilka etapów – najpierw wylosowaliśmy
rodzaj sklepu, który mieliśmy przygotować, następnie

ustaliliśmy w grupie, jakie zadania wykonamy.

Przygotowaliśmy produkty, ceny, 
przynieśliśmy zabawkowe kasy.

Wreszcie dostaliśmy pieniądze  i mogliśmy robić zakupy – za otrzymaną kwotę.
Trzeba było uważnie liczyć, żeby wystarczyło pieniędzy.

To była świetna zabawa i nauka.

KLASA 1A
BIERZE UDZIAŁ 

W PROJEKCIE FINANSOWYM

„Myślę, decyduję,
działam – finanse

dla najmłodszych”
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Na dobre i na złe
Niemal wszystkie obostrzenia odeszły w przeszłość – wraz z pandemią, 
która większości z nas dała się we znaki w ciągu kilkunastu minionych 
miesięcy. Czas na powrót do pełnowymiarowego życia: korzystania 
z  pięknej polskiej przyrody i  bezpośrednich spotkań z  ludźmi. Łatwiej 
i taniej wrócimy do nich dzięki telefonii komórkowej „w naszej Rodzinie” 
i e-bankowości Kasy Stefczyka.

N areszcie można zadzwonić do rodziny lub 
przyjaciół i umówić się z nimi na spotka-

nie twarzą w twarz w kawiarni czy restauracji; 
zatelefonować do kina lub teatru, by tym razem 
nie pytać, kiedy znowu będą otwarte, ale czy są 
miejsca na widowni, i zarezerwować je. Poma-
galiśmy w kontaktach na odległość, a teraz 
ułatwiamy spotkania bezpośrednie. Jesteśmy 
ze społecznością „w naszej Rodzinie” na dobre 
i na złe.

Nasza sieć działa „na kartę” – nie trzeba więc 
żadnej umowy, by korzystać z jej usług. Wystar-
czy w placówce Kasy Stefczyka odebrać starter 
z nowym numerem telefonu (płacąc 20 zł za 
pierwsze doładowanie) i podać swoje podsta-
wowe dane. Jeśli posiadają już Państwo numer 
telefonu i  chcą go przenieść do „w  naszej 
Rodzinie”, to proste formalności załatwią Pań-
stwo podczas jednej wizyty w placówce Kasy 
Stefczyka.

Kolejne miesiące „w naszej Rodzinie” będą 
jeszcze tańsze. Nowy Pakiet Pełny kosztuje 
jedynie 19 zł miesięcznie. Za tę kwotę uzy-
skujemy dostęp do 10 GB transmisji danych 
w Internecie, 4000 minut na rozmowy do 
wszystkich sieci (także na numery stacjo-
narne) oraz 4000 SMS-ów lub MMS-ów. 
Klient może samodzielnie włączać i wyłączać 
Pakiet Pełny, wpisując w telefonie kody. Są to:
•	 kod USSD aktywacja: *136*11*08#
•	 kod USSD dezaktywacja: *136*00*08#

Również dzięki wpisaniu kodu można 
samemu zmienić pakiet na inny.

Wszystkie wymienione limity są ważne przez 
30 dni. Po zakończeniu pakietu niewykorzy-
stane limity przepadają, a więc opłaca się jak 
najszybciej i najpełniej korzystać z nich.

Po wykorzystaniu usługi głosowej lub SMS/
MMS w danym okresie rozliczeniowym kolejne 
połączenia lub SMS/MMS będą rozliczane 
zgodnie z cennikiem. Po przekroczeniu limitu 
na usługę transmisji danych zostanie ograni-
czona prędkość przesyłania danych do 32 kbit/s 
(górna granica prędkości). W celu zwiększenia 
szybkości transmisji danych należy dokupić 
dodatkowy limit transmisji danych, który jest 
ważny w bieżącym okresie ważności oferty 
Pakiet Pełny. 

•	 Można też kupić doładowanie dodatkowego 
limitu 500 MB transmisji danych w Inter-
necie, wybierając na klawiaturze telefonu 
*121*11*11# (koszt 3,50 zł). 

•	 Natomiast *121*11*12# (koszt 10 zł) wybie-
ramy przy aktywacji dodatkowego limitu 
3 GB transmisji danych.
Atrakcyjne usługi telefonii „w  naszej 

Rodzinie” opłacać można nie tylko przele-
wem w placówce Kasy Stefczyka, lecz także 
z  domu za pomocą konta internetowego. 
Warto wiedzieć, że Kasa Stefczyka umoż-
liwia internetowy dostęp do konta przez 
24 godziny na dobę w ramach bankowości 
elektronicznej.

Pakiet Pełny dla Klientów można aktywo-
wać telefonicznie pod numerem naszego biura 

telefonicznej obsługi: 536 699 999. Pakiet Pełny 
odnawia się sam, pod warunkiem posiadania 
środków na koncie abonenckim. 

Najdogodniejszą formą płatności za usługi 
telefonii „w naszej Rodzinie” jest zlecenie stałe 
na przelew kwoty będącej kosztem wybranego 
pakietu na konto operatora. Usługę taką włą-
cza się tylko raz – co miesiąc odnawia się sama 
bez konieczności wpisywania kodu. Wszelką 
pomocą abonentom telefonii „w naszej Rodzi-
nie” służą pracownicy jej Biura Obsługi Klienta 
pod numerem infolinii: 536 699 999 (koszt 
połączenia abonentów telefonii „w  naszej 
Rodzinie” to 9 gr za minutę). Można też napisać 
e-mail na adres: biuro@polskiesiecicyfrowe.pl. 
Infolinia czynna jest w godz. 8.00–20.00 od 
poniedziałku do piątku.
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P odstawowe ubezpieczenie OC to obowiązek każdego kierowcy, 
jeśli jednak planujemy z rodziną czy przyjaciółmi dłuższy waka-

cyjny wyjazd, warto zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianej 
„przygody”. 

Auto Opony 
Uszkodzenie opony może przytrafić się każdemu z nas, bez względu na 
staż „za kółkiem” czy poziom umiejętności. Wydawać by się mogło, że 
jest to dość błahy problem. Jednak jeśli przydarzy się on przy większej 
prędkości, może spowodować znaczne niebezpieczeństwo. 

Nawet jeśli mamy szczęście i przebijemy oponę na nieuczęszczanej 
wiejskiej drodze, taka usterka zmusi nas do nieplanowanego postoju, 
wymiany opony albo konieczności użycia zestawu naprawczego. Dlatego 
w ramach ubezpieczenia Auto Opony na terenie całej Polski Wiener 
zorganizuje i pokryje koszty wymiany koła, holowania lub naprawy 
uszkodzonego ogumienia. Co ważne, nie ma limitu napraw w ramach tego 
ubezpieczenia – nawet jeśli komuś przytrafi się wyjątkowo pechowy rok, 
ubezpieczenie Auto Opony pomoże mu wielokrotnie. 

Auto Bagaż
Niewinna stłuczka? Czekasz na samochód zastępczy i jedziesz dalej? 
Często tak się dzieje, trzeba jednak pamiętać o tym, że przy uderzeniach 
w  tył samochodu, uszkodzenie bagażnika może również zniszczyć 
znajdujące się w  nim bagaże. Taka sytuacja może być szczególnie 
kłopotliwa na początku wyjazdu. Co wtedy? Trzeba odkupić zniszczony 
bagaż i zaakceptować fakt, że koszt wyjazdu właśnie drastycznie wzrósł? 
To tylko jedna z opcji. Drugą możliwością jest wykupienie polisy Auto 
Bagaż, w  ramach której otrzymasz zwrot kosztów wynikających ze 
zniszczenia, uszkodzenia lub utraty bagażu przewożonego w pojeździe 
lub boxie dachowym, będących następstwem zaistniałego wypadku.

Auto Assistance Plus
Jeśli szukasz opcji kompleksowej opieki w trakcie podróży, zwróć uwagę na 
pakiet Auto Assistance Plus, w ramach którego możesz otrzymać pomoc 
techniczną (usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie 
pojazdu, dostarczenie paliwa, zorganizowanie parkingu, dostarczenie 
części zamiennych), pomoc w podróży (organizacja i pokrycie kosztów 
przejazdu do najbliższego hotelu lub warsztatu, kontynuacji podróży 
lub powrotu do miejsca zamieszkania), ale również pomocy dla zwierząt 
(m.in. przewóz z miejsca zdarzenia do lecznicy, kliniki weterynaryjnej 

czy leczenie). Warto zaznaczyć, że ten typ ubezpieczenia obowiązuje na 
terenie Polski i Europy, dlatego zapewni spokój nawet w trakcie dłuższych 
wypraw. 

W ramach szerokiego zakresu pakietu Auto Assistance Plus zapewniamy 
również transport medyczny, pomoc psychologiczną, informacje 
o  warsztatach samochodowych, pomocy drogowej, pensjonatach 
czy hotelach. Jest to więc kompleksowa ochrona dająca poczucie 
bezpieczeństwa. 

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych firmy Wiener, których 
dystrybutorem jest Asekuracja sp. z o.o., dostępna jest w placówkach 
Stefczyk Finanse.

Tęsknisz za wakacjami? 
Pamiętaj o ubezpieczeniu 
komunikacyjnym!
Pierwsze ciepłe dni i  kolejne informacje o  szczepieniach wielu 
z  nas dały iskierkę nadziei na spędzenie w  tym roku wakacji 
w górach czy nad morzem. Zanim jednak zapakujemy samochód 
i  wyruszymy w  długo wyczekiwaną podróż, warto zastanowić 
się nad dodatkowym ubezpieczeniem samochodu, by nie zepsuć 
sobie urlopu. 
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Zapraszamy Członków SKEF i SKOK do udziału w kolejnym konkursie pt. „Lektura łącząca 
pokolenia”. Do wygrania nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

Poleć książkę, która łączy 
pokolenia, i wygraj!

K onkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edu-
kacji Finansowej i rozpoczyna się 1 lipca 2021 r. Aby wziąć udział 

w konkursie, należy posiadać status Członka Stowarzyszenia Krzewie-
nia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polski.

Należy zapoznać się z  regulaminem konkursu i  napisać pracę  
na temat: 

„Podaj przykład książki, która łączy pokolenia 
i będzie ciekawą lekturą np. podczas wakacji”. 

Uzasadnij swój wybór, dzieląc się swoimi refleksami. 
Swoją pracę konkursową prześlij wraz z formularzem zgłoszenio-

wym na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 
81-472	Gdynia	

ul. Legionów 126 
z dopiskiem:	„Lektura łączy pokolenia”

do dnia 16 sierpnia 2021 r. godz. 16.00 
(decyduje data wpływu do biura organizatora)

Konkurs prowadzony jest równolegle na stronie www.skef.pl 
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu, 

formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie www.skef.pl
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne: nagroda 

główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !

Wyniki konkursu 
dla Członków SKEF i SKOK 
„Finansowe fraszkobranie”
Komisja konkursowa Stowarzyszenia Krzewienia Eduka-
cji Finansowej dokonała oceny przesłanych formularzy 
zgłoszeniowych umożliwiających Uczestnikom udzie-
lenie odpowiedzi na pytania konkursowe sprawdzające 
ich wiedzę na temat fraszki w  polskiej literaturze oraz 
prac pisemnych składających się z minimum 10 wersów, 
obejmujących zagadnienie/zagadnienia związane z sytu-
acją pandemiczną COVID-19 w formie krótkiego utworu, 
rymowanego lub wierszowanego o  tematyce humory-
stycznej lub satyrycznej, kończącego się puentą (fraszka).
Komisja konkursowa oceniła przesłane zgłoszenia pod 
kątem spełnienia łącznie wszystkich kryteriów wynikają-
cych z regulaminu konkursu. Prace konkursowe zostały 
ocenione w skali punktowej zgodnie z założeniami przyję-
tymi w regulaminie konkursu. Zwycięzcą konkursu został 
uczestnik, który zdobył łącznie największą liczbę punk- 
tów za udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe  
(licząc po 1 punkcie za każde pytanie) oraz maksymalnie 
10 punktów za własny utwór – fraszkę. 
Zwycięzcą konkursu została Pani Hanna Krzyżaniak-
-Windyga z  Warszawy, która otrzymała 5 punktów  
za pytania testowe oraz 10 punktów za fraszkę – 
łącznie 15 punktów. Zwyciężczyni, która jest Człon-
kiem Kasy Stefczyka została przyznana nagroda 
główna w wysokości 500 zł.
Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienie 
w  wysokości 250 zł Panu Stanisławowi Wierzchow-
skiemu z miejscowości Bychawa (woj. lubelskie), któ-
ry jest Członkiem Kasy Stefczyka i zdobył 5 punktów  
za pytania testowe oraz 9,5 punktu za fraszkę – łącznie 
14,5 punktu. 
Serdecznie gratulujemy!

Bal Maskowy
Ponieważ:
Tu maseczki, tam dystanse,
Nawet w związkach rodzą anse!
Wielu to się nawet złości:
Na odległość brak miłości!
Za to w oczy spojrzeć można,
byle z wolna i z ostrożna!
Takiej prawdy nic nie ruszy:
Oko jest zwierciadłem duszy!
A maseczki, co ciekawe,
Rodzą taką wielką wrzawę!
Zaś popatrzeć na to z boku:
Też dodają nam uroku!
Dlatego:
Już mam pomysł całkiem nowy:
Najbliższy sylwester: BAL MASKOWY!

Hanna Krzyżaniak-Windyga

Klienci Kasy Stefczyka
Tak to się zdarza 
Przyszła jakaś zmora
Jakaś nowa zaraza
Jak z tym się uporać?
Covidem to nazywają
Produkt importowany
Ludzie się obawiają
A nam był sprzedany
Zrobiono reżim sanitarny
Zmieniono harmonogramy
Spada przyrost naturalny
Wszędzie wielkie bałagany
Kasa Stefczyka pracuje
O klientów dbają
Nikt nie panikuje
Ale maski zakładają
Nie róbmy paniki w takiej sytuacji
Zadbajmy o wyniki
Może po kolacji?
Jak temu zaradzić?
Może kiedyś zdradzić?

Stanisław Wierzchowski
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dane Uczestnika Konkursu:

Oświadczenia:
Proszę zaznaczyć pola poniżej poprzez wstawienie znaku X.

„Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu pt: „Lektura łącząca pokolenia”, który  jest dostępny na stronie www.skef.pl”,

„Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany, że moje dane osobowe podane w formularzu lub później będą przetwarzane przez
Organizatora Konkursu w celu organizacji i realizacji konkursu pt: „Lektura łącząca pokolenia” na zasadach określonych w Regulaminie
Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a
o moich prawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych”,

„Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz 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 zgłoszonej w Konkursie pt: „Lektura łącząca pokolenia”,

„Oświadczam, że jestem autorem pracy konkursowej oraz przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej,
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 praw osobistych, ani majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich.” 

*pola obowiązkowe

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami.

Nr domu*:     Nr lokalu:       E-mail:

Telefon kontaktowy*:

Nazwa SKOK, której jestem członkiem*:

Nr członkowski w SKOK*:

Adres oddziału SKOK, której jestem członkiem*:

Ulica*:       Miejscowość*:     Kod pocztowy*:

Imię*:      Nazwisko*:
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W trosce o utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z chęci 
informowania Członków 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 maju 2021 roku.

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej Kasie

MAJ 2021
W maju posiedzenia Zarządu Spółdziel-
czej Kasy Oszczędnościowo-Kredyto-
wej im. Franciszka Stefczyka odbyły się 
cztery razy:
– 4 maja,
– 11 maja,
– 18 maja,
– 25 maja.
Zagadnienia, które były omawiane na 
posiedzeniach Zarządu, dotyczyły oceny 
bieżącej sytuacji Kasy, opracowania 
i wprowadzenia stosownych procedur 
bezpieczeństwa związanych z zapewnie-
niem ciągłości działania placówek oraz 
stałego dostępu naszych Członków do 
swoich środków finansowych oraz wdro-
żenia w Kasie możliwości świadczenia 
usług za pośrednictwem kanałów zdal-
nych, dzięki czemu oferta Kasy posze-
rzyła się o możliwość wystąpienia o kre-
dyt czy założenia lokaty bez konieczności 
wizyty w placówce Kasy.
1. Omówienie bieżących spraw, w szcze-

gólności dotyczących: 
a) 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:
 ○ wsparcie finansowe inicjatyw kultu-
ralno-artystycznych Stowarzyszenia 
Przyjaciół Teatru Otwartego realizo-
wanych w roku 2021;

 ○ wsparcie finansowe Centrum 
Administracyjnego Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Za-
wierciu, Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej nr 3 w Białochowie (w imieniu 
której działa Centrum Obsługi Placó-
wek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Wydrznie), Powiatu Kędzierzyńsko-
-Kozielskiego na rzecz Domu Dziecka 
w Kędzierzynie-Koźlu, Stowarzyszenia 
Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie;

 ○ sponsoring ceremonii objęcia patro-
natu nad ORP Błyskawica przez Panie 
Katarzynę Raczyńską i Viridiannę Rey 
oraz wydarzeniami towarzyszącymi – 
wystawą poświęconą byłemu prezy-
dentowi RP Edwardowi Raczyńskiemu 
i jego żonie Cecylii oraz seminarium po-
święconemu biografii wcześniej wspo-
mnianych osób, w dniu 27 czerwca 
2021 r. na pokładzie ORP Błyskawica 
w Gdyni wraz z ceremoniałem wojsko-
wym (organizowane przez Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni);

 ○ dofinansowanie projektu „Żyj finan-
sowo” organizowanego przez Sto-
warzyszenie Krzewienia Edukacji 
Finansowej; 

b) sytuacji w placówkach sprzedażowych 
z uwzględnieniem aspektu dotyczą-
cego budowania i umacniania więzi 
członkowskiej, a także jeszcze lepszego 
reagowania na potrzeby Członków 
Kasy.
 ○ Konkurs „Wygraj rower” – aby 
wziąć udział w konkursie, należy wy-
brać elektroniczny sposób otrzymy-
wania dokumentów zamiast poczty 
tradycyjnej:

 Dpo zalogowaniu na swoje konto w ban-
kowości elektronicznej
 Dpod numerem 801 600 100 (koszt wg 
taryfy operatora)
 Dosobiście w placówce

oraz wypełnić formularz konkursowy.
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
a) zatwierdzenia do stosowania jednoli-

tych wzorów następujących druków:

Z arząd Kasy podjął decyzję o kontynuowaniu posiedzeń Zarządu z zachowaniem środków 
ostrożności – posiedzenia odbywają się w formule mieszanej, stacjonarnie oraz przy wyko-

rzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja). 
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 Dumowa o prowadzenie podstawowego 
rachunku płatniczego Indywidualnego 
Konta Spółdzielczego,
 Dumowa o  prowadzenie rachunku 
płatniczego Indywidualnego Konta 
Spółdzielczego,
 Doświadczenie o  beneficjencie 
rzeczywistym,
 Doświadczenie (PEP) dotyczące zajmo-
wania eksponowanego stanowiska po-
litycznego, bycia członkiem rodziny 
(osoba pozostająca we wspólnym po-
życiu) lub bliskim współpracownikiem 
osoby zajmującej eksponowane stano-
wisko polityczne,
 Doświadczenie (PEP) – aktualizacja da-
nych dotyczących zajmowania ekspo-
nowanego stanowiska politycznego, 
byciu członkiem rodziny (osoba po-
zostająca we wspólnym pożyciu) lub 
bliskim współpracownikiem osoby 
zajmującej eksponowane stanowisko 
polityczne,
 D regulamin prowadzenia rachunków 
bieżących „Tandem” Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka,
 D regulamin prowadzenia rachunków 
płatniczych Indywidualnych Kont 
Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej,
 D regulamin Rachunku Płatniczego Sys-
tematycznego Oszczędzania „KSIĄ-
ŻECZKA” Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka,
 D regulamin rachunków bieżących 
„Parlamentarzysta” Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  
im. Franciszka Stefczyka,
 D regulamin prowadzenia podstawowych 
rachunków płatniczych Indywidual-
nych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 D regulamin świadczenia usługi banko-
wości elektronicznej Kasy Stefczyka 
przez Spółdzielczą Kasę Oszczędno-
ściowo-Kredytową im. Franciszka 
Stefczyka;

b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i  parametrów następujących 
produktów: 
 De-Lokata terminowa VIP,
 De-Lokata nieodnawialna,
 D lokata terminowa nieodnawialna,
 D lokata terminowa VIP;

c) zmiany Tabeli Prowizji i Opłat dla pro-
wadzonych podstawowych rachunków 
płatniczych IKS;

d) zatwierdzenia dokumentacji i  pro-
cedur regulujących pracę w  Kasie 
Stefczyka: Metodyka testów warun-
ków skrajnych dla oceny poziomu 
ryzyka kredytowego, w tym ryzyka 
koncentracji w  Spółdzielczej Kasie 

Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka z  siedzibą 
w Gdyni, wydanie VI; Instrukcja wyko-
nania testów warunków skrajnych dla 
oceny poziomu ryzyka kredytowego, 
w tym ryzyka koncentracji w Spół-
dzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
z  siedzibą w  Gdyni, wydanie VI; 
PR11.04/02 Wewnętrzna procedura 
w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
– wyd. XII; PR02.02/08 Procedura 
zarządzania Produktami w Spółdziel-
czej Kasie Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka –  
wyd. IX; PR16.02/01 Polityka kapita-
łowa Spółdzielczej Kasy Oszczędno-
ściowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka – wyd. V; PR16.01/04 
Polityka kredytowa Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  
im. Franciszka Stefczyka – wyd. X; 
Regulamin organizacyjny Spółdziel-
czej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka);

e) zwołania Zebrania Grupy Członkow-
skiej Okręgów: Lubelskiego, Północ-
nego, Pomorskiego, Południowego, 
Mazurskiego, Mazowieckiego, Mało-
polskiego, Centralnego, Śląskiego, 
Zachodniopomorskiego, Wielkopol-
skiego, Zachodniego i Podkarpackiego;

f) zwołanie Zwyczajnego Zebrania Przed-
stawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka; 

g) otwarcie placówek partnerskich:
 ○ Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 1;
 ○ Grójec, ul. Bankowa 5;

h) likwidacja z dniem 1 lipca 2021 r. pla-
cówki w Grudziądzu przy ul. Wybic-
kiego 24/26; 

i) przeniesienie placówki mieszczącej 
się w Płocku przy al. Jachowicza 38 
do nowej siedziby znajdującej się przy  
al. Jachowicza 42/4; 

j) ustanowienie 21 maja Dniem Kasy 
Stefczyka.

KOMITET AUDYTU SKOK 
IM. FRANCISZKA STEFCZYKA 
W dniach 12 i 20 maja odbyły się posie-
dzenia Komitetu Audytu Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  
im. Franciszka Stefczyka, podczas któ-
rych omówiono dokumenty będące 
przedmiotem obrad najbliższej Rady 
Nadzorczej SKOK im. Franciszka Stef-
czyka. Odbyło się również spotkanie 
z kluczowym biegłym rewidentem bada-
jącym sprawozdanie finansowe SKOK  
im. Franciszka Stefczyka za 2020 rok.

RADA NADZORCZA SKOK
IM. FRANCISZKA STEFCZYKA 
W dniu 20 maja odbyło się posiedzenie 
Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka, na którym:
1. podjęto uchwałę w przedmiocie przy-

jęcia Sprawozdania niezależnego bie-
głego rewidenta z badania rocznego 
sprawozdania finansowego Spółdziel-
czej Kasy Oszczędnościowo-Kredy-
towej im. Franciszka Stefczyka z sie-
dzibą w Gdyni za rok obrotowy od 
dnia 1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r.;

2. podjęto uchwałę w  przedmiocie 
przyjęcia oraz rekomendacji Zwy-
czajnemu Zebraniu Przedstawicieli 
Sprawozdania Zarządu z  działal-
ności jednostki i  Sprawozdania 
finansowego SKOK im. Franciszka 
Stefczyka za 2020 r. wraz z  Spra-
wozdaniem niezależnego biegłego 
rewidenta z badania rocznego spra-
wozdania finansowego Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka z siedzibą 
w  Gdyni za rok obrotowy od dnia 
1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r.;

3. podjęto uchwałę w przedmiocie reko-
mendacji Zwyczajnemu Zebraniu 
Przedstawicieli udzielenia Członkom 
Zarządu SKOK im. Franciszka Stef-
czyka absolutorium za 2020 r.;

4. podjęto uchwałę w  przedmiocie 
zatwierdzenia Sprawozdania Rady 
Nadzorczej SKOK im. Franciszka Stef-
czyka za 2020 r.;

5. podjęto uchwałę w  przedmio-
cie zatwierdzenia „Sprawozdania 
z  funkcjonowania systemu zarzą-
dzania ryzykiem braku zgodności 
w  Spółdzielczej Kasie Oszczędno-
ściowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka”;

6. dokonano okresowej oceny adekwat-
ności, efektywności i skuteczności 
systemu kontroli wewnętrznej i jego 
wybranych elementów w Spółdziel-
czej Kasie Oszczędnościowo-Kredy-
towej im. Franciszka Stefczyka oraz 
podjęcie uchwały w tym zakresie;

7. omówiono roczną ocenę skuteczno-
ści i adekwatności polityk zarządza-
nia ryzykiem na podstawie informacji 
Zarządu Kasy; 

8. dokonano oceny stosowania przez 
SKOK im. Franciszka Stefczyka zasad 
wynikających z „Zasad Ładu Korpo-
racyjnego dla instytucji nadzoro-
wanych” i podjęcie uchwały w tym 
zakresie;

9. dokonano rocznej oceny skuteczno-
ści i  adekwatności Systemu Infor-
macji Zarządczej i podjęcie uchwały 
w tym zakresie.



Korzystaj z Google Pay  
i otrzymuj zwrot za zakupy

kasastefczyka.pl
801 600 100 
(koszt wg taryfy operatora)

Promocje dostępne dla Klientów Kasy Stefczyka.
Szczegóły promocji „KASA WRACA” II EDYCJA oraz WYPRÓBUJ GPAY wraz z regulaminem dostępne w placówkach 
oraz na www.kasastefczyka.pl.

Płać telefonem i zyskaj 
nawet 170 zł!



Atuty Pożyczki Fit:
•	 jedna rata w miesiącu zamiast wielu
•	 0 zł prowizji
•	 RRSO:	6,22%
•	 możliwość wybrania dnia spłaty 

miesięcznej raty
•	 szybka	decyzja	kredytowa	–	wstępna	

informacja nawet w 15 minut!
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D obrym rozwiązaniem na uciążliwość 
spłaty wielu pożyczek i wysokość ich rat 

jest Pożyczka Fit (RRSO: 6,22%) w Kasie Stef-
czyka. To konsolidacja, czyli zamiana kilku 
dotychczasowych zobowiązań na jedno nowe, 
na nowych warunkach spłaty. To nic innego 
jak zaciągnięcie jednej pożyczki celem spłaty 
dotychczasowych. Można z niej skorzystać, 
jeśli spłacamy na przykład pożyczki gotów-
kowe na rożne cele, karty kredytowe, debety w 
rachunkach płatniczych lub linie pożyczkowe 
w innych instytucjach finansowych niż Kasa 
Stefczyka. Dzięki konsolidacyjnej Pożyczce 
Fit zamiast kilku dotychczasowych zobowią-
zań jest jedno, w związku z tym płaci się tylko 
jedną ratę w miesiącu, a nie jak do tej pory – 
kilka. Ponadto warunki nowej pożyczki mogą 
być na tyle atrakcyjne, że kwota miesięcznej 
raty może być niższa niż suma miesięcznych 
rat wynikających z zobowiązań, które zostały 

skonsolidowane. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
w naszym portfelu pozostanie więcej środków, 
które możemy przeznaczyć na przykład na 
wakacyjne uciechy. 

Członkowie Kasy Stefczyka posiadający 
rachunek płatniczy IKS mogą złożyć wnio-
sek o Pożyczkę Fit bez wychodzenia z domu. 
Pod numerem infolinii: 801 600 100 (koszt wg 
taryfy operatora) mogą skontaktować się z eks-
pertem finansowym, który przygotuje ofertę. 
Maksymalna kwota pożyczki bez wychodzenia 
z domu wynosi 100 000 zł.

Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobo-
wiązań zaciągniętych wyłącznie w innych 
niż Kasa Stefczyka instytucjach finansowych. 
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej 
oceny zdolności kredytowej. Przykład repre-
zentatywny z dnia 26.02.2021 r. dla Pożyczki 
Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 78 840 zł. 
Zmienna roczna stopa oprocentowania dla 

całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi 
kosztami (prowizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 
160 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania (RRSO): 6,22%. Czas obo-
wiązywania umowy – 107 miesięcy, 106 mie-
sięcznych rat równych: 955,05 zł oraz ostatnia,  
107. rata: 954,76 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 
102 190,06 zł, w tym odsetki: 23 190,06 zł. 

