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Szybko i wygodnie

RRSO: 11,42%

Polacy oczekują, by możliwość wzięcia pożyczki szła w parze z wygodą
i maksymalnym uproszczeniem formalności. Teraz z takiej możliwości
mogą skorzystać w Kasie Stefczyka dzięki Pożyczce Online.
Szczegóły na str. 3

AKTUALNOŚCI

słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
troska o młodych ludzi jest dla Zarządu Kasy Stefczyka oraz Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji
Finansowej inspiracją do wielu działań. Dlatego
Kasa jest Sponsorem Głównym Fundacji MG13 oraz
Partnerem Głównym Marcin Gortat Camp, dołożyliśmy więc swoją cegiełkę do startującej w sierpniu
XIV edycji spotkań gwiazdy NBA z najmłodszymi
zapaleńcami koszykówki, również z dziećmi z niepełnosprawnością. Od lat fundujemy stypendia
dla uczniów i studentów, którzy poza wyróżniającymi się wynikami w nauce angażują się również
w działalność na rzecz społeczności, charytatywną, naukową lub na rzecz środowiska lokalnego.
Wspieramy też działania prowadzone przez SKEF,
takie jak projekt edukacyjny „Żyj finansowo! czyli
jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, skierowany do młodzieży licealnej. To ostatni dzwonek,
żeby wkraczający w dorosłość młodzi ludzie poznali
niuanse świata finansów. Dzięki temu mogą uniknąć
wielu przykrych zdarzeń – podobnie jak uczestnicy
projektu edukacyjnego realizowanego przez SKEF,
a współfinansowanego przez Fundację Stefczyka:
„Pomóż oszczędzać młodzieży”.
Nie ma takiej osoby lub instytucji, która pomogłaby
wszystkim w ich kłopotach lub w ich uniknięciu.
Jednak jeśli pomożemy nawet niewielu, również
w samorozwoju – będzie to sukces.

liczby Kasy Stefczyka

6 940 000 000 zł
depozyty

6 010 000 000 zł

Senator KO
Krzysztof Brejza
przeprasza
Kasę Stefczyka
Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku senator KO Krzysztof Brejza zamieścił
na swoim profilu na Twitterze oraz wskazanych stronach i portalach internetowych przeprosiny skierowane do Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka. W tle bezpodstawne
łączenie jej z Amber Gold.

K

rzysztof Brejza przeprasza Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka
za naruszenie jej dóbr osobistych
w postaci dobrego imienia i renomy
poprzez rozpowszechnianie w mediach
bezpodstawnych sugestii, jakoby Kasa
Stefczyka finansowała rozruch oraz
działalność Amber Gold. Krzysztof
Brejza przyznaje, że Kasę Stefczyka
nie łączyły z Amber Gold żadne relacje biznesowe, a sugestie o przeciwnym charakterze wprowadzały opinię
publiczną w błąd co do działalności
Kasy Stefczyka, za co Krzysztof Brejza
wyraża ubolewanie – głosił komunikat
zamieszczony na portalach.
Jako członek Sejmowej Komisji
Śledczej do zbadania prawidłowości
i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów
wchodzących w skład Grupy Amber

Gold, Krzysztof Brejza usiłował mieszać działalność Amber Gold z działalnością pełnoprawnej instytucji
finansowej, jaką jest Kasa Stefczyka.
W lutym zeszłego roku, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy nakazał Brejzie opublikować na: stronie głównej strony internetowej Krzysztofa
Brejzy, stronie głównej portalu internetowego Interia.pl, stronie głównej
portalu internetowego Wiadomo.co
oraz stronie głównej portalu internetowego Tokfm.pl oświadczenie, w którym miał przyznać, że naruszył dobra
osobiste Kasy Stefczyka. Dodatkowo,
Krzysztof Brejza musiał przeprosić
Kasę Stefczyka na łamach: Dziennika
Rzeczpospolita oraz profilu w serwisie Twitter. Polityk odwołał się od
tamtego wyroku, ale po decyzji Sądu
Apelacyjnego musiał przeprosić za
swoje kłamstwa.

pożyczki

7 410 000 000 zł
aktywa

362

placówki

836 000

Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA CZERWIEC 2021 ROKU
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Szczegóły na str. 10
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OFERTA

Pożyczka Online
Polacy oczekują, by możliwość wzięcia pożyczki szła w parze z wygodą i maksymalnym uproszczeniem formalności. Teraz z takiej możliwości mogą skorzystać w Kasie Stefczyka dzięki Pożyczce Online.

C

oraz więcej spraw załatwiamy przez
Internet. Tak też robimy różnego rodzaju
zakupy – jest to przecież bardzo wygodny
sposób, by nabyć książkę, płytę, kurtkę,
a nawet materiały budowlane czy wycieczkę
last minute. Nierzadko zdarza się, że aby skorzystać z atrakcyjnej oferty, musimy dokonać
zakupu lub rezerwacji bardzo szybko, a nasze
chwilowe braki w domowym budżecie nam
to utrudniają. Kasa Stefczyka w takiej sytuacji proponuje skorzystać z Pożyczki Online
(RRSO: 11,42%).
Klienci Kasy Stefczyka mogą skorzystać
z Pożyczki Online, która umożliwia przeprowadzenie całego procesu wnioskowania
przez Internet – szybko i wygodnie przy swoim
komputerze. Na stronie kasastefczyka.pl
należy tylko wypełnić wniosek o pożyczkę,

w którym należy podać dane osobowe i teleadresowe, a także dotyczące zatrudnienia i otrzymywanego wynagrodzenia oraz
posiadanych zobowiązań finansowych. Nie
trzeba dostarczać żadnych dokumentów,
gdyż weryfikacja dochodu przeprowadzana
jest elektronicznie.
Dzięki takiej procedurze w kilka minut
zostanie przygotowana odpowiednia oferta
pożyczkowa. Na koniec pozostanie jedynie zaakceptować zaproponowaną kwotę
pożyczki i liczbę rat oraz warunki umowy
pożyczkowej. Przelew środków z pożyczki na
rachunek płatniczy IKS może nastąpić 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 indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania (RRSO) Pożyczki Online
wynosi 11,42%.

Pożyczka Online
w Kasie Stefczyka:
• nawet do 30 000 zł
• bez zaświadczeń o zarobkach
i dodatkowych formalności
• przyjazny i intuicyjny formularz
wniosku pożyczkowego
• szybka decyzja kredytowa
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kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

RRSO:

11,42%

Wejdź na
kasastefczyka.pl
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Wypełnij wniosek i dopasuj
pożyczkę do swoich potrzeb

Ciesz się pieniędzmi
nawet tego samego dnia!

Online oznacza przez
Internet i telefon. Jeśli
nie jesteś jeszcze Członkiem Kasy Stefczyka, to
zawarcie umowy powinno
być poprzedzone wizytą
w placówce i podpisaniem
deklaracji członkowskiej.
Decyzja kredytowa zależy
od indywidualnej oceny
zdolności kredytowej. RRSO
oznacza rzeczywistą roczną
stopę oprocentowania.
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Bezpieczna KASA

FOT. 123RF.COM

Razem więcej zdziałamy – wspólnie zadbajmy o bezpieczną KASĘ. Kontroluj swoją aktywność i urządzenia, z których obsługujesz swoje konto
w Kasie. Jeśli cokolwiek wzbudza Twój niepokój, daj nam znać.

Warto pamiętać – zasady cyberbezpieczeństwa:
1. Nie otwieraj załączników z niepewnych źródeł i nie klikaj
w podejrzane linki.
2. Sprawdzaj adresy stron WWW, na których się logujesz, a także
ich certyfikaty.
3. Regularnie aktualizuj urządzenia i oprogramowanie na komputerze i telefonie (system, aplikacje, przeglądarkę, antywirusy).
4. Twórz skomplikowane hasła, trudne do odgadnięcia przez
postronne osoby.
5. Nie używaj tego samego hasła do różnych kont oraz nie zapisuj
haseł na kartkach ani w plikach na komputerze.
6. Nie podawaj / nie wysyłaj swoich loginów i haseł innym osobom.
7. Nie loguj się przez publiczne, niezabezpieczone wi-fi do serwisu internetowego KASY i aplikacji mobilnej BE (bankowości
elektronicznej).
8. Nie loguj się do bankowości elektronicznej na urządzeniach
publicznie dostępnych, np. w hotelach, kafejkach internetowych.
9. Czytaj treść SMS-ów przed potwierdzeniem transakcji.
10. Nie podłączaj zewnętrznych nośników danych do swojego urządzenia, z którego obsługujesz bankowość KASY, jeśli nie masz
pewności co do ich bezpieczeństwa.
W naszej usłudze bankowości elektronicznej (BE) wykorzystano
szereg rozwiązań, dzięki którym korzystanie z niej jest bezpieczne. Są to:
4 C ZAS STEFC Z YK A

• indywidualny login i hasło użytkownika do serwisu internetowego,
• indywidualne hasło do serwisu telefonicznego,
• klawiatura ekranowa, która ogranicza możliwość podejrzenia
wpisywanego loginu i hasła przez internetowych przestępców,
• zasada oddzwaniania do użytkownika na podane przez niego
w placówce Kasy numery kontaktowe,
• dzienny i miesięczny limit przelewów,
• hasła jednorazowe,
• blokady dostępu,
• szyfrowanie transmisji – wszystkie czynności, od momentu wejścia na stronę logowania aż do wylogowania, są zaszyfrowane,
• wygasanie sesji – w przypadku braku aktywności na stronie dłużej
niż 5 minut sesja wygasa i niezbędne jest ponowne zalogowanie
się do serwisu internetowego.
Pamiętaj! Przedstawiciel Kasy nigdy nie poprosi Cię o przesłanie Twojego loginu i hasła e-mailem. Nie przesyłaj nikomu swoich
danych dostępowych do usługi bankowości elektronicznej.
• Nie uruchamiaj usługi bankowości elektronicznej przy użyciu
załączników lub odnośników otrzymanych pocztą e-mail.
• Nie wpisuj swoich danych osobowych, loginu i hasła w formularzach na stronach innych niż działające w domenie
kasastefczyka.pl.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Rusza Marcin Gortat Camp

Marcin Gortat jest jednym z najbardziej znanych i lubianych polskich sportowców. Jego karierę w lidze
NBA śledziły rzesze Polaków. Dzisiaj koszykarz jako
podziękowanie i spłatę długu, jaki zaciągnął wśród ludzi, którzy wielokrotnie w różnych sytuacjach wyciągali do niego swoją pomocną dłoń, organizuje Marcin
Gortat Camp. W sierpniu startuje już XIV edycja spotkań z najmłodszymi zapaleńcami koszykówki.

R

usza Marcin Gortat Camp. To coroczne
spotkania z młodymi adeptami koszykówki
organizowane przez Fundację MG13, których
głównym celem jest promowanie aktywności
fizycznej, sportu – szczególnie koszykówki –
wśród dzieci oraz zachęcenie do rozwijania
młodzieńczych pasji. Na ten cykl treningów,
odbywających się w całej Polsce, zapraszane są
dzieci w przedziale wiekowym 9–13 lat, które
mają okazję spotkać się z Marcinem Gortatem,
ale także z innymi z graczami, trenerami NBA
i reprezentacji Polski. Co roku młodzi kandydaci na koszykarzy uczą się i doskonalą umiejętności rzutów do kosza, podań, dryblingu,
kozłowania oraz postawy w obronie, a więc
wszystkiego, co decyduje o powodzeniu w tym
sporcie. W tym roku rusza już XIV edycja Marcin Gortat Camp, podczas której dzieci z Krakowa, Warszawy, Łodzi, Zgierza, Dąbrowy Górniczej, Płocka oraz Rumi będą miały okazję do
szlifowania swojej formy podczas treningów
z gwiazdą koszykówki.
Jeden z najwybitniejszych w historii polski
koszykarzy mocno angażuje się w popularyzowanie swojej dyscypliny także wśród młodzieży
niepełnosprawnej. W związku z tym jedne ze
spotkań w Krakowie i Warszawie zostaną właśnie im poświęcone. Dzieci poruszające się na
wózkach podobnie jak ich rówieśnicy zmierzą
się koszykarskimi zadaniami pod czujnym
okiem i przy asyście Marcina Gortata i jego
sztabu trenerskiego.
Podczas każdego ze spotkań zostaną wyłonieni najlepiej zapowiadający się młodzi
koszykarze. Dla zwycięzcy jednego z campów
Kasa Stefczyka ufundowała specjalną nagrodę
w postaci rocznego stypendium.
Marcin Gortat to ikona sportu i wielki
patriota. Ten znany sportowiec jest jedynym
Polakiem, który osiągnął wielki sukces w najlepszej koszykarskiej lidze NBA. Choć zakończył
już karierę zawodnika, to swoją pasję związaną
z koszykówką przekierował w całości na pracę
w Fundacji MG13, którą utworzył w 2009 r.
Jej celem jest pomoc młodym ludziom w realizacji ich marzeń sportowych.
INFOLINIA 801 600 100

Właśnie ta troska o młodych ludzi oraz wspieranie uzdolnionej młodzieży połączyły Kasę
Stefczyka z fundacją polskiego sportowca.
Współpraca i zasady fair play to wartości szczególnie bliskie Kasie Stefczyka jako instytucji

finansowej, która każdego roku przeznacza
środki na działalność charytatywną, sportową
i kulturalną. Kasa Stefczyka jest Sponsorem
Głównym Fundacji MG13 oraz Partnerem Głównym Marcin Gortat Camp.
C Z AS STEFC Z YK A 5
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„Myślę, decyduję, działam –
finanse dla najmłodszych”
W ostatnich miesiącach edukacja zmieniła swoje oblicze.
Zamknięcie szkół i nauka zdalna wymusiły poszukiwanie
nowych narzędzi edukacyjnych i stały się okazją do wykorzystania nieco mniej konwencjonalnych źródeł wiedzy.

