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Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu radości
z obecności bliskich
i spokojnej, domowej atmosfery
w rodzinnym gronie.
Niech Syn Boży błogosławi Wam,
niosąc wszelkie potrzebne łaski.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
życzą
Zarząd i Pracownicy

AKTUALNOŚCI

słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
30 lat temu, 20 grudnia 1991 r., Polska została przyłączona do Internetu. Biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj
trudno nam wyobrazić sobie życie bez Internetu, można śmiało powiedzieć, że na naszych oczach zmienił
się cały świat! Jednak tak jak nożem można pokroić
chleb lub kogoś zranić, tak Internet może zostać wykorzystany dobrze lub źle, na przykład przez oszustów. Wykorzystując sieć, stale poszerzamy ofertę
Kasy Stefczyka, tak aby korzystanie z niej było dla
Członków Kasy jak najwygodniejsze. Jednocześnie nasi
specjaliści pieczołowicie i skutecznie zabezpieczają
transakcje wykonywane przy korzystaniu z bankowości elektronicznej. Jednak żeby ta ochrona działała, prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad
bezpieczeństwa:
• Nie klikaj w nieznane linki w mailach, wiadomościach
SMS lub portalach społecznościowych.
• Nie otwieraj załączników, jeżeli masz wątpliwość
co do ich pochodzenia oraz zawartości.
• Zawsze sprawdzaj, czy adres strony, do której się logujesz, jest poprawny i czy połączenie jest szyfrowane.
• Zawsze dokładnie czytaj jednorazowe hasła SMS,
by wiedzieć, co autoryzujesz.
• Korzystaj z bezpiecznych urządzeń, na których zainstalowany jest program antywirusowy.
• Uważaj na wiadomości z informacją o konieczności
dopłat z portali ogłoszeniowych, firm kurierskich,
prośby o wpłaty od znajomych w portalach społecznościowych, nietypowe wiadomości z instytucji
państwowych itp.
• Rozważ ustanowienie limitów dziennych i miesięcznych do transakcji.

liczby Kasy Stefczyka

7 090 000 000 zł
depozyty

6 140 000 000 zł

pożyczki

7 550 000 000 zł
aktywa

363

placówki

837 000

Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA PAŹDZIERNIK 2021 ROKU
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Nasi laureaci

Zapraszamy naszych Czytelników do zabawy związanej
z Konkursem Krzyżówkowym. Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć hasło oraz wykonać zadanie konkursowe, by wygrać ciekawą książkę. Przedstawiamy kolejnych
laureatów i ich prace.

WARSZAWA. Pani Hanna Krzyżaniak-Windyga odpowiedziała na pytanie
konkursowe, które brzmiało: „Na urlop jedziemy nad morze, do lasu, w góry. A Ty który
kierunek wybierasz i dlaczego?”. Nagrodę odebrała w placówce mieszczącej się przy
ul. Górczewskiej 200/U22 w Warszawie.
Kołobrzeg – moja miłość
„Na północy Polski, gdzie fale biją o brzeg,
leży prastare miasto, nazywa się Kołobrzeg”.
To początek wierszyka napisanego przeze mnie jeszcze (już!) w latach 60. Dziecięcy zachwyt
nad miastem, do którego przyjeżdżałam co roku. Kąpiele w morzu, słońcu i piasku… Czekałam
na te przyjemności z utęsknieniem cały rok. Bardziej nawet niż na spotkanie z rodziną!
W moim wierszu są też nuty smutku. Żal nad zniszczonym miastem, gdzie dorabiać się
przyszło „od złamanej łyżeczki”. Dostrzegałam puste przestrzenie i gruzy… Największe
wrażenie robiła trwała ruina katedry, gdzie odbudowano jedynie prezbiterium, a reszta ścian
ledwo stała podparta wzmocnieniami. W środku pięły się ku słońcu dzikie rośliny, a nawet
drzewka, w których gałęziach gniazda wiło sobie dzikie ptactwo. Zaglądając tam wieczorem,
miałam wrażenie, że słyszę groźne pohukiwania sów, zaś odgłos furkoczących skrzydeł w tej
jakby oazie ciemności był czymś niesamowitym i napawał lękiem…
W latach 70. miasto zdecydowanie zaczęło się podnosić jak Feniks z popiołów. Zniszczone
wojną w sposób porównywalny z Warszawą, piękniało w oczach. O przeszłości przypominały
choćby pamiętne Festiwale Piosenki Żołnierskiej, gdy wykonawcy „wspominali” jeszcze nie tak
dawne czasy, śpiewając „Szli na Zachód osadnicy” i „Nie było wtedy róż w Kołobrzegu”.
Staram się co roku być w Kołobrzegu. Jest mi tu naprawdę dobrze. I to dobrze samej ze sobą,
gdy chodzę samotnie na długie spacery, chłonąc atmosferę obecnych i dawnych lat. Cieszę się
jak dziecko takimi drobiazgami, jak zachód słońca, znalezione muszelki czy ciekawe kamienie,
fale obmywające stopy czy drobny piasek przesiewany palcami…
O latach powojennych Kołobrzegu przypomina też swoisty pomnik związany z dniami
odbudowy. To Krzyż Pionierów (niedaleko dworca kolejowego) i głaz z napisem upamiętniający
tych pierwszych mieszkańców, którzy przybyli tutaj, mierząc się z wyjątkowo trudną
rzeczywistością. Mieli marzenia, plany, radości i smutki, ale przede wszystkim ciężką pracę
nad odbudową miasta.

Więcej czytaj na str. 29
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

OFERTA

Święta z Kasą Stefczyka

Przed nami święta Bożego Narodzenia. Przypominają nam o tym choćby wystawy sklepowe.
To z kolei uświadamia, że przed nami spore wydatki. Czas więc przygotować na nie swój budżet
domowy. Pomoże w tym Szybka Pożyczka Odnawialna (RRSO: 16,52%).

B

oże Narodzenie to przede wszystkim ważne
święto religijne, kiedy cały chrześcijański
świat raduje się z narodzin Zbawiciela. Czas
ten to także święta rodzinne, dlatego mają tak
ważne miejsce w polskiej tradycji – szczególnie
zwyczaj obdarowania najbliższych prezentami.
Warto więc już teraz rozejrzeć się za podarkami, zwłaszcza dla najmłodszych, którzy
czekają na nie także 6 grudnia. Aby być dobrze
przygotowanym na dodatkowe wydatki, warto
skorzystać z Szybkiej Pożyczki Odnawialnej
(RRSO: 16,52%) w Kasie Stefczyka.
Szybka Pożyczka Odnawialna to nic innego
jak kredyt w rachunku płatniczym, który daje
stały dostęp do dodatkowych środków w wysokości przyznanego limitu. Jest to dodatkowa pula
pieniędzy, z której możemy korzystać zależnie
od potrzeb w czasie trwania umowy pożyczkowej. W odróżnieniu od „tradycyjnych” kredytów
spłata zadłużenia w ramach Szybkiej Pożyczki
Odnawialnej nie odbywa się na podstawie spłaty
rat według wyznaczonego terminarza – jest ona
automatycznie regulowana wraz z wpływem

środków na konto, co jednocześnie zwiększa
dostępną kwotę w ramach limitu.
Umowa na Szybką Pożyczkę Odnawialną obowiązuje przez rok i może zostać automatyczne
przedłużona na kolejne 12 miesięcy.
Szybka Pożyczka Odnawialna bez wychodzenia z domu dostępna jest dla Członków
Kasy Stefczyka. Minimalna miesięczna spłata
Szybkiej Pożyczki Odnawialnej obejmuje 2%
wykorzystanej kwoty pożyczki w ramach limitu
powiększonej o należne odsetki (naliczone od
kwoty wykorzystanej). Konto oznacza rachunek
płatniczy w Kasie. Decyzja kredytowa zależy od
indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 29.05.2020 r.
dla Szybkiej Pożyczki Odnawialnej (kredyt
w rachunku płatniczym): Całkowita kwota
kredytu wynosi 1300 zł. Czas trwania umowy:
12 miesięcy (z możliwością odnowienia).
Zmienna roczna stopa oprocentowania wynosi
7,2%. Prowizja: 104 zł. Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania: 16,52%. Całkowita kwota do
zapłaty: 1497,58 zł, w tym odsetki: 197,58 zł, przy

Weź, ile potrzebujesz.
Spłacaj, ile możesz!

Zalety Szybkiej
Pożyczki Odnawialnej:
• nawet do 2000 zł, jako środki do
dyspozycji na Twoim koncie
• wniosek pożyczkowy złożysz bez
wychodzenia z domu, a dostęp do
środków możesz uzyskać nawet tego
samego dnia
• pożyczka działa jak poduszka
finansowa – korzystasz dopiero
wtedy, kiedy potrzebujesz
• odsetki liczone są tylko od
wykorzystanych środków – nic nie
płacisz, jeśli nie skorzystasz
• spłacasz środki i możesz ponownie
z nich korzystać w dowolnym momencie

założeniu, że całkowita kwota kredytu została
wypłacona od razu i w całości w dniu zawarcia
umowy na cały okres jej obowiązywania; spłata
odsetek – miesięcznie, spłata kapitału – jednorazowo, na koniec okresu trwania umowy.

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny
zdolności kredytowej. Minimalna miesięczna
spłata obejmuje 2% wykorzystanej kwoty pożyczki
w ramach limitu powiększonej o należne odsetki
(naliczone od kwoty wykorzystanej).

• Nawet do 2000 zł na świąteczne zakupy
• Korzystasz wtedy, kiedy potrzebujesz
• Odsetki tylko od wykorzystanej kwoty
RRSO:16,52%
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Przykład reprezentatywny z dnia 29.05.2020 r. dla
Szybkiej Pożyczki Odnawialnej (kredyt w rachunku
płatniczym): Całkowita kwota kredytu wynosi 1300 zł.
Czas trwania umowy: 12 miesięcy (z możliwością
odnowienia). Zmienna roczna stopa oprocentowania wynosi 7,2%. Prowizja: 104 zł. Rzeczywista roczna
stopa oprocentowania: 16,52%. Całkowita kwota do
zapłaty: 1497,58 zł, w tym odsetki: 197,58 zł, przy
założeniu, że całkowita kwota kredytu została wypłacona od razu i w całości w dniu zawarcia umowy na
cały okres jej obowiązywania; spłata odsetek – miesięcznie, spłata kapitału – jednorazowo, na koniec
okresu trwania umowy.
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AKTUALNOŚCI

Zbliża się wyjątkowy czas. Nadchodzą
wyczekiwane Święta Bożego Narodzenia.

Choć na co dzień w Fundacji MG13 we współpracy z Kasą Stefczyka
wspieramy codzienny wysiłek i pracę młodych sportowców, to na czas
Świąt życzę nam wszystkim odpoczynku, zatrzymania się i momentu
wytchnienia od tego, co zajmuje nas na co dzień.
Niech te Święta będą radosne, bezpieczne i spokojne,
spędzone wśród najbliższych nam osób w domowej atmosferze,
a w Nowym Roku niech spełniają się wszystkie nasze marzenia i cele.
Marcin Gortat
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AKTUALNOŚCI

Zawsze byłem dumny
z bycia Polakiem
Z Marcinem Gortatem rozmawiamy o działaniach
Fundacji MG13 „Mierz Wysoko”, biznesie i pomaganiu
oraz „Polskiej Nocy” w USA. Sponsorem Głównym
Fundacji MG13 oraz Partnerem Głównym Marcin
Gortat Camp jest Kasa Stefczyka.
– Twoja Fundacja MG13 „Mierz Wysoko” nie
zwalnia tempa i podpisała właśnie kolejną
umowę o współpracy z Kasą Stefczyka, która
wspiera choćby takie projekty, jak seria spotkań dla młodych koszykarzy o nazwie Gortat
Camp. Co zdecydowało, że współpracujecie
dalej?
– Stworzyliśmy naprawdę zgrany duet. Kasa
Stefczyka to solidny partner, który reprezentuje
bliskie mi wartości, i dobrze mieć ją w swojej
drużynie. Połączyła nas pasja do krzewienia
patriotyzmu, chęć sportowej aktywizacji młodzieży i misja niesienia pomocy potrzebującym.
Poza tym zawsze zanim podpiszę z kimś umowę,
robię solidny research i nie boję się stawiać wysokich wymagań. Muszę powiedzieć, że Kasa Stefczyka w pełni spełnia moje oczekiwania i cieszę
się z dalszej współpracy, która trwa od początku
2020 roku.
– Na parkiecie, jako zawodnik najsłynniejszej
koszykarskiej ligi NBA, osiągnąłeś bardzo
wiele. Teraz realizujesz się w biznesie. Skąd
pomysł, żeby zaangażować się w fundację
i pomagać innym?
– Wiem, jak ważne jest wyciągnięcie pomocnej
dłoni, danie impulsu do działania, kiedy większość świata mówi ci, że nie dasz rady. Osobiście
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doświadczyłem bardzo dużej życzliwości od swoich kolegów z NBA. Oprócz tego, że robili sympatyczne żarty w szatni rozładowujące atmosferę,
to przede wszystkim pożyczali mi wiele rzeczy,
doradzali. Można powiedzieć, że byli takimi
dobrymi starszymi braćmi. Czuję, że powinienem
działać tak samo i pomagać kolejnym zdolnym
sportowcom w zdobywaniu profesjonalnych
szlifów. Dlatego właśnie organizuję Marcin Gortat Campy. Jest to seria eventów sportowych
przeznaczonych dla młodzieży, w tym także dla
osób niepełnosprawnych. Spotykam się z najmłodszymi po to, aby wskazać im właściwy kierunek rozwoju. Jeździmy po całej Polsce. Muszę
powiedzieć, że szczególnie dużo satysfakcji dają
mi treningi z dziećmi na wózkach inwalidzkich,
które pokazują, jak wiele energii i motywacji
w nich drzemie. Uczę się od nich pozytywnego
spojrzenia na świat. Zaprosiliśmy je także na plan
zdjęciowy profesjonalnego klipu reklamowego
Kasy Stefczyka. Kolejną działalnością fundacji
jest system stypendialny, oferujący profesjonalne
szkolenie sportowe. Dzięki temu kilkunastu
wybitnych sportowców może doskonalić swoje
umiejętności w najlepszych szkołach średnich
w USA. Oprócz tego angażujemy się w Szkoły
Mistrzostwa Sportowego, w których kształcą się
przyszłe talenty sportowe oraz finansowane jest
doposażanie w sprzęt sportowy placówek edukacyjnych i innych instytucji. Wszystko po to, aby
w niedługim czasie to właśnie w Polsce wyrosły
nowe gwiazdy światowej koszykówki. Specjalne
stypendium dla jednego ze zwycięzców Gortat
Campu ufundowała także Kasa Stefczyka.
– Jesteś jednym z najbardziej rozpoznawalnych
Polaków. Dla wielu amerykańskich przyjaciół
za oceanem byłeś źródłem wiedzy o Polsce
i właściwie mogłeś się poczuć jak ambasador
naszego kraju. Postanowiłeś przekuć to zainteresowanie w projekt Polish Heritage Night,
zwany również „Polską Nocą”?
– Zawsze byłem dumny z bycia Polakiem i nie
kryłem silnego przywiązania do barw narodowych. Czułem się także zaszczycony, gdy
odwiedzałem naszych żołnierzy podczas zagranicznych misji, choćby w Afganistanie w bazie
Ghazni. Ci goście udowadniali, że Polska będzie

