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Pożyczka Online
na realizację
marzeń

Każdy z nas ma swoje plany, marzenia, które w pewnym momencie postanawia
zrealizować. Najczęściej staramy się to robić z własnych, odłożonych środków.
Gdy ich jednak brakuje, automatycznie myślimy o zaciągnięciu pożyczki.
Najwygodniej i najszybciej zrobić to zdalnie. Warto więc przekonać się o zaletach
Pożyczki Online (11,42%) w Kasie Stefczyka.
Szczegóły na str. 3

AKTUALNOŚCI

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
ludzie, którzy potrafią być dumni ze swoich osiągnięć, choćby niewielkich, potrafią więcej dokonać.
Dotyczy to zarówno osiągnięć indywidualnych, jak
i tych, które wynikają z przynależności do jakiejś
grupy, do narodu. Tymczasem doceniamy osiągnięcia naukowców czy artystów z całego świata, ale
zapominamy, że było i jest wielu Polaków, którzy
osiągnęli wcale nie mniej. Każdy, kto interesuje
się kinematografią, wie, że francuscy wynalazcy,
bracia Lumière byli pionierami kinematografii. Czy
wie również, że wyprzedził ich Kazimierz Prószyński? Czy wie, że ten nasz rodak na przełomie XIX
i XX w. wynalazł kamerę ze stabilizacją obrazu?
Że wynalazł urządzenie przesyłające obraz na odległość, działające podobnie do dzisiejszej telewizji,
oraz pierwszą w historii maszynę do wyświetlania np. na ścianach budynków obrazów i reklam?
Kazimierz Prószyński wynalazł także urządzenie
umożliwiające czytanie tekstu osobom niedowidzącym. Wielu Polaków o tym nie wie, bo skąd?
W kinie czy telewizji oglądamy filmy fabularne
i dokumentalne wyprodukowane przez Niemców,
Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów i inne narody – o ich bohaterach. Nie mają interesu w tym,
żeby chwalić Polaków, więc – co naturalne – sami
musimy o to zadbać. Dlatego Kasa Stefczyka co
miesiąc przypomina wielkich, choć zapomnianych
przez historię Polaków.

liczby Kasy Stefczyka

6 920 000 000 zł
depozyty

6 060 000 000 zł

pożyczki

7 380 000 000 zł
aktywa

360

placówki

836 000

Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA LIPIEC 2021 ROKU
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Bezpłatny pakiet
dydaktyczny
dla nauczycieli
„Przedsiębiorczość
na planszy”
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.

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. w wybranych szkołach ponadpodstawowych
przeprowadzono 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 przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub przedmiotów
ekonomicznych ze szkół ponadpodstawowych do zgłaszania chęci
otrzymania pakietu „Przedsiębiorczość na planszy” (przewodnik
metodyczny dla nauczyciela z konspektami zajęć i sześć egzemplarzy
gry planszowej). 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
20 września 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
30 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-mlodziezyz-wykorzystaniem-planszowej-gryedukacyjnej/
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OFERTA

Pożyczka Online na realizację marzeń
Każdy z nas ma swoje plany, marzenia, które w pewnym momencie postanawia
zrealizować. Najczęściej staramy się to robić z własnych, odłożonych środków.
Gdy ich jednak brakuje, automatycznie myślimy o zaciągnięciu pożyczki.
Najwygodniej i najszybciej zrobić to zdalnie. Warto więc przekonać się o zaletach
Pożyczki Online (11,42%) w Kasie Stefczyka.

P

olacy nie mają już oporów przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego. Wynika
to przede wszystkim z tego, że sprzyja nam
stabilny i niski poziom stóp procentowych
i rosnące dochody. Coraz częściej więc decydujemy się na finansowanie swoich planów
pożyczkami, gdyż niekiedy jest to jedyny sposób
na spełnienie swoich marzeń – obecnie rzadko
kto kupuje nowy samochód za zaoszczędzone
pieniądze. Podobnie jest z dalekimi wyjazdami,
remontem mieszkania czy urządzeniem dużej
uroczystości, jaką jest na przykład wesele. Często zdarza się, że tego rodzaju zakupy wymagają szybkiego dofinansowania, w związku
z tym oczekujemy oferty pożyczkowej, która
umożliwi nam otrzymanie środków nawet
tego samego dnia. Jeżeli zdecydujemy się zrealizować swoje plany przy pomocy pożyczki –
szybko, prosto, bezpiecznie i wygodnie – warto
sprawdzić ofertę Kasy Stefczyka.

Członkowie Kasy mogą bowiem skorzystać
z Pożyczki Online, która umożliwia przeprowadzenie całego procesu wnioskowania
przez Internet, przy swoim komputerze.
Należy to zrobić na stronie kasastefczyka.pl,
na której jest dostępny odpowiedni wniosek
o pożyczkę. Trzeba w nim podać swoje dane
osobowe i teleadresowe, a także informacje dot.
źródła dochodów, wysokości otrzymywanego
wynagrodzenia oraz posiadanych zobowiązań
finansowych. Nie trzeba dostarczać żadnych
dokumentów, gdyż weryfikacja dochodu przeprowadzana jest elektronicznie.
Po wysłaniu wniosku w kilka chwil zostanie
przygotowana odpowiednia oferta pożyczkowa, w której wystarczy zaakceptować
zaproponowaną kwotę pożyczki, liczbę rat
oraz warunki umowy pożyczkowej. Środki
z pożyczki możemy otrzymać 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.

Pożyczka Online
w Kasie Stefczyka:
• nawet do 30 000 zł
• bez zaświadczeń o zarobkach
i dodatkowych formalności
• prosty i intuicyjny formularz wniosku
pożyczkowego
• szybka decyzja kredytowa

Weź Pożyczkę Online
i spełniaj marzenia!

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

Pożyczka Online
RRSO: 11,42%

Wejdź na
www.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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Dzięki Kasie Stefczyka
ta gala stała na jeszcze
wyższym poziomie
Choć karierę sportową zakończył kilka lat temu, nasz wicemistrz świata
w piłce ręcznej, zdobywca słynnej bramki z Norwegią – Artur Siódmiak
wciąż jest blisko sportu. W Gdańsku odbyła się II Letnia Gala Kickboxingu, której organizatorem jest kierowane przez szczypiornistę Stowarzyszenie Akademia Sportu.
– Ale przyznaj, że kickboxing na plaży to jednak coś, z czym nie spotykamy się na co dzień.

– Oczywiście, nasza gala to jedyne tego typu zawody na plaży w Polsce.
Ale możesz być spokojny – podchodzimy do tego bardzo profesjonalnie
i gwarantuję, że emocji nie zabraknie.
– Skąd pomysł na taką inicjatywę?

FOT. PRODUKCJA OBRAZU – FOTO & VIDEO

– Z potrzeby promowania sportu. Wpadliśmy na to rok temu, choć
trochę „bocznymi drzwiami”. Tyle mówi się, że sport w Polsce kuleje,
bo nie ma dla niego obiektów. To nie do końca prawda, czasami brakuje
chęci i inicjatywy. Dlatego mając do dyspozycji świetny obiekt, LOTOS
Stadion Letni, dostosowany do rozgrywania zawodów plażowych, na
którym odbywają się profesjonalne imprezy, żal było go nie wykorzystać – szczególnie że przecież nie cały czas odbywają się na nim
rozgrywki piłkarskie czy siatkarskie. Jako Stowarzyszenie Akademia
Sportu chcieliśmy sprawić, żeby z tych możliwości korzystali nie tylko
profesjonalni sportowcy, lecz także „zwykły Kowalski”, mieszkaniec
Trójmiasta i turysta na wakacjach. Stąd idea zorganizowania Tygodnia
Sportów Plażowych, którego uwieńczeniem były zajęcia ze sportów
walki, zakończone galą kickboxingu, która wzbudziła ogromne zainteresowanie. Celem była popularyzacja sportu i ruchu, a także stworzenie
alternatywy dla spędzania wolnego czasu. Odzew bardzo pozytywnie
nas zaskoczył, bo w zajęciach prowadzonych podczas Tygodnia Sportów Plażowych uczestniczyło mnóstwo osób. Okazało się, że Polacy
chcą uprawiać sport, potrzebują tylko odpowiedniej „zajawki”. Cieszę
się, że my tę „zajawkę” im daliśmy.

– Jak to się stało, że piłkarz ręczny, którego bramkę na miarę półfinału pamiętają wszyscy kibice w Polsce, zajął się kickboxingiem?

– Z Polskim Związkiem Kickboxingu moje stowarzyszenie współpracuje
już od pewnego czasu, więc nie ma w tym nic aż tak dziwnego.
4 C ZAS STEFC Z YK A

– I w tym roku postanowiliście powtórzyć ubiegłoroczny sukces?

– Pozytywne akcje są warte powtórzenia, tym bardziej że okres pandemii dał nam wszystkim mocno w kość pod względem kondycyjnym.
Z podobnego założenia wyszło również Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które postanowiło dofinansować nasze
przedsięwzięcie. Podziękowania należą się także naszym pozostałym
mecenasom: Kasie Stefczyka, Fundacji Stefczyka i Totalizatorowi
Sportowemu. Dzięki temu wsparciu mogliśmy postarać się o jeszcze
lepszą obsadę gali, profesjonalny ring i oświetlenie. Dodajmy, że
zawodnicy zmierzyli się w walce o tytuły mistrzowskie – pasy federacji
kickboxingu DFN. Było aż osiem takich walk o pasy. Robimy to w porozumieniu z Polskim Związkiem Kickboxingu, więc jest to impreza
w pełni profesjonalna. Zależało nam, żeby jej realizacja też była na
najwyższym poziomie.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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– Gala, choć budziła ogromne zainteresowanie, nie była jedynym
wydarzeniem, o którym w Internecie było głośno. Wielkim zainteresowaniem w komentarzach cieszyły się same warsztaty sportów
walki. Opowiedz coś o nich.

– Warsztaty były prowadzone przez profesjonalnych trenerów, a ich
uwieńczeniem była właśnie gala. To jednak nie koniec. Przez cały
następny tydzień po gali odbywały się, jak przed rokiem, warsztaty
z innych dyscyplin sportowych. Nawiązaliśmy współpracę z trójmiejskimi i okolicznymi klubami, których sztab szkoleniowy nas wspierał.
Byli trenerzy rugby z Lechii Gdańsk, piłki ręcznej z mojego kochanego
GKS Wybrzeże Gdańsk, siatkówki z Trefla Sopot czy kickboxingu
z Rebelii Kartuzy. Zależało mi na tym, aby lokalne kluby też miały swoją
promocję. Oferta była bardzo urozmaicona, bogata, i mam nadzieję, że
każdy znalazł coś dla siebie. Liczę też, że bakcyla sportu udało mi się
zaszczepić najmłodszym, że część osób, szczególnie młodszych, która
pojawiła się na LOTOS Stadionie Letnim, posmakowała sportu i będzie
chciała kontynuować tę przygodę w klubach. Oczywiście nie każdy
musi zostać profesjonalnym sportowcem, ale trochę ruchu nikomu
nie zaszkodzi.
– Szczególnie teraz, w okresie pandemicznym, gdy przez tyle miesięcy
byliśmy zamknięci w domu. Ten brak ruchu widać już i po dzieciakach,
i po starszych.

– Niestety, dlatego też – jako Stowarzyszenie Akademia Sportu – dzięki
wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
przez całe wakacje organizowaliśmy specjalne darmowe zajęcia dla
rodzin: crossfit i zajęcia ogólnorozwojowe. Zainteresowanie było
ogromne. Przychodziły zorganizowane grupy rodzin, które chciały
ze sobą spędzić czas i poprawić swoją kondycję. Ile można siedzieć
zamkniętym w domu czy pracy?

– Ty akurat tej pracy to chyba masz ostatnio bardzo dużo...