W

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

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 materiałów 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 Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej.
Więcej informacji na stronie www.skef.pl
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REKLAMA NR 1853

ychodząc naprzeciw potrzebie edukacji ekonomicznej najmłodszych
uczestników rynku finansowego, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej opracowało autorski
pakiet dla uczniów klas I–III szkół
podstawowych „Myślę,
decyduję, działam –
finanse dla najmłodszych”. Może on zostać
włączony w program
nauczania szkolnego
z uwagi na zgodność
z podstawą programową,
jak również stanowić
materiał do indywidualnej nauki o pieniądzach,
zagadnieniach ekonomicznych i finansowych.
Rozsądnego gospodarowania pieniędzmi i oszczędzania
powinniśmy uczyć się od najmłodszych lat. Im wcześniej
zaczniemy stosować w życiu
pewne zasady i narzędzia,
tym skuteczniej będziemy
się nimi posługiwać. Dlatego
im szybciej dziecko wkroczy w świat finansów osobistych i nauczy się przedsiębiorczości, tym umiejętniej będzie gospodarowało
pieniędzmi w dorosłym życiu i uniknie wielu
problemów.
Nasz pakiet to idealna okazja do tego, aby
przekazać wiedzę poprzez zabawę, odkrywanie, działanie i twórcze rozwiązywanie
problemów.

AKTUALNOŚCI

Pożyczka na wakacje –
na co zwrócić uwagę
Lato w pełni, biura podróży kuszą atrakcyjnymi ofertami, ale na koncie pustki. W takiej sytuacji wiele osób sięga po pożyczkę na wakacje.
Na co zwrócić uwagę, zaciągając takie zobowiązanie?

WYBIERAJĄC POŻYCZKĘ, NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ
NA PONIŻSZE PARAMETRY:
Całkowita kwota kredytu/pożyczki – to suma, którą otrzymamy od
pożyczkodawcy „na rękę” do naszej dyspozycji. Nie obejmuje kredytowanych kosztów kredytu (nie wlicza się do niej kapitału kredytu,
który instytucja finansowa nam udostępnia na opłacenie kosztów
zaciągniętego zobowiązania).
Pozaodsetkowe koszty kredytu/pożyczki – to wszystkie opłaty
poza odsetkami, np. prowizja, opłata wstępna. Warto wiedzieć, że
pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe od całkowitej
kwoty kredytu.
Całkowity koszt kredytu/pożyczki – każdy pożyczkodawca ma
obowiązek poinformować pożyczkobiorcę o wszystkich kosztach,
które będzie zmuszony ponieść w związku z zaciągniętym zobowiązaniem. Są to zarówno odsetki, jak i pozaodsetkowe koszty kredytu.
Do najpopularniejszych kosztów związanych z pożyczką należą:
1. Prowizja – stanowi opłatę pobieraną za udzielenie pożyczki.
Podstawę jej naliczania stanowi najczęściej kwota udzielonego
kredytu. Każda instytucja ustala ją indywidualnie, stanowi ona
procent pożyczanej kwoty.
2. Opłata przygotowawcza – opłata za koszty związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do udzielenia pożyczki.
3. Ubezpieczenie pożyczki – nie każda pożyczka jest ubezpieczona, jeżeli jednak zaciągane przez nas zobowiązanie posiada
ubezpieczenie, warto zapoznać się z jego warunkami: jakie zdarzenia są nim objęte, a jakie nie oraz jaki jest jego koszt.
Całkowity kwota do zapłaty – z perspektywy pożyczkobiorcy najważniejszy parametr przy porównywaniu ofert pożyczkodawców:
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określa dokładną kwotę, którą trzeba zwrócić pożyczkodawcy w ustalonym umową terminie.
Okres kredytowania – czas, przez jaki będziemy zobligowani do
spłacania zobowiązania. Należy brać pod uwagę, że jeśli zdecydujemy
się na dłuższy okres, rata będzie niższa, ale całkowity koszt kredytu
będzie wyższy.
Oprocentowanie – konsument uzyskuje informacje, w jaki sposób
będą obliczane odsetki od otrzymanej pożyczki. Warto być świadomym,
że maksymalną wysokość odsetek ustalają przepisy Kodeksu cywilnego.
RRSO (roczna rzeczywista stopa oprocentowania) – oznacza całkowity koszt, jaki poniesiemy w ciągu roku w związku z wzięciem
kredytu, wyrażony procentowo. Wskaźnik RRSO może być przydatny
przy porównywaniu ofert pożyczek.
NA CO JESZCZE ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Czytając umowę pożyczki, warto upewnić się co do warunków wcześniejszej spłaty, możliwości dokonywania nadpłat oraz sposobie naliczania wpłacanych pieniędzy.
Ponadto należy zawczasu zorientować się, jakie są warunki
tzw. wakacji kredytowych (możliwość przesunięcia płatności raty) lub
restrukturyzacji pożyczki w sytuacji, gdyby nasza sytuacja życiowa
się zmieniła i spłacanie pożyczki byłoby problematyczne. Pod tym
kątem należy także sprawdzić, jak umowa pożyczki reguluje kwestie
odpłatności za działania windykacyjne oraz jakie konsekwencje czekają na nierzetelnych pożyczkobiorców.
Każdy z nas marzy o chwili wytchnienia na wakacjach. Przed zaciągnięciem zobowiązania na wymarzony wyjazd dobrze jest porównać
kilka ofert, aby wybrać tę najkorzystniejszą.
KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK
specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego
w Ośrodku Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie
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DECYDUJEMY SIĘ NA POŻYCZKĘ – LEPIEJ WYBRAĆ BANK LUB SKOK
CZY FIRMĘ POŻYCZKOWĄ TYPU „CHWILÓWKA”?
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie bez przeanalizowania konkretnej oferty. W celu wyboru najkorzystniejszej
pożyczki warto skorzystać z dostępnych w Internecie porównywarek czy rankingów pożyczek lub skorzystać z pomocy doradcy
finansowego.

FOT. 123RF.COM

CZY WARTO BRAĆ POŻYCZKĘ NA WAKACJE?
Jeżeli istnieje możliwość zaplanowania wakacji i systematycznego
odkładania na ten cel, to z perspektywy naszego portfela lepiej
wybrać oszczędzanie. Czasami jednak nie planujemy wyjazdu, a trafia się szansa na stosunkowo tanie wakacje (np. last minute) i wtedy
najczęściej sięgamy po pożyczkę. Należy jednak mieć świadomość,
że każda pożyczka wiąże się z kosztami i nigdy nie oddajemy tylko
tyle, ile pożyczyliśmy. Za każdym razem przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego musimy poważnie się zastanowić, czy stać nas
będzie na spłacanie pożyczki, a rata nie obciąży zanadto domowego
budżetu.
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Czas myśleć o szkole

FOT. 123RF.COM

Półmetek wakacji już za nami. Coraz bliżej do dzwonka na pierwszą lekcję
roku szkolnego 2021/2022. Zapowiedzi Ministerstwa Edukacji wskazują,
że nauka rozpocznie się stacjonarnie, czyli w klasowych ławkach. Wiele
wskazuje również na to, że większość rodziców też będzie pracować stacjonarnie. Warto więc już teraz pomyśleć o zapewnieniu kontaktu między rodzicami a dziećmi. Będzie łatwy dzięki sieci „w naszej Rodzinie” i e-bankowości
Kasy Stefczyka, która ułatwia zasilanie konta abonenta.

N

owy Pakiet Pełny dla Klientów to tysiące
minut rozmów, tysiące SMS-ów i MMS-ów
oraz 10 GB przestrzeni w Internecie. To
wszystko za zaledwie 19 zł miesięcznie.
Pakiet Pełny dla Klientów można aktywować telefonicznie pod numerem naszego biura
telefonicznej obsługi: 536 699 999, którego
pracownicy służą wszechstronną informacją
i pomocą w uruchomieniu funkcji. Pakiet
Pełny jest pakietem cyklicznym. Odnawia się sam, pod warunkiem posiadania
środków na koncie. Jego miesięczny koszt
to zaledwie 19 zł. Za tę kwotę uzyskujemy
dostęp do następujących usług: 10 GB transmisji danych w Internecie, 4000 minut na rozmowy do wszystkich sieci (również na numery
8 C ZAS STEFC Z YK A

stacjonarne) oraz 4000 SMS-ów lub MMS-ów.
Wszystkie wymienione limity są ważne przez
30 dni. Po zakończeniu pakietu niewykorzystane limity usług przepadają, a więc opłaca
się jak najszybciej i jak najpełniej korzystać
z tej oferty.
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
ograniczona 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 Pakietu Pełnego. Można też kupić
doładowanie dodatkowego limitu 500 MB
transmisji danych w Internecie, wybierając na
klawiaturze telefonu *121*11*11# (koszt 3,50 zł).
Natomiast *121*11*12# (koszt 10 zł) wybieramy
przy aktywacji dodatkowego limitu 3 GB transmisji danych.
To kolejna nowoczesna usługa, którą oferuje swoim Klientom telefonia „w naszej
Rodzinie”. Opłacać ją można nie tylko przelewem w placówce Kasy Stefczyka, ale również z domu za pomocą konta internetowego.
Warto wiedzieć, że Kasa Stefczyka umożliwia internetowy dostęp do konta przez
24 godziny na dobę w ramach usługi bankowości elektronicznej.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Wakacyjna ochrona ubezpieczeniowa
Okres urlopowy, szczególnie w tym roku, staramy się wykorzystać
maksymalnie. Teraz, kiedy możemy oddychać pełną piersią, bez
maseczek, chętnie korzystamy z ofert wypoczynku zarówno za granicą,
jak i w Polsce. Jednak gwarancją udanego wypoczynku jest nie tylko
piękna pogoda, lecz także poczucie bezpieczeństwa. Nawet najbardziej
luksusowe wakacje może zepsuć niespodziewane wydarzenie. Warto
więc zadbać na ten czas o kompletną ochronę ubezpieczeniową.

P

lanowane czy spontaniczne wyjazdy, podczas których mamy
zamiar porządnie wypocząć od codzienności, muszą być jednak
poprzedzone chwilą refleksji na temat ubezpieczenia. Wyjeżdżamy
w różne miejsca, w Polsce i zagranicą, więc powinniśmy pamiętać
o zagrożeniach, jakie na nas czyhają – zarówno te związane z samym
wyjazdem, jak i pozostawionym mieniem. Dlatego trzeba mieć na uwadze
wykupienie kompletnego ubezpieczenia, a takie oferuje np. SALTUS
Ubezpieczenia.

Gdy wyjeżdżasz za granicę
Zagraniczny wyjazd zawsze jest spotkaniem z inną rzeczywistością.
Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to także ochrony zdrowia. Nawet
niegroźna choroba czy rana mogą wymagać wizyty u lekarza, co z reguły
wiąże się z niemałymi kosztami. A te rosną do tysięcy, a nawet dziesiątek
tysięcy euro, jeżeli konieczne będzie pozostanie w szpitalu – na przykład
po poważniejszej kontuzji. W takich sytuacjach posiadanie ubezpieczenia
turystycznego jest niezbędne. Dzięki ubezpieczeniu SALTUS – Moja Podróż
z polisy pokrywane są wszelkie koszty związane z pomocą medyczną,
np. dojazd lekarza, konieczność leczenia w szpitalu czy transport
medyczny. Poza tym ochroną objęta jest także utrata bagażu lub
dokumentów oraz OC w życiu prywatnym.
Przy wyjazdach zagranicznych należy także pamiętać o wykupieniu
dodatkowej opcji, która obejmuje ochroną szkody powstałe w związku
z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, np. turystyki
wysokogórskiej czy nurkowania.
Gdy spędzasz wakacje w Polsce
W przypadku wakacji spędzanych w Polsce warto zaopatrzyć się
w ubezpieczenie NNW. Dzięki niemu można liczyć na wypłatę
odszkodowania na powrót do zdrowia czy w przypadku śmierci.
Ubezpieczenie SALTUS – Moje Bezpieczeństwo daje gwarancje wypłaty
środków w przypadku uszczerbku na zdrowiu w NNW, pobytu w szpitalu
w NNW, a także w konsekwencji uprawiania sportów wysokiego ryzyka.
Gdy przydarzy się wypadek
Jeżeli już zdarzył się nam nieszczęśliwy wypadek, to powrót do zdrowia
może oznaczać długą i kosztowną terapię bądź rehabilitację. Warto
pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowotnym SALTUS – Kuracja, które
INFOLINIA 801 600 100

FOT. 123RF.COM

Gdy zostawiasz pusty dom
Korzystanie z pięknej pogody w wakacje zawsze wiąże się z pozostawieniem
bez opieki domu czy mieszkania. To z kolei staje się stosunkowo łatwym
celem dla włamywaczy oraz złodziei – i to niezależnie od tego, czy
opuszczamy nasze siedlisko na jeden dzień, czy na dwa tygodnie. Poza
tym coraz częstsze niespodzianki, jakie sprawia nam pogoda, np. huragan
czy powódź, mogą wyrządzić olbrzymie szkody. Warto więc skorzystać
z ubezpieczenia SALTUS Mój DOM i ochronić swój majątek na wypadek
kradzieży z włamaniem oraz rozboju, pożaru, zalania i przepięć. Polisę
taką można wykupić również tylko na czas wyjazdu.

umożliwi szybki powrót do sprawności po nieszczęśliwym wypadku
dzięki badaniom diagnostycznym, a w przypadku długiej czy
skomplikowanej rekonwalescencji możliwość wypożyczenia lub zakupu
sprzętu rehabilitacyjnego.
Gdy wyjeżdżasz własnym samochodem
W przypadku wyjazdu na wakacje własnym pojazdem trzeba mieć
na uwadze także to, że w drodze mogą zdarzyć się nieprzewidziane
sytuacje, nawet jeśli mamy zadbany i przygotowany do jazdy
samochód. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC może być
niewystarczające, dlatego warto zaopatrzyć się w odpowiedni pakiet
Assistance. Dzięki temu w razie awarii w trasie można liczyć np. na
holowanie samochodu do warsztatu, pojazd zastępczy, dostarczenie
paliwa oraz wymianę opon.
Dystrybutorem ubezpieczeń komunikacyjnych w placówkach Stefczyk
Finanse jest Asekuracja sp. z o.o.
W ubezpieczenia SALTUS Ubezpieczenia na okres wakacji czy
podróży można zaopatrzyć się w placówkach Kasy Stefczyka.
Dostępne są one w specjalnym pakiecie, więc nie trzeba kupować
każdego oddzielnie. Poza tym specjaliści w placówce udzielą wszelkich
informacji i zapoznają z całą ofertą ubezpieczeniową. Zapraszamy.
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Poleć książkę, która łączy
pokolenia, i wygraj!
Zapraszamy Członków SKEF i SKOK do udziału w kolejnym konkursie: „Lektura łącząca
pokolenia”. Do wygrania nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

K

onkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i rozpoczął się 1 lipca 2021 r. Aby wziąć udział
w konkursie, należy posiadać status Członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
Należy zapoznać się z regulaminem konkursu i napisać pracę
na temat:

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

Uzasadnij swój wybór, dzieląc się swoimi refleksami.
Swoją pracę konkursową prześlij wraz z formularzem zgłoszeniowym 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)
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne: nagroda
główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu,
formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie https://www.skef.pl/
stowarzyszenie/nasza-wiez-czlonkowska-konkursy/.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !

Wybierz wyciąg elektroniczny
zamiast papierowego
W dobie Internetu, kiedy dostęp do poczty elektronicznej jest już powszechny, korespondencja w formie
papierowej powoli odchodzi w przeszłość. Dzięki cyfryzacji coraz więcej różnego rodzaju dokumentów
zastępowanych jest przez ich elektroniczne odpowiedniki, gdyż są one po prostu praktyczniejsze.
Tak też jest w Kasie Stefczyka, która zachęca swoich Członków, by także podążali za tym trendem.

K

asa Stefczyka idzie z duchem czasu i stara się dzięki digitalizacji
uprościć, ułatwić i przyspieszyć obsługę Klientów. Coraz więcej
procesów odbywa się zdalnie, nawet otrzymanie pożyczki może odbyć
się bez wizyty w placówce. Wszytko zmierza ku temu, by zwiększyć
komfort obsługi. Kasa Stefczyka zachęca także wszystkich Członków,
by w komunikacji z nią zrezygnowali z papierowej korespondencji na
rzecz poczty elektronicznej, również w zakresie miesięcznych wyciągów
z rachunków płatniczych.
Warto pamiętać, że e-mail to bezpieczna forma komunikacji, gdyż
poczta wysłana tą drogą dociera na wskazany adres odbiorcy, pomijając pośrednictwo np. listonosza. Poza tym odbywa się natychmiastowo.
Wyciąg z rachunku płatniczego dotrze więc w określonym czasie i tylko
do wskazanego odbiorcy. Ponadto zmiana sposobu przekazywania przez
Kasę miesięcznych wyciągów z rachunków płatniczych i innych dokumentów produktowych na adres e-mail to oszczędność papieru, co wiąże
się także z ochroną środowiska.
Zmiany sposobu otrzymywania korespondencji można dokonać:
• po zalogowaniu na swoje konto w bankowości elektronicznej,
• pod numerem 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora),
• osobiście w placówce.
Uwaga!
Jeszcze tylko do 13.08.2021 r. można zgłosić udział w konkursie
„Wygraj rower”, w którym do wygrania są rowery marki Kross. Aby
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zagrać o nagrodę, należy dokonać zmiany sposobu otrzymywania
dokumentów od Kasy Stefczyka na elektroniczny oraz na stronie
www.kasastefczyka.pl/wygrajrower wypełnić formularz i odpowiedzieć na zawarte w nim pytanie konkursowe. Można to zrobić także
w placówce.
Konkurs „Wygraj rower” trwa od 15.02.2021 r. do 30.08.2021 r., a zgłoszenia przyjmowane są do 13.08.2021 r. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w placówkach oraz na www.kasastefczyka.pl/
wygrajrower.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane Uczestnika Konkursu:
Imię*:

Nazwisko*:

Ulica*:

Miejscowość*:

Nr domu*:

Nr lokalu:

Kod pocztowy*:

E-mail:

Telefon kontaktowy*:
Nazwa SKOK, której jestem członkiem*:
Nr członkowski w SKOK*:
Adres oddziału SKOK, której jestem członkiem*:
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.”

INFOLINIA 801 600 100
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*pola obowiązkowe
Formularz należy wypełnić drukowanymi literami.
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Sprawdź, co się dzieje w Twojej Kasie
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 czerwcu 2021 roku.

Z

arząd Kasy podjął decyzję o kontynuowaniu posiedzeń Zarządu z zachowaniem środków
ostrożności – posiedzenia odbywają się w formule mieszanej, stacjonarnie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
CZERWIEC 2021
W czerwcu posiedzenia Zarządu
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
odbyły się pięć razy:
– 1 czerwca,
– 8 czerwca,
– 15 czerwca,
– 23 czerwca,
– 29 czerwca.
Zagadnienia, które były omawiane na
posiedzeniach Zarządu, dotyczyły oceny
bieżącej sytuacji Kasy, opracowania i wprowadzenia stosownych procedur bezpieczeństwa związanych z zapewnieniem ciągłości działania placówek, stałego dostępu
naszych Członków do swoich środków
finansowych oraz wdrożenia w Kasie
możliwości świadczenia usług za pośrednictwem kanałów zdalnych, dzięki czemu
oferta Kasy poszerzyła się o możliwość
wystąpienia o kredyt czy założenia lokaty
bez konieczności wizyty w placówce Kasy.
1. Omówienie bieżących spraw, w szczególności dotyczących:
a) działań marketingowych i inicjatyw
z zakresu działalności społecznej
i oświatowo-kulturalnej oraz współdziałania w tym celu z organizacjami
społecznymi, np. dofinansowanie
przez Fundację Stefczyka:
○○ wsparcie działalności statutowej Fundacji „Bajkowa Fabryka Nadziei”;
○○ wsparcie finansowe Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach, Stowarzyszenia „Radość Serca”
w Elblągu i Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 11 w Sosnowcu;
○○ dofinansowanie organizacji wydarzeń:
XXIII Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Organowej w katedrze w Pelplinie oraz XXIII Mariackich Wieczorów
Kameralnych w bazylice Mariackiej
w Koronowie w dniach 7 lipca – 25 sierpnia 2021 r. organizowanych przez Fundację Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré
oraz XXVIII Festiwalu Muzycznego Dni
Drozdowa organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży;
b) sytuacji w placówkach sprzedażowych z uwzględnieniem aspektu
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dotyczącego budowania i umacniania
więzi członkowskiej, a także jeszcze
lepszego reagowania na potrzeby
Członków Kasy:
○○ Konkurs „Wygraj rower” – aby wziąć
udział w konkursie, należy wybrać
elektroniczny sposób otrzymywania dokumentów zamiast poczty
tradycyjnej:
DDpo zalogowaniu na swoje konto w bankowości elektronicznej,
DDpod numerem infolinii: 801 600 100
(koszt wg taryfy operatora),
DDosobiście w placówce,
a także wypełnić formularz konkursowy.
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
a) zatwierdzenia do stosowania jednolitych wzorów następujących druków:
DDumowa pożyczki gospodarczej,
DDumowa kredytu wysokokwotowego
gospodarczego,
DDumowa o linię pożyczkową w rachunku
bieżącym Tandem
DDumowa kredytu inwestycyjnego
III Sektor,
DDumowa o linię obrotową III Sektor,
DDprotokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji do Ogólnej Składnicy
Akt,
DDprotokół wydania/zwrotu oryginału
dokumentu z Ogólnej Składnicy Akt,
DDprotokół przekazania dokumentacji
do zniszczenia;
b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów następujących
produktów:
DDe-Lokata dla przedsiębiorczych
Tandem,
DDLokata dla przedsiębiorczych Tandem,
DDe-Lokata nieodnawialna,
DDLokata rentierska,
DDLokata systematycznego oszczędzania
z typem zakończenia na IKS,
DDLokata terminowa nieodnawialna,
DDRachunek Oszczędnościowy Moja
Skarbonka,
DDRachunek Oszczędnościowy,
DDRachunek/ Książeczka Systematycznego Oszczędzania (KSO);
c) zatwierdzenia dokumentacji i procedur
regulujących pracę w Kasie Stefczyka:

PR16.02/03 Metodyka oceny adekwatności kapitałowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka – wyd. VI;
PR02.04.01/43 Instrukcja zawierania
umów Kredytu za pomocą Elektronicznych Kanałów Komunikacji (zdalnie)
przez Konsultantów Oddziału Wirtualnego Kasy Stefczyka – wyd. I;
d) podjęcie uchwały dotyczącej wypłaty
udziałów i wkładów byłym Członkom,
których członkostwo ustało w roku
2020, oraz udziałów ponadobowiązkowych Członkom Kasy, którzy zgłosili
żądanie wypłaty w roku 2020 r.;
e) podjęcie uchwały o likwidacji
placówek:
○○ Zduńska Wola, ul. Łaska 21;
○○ Końskie, ul. Piłsudskiego 35;
f) podjęcie uchwały dotyczącej otwarcia
placówki partnerskiej:
○○ Radlin, ul. Rogozina 60.
ZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI SKOK IM. FRANCISZKA
STEFCZYKA
W dniu 7 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka, które w związku
z utrzymującym się stanem zagrożenia
epidemicznego odbyło się w formule
mieszanej: stacjonarnie przy ul. Legionów
126-128 w Gdyni dla tych Przedstawicieli,
którzy zgłosili wolę przybycia, oraz przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, dla
pozostałych Przedstawicieli.
Podczas Zwyczajnego Zebrania
Przedstawicieli:
1. podjęto uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki i Sprawozdania finansowego SKOK im. Franciszka Stefczyka za
okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
2. podjęto uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
SKOK im. Franciszka Stefczyka za
2020 r.;
3. podjęto uchwałę w przedmiocie zmian
w Statucie Kasy;
4. podjęto uchwałę w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
SKOK im. Franciszka Stefczyka za okres
od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
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AKTUALNOŚCI

Projekt edukacyjny „Pomóż
oszczędzać młodzieży”
15 czerwca 2021 roku pożegnaliśmy się z podopiecznymi Europejskiego Centrum
Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Od lutego brali oni udział w projekcie
edukacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
oraz współfinansowanym przez Fundację Stefczyka „Pomóż oszczędzać młodzieży”.

Z

założenia celem projektu było wsparcie
młodzieży w edukacji finansowej i lepsze przygotowanie do procesu usamodzielniania. Kiedy na początku projektu zapytaliśmy młodych ludzi, czy umieją planować
swoje wydatki i czy uważają się za osoby
oszczędne, zadania były mocno podzielone.
Zbieranie paragonów, comiesięczna praca
nad osobistymi budżetami, udział w pięciu
warsztatach z zakresu edukacji finansowej
sprawiły, że większość z uczestników zdecydowanie wyżej zaczęła oceniać wiedzę
oraz swoje umiejętności finansowe. Udział
w projekcie spełnił ich oczekiwania – jak sami
powiedzieli, zaczęli bardziej kontrolować
swoje wydatki, zarządzać nimi, zdobyli wiedzę na temat finansów i zaczęli oszczędzać.
Więcej na temat projektu „Pomóż oszczędzać młodzieży” na stronie https://www.skef.
pl/projekty/pomoz-oszczedzac-mlodziezy/

REKLAMA NR 1853

MAGDALENA NASTRABASZ
specjalista ds. prawnych SKEF

INFOLINIA 801 600 100
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Poleć Zyskaj
Kasę

kasę!

kasastefczyka.pl
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Promocja POLEĆ NAS VI, skierowana do pełnoletnich Klientów, obowiązuje od 1.01 do 31.12.2021 r.
Warunki promocji zostały określone w regulaminie dostępnym w placówkach oraz na kasastefczyka.pl.

OFERTA

Szkolne wydatki

Sierpień to drugi miesiąc wakacji. W tym czasie dzieci starają się maksymalnie wykorzystać
wolne dni, a rodzice myślą o rozpoczynającym się niebawem roku szkolnym. To jest bowiem
najwłaściwszy czas, by spokojnie zaplanować wydatki związane z rozpoczęciem obowiązku
szkolnego, a te czasami są niemałe. Pomocą w tym przypadku może być Pożyczka Zaratka
(RRSO: 7,23%) w Kasie Stefczyka.

P

owoli zbliża się początek roku szkolnego.
Dla uczniów oznacza to koniec beztroski
i powrót do codziennych obowiązków oraz
nauki. Rodzice natomiast w związku z tym
muszą liczyć się z dodatkowymi wydatkami.
Pomoc państwa w tym zakresie jest często
niewystarczająca, ponieważ co roku rodzice
wydają średnio ok. 1000 zł na dziecko: na plecaki, piórniki, zeszyty, książki czy też droższe
pomoce naukowe, jak tablet czy laptop – a te
mają swoją cenę.
Rodzicom, którzy szykują swoje dzieci na
rozpoczęcie roku szkolnego, Kasa Stefczyka proponuje atrakcyjną ofertę. 25 zł raty miesięcznej
za każdy pożyczony 1000 zł – tak najprościej
można przedstawić Pożyczkę Zaratka w Kasie
Stefczyka. Jest to zatem rozwiązanie na miarę
tych, którzy potrzebują niewielkich kwot, np. na
sfinansowanie szkolnej wyprawki, a jednocześnie oczekują atrakcyjnych rat.
INFOLINIA 801 600 100

Pożyczkę Zaratka można otrzymać w kwotach:
1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, natomiast
miesięczna rata, w zależności od wysokości
pożyczki, to jedynie 25 zł za każdy pożyczony
1000 zł.
Przykład reprezentatywny z dnia 1.07.2021 r.
dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu
wynosi 4000,00 zł. Zmienna roczna stopa
oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu
wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł)
wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania
umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 95,80 zł oraz ostatnia, 48. rata: 96,03 zł.
Całkowita kwota do zapłaty: 4598,63 zł, w tym
odsetki: 598,63 zł.
Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach: 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla
Członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy

przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności
kredytowej. Minimalny i maksymalny okres
spłaty Pożyczki Zaratka wynosi 48 miesięcy.

Atuty Pożyczki
Zaratka:
• niska rata – tylko 25 zł miesięcznej
spłaty za każdy pożyczony 1000 zł!
• 0 zł prowizji
• szybka decyzja kredytowa –
wstępna informacja nawet
w 15 minut
• możliwość ustalenia dnia spłaty
miesięcznej raty, np. tuż po
otrzymaniu wynagrodzenia
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Płać telefonem i zyskaj
nawet

170 zł!

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.

OFERTA

Kredyt Hipoteczny

Popyt na mieszkania wciąż rośnie, a niskie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych często przyspiesza decyzję o zakupie mieszkania. Wydaje się, że teraz
jest najwłaściwszy moment na kupno własnego M. Warto więc sprawdzić zalety
Kredytu Hipotecznego (RRSO: 3,62%) w Kasie Stefczyka.