zawsze gotowa nieść pomoc, i czułem dumę,
że biało-czerwona flaga na ich mundurach jest
czymś, za co są gotowi oddać życie. Moja przyjaźń z żołnierzami trwa cały czas i zapraszam ich
także na eventy sportowe. Natomiast poprzez
imprezę „Polska Noc” chciałbym promować
piękno naszej ojczyzny i walczyć z krzywdzącymi
stereotypami. Zapraszam na nią polonijnych biznesmenów, sportowców i celebrytów. Oczywiście
nie brakuje wielkich nazwisk z USA, a osoby te
podczas wydarzenia mają okazję zapoznać się
z polską kulturą, historią, językiem i zwyczajami.
Podczas imprezy odbywają się dobroczynne licytacje, z których dochód zostanie przekazany na
Fundację MG13 „Mierz Wysoko”. Partnerem „Polskiej Nocy” była również Kasa Stefczyka, która
od lat wspiera inicjatywy związane z działalnością charytatywną, sportową i kulturalną. Nasz
kraj naprawdę ma tyle atrakcji, o których inni
mogą pomarzyć. Mamy i morze, i góry, świetną
kuchnię, no i najpiękniejsze kobiety na świecie!
Dlatego też związałem się z Polką i to tutaj mam
swój dom.
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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 trwa od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021
roku i odbywa się w czterech comiesięcznych edycjach. Każda edycja
Konkursu odbywa się jeden raz w miesiącu i będzie się rozpoczynała
każdego 1 dnia miesiąca.
Zapraszamy do ostatniej, czwartej edycji konkursu, która rozpoczyna
się 1 grudnia 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 Polski.
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, umożliwiający 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 22 grudnia
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/ Zapraszamy 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

6 C ZAS STEFC Z YK A

PATRONAT HONOROWY
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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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Z telefonem na zakupy
Zaletą korzystania z płatności BLIK i NFC jest bezpieczeństwo transakcji wykonywanych z użyciem tych sposobów. Oczywiście mają miejsce zdarzenia wyłudzenia środków, jednak jest to znikomy procent transakcji. Zachowaj czujność – przestępcy wyszukują coraz nowsze metody na wyłudzenie od nas pieniędzy, np. metodą „na BLIK-a”.

a przestrzeni wieków środki płatnicze
przeszły dużą zmianę. Jedną z pierwszych form zapłaty były metale szlachetne,
takie jak złoto czy srebro. Z biegiem czasu
przyjęły one formę monet, najczęściej złotych lub srebrnych. Z uwagi na to, że monety
zawierały coraz mniej wartościowych kruszców, następowała ich dewaluacja i coraz
większa podejrzliwość co do ich prawdziwej
wartości. Monety zaczęły wychodzić z użycia i ich miejsce zajęły banknoty. Początkowo
korzystający byli bardzo negatywnie nastawieni do nowej formy zapłaty, ponieważ nie
potrafili zaakceptować i zrozumieć, że przysłowiowy „kawałek papieru” posiada wartość
nabywczą.
Kolejnym krokiem w zakresie rozwoju płatności były czeki oraz weksle. W porównaniu
z krajami zachodnimi w Polsce papiery te
nie zdobyły popularności, również z uwagi
na panujący w Polsce system polityczny po
II wojnie światowej.
Na przełomie XX i XXI w. powszechną
popularność zaczęły zdobywać karty płatnicze, np. karta debetowa czy kredytowa.
Stały się one wygodnym środkiem płatniczym z uwagi na niewielki rozmiar karty oraz
dogodny sposób płatności. Lata 2010-2020
przyniosły rozwój kolejnych form płatności. Rozwiązania starają się przenieść nasz
fizyczny portfel do telefonów lub zegarków.
Szczególnie dzisiaj obserwujemy rozwój
nowych form płatności, a w przyszłości
z pewnością zostaniemy zaskoczeni nowymi
rozwiązaniami technologicznymi. Coraz bardziej nowoczesne i wygodne metody płatności przynoszą nam wiele korzyści i ułatwiają
życie, czego byliśmy świadkami choćby
w ostatnim okresie pandemii. Coraz większą
popularność spośród obecnych metod płatności zdobywa BLIK.
CO TO JEST BLIK?
To systemem płatności mobilnej, który w celu
dokonania płatności generuje sześciocyfrowy
kod. Płatność mobilna to płatność wykorzystująca aplikacje znajdujące się na telefonach komórkowych, smartfonach i innych
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urządzeniach mobilnych. Aby dokonać płatności BLIK-iem, wystarczać posiadać telefonu
z aplikacją banku oraz aktywny Internet.
Obecnie nie wszystkie instytucje finansowe
posiadają możliwość płatności BLIK.
JAK DOKONYWAĆ PRZELEWÓW ZA POMOCĄ
PŁATNOŚCI BLIK W PRZYPADKU ZAKUPÓW
PRZEZ INTERNET?
1. Obowiązek dokonania płatności następuje
po wyborze przedmiotu zakupu.
2. Z proponowanych opcji zapłaty należy
wybrać płatność BLIK.
3. Po wybraniu płatności BLIK pojawia się
komunikat, aby wpisać sześciocyfrowy
kod BLIK.
4. Sześciocyfrowy kod BLIK zostaje wygenerowany po zalogowaniu się do aplikacji
mobilnej banku.
5. Sześciocyfrowy kod należy przepisać na
stronę internetową sprzedawcy, u którego
został zakupiony przedmiot.
6. Po wpisaniu kodu BLIK należy zaakceptować płatność na stronie sprzedawcy.
7. Po zaakceptowaniu płatności na stronie
sprzedawcy bank wymaga od swojego
klienta potwierdzenia płatności BLIK
poprzez zweryfikowanie transakcji w aplikacji mobilnej banku.

Pomimo że procedura użycia BLIK wydaje się
skomplikowana, w rzeczywistości jest ona
bardzo prosta i intuicyjna. Zabezpieczeniem
płatności BLIK jest konieczność potwierdzenia płatności w aplikacji mobilnej banku
poprzez wpisanie znanego nam kodu. Niewątpliwą zaletą korzystania z takiej formy
płatności jest bezpieczeństwo, ale nie oznacza
to, że możemy czuć się całkowicie bezpiecznie, płacąc BLIK-iem czy poprzez płatności
zbliżeniowe. Zawsze powinniśmy zachować
czujność, ponieważ przestępcy wyszukują
coraz nowsze metody na wyłudzenie od nas
pieniędzy.
OSZUSTWO Z WYKORZYSTANIEM
KODÓW BLIK
Przekonała się o tym Pani Aleksandra, która
została oszukana tzw. metodą „na BLIK-a”.
Dostała wiadomość od swojej bliskiej znajomej za pomocą jednego z popularnych komunikatorów. Znajoma rozpoczęła rozmowę od
słów: „Hej, mam wielką prośbę do Ciebie,
masz może BLIK-a?”. Pani Aleksandra odpisała – potwierdziła, że posiada BLIK w aplikacji mobilnej banku. Wtedy znajoma poprosiła
Panią Aleksandrę, aby opłaciła jej zamówienie, które właśnie robi, gdyż jest to bardzo
dobra okazja, ale na liście natychmiastowych
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przelewów nie ma jej banku, jest tylko BLIK.
Pani Aleksandra była przekonana, że to
rzeczywiście jej znajoma prosi ją o pomoc
w opłaceniu zamówienia. Osoba ta zapewniała ją, że następnego dnia zwróci jej pieniądze lub wykona od razu zwykły przelew
na jej konto. Po przesłaniu koleżance kodu
BLIK ta ponownie poprosiła Panią Aleksandrę o opłacenie dodatkowej przesyłki, tym
razem dla jej mamy. W tym momencie Pani
Aleksandra zaczęła podejrzewać, że coś może
być nie w porządku. Natychmiast zadzwoniła
do koleżanki, z którą pisała, aby zapytać ją
o to, gdzie ona wykonuje te zakupy i czy nie
może zapłacić przelewem. Podczas rozmowy
telefonicznej okazało się, że koleżanka nic
nie wiedziała o żadnych zakupach i BLIK-u.
Pani Aleksandra zrozumiała, że padła ofiarą
oszustwa i wyłudzenia pieniędzy poprzez
kody BLIK.

się zorientujemy, że zostaliśmy ofiarą oszustwa, najczęściej nie możemy już nic zrobić, ponieważ sami wygenerowaliśmy kody
BLIK, a następnie zaakceptowaliśmy daną
transakcję.

NA CZYM POLEGA OSZUSTWO
„NA KODY BLIK”?
Schemat działania przestępców wyłudzających kody do płatności BLIK jest bardzo
podobny, ale może przyjmować kilka rożnych
wariantów. Najczęściej na początku dochodzi
do przejęcia przez oszustów przypadkowego
konta na portalu społecznościowym. Dzieje
się tak w momencie, kiedy na przykład nasz
znajomy chce obejrzeć jakiś materiał wideo
w Internecie i aby to zrobić, musi zalogować
się poprzez portal społecznościowy. Przestępcy przejmują jego profil i za jego pomocą
piszą do osób, które dana osoba ma w gronie
swoich znajomych. Zazwyczaj prośby dotyczą
opłacenia zamówienia BLIK-iem lub pożyczkę
zatwierdzoną kodem BLIK. Często działając
bez zastanowienia, chcemy pomóc, dlatego
odruchowo logujemy się do aplikacji swojej
instytucji finansowej. Następnie generujemy
kod BLIK, przesyłamy proszącemu nas o to
znajomemu, a na koniec akceptujemy transakcję w bankowości mobilnej. Nawet jeśli

PŁATNOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM NFC
Inną metodą płatności, która zyskuje coraz
większą popularność, jest NFC. Płatność
NFC wykorzystuje technologię bezprzewodowego przesyłania danych na odległość
20 cm. Umożliwia to dokonywanie płatności poprzez zbliżenie telefonu lub smartwatcha (specjalnego zegarka) do terminala
płatniczego. Aby skorzystać z płatności
NFC, urządzenie mobilne powinno posiadać opcję płatności NFC, którą należy uruchomić. Następnie należy pobrać specjalną
aplikację, do której konieczne jest przypisanie karty, z której planujemy korzystać –
może być to karta debetowa lub kredytowa.
W przypadku płatności mobilnych z wykorzystaniem telefonu istnieje możliwość autoryzacji transakcji np. za pomocą skanowania
palca lub twarzy. Zaletą płatności NFC jest
brak konieczności łączenia się z Internetem w trakcie wykonywania transakcji oraz
brak konieczności logowania się do aplikacji
banku.

CO NALEŻY ZROBIĆ
W TAKIEJ SYTUACJI?
1. Przede wszystkim należy pamiętać, że jeżeli
dostajemy od kogoś prośbę o pożyczkę czy
opłacenie zakupów, zawsze powinniśmy
zachować czujność i nie działać pochopnie.
2. Zadzwońmy do osoby, od której dostaliśmy
wiadomość, i zweryfikujmy, czy to ona prosi
nas o podanie kodu BLIK.
3. Przed zatwierdzeniem każdej transakcji w aplikacji mobilnej sprawdźmy jej
podsumowanie.
4. Chrońmy swój PIN do bankowości
mobilnej.

KARTA ZBLIŻENIOWA NAKLEJANA
NA TELEFON
Dla osób nieradzących sobie z nowymi technologami dobrym rozwiązaniem może być
karta zbliżeniowa, która jest naklejana na telefon komórkowy. Naklejana karta zbliżeniowa,
podobnie jak tradycyjna karta plastikowa,
umożliwia dokonywanie transakcji poprzez jej
połączenie z konkretnym kontem bankowym.
Przedstawione powyżej rozwiązania stają
się coraz bardziej powszechne w codziennych
transakcjach. Pomimo że korzystanie z nich
może wydawać się skomplikowane, w rzeczywistości jest bardzo intuicyjne. Aby korzystać
z płatności BLIK czy NFC, wystarczy posiadać
telefon komórkowy (smartfon) oraz dostęp
do Internetu (w przypadku płatności BLIK).
Zaletą korzystania z płatności BLIK i NFC jest
bezpieczeństwo wykonywanych z użyciem
tych sposobów transakcji. Oczywiście mają
miejsce zdarzenia wyłudzenia środków przy
płatnościach BLIK i NFC, jednakże jest to
znikomy procent transakcji. Ponadto należy
zwrócić uwagę, że przy wykorzystaniu każdej
z form transakcji, nawet tej najbardziej tradycyjnej lub bezpiecznej, istnieje ryzyko utraty
środków finansowych. Przestępcy bazują na
socjotechnikach wykorzystujących zaufanie, emocje i presję czasu potencjalnej ofiary.
Bardzo ważne jest, abyśmy zachowali czujność i pamiętali o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa, korzystając z bankowości
internetowej oraz mobilnej, ponieważ nawet
najlepsze zabezpieczenia nie uchronią nas
przed wyłudzeniem pieniędzy.
MONIKA MARCHALEWSKA
specjalista ds. doradztwa finansowego
i konsumenckiego w Ośrodku Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej

PIOTR TOKARCZYK
specjalista ds. prawnych w Ośrodku Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni

Komisja konkursowa w ramach konkursu dla Członków SKOK pt. „Z cyberbezpieczeństwem na TY” dokonała weryfikacji formularzy
zgłoszeniowych oraz oceny kuponów konkursowych przesłanych w ramach II edycji konkursu (edycja październik 2021) pod kątem
spełnienia łącznie wszystkich warunków wynikających z regulaminu konkursu. Praca konkursowa składała się z dwóch części:
pytań konkursowych sprawdzających wiedzę uczestnika w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa w formie testu jednokrotnego
wyboru oraz odpowiedzi na pytanie opisowe.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać główną nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz upominki reklamowe Pani Irenie Przeliorz z miejscowości Ornontowice, woj. śląskie, która jest Członkiem SKOK Ziemi Rybnickiej.
Liczba przyznanych punktów – 15.
Ponadto zostało przyznane wyróżnienie w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz upominki reklamowe
Panu Jędrzejowi Jerleckiemu z miejscowości Kaczory, woj. wielkopolskie, który jest Członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów – 14,5.
Serdecznie gratulujemy!
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WYNIKI II edycji KONKURSU dla Członków SKOK
pt. „Z cyberbezpieczeństwem na TY”

KONKURS

BEZPIECZEŃSTWEM
Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM
NA „TY”
NA „TY”

ONKURS
KONKURS

Z Ł O N KDÓLW
A CS ZK ŁOOKN K Ó W S K O K

KUPON KONKURSOWY
KUPON KONKURSOWY

wiąż test.