Wakacje to nowe wydatki. Staramy się zagospodarować ten czas różnymi atrakcjami, by za-
pewnić dzieciom i sobie jak najlepszy wypoczynek. Może być to kłopotliwe, gdy spłacamy już 
jakieś zobowiązania finansowe, które bardzo ograniczają możliwości naszego budżetu. 

Pożyczka Fit

prowizji

Korzystaj z Google Pay  
i otrzymuj zwrot za zakupy

kasastefczyka.pl
801 600 100 
(koszt wg taryfy operatora)

Promocje dostępne dla Klientów Kasy Stefczyka.
Szczegóły promocji „KASA WRACA” II EDYCJA oraz WYPRÓBUJ GPAY wraz z regulaminem dostępne w placówkach 
oraz na www.kasastefczyka.pl.

Płać telefonem i zyskaj 
nawet 170 zł!



Konkurs! 

kasastefczyka.pl 
801 600 100
(koszt wg taryfy operatora)

Konkurs „Wygraj rower” trwa od 15.02.2021 r. do 30.08.2021 r. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy 
dostępne są w placówkach oraz na www.kasastefczyka.pl/wygrajrower. Konto oznacza rachunek płatniczy.

Wybierz elektroniczny sposób otrzymywania 
dokumentów zamiast poczty tradycyjnej i zyskaj:

 D wygodę i bezpieczeństwo  
w dostępie do dokumentów 

 D zwrot zaoszczędzonego 1 zł miesięcznie na swoje 
konto przez okrągły rok!

 D możliwość wygrania nagrody: 6 x rower KROSS!
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J eszcze kilka lat temu, aby wziąć kredyt lub 
pożyczkę w Kasie Stefczyka, trzeba było 

to zrobić osobiście w  placówce. Więcej: do 
złożenia wniosku potrzebne były dokumenty 
z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie 
i zarobki. Jednak procedury związane z otrzy-
maniem pożyczki dla Członków Kasy są sys-
tematycznie upraszczane. Obecnie mogą oni 
złożyć wniosek telefonicznie – zadzwonić na 
infolinię lub zamówić rozmowę z konsultan-
tem – oraz przez Internet, dzięki coraz lepszym 
zabezpieczeniom cyfrowym i pewniejszej wery-
fikacji informacji.

Z  możliwości wnioskowania o  pożyczkę 
przez Internet może skorzystać każdy, nawet 
jeżeli nie jest Klientem Kasy Stefczyka. 
Wystarczy wejść na stronę kasastefczyka.pl 
i wypełnić wniosek o Pożyczkę Online (RRSO: 
11,42%). We wniosku należy podać wymagane 
informacje dotyczące np. danych osobowych 

i teleadresowych, zatrudnienia i otrzymywa-
nego wynagrodzenia oraz posiadanych zobo-
wiązań finansowych. Dużym ułatwieniem jest 
sposób weryfikacji dochodu – bez konieczności 
dostarczania dokumentów. Nawet jeśli wyna-
grodzenie lub świadczenie wpływa na rachu-
nek w dowolnym banku, nie jest to przeszkodą. 
Z pomocą formularza Pożyczki Online Klient 
ma możliwość w szybki, łatwy i bezpieczny 
sposób przekazać dane o dochodach w celu 
obliczenia zdolności kredytowej i przygoto-
wania oferty pożyczkowej.

Dzięki uproszczonej procedurze Kasa Stef-
czyka w kilka minut przygotuje odpowiednią 
ofertę pożyczkową, pozostawiając Klientowi do 
wyboru kwotę pożyczki i liczbę rat. Na koniec 
Klientowi Kasy pozostanie zaakceptowanie 
warunków umowy pożyczkowej. Przelew środ-
ków z pożyczki na rachunek płatniczy IKS może 
odbyć się nawet tego samego dnia. 

Online oznacza przez Internet i telefon. Jeśli 
nie jesteś jeszcze Członkiem Kasy Stefczyka, 
to podpisanie umowy wymagać będzie wizyty 
w placówce. Decyzja kredytowa zależy od indy-
widualnej oceny zdolności kredytowej. Rzeczy-
wista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 
Pożyczki Online wynosi 11,42%.

Kasa Stefczyka wprowadziła nowe ułatwienie w korzystaniu z oferty pożyczkowej. 
Teraz Członkowie Kasy mogą wziąć pożyczkę online – bez konieczności wizyty 
w placówce. Takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić czas i przeprowadzić cały 
proces przy własnym komputerze, telefonie, tablecie, w dogodnym dla siebie 
miejscu, np. w domu.

Pożyczka Online w Kasie Stefczyka

Pożyczka Online 
w Kasie Stefczyka:
•	 na dowolny cel
•	 przyjazny i intuicyjny formularz 

wniosku pożyczkowego
•	 minimum formalności
•	 szybka decyzja o przyznaniu środków
•	 akceptacja różnych form 

przychodów

Kliknij po kasę!

Konkurs! 

kasastefczyka.pl 
801 600 100
(koszt wg taryfy operatora)

Konkurs „Wygraj rower” trwa od 15.02.2021 r. do 30.08.2021 r. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy 
dostępne są w placówkach oraz na www.kasastefczyka.pl/wygrajrower. Konto oznacza rachunek płatniczy.

Wybierz elektroniczny sposób otrzymywania 
dokumentów zamiast poczty tradycyjnej i zyskaj:

 D wygodę i bezpieczeństwo  
w dostępie do dokumentów 

 D zwrot zaoszczędzonego 1 zł miesięcznie na swoje 
konto przez okrągły rok!

 D możliwość wygrania nagrody: 6 x rower KROSS!
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Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) powstało w 1997 roku w Gdyni 
i  od początku swojej działalności wspiera edukację finansową osób w  różnym wieku, 
przeciwdziałając nadmiernemu zadłużeniu i wykluczeniu finansowemu Polaków.

Gdzie szukać porad finansowych,
finansowo-prawnych 
oraz konsumenckich?

C złonków Kasy Stefczyka łączy więź 
dzięki przynależności do Stowarzysze-

nia Krzewienia Edukacji Finansowej. Składki 
członkowskie wnoszone przez Członków 
umożliwiają SKEF prowadzenie doradztwa, 
podejmowanie licznych inicjatyw edukacyj-
nych i działań charytatywnych.

Członkowie Stowarzyszenia mogą:
•	  korzystać z bezpłatnych porad prawno-kon-

sumenckich w prowadzonych przez SKEF 
Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Kon-
sumenckiego w Gdyni, Warszawie, Krakowie 
i Białej Podlaskiej,

•	  korzystać z  oferty Klubów Członków 
SKEF, znajdujących się w placówkach Kasy 
Stefczyka,

•	  brać udział w konkursach z nagrodami,
•	  brać udział w szkoleniach i projektach o za-

sięgu ogólnopolskim realizowanych przez 
SKEF.
W ramach swoich celów statutowych Stowa-

rzyszenie powołało do życia:

OŚRODKI DORADZTWA FINANSOWEGO 
I KONSUMENCKIEGO
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy 
praktycznej pozycja SKEF i Ośrodków na rynku 

usług finansowo-prawnych w naszym kraju 
jest wyjątkowa. Jako jedyni od lat zajmujemy 
się problematyką dotyczącą nadmiernego za-
dłużenia w Polsce i wspieramy osoby boryka-
jące się z problemami finansowymi. Corocznie 
z porad specjalistów ODFiK korzysta ponad  
2 tysiące osób.

KREDYT Z ROZSĄDKU
Nie ma nic nagannego w pożyczaniu pieniędzy, 
pod warunkiem jednak, że przy podejmowa-
niu tego typu działań będziemy kierować się 
rozsądkiem. Decyzja o wzięciu kredytu, po 
przeanalizowaniu wszystkich argumentów za 
i przeciw, może umożliwić nam zrealizowanie 
naszych celów, takich jak np. zakup niezbęd-
nego sprzętu AGD, samochodu, wymarzonego 
mieszkania czy domu. Jeśli posiadamy pełną 
świadomość tego, czym jest kredyt, i zdajemy 
sobie sprawę z konsekwencji zaciągania zo-
bowiązań, z pewnością będziemy rozsądniej 
podejmować decyzje i na bieżąco analizować 
swoją sytuację finansową.

Znaczna większość kredytobiorców za-
ciągając zobowiązanie, deklaruje, że chce 
go spłacić zgodnie z zawartą umową. Jednak 
los bywa nieprzewidywalny, a  nasze dobre 

chęci czasem mogą okazać się niewystar-
czające. Nieprzemyślane decyzje kredytowe, 
brak podstawowej wiedzy czy utrata płyn-
ności finansowej to tylko niektóre przy-
czyny popadania w spiralę zadłużenia i stan 
niewypłacalności. 

PORĘCZANIE KREDYTÓW
Poważny problem stanowi także bezreflek-
syjne poręczanie kredytów. Nie wszyscy 
zdają sobie sprawę, że poręczyciel w takim 
samym stopniu jak kredytobiorca odpowiada 
za istniejący dług i wierzyciel może od niego 
żądać zwrotu pożyczonych pieniędzy. Nie-
rzadko kredyty zaciągane są dla osób trze-
cich, które pomimo początkowych zapewnień 
o  jego spłacie unikają odpowiedzialności, 
a obowiązek zwrotu długu spada na nas jako 
poręczycieli.

NADMIERNE ZADŁUŻENIE
Stan nadmiernego zadłużenia może być również 
wywołany czynnikami od nas niezależnymi. 
Zaburzenia płynności i stabilności finansowej 
mogą być wywołane utratą pracy, majątku czy 
zdrowia lub innymi przypadkami, których nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć. A pogorszenie 
sytuacji życiowej z całą pewnością przełoży się 
na zdolność do terminowej obsługi zobowiązań 
finansowych. I właśnie takim osobom staramy 
się pomóc.

PĘTLA KREDYTOWA
W nielicznych przypadkach zadłużenie może 
być wynikiem celowego wyłudzenia kredytu. 
Dotyczy to osób, które zaciągając kredyty, 
posługują się fałszywymi lub nierzetelnymi 
dokumentami. Na szczęście grupa osób, które 
działają w taki sposób, stanowi niewielki od-
setek wszystkich kredytobiorców. Nie mo-
żemy tych osób mylić z  kredytobiorcami, 
którzy zaciągają nowe zobowiązania w celu 
spłaty już istniejących długów. Ich celem nie 
jest wyłudzenie kredytu i bezprawne wzbo-
gacenie się, ale wyjście z pętli kredytowej. 
Niestety, robią to zazwyczaj nieumiejętnie 
i przez to jeszcze bardziej pogłębiają swój 
stan zadłużenia.

Ośrodek Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego w Krakowie
Obsługuje Klientów z terenu województw: małopolskiego,  
śląskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego.
ul.	Rynek	Dębnicki	13/5,	30-319	Kraków 
tel.	12	684	35	83,	e-mail:	odfik-krakow@skef.pl
ODFiK w Krakowie czynny:  
poniedziałek	–	czwartek,	godz.	8.00	–	16.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.
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Ośrodek Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej
Obsługuje Klientów z terenu województw:  
podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
ul. Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska 
tel.	83	411	10	47,	e-mail:	odfik-bialapodlaska@skef.pl

ODFiK w Białej Podlaskiej czynny: 
poniedziałek,	wtorek,	czwartek	godz.	8:00	–	16:00 
środa	9:00	–	17:00	
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

Ośrodek Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego w Gdyni
Obsługuje Klientów z terenu województw: zachodniopomorskiego,  
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
ul.	Legionów	126,	81-472	Gdynia,	tel.	58	624	98	72	 
e-mail:	odfik-gdynia@skef.pl oraz ptokarczyk@skef.pl

ODFiK w Gdyni czynny:
poniedziałek	8.00	–	16.00,	wtorek	8.00	–	12.00 
środa	8.00	–	16.00,	czwartek	8.00	–	12.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

Ośrodek Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego w Warszawie
Obsługuje Klientów z województw: mazowieckiego,  
łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego.
ul.	Generała	Władysława	Andersa	37/59a 
00-159	Warszawa	 
tel.	22	848	08	46,	e-mail:	odfik-warszawa@skef.pl  
ODFiK w Warszawie czynny: 
poniedziałek	–	czwartek	godz.	8.00	–	16.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

USŁUGI DORADCZE ODFIK  
ŚWIADCZONE SĄ W ZAKRESIE:
•	  pomocy w określeniu finansowej i prawnej 

sytuacji Klienta,
•	  przekazywania informacji o przysługują-

cych Klientowi prawach i  uprawnieniach 
konsumenckich,

•	  wyjaśnienia procedur kredytowych,
•	  doradztwa w zakresie budżetu domowego,
•	  wyjaśnienia zagadnień związanych z nad-

miernym zadłużeniem.

PORTAL WWW.SKEF.PL
Wielkim wsparciem dla każdego zaintereso-
wanego problematyką finansów – czy to dla 
osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym 
zakresie, czy mających problemy ze spłatą swo-
ich zobowiązań – jest nasz portal internetowy 
www.skef.pl 

Poza opisem projektów edukacyjnych re-
alizowanych przez Stowarzyszenie dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych, śred-
nich czy projektów edukacyjnych dla seniorów 
publikowanych jest bardzo wiele cennych ar-
tykułów poradnikowych. 

Na szczególną uwagę i polecenie zasługuje 
cotygodniowa PORADA TYGODNIA. W każdy 
poniedziałek na portalu ukazuje się nowy 
artykuł odpowiadający na konkretne pyta-
nie, z  jakim zgłosił się Klient do specjalisty 
Ośrodka. 

PRZYKŁADOWE PYTANIA PORUSZONE 
W PORADACH TYGODNIA, NA KTÓRE 
ODPOWIEDZIELI SPECJALIŚCI: 
•	  Czy za długi bankowe grozi więzienie? 
•	  Jak wygląda egzekucja alimentów a kwota 

wolna od potrąceń? 
•	  500 plus dla seniora – czy podlega zajęciu? 
•	  Jaki jest nowy sposób doręczania pism wie-

rzycieli przez komorników? 
•	  Czy można zrzec się dziedziczenia, aby unik-

nąć odpowiedzialności za długi? 
•	  Co może firma windykacyjna? 
•	 Ile może zająć komornik z emerytury i renty? 
•	  Praca w trakcie pobierania emerytury – ile 

można dorobić? 
•	  Jak odroczyć spłatę rat kredytu hipotecz- 

nego? 
•	 Restrukturyzacja zadłużenia – wyjaśnie-

nie procedury restrukturyzacji zadłuże-
nia w przypadku wystąpienia problemów 
finansowych. 
Na te pytania i  wiele, wiele innych od-

powiedź uzyskamy, wchodząc na stronę  
www.skef.pl 

Serdecznie zapraszamy.