– Faktycznie obowiązków w ciągu ostatnich lat pojawiło się sporo. To
przecież i praca we własnej firmie, i działalność w stowarzyszeniu. Ale
też satysfakcja jest bardzo duża. Nasze stowarzyszenie, które od lat
stara się promować sport i współpracuje w tym zakresie z Funduszem
Sprawiedliwości i ministerstwem, jest coraz bardziej rozpoznawalne
i ma coraz więcej sukcesów. Cieszy mnie to, że robię coś ponad byciem
„byłym sportowcem”, Arturem Siódmiakiem, który strzelił „tę bramkę”
z Norwegią. Oczywiście – to zostanie ze mną na zawsze i tego rzutu
nie zapomnę do końca życia, ludzie pewnie zawsze będą kojarzyć mnie
z tego meczu i z tych mistrzostw, ale to, co robię teraz, także daje mi
ogromną satysfakcję. Jeżeli dzięki mojej pracy ktoś będzie zdrowszym
człowiekiem, to już jest dla mnie wielka radość.
– Ale ta bramka z Norwegią cały czas nad Tobą „wisi”…

– Oczywiście, i wraca jak bumerang. Ktoś kiedyś porównał ją do bramki
Domarskiego na Wembley, i z pewnością jest to miłe porównanie. Cieszę się z niej, podobnie jak z medali mistrzostw świata, ale nie wyobrażam sobie, żeby po zakończeniu kariery sportowej żyć tylko wspomnieniami. Dlatego tak dużo radości daje mi to, co robię obecnie, i cieszę
się, że są tacy, którzy wspierają te projekty.
– W zeszłym roku wspierało Was ministerstwo, w tym roku dołączyły
kolejne instytucje?

– Tak, naszemu stowarzyszeniu, które jest głównym organizatorem
II Letniej Gali Kickboxingu, udało się pozyskać partnerów: Kasę Stefczyka, Fundację Stefczyka i Totalizator Sportowy. Dzięki temu oprawa
była jeszcze bardziej profesjonalna, a lista zawodników, którzy wzięli
udział w gali, też robi wrażenie.
– Dziękuję za rozmowę.

INFOLINIA 801 600 100

C Z AS STEFC Z YK A 5

KONKURS

Cyberbezpieczeństwo –
zyskaj wiedzę i wygraj!
Zapraszamy do udziału w konkursie dla Członków Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych pt. „Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM NA TY”.
Do wygrania nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

K

onkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w ramach realizacji celu statutowego SKEF: inicjowania, prowadzenia i wspierania działań na rzecz krzewienia edukacji
finansowej oraz ochrony konsumentów.
Patronat honorowy nad konkursem objęła Krajowa Spółdzielcza
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.
Konkurs będzie trwał od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia
2021 r. w czterech comiesięcznych edycjach. Każda edycja konkursu
będzie odbywała się jeden raz w miesiącu i będzie się rozpoczynała
każdego 1 dnia miesiąca. Pierwsza edycja konkursu rozpoczyna się
1 września 2021 r. Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status
Członka Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być
osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs prowadzony jest w formie listownej z wykorzystaniem
kuponu konkursowego opublikowanego na stronie www.skef.pl, na
stronie internetowej Patrona/Fundatora, w gazecie „Czas Stefczyka”,
a także na stronach internetowych SKOK-ów, umożliwiającego uczestnikowi udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa.

INSTRUKCJA:
Krok I – Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
Krok II – Przeczytaj artykuł na temat cyberbezpieczeństwa.
Krok III – Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Krok IV – Na kuponie konkursowym udziel odpowiedzi w części I (test)
oraz w części II (pytanie opisowe).
Krok V – Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kuponem konkursowym prześlij na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126
81- 472 Gdynia
z dopiskiem: Z cyberbezpieczeństwem na TY do dnia 23 września 2021 r.
do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura organizatora, które
jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00).
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne: nagroda
główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z materiałami konkursowymi znajdują się na stronie: https://www.skef.pl/z-cyberbezpieczen
stwem-na-ty/ Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM NA „TY”

KONKURS
DLA CZŁONKÓW SKOK

DO WYGRANIA NAGRODY PIENIĘŻNE
Więcej informacji na: www.skef.pl

ORGANIZATOR KONKURSU
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PATRONAT HONOROWY

WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

KONKURS

Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM NA „TY”

KONKURS
DLA CZŁONKÓW SKOK

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. Z cyberbezpieczeństwem na „Ty”, 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. Z cyberbezpieczeństwem na „Ty” 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, KSKOK, w gazecie
„Czas Stefczyka” a także na stronach internetowych SKOK-ów oraz w materiałach, sprawozdawczych, promocyjno – reklamowych w związku
z udziałem w Konkursie”.
„Wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi pisemnej zgłoszonej w Konkursie pt. Z cyberbezpieczeństwem na „Ty”.
„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”.
Czytelny podpis Uczestnika konkursu*:
*pola obowiązkowe
Formularz należy wypełnić drukowanymi literami.
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Podstawowe zasady
bezpieczeństwa w sieci

Korzystanie z Internetu stało się już powszechne. Wymusił to nie tylko postęp
technologiczny, lecz także okres pandemii, który unieruchomił wielu z nas
w domach. Coraz więcej ważnych spraw, w tym urzędowych, mogliśmy załatwić
bez wychodzenia z domu. Wielką popularnością cieszyły się też zakupy online.
Tym samym nasza życiowa aktywność przenosi się do Internetu.
Profil zaufany
W sytuacji kiedy mamy do załatwienia sprawy urzędowe, możemy
za pomocą profilu zaufanego korzystać z wielu usług w portalach
urzędów. Dzięki profilowi zaufanemu skutecznie potwierdzimy swoją
tożsamość w Internecie. Oto przykładowe sprawy, jakie możemy załatwić, jeśli mamy profil zaufany: złożyć wniosek o wydanie dowodu
osobistego oraz zgłosić jego utratę, uzyskać odpis aktów stanu cywilnego, zgłosić urodzenie dziecka, zapisać się na wizytę w placówce ZUS,
sprawdzić swoje zwolnienie lekarskie i inne.
Ta wzmożona aktywność w sieci i powszechność sprawiają, że
korzystanie z systemów IT oraz Internetu naraża ich użytkowników
na potencjalne próby ataków przez przestępców w celu wykradzenia
danych wrażliwych, tj. danych osobowych, dostępu do konta itp., oraz
przejęcia kontroli nad urządzeniami, z których korzystamy (telefonami
komórkowymi, komputerami). Przedstawiamy najczęstsze zagrożenia,
z jakimi możemy się spotkać w Internecie.
Zdalny pulpit
Policja od dłuższego czasu ostrzega przed tego typu oszustwami – jak
je nazywa – „na zdalny pulpit”. Zwraca uwagę, że internetowi przestępcy posługują się różnymi wariantami, zawsze chodzi jednak o to, by
skłonić ofiarę do zainstalowania programu zdalnej obsługi komputera.
Tym razem ofiarą takiego oszustwa padła 25-latka z powiatu wysokomazowieckiego. Zadzwonił do niej mężczyzna podający się za konsultanta jednego z banków i poinformował, że ktoś wypłacił pieniądze
z jej konta. Ochronić oszczędności przed kolejnymi takimi sytuacjami
miała specjalna aplikacja, którą polecił jej zainstalować. W ten sposób
zdobył dane do logowania, przejął kontrolę nad komputerem swojej
ofiary i przelał z jej konta prawie 17 000 zł.
W województwie podlaskim przybywa tego rodzaju przestępstw
metodą „na zdalny pulpit”. Najczęściej chodzi o skorzystanie z usług
szybkiego pomnażania oszczędności, np. poprzez inwestycje w kryptowaluty. Gdy zainteresowany ma problemy techniczne, zgłasza się
do niego rzekomy konsultant. „Wspiera” taką osobę przez tzw. zdalny
pulpit i – dosłownie na oczach poszkodowanego – „czyści” jego konto
z oszczędności bądź zaciąga ekspresowe pożyczki.
Szacunki podlaskiej policji mówią o kwocie pół miliona złotych,
którą poszkodowani z tego regionu stracili tylko w styczniu 2021 r.
Od lutego statystyki zanotowały dynamiczny wzrost: kilka dni temu
został odnotowany przypadek oszustwa, w którym mieszkaniec Białegostoku stracił 300 tys. zł. Pieniądze z rachunku zniknęły właśnie po
instalacji oprogramowania rzekomo potrzebnego do obsługi rachunku
kryptowalut.
Dlatego policja radzi, aby z rezerwą podchodzić do ofert bardzo
atrakcyjnych inwestycji i nie przekazywać nikomu żadnych danych
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związanych z internetową obsługą kont bankowych. Jeśli „konsultant” proponuje zainstalowanie oprogramowania typu Any Desk,
możesz być pewien, że to oszustwo. Pracownik instytucji finansowej – banku czy SKOK – na pewno nie poprosi o zainstalowanie
tego typu oprogramowania. Jeśli osoba podająca się za pracownika
banku czy SKOK żąda zweryfikowania Twoich danych i danych
konta lub zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania, rozłącz
się i zadzwoń do biura obsługi klienta Twojego banku – apelują
policjanci (na podst. PAP).
Phishing
Phishing jest metodą oszustwa, w której przestępca podszywa się
pod instytucję, najczęściej bank, w celu wyłudzenia wrażliwych
danych należących do użytkownika (takich jak np. dane logowania,
hasła, numery konta bankowego lub karty kredytowej) lub nakłonienia ofiary do wykonania określonych działań, takich jak np. przelew
pieniędzy na konto przestępcy itp. Oszust podszywa się przy tym
pod legalnie działające instytucje czy dostawców usług, z którymi
na co dzień jesteśmy w stałym kontakcie. Wiadomości wykorzystywane do phishingu są zazwyczaj doskonale przygotowane pod
względem graficznym i treściowym, aby idealnie przypominać prawdziwe informacje od podmiotów, pod które podszywa się oszust,
jednocześnie zawierają przekonujące informacje o konieczności
kontaktu w celu potwierdzenia lub uzupełnienia danych koniecznych do kontynuacji współpracy, konieczności zalogowania się do
konta i zmiany hasła itp. W takiej fałszywej wiadomości najczęściej
zawarty jest:
• załącznik, którego otwarcie powoduje zainfekowanie urządzenia (telefonu, tabletu, komputera) złośliwym oprogramowaniem
(np. szyfrującym dane na urządzeniu),
• albo link, który przekierowuje ofiarę ataku do fałszywej strony,
na której dochodzi do kradzieży tożsamości albo do zainfekowania
urządzenia złośliwym oprogramowaniem.
Tego typu ataki są przygotowywane na coraz bardziej zaawansowanym poziomie, przez co nieraz trudno odróżnić prawdziwą wiadomość
od wiadomości przygotowanej przez oszusta.
Fałszywe faktury lub wezwania do zapłaty
Coraz częściej obserwowany jest też proceder wysyłania do użytkowników wiadomości z fałszywymi fakturami, wezwaniami do zapłaty
w celu wyłudzenia pieniędzy od ofiary (np. poprzez przelew na konto
oszustów) czy też z informacją o wysłaniu towaru i prośbą o sprawdzenie, czy wszystko się zgadza. Wiadomości takie najczęściej zawierają
załącznik i bardzo często są łudząco podobne do prawdziwych wiadomości firm, które dostarczają prawdziwe towary i usługi.
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Ochrona antywirusowa
Jedną z najbardziej podstawowych metod ochrony urządzeń IT oraz
przechowywanych na nich danych jest stosowanie oprogramowania
antywirusowego oraz tzw. zapór sieciowych (firewall), które zabezpieczają przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem.
Programy antywirusowe muszą być jednak regularnie uaktualniane,
aby mogły wykrywać wszystkie najnowsze znane zagrożenia i radzić
sobie z nimi.
WALDEMAR SZKIELA
specjalista ds. doradztwa finansowego
i konsumenckiego w Ośrodku Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie

REKLAMA NR 1856

Co się dzieje, jeśli ktoś sprawdzi, co jest w załączniku, i będzie chciał
otworzyć przesłany dokument? Najczęściej takie załączniki są w formacie xlsx lub xlsm (UWAGA: nasze faktury i inne dokumenty są
przesyłane w formacie PDF!). Po kliknięciu takiego załącznika
następuje uruchomienie makr, czyli złośliwego oprogramowania,
które pozwala przestępcy na przejęcie kontroli nad danymi swojej
ofiary, pozyskanie danych do logowania i w efekcie dostęp do konta
bankowego.
Tymczasem maile z fałszywymi fakturami bardzo łatwo odróżnić!
Przestępcy wysyłający do wszystkich taką samą wiadomość nie wpiszą naszego imienia i nazwiska, bo najzwyczajniej w świecie go nie
mają! No i oczywiście adres nadawcy nie jest adresem instytucji, której
jesteśmy klientami.
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KUPON KONKURSOWY
KUPON KONKURSOW
I. Rozwiąż test.