I. Rozwiąż test.

w znak X obok jednej prawidłowej
Wstaw znak Xodpowiedzi.
obok jednej prawidłowej odpowiedzi.

poniższych form płatności
1. Która
byłazpierwsza?
poniższych form płatności była pierwsza?

nknoty;

banknoty;

nety;

monety;

ty płatnicze.

karty płatnicze.

płatności mobilnej, który
2. System
w celu dokonania
płatności mobilnej,
płatnościktóry
generuje
w celu
sześciocyfrowy
dokonania płatności
kod to: generuje sześciocyfrowy kod to:

sh flow;

cash flow;

;

nfc;

k.

blik.

ci z wykorzystaniem NFC
3. Płatności
dotyczą: z wykorzystaniem NFC dotyczą:

konywania płatności poprzez zbliżenie
dokonywania
karty płatniczej
płatności poprzez
do terminala
zbliżenie
płatniczego;
karty płatniczej do terminala płatniczego;

konywania płatności poprzez zbliżenie
dokonywania
telefonu
płatności
lub smartwatcha
poprzez zbliżenie
do terminala
telefonu
płatniczego;
lub smartwatcha do terminala płatniczego;

konywania płatności poprzez wpisanie
dokonywania
kodu PIN
płatności
do terminala
poprzez
płatniczego.
wpisanie kodu PIN do terminala płatniczego.

łatności NFC jest:

4. Zaletą płatności NFC jest:

ak konieczności łączenia się z Internetem
brak konieczności
w trakciełączenia
wykonywania
się z Internetem
transakcji;w trakcie wykonywania transakcji;

ak konieczności logowania się do
brak
mobilnej
konieczności
aplikacjilogowania
banku; się do mobilnej aplikacji banku;

ak konieczności posiadania telefonu
brak konieczności
lub smartwatcha.
posiadania telefonu lub smartwatcha.
można płacić:

5. BLIKIEM można płacić:

y korzystamy z płatności w sklepach
gdy korzystamy
stacjonarnych
z płatności
z użyciem
w sklepach
karty płatniczej;
stacjonarnych z użyciem karty płatniczej;

dczas zakupów przez Internet wykorzystując
podczas zakupów
aplikację
przezbanku
Internet
zainstalowaną
wykorzystując
naaplikację
telefoniebanku
komórkowym;
zainstalowaną na telefonie komórkowym;

ko w sklepach internetowych. tylko w sklepach internetowych.
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isz jaka metoda
II. Napisz
płatności
jaka metoda
twoim płatności
zdaniem ma
twoim
szanse
zdaniem
na rozwój
ma szanse na rozwój
rzyszłości? Podziel
w przyszłości?
się swoimi
Podziel
przemyśleniami.
się swoimi przemyśleniami.
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Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie

W trosce o utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z chęci
informowania Członków o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka
oraz zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka przedstawia informację dotyczącą działań Zarządu Kasy
w październiku 2021 roku.

Z

arząd Kasy kontynuuje posiedzenia Zarządu z zachowaniem środków ostrożności – posiedzenia odbywają się w formule mieszanej, stacjonarnie oraz przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
PAŹDZIERNIK 2021
W październiku posiedzenia Zarządu
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
odbyły się cztery razy:
– 5 października,
– 13 października,
– 19 października,
– 26 października.
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 następujących przedsięwzięć:
○○ wsparcie finansowe Festiwalu Filmowego NNW, przy którym realizowany
jest projekt Młodzi dla Historii, który
odbył się w dniach 30 września – 1 października br., organizowany przez Stowarzyszenie Scena Kultury;

12 C ZAS STEFC Z YK A

○○ wsparcie finansowe organizacji koncertu charytatywnego „Muzyka czyni
cuda”, który odbył się 15 października
2021 r, organizowanego przez Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Chirurgicznie Chorym;
○○ cykliczne wsparcie podopiecznych
domów dziecka;
b) sytuacji w placówkach sprzedażowych
z uwzględnieniem aspektu dotyczącego budowania i umacniania więzi
członkowskiej, a także jeszcze lepszego
reagowania na potrzeby Członków
Kasy:
○○ Rozpoczęcie kolejnej, 14. już edycji
Konkursu Stypendialnego. Konkurs
organizowany jest wspólnie przez Kasę
Stefczyka oraz Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. W Konkursie Stypendialnym udział mogą
wziąć uczniowie i studenci, którzy angażują się w działalność pozaszkolną:
aktywność sportową, artystyczną,
charytatywną, naukową lub na rzecz
społeczności czy środowiska lokalnego. Konkurs przeznaczony jest dla
uczniów szkół podstawowych (klasy
VII, VIII) i średnich, którzy są Członkami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest Członkiem Kasy
Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy,
licząc wstecz od dnia 23.09.2021 r.
(tj. przynajmniej od dnia 23.03.2021 r.),
a także uczniowie szkół wyższych,
którzy pozostają Członkami Kasy
Stefczyka. Fundatorem stypendiów
jest Fundacja Stefczyka, która zgodnie

ze swoim celem statutowym wspiera
oświatę i wychowanie za pomocą
różnorodnych akcji i przedsięwzięć,
takich jak właśnie Konkurs Stypendialny. Stypendia wynoszą 250 zł
brutto miesięcznie dla uczniów szkół
podstawowych i średnich oraz 350 zł
brutto miesięcznie dla studentów.
Regulamin konkursu oraz formularz
znajdują się na stronie Kasy Stefczyka.
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
a) zatwierdzenia do stosowania jednolitych wzorów następujących druków:
DDFormularz Informacyjny I dotyczący
Kredytu Hipotecznego z niskim
wkładem,
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AKTUALNOŚCI
DDFormularz Informacyjny II dotyczący Kredytu Hipotecznego z niskim
wkładem;
b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów następujących
produktów:
DDKredyt Inwestycyjny – podmioty
instytucjonalne,
DDLinia Obrotowa w rachunku
rozliczeniowym,
DDLinia Tandem,
DDObrotowa Linia Pożyczkowa,
DDObrotowa LP Super VIP,
DDPożyczka Inwestycyjna/ Kredyt
Inwestycyjny,
DDPożyczka Obrotowa II,
DDProsta Pożyczka Gospodarcza,
DDSzybka Pożyczka Gospodarcza,
DDPożyczka Super VIP Gospodarcza,
DDPożyczka Gotówkowa,
DDLinia Pożyczkowa,
DDLinia Pożyczkowa VIP,
DDe-Lokata Specjalna terminowa,
DDe-Lokata terminowa VIP,
DDe-Lokata nieodnawialna,
DDLokata terminowa nieodnawialna,
DDLokata terminowa VIP,
DDLokata Specjalna terminowa;
c) podwyższenia wartości oprocentowania maksymalnego pożyczek i kredytów w związku z podwyższeniem

wartości stopy referencyjnej przez
RPP;
d) zatwierdzenie jednolitego brzmienia
Statutu Kasy;
e) zmiany wysokości stopy oprocentowania aktywnych rachunków lokat
z oprocentowaniem opartym o wskaźnik inflacji (CPI);
f) zatwierdzenia Tabeli Prowizji i Opłat
dla kart Visa, Visa Business oraz do
rachunku podstawowego;
g) wycofania druku Aneksu do Umowy
o prowadzenie IKS;
h) aktualizacji wybranych dokumentów
dotyczących opłat;
i) otwarcia placówek partnerskich:
○○ Radzionków, ul. Śródmiejska 24,
○○ Wolsztyn, ul. Kościelna 4;
j) zatwierdzenia dokumentacji i procedur
regulujących pracę w Kasie Stefczyka:
PR05.03/04 Potwierdzanie przybycia
do pracy, obecności w pracy, usprawiedliwiania nieobecności i ewidencjowania czasu pracy – wyd. III; PR11.06/04
Monitoring nadużyć w postępowaniu
karnym – wyd. III; Zmiany w składzie
osobowym Komitetu ds. Nadużyć oraz
w uszczegółowieniu zapisów treści
Regulaminu Komitetu; PR11.03/13 Plan
ciągłości działania na wypadek nieobecności kluczowych pracowników

lub ich odejść z pracy – wyd. I; PR06/01
Metodyka testowania systemów informatycznych – wyd. I; PR02.02/08
Procedura zarządzania produktami
w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka – wyd. IX; PR11.04/02
Wewnętrzna procedura w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu – wyd. XIII;
PR11.06/10 Instrukcja obsługi Alertów
CFD wynikających z monitorowania
transakcji w bankowości elektronicznej za pomocą systemu CFD – wyd. III;
PR02.04.01/29 Procedura obsługi podmiotów instytucjonalnych – wyd. X;
PR07.02/09 Anonimowe zgłaszanie
nieprawidłowości w SKOK im. Franciszka Stefczyka – wyd. II; PR11.05/05
Transport wartości pieniężnych –
wyd. XV; PR03/14 Instrukcja inwentaryzacyjna Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka – wyd. III; PR11.05/09
Zasady bezpiecznego przechowywania
wartości pieniężnych w placówkach
Kasy Stefczyka – wyd. XV; PR11.05/13
Zasady bezpiecznego przechowywania i transportu wartości pieniężnych
w placówkach partnerskich SKOK
im. Franciszka Stefczyka – wyd. VIII.

Prosto. Wygodnie. Bezpiecznie. Już jest – nowa bankowość
elektroniczna w Kasie Stefczyka
Skorzystaj ze znanych Ci funkcji i poznaj zalety
nowej bankowości elektronicznej:
Odświeżony wygląd –
skorzystaj z widoku dopasowanego
do urządzenia, z którego korzystasz

Prostsze i szybsze
zlecenia przelewów –
dzięki autouzupełnianiu
unikniesz wpisywania kolejny
raz tych samych danych

Najważniejsze
funkcjonalności
na ekranie startowym –
od razu sprawdź to, czego
szukasz, np. dostępne środki,
oszczędności czy opcję
prostego przelewu

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

INFOLINIA 801 600 100
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Kredyt Hipoteczny
Spełnij marzenie o własnym domu lub mieszkaniu!

Nawet do

2 000 000 zł
na własne cztery kąty

RRSO: 3,62%
kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
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. Kredyt udzielany jest w polskiej walucie. Dla kredytu powyżej
500 000 zł wymagany staż członkowski powyżej 12 miesięcy. RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę procentowania. Decyzja kredytowa
zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

OFERTA

Lokata na nowe środki PLUS
w Kasie Stefczyka
Ostatnie wydarzenia związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że zaczęliśmy się zastanawiać, co robić z naszymi oszczędnościami. Rozwiązań jest sporo, jednak w dalszym ciągu wartym zwrócenia uwagi i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem oszczędzania są lokaty.

aż

w skali roku
D

laczego? Bo gwarantują zysk. Trzymanie
pieniędzy w szufladzie czy „skarpecie”
nie gwarantuje przecież ich bezpieczeństwa.
Takie rozwiązania rodzą duże ryzyko związane
na przykład z kradzieżą. Pamiętajmy, że niektóre osoby, najczęściej starsze, wciąż padają
ofiarami wyłudzeń znacznych sum pieniędzy
tzw. metodą „na wnuczka” lub „na policjanta”.
Właśnie dlatego pieniądze zgromadzone na
lokacie są bezpieczniejsze. Kasa Stefczyka
posiada bogatą ofertę depozytową dopasowaną
do oczekiwań Klientów – zarówno tych, którzy
najwyżej cenią sobie stały dostęp do środków,
jak i tych, dla których ważny jest termin trwania lokaty czy możliwość jej założenia przez
Internet.
Lokata na nowe środki PLUS to atrakcyjna
oferta z wyjątkowo wysokim stałym oprocentowaniem wynoszącym aż 2,4% w skali roku!
Na lokacie można zdeponować nowe*, nieulokowane wcześniej w Kasie Stefczyka środki.
Czas trwania lokaty to 5 miesięcy, a kwota
ulokowanych środków może wynieść od 300 zł
INFOLINIA 801 600 100

do aż 50 000 zł! Wszystko odbywa się szybko
i prosto – po zakończeniu lokaty kapitał wraz
z odsetkami zostaje automatycznie przelany na
rachunek płatniczy w Kasie. W każdej chwili
istnieje także możliwość wycofania swoich środków przed upływem okresu, na jaki
zawarto umowę lokaty. W takim przypadku
wypłacane jest 10% odsetek należnych na dany
dzień zerwania lokaty.
Można założyć więcej niż jedną taką
lokatę, jednak ich łączne saldo nie może
przekroczyć 50 000 zł. Osobom, które
chciałyby zdeponować większe środki,
Kasa Stefczyka oferuje całą gamę atrakcyjnie oprocentowanych lokat, również takich
z oprocentowaniem aż 2,4% w skali roku –
więcej na stronie www.kasastefczyka.pl
oraz pod numerem infolinii 801 600 100
(koszt połączenia wg taryfy operatora).
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach depozytowych w Kasie Stefczyka są
objęte gwarancjami Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego. Oznacza to, że środki są

całkowicie bezpieczne do równowartości
w złotych 100 000 euro. Szczegółowy katalog wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych objętych ochroną gwarancyjną zawarty
jest w ustawie o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym.
* Czym są „nowe środki”? Kasa Stefczyka
porównuje saldo wszystkich rachunków
Członka Kasy w dniu zakładania lokaty z saldem jego wszystkich rachunków w Kasie na
koniec 10. dnia poprzedniego miesiąca (za
rachunki uznawane są: rachunek płatniczy IKS,
rachunek płatniczy systematycznego oszczędzania „Książeczka”, rachunek lokaty). „Nowe
środki” to nadwyżka pomiędzy tymi dwiema
kwotami, np. jeśli 10 października wszystkie
środki ulokowane w Kasie wynosiły 4000 zł,
a 1 listopada Członek Kasy na kontach miał
łącznie 10 000 zł, to 6000 zł może ulokować na
Lokacie na nowe środki PLUS. Trzeba pamiętać,
że środki, które chcemy ulokować, muszą znajdować się na rachunku IKS najpóźniej w dniu
zawierania Umowy o lokatę.
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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

Pożyczka na Nowe
w Kasie Stefczyka

Jesień i zima to zwykle czas, kiedy wydajemy znacznie więcej pieniędzy.
Z reguły w tym okresie zaczynamy planować święta Bożego Narodzenia,
ale także wydatki związane z feriami zimowymi. W realizacji tych planów
z pewnością pomoże Pożyczka na Nowe (RRSO: 14,65%).