***
Nasi specjaliści czekają na Państwa tele-

fony, e-maile codziennie od poniedziałku do 
czwartku. Przedstawiamy dane kontaktowe 
Ośrodków.
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W 1520 r. król zamówił go u Hansa Be-
hama, ludwisarza z  Norymbergi. 

Prace trwały kilkanaście miesięcy. Konse-
kracji dzwonu dokonał biskup krakowski Jan 
Konarski. Zawieszenie, na przebudowanej 
dawnej baszcie obronnej (obecnie wieża Zyg-
muntowska katedry), nastąpiło 9 lipca 1521 r. 
4 dni później dzwon odezwał się.

Wyryto na nim łacińską inskrypcję: „Bogu 
najlepszemu, największemu i  Dziewicy Bo-
garodzicy, świętym patronom swoim, znako-
mity Zygmunt król Polski ten dzwon godny 
wielkości umysłu i czynów swoich kazał wy-
konać roku zbawienia 1520”. Poniżej napisu 
znajdują się dwie płaskorzeźby: z jednej stro-
ny św. Stanisława, z drugiej św. Zygmunta. Po 
bokach znajdują się godła Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów – orzeł i  pogoń, poniżej 
imię i  nazwisko Behama w  języku łacińskim 
i niemieckim oraz jego gmerk (herb rzemieśl-
nika). Wewnątrz kielicha zawisło serce z  go-
tyckim wystrojem. Składa się z  ucha, trzonu 
oraz kuli, która bezpośrednio uderza w kryzę,  
tj. najgrubsze miejsce kielicha dzwonu. Nie-
powtarzalny dźwięk Zygmunta tworzy wiele 
tonów składowych, z  których najniższy to 
„Fis” w  oktawie wielkiej; ton uderzeniowy 
Zygmunta to „g” w oktawie małej. Odlano go 
z miedzi (80%) i cyny (20%). Dzwon z sercem, 
jarzmem, łożyskami i huśtawką z linami waży 
12 600 kg, w tym samo serce 365 kg, zaś klosz 
9650 kg. Średnica klosza wynosi 242 cm, jego 
wysokość 241 cm, a objętość 1,2 m3. Zygmunt 
był największym polskim dzwonem aż do 
1999 r., kiedy przewyższył go wagą i rozmia-
rem dzwon licheński – Maryja Bogurodzica. 
W  XIX w. serce dzwonu trzykrotnie pękało, 
ale było naprawiane. W Wigilię 2000 r. stwier-
dzono kolejne pęknięcie. Uszkodzone serce 
zastąpiono nowym, które jest o 42 kg cięższe 
od starego. Dzwon Zygmunt jest częścią ze-
społu historycznych dzwonów zawieszonych 
na wieży Zygmuntowskiej katedry wawelskiej. 
Pozostałe, obecnie nieużywane, dzwony tego 
zespołu to Półzygmunt z 1463 r.(waży ok. 6500 
kg), Kardynał z 1455 r. (3400 kg), Urban z 1757 r. 
(3000 kg) i Głownik z 1460 r. (1800 kg).

MODLITWA DZWONNIKA
Zygmunt uruchamiany jest ręcznie, przez ze-
spół 8–12 ludzi. Przywilej bicia w ten dzwon 

ma zamknięte grono około 30 dzwonników. 
Część z  nich stowarzyszona jest w  Bractwie 
Dzwonników Wawelskich. Zgodnie z przywi-
lejem Zygmunta Starego praca dzwonników 
jest odpłatna. Zwierzchnikiem dzwonników 
jest proboszcz katedry wawelskiej, który każ-
demu z dzwoniących wypłaca 22 zł. Obsługa 
dzwonu jest pracą ciężką fizycznie, a  bywa 
także niebezpieczną. Dzwonnicy wspinają się 
po 144 schodach na wieżę, aby wziąć w ręce 
sznury i rozkołysać „dzwon królów polskich” 
i „króla dzwonów polskich”. Według legendy 
w latach 20. XX w. niedoświadczony dzwon-
nik nie puścił liny i został wyciągnięty przez 
okno wieży. Nie puścił jednak liny, dzięki 
czemu powracający dzwon wciągnął go przez 
okno z powrotem. Od tego czasu okna zosta-
ły zabezpieczone siatką. Według innej wersji 
dzwonnik nie został wciągnięty przez dzwon 
z powrotem na wieżę, lecz puścił linę, będąc 
poza oknem, i zginął po upadku. Legenda ta 
nie znajduje jednak potwierdzenia w  doku-
mentach, bowiem nie zapisano jej w aktach 
katedry. Honorowym Dzwonnikiem był pa-
pież Jan Paweł II, który napisał do krakow-
skich dzwonników: „Dzwonienie Zygmun-
tem to najwspanialsza modlitwa, uwielbienie 
Boga i uszanowanie historii Polski”.

GŁOS WIELKICH WYDARZEŃ
Zygmunt bije w główne święta kościelne i na-
rodowe. Rocznie tych okazji jest około 30, 

m.in. Wielkanoc, dzień Konstytucji 3 Maja, 
Boże Ciało, Święto Niepodległości, Boże Na-
rodzenie. Bije też w  chwilach ważnych dla 
Polski – w ostatnim stuleciu m.in.:

•	 12 maja 1935 r. – śmierć marszałka Józefa 
Piłsudskiego;

•	 16 października 1978 r. – wybór papieża 
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową;

•	 30 kwietnia 2004 r. – przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej;

•	 2 kwietnia 2005 r. – śmierć Jana Pawła II;
•	 10 kwietnia 2010 r. – katastrofa samolotu 

rządowego w Smoleńsku;
•	 18 kwietnia 2010 r. – pogrzeb Lecha i Marii 

Kaczyńskich;
•	 28 marca 2014 r. – 650. rocznica konsekra-

cji katedry wawelskiej;
•	 27 kwietnia 2014 – kanonizacja Jana XXIII 

i Jana Pawła II;
•	 10 maja 2014 r. – 650. rocznica powstania 

Uniwersytetu Jagiellońskiego;
•	 25 marca 2020 r. – podczas modlitwy 

o ustanie pandemii.

Jan Matejko poświęcił mu dwa obrazy: „Za-
wieszenie dzwonu Zygmunta” (z 1874 r.) oraz 
„Zygmunt I  słuchający dzwonu Zygmunta” 
(1883 r.). Stanisław Wyspiański napisał o nim 
w swoim arcydramacie „Wesele”.

MACIEJ BOGDANOWICZ

...Zygmunta bije dzwon, tak długo w  sercach naszych rozbrzmiewa polski 
ton – napisał przedwojenny dramaturg Konstanty Krumłowski. W  tym roku 
obchodzimy pięćsetlecie pierwszego uderzenia najważniejszego dzwonu 
Rzeczypospolitej. Ufundowany przez króla Zygmunta I Starego miał zgodnie 
z legendą zostać odlany z armat rosyjskich, zdobytych w bitwie pod Orszą.

Jak długo na Wawelu…

	Zawieszenie	dzwonu	Zygmunta	na	wieży	katedry	w	Krakowie	w	1521	r.	(obraz	Jana	Matejki	z	1874	r.)
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27 lipca 1824 – zatwierdzenie 
przez Aleksandra I  projektu bu-
dowy Kanału Augustowskiego. 
Przed rozwojem kolei głównym środ-
kiem transportu była żegluga morska 
i śródlądowa. Rywalizacja gospodarcza 
między Prusami a Rosją doprowadziła 
w 1823 do wojny celnej. Królestwo Pol-
skie najwięcej na niej traciło – musiało 
poszukać drogi wodnej z Wisły do Bał-
tyku z ominięciem dolnego biegu Wi-
sły oraz Pomorza. Dlatego 27 lipca 1824 
car Aleksander I Pawłowicz zatwier-
dził projekt budowy Kanału Augu-
stowskiego, mającego poprzez Nettę, 
jeziora augustowskie, Czarną Hańczę 
oraz Pieczówkę połączyć Wisłę z Nie-
mnem, a przez Niemen z Bałtykiem. 
Drugą część projektu – Kanał Windaw-
ski – zrealizować miała strona rosyj-
ska. Budowę Kanału Augustowskiego 
rozpoczęto w 1825 pod kierownictwem 
ppłk. Ignacego Prądzyńskiego. Auto-
rem projektu był ówczesny minister 
skarbu, Franciszek Ksawery książę 
Drucki-Lubecki, a nawiązywał on do 
planów króla Stefana Batorego. Jedna 
z największych inwestycji Królestwa 
Polskiego kosztowała ok. 15 mln ów-
czesnych złotych polskich. W szczyto-
wych momentach pracowało przy niej 
6–7 tys. robotników – głównie miej-
scowych chłopów (za pomoc przy bu-
dowie otrzymywali wolność). Budowę 
zakończono w 1839 – przerwano ją na 
czas powstania listopadowego, zaś po 
jego upadku nadzór nad budową prze-
szedł w ręce cywilne – Zarządu Komu-
nikacji Lądowych i Wodnych. Kanał 
Augustowski ma ok. 100 km długości,  
18 śluz o łącznej różnicy poziomów ok. 
55 m (9 z nich do dziś zachowało się 
w oryginalnej formie, z drewnianymi 
wrotami). Współcześnie ok. 20 km 
kanału (z 4 śluzami) znajduje się poza 
granicami Polski. 
Źródło: muzhp.pl/tpplew
Na zdjęciu: śluza Paniewo na Kanale 
Augustowskim

3 lipca 1886 – w Warszawie uru-
chomiono filtry Lindleya. Decyzja 
o budowie nowoczesnych wodocią-
gów i kanalizacji zapadła ze względu 
na zły stan sanitarny miasta (budowa 
filtrów znacząco wpływała na zmniej-
szenie zachorowań na tyfus, który 
był plagą wielu miast europejskich 
drugiej połowy XIX w.). Inicjatorem 
ich budowy był prezydent miasta So-
krates Starynkiewicz. W 1876 zawarł 
umowę z brytyjskim inżynierem Wil-
liamem Lindleyem (1808–1900), auto-
rem projektów kanalizacji w trzydzie-
stu dużych miastach europejskich, 
m.in. w  Hamburgu i  Petersburgu. 
W związku z budową sieci kanaliza-
cji stworzono pierwsze szczegółowe 
mapy Warszawy. Nadzór nad pierw-
szym etapem budowy sprawował od 
1881 syn Lindleya, William Heerlein 
Lindley (1853–1917), naczelny inży-
nier budowy. Do współpracy przy tak 
wielkiej inwestycji pozyskał warszaw-
skich specjalistów, choć nie do końca 
byli oni przekonani o słuszności jego 
projektów. Miejsce, w którym posta-
wiono Stację Filtrów, musiało być 
dobrane pod kątem przyszłej rozbu-
dowy oraz dogodnego położenia (bli-
sko centrum miasta). Pierwszy etap 
budowy przypada na okres 1883–1915, 
ostatni na lata 1924–1926. Filtry były 
również dziełem polskich architektów 
i inżynierów (Alfons Grotowski, Józef 
Bandtkie, Józef Słowikowski i Julian 
Herde). Budowano je ze specjalnie 
wypalanej, odpornej na wilgoć cegły. 
Pierwsze filtry powolne uruchomiono 
już w 1886, jednak rozbudowa infra-
struktury zakładu była kontynuowa-
na. Wraz ze zwiększaniem się liczby 
ludności miasta w 1933 przyspieszono 
proces oczyszczania wody, budując 
Zakład Filtrów Pospiesznych.
Źródło: muzhp.pl/Ł.D.
Na zdjęciu: budowa filtrów powolnych 
na Stacji Filtrów przy ul. Koszykowej 
w Warszawie (1898–1900)

15 lipca 1854 – w Radomiu urodził 
się Jacek Malczewski, czołowy re-
prezentant polskiego malarstwa 
symbolicznego przełomu XIX i XX 
wieku. Edukację artystyczną rozpo-
czął jako wolny słuchacz krakowskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych, potem – na 
prośbę Jana Matejki – podjął studia na 
tej uczelni. Od 1875 kontynuował na-
ukę w Paryżu w École des Beaux-Arts. 
Był jednym z założycieli Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, nauczał 
także malarstwa na przeznaczonych 
dla kobiet kursach im. Adriana Bara-
nieckiego. W latach 1912–1914 pełnił 
funkcję rektora Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Charakterystyczne 
dla prac Malczewskiego było ema-
nujące z nich poczucie patriotyzmu, 
wszczepione mu przez ojca oraz za-
czerpniętego z prac Artura Grottgera. 
Tematycznie łączył on ze sobą wątki 
folklorystyczne, narodowościowe, bi-
blijne i mitologiczne, co nadawało jego 
obrazom głęboką symbolikę. Duży 
wpływ na artystę miała twórczość 
Juliusza Słowackiego, wielokrotnie 
powracają w jego pracach wątki za-
czerpnięte z  poematu „Anhelli” – 
Śmierć Ellenai (1883), Eloe z Ellenai 
(1908–1909) czy Eloe (1909). Ważną 
częścią jego twórczości są autopor-
trety, wśród których warto wymienić 
Autoportret z paletą (1892), Autopor-
tret z muzą trzymającą berło i serce 
(1904) czy Autoportret w zbroi (1914). 
Często podejmował tematykę śmierci, 
śmierć przedstawiał poprzez symbo-
liczne postacie, najczęściej pojawia się 
Thanatos, mitologiczny bóg śmierci. 
Tworzył także obrazy religijne – przy-
kładami mogą być Zmartwychwstanie 
(1920) i  Św. Agnieszka (1920–1921). 
Malczewski zmarł w 1929. Został po-
chowany w Krypcie Zasłużonych na 
Skałce w Krakowie.
Źródło: muzhp.pl/ML
Na zdjęciu: Jacek Malczewski, portret 
własny 

Kalendarium – lipiecKalendarium – lipiec
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W itold Jerzy Kieżun urodził się 6 lutego 
1922 r. w  Wilnie, w  rodzinie lekarzy: 

Witolda i Leokadii z domu Bokun. Witold se-
nior urodził się na Kaukazie, gdzie pracował 
dziadek późniejszego profesora, ułaskawiony 
przez cara po zesłaniu na Sybir po powstaniu 
1863 r. W 1931 r. młody Witold przeprowadził 
się z matką do Warszawy, gdzie w 1939 r. zdał 
maturę. Podczas okupacji niemieckiej praco-
wał jako szklarz. Jednocześnie kształcił się 
i w 1942 r. ukończył naukę w Szkole Budowy 
Maszyn i  Elektrotechniki, uzyskując dyplom 
technika – inżyniera budowy maszyn. W tym 
samym roku podjął studia na Wydziale Prawa 
tajnego Uniwersytetu Warszawskiego.