I. Rozwiąż test.

Wstaw znak X obok jednej prawidłowej odpowiedzi.
Wstaw znak X obok jednej prawidłowej odpowiedzi.
1. Metoda „na zdalny pulpit” skłania ofiarę do:

1. Metoda „na zdalny pulpit” skłania ofiarę do:

zmiany komputera na nowszy model;

zmiany komputera na nowszy model;

wpłaty pieniędzy na swoje konto oszczędnościowe; wpłaty pieniędzy na swoje konto oszczędnościowe;
zainstalowania programu zdalnej obsługi komputera. zainstalowania programu zdalnej obsługi komputera.

2. Jeśli przestępca podszywa się np. pod instytucję2.finansową
Jeśli przestępca
w celu wyłudzenia
podszywa się
wrażliwych
np. pod instytucję
danych finansową w celu wyłudzenia wrażliw
należących do użytkownika, to jest to:
należących do użytkownika, to jest to:
spyware;

spyware;

payback;

payback;

phishing.

phishing.

3. W celu wyłudzenia pieniędzy przestępcy bardzo3.często
W celu
wysyłają
wyłudzenia
fałszywe
pieniędzy
faktury
przestępcy
do zapłaty.
bardzo często wysyłają fałszywe faktury do z
Najczęściej takie załączniki są w formacie:
Najczęściej takie załączniki są w formacie:
xls lub xlm;

xls lub xlm;

xlsx lub pdf;

xlsx lub pdf;

xlsx lub xlsm.

xlsx lub xlsm.

4. Jedna z metod, która może przyczynić się ochrony
4. przed
Jedna atakami
z metod,cyberprzestępców
która może przyczynić
to: się ochrony przed atakami cyberprzestępców to
ustalenie trudnych haseł i regularna ich zmiana;

ustalenie trudnych haseł i regularna ich zmiana;

zakup programu antywirusowego bez konieczności jego
zakup
aktualizacji;
programu antywirusowego bez konieczności jego aktualizacji;
stosowanie oprogramowania z różnych źródeł.

stosowanie oprogramowania z różnych źródeł.

5. Zaznacz poprawne przykłady spraw jakie można5.załatwić
Zaznaczdzięki
poprawne
posiadaniu
przykłady
profilu
spraw
zaufanego:
jakie można załatwić dzięki posiadaniu profilu zau

zgłoszenie urodzenia dziecka i złożeniu wniosku o pożyczkę
zgłoszenie
w instytucji
urodzenia
finansowej;
dziecka i złożeniu wniosku o pożyczkę w instytucji finansowej;

złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i zgłoszenie
złożenie utraty
wniosku
dowodu
o wydanie
osobistego,
dowoduoraz
osobistego
uzyskanie
i zgłoszenie utraty dowodu osobist
odpisu aktów stanu cywilnego;
odpisu aktów stanu cywilnego;
dokonanie zakupów w sklepie internetowym.

dokonanie zakupów w sklepie internetowym.
Strona 1 z 2

ORGANIZATOR KONKURSU

10 C ZAS STEFC Z YK A

Strona 1 z 2
PATRONAT
ORGANIZATOR
HONOROWYKONKURSU

PATRONAT HONOR

WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

KONKURS

Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEMZNA
CYBERBEZPIECZEŃSTWEM
„TY”
NA „TY”

KONKURS
KONKURS
D L A C Z Ł O N K Ó W S K ODKL A C Z Ł O N K Ó W S K O K

II. Napisz w jaki sposób zachowujesz
II. Napisz
czujność
w jaki w
sposób
czasiezachowujesz
pandemii czujność w cz
i chronisz siebie oraz swoich bliskich
i chronisz
przed
siebie
cyberprzestępczością.
oraz swoich bliskich przed cybe
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AKTUALNOŚCI

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 lipcu 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).
W lipcu posiedzenia Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka odbyły się
cztery razy:
– 6 lipca,
– 13 lipca,
– 20 lipca,
– 28 lipca.
Zagadnienia, które były omawiane na
posiedzeniach Zarządu, dotyczyły oceny
bieżącej sytuacji Kasy, opracowania i wprowadzenia stosownych procedur bezpieczeństwa związanych z zapewnieniem
ciągłości działania placówek oraz 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 finansowe Stowarzyszenia
Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie;
b) sytuacji w placówkach sprzedażowych
z uwzględnieniem aspektu dotyczącego budowania i umacniania więzi
członkowskiej, a także jeszcze lepszego reagowania na potrzeby Członków Kasy:
○○ przygotowanie nieodpłatnych pakietów dydaktycznych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
(SKEF). Projekt „Gra na start! Edukacja
przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”
realizowany jest przez SKEF z Narodowym Bankiem Polskim w ramach
programu edukacji ekonomicznej.
W październiku 2020 r. w szkołach
ponadpodstawowych przeprowadzone
zostały zajęcia pilotażowe, które pozwoliły zebrać wiadomości zwrotne
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od uczniów i nauczycieli. Na ich podstawie opracowana została końcowa
wersja pakietu. W jego skład wchodzą:
DDgra planszowa dotycząca prowadzenia
działalności gospodarczej;
DDprzewodnik metodyczny dla nauczycieli, zawierający konspekty zajęć z wykorzystaniem gry planszowej.
Więcej informacji na stronie
www.kasastefczyka.pl.
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
a) zatwierdzenia do stosowania jednolitych wzorów następujących druków:
DDAneks do ugody/umowy,
DDZałącznik do wniosku o przyznanie
pożyczki/kredytu,
DDZałącznik do wniosku współwnioskodawcy,
DDZałącznik do deklaracji poręczyciela;
b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów następujących
produktów:
DDPożyczka Gotówkowa,
DDe-Lokata terminowa dla podmiotów
instytucjonalnych,
DDe-Lokata odnawialna dla podmiotów
instytucjonalnych,
DDLokata Dzienna Odnawialna (podmioty
instytucjonalne),
DDLokata terminowa dla podmiotów
instytucjonalnych,
DDKredyt Hipoteczny,
DDKredyt Hipoteczny Super VIP,
DDKredyt Konsolidacyjno-Hipoteczny,
DDPożyczka Hipoteczna,
DDKredyt Wysokokwotowy;
c) zatwierdzenia dokumentacji i procedur
regulujących pracę w Kasie Stefczyka:
Metodyki analizy zdolności kredytowej
i weryfikacji dokumentacji kredytowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka,
wyd. XXIII, XXIV oraz XXV; PR11.01/14
Instrukcja szyfrowania danych,
wyd. II, Metodologia kredytów detalicznych – Zasady udzielania pożyczek
i kredytów detalicznych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, wyd. XII,
XII oraz XIV; Metodologia kredytów
gospodarczych – Zasady udzielania

pożyczek i kredytów gospodarczych
oraz zasady przyjmowania zabezpieczeń rzeczowych w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka, wyd. XI oraz
XII; Standardy dokumentacji kredytowej w Kasie Stefczyka, wyd. XVII oraz
XVIII; PR14/03 Procedura prowadzenia
spraw sądowych przez Biuro Prawne,
wyd. I, PR20/01; Procedura zawierania
i monitorowania umów outsourcingowych, wydanie VI; PR24/06 Instrukcja
wyznaczania kluczowych wskaźników
ryzyka operacyjnego w Kasie Stefczyka, wyd. V; PR24/09 Procedura
testów warunków skrajnych, wyd. IV;
PR02.04.06/08 Zawarcie umowy ubezpieczenia indywidualnego, które stanowi zabezpieczenie spłaty pożyczki/
kredytu/linii pożyczkowej;
d) zmiany wysokości stopy oprocentowania aktywnych rachunków lokat
z oprocentowaniem opartym o wskaźnik inflacji (CPI);
e) podjęcia uchwały o likwidacji placówki
w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Bolesława Chrobrego 13;
f) podjęcia uchwały dotyczącej otwarcia
placówki partnerskiej w Czeladzi przy
ul. Bytomskiej 12.
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AKTUALNOŚCI

„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

INFOLINIA 801 600 100

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 1856

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.

Kupujesz i zyskujesz
Płać kartą Visa za zakupy

Zyskaj nawet

150 zł
zwrotu co miesiąc!

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Spełnij warunki promocji „KASA WRACA II Edycja”, obowiązującej od 31.01.2020 r. do odwołania. Szczegóły w regulaminie dostępnym
w placówkach oraz na kasastefczyka.pl. Karta oznacza debetową, zbliżeniową kartę płatniczą.

OFERTA

Kredyt Hipoteczny
na mieszkanie

FOT. 123RF.COM

W Polsce sprzedaż mieszkań w okresie pandemii bije rekordy. Choć wydawałoby się, że w tym
czasie przyhamuje, to jednak dużo ofert zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego oraz
niskie stopy procentowe kredytów hipotecznych zachęcają do kupna własnego M. Wydaje się,
że to najlepszy moment na kupno własnego lokum, szczególnie dla młodych ludzi.

R

ynek mieszkaniowy w Polsce zaczął się
gwałtownie rozwijać. Deweloperzy budują
coraz więcej mieszkań i rośnie zainteresowanie
nimi. To sprawia, że rosną ceny za metr kwadratowy, szczególnie w dużych miastach. Z drugiej
strony ze względu na rosnące ceny mieszkań
Polacy chętniej patrzą na działki budowlane.
Jednak z reguły zakup własnej nieruchomości
wiąże się uzyskaniem odpowiedniego finansowania. Teraz, dzięki niskiej stopie referencyjnej,
oferta kredytów hipotecznych jest wyjątkowo
atrakcyjna. Dlatego jest to najlepszy moment na
przeprowadzenie rozeznania w temacie i zakup
wymarzonego M. Niestety młodzi ludzie zbyt
często podejmują decyzje pod wpływem chwili,
emocji. Zakup mieszkania jest jednak poważniejszym tematem, bo pociąga za sobą długoletnie zobowiązanie finansowe.
Warto więc podpowiedzieć kilka rzeczy młodzieży, która zaczyna swoje dorosłe życie, ma
już stałą pracę i dochody oraz przymierza się
do zakupu mieszkania. Na przykład – że warto
sprawdzić ofertę Kredytu Hipotecznego w Kasie
INFOLINIA 801 600 100

Stefczyka (RRSO: 3,62%). Może on być udzielony
nawet w kwocie do 2 mln zł i maksymalnie od
60% do 80% wartości rynkowej nieruchomości niekomercyjnej lub maksymalnie od 30%
do 50% wartości rynkowej nieruchomości
komercyjnej. Okres kredytowania może wynosić
od 5 do 30 lat. Poza tym możliwa jest obniżka
oprocentowania, którą można uzyskać
m.in. za wpływy na rachunek płatniczy prowadzony w Kasie Stefczyka. Warunki udzielenia
tego kredytu są więc dopasowywane indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych kredytobiorcy. Trzeba także pamiętać,
że wymogiem otrzymania Kredytu Hipotecznego
jest wkład własny, którego minimalna wysokość
musi wynosić 20% wartości nieruchomości.
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). Do uzyskania

Kredytu Hipotecznego niezbędne jest zawarcie
umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia
oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją
wierzytelności na kredytodawcę. Dla kredytu
powyżej 500 000 zł wymagany staż członkowski
powyżej 12 miesięcy.
RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyt Hipoteczny
w Kasie Stefczyka:
• dogodny okres kredytowania –
od 5 do 30 lat
• atrakcyjne oprocentowanie
z możliwością uzyskania obniżek
• miesięczna rata dopasowana do
możliwości finansowych
• bezpieczeństwo – dzięki
finansowaniu w polskiej walucie
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0 zł
prowizji

Pożyczka
Zaratka

RRSO: 7,23%
Pożyczasz:
1000 zł
2000 zł
3000 zł
4000 zł

Spłacasz
miesięczną ratę:

25 zł
50 zł
75 zł
100 zł

możliwości!