P

ożyczka na Nowe jest szczególnie przydatna, gdy chcemy dofinansować czekające nas wydatki czy uzupełnić domowy
budżet. To oferta na 7000 zł, która będzie
doskonałym wsparciem w realizacji najbliższych planów. Poza tym miesięczne
raty wynoszą tylko 99 zł. Jest to więc godne
uwagi rozwiązanie, które nie obciąży
znacznie domowego budżetu. Poza atrakcyjnymi parametrami pożyczka ma dodatkowe zalety: można o nią wnioskować bez
wychodzenia z domu, a wstępną decyzję
kredytową otrzymamy nawet w 15 minut.
Szybko, prawnie i bezpiecznie.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
INFOLINIA 801 600 100

Przykład reprezentatywny z dnia
1.10.2020 r. dla Pożyczki na Nowe: Całkowita kwota kredytu wynosi 7007,00 zł.
Zmienna roczna stopa oprocentowania
dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 693 zł)
wynosi 7,2%. Łączny koszt prowadzenia rachunku IKS w (całym) okresie
kredytowania wynosi 1749 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
(RRSO): 14,65%. Czas obowiązywania
umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 97,74 zł oraz ostatnia,
107. rata: 97,46 zł. Całkowita kwota do
zapłaty: 12 206,90 zł, w tym odsetki:
2757,90 zł.

Pożyczka na Nowe to wyjątkowa
okazja na spontaniczne
zakupy, realizację planów
lub nowe hobby!
• 7000 zł na dowolny cel
• tylko 99 zł miesięcznej raty
• możliwość sfinansowania planów nawet w dniu
złożenia wniosku
• wstępna informacja kredytowa nawet
w 15 minut
• możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej
raty
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PORADNIKI

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST

Gdzie szukać porad finansowych,
finansowo-prawnych
oraz konsumenckich?
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) powstało w 1997 roku w Gdyni
i od początku swojej działalności wspiera edukację finansową osób w różnym wieku,
przeciwdziałając nadmiernemu zadłużeniu i wykluczeniu finansowemu Polaków.

C

złonków Kasy Stefczyka łączy więź
dzięki przynależności do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Składki
członkowskie wnoszone przez Członków
umożliwiają SKEF prowadzenie doradztwa,
podejmowanie licznych inicjatyw edukacyjnych i działań charytatywnych.
Członkowie Stowarzyszenia mogą:
• korzystać z bezpłatnych porad prawno-konsumenckich w prowadzonych przez SKEF
Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni, Warszawie, Krakowie
i Białej Podlaskiej,
• korzystać z oferty Klubów Członków
SKEF, znajdujących się w placówkach Kasy
Stefczyka,
• brać udział w konkursach z nagrodami,
• brać udział w szkoleniach i projektach o zasięgu ogólnopolskim realizowanych przez
SKEF.
W ramach swoich celów statutowych Stowarzyszenie powołało do życia:
OŚRODKI DORADZTWA FINANSOWEGO
I KONSUMENCKIEGO
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy
praktycznej pozycja SKEF i Ośrodków na rynku

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

KREDYT Z ROZSĄDKU
Nie ma nic nagannego w pożyczaniu pieniędzy,
pod warunkiem jednak, że przy podejmowaniu tego typu działań będziemy kierować się
rozsądkiem. Decyzja o wzięciu kredytu, po
przeanalizowaniu wszystkich argumentów za
i przeciw, może umożliwić nam zrealizowanie
naszych celów, takich jak np. zakup niezbędnego sprzętu AGD, samochodu, wymarzonego
mieszkania czy domu. Jeśli posiadamy pełną
świadomość tego, czym jest kredyt, i zdajemy
sobie sprawę z konsekwencji zaciągania zobowiązań, z pewnością będziemy rozsądniej
podejmować decyzje i na bieżąco analizować
swoją sytuację finansową.
Znaczna większość kredytobiorców zaciągając zobowiązanie, deklaruje, że chce
go spłacić zgodnie z zawartą umową. Jednak
los bywa nieprzewidywalny, a nasze dobre

Ośrodek Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego w Krakowie
Obsługuje Klientów z terenu województw: małopolskiego,
śląskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego.
ul. Rynek Dębnicki 13/5, 30-319 Kraków
tel. 12 684 35 83, e-mail: odfik-krakow@skef.pl
ODFiK w Krakowie czynny:
poniedziałek – czwartek, godz. 8.00 – 16.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.
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chęci czasem mogą okazać się niewystarczające. Nieprzemyślane decyzje kredytowe,
brak podstawowej wiedzy czy utrata płynności finansowej to tylko niektóre przyczyny popadania w spiralę zadłużenia i stan
niewypłacalności.

PORĘCZANIE KREDYTÓW
Poważny problem stanowi także bezrefleksyjne poręczanie kredytów. Nie wszyscy
zdają sobie sprawę, że poręczyciel w takim
samym stopniu jak kredytobiorca odpowiada
za istniejący dług i wierzyciel może od niego
żądać zwrotu pożyczonych pieniędzy. Nierzadko kredyty zaciągane są dla osób trzecich, które pomimo początkowych zapewnień
o jego spłacie unikają odpowiedzialności,
a obowiązek zwrotu długu spada na nas jako
poręczycieli.
NADMIERNE ZADŁUŻENIE
Stan nadmiernego zadłużenia może być również
wywołany czynnikami od nas niezależnymi.
Zaburzenia płynności i stabilności finansowej
mogą być wywołane utratą pracy, majątku czy
zdrowia lub innymi przypadkami, których nie
jesteśmy w stanie przewidzieć. A pogorszenie
sytuacji życiowej z całą pewnością przełoży się
na zdolność do terminowej obsługi zobowiązań
finansowych. I właśnie takim osobom staramy
się pomóc.
PĘTLA KREDYTOWA
W nielicznych przypadkach zadłużenie może
być wynikiem celowego wyłudzenia kredytu.
Dotyczy to osób, które zaciągając kredyty,
posługują się fałszywymi lub nierzetelnymi
dokumentami. Na szczęście grupa osób, które
działają w taki sposób, stanowi niewielki odsetek wszystkich kredytobiorców. Nie możemy tych osób mylić z kredytobiorcami,
którzy zaciągają nowe zobowiązania w celu
spłaty już istniejących długów. Ich celem nie
jest wyłudzenie kredytu i bezprawne wzbogacenie się, ale wyjście z pętli kredytowej.
Niestety, robią to zazwyczaj nieumiejętnie
i przez to jeszcze bardziej pogłębiają swój
stan zadłużenia.
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PORADNIKI
USŁUGI DORADCZE ODFIK
ŚWIADCZONE SĄ W ZAKRESIE:
• pomocy w określeniu finansowej i prawnej
sytuacji Klienta,
• przekazywania informacji o przysługujących Klientowi prawach i uprawnieniach
konsumenckich,
• wyjaśnienia procedur kredytowych,
• doradztwa w zakresie budżetu domowego,
• wyjaśnienia zagadnień związanych z nadmiernym zadłużeniem.
PORTAL WWW.SKEF.PL
Wielkim wsparciem dla każdego zainteresowanego problematyką finansów – czy to dla
osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym
zakresie, czy mających problemy ze spłatą swoich zobowiązań – jest nasz portal internetowy
www.skef.pl
Poza opisem projektów edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, średnich czy projektów edukacyjnych dla seniorów
publikowanych jest bardzo wiele cennych artykułów poradnikowych.
Na szczególną uwagę i polecenie zasługuje
cotygodniowa PORADA TYGODNIA. W każdy
poniedziałek na portalu ukazuje się nowy
artykuł odpowiadający na konkretne pytanie, z jakim zgłosił się Klient do specjalisty
Ośrodka.
PRZYKŁADOWE PYTANIA PORUSZONE
W PORADACH TYGODNIA, NA KTÓRE
ODPOWIEDZIELI SPECJALIŚCI:
• Czy za długi bankowe grozi więzienie?
• Jak wygląda egzekucja alimentów a kwota
wolna od potrąceń?
• 500 plus dla seniora – czy podlega zajęciu?
• Jaki jest nowy sposób doręczania pism wierzycieli przez komorników?
• Czy można zrzec się dziedziczenia, aby uniknąć odpowiedzialności za długi?
• Co może firma windykacyjna?
• Ile może zająć komornik z emerytury i renty?
• Praca w trakcie pobierania emerytury – ile
można dorobić?
• Jak odroczyć spłatę rat kredytu hipotecznego?
• Restrukturyzacja zadłużenia – wyjaśnienie procedury restrukturyzacji zadłużenia w przypadku wystąpienia problemów
finansowych.
Na te pytania i wiele, wiele innych odpowiedź uzyskamy, wchodząc na stronę
www.skef.pl
Serdecznie zapraszamy.

Ośrodek Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego w Gdyni
Obsługuje Klientów z terenu województw: zachodniopomorskiego,
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel. 58 624 98 74 lub 58 624 98 72
e-mail: prawnik@skef.pl
ODFiK w Gdyni czynny:
wtorek 12.00 – 14.00
środa 8.00 – 11.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

Radca Prawny

Joanna Kobus-Michalewska

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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30 lat Polski internetowej
Powszechnie przyjęto, że 20 grudnia 1991 r. Polska została przyłączona
do Internetu. Jednak pierwsi polscy internauci włączyli się do globalnej sieci kilka lat wcześniej. Niemniej takie możliwości przed większym
gronem Polaków otworzyły się dopiero w latach 90. ubiegłego wieku.

J

KONIEC ZIMNEJ WOJNY
Sytuacja uległa zmianie w latach 90.; na połączenie z Internetem Polacy musieli poczekać,
aż zniesione zostaną ograniczenia komitetu
CoCom. Był to funkcjonujący w czasach zimnej wojny (od 1949 r.) Komitet Koordynacyjny
Wielostronnej Kontroli Eksportu (ang. Coordinating Committee for Multilateral Export
Controls). Skupiał 17 państw zachodnich (USA,
Japonię, Australię i kraje zachodnioeuropejskie),
dysponentów najbardziej zaawansowanych
technologii. Komitet ten miał za zadanie nie
dopuścić do uzyskania przez którykolwiek z krajów tzw. bloku wschodniego („demoludów”)
i – za ich pośrednictwem – Związek Radziecki
najnowocześniejszych towarów i technologii
tzw. podwójnego zastosowania. Mogły one obok
zastosowań cywilnych posłużyć na przykład
rozwojowi techniki wojskowej, skierowanemu
przeciw państwom zachodnim. Odpowiednia
decyzja CoComu w sprawie dostępu Polski
do Internetu zapadła 14 lutego 1990 r.
NAJPIERW DLA NAUKOWCÓW
6 kwietnia 1990 r. międzynarodowy ośrodek
badawczy CERN zwrócił się do szwajcarskiego
zarządu telekomunikacji o wykonanie łącza
z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie.
17 maja Polska została członkiem sieci EARN.
29 maja – po uzyskaniu zgody CERN – krakowski instytut wystąpił do Ministerstwa Łączności
i Telekomunikacji o wykonanie takiego samego
łącza ze strony polskiej. W czerwcu powstała
grupa dyskusyjna soc.culture.polish, pierwsza
internetowa grupa poświęcona Polsce. 17 lipca
nastąpiło połączenie krajowego węzła PLEARN
w Centrum Informatycznym Uniwersytetu
Warszawskiego (UW) z węzłem DKEARN
w Kopenhadze. Połączenie z węzła DKEARN
w Danii wykonał Tadeusz Węgrzynowski, który
wysłał mail do serwera, uruchomionego przez
20 C ZAS STEFC Z YK A
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eszcze przed upadkiem PRL w Polsce
dokonano pierwszego pomyślnego połączenia z Zachodem za pomocą sieci Fidonet.
Jednakże dostęp do międzynarodowych sieci
komputerowych był zarezerwowany dla środowisk akademickich. Na początku w światowej sieci logowali się pojedynczy użytkownicy
z Warszawy, Trójmiasta i Krakowa. 2 sierpnia
1989 r. zaczęła ukazywać się pierwsza polska
gazeta elektroniczna – „Donosy”, którą dziś
nazwalibyśmy stroną WWW.