M

ożna prognozować, że rosnący popyt na
mieszkania czy domy będzie w najbliższym czasie utrzymywać się. Wiązać się z tym
będzie także wzrost cen, szczególnie nieruchomości z rynku wtórnego. Warto więc teraz
rozważyć zakup swojego lokum, tym bardziej
jeśli wiąże się to z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Konieczne jest więc zbadanie rynku
i sprawdzenie zarówno ofert nieruchomości,
jak i warunków otrzymania i spłaty kredytu
mieszkaniowego. Co więc zależy rozważyć?
Poza wysokością raty trzeba wziąć pod uwagę
wysokość kosztów uruchomienia kredytu. Nie
bez znaczenia jest także wymagany do wniesienia minimalny wkład własny.
Co proponuje Kasa Stefczyka w zakresie? To
Kredyt Hipoteczny na zakup lub remont domu
czy mieszkania, a także zakup działki budowlanej lub wykup prawa do lokalu. Może zostać
udzielony nawet w kwocie 2 milionów zł –
INFOLINIA 801 600 100

maksymalnie od 60% do 80% wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej lub od 30%
do 50% wartości nieruchomości komercyjnej.
Okres kredytowania może wynosić od 5 do 30
lat. Oferta ta umożliwia także skorzystanie
z obniżek oprocentowania. Kredyt Hipoteczny
w Kasie Stefczyka udzielany jest wyłącznie
w polskiej walucie i spłacany jest w comiesięcznych ratach w równej wysokości.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
(RRSO) wynosi 3,62%.
Kredyt Hipoteczny dostępny dla osób posiadających środki na wkład własny w wysokości minimum 20%. Wymóg ten nie dotyczy
przeznaczenia środków na cele remontowe.
Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej
(oprocentowanie oparte o WIBOR 6M – zmiana
stopy może nastąpić raz na 6 miesięcy). Umowa
o Kredyt Hipoteczny wymaga zabezpieczenia hipoteką wierzytelności wynikającej z tej

umowy. Do uzyskania Kredytu Hipotecznego
niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia
nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń
losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę. Kredyt udzielany jest w polskiej walucie. Dla kredytu powyżej 500 000 zł wymagany
staż członkowski powyżej 12 miesięcy.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej.

Kredyt Hipoteczny
w Kasie Stefczyka:
• kwota nawet do 2 000 000 zł
• dogodny okres kredytowania –
od 5 do 30 lat
• atrakcyjne oprocentowanie
z możliwością uzyskania obniżek
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PORADNIKI

Gdzie szukać porad finansowych,
finansowo-prawnych
oraz konsumenckich?
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.

C

złonków Kasy Stefczyka łączy więź
dzięki przynależności do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Składki
członkowskie wnoszone przez Członków
umożliwiają SKEF prowadzenie doradztwa,
podejmowanie licznych inicjatyw edukacyjnych i działań charytatywnych.
Członkowie Stowarzyszenia mogą:
• korzystać z bezpłatnych porad prawno-konsumenckich w prowadzonych przez SKEF
Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego 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 zasięgu ogólnopolskim realizowanych przez
SKEF.
W ramach swoich celów statutowych Stowarzyszenie 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 zadłużenia w Polsce i wspieramy osoby borykające 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 podejmowaniu 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 niezbędnego sprzętu AGD, samochodu, wymarzonego
mieszkania czy domu. Jeśli posiadamy pełną
świadomość tego, czym jest kredyt, i zdajemy
sobie sprawę z konsekwencji zaciągania zobowiązań, z pewnością będziemy rozsądniej
podejmować decyzje i na bieżąco analizować
swoją sytuację finansową.
Znaczna większość kredytobiorców zaciągając zobowiązanie, deklaruje, że chce
go spłacić zgodnie z zawartą umową. Jednak
los bywa nieprzewidywalny, a nasze dobre

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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chęci czasem mogą okazać się niewystarczające. Nieprzemyślane decyzje kredytowe,
brak podstawowej wiedzy czy utrata płynności finansowej to tylko niektóre przyczyny popadania w spiralę zadłużenia i stan
niewypłacalności.

PORĘCZANIE KREDYTÓW
Poważny problem stanowi także bezrefleksyjne 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. Nierzadko kredyty zaciągane są dla osób trzecich, 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 odsetek wszystkich kredytobiorców. Nie możemy tych osób mylić z kredytobiorcami,
którzy zaciągają nowe zobowiązania w celu
spłaty już istniejących długów. Ich celem nie
jest wyłudzenie kredytu i bezprawne wzbogacenie się, ale wyjście z pętli kredytowej.
Niestety, robią to zazwyczaj nieumiejętnie
i przez to jeszcze bardziej pogłębiają swój
stan zadłużenia.
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PORADNIKI
USŁUGI DORADCZE ODFIK
ŚWIADCZONE SĄ W ZAKRESIE:
• pomocy w określeniu finansowej i prawnej
sytuacji Klienta,
• przekazywania informacji o przysługujących Klientowi prawach i uprawnieniach
konsumenckich,
• wyjaśnienia procedur kredytowych,
• doradztwa w zakresie budżetu domowego,
• wyjaśnienia zagadnień związanych z nadmiernym zadłużeniem.
PORTAL WWW.SKEF.PL
Wielkim wsparciem dla każdego zainteresowanego problematyką finansów – czy to dla
osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym
zakresie, czy mających problemy ze spłatą swoich zobowiązań – jest nasz portal internetowy
www.skef.pl
Poza opisem projektów edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, średnich czy projektów edukacyjnych dla seniorów
publikowanych jest bardzo wiele cennych artykułów poradnikowych.
Na szczególną uwagę i polecenie zasługuje
cotygodniowa PORADA TYGODNIA. W każdy
poniedziałek na portalu ukazuje się nowy
artykuł odpowiadający na konkretne pytanie, 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 wierzycieli przez komorników?
• Czy można zrzec się dziedziczenia, aby uniknąć 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 hipotecznego?
• Restrukturyzacja zadłużenia – wyjaśnienie procedury restrukturyzacji zadłużenia w przypadku wystąpienia problemów
finansowych.
Na te pytania i wiele, wiele innych odpowiedź uzyskamy, wchodząc na stronę
www.skef.pl
Serdecznie zapraszamy.

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.

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.

***
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Nasi specjaliści czekają na Państwa telefony, e-maile codziennie od poniedziałku do
czwartku. Przedstawiamy dane kontaktowe
Ośrodków.
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Jedna perfekcyjnie
DOPASOWANA RATA
60

84

119

10 000 zł

194 zł

147 zł

112 zł

25 000 zł

484 zł

366 zł

280 zł

50 000 zł

967 zł

731 zł

559 zł

80 000 zł

1547 zł

1169 zł

894 zł

miesięcznych miesięczne miesięcznych
rat
raty
rat

60 d n

be z r a i
t
RRSO tylko 6,22%

prowizji

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Maksymalna
kwota pożyczki, o którą zawnioskujesz bez wychodzenia z domu, wynosi 100 tys. złotych. Pożyczka Fit bez wychodzenia z domu dostępna jedynie dla Klientów Kasy Stefczyka Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności
kredytowej. Koszt połączenia wg taryfy operatora. Pożyczka Fit to najtańszy kredyt konsolidacyjny wg rankingu serwisu
www.17bankow.com, stan na marzec 2021 r. 60 dni bez rat dotyczy możliwości odroczenia spłaty pierwszej raty.

Przykład reprezentatywny 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 obowiązywania umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 955,05 zł oraz ostatnia, 107. rata:
954,76
zł.STEFC
Całkowita
kwota do zapłaty: 102 190,06 zł, w tym odsetki: 23 190,06 zł.
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WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

HISTORIA

INFOLINIA 801 600 100

6 sierpnia 1942 – został zamordowany Janusz Korczak, polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz,
publicysta i działacz społeczny.
6 sierpnia Niemcy eskortowali z Domu
Sierot przy ul. Siennej 16 i Śliskiej 9
w Warszawie grupę dzieci i pracowników oraz wychowawcę Janusza
Korczaka – około 200 osób. Od 22
lipca w ramach ostatecznej likwidacji getta warszawskiego codziennie
ewakuowano tysiące Żydów ze szpitali, zakładów opiekuńczych i domów
dziecka. Cała grupa przeszła na plac
przeładunkowy – Umschlagplatz, na
którym podopiecznych odłączono
od ich nauczycieli i ładowano do wagonów. Janusz Korczak miał możliwość pozostania w mieście, ale uznał,
że jego obowiązkiem jest pozostać
przy wychowankach aż do końca.
Nie wyobrażał sobie, że mógłby ich
pozostawić samych w tak strasznej
dla nich chwili. Wszystkich wywieziono do obozu zagłady w Treblince
i uśmiercono w komorach gazowych.
Janusz Korczak (pseudonim literacki;
właściwe nazwisko: Henryk Goldszmit) urodził się 22 lipca 1878 lub 1879
w Warszawie. W 1905 uzyskał dyplom
lekarza na Uniwersytecie Warszawskim. Do 1912 pracował jako lekarz
w Szpitalu Dziecięcym im. Bersohnów
i Baumanów, następnie (1912–1942)
kierował Domem Sierot dla dzieci żydowskich. W 1919 przyłączył się do tworzenia Naszego Domu w Pruszkowie,
w 1928 – w Warszawie. Był prekursorem działań na rzecz praw dziecka-człowieka. Popularyzował swoje idee
wychowawcze. Jest autorem wielu publikacji, m.in.: Dzieci ulicy (1901), Koszałki Opałki (1905), Mośki, Joski i Srule (1910), Król Maciuś Pierwszy (1923),
Kiedy znów będę mały (1925), Prawa
dziecka do szacunku (1929), Senat szaleńców (1931), Pedagogika żartobliwa
(1933), Kajtuś czarodziej (1935).
Źródło: muzhp.pl/WL

FOT. WIKIMEDIA.ORG

8 sierpnia 1944 – radiostacja Armii Krajowej „Błyskawica” nadała
pierwszą audycję. Tego dnia program zapowiedziano słowami: „Tu
radiostacja AK – Błyskawica na fali
32,8 metra”. Wieczorem nadeszło potwierdzenie z Londynu, że audycja jest
słyszalna. Radiostacja rozpoczęła codzienne nadawanie na falach krótkich
w języku polskim i w języku angielskim, po niemiecku na falach średnich.
Szefem programu „Błyskawicy” był
Stanisław Zadrożny „Pawlicz”, spikerem Zbigniew Świętochowski „Krzysztof”. Oprawą muzyczną zajmował się
znany dyrygent Olgierd Straszyński.
Nasłuchem kierowała Halina Martin
„Dorota”. Szefem technicznym radia
był Jan Georgicy „Grzegorzewicz”,
który również kierował „Błyskawicą”.
Na program składały się wiadomości,
reportaże sprawozdawców prasowych,
komunikaty dowódcy powstania, wiersze i pieśni wojskowe. Każdą audycję
otwierała i kończyła Warszawianka.
Przez całe powstanie radiostacja była
przemieszczana. Z gmachu PKO na
rogu Jasnej i Świętokrzyskiej przeniesiono ją do budynku „Adrii” przy
Moniuszki 10, następnie do budynku
dawnej ambasady Związku Radzieckiego na ul. Poznańską 15, wreszcie
do budynku Biblioteki Publicznej na
ul. Koszykową 26. Dwa dni po złożeniu
przez powstańców kapitulacji, 4 października o godz. 19.20, „Błyskawica”
nadała ostatni program – szef stacji
złożył meldunek o pracy powstańczej
radiostacji, pożegnał się ze słuchaczami i zniszczył nadajnik. Radiostacja
nie tylko zagrzewała powstańców do
walki i przekazywała im słowa nadziei na zwycięstwo, lecz także była
ważnym informatorem dla zachodniej
opinii publicznej, do której apelowała
o pomoc.
Źródło: muzhp.pl/WL
Na zdjęciu: replika radiostacji ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego
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1 sierpnia 1701 – zmarł Jan Chryzostom Pasek herbu Doliwa, sarmacki pamiętnikarz. Znany jest dzięki
słynnym Pamiętnikom, w których opisał swoje pełne przygód losy siedemnastowiecznego sarmaty. Przyszedł na
świat około 1636 w Węgrzynowicach
pod Rawą Mazowiecką. W wieku
19 lat, nie mając majątku, zaciągnął się
do chorągwi pancernej. Kilka miesięcy
później odbył chrzest bojowy w bitwie
ze Szwedami pod Gołębiem (1656).
Będąc podkomendnym Stefana Czarnieckiego, udał się z nim do Danii –
różnice między tym skandynawskim
krajem a ojczyzną skrupulatnie opisał.
W 1660 bił się pod Połonką i nad rzeką Basią z moskiewskim najeźdźcą. Do
1667 służył w armii, walcząc w kampanii moskiewskiej oraz po stronie
króla Jana Kazimierza z rokoszanami
dowodzonymi przez Jerzego Lubomirskiego. Kiedy opuścił szeregi wojska,
osiadł na wsi, aby wieść spokojne życie
ziemianina. Ożenił się z wdową Anną
z Remiszewskich Łącką. Zamieszkał
w dzierżawionych dobrach w Sandomierskiem, następne lata spędził na
rozlicznych sporach i procesach, jak
wielu szlacheckich pieniaczy. Dopuścił się wielu mniej lub bardziej poważnych wykroczeń, co pociągnęło
za sobą pięciokrotne skazywanie go na
banicję. Niewiele się tym przejmował
i pozostał w swoim domu, poświęcając się pisaniu pamiętników. Zmarł
w majątku Niedzieliska, pochowano
go w Stopnicy. Jego wspomnienia zostały opublikowane dopiero w 1836
z inicjatywy znanego historyka amatora Edwarda hrabiego Raczyńskiego.
Od tej pory stanowią one jedno z podstawowych źródeł wiedzy o życiu codziennym tamtych czasów i inspirację
dla wielu dzieł literackich.
Źródło: muzhp.pl/M.G.-K.
Na zdjęciu: Jan Chryzostom Pasek pod
Lachowiczami, obraz Juliusza Kossaka
z 1898 r.
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Strzeleckiego podróż
dookoła Ziemi

Był pierwszym Polakiem, który odbył samodzielną podróż naukową wokół naszego globu. Został
doktorem honoris causa słynnego uniwersytetu w Oksfordzie i ratował głodujące irlandzkie dzieci.
Na stałe pozostawił polski ślad na drugim krańcu świata.