Zadzwoń: 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Wypełnij wniosek na www.kasastefczyka.pl
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 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. Minimalny i maksymalny okres spłaty Pożyczki Zaratka
wynosi 48 miesięcy.
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.

OFERTA

W nowy rok szkolny z Pożyczką
Zaratka (RRSO: 7,23%)

FOT. 123RF.COM

Zwykle rodzice starają się przygotować swoje dzieci do nowego roku szkolnego
jeszcze w sierpniu. Jednak czasami niełatwo pogodzić wydatki wakacyjne z koniecznością przygotowania swoich pociech na spotkanie ze szkołą – dlatego często
kupno wyprawki szkolnej odbywa się we wrześniu. Pożyczka Zaratka, dostępna
w Kasie Stefczyka, jest idealnym wsparciem budżetu domowego w czasie wydatków związanych z zakupem książek, zeszytów oraz przyborów szkolnych, często
również odzieży i obuwia niezbędnego w szkole.

Z

nastaniem września każdy uczeń powinien być już przygotowany
do pójścia do szkoły. Nie zawsze się to rodzicom udaje. Z drugiej
strony i tak część zakupów ze szkolnej wyprawki mogą oni zrobić
dopiero po określeniu wymagań nauczycieli. Poza tym rodzice często
czekają na informację, w jaki sposób ich dzieci będą pobierać naukę –
w szkole czy zdalnie z domu. Niezależnie od powodów rodzice, którzy jeszcze nie zaopatrzyli swoich dzieci w plecaki, piórniki, zeszyty,
książki czy inne pomoce naukowe, takie jak tablet czy laptop, muszą
liczyć się z wydatkiem przynajmniej 1000 zł. Zawsze jednak można
wesprzeć się Pożyczką Zaratka, która może okazać się pomocą dla
domowego budżetu.
Można ją otrzymać w kwotach: 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub
4000 zł, czyli w sam raz na wrześniowe wydatki. Wysokość miesięcznych
rat pożyczki w przypadku podanych kwot można obliczyć samodzielnie. Zasada jest prosta – za każdy pożyczony 1000 zł miesięczna rata
wynosi 25 zł, a zatem odpowiednio dla dostępnych kwot pożyczki raty
będą wynosiły: 25 zł, 50 zł, 75 zł i 100 zł.
INFOLINIA 801 600 100

Wniosek o pożyczkę można złożyć także bez wizyty w placówce: przez
Internet lub telefon, a wstępną decyzję kredytową można otrzymać
nawet w 15 minut.
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. Minimalny i maksymalny okres spłaty Pożyczki Zaratka wynosi
48 miesięcy. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Pożyczka Zaratka bez wizyty w placówce dostępna dla
Członków Kasy Stefczyka.
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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.

WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

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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Medycynierka bez brody
Pierwsza kobieta z dyplomem lekarskim, która została dopuszczona do
praktykowania na ziemiach polskich, nie miała łatwej drogi do wymarzonego zawodu. Annę Tomaszewicz dopuszczono do egzaminów końcowych,
bo była jedyną osobą mogącą opiekować się zdrowiem nałożnic z haremu
sułtana. Później dopiero wróciła do Polski, by otworzyć swój gabinet.

Z haremu sułtana
Wobec niemożliwości praktykowania
w kraju Tomaszewicz wyjechała nostryfikować dyplom do Sankt Petersburga. O powodzeniu tej misji zaważył przypadek. Akurat
do stolicy Imperium Rosyjskiego zawitał
sułtan turecki ze swoim haremem. Zgodnie z prawem i obyczajami islamu hurysami
nie mógł opiekować się lekarz mężczyzna.
W tej sytuacji wykształcenie lekarki z Polski
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Portret Anny Tomaszewicz-Dobrskiej z książki
Cecylii Walewskiej „W walce o równe prawa: nasze
bojownice” z 1930 r.

okazało się bezcenne dla carskiej dyplomacji. Dopuszczono ją wyjątkowo do egzaminów końcowych, które zdała w Akademii
Medyko-Chirurgicznej w Sankt Ptersburgu.
Uzyskana w ten sposób nostryfikacja –
dyplomu szwajcarskiego na terenie całej
ówczesnej Rosji – pozwoliła na samodzielne
praktykowanie także na ziemiach polskich
pod zaborem rosyjskim.
Śluby czystości
W 1880 r. powróciła do Warszawy i rozpoczęła prywatną praktykę lekarską. Rok
później wyszła za mąż za lekarza Konrada
Dobrskiego. W 1882, po wygraniu z kilkunastoma kandydatami, dostała pracę
w przytułku położniczym przy ul. Prostej
w Warszawie. Udało się to dzięki wsparciu
męża – laryngologa, a także Prusa i Świętochowskiego. W jednym z pism tego ostatniego znajdujemy taką opinię: „Tomaszewicz-Dobrska nie mówiła, ale prawiła, nie
gniewała się, ale ubolewała, nie śmiała się,
ale uśmiechała”. Na Prostej przyjmowano
porody i leczono bezpłatnie najbiedniejsze

Praca doceniona
Pod rządami dr Tomaszewicz-Dobrskiej
umieralność kobiet w przytułku spadła do
1% i środowisko lekarskie zaczęło patrzeć
na nią łaskawszym okiem. W 1889 r. przytułek przeniesiono do nowego budynku przy
ul. Żelaznej, gdzie warunki były zdecydowanie lepsze. W 1896, jako pierwsza w Warszawie, wykonała tam cesarskie cięcie.
Anna Tomaszewicz-Dobrska nie tylko
leczyła, lecz także szkoliła położne i lekarzy.
Przygotowała do zawodu kilkaset osób, opublikowała kilkadziesiąt artykułów. Pracowała
też jako opiekunka szwalni w Warszawskim
Towarzystwie Dobroczynności, od 1912 r.
jako lekarka w schronisku dla nauczycielek,
a później w Towarzystwie Kolonii Letnich dla
Dzieci. W wieku 52 lat rozpoczęła aktywną
działalność w Towarzystwie Kultury Polskiej
i publicznie przemawiała na temat znaczenia praw kobiet. Zmarła 12 czerwca 1918 r.
i została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
MACIEJ BOGDANOWICZ
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nna Tomaszewicz urodziła się 13 kwietnia 1854 r. w Mławie. W wieku 17 lat
wyjechała na studia medyczne do Zurychu
w Szwajcarii. Uczelnia ta była pierwszą
w Europie, która od 1864 r. przyjmowała
kobiety na studia medyczne. Przed Anną
kształciły się tam cztery Niemki, dwie
Angielki, Amerykanka i sześć Rosjanek.
Wykładowcy szybko zorientowali się, że
trafiła im się nieprzeciętna studentka. Na
trzecim roku zaproponowano jej płatną asystenturę u prof. Edwarda Hitzinga, neurologa i psychiatry. Pisała i publikowała prace
naukowe, a w 1877 r. uzyskała stopień doktora i wyróżnienie za pracę poświęconą fizjologii błędnika słuchowego. Wkrótce posypały
się propozycje prestiżowej pracy, ale Anna
postanowiła wrócić do Polski. Jej aplikacja
do Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego
została jednak odrzucona ze względu na płeć.
W debacie publicznej spowodowanej odrzuceniem aplikacji Tomaszewicz po jej stronie
stanęli Aleksander Świętochowski i Bolesław
Prus. Atmosfera wokół kobiet, nazywanych
pogardliwie „medycynierkami”, była zdecydowanie negatywna. Argumenty przeciwko
nim były – jak na nasze czasy – osobliwie.
Kobietom zarzucano zbyt mały mózg,
tchórzliwość czy wreszcie okresy i ciąże.
Twierdzono, że kobieta nie może być lekarzem, bo… nie ma brody. Jednak nie te „wady”
stanowiły największe przeszkody dla kobiet
w medycynie. Zgorszenie opinii publicznej
budził fakt, że lekarki będą oglądać i dotykać
nagich ludzi. Kandydatki na lekarki uważano
za kobiety lekkich obyczajów.

FOT. BIBLIOTEKA NARODOWA

A

mieszkanki miasta, ale warunki były katastrofalne. Pierwsza polska lekarka w jednym ze sprawozdań napisała: „zlew bez
wodociągu; przynoszenie wody wiadrami
i zlewanie w beczkę, z której czerpano ją
do wszystkich użytków; brak klozetu, który
zastępowano wiadrami z proszkiem otwockim; wentylacja za pomocą lufcików przeze
mnie otwieranych, za mymi plecami natychmiast zamykanych, piece [...] popękane ze
starości, nieuleczalnie dymiące; oświetlenie
lampami naftowymi; pranie ręczne w balii,
bez gotowania bielizny”.
Tomaszewicz-Dobrska postanowiła
w pierwszym rzędzie zmienić nawyki higieniczne personelu. Wprowadziła zasady, które
nazwała „Ślubami czystości”:
„Nie dotknij ich, choćby krzykiem i jękiem
pomocy twej wzywały, póki od głów do stóp
w biel się nie obleczesz, nagich rąk i ramion
twoich, zarówno jak ciała ich, suto mydłem
nie namaścisz, bodaj dwoma wodami gorącymi nie zlejesz i dwoma płynami o wielkiej
mocy bakteriobójczej”.

HISTORIA
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25 września 1921 – zamach na Józefa Piłsudskiego we Lwowie. Działacze Ukraińskiej Organizacji Wojskowej
(UWO) skorzystali z okazji, że naczelnik państwa przyjechał do Lwowa na
otwarcie I Międzynarodowych Targów Wschodnich. Około godz. 21.00,
kiedy Piłsudski wychodził z wojewodą
lwowskim Kazimierzem Grabowskim
z ratusza, 20-letni Stepan Fedak oddał
w kierunku naczelnika kilka strzałów
raniąc jedynie wojewodę. Kilka tygodni przed zamachem Piłsudski spotkał
się z ojcem zamachowca, prezesem
Ukraińskiego Komitetu Obywatelskiego, również Stepanem Fedakiem,
na którym powiedział „Jestem przekonany, że tylko ścisły związek między wolną Polską a wolną Ukrainą
może zapewnić pokój na Wschodzie
i pomyślny rozwój obu bratnich narodów”. W czasie przesłuchania Piłsudski wykluczył, by to Fedak do niego
strzelał. Fedak został skazany jedynie
za zamach na życie wojewody na 6 lat
pozbawienia wolności. Poza głównym
sprawcą oskarżono kilkanaście osób:
wśród nich byli Dmytro Palijiw i Mychajło Matczak, późniejsi posłowie na
Sejm RP z ramienia UNDO i Ukraińskiej Socjalistycznej Radykalnej Partii.
Zważywszy na to, że zamach w rzeczywistości mógł się zakończyć śmiercią
głowy państwa, wyroki, jakie zapadły
w procesie, świadczą o wyjątkowo
liberalnym potraktowaniu oskarżonych i zręcznej polityce naczelnika,
który nie chcąc zaogniać stosunków
z Ukraińcami, zeznał, że to niemożliwe, by to do niego strzelano. Zarówno
postawa naczelnika wobec zamachowca, jak i późniejsza kariera poselska
skazanych działaczy ukraińskich
pokazują, jak bardzo zawiłe były meandry stosunków polsko-ukraińskich
w II Rzeczypospolitej oraz jak wiele
cierpliwości wykazały w tej kwestii
władze Polski.
Źródło: muzhp.pl/Ł.D.