Wnętrze biurowe w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie. Na biurkach widoczne komputery PC
Telerate, telefon oraz akcesoria biurowe (1994–1996)

Andrzeja Smereczyńskiego. 25 października
doszło do połączenia z Wrocławiem, pierwszym miastem poza Warszawą. W ciągu pierwszego roku od powstania węzła z poczty elektronicznej w Polsce skorzystało 10 tys. osób.
30 lipca 1990 r. ustanowiono domenę krajową
.pl, a 26 września 1990 r. uruchomiono stałe
łącze z CERN. Miesięczna opłata za to łącze
wynosiła 13 452 400 zł (starych, a w „dzisiejszych” złotówkach: 1345 zł 24 gr).
19 listopada 1990 r. Instytut Fizyki Jądrowej
w Krakowie otrzymał pierwszą w Polsce podsieć. Została ona nadana przez Ministerstwo
Obrony USA i pozwalała na podłączenie maksymalnie 255 komputerów. 20 listopada 1990 r.,
około południa (pomiędzy 10.57 a 13.25),
zostały przesłane pierwsze e-maile przez polski
węzeł sieci CERN. Jego nadawcami w CERN byli
wspólnie dr Grzegorz Polok i mgr Paweł Jałocha, a został on odebrany w Krakowie przez
mgra inż. Andrzeja Sobalę.
KOSZTOWNE POCZĄTKI
Pod koniec sierpnia 1991 r. zostaje uruchomione pierwsze stałe połączenie internetowe
z Warszawy do Kopenhagi – z inicjatywy prof.
dra hab. Antoniego Kreczmara, dra Rafała
Pietraka i dra Krzysztofa Hellera. Następnie
Cyfronet w Krakowie buduje własny Internet.
W połowie sierpnia – Rafał Pietrak, pracownik
Wydziału Fizyki UW, korzystając już z polskiej
infrastruktury, wysłał pierwszego e-maila do

Kopenhagi. 23 sierpnia – z Hamburga przyszła
pierwsza odpowiedź na pocztę elektroniczną
wysłaną z Polski. Wcześniej, w kwietniu tego
roku, powstała ogólnopolska Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).
20 grudnia 1991 r. USA zniosły ograniczenia
łączności z naszym krajem i dzięki temu Polska
została oficjalnie przyłączona do światowego
Internetu.
Nadal jednak łączność internetowa w Polsce
była ograniczona głównie do ośrodków naukowych. Dostęp do sieci limitowały przede wszystkim wysokie ceny, spowodowane monopolem
NASK-u. Sytuacja zmieniła się po uruchomieniu
przez Telekomunikację Polską powszechnie
dostępnego numeru telefonicznego, pozwalającego na połączenie z Internetem wszystkim
abonentom posiadającym komputer z modemem. W 1993 r. ATM (jako pierwsze prywatne
przedsiębiorstwo w Polsce) zaoferowało komercyjny dostęp do Internetu, rok później pojawiła
się oficjalna strona rządu polskiego, a w 1995 r.
zadebiutowała Wirtualna Polska (pierwszy
portal internetowy w naszym kraju). Trzy lata
później Powszechny Bank Gospodarczy zaczął
wdrażać bankowość internetową.
Obecnie większość z nas nie wyobraża sobie
życia bez Internetu. Korzysta z niego ponad
80% Polaków i każdy z nich przeciętnie spędza
w sieci aż 11 godzin każdego dnia.
MACIEJ BOGDANOWICZ
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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3–16 grudnia 1984 – okupacyjny
strajk szkolny we Włoszczowie,
w obronie krzyży. Krzyże w Zespole
Szkół Zawodowych przy ul. Wiśniowej
pojawiły się po wydarzeniach Sierpnia 1980. Zostały usunięte w wakacje
1984. Od września uczniowie rozpoczęli starania o ich przywrócenie,
kierując m.in. petycję do dyrekcji
placówki. 1 grudnia 1984 uczniowie
zawiesili w szkole krzyże poświęcone
dzień wcześniej w miejscowej parafii –
natychmiast zostały one usunięte.
W związku z tym 250–300 uczniów
podjęło strajk okupacyjny na terenie
szkoły. Towarzyszyli im katecheci:
ks. Marek Łabuda i ks. Andrzej Wilczyński. Dyrekcja szkoły bezterminowo zawiesiła zajęcia szkolne i wezwała
protestujących do opuszczenia budynku. O sytuacji w szkole i postulatach młodzieży miejscowy proboszcz
ks. Kazimierz Biernacki zawiadomił
prymasa Polski Józefa Glempa oraz ministra spraw wewnętrznych Czesława
Kiszczaka i ministra do spraw wyznań
Adama Łopatkę. MSW i dyrekcja placówki utrzymywały, że krzyże w szkole pojawiły się nielegalnie z inspiracji
księży Łabudy i Wilczyńskiego, i muszą zniknąć. Wsparcia protestującym
udzielił natomiast biskup pomocniczy
kielecki Mieczysław Jaworski, który
ostatecznie zaapelował do uczniów
o zakończenie strajku 16 grudnia
1984 i uczestnictwo w uroczystym
nabożeństwie, w miejscowym kościele
parafialnym. Po zakończeniu strajku
zastosowano wobec uczniów represje, część usunięto ze szkoły. W 1985
Sąd Rejonowy w Jędrzejowie skazał
ks. Marka Łabudę na rok pozbawienia
wolności, a ks. Andrzeja Wilczyńskiego na 10 miesięcy w zawieszeniu na
3 lata (kary zostały złagodzone w kolejnej instancji, a w 1991 Sąd Najwyższy uniewinnił duchownych na skutek
rewizji nadzwyczajnej).
Źródło: wikipedia.org
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16 grudnia 1981 – 40 lat temu
spacyfikowano kopalnię „Wujek”. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981
na terenie całej Polski wprowadzono stan wojenny. Z setkami innych
aresztowano Jana Ludwiczaka, przewodniczącego „Solidarności” w KWK
„Wujek”. Świadkami zatrzymania byli
górnicy pracujący na nocną zmianę,
którzy zanieśli tę informację do kopalni. Podjęto decyzję o strajku okupacyjnym. W napisanej na kartce
z zeszytu proklamacji domagano się
zniesienia stanu wojennego, uwolnienia Ludwiczaka oraz wszystkich
działaczy internowanych w nocy z 12
na 13 grudnia. Strajkowało ok. 3 tys.
górników. Ogrom sił, które skierowano do kopalni – 1471 funkcjonariuszy
MO i ZOMO oraz 760 żołnierzy, dysponujących 22 czołgami i 44 wozami
bojowymi – jednoznacznie świadczył
o zamiarach komunistów. 16 grudnia
ok. godz. 8 teren KWK „Wujek” szczelnie otoczyła milicja, do której później
dołączyło wojsko. Po wezwaniu strajkujących do rozejścia się (niewzruszeni protestujący odśpiewali m.in. Mazurka Dąbrowskiego), użyciu armatek
wodnych i wyrzutni gazu rozpoczął
się szturm na kopalnię. Na teren zakładu wjechały czołgi i wozy bojowe,
które staranowały ogrodzenie. Strajkujący próbowali się bronić m.in. przy
użyciu metalowych prętów. Stawiali
też pośpiesznie barykady. Największy
dramat rozegrał się ok. 12.30, gdy do
akcji pacyfikacyjnej skierowano pluton specjalny ZOMO. Funkcjonariusze
wyposażeni w pistolety maszynowe
zabili sześciu górników. Trzech z kilkudziesięciu rannych zmarło później
w szpitalu. W 2009, po 28 latach od
pacyfikacji kopalni i 20 od upadku komunizmu, Sąd Najwyższy potwierdził
wyroki sądów niższych instancji, które skazały 12 funkcjonariuszy ZOMO
na 3,5 do 6 lat więzienia.
Źródło: muzhp.pl/ PB/ ipn.gov.pl
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Kalendarium – grudzień

17 grudnia 1955 – powołano do
życia Totalizator Sportowy. Dzięki inicjatywie działaczy olimpijskich
władze Polski Ludowej podjęły decyzję o stworzeniu organu, którego
dochody miały być przekazywane
na budowę i remonty obiektów oraz
urządzeń sportowych. Uchwałą Prezydium Rządu powołano do życia
Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy, które pod koniec
lat 50. posiadało już 17 oddziałów
terenowych oraz sieć podlegających
im punktów sprzedaży. Totalizator
zainaugurował swoją działalność
organizacją zakładów piłkarskich.
Początkowo kupony biorące udział
w loterii wysyłano na podany adres
za pośrednictwem poczty. Wkrótce
jednak otworzono u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Wspólnej w Warszawie
pierwszą kolekturę. Najsłynniejsza
gra liczbowa, Toto-Lotek, debiutowała w 1957 i była na topie przez 16 lat.
Na kuponie skreślało się wówczas
6 spośród 49 liczb. Nagroda główna
była o wiele wyższa niż w zakładach
piłkarskich, co przekładało się na
wzrastające zainteresowanie zabawą.
W 1959 rozszerzono ofertę w zakresie
zakładów piłkarskich – do ligi polskiej
dołączyła możliwość obstawiania wyników spotkań ligi angielskiej. W latach 70. pojawiły się nowe rodzaje
gier liczbowych: Express Lotek, Mały
Lotek i Zakłady Specjalne. Przemiany
1989 wpłynęły pozytywnie na rozwój
loterii, tym razem pod marką LOTTO.
W 40. rocznicę powołania do życia
Totalizatora miała miejsce premiera
Multi Lotka, a 2 lata później Twojego Szczęśliwego Numerka. Przez lata
istnienia Totalizator Sportowy przyczynił się do rozbudowy infrastruktury sportowej w Polsce. Stałe środki
pochodzące z dochodów spółki umożliwiły konsekwentny rozwój kultury
fizycznej w kraju.
Źródło: muzhp.pl/ Paweł Cichocki
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Pamięci Narodu godni

Najbardziej znane zwycięskie powstanie Polaków doczekało się państwowego upamiętnienia. Sejm – z inicjatywy prezydenta Andrzeja
Dudy – przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Posłowie byli jednomyślni – wszyscy biorący
udział w głosowaniu poparli projekt prezydencki.

N

arodowy Dzień Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego, mający upamiętniać
zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom,
będzie przypadać 27 grudnia – w rocznicę
wybuchu powstania. „W hołdzie bohaterom –
uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej” – głosi preambuła
ustawy sejmowej.
ZBAWIENNA WOJNA ZABORCÓW
Rozpoczęcie działań zbrojnych I wojny światowej ożywiło nadzieje Polaków na szybkie
odzyskanie niepodległości. Po raz pierwszy
państwa zaborcze walczyły przeciwko sobie,
a nie w tym samym obozie. W czasie wojny,
gdy perspektywa wkroczenia wojsk rosyjskich
na tereny Wielkopolski stała się całkiem realna, część drużyn „Sokoła” i „Skauta” przeformowano w grupy „bojowo-niepodległościowe”. Na ich czele stanęli Karol Rzepecki,
Wincenty Wierzejewski i Stanisław Nogaj. Pomimo takich działań w armii niemieckiej znalazło się ok. 700 tys. Polaków z poboru. Byli
oni żołnierzami, rzadko podoficerami. Niemcy w tym okresie nie dopuszczali Polaków do
stopni oficerskich. W styczniu 1916 r. powstał
Tajny Międzypartyjny Komitet Obywatelski,
skupiający polskich posłów do niemieckiego
Reichstagu.
5 listopada 1916 r. w Warszawie ogłoszono
akt obu cesarzy (niemieckiego i austro-węgierskiego), który zapowiadał utworzenie
w przyszłości, na terenach zabranych Rosji,

samodzielnego państwa polskiego. Oświadczenie to spotkało się jednak z chłodnym
przyjęciem przez Polaków z Wielkopolski:
nie było w nim ani słowa o ich ziemiach.
11 listopada w Lozannie odrzucili go politycy
skupieni wokół Romana Dmowskiego. Wielkopolanie czekali na odpowiedni moment do
rozpoczęcia własnych działań. Po zawarciu
3 marca 1918 r. pokoju przez państwa centralne
z Rosją w Brześciu nad Bugiem (traktat brzeski) polskie organizacje paramilitarne działające na terenie Wielkopolski zdelegalizowano, a ich członkowie przeszli do podziemia.
15 lutego w Poznaniu założono propiłsudczykowską Polską Organizację Wojskową (POW)
dla zaboru pruskiego. W lipcu na terenie zaboru pruskiego powstała sieć lokalnych Komitetów Obywatelskich. W tym samym roku,
11 października, polskie organizacje działające
w Rzeszy wydały wspólny komunikat opowiadający się jawnie za niepodległością: „Tylko
zjednoczenie wszystkich części narodu osiadłych na ziemiach polskich w jedną całość,
wyposażoną w pełnię praw państwowych,
stanowić może rękojmię trwałego przymierza
narodów. W tej chwili rozstrzygającej o naszej przyszłości naród cały na całym obszarze ziem polskich we wszystkich swych warstwach, wspólną opromieniony myślą, tworzy
jeden wielki, zwarty a solidarny obóz narodowy. My, Polacy w dzielnicy pruskiej, stwierdzamy tę zgodę i zwartość podpisami wszystkich
bez wyjątku istniejących stronnictw polskich
oraz całej prasy, jako wyrazicielki opinii publicznej”.