P

aweł Edmund Strzelecki herbu Oksza
przyszedł na świat 20 lipca 1797 r. w podpoznańskiej Głuszynie, w szlacheckiej rodzinie Franciszka i Anny z Raczyńskich. Jego ojciec, powstaniec kościuszkowski, pochodził
prawdopodobnie ze wsi Strzelce Wielkie, będącej niegdyś własnością Mikołaja Wątróbki
Strzeleckiego, leżącej w widłach Wisły i Sanu
na Nizinie Sandomierskiej. Paweł po odbytej
w rodzinnej posiadłości edukacji wstępnej
udał się na dalszą naukę do Warszawy. W 1816 r.
powrócił do Głuszyny, którą jednak niedługo, po śmierci ojca, znów opuścił. Postanowił
wówczas wstąpić do armii pruskiej, w której
pozostał aż do uzyskania stopnia oficerskiego.
W tym czasie poznał miłość swojego życia –
Aleksandrynę (Adynę) Turno, córkę Adama
z Objezierza, jednego z najbogatszych Wielkopolan. Jego oświadczyny zostały jednak

w 1829 r. książę zostawił zarządcy w spadku
ogromną kwotę, która pozwoliła na sfinansowanie późniejszych wypraw Strzeleckiego.
Przyszły podróżnik czynnie poparł powstanie listopadowe, a po jego upadku wyjechał
do Anglii i studiował geologię w Oksfordzie.
Studiował też geografię i geologię w Heidelbergu i prawdopodobnie w Edynburgu.
W 1834 r. wyruszył w podróż dookoła świata,
która trwała ponad dziewięć lat. Początkowo
przebywał w obu Amerykach, gdzie nie tylko
prowadził badania geologiczne (poszukiwał
m.in. złota w Kalifornii), lecz także nawiązywał nowe znajomości, np. z prezydentem
USA Andrew Jacksonem.
W trakcie tej podróży prowadził wielotematyczne badania przyrodnicze w Ameryce
Północnej (Appalachy, Floryda, Meksyk). Najważniejsze odkrycia z tego okresu to odkry-

Paweł Edmund Strzelecki jako pierwszy
Polak indywidualnie okrążył świat w celach
naukowych, odwiedził przy tym wszystkie
kontynenty oprócz Antarktydy.
odrzucone przez rodzinę Adyny i Strzelecki
zdecydował się na wyjazd za granicę. Paweł
kochał Adynę przez wiele lat i jeszcze długo
pisał do niej listy. Nie ma wiadomości, że obydwoje zawarli jakiekolwiek małżeństwo, co
może świadczyć o wzajemnym uczuciu.
W ŚWIAT SZEROKI
Strzelecki od dzieciństwa marzył o dalekich
podróżach. Celem jego pierwszych wypraw,
sfinansowanych prawdopodobnie spadkiem
po zmarłych rodzicach, był zachód Europy –
Austria, Czechy, Szwajcaria, Włochy i Dalmacja. We Włoszech poznał Franciszka księcia
Sapiehę, który powierzył mu zarządzanie
swoimi wielkimi majątkami Bychowiec pod
Mohylewem. Strzelecki wykonywał tę pracę
znakomicie. W podziękowaniu za to zmarły
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cie eksploatowanego do dziś złoża rud miedzi
w Kanadzie (nad jeziorem Ontario). Dalsza
trasa wiodła przez Meksyk, Kubę i Brazylię,
Urugwaj i Argentynę, aż do Chile. W Ameryce
Południowej badał tamtejsze wulkany i złoża surowców mineralnych (Argentyna, Peru,
Ekwador). W 1836 r. prowadził badania geologiczne i obserwacje meteorologiczne w kolejnych krajach Ameryki Południowej (Brazylia,
Urugwaj, Chile). W roku 1838 kontynuował
badania na Hawajach i wyspach Polinezji.
ODKRYWANIE ANTYPODÓW
Lata 1839–1843 to okres eksploracji Australii,
Nowej Zelandii i Tasmanii.
Podczas pobytu w Australii zbadał najwyższe pasmo górskie tego kontynentu – Wielkie
Góry Wododziałowe, a jego najwyższy szczyt,

na którym stanął 12 marca 1840 r, nazwał na
cześć przywódcy insurekcji z 1794 r. Górą Kościuszki (Mount Kosciuszko). Było to niesłychanie prestiżowe odkrycie, gdyż w Australii
nie ma wyższego szczytu od Góry Kościuszki. Fakt ten sprawia, że jest on zaliczany do
Korony Ziemi, czyli najwyższych szczytów
poszczególnych kontynentów. Innemu szczytowi w Australii nadał imię jego ukochanej –
Mount Adine – jednak nie ma pewności któremu, bo nazwa się nie przyjęła. Kilkanaście
dni po odkryciu najwyższej góry Australii
Strzelecki napisał do brytyjskiego gubernatora, że widok jej wierzchołka uderzył go
z powodu podobieństwa do kopca Kościuszki w Krakowie. Podkreślił: „Jednak w obcym
kraju i na obcej ziemi, lecz pomiędzy wolnymi
ludźmi, którzy cenią wolność i jej obrońców,
nie mogłem powstrzymać się od tego, aby
nadać górze nazwę Mount Kościuszko”.
Strzelecki wpisał się w historię Australii
również odkryciem krainy Gippsland, nazwanej tak przez niego na cześć ówczesnego gubernatora Nowej Południowej Walii George’a
Gippsa (obecnie główny australijski region
hodowli bydła), a także odkryciem Doliny
Latrobe (nazwanej tak dla uczczenia wicegubernatora Charlesa La Trobe’a), gdzie znajdują się jedne z największych na świecie pokłady węgla brunatnego, ropy naftowej i złota.
Strzelecki opracował też szczegółową i pierwszą tak dokładną mapę geologiczną Nowej
Południowej Walii i Tasmanii. Podczas swych
poszukiwań geologicznych Polak odkrył i opisał kilka pokładów węgla, ponadto w okręgu
Sorell koło Asbestos Range (obecnie Narawntapu) znalazł pokłady miedzi i złotonośnego
kwarcu. Odkrycie złota było taką sensacją,
że gubernator w obawie przed wybuchem
gorączki, która mogła spowodować rozruchy,
wymusił, aby Polak zachował odkrycie w tajemnicy. Choć oznaczało to utratę należnej
gratyfikacji, Strzelecki przystał na propozycję
Gippsa. Ta decyzja miała go potem kosztować
utratę pierwszeństwa w odkryciu jednego
z największych zasobów nowego kontynentu.
Nagrodę za odkrycie złota otrzymał dziesięć
lat później, mimo wielu protestów, Anglik –
Edward Hammond Hargraves.
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POWSZECHNIE PAMIĘTANY
Wydana przez Strzeleckiego książka z opisem fizycznym Australii i Tasmanii zyskała
uznanie wśród naukowców. Pogratulował
mu tego dzieła m.in. Karol Darwin. Pozycja ta
była podstawowym źródłem informacji o Australii przez dziesięciolecia. Strzelecki był
osobą niesłychanie popularną wszędzie tam,
gdzie pojawił się na dłużej. Miał wielu przyjaciół, ale także równie dużo wrogów. Głośno
sprzeciwiał się bowiem złemu traktowaniu
Indian przez kolonizatorów w Ameryce Po-
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łudniowej. Sprzeciwiał się jednoznacznie
przeciwko określaniu tubylców „dzikimi”,
utrzymując, że „Europejczycy są większymi
ludożercami od tych, którym sami nadają to
miano”. Życie Aborygenów nazywał nie lepszym od losu kangura. Do tubylców odnosił
się z szacunkiem, przez co szybko zaskarbiał
sobie ich zaufanie. Jako pierwszy Polak indywidualnie okrążył świat w celach naukowych, odwiedził przy tym wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy.
Paweł Edmund Strzelecki zażyczył sobie,
by po jego śmierci wszystkie notatki i wspomnienia, które spisał, zostały spalone. Zachowało się po nim zaledwie kilka listów
i opublikowane, jeszcze za jego życia, prace
naukowe. Zmarł w 1873 r. w Londynie na raka
wątroby i został pochowany na cmentarzu
Kensal Green. W 1997 r. jego prochy sprowadzono do Polski i złożono w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła
św. Wojciecha w Poznaniu.
JEGO NAZWISKIEM NAZWANO W AUSTRALII
PASMO GÓRSKIE, 2 SZCZYTY, JEZIORO, RZEKĘ
I MIASTECZKO:
• Góry Strzeleckiego (Strzelecki Ranges) –
Wiktoria,
• Góra Strzeleckiego (Mount Strzelecki) –
636 m n.p.m. – Terytorium Północne,
• Góra Strzeleckiego (Strzelecki Peak) –
756 m n.p.m. – Wyspa Flindersa,
• Rzeka Strzeleckiego (Strzelecki Creek) –
190 km dł., Australia Południowa,

• Pustynia Strzeleckiego (Strzelecki Desert) – na zachód od jeziora Eyre,
• Rezerwat Przyrody Strzeleckiego (Strzelecki Regional Reserve) w obszarze Pustyni Strzeleckiego,
• miasteczko Strzelecki,
• w północnej Kanadzie – Zatoka Strzeleckiego.
W Polsce Strzelecki został m.in. patronem
305. Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Odkrywcy Nieznanych Szlaków”, 26. Łódzkiej
Drużyny Harcerzy, III Szczepu Harcerskiego
z Siemianowic, Szkoły Podstawowej nr 53
w Poznaniu (Głuszynie).
Pomnik Pawła Edmunda Strzeleckiego
znajduje się na Łazarzu w Poznaniu i jest kopią pomnika z Jindabyne w Australii. W 1997 r.
Narodowy Bank Polski wyemitował komplet
monet upamiętniający dwusetną rocznicę
urodzin Strzeleckiego.
W 2002 r. w Perth, stolicy stanu Australia
Zachodnia, powstała organizacja polonijna
Mt. Kosciuszko Inc., której celem jest przybliżenie zarówno postaci Pawła Edmunda Strzeleckiego, jak i jego osiągnięć w dziedzinie
odkryć geograficznych na terenie Australii.
W 2015 r. w Dublinie odsłonięto tablicę upamiętniającą Pawła Edmunda Strzeleckiego.
MACIEJ BOGDANOWICZ
REKLAMA NR 1853

POMOC GŁODUJĄCEJ IRLANDII
Strzelecki kierował Brytyjskim Stowarzyszeniem Pomocy (The British Association for
the Relief of Distress in Ireland and the Highlands of Scotland), założonym przez grupę
arystokratów, bankierów i filantropów, które w czasie Wielkiego Głodu niosło pomoc
głodującym w Irlandii. Brytyjski rząd uznał,
że ze względu na wrogość katolickich Irlandczyków do protestanckich Anglików większe
zaufanie wzbudzi członek elity brytyjskiej,
który równocześnie jest Polakiem i katolikiem. Paweł Strzelecki został dysponentem
funduszu w Irlandii i na początku stycznia
1847 r. udał się do Dublina, skąd wyruszył
na północ do hrabstw Mayo, Sligo i Donegal.
W odróżnieniu od innych agentów Strzelecki skupił się na dożywianiu i niesieniu pomocy materialnej dzieciom, a nie dorosłym.
Zjednał sobie zarówno duchowieństwo protestanckie, jak i katolickie, które odtąd pomagać miały dzieciom niezależnie od ich wyznania. Polak wykazał się przy tym talentem
organizacyjnym i po pół roku mianowano go
superintendentem Generalnej Agencji z siedzibą w Dublinie. Miał pod sobą czterdziestu
urzędników samorządu, których zadaniem
było nadzorować wykonywanie zarządzeń
w prowincjach. W szczytowym momencie,
czyli w połowie 1848 r., program żywienia
w szkołach objął ponad 200 tysięcy irlandzkich dzieci.

FOT. DOMENA PUBLICZNA

Kłopoty ze zdrowiem sprawiły, że w październiku 1843 r. powrócił do Europy, gdzie dwa
lata później wydał w Londynie pierwsze monumentalne opracowanie naukowe o Australii: „Fizyczny opis Nowej Południowej Walii
i Ziemi van Diemena”. Dzieło Strzeleckiego,
zawierające wyniki jego badań geologicznych,
mineralogicznych, etnograficznych, a także informacje o klimacie, rolnictwie, faunie,
florze i kolonialnej historii Australii oraz
Tasmanii, przez prawie pół wieku było niezastąpionym źródłem wiedzy o tamtej części
świata. W 1845 r. podróżnik przyjął obywatelstwo brytyjskie i odtąd podpisywał się Paul
Edmund de Strzelecki. Rok później otrzymał
za swą książkę Złoty Medal od Royal Geographical Society. W 1853 roku został członkiem
The Royal Society of London.

C Z AS STEFC Z YK A 23

PUBLICYSTYKA

Plan odbudowy Polski
prymasa Hlonda w 140.
rocznicę jego urodzin
140 lat temu, 5 lipca 1881 roku, urodził się August Hlond – wybitny kapłan,
prymas Polski, który prowadząc Rzeczpospolitą przez najtrudniejsze momenty
dziejowe, nie przestawał wierzyć w siłę polskiego narodu. Jego przesłanie uderza
aktualnością. Czym jest życie społeczne, polityczne, gospodarcze? Jakie wartości
tworzą zdrowy naród? Jaką drogą doprowadzić kraj do godnego obywateli
sukcesu? Stawiał trudne pytania i odważnie na nie odpowiadał.