FOT. BIBLIOTEKA NARODOWA

26 września 1926 – powstanie Polskich Kolei Państwowych. Historia
kolei na ziemiach polskich sięga roku
1845, kiedy otwarto pierwszy odcinek Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Do 1918 koleje pozostawały pod
zarządem zaborców. Polska chciała
przejąć pełną kontrolę nad tym strategicznym środkiem komunikacji,.
Do połowy 1922 wszystkie linie kolejowe na terenie nowo powstałego
państwa udało się objąć zarządem
państwowym. Rok później założono
pierwszą polską fabrykę lokomotyw
w Chrzanowie. W 1925 rozpoczęto
produkcję parowozów w zakładach
Cegielskiego w Poznaniu. Polskie koleje rozwijały się pomyślnie, choć nadal nie miały uregulowanej sytuacji
prawno-administracyjnej. Podjęto
się tego na wyraźne żądanie marszałka Józefa Piłsudskiego. 26 września
1926 rozporządzeniem prezydenta
Ignacego Mościckiego powołano do
życia przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe”, którego dyrektorem
generalnym miał być każdorazowy
minister Kolei Żelaznych RP. W czasie Wielkiego Kryzysu zmniejszyła
się liczba przewożonych towarów
i pasażerów – w 1930 dochody spadły o połowę w porównaniu z rokiem
poprzednim. Za tym poszły masowe
zwolnienia oraz protesty związków
zawodowych. Jednak już w 1936 wyraźnie zwiększyły się przewozy towarowe i pasażerskie. Otworzono
też pierwszą linię zelektryfikowaną:
z Warszawy do Otwocka i Pruszkowa. Rok później polski prototypowy
parowóz pośpieszny Pm36-1 zdobył
złoty medal na wystawie światowej
w Paryżu. W jeszcze następnym roku
oddano do użytku część nowego gmachu Dworca Głównego w Warszawie.
Źródło: muzhp.pl/M.G.-K.
Na zdjęciu: Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie w latach 30. XX w.
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7 września 1939 – obrona Wizny
określana mianem „polskich Termopil”. Linię obrony „Wizna” (na
północny wschód od Łomży), na wiosnę 1939 wzmocniono bunkrami i zaporami przeciwczołgowymi. System
umocnień nie został jednak w pełni
przygotowany do zbliżającego się konfliktu. W chwili niemieckiej agresji na
Polskę strategicznej przeprawy przez
Narew broniły oddziały Samodzielnej
Grupy Operacyjnej „Narew” – 20 oficerów i 700 szeregowców, dowodzonych przez kpt. Władysława Raginisa.
Oddziały Wehrmachtu dotarły pod
Wiznę 7 września. Wojskami, liczącymi od 32 tys. do 42 tys. żołnierzy,
dowodził gen. Heinz Guderian; w bezpośrednim natarciu na pozycje zajmowane przez Polaków brało udział nie
więcej niż 5 tys. osób, wspomaganych
od 9 września przez czołgi. Niewielki
stan liczebny polskiej załogi oraz braki
w uzbrojeniu nie dawały wielu szans
na powstrzymanie przeciwnika, który
dysponował bronią pancerną, liczebną
przewagą i mógł liczyć na wsparcie ze
strony lotnictwa. Na dodatek upalne
lato spowodowało, że bagna otaczające umocnienia odcinka „Wizna”, mogące stanowić naturalną przeszkodę
dla atakujących, kompletnie wyschły.
Pomimo licznych strat broniący Wizny
nie zamierzali kapitulować. Wczesnym
rankiem 10 września nadal niezdobyte
pozostawały dwa schrony na obszarze
Góry Strękowej. Wtedy Niemcy postawili kpt. Raginisowi ultimatum: albo
wraz z podkomendnymi podda się,
albo wzięci do niewoli w czasie boju
polscy jeńcy zostaną rozstrzelani.
Dowódca obrony wydał żołnierzom
rozkaz złożenia broni, a sam rozerwał
się granatem.
Źródło: muzhp.pl/ Paweł Cichocki
Na zdjęciu: mural na ścianie domu
w Wiźnie przedstawiający żołnierzy
kpt. Władysława Raginisa – odwzorowanie zdjęcia z 10 września 1939 r.

FOT. WITOLD PIKIEL/
BIBLIOTEKA NARODOWA

FOT. ARKADIUSZ ZARZECKI/
WIKIMEDIA.ORG

Kalendarium – wrzesień

HISTORIA

Zapomniany wizjoner
Zasługi Polaka dla rozwoju kinematografii zostały zapomniane na dziesięciolecia.
Pierwsza ręczna kamera filmowa to jego dzieło. Jako pierwszy opracował też system,
który wyeliminował drgania obrazu podczas odtwarzania. August Lumière przyznał:
„Byłem, wraz z bratem, twórcą filmu francuskiego, ale istniał również pewien Polak,
niejaki Kazimierz Prószyński, który nas znacznie wyprzedził”.

P

rószyński uzyskał patent na swój pleograf w 1894, na rok przed opatentowaniem przez braci Lumière słynnego kinematografu. Przyszły genialny wynalazca
urodził się 4 kwietnia 1875 r. w Warszawie.
Jego dziadkiem był szlachcic Stanisław Antoni Prószyński, zesłany w 1856 r. na Syberię
za działalność konspiracyjną przeciw zaborcy rosyjskiemu. Po odbyciu kary zamieszkał
w Mińsku na Białorusi, gdzie prowadził profesjonalny zakład fotograficzny. W mieście
tym urodził się jego syn, Konrad Prószyński,
późniejszy ojciec konstruktora, który powrócił z zesłania do Królestwa Polskiego ze Stanisławem Witkiewiczem w 1873 roku. Dwa lata
później, jako syn Konrada Prószyńskiego oraz
Cecylii z domu Puciaty, urodził się Kazimierz.
Kazimierz Prószyński edukację rozpoczął
w Warszawie, tam też ukończył gimnazjum.
Uczył się m.in. w szkole realnej Wojciecha

do rejestracji i odtwarzania filmów – pleograf.
Podobno wymyślił go w jedną noc, a potem
przez miesiące próbował urzeczywistnić ten
pomysł. Urządzenie umożliwiało wykonywanie oraz odtwarzanie zdjęć na perforowanej
taśmie celuloidowej. Rozmiar klatek wynosił
45 × 38 mm, a ich przesuw odbywał się za
pomocą perforacji umieszczonej pomiędzy
klatkami, a nie – jak na później używanych
filmach – wzdłuż krawędzi taśmy filmowej.
Po ukończeniu politechniki powrócił do
Warszawy, gdzie opracował kolejny wynalazek – ekspedytor uniwersalny, który miał być
pomocny w funkcjonowaniu wydawnictwa
jego ojca, Konrada Prószyńskiego, redaktora
„Promyka” i „Gazety Świątecznej”. Ekspedytor służył do seryjnego składania gazet, ich
adresowania oraz do przygotowania wysyłki
dla prenumeratorów. W 1898 r. skonstruował
biopleograf, udoskonaloną wersję pleogra-

Inne niezwykłe innowacje polskiego wynalazcy
to: telefot – urządzenie pozwalające przesyłać
obraz na odległość, działające na zasadzie
dzisiejszej telewizji; stereos –pierwsza w historii
maszyna do wyświetlania na ulicy lub ścianach
wieżowców obrazów oraz publicznych reklam;
w końcu autolektor – urządzenie umożliwiające
czytanie tekstu osobom niedowidzącym.
Górskiego, gdzie zaprzyjaźnił się z kompozytorem Mieczysławem Karłowiczem. Rodzice, widząc jego zainteresowanie naukami
ścisłymi, wysłali go na politechnikę w Liège
w Belgii. Jego marzeniem było upowszechnienie kinematografii – stworzenie tańszych
i prostszych w użyciu kamer oraz wykorzystanie filmów w badaniach naukowych czy
w szkołach. Już podczas studiów w Belgii dał
się poznać jako utalentowany wynalazca,
konstruując w 1894 r. swój pierwszy aparat
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fu, eliminującą drgania oraz przeskoki błony
filmowej w czasie odtwarzania. Urządzenie
dawało płynny obraz dzięki projekcji dwóch
taśm filmowych puszczonych z opóźnieniem.
Zredukowanie migotań pozwalało na znaczne wydłużenie realizowanych filmów. Dotychczas pokazy trwały maksymalnie 15–20
minut. Dopiero teraz można było nakręcić
fabułę długometrażową.
W 1901 r. Prószyński założył wytwórnię
filmową: Towarzystwo Udziałowe „Ple-

ograf”. W latach 1901–1903 zajmowała się
ona promocją aparatów wymyślonych przez
wynalazcę i filmów nimi realizowanych.
Prószyński kręcił pleografem krótkie filmy
dokumentujące życie codzienne w stolicy,
był również autorem pierwszych filmów
fabularnych z udziałem polskich aktorów.
W 1902 roku stworzył dwa krótkie filmy:
„Powrót birbanta” i „Przygoda dorożkarza”,
w których wzięli udział dwaj polscy aktorzy teatralni – Kazimierz Junosza-Stępowski
i Władysław Neubelt. Firma Pleograf organizowała w Warszawie pokazy filmowe oraz
prezentacje urządzeń Prószyńskiego. Pierwsze pokazy filmów odbyły się pomiędzy
31 marca a 2 kwietnia 1902 r. w Teatrze Letnim w Ogrodzie Saskim. Widzowie zobaczyli
program złożony z filmów dokumentalnych,
które wykonane zostały przez wynalazcę.
Były to między innymi: „Ślizgawka w Dolinie Szwajcarskiej”, „Ślizgawka w Ogrodzie
Saskim”, „Ruch uliczny przed pomnikiem
Mickiewicza”, „Wyścigi”, „Pogotowie Ratunkowe”, „Na placu św. Aleksandra” czy „Pod
Ostrą Bramą w Wilnie”.
REPORTAŻ FILMOWY I KAMERA OSOBISTA
W 1907 r. rozpoczął pracę nad swoim kolejnym wynalazkiem, czyli aeroskopem – pierwszą na świecie ręczną kamerą filmową o napędzie automatycznym. We Francji uzyskał
w 1909 r. patent na to urządzenie. W tym samym roku Prószyński skonstruował następny
przełomowy wynalazek. Był to kolejny wariant projektora filmowego, tym razem z użyciem obturatora, który dawał obraz bez drgań
i migotania światła na ekranie. Zasada obturatora opierała się na przesłonie projektora,
usuwającej migotanie obrazów na ekranie filmowym podczas emisji taśmy. Sam obturator
skonstruwał wcześniej, bo już w 1902 roku.
Złożony z trzech skrzydełek przerywał światło z częstotliwością 40 przerw na sekundę
w czasie projekcji filmu. Wynalazek został
zaprezentowany we Francuskiej Akademii
Nauk, po czym francuska firma „Gaumont”
wprowadziła go do produkcji.
W 1911 r. Prószyński przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie udało mu się uzyskać angielski patent oraz znaleźć inwestorów, którzy
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Kazimierz Prószyński filmujący aeroskopem ulice Paryża w 1909 r.

jak najniższej cenie. Przedsiębiorstwo Polaka
w USA niestety zniszczył wielki kryzys. Wówczas pierwsze100 egzemplarzy, które nie zdążyły trafić na rynek, Prószyński własnoręcznie rozbił młotkiem, by nikt nie skopiował
jego pomysłów. W 2018 r. Muzeum Kinematografii w Łodzi przeprowadziło rekonstrukcję
aparatu – to obecnie jedyna działająca kamera „Oko” na świecie.
Inne niezwykłe innowacje polskiego wynalazcy to, telefot – urządzenie pozwalające
przesyłać obraz na odległość, działające na
zasadzie dzisiejszej telewizji; następnie stereos – aparat stereoskopowy, pierwsza w historii maszyna do wyświetlania na ulicy lub
ścianach wieżowców obrazów oraz publicznych reklam; w końcu autolektor – urządzenie umożliwiające czytanie tekstu osobom
niedowidzącym, wynalezione podczas niemieckiej okupacji Polski. W tym okresie wynalazca opracował też własną konstrukcję
projektora na taśmę 16 mm, a także specjalny
reflektor skupiający światło.
OFIARA NIEMIECKIEJ FABRYKI ŚMIERCI
W listopadzie 1919 r. państwo Prószyńscy,
już z dziećmi – Kazimierzem i Ireną, wrócili
do odrodzonej po 123 latach zaborów Polski,
gdzie Kazimierz kontynuował swoją działalność aż do śmierci. Zamierzał rozpocząć
w kraju seryjną produkcję aparatów kinematograficznych i uczynić je dostępnymi dla
każdego. Chciał, aby „mogła Warszawa rzucić