W czasie powstania kobiety organizowały
i tworzyły zaplecze sanitarno-medyczne,
organizowały i obsługiwały kuchnie polowe,
tworzyły pocztę polową, odpowiadały
za łączność jako telegrafistki na pocztach
i dworcach kolejowych, a gdy zaistniała taka
potrzeba, stawały do boju.
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WIELKOPOLANIE POWSTAJĄ Z KOLAN
Od 10 listopada 1918 r. miały miejsce wystąpienia przeciwko władzy pruskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Żołnierze narodowości
polskiej w armii niemieckiej opuścili koszary
i uformowali tzw. 1. polski pułk piechoty i ogłosili powstanie Republiki Ostrowskiej. Zostali
spacyfikowani, ale efektem ich wystąpienia
był m.in. szereg ustępstw na rzecz Polaków
na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu
ostrowskiego. Centralny Komitet Obywatelski
(CKO), stojący na czele polskich komitetów
obywatelskich, 12 listopada wyłonił tymczasowy Komisariat, w którego skład weszli: ksiądz
Stanisław Adamski, Wojciech Korfanty i Adam
Poszwiński. W tym samym dniu Jarogniew
Drwęski został tymczasowym prezydentem
Poznania. Później do CKO przyłączono szereg
osób i w ten sposób powstała Tymczasowa
Naczelna Rada Ludowa (NRL), na której czele
stanął trzyosobowy Komisariat. Wezwał on
później mieszkańców zaboru pruskiego do
spokoju, pomimo rewolucji komunistycznej
w Niemczech. W Komisariacie Adamski reprezentował Poznań, Korfanty – Śląsk, a Poszwiński – Kujawy. Dużą rolę odgrywali również
tacy politycy, jak Władysław Seyda, Wojciech
Trąmpczyński czy Celestyn Rydlewski.
Następnego dnia grupa polskich żołnierzy
pod dowództwem Mieczysława Palucha i Bohdana Hulewicza przeprowadziła tzw. zamach
na ratusz, w którym obradował Komitet Wykonawczy Rady Żołnierzy, złożony z Prusaków.
Polacy wtargnęli na posiedzenie Komitetu,
a w pobliżu rozległy się wystrzały z karabinów
i wybuch granatu. Przestraszeni groźbą użycia
siły delegaci usunęli z rady niemieckich przedstawicieli i powołali w ich miejsce Bohdana
Hulewicza, Mieczysława Palucha, Henryka
Śniegockiego i Zygmunta Wizę. Dzięki temu
Polacy uzyskali kontrolę nad Komendą Miasta
Poznania i dowództwem V Korpusu. Podobne
działania Polacy przedsięwzięli w Jarocinie,
Kłecku, Pleszewie, Ostrowie i Gnieźnie. 15 listopada władze niemieckie, zaniepokojone doniesieniami o rzekomym marszu legionistów
Piłsudskiego w kierunku Poznania, postanowiły powołać do życia siły wojskowe mające
bronić prowincje wschodnie przed „bolszewizmem” i „polskim buntem”. W ten sposób powstały ochotnicze oddziały Heimatschutz-Ost.
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Walki przy moście Chwaliszewskim w Poznaniu na obrazie Leona Prauzińskiego (1895–1940)

17 listopada 1918 r. Komisariat NRL wezwał
do ofiarowania pieniędzy w ramach jednorazowego „podatku narodowego”. 18 listopada miały miejsce wybory do powiatowych
Rad Ludowych i posłów na Sejm Dzielnicowy
(1399 delegatów). Ustalono, że jeden delegat
będzie przypadał na 2,5 tys. uprawionych
do głosowania wyborców. Prawo głosowania
przyznano „każdemu Polakowi” i „każdej
Polce”, którzy ukończyli 20 lat. Następnego
dnia do Wielopolski przybył wysłannik rządu niemieckiego. Polacy przekonali go o konieczności wprowadzenia równouprawnienia
osób narodowości polskiej. Wskazano także
na konieczność powstrzymania napływu
oddziałów Heimatschutzu, przemianowanego później na Grenzschutz Ost. Rząd jednak
zdecydował się na kontynuowanie przysyłania tych oddziałów do Wielkopolski. 20 listopada, podczas exposé rządu Jędrzeja Moraczewskiego (pochodzącego z Trzemeszna
w Wielkopolsce), w Warszawie padły słowa:
„Przyłączenie Wielkopolski będzie jednym
z pierwszych naszych zadań”. Przedstawiciele zaboru pruskiego, z Władysławem Seydą na
czele, nie weszli jednak do rządu polskiego –
odmówili przyjęcia trzech tek ministerialnych; ich zdaniem Piłsudski nie był wybrany
z woli narodu.
POLACY ODZYSKUJĄ WOLNOŚĆ
6 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie
NRL, w której ręce trafiła całość faktycznej
władzy. NRL nie opowiedziała się za walką
zbrojną, inaczej niż działające w zaborze pruskim polskie konspiracyjne organizacje wojskowe, takie jak POW (na stanowisku komendanta tej organizacji Wierzejewskiego zastąpił
INFOLINIA 801 600 100

Mieczysław Andrzejewski). Jej członkowie potajemnie szkolili się w szeregach niemieckiej
Służby Straży i Bezpieczeństwa (SSiB, Wachund Sicherheitsdienst), powołanej do życia
przez zaborcę, do której przyjmowano mniej
więcej tylu samo Polaków i Niemców. W ten
sposób, w oparciu o niemiecką infrastrukturę, powstawała sieć polskich oddziałów, które
miały potem wziąć udział w walkach. W grudniu Polacy zwołali Sejm Dzielnicowy, którego pokłosiem było przywrócenie 11 grudnia
w poznańskich szkołach nauki języka polskiego i religii w tym języku. Odpowiadając na
zorganizowanie przez Polaków obrad Sejmu
Dzielnicowego, w dniach od 12 do 13 grudnia
odbył się zjazd delegatów niemieckich rad ludowych. Towarzyszył mu szereg niemieckich
demonstracji postulujących utrzymanie ziem
zachodnich w Rzeszy. Jedną z nich był przemarsz 6 tysięcy żołnierzy przez Poznań.
Samo powstanie wielkopolskie wybuchło
27 grudnia 1918 r. w Poznaniu, w czasie wizyty
Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze
do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania.
Tego samego dnia wygłosił on przemówienie do licznie zgromadzonych przed hotelem
Bazar. Nazajutrz swoją paradę wojskową na
Świętym Marcinie urządzili Niemcy. Zrywano
polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie
instytucje. Doszło do zamieszek; w ich wyniku
wywiązała się walka, podjęta następnie przez
oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Powstańcy
w krótkim czasie opanowali całą Prowincję
Poznańską z wyjątkiem jej północnych (Bydgoszcz, Piła) i południowo-wschodnich (Leszno, Rawicz) obrzeży. Powstanie zakończyło się
16 lutego 1919 r. rozejmem w Trewirze, który

rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiegne z 11 listopada 1918 r., kończącego I wojnę światową.
ZRYW POWSZECHNY
Powstanie Wielkopolan było powszechne,
dobrze zorganizowane i dlatego okazało
się zwycięskie. Mało znany jest fakt, że nie
Grunwald czy Wiedeń przyniosły największe
zdobycze polskiego oręża. Szacuje się, że w bitwie o Ławicę powstańcy wielkopolscy zajęli
bezprecendensowe zasoby wroga w tysiącletnich dziejach wojska polskiego: niemiecki
sprzęt lotniczy o wartości 160–200 milionów przedinflacyjnych marek, w tym ponad
300 samolotów. Jednak takie spektakularne
sukcesy nie byłyby możliwe bez masowego
wsparcia ludności cywilnej. Ciekawe były
działania żeńskiej drużyny skautowej sprzed
wieku. Skautki w czasie zajęć polowych były
szkolone w zakresie służby wywiadowczej,
kurierskiej, łączności i sanitarno-opiekuńczej. Warto przypomnieć dwie postaci. Bogusława Zagórska była pielęgniarką, która na
wieść o wybuchu powstania zdecydowała się
poświęcić opiece nad rannymi. Z kolei Izabela Drwęsk zorganizowała kobiecą służbę
medyczną i sanitarną w Poznaniu, utworzyła i przewodniczyła kobiecemu oddziałowi
Czerwonego Krzyża. W czasie powstania kobiety organizowały i tworzyły zaplecze sanitarno-medyczne, organizowały i obsługiwały
kuchnie polowe, tworzyły pocztę polową,
odpowiadały za łączność jako telegrafistki na
pocztach i dworcach kolejowych, a gdy zaistniała taka potrzeba, stawały do boju.
MACIEJ BOGDANOWICZ
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Przedzimowa jazda obowiązkowa
dla każdego kierowcy
Krótkie dnie, kapryśna aura, niespodziewane przeszkody pogodowe – wszystko
to sprawia, że jesienią i zimą rośnie ryzyko niebezpiecznych zdarzeń drogowych
i innych problemów z samochodami. Można się przed nimi ochronić, wystarczy
tylko zadbać o kilka istotnych rzeczy – samodzielnie lub z pomocą fachowców.
Poniżej przedstawiamy spis spraw, o których należy pamiętać.
1. SPRAWDZENIE I WYMIANA OPON
Opony zimowe, dzięki odpowiedniemu bieżnikowi i właściwościom
gumy, są najlepiej dopasowane do niskich temperatur i śliskich
nawierzchni. Muszą jednak być w odpowiednim stanie, dlatego należy
się upewnić, czy zimowy komplet opon nie nosi śladów uszkodzeń oraz
oznak nadmiernego zużycia. Najlepiej zdać się na opinię fachowca,
a w razie potrzeby – wymienić opony.
2. TEST AKUMULATORA
Im niższa temperatura, tym mniejsza pojemność akumulatora,
a jednocześnie tym więcej energii potrzeba na uruchomienie silnika.
Aby akumulator nie zawiódł, warto sprawdzić jego stan i w razie
potrzeby wymienić. Tutaj również przyda się opinia fachowca, który
sprawdzi jego stan i określi, czy zachodzi potrzeba jego naładowania
lub wymiany.

4. SPRAWDZENIE I WYMIANA OLEJU
SILNIKOWEGO I PŁYNU HAMULCOWEGO
Niskie temperatury to duże obciążenie dla silnika w trakcie każdego
rozruchu. Wówczas jeszcze większe znaczenie ma odpowiedni olej
silnikowy. Warto sprawdzić jego stan; dobrze jest też wymienić go
na nowy, i to właśnie przed okresem zimowym. Na zimę można też
wybrać wariant oleju zachowujący dobre właściwości ochronne
również w niskich temperaturach. Przy okazji dobrze też sprawdzić
płyn hamulcowy – w pełni sprawne hamulce są szczególnie istotne na
śliskich i niedoświetlonych drogach.
5. SMAROWANIE USZCZELEK I ZAMKÓW
Przymarznięte drzwi albo oblodzony zamek mogą niespodziewanie
napsuć krwi. Aby tego uniknąć, wystarczy cienko posmarować
specjalnym preparatem (na bazie silikonu lub gliceryny) uszczelki
nie tylko w otworach drzwiowych, lecz także występujące przy
pokrywie silnika oraz bagażnika, na drzwiach, na spodniej części
maski oraz na wewnętrznej stronie klapy bagażnika. Smar przyda
się także na widocznych częściach zamka drzwi i przesłony wlewu
paliwa.
6. UBEZPIECZENIE
Niekorzystne warunki drogowe zwiększają ryzyko kolizji i usterek.
Z pomocą przychodzi jednak odpowiednie ubezpieczenie. Jesień
to dobry moment, by rozważyć rozszerzenie obowiązkowego
ubezpieczenia OC o ubezpieczenie, które uwolni od zmartwień
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3. SPRAWDZENIE PŁYNU CHŁODNICZEGO I DO WYCIERACZEK
Płyn chłodniczy i do spryskiwaczy muszą być przystosowane do
niskich temperatur – warto zawczasu o to zadbać. Płyny nieodporne
na niskie temperatury mogą nie spełniać odpowiednio swoich funkcji.
Co gorsza, wystarczy jedna noc z siarczystym mrozem, by taki płyn
zamarzł i uszkodził zasobnik lub nawet chłodnicę.

związanych z uszkodzeniem własnego auta lub jego awarią. Dobre
ubezpieczenie to nie tylko AC, lecz cały pakiet. Przykładowo Pakiet
Auto oferowany przez Wiener, oprócz standardowego OC i AC,
pozwala dokupić także ubezpieczenie Auto Assistance, gwarantujące
usprawnienie pojazdu na miejscu awarii lub wypadku, zapewni
holowanie auta do warsztatu w pobliżu miejsca zamieszkania kierowcy.
To łatwy dostęp do niezbędnej pomocy i poczucie bezpieczeństwa
nawet w najsroższych zimowych warunkach. Co ważne, ochrona
obejmuje zdarzenia nie tylko na terenie Polski, lecz także całej Europy
– co sprawdzi się na przykład podczas zimowych wyjazdów na narty
czy ferie.
Przy wyborze rozwiązań w ramach pakietu zawsze warto skorzystać
z pomocy doświadczonego agenta. Co ważne, wbrew obiegowej opinii
część towarzystw ubezpiecza nie tylko nowe auta, lecz także te nieco
starsze. Na przykład w Wiener można ubezpieczyć auta mające do 20
lat, a przy kontynuacji umowy – również starsze.
Pełen pakiet, wykraczający poza OC i AC, może obejmować ochronę
wyposażenia samochodu, zdrowia i życia kierowcy oraz pasażerów,
bagażu i sprzętu przewożonego w pojeździe, a także ubezpieczenie szyb
czy opon. Nadchodzący trudny sezon na drogach to dobry moment, by
takie ubezpieczenie rozważyć.
Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych firmy Wiener, których
dystrybutorem jest Asekuracja sp. z o.o., dostępna jest w placówkach
Stefczyk Finanse.
MAREK DMYTRYK
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Świąteczne rozmowy
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Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z domem pełnym gości; to wyjątkowy
czas rodzinnych spotkań. Jednak kiedy takie spotkania nie są możliwe,
ich namiastką może być rozmowa przez telefon. To oczywiste. Sieć
telefoniczna „w naszej Rodzinie” już od 10 lat ma ofertę korzystną dla
domowego budżetu. Z kolei dzięki e-bankowości Kasy Stefczyka zasilanie
kont abonenckich jest bardzo proste.

S

ieć „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:
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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 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.
Pakiet Pełny można również aktywować
telefonicznie pod numerem naszego biura telefonicznej obsługi: 536 699 999. Pakiet Pełny
odnawia się sam, pod warunkiem posiadania
środków na koncie abonenckim.
Atrakcyjne usługi telefonii „w naszej
Rodzinie” można opłacać nie tylko przelewem w placówce Kasy Stefczyka, lecz także
z domu za pomocą konta internetowego.
Najdogodniejszą formą płatności jest zlecenie stałe na przelew kwoty będącej kosztem
wybranego pakietu na konto operatora.
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Wygoda i komfort
współczesnego stylu
życia
Obecnie nie tylko w technologii, lecz także w naszym
codziennym życiu zmiany dokonują się w szybkim tempie. Świat stał się globalną wioską, po której podróżujemy bez problemu. Coraz częściej korzystamy też
z wielu nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają nam
codzienne życie.

Zakupy nie tylko stacjonarne, ale też online
Szybkie tempo życia i brak czasu powodują, że coraz więcej
osób robi zakupy we własnym domu, przez Internet, także
na stronach zagranicznych. Jednak nadal część z nas woli skorzystać z możliwości obejrzenia towarów przed zakupem i wybiera zakupy tradycyjne. W obu przypadkach można docenić
wygodę płacenia za pomocą karty.