BOHATER POWSTANIA
W konspiracji początkowo rozprowadzał pra-
sę podziemną, a później służył w Komendzie 
Głównej Armii Krajowej (AK). Jego miesz-
kanie było magazynem broni. Udział w  po-
wstaniu warszawskim rozpoczął w  stopniu 
kaprala podchorążego, w  oddziale do zadań 
specjalnych „Harnaś” w batalionie „Gustaw”. 
Podczas szturmu powstańców na Pocz-

tę Główną samodzielnie wziął do niewoli  
14 jeńców niemieckich, zdobył ręczny kara- 
bin maszynowy, 14 karabinów i  2000 sztuk 
amunicji. W  sierpniu 1944 r. odznaczono go 
Krzyżem Walecznych. 23 września 1944 r. or-
der Virtuti Militari wręczył mu gen. Tadeusz 
Bór-Komorowski, który w październiku 1944 r. 
awansował Kieżuna do stopnia podporucz-
nika. Po latach, w  wywiadzie dla portalu  

wpolityce.pl, były powstaniec stwierdził: 
„Gdyby nie było powstania, sto tysięcy miesz-
kańców stolicy zostałoby rozstrzelanych 
przez Niemców za to, że nie zgłosili się na 
rozkaz władz okupacyjnych do budowania 
barykad. To był jedyny rozkaz, który w czasie 
wojny nie został wykonany. Warszawa zgod-
nie z  rozkazem Hitlera miała być twierdzą, 
która miała walczyć do końca. Nie można 
było skutecznie bronić się, jeżeli wiadomo, że 
w mieście jest podziemna armia, więc wcze-
śniej trzeba było wymordować tę armię. Plu-
cie na powstanie uważam za coś negatywne-
go”. W innym wywiadzie profesor podkreślił: 
„Powstanie musiało wybuchnąć, bo gdyby 
nie wybuchło, to i  tak Niemcy by nas znisz-
czyli. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy: w 1942 
roku już był plan, że po wojnie Warszawa ma 
być zniszczona. Niemcy nienawidzili Warsza-
wy, bo wiedzieli, że to centrum oporu”.

WIĘZIEŃ ŁAGRU
Po powstaniu uciekł z  niemieckiego trans-
portu jeńców. Jak relacjonował, akcja była 
spontaniczna: „Gdy maszerowaliśmy pod 

konwojem piechotą do Ożarowa, nadarzy-
ła się świetna okazja. Przechodziliśmy koło 
budynku otoczonego niskim żywopłotem. 
Szybko przez niego przeskoczyłem, a za mną 
por. Biskup, i  padliśmy na ziemię po drugiej 
stronie żywopłotu. Na szczęście idący z boku 
jakieś 20 m dalej strażnik niemiecki nie zoba-
czył tego manewru, bo w tym miejscu droga 
nieco zakręcała”.

Dotarł do Krakowa, gdzie nawiązał kontakt 
z tamtejszą AK. W marcu 1945 r. został aresz-
towany przez NKWD. Nie ujawnił żadnych 
nazwisk, nie przyznał się do swojej pod-
ziemnej działalności – zgodnie z  zakazem 
ujawniania się, wydanym przez ostatniego 
komendanta AK gen. Leopolda Okulickiego. 
Przetrwał ciężkie śledztwo (z  pozorowanym 
rozstrzelaniem) dlatego, że – jak sam twier-
dził: „Szczęśliwie poza czasem przesłuchań 
spałem w  celi, siedząc na stołku, oparty 
o  ścianę i  przykryty futerkiem. Niezwykle 
przydała się tu moja zdolność natychmiasto-
wego zasypiania w ciągu dnia i reagowania na 
stresowe sytuacje snem”.

23 maja 1945 r. przewieziony został do łagru 
w Krasnowodsku (obecnie Turkmenistan), na 
obrzeżu pustyni Kara-kum. Tam z  goryczą 
zauważył: „Całe wyposażenie obozu było 
amerykańskie: samochody (Studebakery), 
młotki, drut kolczasty na ogrodzenie, gwoź-
dzie, siekiery, łopaty, kilofy itp. Dieslowska 
lokomotywa, która wiozła nas od Taszkientu, 
też była amerykańska. To Ameryka wyposa-
żyła również i enkawudowskie obozy. Dla nas 
wszystkich był to swoisty szok. Nie znaliśmy 
jeszcze wówczas rooseveltowskiej antypol-
skiej polityki w Teheranie i później w Jałcie”. 
W  pustynnym łagrze doświadczył skrajnej 
formy wyczerpania. W  wywiadzie dla pro-
gramu III Polskiego Radia, w 2012 r. przyznał: 
„Przeżyłem obóz. Mam to doświadczenie, że 
kolosalne znaczenie odgrywa postawa psy-
chiczna. Cały szereg moich kolegów, którzy 
byli w znacznie lepszej formie fizycznej niż ja, 
ale się załamywali, szybko umarło w radziec-
kim łagrze”. Kieżun tak opisał – na stronie 
witoldkiezun.com – obóz sowiecki w  Kra-
snowodsku: „Podstawowym zajęciem była 
budowa budynków NKWD w mieście i praca 
w kamieniołomach na pustyni. Upały w ciągu 
dnia dochodziły do 56 stopni w  cieniu, sam 
widziałem na jedynym w  obozie termome-
trze, na budynku ambulatorium dla NKWD, 
+54°C. Między dziesiątą a szesnastą upał był 
podobny do otwartego pieca chlebowego, 
można było oddychać jedynie otwartymi 
ustami, oblewając się silnym potem. Słona 

Każdym dniem swojego długiego życia Witold Kieżun poświadczał oddanie 
Ojczyźnie. Powstaniec, zesłaniec, naukowiec, artysta zawsze starał się nie zawieść 
Rzeczypospolitej. Jeśli nawet musiał ugiąć się, to wracał do walki – czynem i sło-
wem. Profesor zmarł 12 czerwca 2021 r. Przeżył 99 lat pełnych aktywności niemal 
do końca. Posłowie uczcili jego pamięć minutą ciszy. O jego śmierci poinformowały 
Muzeum Powstania Warszawskiego i Fundacja „Nie zapomnij o nas”, nazywając  
go „jednym z największych bohaterów powstania warszawskiego”.

W czynach i słowach

„Powstanie musiało wybuchnąć, bo gdyby nie wybuchło, 
to i tak Niemcy by nas zniszczyli. Trzeba pamiętać 

o jednej rzeczy: w 1942 roku już był plan, że po wojnie 
Warszawa ma być zniszczona. Niemcy nienawidzili 

Warszawy, bo wiedzieli, że to centrum oporu”.
 Witold Kieżun
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woda wywoływała silną biegunkę, cały wysi-
łek był więc skierowany na to, ażeby jak naj-
mniej pić. Leczono się też zwęglonym chle-
bem, opalanym na indywidualnych, małych 
ogniskach ochranianych cegłami. Łatwo było 
o kawę, a więc pito b. mocną kawę. To wszyst-
ko nie bardzo pomagało. Suche jedzenie zu-
pełnie pozbawione witamin plus słona woda 
doprowadzały do strasznej choroby tropikal-
nej beri-beri”. Chory na zapalenie płuc trafił 
do obozowego „szpitala”, w którym podczas 
czteromiesięcznego pobytu przeszedł do-
datkowo tyfus, dystrofię, świnkę, świerzb 
oraz beri-beri. Ciężko chory, z  częściowym 
paraliżem nóg, przewieziony został do szpi-
tala w  Kaganie (Uzbekistan), a  następnie 
przetransportowany do Brześcia. Wydany 
polskim władzom bezpieczeństwa został 
osadzony w Obozie Pracy Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego w  Złotowie. Zwol-
niony został na mocy amnestii w 1946 r.

KRYTYCZNY BADACZ
Po wyjściu na wolność kontynuował studia 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, które ukończył w  1949 r. Następnie 
pracował w  Narodowym Banku Polskim. Był 
współorganizatorem Rewolucyjnego Komi-
tetu Destalinizacji. W 1964 r. uzyskał stopień 
doktora w Szkole Głównej Planowania i Staty-
styki, a w 1969 r. habilitował się. W 1971 r. zo-
stał kierownikiem Zakładu Prakseologii Pol-
skiej Akademii Nauk. Z  funkcji tej usunięto 
go w 1973 r. z inicjatywy tamtejszej organizacji 
partyjnej. Następnie był kierownikiem Zakła-
du Teorii Organizacji Instytutu Organizacji 
i  Kierowania Uniwersytetu Warszawskiego 
i  Polskiej Akademii Nauk. W  1975 r. uzyskał 
tytuł naukowy profesora. W 1980 r. wyjechał 
za granicę. Wykładał zarządzanie m.in. na 
Temple University w Filadelfii i na Uniwersy-
tecie w Montrealu. Pracował w Burundi, naj-
pierw z ramienia ONZ (Organizacji Narodów 
Zjednoczonych), później jako przedstawiciel 
Kanady. W Burundi pomagał w tworzeniu no-
woczesnej administracji. W latach 1980–1981 
wygłosił serię publicznych odczytów pod 
tytułem „Spirit of Solidarity” („Duch Solidar-
ności”) na 14 uniwersytetach amerykańskich 
i  kanadyjskich. W  1995 r. został profesorem 
Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładał 
także m.in. w Wyższej Szkole Humanistycznej 
w  Pułtusku. Został członkiem honorowym 
PAN (Polskiej Akademii Nauk). Był zagorza-
łym przeciwnikiem przemian gospodarczych 
w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Oce-
nił ich głównego autora bardzo krytycznie: 
„To, że Balcerowicz nie dostał 10 lat więzie-
nia, to jego szczęście. On wykonywał plan 
Sorosa, przecież przedstawiciel Sorosa cały 
czas był przy nim, a Balcerowicz na wszystko 
się zgadzał. Straciliśmy przez jego politykę 
594 przedsiębiorstwa, które zostały sprzeda-
ne prawie że za darmo i  zostały opanowane 

przez kapitał zagraniczny lub zlikwidowane. 
To była potworna klęska, bo spowodowało to 
olbrzymie bezrobocie i  ruinę gospodarczą”. 
W  książce „Patologia transformacji” opisał 
niszczące mechanizmy, które na lata sparali-
żowały realny rozwój Polski.

WIERNY POLSKOŚCI
W  2005 r. był członkiem Honorowego Ko-
mitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w  wy-
borach prezydenckich. Objął funkcję prze-
wodniczącego Rady Fundacji „Ius et Lex”. 
Został członkiem Warszawskiego Społeczne-
go Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego 
w  przedterminowych wyborach prezydenc-
kich w 2010 r. Wszedł w skład Komitetu Obro-
ny Dobrego Imienia Polski i Polaków. W 2007 r. 
otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego za wybitne osiągnięcia nauko-
we. Z okazji 70. rocznicy powstania warszaw-
skiego Poczta Polska wprowadziła do obiegu 
znaczki z podobizną prof. Kieżuna. We wrze-
śniu 2014 r. na łamach prasy został oskarżony 
o współpracę ze służbami specjalnymi. Przy-
znał się do wymuszonych rozmów z SB (Służ-
ba Bezpieczeństwa), ale zaprzeczył formalnej 
i  świadomej współpracy. Późniejsze badania 
historyczne potwierdziły jego wersję.

Profesor Kieżun jest autorem ponad 70 zwar-
tych pozycji wydawniczych (książek i skryp-
tów naukowych) i  około 300 artykułów, 
referatów i  rozdziałów w  zbiorowych mo-
nografiach w  językach polskim, angielskim, 
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim i  cze-
skim oraz dwóch pozycji literackich i szeregu 
utworów muzyki fortepianowej. Jego syn Wi-
told był współinicjatorem angielskojęzycznej 
witryny internetowej warsawuprising.com, 
poświęconej powstaniu warszawskiemu. 
W  2012 r. profesor wyznał: „Pochodzę z  ro-
dziny kresowej, ale moim miastem jest War-
szawa, w  której dorastałem, chodziłem do 
szkoły, brałem udział w  powstaniu. Miałem 
wielkie szczęście, pełną świadomość, że mi 
się nic nie stanie”.

Na wieść o  śmierci żołnierza i  intelektu-
alisty prezydent Andrzej Duda oświadczył: 
„Ze smutkiem przyjęliśmy z  Agatą wiado-
mość o  odejściu Pana Prof. Witolda Kieżu-
na. Nie tak dawno świętowaliśmy z  Nim 99. 
rocznicę urodzin. Uśmiechał się i  mówił, że 
chciałby żyć 110 lat. Pan Bóg zdecydował ina-
czej. Panie Profesorze, dziękujemy za Pana 
wielką miłość do Polski!”.

MACIEJ BOGDANOWICZ

 Witold Kieżun po zdobyciu Komendy Głównej Policji (przy Krakowskim Przedmieściu 1) podczas powstania 
warszawskiego	1944,	zdjęcie	filmowe
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Medale Virtus
et Fraternitas wręczone

T o moment wzruszenia dla mnie, moment, 
gdy można choćby w ten skromny sposób 

podziękować tym, którzy umieli pokazać cnotę 
i braterstwo w najtrudniejszych czasach – po-
wiedział prezydent Andrzej Duda podczas uro-
czystości w Pałacu Prezydenckim. 

– Kiedy świat ludzi żyjących w  tej części Eu-
ropy zetknął się z  dwoma straszliwymi to-
talitaryzmami, niemieckim nazistowskim 
i  sowieckim stalinowskim, a  także wrogimi 
człowiekowi ideologiami, mimo wszystkich 
obaw, mimo czasem przecież racjonalności, 

która podpowiadała, by schować się i najlepiej 
nie wykonywać żadnych gestów, byli tacy, któ-
rzy umieli wyciągnąć rękę do drugiego czło-
wieka – mówił prezydent, podkreślając, że ci 
ludzie dostrzegali „człowieczeństwo jako war-
tość samą w sobie”.