P

rymas Hlond był nie tylko wybitnym
kapłanem, lecz także zdolnym i pracowitym intelektualistą. Mając 19 lat, uzyskał doktorat z filozofii i teologii. Został uformowany i wychowany przez salezjanów. W 1919 r.
poznał w Wiedniu nuncjusza papieskiego
w Warszawie Achilla Rattiego, z którym się
zaprzyjaźnił. Trzy lata później Ratti został papieżem. Jako Pius XI mianował Hlonda administratorem apostolskim na Śląsku. W 1925 r.
oddał mu w opiekę nowo utworzoną diecezję
katowicką, ustanawiając go biskupem śląskim. Rok później bp Hlond został powołany
przez Piusa na prymasa Polski; w 1927 r. został kardynałem.
Prymas Hlond widział jasno widział zagrożenia tak polityczne, jak i społeczne. Zdecydowanie i jednoznacznie krytykował wolnomularstwo, które za jego czasów stanowiło
potężną siłę. Mając w pamięci doprowadzenia przez francuską masonerię do rozdziału
państwa od Kościoła w 1905 r., obawiał się, że
w Polsce może stać się podobnie.
– Wyprzeć się ma Polska na wszystkich
szczeblach hierarchii państwowej każdego
bezprawia, każdej anarchii, każdego rozkładu… A przede wszystkim zerwać powinna
Polska z masonerią, której ostatecznym celem
jest systematyczne usuwanie Ducha Chrystusowego z życia narodu. Tym więcej zaś musi
zerwać z nią Polska, że masoneria to konspiracja zagraniczna, której nie tylko na Polsce nic
nie zależy, ale która potężnej Polski nie chce.
Narody, które odnalazły drogę do swego odrodzenia, rozprawiają się olbrzymim wysiłkiem
z masonerią i odczuwają to jakby ożywczy
powiew w swym narodowym życiu. I w takiej
chwili my mamy zaprzedać się w wolnomularską niewolę? Czyż naprawdę mamy powtarzać
błędy innych ludów i w zaraniu swojego bytu
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kłaść dobrowolnie kark w masońską pętlicę,
ażeby później, po szkodach nieobliczalnych,
z ogromnym trudem i z niepewnym powodzeniem spod wolnomularstwa się wyzwolić?
Zerwać z laicyzmem znaczy w pierwszym rzędzie zrzucić masońskie kiełzna. Zrzucić je powinni wszyscy i na wszystkich stanowiskach,
mimo ponętnych widoków kariery i powodzenia – mówił prymas Hlond na Zjeździe Katolickim w Poznaniu, 6 listopada 1926 r. Jasno
stawiał sprawę stosunku Kościoła do państwa
i demaskował niezwykle niebezpieczną działalność masonerii:
– Podejrzenia, utrudnianie pracy, podkopywanie powagi, intrygi, nadzór policyjny i tyle innych, nieraz mało szlachetnych
sposobów utrudniania pracy Kościoła – to
nierzadko praktyki tych kół wolnomyślnych i wolnomularskich, które powodowane chorobliwą nienawiścią do Kościoła,
gotowe poświęcić nawet bardzo wielkie
wartości moralne narodu i kraju, byle skłócić państwo i Kościół.
Ośrodki masońskie propagowały wówczas
silnie ustawodawstwo wymierzone w rodzinę.
Proponowały legalizację wolnych związków,
pornografii, aborcji i antykoncepcji, twierdząc, że katolickie zasady moralne ograniczają wolność człowieka. Dziś, mimo że pojawiły
się nowe metody, nowe środki i nowe twarze,
cel pozostał niezmienny.
Prymas Hlond miał głęboką świadomość
duchowego potencjału, zakorzenionego
w polskich duszach. W swoich notatkach
z lat wojennych zawarł program „Nowej Polski”. Miał on służyć odrodzeniu duchowemu,
społecznemu, politycznemu, gospodarczemu
i kulturalnemu.
– Trzeba przywrócić narodowi nowy kapitał religijny, bez obciążenia, bez hipotek,

bez serwitutów na rzecz liberalizmu, trzeba
wnieść w naród potężny ferment duchowy,
który by odbudował wartości duchowe i moralne, które znikły w ostatnich latach w niektórych sferach, wyrażając się fasonem i formą bez treści w duszy – pisał, podkreślając, że
jednym z „najpilniejszych zadań katolicyzmu
jest odlaicyzowanie państwa i oddanie go
Chrystusowi Królowi”. Zaznaczał, że sumienie
chrześcijańskie nie może być podzielone – bo
„to prowadzi do zaniku charakterów, do anarchii moralnej i do katastrof”.
Stanowczo apelował o tworzenie wartościowej kultury. Ganił swobodę obyczajów
i upadający poziom mediów. W wielkopostnym liście pasterskim z 1936 r. pisał:
– Nie mogę tu pominąć zadania prasy.
Nie mam na myśli pism, które są organami
pornografii. Takie wydawnictwa powinniśmy bezwzględnie rugować, jako czynnik
rozkładowy. Chodzi mi raczej o te pisma,
które chcą być pismami społeczeństwa katolickiego. Czy jest w nich na miejscu to
rozmazywanie sensacyjnych skandalów?
Po co to wtajemniczanie w buduarowe, tak
mało wyszukane sekrety gwiazd filmowych
i królowych piękności. A te wykolejenia
w dziale powieściowym, a te fatalne krytyki
literackie… te niewiarygodne dodatki romansowe! Ze wstydem odkładamy nieraz dziennik
i serdecznie gniewamy się na redaktorów, że
nie mają względu na katolicką kulturę czytelnika… Wreszcie słówko o literaturze… Jakżeż
strasznie zaważyła na rozwoju ducha ludzkiego literatura skąpana w lubieży!… Strasznym
obciążeniem dla ducha polskiego jest literatura kładąca nacisk na seksualną stronę życia,
literatura jakby zastrzeżona negacji cnót rodzinnych, rozwodom, zdradzie małżeńskiej,
bezwstydowi, zboczeniu… Bezwzględnie odWWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

dalajmy od domów i bibliotek zgniliznę, choćby z firmą geniusza.
Rzucał też jasne światło na życie gospodarcze i społeczno-polityczne. Wzywał do
uruchomienia przemysłu i przystosowania go
do potrzeb Polski. Podkreślał, że wszystkie interesy państwa muszą być podporządkowane
interesowi narodu, a żeby tak się stało, muszą
spoczywać w rękach ludzi kompetentnych,
czystych i pilnujących surowo, by bałagan,
bezkarność, spekulacja i wyzysk nie podkopywały życia ekonomicznego narodu. Wzywał do tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw oraz warsztatów rzemieślniczych,
aby ograniczyć import. Przestrzegał przed
pożyczaniem pieniędzy z zagranicy. Podkreślał znaczenie rolnictwa, nakazywał sprawiedliwość społeczną, by „wysokie ceny przemysłowe nie skazywały na nędzę wieśniaków,
którym się nędznie płaci za produkty rolne”.
Nie tracił siły nawet wtedy, gdy kataklizm
II wojny światowej zapukał do polskich drzwi.
– Nie zginęłaś, Polsko! Nie zginęłaś, bo nie
umarł Bóg. Bóg nie umarł i w swym czasie
wkroczy w wielką rozprawę ludów i po swojemu przemówi. Z Jego woli, w chwale i potędze zmartwychwstaniesz i szczęśliwa żyć
będziesz, najdroższa Polsko, męczennico –
mówił prymas Hlond na antenie Radia Watykańskiego we wrześniu 1939 roku.
Chciał Polski silnej, moralnej, wiernej.
Podkreślał, że plan odbudowy kraju to misja
z długoletnią perspektywą. Podkreślał, że
musi być zakorzeniony w chrześcijańskim
dziedzictwie narodu. Zawierzał Ojczyznę
Matce Bożej i apelował o codzienną modlitwę
różańcową w intencji Polski. Podczas swojego
pobytu w Lourdes w 1940 roku notował swoje
rozważania o Polsce, która miotana była wówczas dramatem wojny.
– Zbawiciel umiłował wielce Polskę i uczyni
ją matką wielkiego pokolenia. Państwo zostanie rozbite i jak słabe niemowlę błagać będzie
o pomoc i opiekę Matki swojej. Zgubne jest dla
Polski naśladowanie bezbożnych w ich czynach grzesznych i złach. Polska ma zachować
swą wiarę, czystość obyczajów, szczere i gorące nabożeństwo do Matki Bożej i całkowite
zerwanie wszelkich stosunków, które przeszkadzają jej w dążeniu do prawdziwej wielkości. Polska nie powinna chcieć stać się narodem modnym, bo moda postępowa to fałsz
i obłuda w stosunku do Boga. Codziennie, we
wszystkich kościołach ma być odmawiany różaniec za Ojczyznę. Jedyna broń, której Polska
używając, odniesie zwycięstwo, jest różaniec.
On tylko uratuje Polskę od tych strasznych
chwil, jakimi inne narody będą karane za swą
niewierność wobec Boga… – pisał prymas Polski, zachęcając Polaków do zawierzenia się
i oddania Matce Bożej.
Potencjał powojennej Polski został zmiażdżony przez kolejny zbrodniczy system. Wydawało się, że z tej śmierci naród już nie powstanie. Prymas Hlond do końca swoich dni
mówił jednak o zwycięstwie.
INFOLINIA 801 600 100
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– Nie ma sytuacji, w której by chrześcijanin
musiał przyznać, że wszystko stracone. Wiecznie rodzi się cud nowego życia. Ośrodek ciężkości świata przesuwa się stanowczo, mimo
pozorów, ku sferze ducha. Ludy zmęczone
gorączką doczesności pragną prawdy i ukojenia z góry. Pokolenia dźwigają się z poziomości. Idą ku zmartwychwstaniu. Na czele
kroczy Polska, skupiona w swych tajemnicach bólu i pokuty. Idzie ku swej Wielkanocy, ku najświetniejszemu okresowi swych
dziejów, który może zbiegnie się z Piotrowym nowym niebem i nową ziemią, gdzie
mieszkać będzie sprawiedliwość – przekonywał w orędziu wielkanocnym w 1948 roku.
Wielokrotnie powtarzał, że widzi dziejową rolę Polski w kształtowaniu Europy.
W liście Episkopatu Polski z 18 lutego 1946 r.
pisał tak:
– To, cośmy przeżywali, nie było przypadkiem i przypadkiem skończyć się nie może
[…]. Jako naród srodze upokorzony, najbardziej
zdeptany i najwięcej wyniszczony, niewątpliwie powołani jesteśmy przez Opatrzność do
wielkości […]. Jeżeli pójdziemy po linii planów
Bożych i do niej dostosujemy swe życie, wkroczymy w świetny okres dziejów polskich, jeżeli
porzucimy drogę Opatrzności i odstąpimy od
Boga, pójdziemy ku nowym katastrofom […].
Bóg nas na to pozostawił przy życiu i sposobi
nas do zadań w przyszłości, byśmy jako naród
byli światu wzorem zdrowego chrześcijańskie-

go życia zbiorowego, a jako jednostki budowali się wzajemnie przykładem szczerych cnót
ewangelicznych. Bez wahania decydujemy się
pójść w przyszłość z Bogiem. Jutro Polski będzie wielkie i szczęśliwe, bo oparte na trwałych
wartościach moralnych narodu i opromienione łaską oraz błogosławieństwem Stwórcy […].
Polska urośnie do znaczenia i potęgi moralnej
i będzie natchnieniem przyszłości Europy, jeżeli nie ulegnie bezbożnictwu, a w rozgrywce
pozostanie niezachwianie po stronie Boga.
Jako promieniujący ośrodek chrześcijański
Polska będzie powagą i może odegrać rolę
wzoru oraz pośredniczki oczekiwanego braterstwa narodów, którego samą li tylko grą dyplomatyczną zbudować niepodobna. Na rozstaju
dziejowym Polska nie powinna się przeto
zawahać, nie powinna zbaczać ze swej drogi, lecz iść za swym powołaniem, nie uczyć
się zła od nikogo, a wszystkim podawać naukę prawdy i dobra – apelował prymas Polski
w 1946 roku. 8 września 1946 r. na Jasnej Górze oddał naród polski Niepokalanemu Sercu
Maryi Panny. Dwa lata później zmarł w warszawskim szpitalu sióstr Elżbietanek. Zostawił
Polaków z przesłaniem, że Polska zwycięży.
Ale zwycięstwo przyjdzie przez Maryję.
MARZENA NYKIEL
redaktor naczelna wPolityce.pl, publicystka „Sieci”
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XIII edycja projektu „Żyj
finansowo!” już za nami!
Projekt „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” na stałe wpisał się w działalność edukacyjną Stowarzyszenia
Krzewienia Edukacji Finansowej. W roku szkolnym 2020/2021 został zrealizowany po raz trzynasty i objął swoim zasięgiem młodzież i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

K

ażda edycja projektu „Żyj finansowo!
czyli jak zarządzać finansami w życiu
osobistym” cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów.
W ostatniej edycji, zakończonej w czerwcu
2021 r., udział wzięło blisko 700 uczniów
i 22 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych różnego typu – liceów, techników
i zespołów szkół z obszaru całego kraju,
z mniejszych miejscowości i dużych miast.
Uczestnicy projektu otrzymali publikację
opracowaną specjalnie na potrzeby realizacji projektu przez dra Dariusza Wieczorka
oraz możliwość udziału w 18-godzinnych
warsztatach z zakresu zarządzania finansami

osobistymi. W trakcie zajęć warsztatowych młodzież miała okazję zdobyć wiedzę
i umiejętności praktyczne w obszarze m.in.
planowania finansowego, budżetu, wyboru

ścieżki zawodowej, produktów kredytowych,
oszczędnościowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Warsztaty przeprowadzili
doświadczeni nauczyciele przedsiębiorczości