Podróżowanie z pełnią możliwości
Wyjazdy zagraniczne nie są już tylko opcją na spędzenie urlopu.
Podróżujemy też po świecie w sprawach biznesowych i organizujemy krótkie weekendowe wycieczki. Komfort podróżowania
jest zdecydowanie większy, gdy bagaż ograniczamy do minimum. Sporo osób decyduje się na to, by na zagraniczny wyjazd
nie brać ze sobą gotówki. W większości krajów bez problemu
zapłacimy kartą. Niektóre z nich, np. Szwecja, wręcz preferują
taką formę płatności.

Wybierz wielozadaniową kartę Visa od Kasy
Stefczyka, której użyjesz wszędzie – niezależnie od tego, gdzie jesteś!
Niezależnie od trybu życia większość z nas nie wyobraża już go
sobie bez posiadania karty płatniczej. Warto wybrać taką,
która kompleksowo zrealizuje nasze potrzeby. Karta Visa od
Kasy Stefczyka w ydawana do rachunków płatniczych
IKS Classic i IKS VIP właśnie taka jest. Za jej pomocą zrobisz
zakupy tak, jak lubisz – online i w sklepach stacjonarnych.
Przy okazji płatności możesz wypłacić pieniądze w punktach
usługowych dzięki Visa Cash Back. Z karty skorzystasz też
wygodnie za granicą – zapłacisz zbliżeniowo bez prowizji za
przewalutowanie i wypłacisz gotówkę z bankomatów z logo
VISA na całym świecie. Ta karta jest też dobrym wyborem,
jeśli troszczysz się o środowisko – została wykonana w 82%
z materiałów biodegradowalnych!

Sprawdź, jak wnioskować o kartę wielowalutową:

•
•
•

przez Internet: www.kasastefczyka.pl
telefonicznie: 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
osobiście w placówce

Płatność kartą za granicą oznacza transgraniczną transakcję płatniczą przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych.
Karta oznacza zbliżeniową, debetową kartę płatniczą.
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Mistrzostwa Europy – mamy sukces!
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Dobre wieści z Marsylii. Paweł Tarnowski, polski żeglarz, windsurfer,
ambasador naszego rachunku płatniczego IKS Classic dla Młodych, zajął
na mistrzostwach Europy 11. miejsce (12. miejsce open) w nowej olimpijskiej
klasie windsurfingowej iQFOiL Class. Na starcie stanęło aż 141 zawodników️.

P

aweł Tarnowski tak podsumowuje minione
zawody:
– Niestety nie ma medalu dla Polaków. Nie
było nas również w finale. Moje miejsce to najlepszy wynik z kraju. To pokazuje, że przed nami
jeszcze sporo pracy, ale dla mnie osobiście to
duży sukces, a fakt, że tym razem naprawdę
niewiele zabrakło do finałów, wyjątkowo cieszy.
Dlaczego cieszy, a nie martwi? O tym poniżej.
Mistrzostwa Europy iQFOiL odbyły się w Marsylii (akwen olimpijski na igrzyska PARYŻ 2024).
Zawody trwały sześć dni, ale ze względu na brak
wiatru, ścigaliśmy się tylko przez trzy. Odbyły
się dwa dni eliminacji i jeden dzień finałów,
tak więc było mało czasu na walkę o czołowe
miejsca. Pierwszy dzień pływania to słaby wiatr
(7–10 węzłów) i wyścigi slalomowe, natomiast
drugiego dnia eliminacji ścigaliśmy się w formacie course racing przy mocnym wietrze
(> = 15 węzłów) i całkiem fajnej fali. Ostatni
dzień (finały oraz reszta grupy gold/silver) to
znowu course racing i silny, szkwalisty wiatr
od brzegu (> 15 knts). Mimo niewielkiej liczby
wyścigów mogliśmy sprawdzić się w prawie każdych warunkach. Z wyścigu na wyścig coraz
bardziej się rozkręcałem. W slalomach pływałem
z przodu i wygrałem jeden heat. W course racing
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również byłem blisko czołówki, ale zaliczyłem
kilka niepotrzebnych „gleb”. Mimo wszystko
rezultat jest i tak całkiem niezły.
Po rocznej przerwie od pływania i następnie
bardzo krótkim stażu w klasie iQFOiL (dołączyłem
do naszej kadry iQFOiL jako ostatni, a to były
moje drugie zawody międzynarodowe) udało mi
się nadrobić sporo dystansu do najlepszych zawodników na świecie. Czołówka wciąż pozostaje
niewzruszona, ale powolutku zbijam tę przewagę.
Taki właśnie jest plan. Gdyby nie trzy wywrotki
w trzech kolejnych wyścigach eliminacyjnych
(wciąż błędy nowicjusza wynikające z braku opływania w nowej klasie oraz złych ustawień sprzętu),
byłaby realna szansa wejścia do finału z 8. miejsca.
Oczywiście to tylko analizy w stylu „co by było,
gdyby…” ale dla mnie to cenny benchmark, który
pozwoli sprecyzować przyszłe treningi.
Podsumowując: jest znaczący progres, i to
jest najważniejsze. Prędkość również coraz
lepsza (choć moja waga pozostawia jeszcze
spory zapas), przygotowanie sprzętu i ustawienia też WIP (w trybie natychmiastowym),
więc wygląda na to, że idziemy w dobrą stronę.
Windsurfing olimpijski to kosztowna dyscyplina
i bez wsparcia z zewnątrz ta droga nie byłaby
możliwa. Wyjazdy zagraniczne, treningi, zawody

i sprzęt dużo kosztuje, a żeby doścignąć czołowe
nacje (Francuzi, Holendrzy, Brytyjczycy), trzeba
dodatkowo zainwestować w nowe deski, żagle
i hydroskrzydła, aby móc odpowiednio dobrać
najlepsze części (to sprzęt monotypowy, ale
mimo wszystko się różni).
Tu wielkie podziękowania dla trenerów, Sopockiego Klubu Żeglarskiego i Polskiego Związku
Żeglarskiego za pomoc w treningach, Rooster
za superpianki i odzież techniczną. Szczególne
podziękowania dla Kasy Stefczyka, mojego sponsora, bez którego te wyniki nie byłyby możliwe.
Dziękuję też wszystkim innym za wsparcie i kibicowanie w całym sezonie 2021, który powoli
dobiega końca.
Gratulacje dla zwycięzców. Pokazali piękne
i bardzo szybkie pływanie. Jest kogo gonić.
Czy wiecie, że czołowi zawodnicy ważą 85 kg
i więcej, a najlepsi ponad 90, a nawet 100 kg?
To bardzo ciekawy temat, tym bardziej że RS:X
faworyzował wagę 71–73 kg. Zawsze byłem za
ciężki na RS:X, teraz jestem zbyt lekki na iQFOiL.
Znowu trzeba walczyć z wagą… Nie dogodzisz.
Plany na zimę? Znaleźć więcej czasu na pływanie za granicą, przybrać na wadze (najlepiej
+10 kg) i gonić najlepszych. Kto wie… może
w przyszłym roku uda się wejść do finałów.
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Konkurs jesienny
Kasa Stefczyka proponuje nie tylko usługi finansowe, lecz także wspólną zabawę. Informacje o konkursach
Kasy można znaleźć nie tylko w „Czasie Stefczyka” czy na stronie www.kasastefczyka.pl (zakładka: Promocje i konkursy), ale również na profilu Kasy Stefczyka w serwisie społecznościowym Facebook.

P

rzedstawiamy laureatów „Konkursu jesiennego”, w którym zadaniem było umieszczenie – w komentarzu do konkursowego posta –

PRZEMYŚL. Pani Ewelina Łuc odebrała nagrodę
w placówce mieszczącej się przy ul. Franciszkańskiej 33
w Przemyślu

zdjęcia, które było odpowiedzią na pytanie. Najciekawsze zdjęcia zostały
nagrodzone powerbankami.

ZAWIERCIE. Pani Klaudia Ptasińska odebrała nagrodę
w placówce mieszczącej się przy ul. 3 Maja 13 w Zawierciu

ŁĘCZNA. Pani Andżelika Górska
odebrała nagrodę w placówce mieszczącej
się przy ul. Stefanii Pawlak 6 w Łęcznej

WARSZAWA.
Pani Renata
Szymczak odebrała
nagrodę w placówce
mieszczącej się przy
ul. Marszałkowskiej
85 w Warszawie

OLKUSZ. Pani
Kamila Fajnkuchen
odebrała nagrodę
w placówce
mieszczącej się przy
ul. Króla Kazimierza
Wielkiego 22
w Olkuszu

WEJHEROWO. Pani Klaudia Derewońko
odebrała nagrodę w placówce mieszczącej się
przy ul. Rzeźnickiej 9 w Wejherowie
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Nasi laureaci

Zapraszamy naszych Czytelników do zabawy
związanej z Konkursem Krzyżówkowym. Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć hasło
oraz wykonać zadanie konkursowe, by wygrać
ciekawą książkę. Przedstawiamy kolejnych
laureatów i ich prace.

NYSA. Pani Jadwiga Lulewicz odpowiedziała na pytanie konkursowe,
które brzmiało: „Opisz swoje plany urlopowe”. Nagrodę odebrała w placówce
mieszczącej się przy ul. Celnej 8 w Nysie.
Mój plan urlopowy to także powrót (po 20 latach) do miasta Wisła w Beskidzie
Śląskim. To urokliwa miejscowość i baza wypadowa w góry. Przyciągają mnie tu
piesze wycieczki i obcowanie z przyrodą.

OLKUSZ. Pani Małgorzata Szkop odpowiedziała na pytanie konkursowe,
które brzmiało: „Opisz swoje plany urlopowe”. Nagrodę odebrała w placówce
mieszczącej się przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 22 w Olkuszu.
W czasie urlopu planuję zadbać o kondycję fizyczną: będę jeździć na rowerze,
pływać w basenie, spacerować, zadbam też o dietę. Skupię się na swoich
zainteresowaniach.

SOCHACZEW. Pani Anna Lewandowska odpowiedziała na pytanie konkursowe,
które brzmiało: „Opisz, za co cenisz Kasę Stefczyka”. Nagrodę odebrała
w placówce mieszczącej się przy ul. Żeromskiego 2 w Sochaczewie.
Związałam się z Kasą Stefczyka w czasie, gdy banki były wyprzedawane
zagranicznym inwestorom. Cenię Kasę za patriotyzm, działalność edukacyjną
i podtrzymanie dobrych tradycji ruchu spółdzielczego.

INFOLINIA 801 600 100

GOSTYŃ. Pani Urszula Rajewska odpowiedziała na pytanie konkursowe, które
brzmiało: „Opisz, za co cenisz Kasę Stefczyka”. Nagrodę odebrała w placówce
mieszczącej się przy ul. 1 Maja 19 w Gostyniu.
Kasę Stefczyka cenię za bardzo miłą i sympatyczną obsługę Klienta oraz szybkie
załatwianie spraw, a także profesjonalizm.
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„Nędzarz i madame”
Bez wielkiej pompy, bez nadęcia, bez dofinansowania filmowych instytucji
i milionowego wsparcia wielkiego świata kultury przyszło na świat wspaniałe,
piękne, artystyczne dzieło „Nędzarz i madame”. Kolejny film Witolda Ludwiga
z toruńskiej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej jest dowodem na to, że mylą
się wszyscy, którzy twierdzą, że odzyskanie zawłaszczonej przez lewicę kultury
jest niemożliwe. Ta filmowa historia św. Brata Alberta zachwyca malarskością,
fantastycznym brzmieniem, poetycką wrażliwością, porywa autentycznością
i głęboką duchowością. Nie ma przy tym nic z dewocyjności.
dziewicy, męczennicy. Gdyby przedstawić te wszystkie założenia światłym
i postępowym producentom filmowym, trzasnęliby drzwiami, twierdząc,
że pomysł nie ma rynkowego potencjału. A jednak! Studenci i absolwenci
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wyprodukowali
film, który w pełni zasługuje na miano dzieła.

POETYCKOŚĆ SCENARIUSZA
Pięć lat później ta sama grupa zaprezentowała swój kolejny, niezwykle
udany film „Nędzarz i madame”. Wspaniały, subtelny, ale niezwykle
uderzający obraz, który powinien zawstydzić wielu współczesnych
twórców kina, wydających grube publiczne miliony na swoje pseudoartystyczne wizje. Scenariusz napisany przez reżysera filmu, Witolda
Ludwiga, zachwyca poetyckością niezwykle głębokich, acz nieprzegadanych dialogów. W połączeniu z fantastycznymi zdjęciami Juliana
Kucaja i poruszającą muzyką Krzysztofa Jańczaka sprawia, że historia
św. Brata Alberta dotyka najgłębszych pokładów duszy.
Nie jest to przewidywalne, katolickie kino hagiograficzne. To poruszająca opowieść o realnych zmaganiach człowieka, którego niespokojna
dusza szuka pełni człowieczeństwa. Wybitny polski malarz Adam Chmielowski, służący z oddaniem obronie Ojczyzny i okaleczony w powstaniu
styczniowym, ukazany został w samym ogniu swojej walki o „większą
wolność” – wolność od pokus świata, od własnego egoizmu i pychy.