na rynki tyle aparatów kinematograficznych,
by przodownicze w tej gałęzi zdobyła stanowisko w Europie”. W 1922 r. udało mu się
powołać w Warszawie „Centralną Europejską
Wytwórnię Kinematografu Amatorskiego
inż. Prószyńskiego”, która miała urzeczywistnić zamiary konstruktora i wdrożyć jego
dzieło do seryjnej produkcji.
Podczas niemieckiej okupacji Polski Kazimierz Prószyński podjął działalność konspiracyjną. Został wówczas po raz pierwszy
aresztowany, ale po 10 dniach zwolniono go.
Wynalazca, wraz z żoną Dorothy i ich córką, został ponownie aresztowany przez
Niemców w trakcie trwania powstania warszawskiego. 22 sierpnia 1944 r. został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Zmarł 13 marca
1945 r., jako więzień numer 129957, w wieku 70 lat, w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Jego grób
symboliczny znajduje się na cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie. Zwłok genialnego wynalazcy nie udało się odnaleźć.
Tragicznym paradoksem okazał się fakt nakręcenia wyzwalania obozu Mauthausen
-Gusen przez żołnierza amerykańskiego posługującego się aeroskopem.
MACIEJ BOGDANOWICZ
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wdrożyli aeroskop do produkcji seryjnej. 22
czerwca 1911 r. w Londynie nakręcił aeroskopem pierwszy polski reportaż filmowy
z koronacji angielskiego króla. Prostokątną
sześciokilogramową skrzynkę opierało się na
klatce piersiowej i podtrzymywało rękoma.
Ukryte w środku 137 metrów taśmy filmowej
pozwalało na około 10–15 minut ciągłego kręcenia. Mechanizm napędzał pneumatyczny
silniczek, a zbiorniki powietrza uzupełniane
były za pomocą zwykłej pompki rowerowej.
Genialnym rozwiązaniem było wprowadzenie stabilizatora (żyroskopu), który niwelował
lekkie poruszenia kamerą, gdy operatorowi
zadrży ręka lub właśnie się przemieszcza. Kamerę promował na całym świecie podróżnik
Cherry Kearton, który dokumentował życie
dzikich zwierząt. Dynamiczne rejestrowanie obrazu w plenerze zapoczątkowało rozwój reportażu filmowego. Ręczna kamera do
zdjęć reporterskich Prószyńskiego została
nagrodzona złotym medalem na Międzynarodowej Wystawie Kinematograficznej w Londynie w 1913 roku. Aeroskopem od 1914 r.
rejestrowane były pierwsze kroniki wojenne
z frontu zachodniego podczas I wojny światowej. W 1917 r. powstał również wariant dostosowany do wykonywania zdjęć lotniczych.
W roku 1912 Prószyński zrealizował pierwsze filmy dźwiękowe dzięki wynalezionemu
przez siebie urządzeniu – kinofonowi, który
umożliwiał synchronizację dźwięku z obrazem filmowym. „Ave Maria” był pierwszym
fabularnym filmem dźwiękowym stworzonym przez Prószyńskiego z zastosowaniem
kinofonu. Kinofon Prószyński wynalazł już
w 1907 roku. Dzięki synchronizacji dźwięku
i obrazu filmowego możliwe stało się kręcenie filmów udźwiękowionych. Przedtem niemym filmom towarzyszyła muzyka grana na
pianinie lub odtwarzana mechanicznie bez
synchronizacji z obrazami. Dopiero w 1926 r.
w USA odbył się pokaz filmu „Don Juan”,
któremu towarzyszył zsynchronizowany,
ale nagrany oddzielnie dźwięk, co mylnie,
ale powszechnie, uznano za początek filmu
udźwiękowionego.
Prawdziwie nowatorskim wynalazkiem
Prószyńskiego okazała się tania i łatwa w obsłudze ręczna kamera filmowa, mająca za
zadanie popularyzację wśród społeczeństwa
kręcenia amatorskich filmów. Urządzenie
pozwalało zarówno na rejestrowanie, jak i na
projekcję filmów. Prototyp wynalazku ukończony został w 1912 r. w Londynie i nazwany
został ostatecznie w języku polskim „Oko”.
Wybuch I wojny światowej spowodował, że
w 1915 r. Prószyński wyjechał, z poślubioną
rok wcześniej Angielką Dorothy Abrey, do
Ameryki. Tam m.in. założył własną wytwórnię kamer ręcznych „Oko”. Prószyński nie
mógł jednak porozumieć się z inwestorami.
Niewielkie urządzenie było przeznaczone
dla amatorów, dlatego wynalazcy zależało na
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Ochrona ubezpieczeniowa
na czas urlopu
Większość Polaków wróciła już z wakacji, jednak wrzesień nie kończy sezonu
urlopowego. Późny, jesienny wyjazd to nie tylko domena studentów, ale także tych,
którzy cenią bardziej spokój, mniejszą liczbę turystów i niższe temperatury. Jednak
niezależnie od tego, kiedy i gdzie udajemy się na wypoczynek, warto pamiętać
o ubezpieczeniu wakacyjnym. Dlaczego? Na pytania odpowie Aleksandra Młodak
z SALTUS Ubezpieczenia.
– W tym roku wrześniowy urlop ze względu na pogodę może
być wyjątkowo atrakcyjny. Poza tym umożliwiają nam to wciąż
obowiązujące poluzowane obostrzania pandemiczne. Dlaczego nie
można po prostu spakować się i wyjechać w upatrzone miejsce, tylko
trzeba jeszcze pomyśleć o ubezpieczeniu?

FOT. 123RF.COM

– I to o kompleksowym ubezpieczeniu. Wszyscy widzimy, jakie życie
i świat są nieprzewidywalne – wystarczy pomyśleć o COVID-19. Kiedy
wyjeżdżamy w różne miejsca, czy to w Polsce, czy za granicą, tym
bardziej powinniśmy pomyśleć o tym, co może się nam przydarzyć.
Takie istnieją nie tylko podczas samego wyjazdu – np. związane ze
zdrowiem, samochodem, bagażem, ale także wiążą się pozostawionym
mieniem. Dlatego trzeba mieć na uwadze wykupienie kompletnej
ochrony ubezpieczeniowej, jaką oferuje np. SALTUS Ubezpieczenia.
– Rzeczywiście tak jest. Kiedy wyjeżdżamy na urlop, a tym bardziej na
krótszą wyprawę, nie zawsze udaje się zamówić opiekę mieszkania…

– Podczas naszej nieobecności mieszkanie czy dom stają się stosunkowo
łatwym celem dla włamywaczy oraz złodziei – i to niezależnie od tego,
czy wyjeżdżamy na jeden dzień, czy na dwa tygodnie. Weźmy dodatkowo
pod uwagę nieprzewidywalną aurę, np. huragan czy powódź – już tworzy
się nam cała lista zagrożeń. Dlatego warto skorzystać z ubezpieczenia,
np. SALTUS Mój DOM, i ochronić swój majątek na wypadek kradzieży
z włamaniem oraz rozboju, pożaru, zalania i przepięć. Ważne, że taką
polisę można wykupić również tylko na czas wyjazdu.
– Jeżeli chodzi wyjazd zagraniczny, to przecież każdy może mieć kartę
EKUZ, która obowiązuje przynajmniej w krajach UE…

– Należy jednak pamiętać, że nie zawsze można z niej skorzystać,
zwłaszcza w prywatnej służbie zdrowia. A przecież gdy zdarzy się
nawet niegroźna choroba czy kontuzja, nie będziemy się zastanawiać,
jak skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w danym kraju. Usługa
lekarska z reguły wiąże się z niemałymi kosztami, które mogą urosnąć
nawet do dziesiątek tysięcy euro, jeżeli konieczny będzie pobyt
w szpitalu. 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. Trzeba też pamiętać o wykupieniu dodatkowej opcji,
jeżeli na wyjeździe mamy w planach uprawianie sportów wysokiego
ryzyka, np. turystyki wysokogórskiej czy nurkowania.
– A jak to wygląda, jeżeli jedziemy na urlop w polskie góry czy nad
nasze morze?

– W przypadku wakacji spędzanych w Polsce warto zaopatrzyć się
w ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
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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. Poza tym jeżeli
już zdarzył się nam nieszczęśliwy wypadek, to powrót do zdrowia może
oznaczać długą i kosztowną terapię, rehabilitację. Warto pomyśleć
o ubezpieczeniu zdrowotnym SALTUS – Kuracja, które umożliwi
szybki powrót do sprawności po nieszczęśliwym wypadku dzięki
badaniom diagnostycznym, a w przypadku długiej czy skomplikowanej
rekonwalescencji możliwość wypożyczenia lub zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego.
– Co jeszcze przed wyjazdem powinniśmy wziąć pod uwagę w kwestii
ubezpieczeń?

– Odpowiedni pakiet Assistance, jeżeli wyjeżdżamy własnym
samochodem. Przecież podczas podróży mogą zdarzyć się
nieprzewidziane sytuacje. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne
OC nie daje nam przecież pełnej ochrony i pomocy. Odpowiednio
dobrany pakiet Assistance w przypadku awarii na trasie może zapewnić
nam np. holowanie samochodu do warsztatu, pojazd zastępczy,
dostarczenie paliwa czy wymianę opon.
***
W ubezpieczenia na okres wakacji czy podróży SALTUS
Ubezpieczenia można zaopatrzyć się w placówkach Kasy Stefczyka.
Specjaliści w placówkach udzielą wszelkich informacji i zapoznają
z całą ofertą ubezpieczeniową. Dystrybutorem ubezpieczeń
komunikacyjnych w placówkach Kasy Stefczyka jest Asekuracja
sp. z o.o.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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W kontakcie z najmłodszymi
Powrót najmłodszych do nauki szkolnej w trybie stacjonarnym, zapowiedziany
przez ministerstwo edukacji, ponownie – po miesiącach nauki zdalnej z domów –
czyni ważnym bezpośredni kontakt rodziców z uczącymi się dziećmi. Istotny jest
w takiej sytuacji dostęp do przyjaznej i taniej sieci telefonii komórkowej. Taką jest
telefonia na kartę „w naszej Rodzinie”. Konto abonenckie można łatwo i wygodnie
zasilać dzięki e-bankowości Kasy Stefczyka.
ażdy rodzic, który kiedykolwiek przyszedł po swoje dziecko do szkoły po
lekcjach i go nie zastał, wie, jak ważna jest
możliwość kontaktu w każdej chwili z kilkulatkiem. Ile nerwów można by zaoszczędzić, gdyby syn czy córka mogli wcześniej
zadzwonić i poinformować, że ostatnia lekcja
została odwołana, więc poszli do kolegi lub
koleżanki. Co z tego, że powinni poczekać na
mamę czy tatę w szkole? Dzieci miały, mają
i będą mieć różne pomysły, które przysparzają dorosłym zmartwień. Aby uniknąć takich
sytuacji, warto wyposażyć dziecko w choćby
najprostszy telefon. Kupno aparatu to jednorazowy wydatek, cyklicznie jednak trzeba
opłacać możliwość korzystania z telefonu.
Dlatego warto, aby stały wydatek był niski,
żeby nie nadwyrężał domowego budżetu.
Sieć „w naszej Rodzinie” działa „na kartę” –
nie trzeba więc żadnej umowy, by korzystać z jej usług. Wystarczy w placówce Kasy
Stefczyka odebrać starter z nowym numerem telefonu (i zapłacić 20 zł za pierwsze
doładowanie) oraz podać swoje podstawowe
dane. Jeśli posiadają już Państwo numer telefonu i chcą go przenieść do „w naszej Rodzinie”, to proste formalności załatwią Państwo podczas jednej wizyty w placówce Kasy
Stefczyka.
Kolejne miesiące „w naszej Rodzinie” będą
jeszcze tańsze. Nowy Pakiet Pełny kosztuje
jedynie 19 zł miesięcznie. Za tę kwotę uzyskujemy dostęp do 10 GB transmisji danych
w Internecie, 4000 minut na rozmowy do
wszystkich sieci (także na numery stacjonarne) oraz 4000 SMS-ów lub MMS-ów.
Klient może samodzielnie włączać i wyłączać Pakiet Pełny, wpisując w telefonie kody.
Są to:
• kod USSD aktywacja: *136*11*08#
• kod USSD dezaktywacja: *136*00*08#
Również dzięki wpisaniu kodu można samemu zmienić pakiet na inny.
Wszystkie wymienione limity są ważne
przez 30 dni. Po zakończeniu pakietu niewykorzystane limity przepadają, a więc opłaca się jak najszybciej i najpełniej korzystać
z nich.
Po wykorzystaniu usługi głosowej lub SMS/
MMS w danym okresie rozliczeniowym kolejne połączenia lub SMS/MMS będą rozliczane
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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
oferty Pakiet Pełny.
• 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.
Atrakcyjne usługi telefonii „w naszej
Rodzinie” można opłacać nie tylko przelewem w placówce Kasy Stefczyka, lecz także
z domu za pomocą konta internetowego.
Warto wiedzieć, że Kasa Stefczyka umożliwia internetowy dostęp do konta przez