Medal Virtus et Fraternitas (z łac. Męstwo i Braterstwo) to polskie 
państwowe odznaczenie cywilne ustanowione na mocy ustawy z dnia 

9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa. Medal nadawany 
jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako symbol pamięci 

i wdzięczności osobom, które niosły pomoc obywatelom polskim będącym 
ofiarami zbrodni totalitarnych z lat 1917–90. Odznaczenie zostało 

ustanowione także z myślą o tych, którzy poza granicami naszego kraju, 
spontanicznie i dobrowolnie, pielęgnują pamięć o naszych rodakach.

Prezydent RP wręczył medale Virtus et Fraternitas dziewięciu 
osobom z  Czech, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i  Węgier, które 
w XX w. pomagały polskim obywatelom.

	Pałac	Prezydencki	–	uroczystość	wręczenia	medali	Virtus	et	Fraternitas
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O dznaczenie zostało ustanowione 
w 2017 r. i przyzna-

wane jest tym, którzy 
w latach 1917–1990 rato-
wali osoby narodowości 
polskiej lub obywateli 
polskich innych na-
rodowości w  obliczu 
zbrodni sowieckich, 
niemieckich lub doko-
nywanych z  pobudek 
nacjonalistycznych. 
Kandydatów do uho-
norowania przedstawia 
Instytut Pileckiego po 
przeprowadzeniu szcze-
gółowej kwerendy archi-
walnej.

Polacy w XX wieku potrzebo-
wali takiego wsparcia zwłaszcza 
w  momentach, gdy nie mogli 
liczyć na opiekę własnego 
państwa, okupowanego, 
zniewolonego, miażdżo-
nego przez totalitary-
zmy. W takich chwilach 
często ratowała ich od 
śmierci bezinteresow-
na pomoc obcych lu-
dzi, którzy okazywali im 
solidarność i  współczucie. 
Niekiedy wymagało to męstwa, 
jak w  przypadku Ukraińców 
zagrożonych śmiercią z  rąk 
własnych rodaków za ra-
towanie swych sąsiadów 
przed rzezią; innym ra-
zem wymagało brater-
stwa, jak w  przypadku 
Kazachów pomagających 
deportowanym, pozosta-
wionym w  stepie Polakom, 
którym groziła śmierć z głodu.

Medal Virtus et Fraternitas to wyraz 
wdzięczności i  oddania 
sprawiedliwości tym 
osobom (niekiedy ob-
cokrajowcom niemają-
cym wcześniej żadnych 
związków z polskością), 
które dały świadectwo 
zachowania człowie-
czeństwa w  nieludz-
kich czasach. Jako 
przedstawiciele naro-
du, który często czuł się 
osamotniony w obliczu 
doznawanych krzywd, 

powinniśmy szczególnie 
doceniać takie akty bezin-

teresownej pomocy.
W  2019 r. prezydent An-

drzej Duda uhonorował czter-
naście takich osób, więk-

szość z  nich pośmiertnie. 
W  imieniu nagrodzonych 

medale odebrali ich 
potomkowie. Każdy, 
kto interesował się hi-
storią naszego kraju 
w  XX wieku, ma świa-

domość, że takich ludzi 
było znacznie, znacznie 

więcej. Ci odznaczeni to za-
ledwie kropla w morzu. Warto 

każdy taki przypadek wydo-
być z  niepamięci, przywo-

łać po imieniu, złożyć 
hołd.

GRZEGORZ GÓRNY
Reporter, eseista, publi-

cysta, reżyser, producent 
filmowy i telewizyjny

Źródło: wpolityce.pl

Oddać sprawiedliwość 
tym, którzy ratowali od 
śmierci naszych rodaków 
i współobywateli
Prezydent Andrzej Duda odznaczył medalem 
Virtus et Fraternitas (Męstwo i  Braterstwo) 
dziewięciu obywateli kilku krajów, którzy 
w  XX wieku nieśli pomoc obywatelom pol-
skim znajdującym się w stanie śmiertelnego 
niebezpieczeństwa. 

Współorganizatorem gali wręczenia medali Virtus et  
Fraternitas był Instytut Pileckiego.

Za heroiczną postawę w  niesieniu pomocy Po-
lakom będącym ofiarami systemów totalitarnych  
XX wieku, za wybitną odwagę w  obronie ludzkiej 
godności i  człowieczeństwa MEDALEM VIRTUS ET 
FRATERNITAS odznaczeni zostali:

•	 Petro HRUDZEVYCH
W 1986 roku odmówił zniszczenia krzyża znajdującego 
się na cmentarzu polskich żołnierzy poległych w wojnie 
polsko-bolszewickiej 1920 roku, za co spotkała go dotkli-
wa kara dyscyplinarna.

•	 Pośmiertnie Maria BAZELUK oraz Petro BAZELUK
W swoim gospodarstwie ukrywali rodzinę państwa Sło-
jewskich, szukających schronienia przed UPA.

•	 Ecaterina Olimpia CARADJA
Rumuńska arystokratka, która podczas II wojny świa-
towej opiekowała się polskimi niemowlętami, dziećmi 
i kobietami.

•	 Jenő ETTER
Od września 1939 roku aktywnie uczestniczył w  akcji 
przyjmowania i  zaopatrywania polskich uchodźców 
przybywających na Węgry.

•	 Jan JELÍNEK oraz Anna JELÍNKOVÁ
W swoim gospodarstwie ukrywali Polaków szukających 
schronienia w trakcie rzezi wołyńskiej.

•	 Jozef LACH oraz Žofia LACHOVÁ
W  swoim gospodarstwie na Słowacji ukrywali rodzinę 
Józefa Krzeptowskiego, chroniącą się przed niemieckimi 
represjami.

Źródło: prezydent.pl
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200. rocznica śmierci cesarza 
Napoleona I, czyli tego, który 
„dał nam przykład”. Idąc
z nim, mogliśmy zmienić 
Europę i odzyskać wolność
W  tym roku mija 200. rocznica śmierci cesarza Francuzów Napoleona I. 
We Francji obchodzono ją w  sposób ograniczony. Wpłynęła na to postawa 
prezydenta Emmanuela Macrona. Wziął on udział, co prawda, w paryskich 
uroczystościach, ale Pałac Elizejski zaznaczył, że prezydent „upamiętni, 
ale nie odda hołdu” cesarzowi Francji, ponieważ jego zdaniem jest to postać 
kontrowersyjna. Po wygłoszeniu okolicznościowej mowy polityk udał się do 
kościoła – Pałacu Inwalidów, gdzie złożył kwiaty przy sarkofagu z prochami 
Napoleona. Towarzyszyli mu: minister obrony narodowej pani Florence Parly, 
szef sztabu francuskiego wojska generał François Lecointre oraz potomek 
cesarza Jean-Christophe Napoleon Bonaparte – uznawany za głowę rodu 
Bonaparte.

C hoć minęło już 200 lat, postać Napoleona nadal wzbudza wielkie 
emocje. Podczas Światowego Forum Muzeów Pól Bitewnych zor-

ganizowanego przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku miałem 
okazję rozmawiać z Etienne Claude, dyrektorem Memoriału Waterloo – 
kompleksu pamięci ostatniej bitwy stoczonej przez cesarza. Stwier-
dził on wówczas, że kłótnie między politykami, jakie odbywają się dziś 
przy mauzoleum bitwy stoczonej w czerwcu 1815 roku, są głośniejsze 
niż dyskusje o II wojnie światowej. W skrócie linia podziału przebiega 
miedzy światową lewicą (wrogowie Napoleona) i popierającą go prawi-
cą. Ponieważ prezydent Macron jest mentalnie bliżej lewej, liberalnej 
Europy, to zajmuje stanowisko raczej przeciwne, co słychać w jego wy-

powiedziach. Ale nas – Polaków postać cesarza Francuzów interesuje 
raczej z innej strony. Do dziś trwa dyskusja pomiędzy tymi historykami, 
którzy uważają, że dobrze zrobiliśmy, idąc z nim na Moskwę, a  tymi, 
którzy twierdzą, że nas wykorzystywał, dając niewiele w zamian.

Tak czy inaczej Napoleon odcisnął spore piętno na naszej historii, 
a nawet – nie zawaham się użyć tutaj stwierdzenia – na naszej tożsa-
mości narodowej. W końcu do dziś śpiewamy przy większych okazjach 
„dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy”. Wiele argumen-
tów na pozytywne postrzeganie okresu napoleońskiego przyniósł 
nam okres międzywojenny, w którym panował wręcz kult (szczególnie 
w wojsku II RP) armii Księstwa Warszawskiego. Powstało wtedy wiele 

Ale nas – Polaków postać cesarza Francuzów interesuje raczej 
z innej strony. Do dziś trwa dyskusja pomiędzy tymi historykami, 

którzy uważają, że dobrze zrobiliśmy, idąc z nim na Moskwę, a tymi, 
którzy twierdzą, że nas wykorzystywał, dając niewiele w zamian.



 PUBLICYSTYKA

INFOLINIA 801 600 100 CZAS STEFCZYKA 27

historycznych opracowań najwyższych lotów, jak np. historyka wojsko-
wości gen. Mariana Kukiela. Do dziś nasze orły na sztandarach pułko-
wych nawiązują w formie do tych z czasów, kiedy Naczelnym Wodzem 
był zwycięzca kampanii 1809 roku przeciwko Austriakom ks. Józef Po-
niatowski herbu Ciołek. Historie wielu regimentów współczesnej pol-
skiej armii sięgają tamtych czasów. I  w  końcu w  Warszawie mieliśmy 
przed wojną plac Napoleona (dziś pl. Powstańców Warszawy), a teraz 
stoi tam pomnik-popiersie cesarza w  charakterystycznym kapeluszu 
na głowie. Jedyny w Środkowo-Wschodniej Europie.

Nasz flirt z Napoleonem zaczął się we Włoszech w czasach rewolucji 
francuskiej, czyli pod koniec XVIII wieku. Polska po upadku insurekcji 
kościuszkowskiej została rozdarta zaborami, a dowódcy wojskowi emi-
growali na Zachód, do Francji, by zaciągnąć się do rewolucyjnej armii. 
Ponieważ Paryż walczył ze wszystkimi naszymi okupantami, sytuacja 
wydawała się korzystna i rokowała nadzieję na przyszłość. 

Kiedy do Włoch zjechał 28-letni gen. Bonaparte, by rozpocząć ma-
jącą mu dać sławę kampanię roku 1797, po raz pierwszy doszło do kon-
taktu między nim a powstającymi z austriackich jeńców polskiego po-
chodzenia jednostkami, nazwanymi Legionami, pod dowództwem gen. 
Jana Henryka Dąbrowskiego. Liczyły na początku ok. 7 tys. żołnierzy. 
To właśnie wtedy w dwóch wojnach z Austrią (1798–1800) gromiliśmy 
razem ramię w ramię z Francuzami armię cesarza rzymsko-niemieckie-
go i rozbiorcę Polski Franciszka II w sławnych bitwach nad Trebbią, pod 
Marengo czy Hohenlinden. Z pokonanych i wyciągniętych z zaborczej 
armii żołnierzy nasi generałowie u boku gen. Bonaparte stworzyli bitny 
(z 35 tys. przeżyło 20 tys.) korpus, który mógł iść i wyzwalać kraj. Ale na 
to przyszło jeszcze trochę poczekać. 

Pokój w  Lunéville w  1801 roku pozostawił bezrobotne Legiony na 
włoskiej ziemi, które przerzucono do interwencji na San Domingo. 
Dowódcy czekali na okazję powrotu zbrojnego do kraju, ale jako woj-
skowi na żołdzie Francji musieli się podporządkować rozkazom albo 
rozwiązać formację. Jednak ofiara na San Domingo przeszła wszelkie 
oczekiwania. Nie tyle od kul, ile od tropikalnych chorób wyginęła lwia 
część legionistów, którzy wylądowali na Haiti. Następna okazja trafiła 
się dopiero 5 lat później, kiedy wojska już Wielkiej Armii pod wodzą ce-
sarza Napoleona w pogoni za pobitą armią pruską wkroczyły na ziemię 
dawnego Królestwa Polskiego. 

Kampania 1806/1807 roku, w  konsekwencji której powstał zalążek 
państwa polskiego – Księstwo Warszawskie, została uznana za jedną 
z najcięższych o ile nie najcięższą w całej historii, walk napoleońskich. 
Na terenie Polski dołączyli do Prusaków Rosjanie i rozpoczęła się wojna 
na całego. Błoto, głód, mróz, szalejące zamiecie i krwawe bitwy z Rosja-
nami (Pułtusk, Gołymin, pruska Iława i w końcu Friedland) były solą tej 
kampanii. Wielu weteranów porównywało ją z późniejszym odwrotem 
z Rosji, twierdząc, że zima 1806/07 była jeszcze gorsza, tylko żołnierz 
był lepszy niż w Rosji i wszystko wytrzymywał. O jednym musimy pa-
miętać, o  czym zdaje się nie lubią zbytnio przypominać przeciwnicy 
Napoleona. W tej krwawej kampanii, zwanej również „I wojną polską”, 
zginęło na naszej ziemi ok. 25 tys. żołnierzy francuskich, po to między 
innymi, żeby mogło powstać Księstwo Warszawskie. Później już samo-
dzielnie (z małym wkładem saskiej pomocy) pokonaliśmy Austriaków 
i przyłączyliśmy do Księstwa część Galicji w 1809 roku. Pozostał „ostat-
ni skok” – pokonanie trzeciego zaborcy, Rosji, i utworzenie na odbitych 
terenach Królestwa Polskiego. 