Rozmawiamy z laureatką I miejsca w konkursie dla uczniów – Zuzanną
Grochowską, uczennicą VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
– Dlaczego wzięła Pani udział
w konkursie „Żyj finansowo! czyli
jak zarządzać finansami w życiu
osobistym”?
– Do udziału w tym konkursie zachęciła nas Pani Anna Wolnik, moja
nauczycielka „Podstaw przedsiębiorczości”. Uczniowie przygotowali prace konkursowe, Pani wybrała najlepsze z nich i wysłała na
konkurs.
– Tematem tegorocznej edycji konkursu były „Moje pierwsze cztery
kółka.” Jak zaplanowała Pani realizację takiego marzenia?
– W zadaniu konkursowym zaczęłam
od znalezienia pracy, dzięki której
mogłabym zarobić na kurs prawa
jazdy. Podsumowałam wszystkie
koszty z tym związane. Kolejnym
krokiem był wybór samochodu i pomysł, jak na niego zarobię. Zebrałam
też informacje, jakie są przewidywalne i nieprzewidywalne wydatki.
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W końcu opisałam, jak mogę zarobić
na utrzymanie samochodu.
– Jaką pracę Pani wskazała i jaki sposób zarabiania na utrzymanie auta?
– Wymyśliłam pracę w fast foodzie.
Zarabiałabym też dzięki mojej licencji pływackiej na instruktora pływania i opiekuna obozu.
– Czy to było trudne zadanie?
– Ważne było dogłębne sprawdzenie tematu. Najpierw trzeba było się
przygotować, przemyśleć, a potem
dobrze to opisać. Moja nauczycielka
po przejrzeniu mojej pracy podpowiedziała mi, co mam w niej uzupełnić.
– Wygrała Pani konkurs i sporą
kwotę. Na co ją Pani przeznaczy?
– Planuję zrobić kurs prawa jazdy.
– Projekt „Żyj finansowo!” to dodatkowe zajęcia w szkole. Czy są
potrzebne?
– Na pewno są bardzo przydatne dla
młodych osób, bo przygotują nas do
dorosłego życia.
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lub przedmiotów ekonomicznych, którzy
zostali wcześniej przeszkoleni i wyposażeni
przez Stowarzyszenie w niezbędną wiedzę
i materiały dydaktyczne.
W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa konkursy. Pierwszy – dla
uczniów – polegał na przygotowaniu pracy
pisemnej prezentującej plan realizacji
marzenia o odbyciu kursu prawa jazdy
i uzyskaniu dokumentu uprawniającego do
poruszania się pojazdem, zakupie pierwszego samochodu i kosztach jego utrzymania przez dwa lata oraz sposobach sfinansowania tego marzenia. Nadesłano 34 prace
konkursowe, z których jury konkursu wybrało
10 najlepszych. Laureaci otrzymali nagrody

pieniężne – 2 tys. zł za zajęcie I miejsca, 1,5
tys. zł za zajęcie II miejsca i 1 tys. zł za zajęcie
III miejsca. Pozostali nagrodzeni uczestnicy
konkursu zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Cała „dziesiątka” otrzymała dodatkowo upominki ufundowane od sponsorów
i partnerów projektu. Najlepszą pracę przygotowała Zuzanna Grochowska, uczennica
VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Drugi konkurs był przeznaczony dla
nauczycieli i polegał na opracowaniu autorskich materiałów dydaktycznych z zakresu
tematyki projektu. Jury wyróżniło dwie
prace konkursowe – Aleksandry Mroczkowskiej, nauczycielki z Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu,

i Kamila Olaka, nauczyciela z XXI Liceum
Ogólnokształcącego z Warszawy. Oboje
otrzymali nagrody pieniężne w kwocie 1,5
tys. zł.
Sponsorami i partnerami projektu były:
Fundacja Stefczyka, której fundatorem jest
Kasa Stefczyka, SALTUS Ubezpieczenia,
Polska Izba Ubezpieczeń, Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. Dzięki nim udział wszystkich uczniów
i nauczycieli w projekcie był bezpłatny.
KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK
kierownik Ośrodków Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego

– Jest Pani laureatką konkursu dla nauczycieli na opracowanie
autorskich materiałów dydaktycznych. Jakiej konkretnie tematyki
dotyczyła Pani praca?
– Na potrzeby konkursu opracowałam lekcję, którą już kilka razy
prowadziłam z młodzieżą. Praca dotyczyła porównania podstawowych form oszczędzania i inwestowania pieniędzy. Chodzi o to,
żeby młody człowiek miał na progu swojej dorosłości podstawowe
informacje: co to znaczy „lokata bankowa”, „obligacje skarbowe”,
„inwestowanie na giełdzie”.
– Jak wygląda lekcja poprowadzona według Pani scenariusza?
– Zadaniem uczniów było zainwestowanie umownego 1000 zł
w oparciu o aktualne dane dostępne w Internecie w czasie trwania
lekcji: w 3-miesięczną lokatę bankową w wybranym przez siebie
banku i to samo 1000 zł w obligacje Skarbu Państwa. W oparciu
o wcześniej poznane wzory uczniowie liczyli, ile zarobią. Mocno się
zdziwili, jak mało można w dzisiejszych czasach zarobić głównie
na lokatach.
Trzecia inwestycja polegała na „kupnie” za 1000 zł akcji wybranej
przez siebie spółki albo wybranej spośród moich kilkunastu propozycji, w oparciu o notowania giełdowe z dnia, kiedy odbywała się
lekcja. Przygotowałam w Excelu dokument, do którego wszyscy
uczniowie mieli dostęp i co tydzień zgodnie ze wskazaną przeze
mnie datą wpisywali w ten arkusz kalkulacyjny kurs akcji na
rozpoczęcie sesji giełdowej w danym dniu. Po trzech miesiącach
uczniowie „sprzedali” swoje akcje po aktualnie obowiązującym
kursie. Potem analizowaliśmy, co działo się przez te 3 miesiące
z akcjami: czy ich wartość rosła, czy spadała. Dla nauczyciela
najbardziej wartościowe są reakcje uczniów, kiedy otwierają im się
oczy i widzą, że na giełdzie mogą nie tylko zarobić, ale też stracić.
– Czy młodzież jest zainteresowana wiedzą o finansach?
– Ponieważ w oświacie pracuję już 20 lat, to widzę, że jeżeli nauczyciel jest osobą, która żyje tymi tematami i nie tylko realizuje
podstawę programową, ale rzeczywiście chce czegoś nauczyć, to
młodzież łapie bakcyla. Co roku biorę z młodzieżą udział m.in.
w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, gdzie w oparciu o rzeczywiste notowania giełdowe przez kilka miesięcy obracają akcjami.
Wymaga to ode mnie zaangażowania przez kilka miesięcy, ale te
emocje i końcowe wnioski sprawiają mi ogromną satysfakcję. Czuję
wtedy, że zrobiłam coś dobrego, czuję, że uczniowie się rozwinęli,
że mają już swoje ostrożne zdanie i na pewno nikt ich szybko nie
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namówi, żeby zainwestować w akcje duże pieniądze. Taka wiedza
jest po prostu potrzebna, dlatego cieszę się, jak pojawia się jakaś
inicjatywa spoza podstawy programowej.
– Była Pani trenerem XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak
zarządzać finansami w życiu osobistym”. Dlaczego zdecydowała
się Pani na udział w tym projekcie?
– Jestem trenerem w tym programie od kilku lat, bo to daje dodatkowe szanse rozwijania się młodzieży, poznawania zagadnień
ekonomicznych z innej strony, w oparciu o fajny podręcznik. Kiedy
pierwszy raz miałam w rękach podręcznik do projektu „Żyj finansowo!” – byłam zachwycona. Za każdym razem mówię młodzieży,
że ta książka jest atrakcyjna, ponieważ nie jest typowym podręcznikiem. Po tej książce można pisać, robić w niej ćwiczenia, bindowany
kołowrotkiem grzbiet ułatwia jej używanie. To na pewno bardziej
atrakcyjna propozycja niż tradycyjny podręcznik. Młodzież w ramach projektu bierze udział w konkursie, najlepsi mogą wyjechać
na finał np. do Warszawy. Ten projekt rozwija też nauczyciela, który
poznaje nowe formy pracy z uczniami, poznaje nowych ludzi, ma
możliwość skonfrontowania swoich metod pracy na spotkaniach.
– Czym się różni wiedza zdobywana na lekcjach „Podstawy
przedsiębiorczości” od tej zdobywanej w ramach projektu
„Żyj finansowo!”?
– Wiedza zdobywana w ramach projektu „Żyj finansowo!” uzupełnia
tę obowiązkową. Tu zagadnienia są rozszerzone i przedstawione
w innej formie, ciekawszej dla młodzieży, która poświęca na te
lekcje swój wolny czas. Bardzo polecam udział w projekcie „Żyj
finansowo!”, bo to ciekawe przedsięwzięcie. Poza tym po raz pierwszy spotkałam się z ofertą konkursu dla nauczycieli. Cieszę się, że
również my możemy porywalizować – nie tylko uczniowie. Fakt, że
zostałam laureatką konkursu potwierdził, że moje metody pracy są
atrakcyjne. Cieszę się, że zostały doceniane przez osoby z zewnątrz.
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Rozmawiamy z laureatką konkursu dla
nauczycieli – Aleksandrą Mroczkowską
z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Starym Brześciu

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST

FOT. 123RF.COM
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Ogłoszenie upadłości konsumenckiej
za granicą a prowadzone
postępowania komornicze w Polsce
Pani Teresa od wielu lat mieszka w Anglii. W Polsce od 2000 r. prowadziła działalność
gospodarczą polegającą na prowadzeniu apteki. Jej sytuacja finansowa była dobra,
więc 2005 r. postanowiła razem ze wspólnikiem otworzyć kolejną aptekę i na ten
cel zaciągnęli wspólnie kredyt. Niestety, w związku z osobistą sytuacją życiową,
jej wspólnik popełnił samobójstwo, a właściciel lokalu, w którym znajdowała się
druga apteka, nie przedłużył Pani Teresie umowy najmu.

W

związku z tym była ona zmuszona
ją zamknąć i skupić się na pierwszej,
którą prowadziła sama. Cały czas miała
nadzieję, że uda jej się wyjść z zadłużenia,
jednak problemy finansowe zaczęły się
nawarstwiać i nie podołała samodzielnie
spłacie swoich zobowiązań oraz wspólnego, jakie zaciągnęła ze zmarłym wspólnikiem. W związku z tym pod koniec 2006 r.
była zmuszona zamknąć również pierwszą
aptekę i podjęła decyzję o wyjeździe do
Anglii, aby tam spróbować zarobić środki na
spłatę swoich zobowiązań. Od 2007 r. roku
pracuje w Londynie i tam postanowiła już
zostać. Co miesiąc część zaoszczędzonych
pieniędzy przeznaczała na spłatę długów
w Polsce, jednak były to bardzo niewielkie sumy, a zadłużenie w bardzo szybkim
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tempie rosło i uniemożliwiło jej całkowitą
spłatę zobowiązań. Dlatego też wierzyciele w Polsce skierowali sprawy na drogę
postępowania sądowego, a w momencie
uzyskania przez nią prawa do emerytury
również na drogę postępowania egzekucyjnego. W Polsce od 2018 r. prowadzone
są wobec niej cztery postępowania egzekucyjne i komornik dokonuje potrącenia z jej
emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W 2020 r. koleżanka podpowiedziała Pani
Teresie, że jest coś takiego jak upadłość. Za
jej namową skorzystała ona z bezpłatnej
pomocy prawnej i w Anglii złożyła taki
wniosek. Postępowanie w Anglii trwało rok,
a we wniosku poza jednym zobowiązaniem
zaciągniętym na Wyspach Pani Teresa wskazała sześć zobowiązań powstałych w Polsce,
kiedy prowadziła jeszcze apteki. Syndyk
zawiadomił wszystkich wierzycieli, również

tych w Polsce, o toczącym się postępowaniu upadłościowym w Anglii oraz przesłała
zawiadomienie do komornika, który w Polsce dokonywał potrącenia z emerytury Pani
Teresy. W toku postępowania syndyk zajął
Pani Teresie część wynagrodzenia w Anglii
oraz dokonał sprzedaży jej samochodu.
Po tych czynnościach urząd odpowiedzialny
w tym kraju za wydawanie orzeczeń o upadłości wydał postanowienie o zakończeniu
postępowania upadłościowego wobec Pani
Teresy. Poza uwolnieniem się od długu
w Anglii sytuacja Pani Teresy nie uległa zmianie w Polsce, komornik cały czas dokonywał
potrącenia z jej emerytury i w dalszym ciągu
to robił, nawet po uzyskaniu przez nią prawomocnego postanowienia o zakończonym
postępowaniu. Zdesperowana kobieta napisała do Ośrodka Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego z prośbą o informację,
co ma robić w takiej sytuacji.
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postępowania upadłościowego w sądzie
odpowiadającym ostatniemu miejscu
jej zamieszkania w Polsce. Udzielono jej
pomocy w przygotowaniu takiego wniosku, w którym wskazano uzasadnienie
takie samo, jakie było we wniosku o upadłość, który składała w Anglii. Poza tym do
takiego wniosku zgodnie z wymaganiami
prawnymi został dołączony spis wierzycieli
objętych ogłoszoną upadłością w Anglii,
oświadczenie o dacie, jaką wskazał syndyk
wierzycielom do składania swoich wierzytelności oraz oświadczenie wnioskodawcy
o innych znanych mu postępowaniach
zagranicznych. Pozostałymi dokumentami,
jakie musiały zostać dołączone do takiego
wniosku zarówno w języku angielskim, jak
i z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język
polski, były: postanowienia o ogłoszeniu
upadłości oraz postanowienia kończącego
postępowanie upadłościowe.
Polskie przepisy mówią też o tym, że
w przypadku wniosku o uznanie wszczęcia zagranicznego postępowania upadłościowego wnioskodawca uiszcza zaliczkę.
Jednakże w przypadku Pani Teresy postępowanie już się zakończyło, a poza tym
zgodnie z zgodnie z art. 74 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zobowiązanym do uiszczenia opłaty z tytułu

wniosku w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego jest
zarządca zagraniczny, dlatego nie dokonała
ona opłaty. W sytuacji, kiedy sąd uznałby, że
uiszczenie takiej zaliczki jest konieczne, to
wezwałby ją do tego w terminie tygodnia pod
rygorem zwrotu wniosku.
W związku z tym, że Pani Teresa nie
mieszka w Polsce, poradzono jej również,
aby ustanowiła swojego syna pełnomocnikiem do doręczeń zgodnie z art. 113(55)
Kodeksu postępowania cywilnego. W ten
sposób będzie możliwe odbieranie przez
niego korespondencji z sądu i nie przeoczy
ona żadnego terminu.
Jak pokazuje przykład Pani Teresy, złożenie wniosku za granicą o ogłoszenie
upadłości nie zawsze będzie rozwiązywało
problemy finansowe, jakie osoby udające się
na emigrację pozostawiają za sobą w kraju.
Dopiero po uznaniu takiego postępowania
w Polsce Pani Teresa w końcu uzyskała spokój i jej emerytura, na którą ciężko pracowała
w Polsce, będzie wypłacana w całości.
MONIKA MARCHALEWSKA
specjalista ds. doradztwa finansowego
i konsumenckiego w Ośrodku Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego
w Białej Podlaskiej