24 godziny na dobę w ramach bankowości
elektronicznej.
Pakiet Pełny dla Klientów można aktywować telefonicznie pod numerem naszego biura telefonicznej obsługi: 536 699 999. Pakiet
Pełny odnawia się sam, pod warunkiem posiadania środków na koncie abonenckim.
Najdogodniejszą formą płatności za usługi
telefonii „w naszej Rodzinie” jest zlecenie stałe
na przelew kwoty będącej kosztem wybranego
pakietu na konto operatora. Usługę taką włącza się tylko raz – co miesiąc odnawia się sama
bez konieczności wpisywania kodu. Abonentom telefonii „w naszej Rodzinie” wszelką pomocą służą pracownicy jej Biura Obsługi Klienta pod numerem infolinii: 536 699 999 (koszt
połączenia abonentów telefonii „w naszej Rodzinie” to 9 gr za minutę). Można też napisać
e-mail na adres: biuro@polskiesiecicyfrowe.pl.
Infolinia czynna jest w godz. 8.00–20.00 od
poniedziałku do piątku.
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Związki wzajemności
członkowskiej dla rolników
Jak pokazuje badanie Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego, na dochody gospodarstw rolnych mają wpływ głównie niekorzystne zjawiska
przyrodnicze oraz wahania rynkowe związane
z cenami nakładów rolnych i cenami sprzedaży
produktów – to łącznie niemal 80% przyczyn
strat. Możliwości ich ograniczenia praktycznie
nie istnieją, więc największe znaczenie dla ochrony dochodów rolników zyskują ubezpieczenia.
W Polsce rolnicy wykupują przede wszystkim
obowiązkowe ubezpieczenia budynków w gospodarstwach, ale pozostałe zakresy swojej
produkcji rolnej pozostawiają bez zabezpieczenia.
Tymczasem szkody wyrządzone przez kataklizmy
są coraz wyższe, a koszty polis ubezpieczeniowych drożeją.
Dobrym rozwiązaniem mającym duży wpływ na stabilizację dochodów
rolników jest ubezpieczenie w ramach związków wzajemności członkowskiej (ZWCz). Umożliwiają one skuteczne zarządzanie ryzykiem i optymalizację kosztów, dlatego budzą coraz większe zainteresowanie rolników, ale
także innych grup zawodowych, cechów rzemieślniczych czy samorządów
terytorialnych.

– Istotnym atutem założenia własnego
związku wzajemności członkowskiej jest
fakt, że nie ma żadnych wymogów kapitałowych, gdyż związki wzajemności członkowskiej powstają w ramach istniejącego
już towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW). Odgrywa ono rolę parasola
ochronnego i niejako bierze na siebie
wymóg posiadania kapitału gwarancyjnego – wyjaśnia prezes FWUW, Jarosław
Bierecki. – Poza tym założenie przez rolników własnego ZWCz daje duże możliwości
tworzenia własnej oferty ubezpieczeniowej,
w tym jej zakresu i ceny, która będzie uzależniona od specyfiki obszaru, rodzaju działalności rolniczej czy występującego ryzyka. Dzięki ZWCz rolnicy mają także zapewnione uczestnictwo
w podziale nadwyżki bilansowej w postaci zwrotu części składki lub jej
obniżki w przyszłych okresach.
Założenie ZWCz to nie tylko krok w kierunku zabezpieczenia własnego
mienia i budowania stabilności dochodów, lecz także przekształcania
wspólnoty rolniczej w bardziej zaradną i zamożną społeczność.
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Dochody rolników, choć mogą być wysokie, należą do bardzo niestabilnych. Właśnie
możliwość stabilizacji dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce była tematem
konferencji zorganizowanej przez NSZZ RI „Solidarność”, a sponsorowanej przez Fundację
Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

Sprzątanie świata

W trzeci weekend września odbywa się na całym świecie wielkie sprzątanie. Nie trzeba jednak czekać na oficjalną datę akcji (w tym roku
17–19 września), by zrobić coś dobrego dla Ziemi i dla nas samych.
laczego trzeba sprzątać świat? Bo nas, ludzi, jest coraz więcej i coraz mniej dbamy
o przyrodę. Dwieście lat temu na świecie żył
1 miliard ludzi. Obecnie – 7,6 miliarda. Według
prognoz do 2100 roku ma nas być na Ziemi aż
11 miliardów. Więcej ludzi – więcej śmieci. Nadmierna produkcja odpadów to jeden z głównych problemów w krajach rozwiniętych. Według danych Eurostatu (Europejskiego Urzędu
Statystycznego) w 2019 r. statystyczny Europejczyk wytworzył 502 kg odpadów komunalnych. Łącznie w Unii Europejskiej wytworzono
prawie 225 mln ton takich odpadów. W raportach z ubiegłorocznej akcji „Sprzątanie świata”
do polskiej Fundacji Nasza Ziemia zgłoszono
ponad 600 dzikich wysypisk! A to tylko drobna
część tego, co zalega w naszych lasach i na łąkach – i może być przyczyną skażenia gleby lub,
zwyczajnie, nieestetycznym zjawiskiem.
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Kto chciałby rozłożyć koc i usiąść przy koszu
piknikowym na śmietnisku? Na co dzień naprawdę warto stosować prostą zasadę: jeśli niesiesz do lasu pełne puszki, butelki i inne opakowania, które są ciężkie – po wypiciu napitków
i zjedzeniu chipsów, ciastek i innych przekąsek
zabierz z lasu puste, lekkie już opakowania.
Tylko tyle i aż tyle. Podnieśmy też śmieć, który

znajdziemy na leśnej drodze. Jeśli jednak lepiej
czujemy się, uczestnicząc w większej, zorganizowanej akcji, to warto zajrzeć na stronę
www.naszaziemia.pl.
A na co dzień? Nie kupujmy jedzenia więcej, niż potrzebujemy, bo trafi na śmietnik. Nie
kupujmy ubrań, które założymy zaledwie raz.
To proste.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

AKTUALNOŚCI

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.
INFOLINIA 801 600 100

C Z AS STEFC Z YK A 27

AKTUALNOŚCI

Nasi laureaci
KRAKÓW. Pani Dorota
Rajca-Łudzeń odebrała
nagrodę w placówce
mieszczącej się przy
ul. Kalwaryjskiej 22
w Krakowie.

Jeśli majówka, to koniecznie w plenerze.
Uwielbiam spacery po
dolinkach podkrakowskich, gdzie w otoczeniu
przyrody można aktywnie wypocząć. Polecam
Dolinę Kobylańską,
gdzie znajdziemy wiele
wapiennych skałek
(idealne miejsce dla
wspinaczy) oraz rozległe, porośnięte trawą
dno, które sprawdzi się
jako miejsce na piknik
z rodziną i przyjaciółmi.
Pamiętajmy: im dalej na
północ od Krakowa, tym
mniej tłoczno!

ZGORZELEC. Pan Stefan
Juśkiewicz odebrał nagrodę
w placówce mieszczącej
się przy ul. Daszyńskiego
76–77 w Zgorzelcu.

Majówka to czas, który
przyjemnie spędza się
przy grillu w pobliżu
domu otoczonego zielenią, w gronie rodzinnym
i najbliższych. To czas
na spokojną, przyjazną
rozmowę umacniającą
więzi.
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AKTUALNOŚCI

Zapraszamy naszych Czytelników do zabawy związanej z Konkursem Krzyżówkowym. Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć hasło oraz wykonać
zadanie konkursowe, by wygrać ciekawą książkę. W maju zadanie konkursowe brzmiało: „Maj to czas wycieczek, podziel się swoim ulubionym miejscem
na majówkę”. Przedstawiamy kolejnych laureatów i ich prace.
MIELEC. Pani Urszula Miękoś odebrała nagrodę
w placówce mieszczącej się przy ul. Niepodległości 5
w Mielcu.

Majowe weekendy, szczególnie gdy pogoda
sprzyja, wprost wzywają do podróżowania.
Ja najchętniej wyruszam w Góry Świętokrzyskie.
Najstarsze polskie góry kuszą mnie malowniczym krajobrazem i miejscami, które pamiętają
najdalszą przeszłość.
Wspaniały dzień spędzam w Ujeździe, gdzie
znajdują się ruiny zamku Krzyżtopór – XVII-wiecznej rezydencji obronnej. Są one naprawdę
imponujące. Zaś w rejonie właściwych Gór Świętokrzyskich polecam zamek królewski w Chęcinach z końca XIII w. Do naszych czasów dotrwały mury obronne, wieże, baszta i fundamenty
budynków. Będąc w tym miejscu, zwiedzam
także miasto, gdzie zachowały się liczne zabytki.
Często zaglądam również do pobliskiej Tokarni,
a w szczególności do Parku Etnograficznego.
Spacery wśród rozmieszczonych tu zabytkowych
chat, spichlerzy, dworków są jakby cofaniem
się w czasie. Nie pomijam też leżącej w pobliżu
krasowej Jaskini Raj, jednej z najpiękniejszych
w kraju. Tu mój podziw budzi bardzo interesująca szata naciekowa, tworząca fantastyczne
formy.
Jedną z głównych atrakcji Gór Świętokrzyskich
jest wspinaczka na szczyt Łysej Góry, zwanej
też Świętym Krzyżem, i zwiedzanie klasztoru,
którego mury pamiętają najstarsze polskie dzieje. Z platformy widokowej proponuję obejrzeć
pejzaż łysogórskich gołoborzy. Są to bezleśne
obszary rumowisk skalnych. Okoliczna ludność
miejsca „gołe od borów” nazwała właśnie gołoborzami. Widoki są naprawdę fascynujące.
Do planu podróży po Ziemi Świętokrzyskiej czasami dodaję wizytę w średniowiecznym Opatowie, a porcelana z Ćmielowa jest miłą pamiątką
z wycieczki.
W drodze powrotnej zachęcam wstąpić do
Sandomierza. Jest on często nazywany „małym
Rzymem”, gdyż podobnie jak on usytuowany
jest na siedmiu wzgórzach. Można tu naprawdę
wiele obejrzeć. Mnie zachwyca ratusz, kościoły,
gotycka Brama Opatowska, zamek, a renesansowe kamieniczki pełne są romantycznego uroku
sprzed wieków. Tu na każdym kroku napotyka
się cenne zabytki, pamiątki przeszłości.
Góry Świętokrzyskie to uroczy region Polski,
który ma wiele do zaoferowania miłośnikom
przyrody i krajobrazu, wielbicielom zabytków
i pasjonatom historii. Spędzenie tu majówki to
właściwy wybór na odprężający wypoczynek.

INFOLINIA 801 600 100
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PORADNIKI

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST

finansowe abc

Koszty kredytu konsumenckiego
Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie zadzwoniła Klientka,
która w trakcie zapoznawania się z zapisami umowy kredytowej, którą miała podpisać
w siedzibie banku, analizowała dokładnie harmonogram spłat. Klientka była zaskoczona,
że w przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości 20 tys. zł na 5 lat będzie musiała spłacić
ponad 25 tys. zł, a dodatkowo poniesie koszty związane z ubezpieczeniem kredytu. Klientka
prosi o konsultację przed podjęciem trudnej dla niej decyzji kredytowej.