Nasza dyplomacja w latach 1809–1812 dwoiła się i troiła, żeby spro-
wokować Napoleona do wojny, co w jakimś sensie się udało. Silny lob-
bing polityczny w Paryżu odegrał niemałe znaczenie w podjęciu przez 
Napoleona decyzji o marszu na Moskwę. Niestety kampania skończyła 
się klęską z powodów błędów popełnionych przez głównodowodzące-
go. Ale tu ryzykowaliśmy. Dalej wykazaliśmy się lojalnością i nie opu-
ściliśmy cesarza do końca. W błotach Waterloo (1815) szarżował szwa-
dron przybocznych lansjerów gwardii cesarskiej (225 kawalerzystów) 
pod dowództwem płk. Pawła Jerzmanowskiego, złożony z  żołnierzy, 
którzy wcześniej służyli w  1 Pułku Szwoleżerów-Lansjerów Gwardii 
Cesarskiej (Somosierra) i w 3 Pułku Eklererów Gwardii Cesarskiej. Zo-
stały one wcielone do dywizji generała Édouarda de Colberta i razem 

 Portret Napoleona I, cesarza Francuzów, autorstwa Jacques’a-Louisa Davida (1812)
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ze szwoleżerami holenderskimi rozbili dwie brygady angielskiej jazdy 
gwardii (lordów: Ponsoby’ego i Somerseta), straciwszy zaledwie 5 zabi-
tych i kilkunastu rannych jeźdźców.

Niech ta 200. rocznica śmierci Napoleona stanie się okazją do prze-
myśleń. Mimo przegranej Polska poprawiła swój status. Otrzymaliśmy 
kadłubowe Królestwo Kongresowe z  własną konstytucją i  armią oraz 
z  autonomią. Napoleońscy weterani cieszyli się po powrocie estymą 
bohaterów i  dali raz jeszcze o  sobie znać w  powstaniu listopadowym 
1830/31 roku. Idąc z Napoleonem, mogliśmy zmienić Europę i odzyskać 
wolność. Ale wojenne szczęście jest jak łaska pańska, co na pstrym ko-
niu jeździ. W każdym razie odzyskaliśmy wiele pewności siebie i prze-
konaliśmy się na własnej skórze, że umiemy zwyciężać. Bo właśnie taki 
przykład dał nam Bonaparte…

ANDRZEJ POTOCKI
publicysta, dziennikarz śledczy, pasjonat historii, 
współtworzy tygodnik „Sieci” i portal wPolityce.pl

Źródło: wpolityce.pl
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Pogotowie dla zadłużonych –
strona dedykowana nadmiernie zadłużonym

DLACZEGO MY?
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wie-
dzy praktycznej pozycja SKEF i Ośrodków na 
rynku usług finansowo-prawnych w naszym 
kraju jest wyjątkowa. Jako jedyni od lat zajmu-
jemy się problematyką dotyczącą nadmier-
nego zadłużenia w Polsce, a także jesteśmy 
współorganizatorem powstania w 2007 roku 
organizacji pozarządowej – Europejskiej Sieci 
Zadłużenia Konsumenckiego (European Con-
sumer Debt Network) z siedzibą w Belgii. 

Do końca kwietnia 2020 r. dla naszych 
Klientów w Ośrodkach sporządziliśmy ponad 
350 wniosków o upadłość konsumencką, 
które w zdecydowanej większości zakończyły 
się pozytywnie. Z porad w naszych Ośrod-
kach korzysta rocznie blisko 2 tys. osób. 

DLA KOGO UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?
Brak majątku. Dla osób, które nie posiadają 
żadnego majątku – mieszkania, samochodu, 
działki, innej nieruchomości.

Niezależna przyczyna. Gdy zadłużenie 
powstało z niezależnych przyczyn, np. nagłej 
choroby, nieszczęśliwego wypadku, zwolnie-
nia z pracy, utraty lub znacznego zmniejsze-
nia się dochodów.

Względy humanitarne. Gdy zadłużony 
jest w tragicznej sytuacji życiowej, do której 

zalicza się m.in. wysoki poziom biedy, pode-
szły wiek, przewlekłą, ciężką chorobę umoż-
liwiającą dalszą pracę.

I dla pozostałych zadłużonych. Na mocy 
nowych przepisów dla osób, które wpadły 
w tzw. spiralę kredytową, upadłość będzie 
możliwa, jednak sąd zastosuje plan spłaty 
wierzycieli od 3 do 7 lat.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOT. UPADŁOŚCI 
KONSUMENCKIEJ
Na stronie zamieszczone zostały, w przy-
stępny sposób, odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania dotyczące postępowania 

upadłościowego. To 16 wybranych pytań 
i odpowiedzi, które pozwolą zrozumieć cały 
proces związany z przygotowaniem wniosku 
i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy mam 
szansę na upadłość?

REKOMENDACJE
Na stronie znajdują się także spisane histo-
rie naszych Klientów, które skończyły się dla 
nich sukcesem. Warto przeczytać, jak prze-
żyły to osoby, które zmagały się przez lata 
ze swoimi długami, i jaką ulgą dla tych osób 
była decyzja sądu o upadłości – postanowie-
nie sądu dające szansę na nowe, lepsze życie 
bez długów.

A MOŻE KTOŚ Z TWOJEJ RODZINY 
POTRZEBUJE POMOCY?
Masz problemy finansowe? Jesteś osobą 
zadłużoną? Myślisz o upadłości konsumenc-
kiej? Potrzebujesz porady prawnej? A może 
ktoś z Twojej rodziny potrzebuje pomocy? 
Przekaż adres tej strony i pomóż swoim bli-
skim wyjść z długów.

www.pogotowiedlazadluzonych.pl

W  ostatnim czasie SKEF zbudował nowoczesny one page skierowany do osób 
nadmiernie zadłużonych pod nazwą: Pogotowie dla zadłużonych. Teraz na stronie 
www.pogotowiedlazadluzonych.pl w  jednym miejscu mamy przystępnie podaną 
informację dotyczącą wszystkich aspektów związanych z problematyką upadłości 
konsumenckiej. Wchodząc na interaktywną mapę administracyjną Polski i klikając 
odpowiednie województwo, jesteśmy automatycznie przekierowywani na właściwy 
Ośrodek Doradztwa. Tam specjaliści wytłumaczą zawiłości postępowania sądowego 
i udzielą wszechstronnej pomocy w przygotowaniu wniosku do sądu upadłościowego. 
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finansowe abc

Miarkowanie opłaty 
egzekucyjnej

P ostępowanie egzekucyjne toczy się za pośrednictwem komor-
nika, który podejmuje działania na podstawie wniosku złożonego 

przez wierzyciela. Egzekucja ma na celu przymusowe wyegzekwowa-
nie długu.

Komornik za swoją pracę, tj. prowadzenie postępowania egzekucyj-
nego, otrzymuje wynagrodzenie, które jest pobierane ze ściąganych 
od dłużnika kwot. W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych 
komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 
10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Powyższe oznacza, 
że jeżeli komornik dokonuje potrącenia emerytury Pani Grażyny,  
to każdego miesiąca od potrąconej kwoty 10% jest przeznaczane  
na wynagrodzenie komornika. 

Natomiast w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego 
w sytuacji opisanej powyżej komornik jest uprawniony do otrzyma-
nia od dłużnika „wynagrodzenia” z tytułu umorzonego postępowania 
egzekucyjnego. Powyższe „wynagrodzenie” wynosi 10% umorzonej 
kwoty długu.

Z uwagi, że „wynagrodzenie” żądane przez komornika może sta-
nowić bardzo wysoką kwotę, ustawa o kosztach komorniczych prze-
widuje możliwość żądania jej obniżenia. 

Dłużnik kieruje wniosek o obniżenie kwoty z tytułu umorzenia 
postępowania egzekucyjnego do komornika, który prowadzi postę-
powanie. Złożenie takiego wniosku jest wolne od opłat. Termin 
na złożenie wniosku wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowie-
nia o pobraniu lub ustaleniu opłaty. Podstawą wniosku o obniżenie 
opłaty są w szczególności okoliczności odnoszące się do nakładu 
pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokość 
jego dochodów. 

Jeżeli komornik uzna, że w jego ocenie nie występują przesłanki 
do obniżenia wynagrodzenia, przekaże sprawę do sądu, a sąd na 
podstawie postępowania sądowego zadecyduje czy na podstawie 
przedstawionej sytuacji obniżenie wynagrodzenia jest zasadne. 

Komornik lub sąd decyduje o obniżeniu opłaty oraz wysokości obni-
żenia. Warto jednak zaznaczyć, że opłata obniżona nie może być niż-
sza niż jedna trzecia opłaty należnej na podstawie ustawy o kosztach 
komorniczych, nie niższa jednak niż 200 złotych. 

W przypadku Pani Grażyny istnieje możliwość złożenia wniosku 
o obniżenie opłaty egzekucyjnej z tytułu umorzenia postępowania 
egzekucyjnego. Powyższy wniosek Klientka powinna złożyć w ter-
minie tygodnia od otrzymania postanowienia komornika wylicza-
jącego koszty postępowania egzekucyjnego. Najprawdopodobniej 
przesłanką, która zostanie zastosowana w sytuacji Pani Grażyny, 
będzie nakład pracy komornika, ponieważ postępowanie egzeku-
cyjne toczyło się przez okres 2 miesięcy, zanim zostało umorzone. 

PIOTR TOKARCZYK
specjalista ds. prawnych SKEF

Pani Grażyna skontaktowała się z  Ośrodkiem Doradztwa Finansowego 
i  Konsumenckiego w  Gdyni w  celu uzyskania porady w  zakresie prawa 
egzekucyjnego. Wobec Pani Grażyny było prowadzone postępowanie 
egzekucyjne, jednak Pani Grażynie udało się porozumieć z  wierzycielem  
co do spłaty zadłużenia na podstawie zawartej umowy ugody. Po zawarciu 
ugody postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na wniosek wierzyciela, 
a komornik sądowy ustalił koszty związane z jego umorzeniem. W ocenie Pani 
Grażyny koszty postępowania egzekucyjnego są zbyt duże, mimo że zgodne 
z warunkami ustawy, ponieważ egzekucja była prowadzona jedynie przez dwa 
miesiące, a komornik prowadził egzekucję wyłącznie z emerytury. Klientka 
zastanawia się, czy istnieje możliwość obniżenia kosztów egzekucyjnych. 
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Staramy się dbać o nasz dom poprzez regularne sprzątanie, ubezpieczenie wartościowych rze-
czy i chcemy czuć się bezpiecznie zamykając go na klucz. Dobrze jest też pamiętać, że nasze 
wirtualne życie również zasługuje na zapewnienie odpowiedniej ochrony. 

Na co dzień korzystamy z takich urządzeń jak bankomat, komputer lub telefon, które ułatwiają 
nam robienie zakupów, opłacanie rachunków lub kontrolę nad fi nansami, dlatego warto pamię-
tać o zasadach, które umożliwią zabezpieczenie tego, na co tak długo pracowaliśmy.

Cyberbezpieczeństwo
– gdy złodziej czai się
po drugiej stronie 
monitora, a nie 
za drzwiami. 

Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM NA „TY”

hasła do kont powinny być unikatowe. 
Warto korzystać z małych i dużych liter 
a także cyfr i znaków specjalnych ta-
kich jak np. !, ?, #, 

nikomu nie udostępniaj swoich haseł lub 
PIN-ów oraz nie pozostawiaj ich w wi-
docznym i łatwo dostępnym miejscu,

zabezpiecz swoje urządzenia elektro-
niczne takie jak komputer, laptop, tablet 
czy telefon w bieżąco aktualizowane 
programy antywirusowe, które bloku-
ją dostęp wirusów do twoich urządzeń 
i chronią je przed utratą danych,

dbaj o aktualizację oprogramowa-
nia systemowego i pozostałych pro-
gramów na Twoim komputerze, ta-
blecie i telefonie, by zabezpieczyć się 
przed wykrytymi błędami i korzystać 
z najbardziej aktualnych mechanizmów 
ochronnych,

zwróć szczególną uwagę na strony 
www. Powinny być one zabezpieczone 
w formie kłódeczki,  

otrzymałeś wiadomość sms, na komuni-
katorze, w mediach społecznościowych 
lub pocztą elektroniczną, która wygląda 
podejrzanie np. nie jest pisana poprawną 
polszczyzną lub obiecuje wysoką nagro-
dę w zamian za pomoc? Nie odpowiadaj 
na nią i najlepiej od razu ją  usuń,

bądź szczególnie wyczulony na wiadomo-
ści z instytucji fi nansowych zawierające 
nietypowe prośby (np. o wpłatę środków) 
lub informacje z nieznanych Ci instytucji 
z prośbą o przesłanie  pieniędzy lub nu-
meru Twojego rachunku lub danych Two-
jej karty płatniczej to może być podstęp,

pamiętaj, aby zawsze po załatwie-
niu wszystkich spraw  wylogować się 
z systemu transakcyjnego oraz  pro-
gramu, z którego korzystasz,

wystrzegaj się przekazywania swoich 
danych (numerów dokumentu tożsamo-
ści, PESEL, numeru konta,  numeru karty 
płatniczej, kodu CVV itp.) poprzez media 
społecznościowe, komunikatory lub za 
pomocą poczty elektronicznej.

Ważne zasady, których przestrzeganie  pozwoli zadbać  o bezpieczeństwo Twoich fi nansów:

SKOK zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa fi nansowego swoim członkom. Pracownicy SKOK z chęcią po-
mogą lub wyjaśnią w jaki sposób bezpiecznie korzystać z udostępnianych narzędzi, takich jak karta płatnicza 
czy bankowość internetowa (eskok) lub mobilna (mskok), tak abyś czuł się bezpieczny w cyber przestrzeni.
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Co z kwotą zgromadzoną przez 
komornika po ogłoszeniu upadłości?

WSTĘPNE WYJAŚNIENIE
W przypadku gdy dłużnik nie spłaca swo-
ich zadłużeń, wierzyciel ma prawo wszcząć 
postępowanie sądowe, a następnie postę-
powanie egzekucyjne w  celu odzyskania 
swoich środków. Osobą odpowiedzialną 
za prowadzenie egzekucji jest komornik. 
W  przypadku ogłoszenia upadłości rolę 
komornika „przejmuje” syndyk. Pomimo 
podobnej funkcji podmiotów należy roz-
różnić oba zawody. 
•	 Postępowanie egzekucyjne  komornik 
•	 Postępowanie upadłościowe  syndyk

UMORZENIE POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH
Powyższe oznacza, że w przypadku egzekucji 
prowadzonych przez komornika po ogłosze-
niu upadłości postępowania egzekucyjne 
zostają zawieszone, a po uprawomocnieniu 
się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
(czyli w sytuacji, gdy postanowienie sądu nie 
zostanie zaskarżone) postępowanie egzeku-
cyjne jest umarzane. Umorzenie postępowa-
nia egzekucyjnego następuje z mocy prawa, 
co oznacza, że nie należy dokonywać jakiej-
kolwiek dodatkowej czynności, aby zamknąć 
postępowanie egzekucyjne. Umorzenie egze-
kucji nastąpiło poprzez fakt, że sąd wydał 
odpowiednie postanowienie w kwestii upa-
dłości. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
zaraz po ogłoszeniu upadłości komornik nie 
ma wiedzy odnośnie do upadłości swojego 
dłużnika (komornik nie uczestniczy w postę-
powaniu upadłościowym). Taka informacja 
najczęściej jest mu przekazywana przez 
syndyka. 