REKLAMA NR 1853

Po przeanalizowaniu sytuacji Pani Teresy
stwierdzono, że można skorzystać z dwóch
rozwiązań. Może ona albo na nowo złożyć
wniosek o upadłość konsumencką w Polsce, albo złożyć wniosek o uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego.
W przypadku wybrania pierwszego rozwiązania opłata od wniosku o upadłość
konsumencką wyniosłaby jedynie 30 zł,
a zgodnie z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego (art. 19) taki wniosek
składa się do sądu właściwego dla głównego
ośrodka działalności gospodarczej dłużnika,
czyli w przypadku upadłości konsumenckiej
w sądzie właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania. Klientka nie posiada miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż nie mieszka w Polsce od 13
lat. Przepisy prawa upadłościowego mówią
o tym, że jeżeli nastąpi taka sytuacja jak
w przypadku Pani Teresy, to zgodnie z art. 19
pkt 3 wniosek o upadłość składa się w sądzie
w obszarze, w którym znajduje się majątek
dłużnika. Niestety w przypadku Pani Teresy
tego przepisu też nie można zastosować,
gdyż w Polsce niczego nie posiada. Przed
wyjazdem do Anglii sprzedała cały swój
majątek i przeznaczyła na spłatę zadłużenia.
W takiej sytuacji doradzono Pani Teresie
złożenie wniosku o uznanie zagranicznego

Bezpłatny pakiet dydaktyczny dla
nauczycieli „Przedsiębiorczość na planszy”

P

rojekt zakłada opracowanie pakietu materiałów dydaktycznych pt. „Przedsiębiorczość na planszy”, który obejmuje grę planszową dotyczącą prowadzenia działalności
gospodarczej oraz przewodnik metodyczny
dla nauczyciela zawierający cztery konspekty
zajęć z wykorzystaniem gry planszowej.
W październiku 2020 r. przeprowadzono
w wybranych szkołach ponadpodstawowych
zajęcia pilotażowe z wykorzystaniem prototypu gry i w oparciu o jeden z konspektów
zajęć. Na podstawie zebranych informacji od
uczniów i nauczycieli opracowano finalną
wersję pakietu, który w październiku 2021 r.
zostanie nieodpłatnie rozdystrybuowany
pośród nauczycieli w całym kraju.
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza nauczycieli
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przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub przedmiotów ekonomicznych ze
szkół ponadpodstawowych do zgłaszania chęci otrzymania pakietu „Przedsiębiorczość na planszy” (pakiet zawiera
przewodnik metodyczny dla nauczyciela
z konspektami zajęć i sześć egzemplarzy
gry planszowej). Warunkiem otrzymania
pakietu jest złożenie deklaracji przeprowadzenia zajęć z uczniami szkoły ponadpodstawowej w październiku 2021 r. oraz
deklaracji udziału nauczyciela w badaniu ewaluacyjnym. Liczba pakietów jest
ograniczona.
Dokumenty zgłoszeniowe (formularz i oświadczenie o przetwarzaniu
danych osobowych) można pobrać ze
strony Stowarzyszenia: www.skef.pl
(zakładka PROJEKTY – Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej).

Zainteresowanych nauczycieli prosimy
o przesłanie skanu dokumentów zgłoszeniowych na adres: kkolodziejczyk@skef.pl
w terminie do 31 sierpnia 2021 r., a następnie oryginałów dokumentów na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia
z dopiskiem „Gra na start!”
Z nauczycielami, którzy zostaną wybrani
do otrzymania pakietu, skontaktujemy się
mailowo do dnia 15 września 2021 r.
Szczegółowych informacji udziela kierownik projektu: Katarzyna Kołodziejczyk, e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl,
tel. 695 981 036 lub 58 624 98 72.
Zachęcamy do odwiedzenia strony
projektu: https://www.skef.pl/projekty/
projekt-gra-na-start-edukacja-przedsiebiorcza-mlodziezy-z-wykorzystaniemplanszowej-gry-edukacyjnej/
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W grudniu 2019 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację projektu „Gra na
start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
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Cyberbezpieczeństwo
– gdy złodziej czai się
po drugiej stronie
monitora, a nie
za drzwiami.

Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM NA „TY”
Staramy się dbać o nasz dom poprzez regularne sprzątanie, ubezpieczenie wartościowych rzeczy 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 ﬁnansami, dlatego warto pamiętać o zasadach, które umożliwią zabezpieczenie tego, na co tak długo pracowaliśmy.
Ważne zasady, których przestrzeganie pozwoli zadbać o bezpieczeństwo Twoich ﬁnansów:
hasła do kont powinny być unikatowe.
Warto korzystać z małych i dużych liter
a także cyfr i znaków specjalnych takich jak np. !, ?, #,
nikomu nie udostępniaj swoich haseł lub
PIN-ów oraz nie pozostawiaj ich w widocznym i łatwo dostępnym miejscu,
zabezpiecz swoje urządzenia elektroniczne takie jak komputer, laptop, tablet
czy telefon w bieżąco aktualizowane
programy antywirusowe, które blokują dostęp wirusów do twoich urządzeń
i chronią je przed utratą danych,
dbaj o aktualizację oprogramowania systemowego i pozostałych programów na Twoim komputerze, tablecie 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 komunikatorze, w mediach społecznościowych
lub pocztą elektroniczną, która wygląda
podejrzanie np. nie jest pisana poprawną
polszczyzną lub obiecuje wysoką nagrodę w zamian za pomoc? Nie odpowiadaj
na nią i najlepiej od razu ją usuń,
bądź szczególnie wyczulony na wiadomości z instytucji ﬁnansowych zawierające
nietypowe prośby (np. o wpłatę środków)
lub informacje z nieznanych Ci instytucji
z prośbą o przesłanie pieniędzy lub numeru Twojego rachunku lub danych Twojej karty płatniczej to może być podstęp,
pamiętaj, aby zawsze po załatwieniu wszystkich spraw wylogować się
z systemu transakcyjnego oraz programu, z którego korzystasz,
wystrzegaj się przekazywania swoich
danych (numerów dokumentu tożsamości, PESEL, numeru konta, numeru karty
płatniczej, kodu CVV itp.) poprzez media
społecznościowe, komunikatory lub za
pomocą poczty elektronicznej.
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SKOK zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa ﬁnansowego swoim członkom. Pracownicy SKOK z chęcią pomogą 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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finansowe abc

Śmierć kredytobiorcy a odpowiedzialność
poręczyciela za zobowiązanie
Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego zadzwonił Pan Dariusz,
który trzy lata temu poręczył znajomemu kredyt. Do tej pory kolega zawsze terminowo spłacał swoje zobowiązanie, ale Klient zastanawia się, co stanie się z tym zobowiązaniem w sytuacji, kiedy np. kredytobiorca zmarłby z powodu COVID-19.
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np. w związku z brakiem majątku w masie
spadkowej, lub całkiem odrzucą spadek, to
może się okazać, że ich odpowiedzialność
będzie znikoma lub nie będzie jej wcale
i jedyną osobą, od której wierzyciel będzie
żądał spłaty, będzie poręczyciel.
Warto również wspomnieć, że zobowiązanie poręczyciela w sytuacji jego śmierci
będzie podlegało dziedziczeniu i to jego
spadkobiercy będą w dalszej kolejności odpowiadać za takie zobowiązanie wynikające
z umowy poręczenia kredytu.
Pocieszeniem dla Klienta może być fakt, że
w przypadku gdy to on spłacił zobowiązanie
za kredytobiorcę, będzie mu przysługiwało

roszczenie regresowe w stosunku do takiego
kredytobiorcy (jeśli żyje) lub do jego spadkobierców po śmierci kredytobiorcy. W podobny
sposób uprawnienie do roszczenia regresowego, jakie przysługiwałoby poręczycielowi,
przechodzi na jego spadkobierców w sytuacji
śmierci poręczyciela. Jeżeli to oni spłaciliby
takie zobowiązanie, to mogliby się domagać
od kredytobiorcy lub jego spadkobierców
kwoty pieniężnej będącej równowartością
spłaconego wierzycielowi zadłużenia.
MONIKA MARCHALEWSKA
specjalista ds. doradztwa finansowego
i konsumenckiego w Ośrodku Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej
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westię poręczenia regulują przepisy
Kodeksu cywilnego i zgodnie z nimi
poręczenie jest umową, na podstawie której
poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela do spłaty zobowiązania w sytuacji, kiedy
kredytobiorca by tego nie zrobił. Związku
z tym jest to zobowiązanie solidarne kredytobiorcy i poręczycieli i jeśli w umowie poręczenia nie zapisano inaczej, wierzyciel ma prawo
domagać się spłaty zarówno od kredytobiorcy,
jak i od poręczyciela.
Bardzo istotny jest fakt, że w momencie
śmierci kredytobiorcy umowa poręczenia
nie wygasa, tylko nadal obowiązuje. Tak
więc poręczyciel nawet po śmierci kredytobiorcy jest zobowiązany do spełnienia zobowiązania, które poręczył. Nadal jednak takie
zobowiązanie ma charakter solidarny, tylko
w miejsce zmarłego kredytobiorcy do spłaty
zobowiązani są jego spadkobiercy.
Trzeba podkreślić, że poręczyciel jest
w gorszej sytuacji niż spadkobiercy zmarłego kredytobiorcy, którzy mogą powołać się
na ograniczenie, jakie wynika z prawa spadkowego. Poręczycielowi natomiast, zgodnie
z art. 883 § 3 Kodeksu cywilnego, takie prawo
już nie przysługuje. Dlatego też śmierć kredytobiorcy nie ma wpływu na zaciągnięte zobowiązanie i poręczyciel nadal ponosi pełną
odpowiedzialność za kredyt, który poręczył,
i jest zobowiązany je zrealizować w takim
stopniu, w jakim nie zostało ono spełnione
przez zmarłego kredytobiorcę.
Jak już wspomniano, po śmierci kredytobiorcy zaciągnięte przez niego zobowiązanie nadal ma charakter solidarny i wierzyciel może domagać się spłaty zarówno od
poręczyciela, jak i od spadkobierców zmarłego kredytobiorcy. W takiej sytuacji to od
wierzyciela zależy, czy będzie żądał spłaty
od jednego z zobowiązanych w całości czy
w części od wszystkich, zarówno poręczyciela, jak i spadkobierców. Niestety poręczyciel jest w gorszej sytuacji, ponieważ jeżeli
spadkobiercy powołają się na ograniczenie
swojej odpowiedzialności za długi spadkowe,

FOT. 123RF.COM
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Oferta promocyjna

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

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
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przedsiębiorczości. Uwzględnia również
doświadczenia Stowarzyszenia Krzewienia
Edukacji Finansowej, które propaguje edukację finansową w sposób praktyczny. Jest też
kompendium podstawowej wiedzy z zakresu
ekonomii i finansów, do której można sięgnąć 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 > podręczniki na sprzedaż), mailowo na adres: odfik-bialapodlaska@skef.pl
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 83 411 10 47.
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SU

25

odręcznik przeznaczony do realizacji zajęć
szkolnych przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia
jest zgodny z podstawą programową i wpisany
do wykazu podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nr 1064/2019.
Autorem podręcznika jest Waldemar Kotowski – praktyk, ceniony nauczyciel, profesor oświaty,
dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego
w Gdańsku, opiekun laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Finansowej i Olimpiady
Przedsiębiorczości.
Podręcznik jest przyjazny dla uczniów i nauczycieli. W sposób
praktyczny i czytelny prezentuje zagadnienia omawiane na lekcjach
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Pogotowie dla zadłużonych –

strona dedykowana nadmiernie zadłużonym

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, zwolnienia z pracy, utraty lub znacznego zmniejszenia się dochodów.
Względy humanitarne. Gdy zadłużony
jest w tragicznej sytuacji życiowej, do której

zalicza się m.in. wysoki poziom biedy, podeszły wiek, przewlekłą, ciężką chorobę umożliwiającą 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 przystępny 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 historie naszych Klientów, które skończyły się dla
nich sukcesem. Warto przeczytać, jak przeżyły to osoby, które zmagały się przez lata
ze swoimi długami, i jaką ulgą dla tych osób
była decyzja sądu o upadłości – postanowienie 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 konsumenckiej? Potrzebujesz porady prawnej? A może
ktoś z Twojej rodziny potrzebuje pomocy?
Przekaż adres tej strony i pomóż swoim bliskim wyjść z długów.
www.pogotowiedlazadluzonych.pl

INFOLINIA 801 600 100
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DLACZEGO MY?
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 zadłużenia w Polsce, a także jesteśmy
współorganizatorem powstania w 2007 roku
organizacji pozarządowej – Europejskiej Sieci
Zadłużenia Konsumenckiego (European Consumer 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 Ośrodkach korzysta rocznie blisko 2 tys. osób.

FOT. FOTOLIA.COM

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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krzyżówka – trenuj swoje szare komórki!
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Wszystkich zainteresowanych gimnastyką mózgu zachęcamy do udziału w naszym Konkursie Krzyżówkowym. Co miesiąc w „Czasie Stefczyka” publikujemy nową krzyżówkę oraz zadanie konkursowe.
Aby wziąć udział w konkursie, należy:
• rozwiązać krzyżówkę;
• udzielić odpowiedzi na podane zadanie (pytanie) konkursowe;
• wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy (jest on dostępny także na stronie
www.kasastefczyka.pl/konkursy);
• przesłać rozwiązanie krzyżówki wraz z odpowiedzią 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 sierpniu zadanie konkursowe brzmi:

Opisz, za co cenisz Kasę Stefczyka.
Na Twoje zgłoszenie czekamy w dniach
1–31.08.2021 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 konkursu dostępne są na stronie www.kasastefczyka.pl/
konkursy oraz w placówkach Kasy Stefczyka.
Laureaci konkursu krzyżówkowego z „Czasu
Stefczyka” nr 192: Małgorzata Szkop – Bukowno,
Jadwiga Lulewicz – Grodków, Andrzej Woźniak – Bytyń. Gratulujemy!
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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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.
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Twoje WAKACJE
za

99

zł

miesięcznie

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

Pożyczka na Nowe
RRSO: 14,65%
Wnioskuj wygodnie
w placówce, przez telefon
lub Internet!

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

Przykład reprezentatywny z dnia 1.10.2020 r. dla Pożyczki na Nowe: Całkowita kwota 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)
okresie kredytowania wynosi 1749 zł. Rzeczywista 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. Pożyczka
na Nowe dostępna bez wychodzenia z domu dla Członków Kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy
od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