J

eśli decydujemy się na kredyt, musimy być świadomi, ile będzie
nas on kosztował, czyli jaki będzie całkowity koszt kredytu. Pojęcie to oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami,
np. ubezpieczeniem, prowizją, które musimy ponieść w związku z umową
o kredyt. Jeżeli mamy problemy z oceną całości kosztów, zamiast o oprocentowanie pytajmy o wysokość rat. Ich kwotę i liczbę znacznie łatwiej
porównać i w ten sposób ocenić oferty. Warto też zapytać o rzeczywistą
roczną stopę oprocentowania, która jest wskaźnikiem wyrażonym jako
wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym,
informującym o tym, ile faktycznie będzie kosztować nas kredyt.
CO SKŁADA SIĘ NA CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU?
Oprocentowanie jest w istocie najwyższym kosztem korzystania z kredytu, więc dobrze jest zapoznać się z różnymi ofertami kredytodawców, bowiem umożliwia to porównanie kosztów kredytu.
OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTU
To koszt kredytu w ujęciu rocznym. Nie obejmuje ono innych opłat
związanych z przyznaniem kredytu, takich jak:
• opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
• prowizja od udzielonego kredytu,
• koszty związane z obsługą kredytu,
• koszty ubezpieczeń obowiązkowych i dodatkowych.
Oznacza to, że oprocentowanie nominalne stanowi tylko jeden
z elementów wpływających na wysokość raty kredytowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 359 § 21 w zw. z art. 359 § 2
Kodeksu cywilnego) maksymalny koszt odsetek nie może być wyższy niż dwukrotna wartość odsetek ustawowych. Aktualna wysokość
odsetek ustawowych podana jest w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r.: Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495
oraz z 2020 r. poz. 875) poczynając od dnia 29 maja 2020 r. wysokość
odsetek ustawowych wynosi 3,6% w stosunku rocznym.
Oznacza to, że maksymalne oprocentowanie nominalne kredytu
konsumenckiego nie może przekraczać 7,2%.
STAŁA I ZMIENNA STOPA PROCENTOWA
Kredyt może być oprocentowany według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Stała stopa oznacza, że podczas spłaty kredytu oprocentowanie nie może ulec zmianie. Inaczej jest w przypadku zmiennej stopy
procentowej, kiedy to w trakcie umowy stopa procentowa może się zmieniać. Oznacza to, że wysokość naszej raty może być różna w różnych
okresach trwania umowy. Wpływ na taką zmianę ma najczęściej zmiana
wysokości odsetek ustawowych i zmiana stóp procentowych NBP.
ODSETKI
Na podstawie oprocentowania określonego przez bank czy SKOK kredytobiorca płaci odsetki za korzystanie z kredytu. Im większa kwota kredytu, wyższe oprocentowanie i dłuższy okres, na jaki zaciągnęliśmy kredyt, tym łączna suma odsetek do zapłaty jest większa. Kredyt spłacamy
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w ratach, na które składają się raty kapitałowe i raty odsetkowe. Rata
kapitałowa jest równa kwocie kredytu podzielonej przez liczbę rat.
Przykład: Chcemy zaciągnąć kredyt w wysokości 10 000 zł na
12 miesięcy, przy oprocentowaniu 10% i założeniu, że są to raty równe.
Koszt odsetkowy takiego kredytu wyniesie 549,00 zł.
Gdyby tę samą kwotę spłacać przez 24 miesiące, koszt odsetkowy wrośnie z 549 zł do 1074,00 zł. Gdyby spłatę rozłożyć na 36 rat, to łączny
koszt odsetek wyniósłby już 1616,00 zł. Wynika z tego, że im dłuższy
czas spłaty kredytu, tym wyższy koszt odsetkowy (tj. suma odsetek
spłacanych przez cały okres kredytowania). Bardzo często to nie wyższe
koszty odsetkowe, ale kwota miesięcznej raty spłaty wpływa na decyzję
o wyborze sposobu spłat. W podanym przykładzie wysokość raty przy
spłacie przez 36 miesięcy wyniesie 322,67 zł, natomiast przy spłacie
12-miesięcznej – już 879,16 zł. Warto również zauważyć, że z biegiem
czasu spłacamy coraz mniejsze odsetki, a coraz więcej kapitału. Wysokość odsetek i innych kosztów kredytu możemy sami wyliczyć, korzystając z kalkulatorów kredytowych dostępnych w Internecie.
RATA RÓWNA CZY MALEJĄCA?
Rata spłacana co miesiąc składa się z dwóch części: kapitałowej i odsetkowej. Jeśli wiemy o tym przy podpisywaniu umowy kredytowej,
możemy zdecydować, czy wybieramy spłatę poprzez raty równe lub
malejące. Poniżej wady i zalety raty równej i malejącej.
Rata równa:
• niższa w początkowym okresie kredytowania kwota raty niż w przypadku rat malejących;
• polega na wolniejszej spłacie części kapitałowej;
• kwota raty jest jednakowa w każdym miesiącu przez cały okres
kredytowania;
• wyższy koszt odsetkowy niż w przypadku rat malejących;
• zwiększa zdolność kredytową wnioskodawcy.
Rata malejąca:
• wyższa w początkowym okresie kredytowania kwota raty niż
w przypadku rat równych;
• część odsetkowa maleje wraz z każdą kolejną spłatą, tym samym
zmniejsza kwotę każdej kolejnej raty;
• przez cały okres spłaty część kapitałowa raty równa, część odsetkowa coraz mniejsza;
• niższy koszt odsetkowy;
• rata malejąca korzystna dla osób z dużą zdolnością kredytową.
Przykład: Kredyt zaciągnięty w kwocie 10 000 zł na 36 rat, oprocentowanie nominalne 10%, przy założeniu spłaty w systemie rat malejących. Część kapitałowa raty wyniesie 277,78 zł i będzie stała przez
cały okres spłat. Część odsetkowa raty na początku spłaty wyniesie
83,33 zł i będzie systematycznie spadać. Łączny koszt pierwszej raty
(kapitał plus odsetki) wyniesie 361,11 zł i kwota raty będzie systematycznie maleć wraz z kolejnymi spłatami. Koszt odsetkowy kredytu po
całkowitej spłacie wyniesie 1541,67 zł.
Przy tych samych parametrach kredytu, lecz ratach równych kwota
raty przez cały okres będzie równa 322,67 zł, lecz koszt odsetkowy,
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CO WPŁYWA NA WYSOKOŚĆ RRSO?
Ostateczna wysokość RRSO zależy od:
• oprocentowania nominalnego kredytu,
• kosztów ubezpieczeń obowiązkowych i dodatkowych,
• prowizji za udzielenie kredytu,
• kosztów ustanowienia ewentualnych zabezpieczeń.
Wbrew powszechnej opinii RRSO nie stanowi sumy oprocentowania
nominalnego i prowizji bankowej. RRSO jest zdecydowanie bardziej
obiektywnym wyznacznikiem atrakcyjności kredytu niż oprocentowanie nominalne. Wszystkie dane o kosztach kredytu powinien
zawierać formularz informacyjny, który kredytodawca lub pośrednik
kredytowy mają obowiązek wręczyć konsumentowi przed zawarciem
umowy. Wszyscy kredytodawcy powinni wypełniać go w ten sam sposób. Na jego podstawie możemy podjąć świadomą decyzję w sprawie
zaciąganego kredytu, a także z łatwością porównywać oferty różnych
przedsiębiorców. Na wniosek konsumenta kredytodawca ma obowiązek przekazać bezpłatnie projekt umowy kredytowej, którą możemy
podpisać w późniejszym terminie. Kredyt konsumencki regulują przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, głównie w zakresie obowiązkowych informacji udzielanych konsumentowi przed zawarciem umowy
o kredyt na formularzu informacyjnym, danych, jakie powinna zawierać umowa oraz sankcji darmowego kredytu w przypadku niezawarcia
wszystkich danych wymaganych w umowie kredytowej.
INFORMACJE UDZIELANE NA ETAPIE PRZED
ZAWARCIEM UMOWY – PRZEDE WSZYSTKIM:
• nazwa i adres (siedziba) kredytodawcy;
• rodzaj kredytu;
• czas obowiązywania umowy;
• stopa oprocentowania kredytu, zasady jej ustalania oraz warunki
jej zmiany (WIBOR);
• informacja dotycząca obowiązku zawarcia umowy dodatkowej,
w szczególności umowy ubezpieczenia;
• całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta;
• informacja o wymaganych zabezpieczeniach kredytu;
• informacja o kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść
w związku z umową o kredyt, w szczególności odsetkach, opłatach,
prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są
znane kredytodawcy, z podziałem na koszty ponoszone przez konsumenta jednorazowo i okresowo oraz warunki, na jakich koszty te
mogą ulec zmianie;
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• informacja o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne opłaty z tytułu zaległości
w spłacie kredytu;
• informacja o terminie, sposobie i skutkach odstąpienia od umowy
przez konsumenta, jeżeli kredytodawca lub pośrednik kredytowy
przewidują udzielenie konsumentowi takiego prawa;
• informacja o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem,
jeżeli kredytodawca lub pośrednik kredytowy przewidują udzielenie
konsumentowi takiego prawa;
• informacja o możliwych kosztach, które poniesie konsument
w przypadku spłaty kredytu przed terminem.
Kredytodawca przekazuje powyższe dane na formularzu
informacyjnym.
UBEZPIECZENIE
Rozróżniamy ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy, niezdolności do
pracy, choroby i śmierci. To, czy konieczne jest ich wykupienie, zależy
od wymagań danej instytucji udzielającej kredytu i osób, do których
kierowana jest oferta. Może się zdarzyć, że oferowane ubezpieczenie
jest całkowicie niepotrzebne osobie zaciągającej kredyt, jak np. ubezpieczenie od utraty pracy dla emeryta. Należy uważać na tego typu
oferty, tym bardziej że koszty ubezpieczeń bywają bardzo wysokie.
Ubezpieczenia dobrane właściwie mogą pomóc w trudnej sytuacji
losowej, jednak należy wcześniej dokładnie zapoznać się z ich zakresem, bo przy zajściu zdarzenia często okazuje się, że nie było ono
objęte umową ubezpieczenia. Należy pamiętać, aby zawsze przeczytać umowę, regulamin oraz ogólne warunki ubezpieczenia, ponieważ
może się okazać, że do wypłaty świadczenia wymagane jest spełnienie
szeregu warunków, z których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy.
GDY MAMY WĄTPLIWOŚCI PRZY PODPISYWANIU UMOWY
Gdy postanowienia umowy kredytowej budzą nasze wątpliwości,
można sprawdzić, czy znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych.
Rejestr umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
Na niektórych portalach znajdziemy kalkulatory kredytowe, umożliwiające wstępne określenie kosztów kredytu oraz harmonogram spłat.
Obecnie bogatym źródłem informacji jest Internet. Przed zaciągnięciem pożyczki, np. w firmie parabankowej, można poszukać na jej
temat informacji na różnego rodzaju forach internetowych czy poprzez
wyszukiwarki internetowe.
WALDEMAR SZKIELA
specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego
Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie
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czyli suma spłaconych odsetek przez cały okres kredytu będzie wyższa
niż przy ratach malejących i wyniesie 1616,19 zł.
W racie równej zmianie ulegają proporcje między częścią kapitałową
a odsetkową. To oznacza, że na początku okresu kredytowania spłaca
się większą część odsetek, a już pod koniec okresu kredytowania reguluje się w zasadzie niemal sam kapitał.
Oprócz odsetek na koszt kredytu składają się dodatkowe opłaty,
takie jak:
• Prowizja – to wynagrodzenie dla instytucji finansowej za udzielenie kredytu. Naliczana jest procentowo od wartości przedmiotu
transakcji lub kwotowo. Prowizję płacimy jednorazowo od całej
pożyczonej sumy.
• Opłata przygotowawcza – pobierana jest (choć nie zawsze) przez
instytucje finansowe za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie
i zawarcie umowy kredytowej.
• Ubezpieczenie – to dodatkowa umowa, która ma na celu ochronę
przed ryzykiem niemożności spłaty kredytu.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to całkowity koszt
kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.
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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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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
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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”.
We wrześniu zadanie konkursowe brzmi:

Opisz swoją ulubioną historię
z grzybobrania.

Na Twoje zgłoszenie czekamy w dniach
1–30.09.2021 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 193: Władysława Sitarz – Rzeszów, Irena Kałwa – Miechów, Hanna Krzyżaniak-Windyga – Warszawa. 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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Pożyczka

zabezpieczona hipoteką

Gotówka do

500 000 zł
RRSO: 6,53%

na dowolny cel

kasastefczyka.pl
801 600 100

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