PRZELEW WYEGZEKWOWANYCH KWOT NA 
RZECZ MASY UPADŁOŚCIOWEJ 
W  sytuacji gdy komornik posiada środki 
uzyskane z potrącenia np. wynagrodzenia 

dłużnika, a  jeszcze nieprzelane na rzecz 
wierzycieli z chwilą uprawomocnienia się 
wniosku o ogłoszenie upadłości, jest on zobo-
wiązany do ich przelania na rzecz masy upa-
dłościowej. Prawo upadłościowe nie pozo-
stawia komornikowi jakiegokolwiek luzu 
decyzyjnego. Nie może on bronić się tym, że 
działa w interesie swoich wierzycieli lub że 
następnego dnia planował przelać środki na 
ich rzecz. Komornik musi dostosować się do 
przepisów prawa upadłościowego. Ponadto 
komornik nie może wszczynać nowych 
postępowań egzekucyjnych względem dłu-
gów upadłego powstałych przed ogłoszeniem 
upadłości konsumenckiej. 

SYTUACJA PANA ADAMA
Podsumowując powyżej przedstawione wyja-
śnienia: egzekucje prowadzone przeciwko 
Panu Adamowi powinny zostać umorzone 
z dniem uprawomocnienia się postanowie-
nia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. 
Kwota 2 tysięcy złotych, która znajduje się 
w posiadaniu komornika, powinna zostać 
przelana na rzecz wyznaczonego przez sąd 
syndyka Pana Adama. W dalszej kolejności 
syndyk zajmie się ustaleniem podziału kwot 
należnych wierzycielom. 

PIOTR TOKARCZYK
specjalista ds. prawnych SKEF

Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosił się Pan Adam 
z prośbą o pomoc prawną. W październiku 2020 r. sąd ogłosił jego upadłość konsu-
mencką. Przed ogłoszeniem upadłości wobec Pana Adama toczyły się postępowania 
egzekucyjne. Komornik potrącał wynagrodzenie Pana Adama, a następnie przelewał 
je na rzecz wierzycieli. Klient ma wiedzę, że komornik ma zgromadzone środki z potrą-
canej pensji w wysokości 2 tysięcy złotych, w związku z tym zastanawia się, czy komor-
nik dalej może prowadzić postępowanie egzekucyjne i rozdzielić środki znajdujące się 
w jego posiadaniu, czy powinien je przelać syndykowi.
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Waldemar Kotowski

Podstawy
przedsiębiorczości
Podręcznik dla szkół
ponadpodstawowych

Podręcznik przeznaczony dla uczniów
liceów ogólnokształcących, techników
i szkół branżowych I stopnia

Numer dopuszczenia/numer ewidencyjny
w wykazie MEN: 1064/2019

P odręcznik przeznaczony do realizacji zajęć 
szkolnych przedmiotu podstawy przedsię-

biorczości dla uczniów liceów ogólnokształcą-
cych, techników i szkół branżowych I stopnia 
jest zgodny z podstawą programową i wpisany 
do wykazu podręczników Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej pod nr 1064/2019.

Autorem podręcznika jest Waldemar Kotow-
ski – praktyk, ceniony nauczyciel, profesor oświaty, 
dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdańsku, opiekun laureatów i finalistów Olimpiady Wie-
dzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Finansowej i Olimpiady 
Przedsiębiorczości. 

Podręcznik jest przyjazny dla uczniów i nauczycieli. W sposób 
praktyczny i czytelny prezentuje zagadnienia omawiane na lekcjach 

przedsiębiorczości. Uwzględnia również 
doświadczenia Stowarzyszenia Krzewienia 

Edukacji Finansowej, które propaguje eduka-
cję finansową w sposób praktyczny. Jest też 
kompendium podstawowej wiedzy z zakresu 
ekonomii i  finansów, do której można się-

gnąć nie tylko na lekcjach przedsiębiorczości. 
Zawiera liczne, ciekawe ćwiczenia sprawdzające 

wiedzę. Podręcznik wyróżnia atrakcyjna forma 
i szata graficzna. 

Więcej informacji: www.skef.pl 
Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza 

dostępnego na stronie www.skef.pl (zakładka publikacje > podręcz-
niki na sprzedaż), mailowo na adres: odfik-bialapodlaska@skef.pl 
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 83 411 10 47.

Wydawca podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości” – 
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zachęca 
Członków SKEF i  SKOK do skorzystania z  promocyjnej  
oferty zakupu podręcznika w cenie 25 zł!

Oferta promocyjna
dla Członków SKEF i SKOK
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Nasi laureaci

 KRAKÓW. Pan Paweł 
Kustroń odebrał nagrodę 
w placówce mieszczącej 
się przy ul. Krowoderskich 
Zuchów 14 w Krakowie.

W kwietniu zadanie 
konkursowe	brzmiało:	
„Opisz przygotowania swojej 
rodziny do świąt Wielkiej 
Nocy”. Laureat napisał 
wiersz:
Brat pisanki zdobi,
babcia piecze ciasta,
mama koszyk zdobi, 
w środku chleb i jajka.

Nie zabraknie soli,
znajdzie się tam babka, 
będzie także żurek,
jeśli przygotuję zakwas.

Święta pełną parą,
wszyscy uśmiechnięci,
bo nie wiedzą oni,
co się w poniedziałek święci!

 BYDGOSZCZ. Pan Karol Sater odebrał nagrodę 
w placówce mieszczącej się przy ul. Dworcowej 83 
w Bydgoszczy. 

W kwietniu	zadanie	konkursowe	brzmiało:	„Opisz	
przygotowania swojej rodziny do świąt Wielkiej Nocy”. 
Laureat	opisał	je	tak:	
Przygotowania do świąt zaczynamy od palmy 
święcenia i Wielkiego Tygodnia docenienia
Potem każdy nawet w czasie pandemii duchowo na 
Triduum bieży
Do tego karteczki wielkanocne kupujemy i wysyłamy, 
bo z rodziną z daleka i bliska kontakt mamy 
Bo oni nas kochają i nam też w SMS-ach i MMS-ach 
życzenia przesyłają 
W czwartek i piątek wyprawa zakupowa czeka, 
człowiek jest przy człowieku w sklepie, są niby razem, 
a jednak są z daleka
Zakupy dokonane, to czas zabrać się za gruntowne 
mieszkania sprzątanie, bo pewnie zawitają goście 
i o nas wyrobią zdanie
W sobotę od rana trwa święconki przygotowanie 
Każde jajko umalowane i w swym kolorze poświęcone 
razem z chlebem, mięsem, solą poświęcone zostaną 
A w międzyczasie w nocy, często po północy pieczenie 
mięsiwa i ciast zostanie, w tym keksy mazurki i baby 
będą się piekły, by podniebienia w święta cieszyły 
i szczęście, radość i ustanie covida nam zapowiadały, 
a smaki Wielkanocy w pamięci długo zostały 
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Niedawno ponownie zaproponowaliśmy naszym Czytelnikom zabawę 
związaną z Konkursem Krzyżówkowym. Wystarczy rozwiązać krzyżów-
kę, odgadnąć hasło oraz wykonać zadanie konkursowe, by wygrać cie-
kawą książkę. Cieszymy się, że zabawa spodobała się Państwu. Przed-
stawiamy naszych laureatów i ich prace. 
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krzyżówka – trenuj swoje szare komórki!

bezpłatna gazeta członków  
kasy stefczyka oraz skef

e-mail:  
czas.stefczyka@apella.com.pl 

www.kasystefczyka.pl 
www.stefczyk.info 

tel. 801 600 100
redaktor naczelny:  

Jadwiga Bogdanowicz
redaktor zarządzający:  

Łukasz Wróblewski
korekta: Bogumiła Kamola

kierownik produkcji:  
Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

studio: Jacek Łaski
wydawca:  
Apella S.A. 

81-472	Gdynia,	ul.	Legionów	126-128 
tel.	665	890	230 
ISSN	1730-8712

Wszystkich zainteresowanych gimnastyką mózgu zachęcamy do udziału w naszym Konkursie Krzy-
żówkowym. Co miesiąc w „Czasie Stefczyka” publikujemy nową krzyżówkę oraz zadanie konkursowe. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy:
•	 rozwiązać krzyżówkę; 
•	 udzielić odpowiedzi na podane zadanie (pyta-

nie) konkursowe;
•	 wypełnić poniższy formularz zgłosze-

niowy (jest on dostępny także na stronie  
www.kasastefczyka.pl/konkursy);

•	 przesłać rozwiązanie krzyżówki wraz z odpo-
wiedzią na zadanie (pytanie) konkursowe na 
formularzu zgłoszeniowym.
Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna 

składać się maksymalnie z 300 słów. Zgłoszenia 
można przysyłać w wybrany przez siebie sposób:
•	 listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej – 

na adres: 
Apella S.A.

ul.	Legionów	126-128,	81-472	Gdynia
•	 elektronicznie – na adres: konkurs@apella.com.pl. 
W przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej 
należy przesłać zdjęcie uzupełnionego formularza 

wraz z rozwiązaniem krzyżówki oraz odpowiedzią 
na pytanie konkursowe. W treści e-maila należy 
wskazać, że dotyczy on zgłoszenia do Konkursu 
Krzyżówkowego i podać odpowiedni nr wydania 
„Czasu Stefczyka”. 

W lipcu zadanie konkursowe brzmi: 
Na urlop jedziemy nad morze, do lasu, w góry. 

A Ty który kierunek wybierasz i dlaczego?
Na Twoje zgłoszenie czekamy w  dniach 

1–31.07.2021 r. 
Co miesiąc do wygrania w konkursie są trzy 

książki „Jancio Wodnik i inne nowele” Jana Jakuba 
Kolskiego. Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkur- 
su dostępne są na stronie www.kasastefczyka.pl/ 
konkursy oraz w placówkach Kasy Stefczyka.

Laureaci konkursu krzyżówkowego z „Czasu 
Stefczyka” nr 191: Urszula Miękoś – Mielec, 
Stefan Juśkiewicz – Zgorzelec, Dorota Rajca-
-Łudzeń – Kraków. Gratulujemy!
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Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Krzyżówkowego 
Imię i nazwisko Uczestnika:

Adres zamieszkania Uczestnika:

Numer telefonu Uczestnika:

Adres e-mail Uczestnika (opcjonalnie):

Nr wydania „Czasu Stefczyka”:

Rozwiązanie krzyżówki:

Odpowiedź na pytanie konkursowe:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie.

 Podpis Uczestnika Konkursu
Zgodnie z art. 13 RODO zostałem poinformowany, iż:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo

Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 (zwana dalej „Kasą”).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Kasy – iod@kasastefczyka.pl, tel. 801 600 100, adres korespondencyjny Kasy.
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostarczenia nagród, jak również 

w celach rozliczeniowych oraz opublikowania danych osobowych zwycięzców Konkursu na stronie internetowej kasastefczyka.pl, na łamach tytułu prasowego 
„Czas Stefczyka” oraz na portalach społecznościowych Kasy – na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych – 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także w celu ewentualnego prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Kasy oraz podmiotów powiązanych 
osobowo, kapitałowo lub systemowo z Kasą* oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to działania wykonywane są 
z prawnie uzasadnionym interesie SKOK – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą do zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego w Konkursie, 
przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych, a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Okresy te nie sumują się. 

5. Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit.  a) RODO w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie jego danych osobowych 
narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

7. Dane Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, a ponadto w przypadku wyrażenia przez Uczestnika Konkursu 
zgody na otrzymywanie informacji handlowych (zamieszczonej poniżej) konsekwencją przetwarzania będzie również otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji 
marketingowej na podany adres email lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących 
usług i produktów finansowych oferowanych przez Kasę oraz inne podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą, 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 niemożnością uczestnictwa w Konkursie.
9. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Konkursu będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub 

systemowo* z Kasą lub współpracujące z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. agenci 
Kasy oraz podmioty świadczące następujące usługi: marketingowe, sprzedażowe i inne usługi pomocnicze.

 Podpis Uczestnika Konkursu
10. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu Krzyżówkowego dostępnym w placówkach Kasy i na stronie www.kasastefczyka.pl/promocje_i_

konkursy/konkurs_krzyzowkowy i akceptuję jego postanowienia.
11. Oświadczam, że jestem twórcą Odpowiedzi na pytanie konkursowe i posiadam do niej autorskie prawa majątkowe, a nadto, że Odpowiedź na pytanie konkursowe 

nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, znaków towarowych czy dóbr osobistych podmiotów trzecich.
12. Wyrażam nieograniczoną terytorialnie i czasowo, a także nieodpłatną zgodę na wykonywanie zdjęć podczas uroczystości wręczenia Nagród oraz na wykorzystanie 

mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora lub Kasy, w serwisie społecznościowym Facebook prowadzonym pod adresem 
facebook.com/kasastefczyka.pl oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl, a także w tytule prasowym „Czas Stefczyka” w relacjach z Konkursu, w przypadku 
gdy zostanę nagrodzony w Konkursie Nagrodą. 

 Podpis Uczestnika Konkursu
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na przesyłanie informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących nowych usług i produktów 
oferowanych przez Kasę, jak również innych podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) poprzez następujące kanały komunikacji elektronicznej:
 email  telefon  wiadomości SMS

 Podpis Uczestnika Konkursu
 *  Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w placówkach Kasy oraz na stronie www. kasastefczyka.pl.
 ** Niepotrzebne skreślić.



RRSO: 6,53%

kasastefczyka.pl
801 600 100 
(koszt wg taryfy operatora)

Pożyczka
zabezpieczona hipoteką

500 000 zł
Gotówka do

na dowolny cel

RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny 
zdolności kredytowej. Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej – oprocentowanie oparte o WIBOR 6M – 
zmiana stopy może nastąpić raz na 6 miesięcy. Umowa o Pożyczkę Hipoteczną wymaga zabezpieczenia 
hipoteką wierzytelności wynikającej z tej umowy. Do uzyskania Pożyczki Hipotecznej niezbędne jest zawarcie 
umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności 
na kredytodawcę.