12

listopada wszedł na ekrany kin film „Nędzarz i madame”.
To drugie dzieło twórców, którzy debiutowali 5 lat temu filmem
„Zerwany kłos”, przedstawiającym historię bł. Karoliny Kózkówny. I był
to wtedy debiut totalny, bo reżyserski, aktorski i producencki. Debiutował także autor zdjęć i montażysta w jednej osobie. I choć wydawało się,
że to rzecz absolutnie niemożliwa, ta grupa debiutantów stworzyła rewelacyjny obraz. Pisałam wtedy, że gdyby przedstawić te założenia jakiemuś
instytucjonalnemu gremium filmowemu, pewnie spisaliby film na straty:
Wydawało się, że taka rzecz nie może się udać. Fabularny film studentów, reżyserowany przez debiutanta (będącego jednocześnie autorem
scenariusza), obsadzony w dodatku sporą gromadą debiutujących aktorów.
Co więcej, debiutantem był także autor zdjęć, który jednocześnie montował
film. Fabularnie debiutował również producent: Fundacja Lux Veritatis,
nadawca Telewizji Trwam. Do tego katolicka historia o błogosławionej
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„Nędzarz i madame”
to nie tylko poruszające,
artystyczne kino. To dowód
na to, że jest jeszcze szansa
na konserwatywną,
polską kulturę.
Piotr Zajączkowski rewelacyjnie gra postać artysty z buntowniczą, ale
piękną i czystą duszą, który przechodząc przez „ciemną noc” wiary,
porzuca malarską karierę, by opiekować się biednymi i opuszczonymi.
Wspaniale opowiedziana została też historia jego przyjaźni z Józefem
Chełmońskim, zagranym przez Tomasza Błasiaka. I choć film nie przedstawia całej historii życia świętego, wprowadza widza w stan niezwykłej
zażyłości z tym – może wcześniej nieznanym mu bliżej – świętym i zachęca
do dalszych poszukiwań.
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MALARSKOŚĆ OBRAZU
Ujmująca jest malarskość tego dzieła. Obrazy zostały wplecione w film
niezwykle naturalnie. Niektóre osadzone są w kadrach podczas inscenizacji czytelnie, ale nienachalnie. Widz bez trudu dostrzeże w obiektywie
Juliana Kucaja „Żurawie” i „Babie lato” Józefa Chełmońskiego, „Wigilię na
Syberii” Jacka Malczewskiego czy „Ecce Homo” Adama Chmielowskiego.
Malarskie są także: scenografia Marka Chowańca, kostiumy Joanny Walisiak-Jankowskiej, muzyka Krzysztofa Jańczaka, ale i poetyckie dialogi
Witolda Ludwiga. Przepiękna jest rozmowa Chełmońskiego o obrazie
„Odlot żurawi” – najpierw z Heleną Modrzejewską (Magdalena Michalik),
później z głównym bohaterem. Mówi wtedy, że jeden z żurawi umiera
nie dlatego, że cierpi z powodu złamanego skrzydła, ale z tęsknoty do
chmur. I właśnie o tej tęsknocie jest ten film. Mocno wybrzmiewa w nim
wpleciony fragment listu Adama Chmielowskiego do Modrzejewskiej:
Wiele myślałem w życiu, kto jest ta królowa sztuka – i doszedłem do
przekonania, że jest to tylko wymysł ludzkiej wyobraźni, a raczej straszne
widmo, które nam rzeczywistego Boga zasłania… A jeśli w tych dziełach
kłaniamy się sobie… to choć to nazywa się zwykle kultem dla sztuki, w istocie
rzeczy jest tylko egoizmem zamaskowanym; ubóstwiać siebie samego –
to przecież najgłupszy i najpodlejszy gatunek bałwochwalstwa…
Porusza także mocna deklaracja św. Brata Alberta, ujmująco wpleciona
w narrację:
Iść zawsze naprzód, choćby po gorzkich zawodach i szalejących bałwanach morskich, gdy opieka Boska nad nami, przed niczym zaś się nie
cofać, a na wszystko być gotowym, jeśli Bóg czego od nas żąda.
Oprócz aktorów niezawodowych pojawia się w filmie szereg zawodowców. Niektórzy zaledwie na jedną lub kilka scen, ale za to mocno i trwale.
Starszego Brata Alberta gra niezwykle wymownie Krzysztof Wakuliński.
Świetna jest kreacja księcia Władysława Czartoryskiego przez Mariusza
Saniternika i genialna postać rotmistrza zagrana przez Pawła Tchórzelskiego. W jednej ze scen grają wspólnie Marcin Kwaśny, Michał Chorosiński
i Jarosław Gajewski. Mocny Lech Dyblik w roli grabarza. Pojawia się także
Radosław Pazura w scenie grozy. Wszystko znakomicie się dopełnia.

za obfite granty pod pieczołowitym okiem najbardziej znanych filmowców. Został stworzony przez absolwentów i studentów Akademii Kultury
Medialnej i Społecznej w Toruniu. Część z nich to pracownicy Telewizji
Trwam (np. operator i montażysta), niektórzy współpracują z Radiem
Maryja czy toruńską uczelnią. Wspólnie stworzyli profesjonalną produkcję, która ma szansę zachwycić ogromną widownię i ponieść postać
św. Brata Alberta w świat.
Producentem filmu jest Fundacja Lux Veritatis, otrzymująca środki
z datków słuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam. Projekt został sfinansowany z wpływów otrzymanych w ramach 1-procentowego odpisu
podatkowego. Dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi środowiska Radia Maryja
powstało pełnowartościowe dzieło, będące dowodem na to, że sztuka może
być prawdziwa, wartościowa i niebanalna. Może być katolicka i niekoniecznie zdewociała. Może być historyczna, ale nie musi być nudna.
To także dowód na to, że snobistyczne środowiska grantowo-kulturowe, uzurpujące sobie wyłączne prawo do stanowienia sztuki, mają
realną konkurencję. Może więc czas na oddalenie bałamutnych argumentów, że kultura wciąż pozostaje w rękach lewicy, bo po stronie
konserwatywnej brakuje ludzi zdolnych i profesjonalnych. Mamy ich
mnóstwo nie tylko w środowisku filmowym. Potrzeba tylko wysiłku
decydentów, by opuścili swoją strefę komfortu i zaprosili ich do współpracy. W przeciwnym razie za kilka lat konserwatywna kultura będzie
mogła realizować się jedynie w podziemiu za środki otrzymywane z datków.

KONSERWATYŚCI MAJĄ SWOICH TWÓRCÓW
Trzeba powiedzieć jasno, że „Nędzarz i madame” to dzieło bezkonkurencyjne wobec niektórych filmów wyprodukowanych w szkołach filmowych

MARZENA NYKIEL
redaktor naczelna wPolityce.pl, publicystka „Sieci”
Źródło: wPolityce.pl, fot. materiały prasowe
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FILM, KTÓRY TRZEBA ZOBACZYĆ
„Nędzarz i madame” to kawał pięknego, artystycznego, poruszającego kina. I choć ma też słabe momenty, całość chwyta zachwytem
za serce i zmusza do głębokiej refleksji. Można chyba porwać się na
stwierdzenie, że wypełnia sens zawarty w podtytule filmu „Mała iskra,
wielki płomień…”. Zachętą do jego obejrzenia niech będzie utwór „Wciąż
pytasz czemu” skomponowany przez Jakuba Lubowicza do słów Witolda
Ludwiga, zaśpiewany przepięknie przez Andrzeja Lamperta. „Jeżeli serce
dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie…”.
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Podwyżki stóp procentowych
a wysokość rat kredytu
Pan Tomasz zgłosił się do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej z pytaniem, czy w związku z kolejną podwyżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej
(RPP) musi się liczyć ze wzrostem raty kredytu, który spłaca.

K

lient ma rację, Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe w ostatnim czasie dwukrotnie, najpierw 7.10.2021 r.,
a następnie 4.11. 2021 r.
AKTUALNA WYSOKOŚĆ STÓP PROCENTOWYCH
W 2020 r. RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie, aby pomóc
gospodarce, i ostatecznie od 29.05.2020 r. stopa referencyjna wynosiła 0,10%. Dlatego też kredytobiorcy przez ponad rok mogli korzystać z tanich kredytów, gdyż stopy procentowe były na rekordowo
niskim poziomie. Niestety w obliczu rosnącej inflacji RPP zdecydowała w październiku i listopadzie br. o podniesieniu stóp procentowych. Aktualnie wynoszą one:
• stopa referencyjna – 1,25%
• stopa lombardowa – 1,75%
• depozytowa – 0,75%

OD KIEDY NALEŻY LICZYĆ SIĘ ZE WZROSTEM
RATY KREDYTU HIPOTECZNEGO?
Podwyżka stóp procentowych, która wpłynie na wzrost raty, nie
będzie od razu odczuwalna. W większości przypadków wzrost raty
nastąpi dopiero w styczniu 2022 r., ponieważ banki najczęściej
aktualizują oprocentowanie kredytów hipotecznych co 3 miesiące.
Nie jest to jednak regułą i niektórzy kredytobiorcy będą mieli podwyżkę już w listopadzie albo w grudniu 2021 r. Najszybszy wzrost
raty będzie miał miejsce w przypadku osób, które dopiero zaciągnęły
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zobowiązanie, w ich przypadku już pierwsza rata może zostać obliczona na podstawie nowego oprocentowania.
O ILE WZROŚNIE RATA KREDYTU?
Zależy to przede wszystkim od kwoty, jaka została jeszcze kredytobiorcy do spłaty, od okresu kredytowania, oprocentowania kredytu
oraz od warunków samej umowy.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na swojej
stronie internetowej udostępnił kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego. Za pomocą tego narzędzia kredytobiorcy
mogą samodzielnie wyliczyć orientacyjnie, o ile wzrośnie ich rata
w zależności od tego, o ile procent wzrośnie stopa procentowa.
Kalkulator jest dostępny pod adresem:
https://finanse.uokik.gov.pl/kalkulator-zmiany-oprocentowania/
Po przeanalizowaniu umowy, jaką zawarł Pan Tomasz, poinformowano go, że nie musi się obawiać wzrostu raty kredytu, ponieważ posiada on kredyt konsumpcyjny ze stałym oprocentowaniem,
co oznacza, że podwyżka stop procentowych nie ma wpływu na
wysokość oprocentowania jego zobowiązania.
MONIKA MARCHALEWSKA
specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego w Ośrodku
Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej
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CZY WZROŚNIE TYLKO WYSOKOŚĆ RAT KREDYTÓW HIPOTECZNYCH?
Podwyżka stóp procentowych będzie miała również wpływ na oprocentowanie kredytów gotówkowych oraz kart kredytowych. W tym
przypadku chodzi o wzrost maksymalnej stawki, którą mogą stosować banki. Wysokość oprocentowania kredytów reguluje Kodeks
cywilny i Ustawa o kredycie konsumenckim – i zgodnie z przepisami
odsetki maksymalne nie mogą wynieść więcej niż dwukrotność odsetek, co się oblicza ze wzoru: 2 × (stopa referencyjna NBP + 3,5%).
Oznacza to, że jeszcze po podwyżce z 7 października 2021 r. wzrosło
z 7,2% do 8%. Natomiast po listopadowej podwyżce stóp maksymalne oprocentowanie tych produktów wzrosło do 9,5%. Oznacza
to, że w przypadku posiadaczy kart kredytowych, jeśli nie skorzystają
z okresu bezodsetkowego, zostaną naliczone odsetki maksymalne,
już w nowej dopuszczalnej wysokości.
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CO TO OZNACZA DLA KREDYTOBIORCÓW?
Podwyżkę stóp procentowych najbardziej odczują osoby, które
posiadają kredyty hipoteczne, ponieważ większość z nich posiada
zobowiązania ze zmiennym oprocentowaniem. W konsekwencji
podniesienia stóp procentowych wzrośnie WIBOR, a później raty
kredytów, ponieważ na zobowiązanie o zmiennym oprocentowaniu
składa się marża banku oraz właśnie WIBOR 3M lub WIBOR 6M.

PORADNIKI

Akademia edukacji finansowej

S

towarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej (SKEF), organizacja pożytku
publicznego, realizująca działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą ma przyjemność
zaprosić pracowników zajmujących się pomocą
społeczną (asystentów rodzin, pracowników
socjalnych, pomocy społecznej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej, jak np. regionalne ośrodki polityki
społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy
społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, a także
w organizacjach pozarządowych działających
na rzecz osób wykluczonych społecznie)
z terenu całego kraju do udziału w projekcie
pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników
pomocy społecznej”. Projekt jest realizowany
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach
programu edukacji ekonomicznej. Głównym
celem projektu jest podniesienie kompetencji
zawodowych wśród 60 osób – kadry sektora
pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zagrożonych
nadmiernym zadłużeniem i wykluczeniem
społecznym, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności finansowych – w okresie od 1.10.2021 do
30.06.2022 roku. Cele szczegółowe to: wzrost
wiedzy i umiejętności finansowych w zakresie planowania i kontroli budżetu domowego;
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wzrost wiedzy i umiejętności finansowych
w zakresie produktów i usług finansowych;
wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie procedury upadłości konsumenckiej oraz zjawiska
nadmiernego zadłużenia; rozwój kompetencji zawodowych wśród pracowników sektora
pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych poprzez udział w szkoleniach online.
W ramach projektu zamierzamy prowadzić bezpłatne szkolenia w formie zdalnej
(online). Zostaną utworzone 4 grupy szkoleniowe po 15 osób (łącznie 60 osób). Dla każdej
grupy zostanie przeprowadzony cykl szkoleń
obejmujący 4 moduły w łącznym wymiarze
12 godz. (60 minut). Zajęcia będą prowadzić
trenerzy-specjaliści SKEF posiadający długoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu usług finansowych, procedur
egzekucji i windykacji należności, planowania finansowego i budżetu domowego.
MODUŁOWY PROGRAM SZKOLEŃ:
Moduł 1. Rola edukacji finansowej w zapobieganiu nadmiernemu zadłużeniu
(3 godz.)
Moduł 2. Produkty i usługi finansowe
(3 godz.)
Moduł 3. ABC windykacji i egzekucji należności (3 godz.)
Moduł 4. Upadłość konsumencka (3 godz.)
Zajęcia zamierzamy prowadzić w przedziale czasowym od marca 2022 r. Dla

uczestników szkoleń po każdym module
szkoleniowym przewidziana jest 1 godz.
(60 minut) konsultacji/poradnictwa prowadzona przez trenera danego modułu
szkoleniowego. Każdy uczestnik otrzyma
publikację w wersji elektronicznej zawierającą szczegółowe omówienie treści prezentowanych podczas szkoleń oraz certyfikat
ukończenia szkoleń.
Aktualnie rozpoczęliśmy rekrutację
uczestników do projektu, która ma charakter otwarty i odbywa się poprzez zgłoszenie uczestnika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji
wyboru grupy szkoleniowej. Podstawowym kryterium dostępu dla zainteresowanych osób jest zatrudnienie w instytucjach
związanych z pomocą społeczną.
Ze strony SKEF osobą do kontaktu
jest Pani Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń, tel. 58 624 98 76, e-mail:
ikarmasz@skef.pl
Jeśli są Państwo zainteresowani projektem i udziałem w szkoleniach, prosimy
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji wyboru grupy szkoleniowej. Materiały dostępne są na stronie
https://www.skef.pl/akademia-edukacjifinansowej/ i przesłanie e-mailem (skany,
zdjęcia) na adres: ikarmasz@skef.pl w terminie do 31.01.2022 r.
Liczba osób jest ograniczona (60 osób).
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Uwaga! Ruszyła rekrutacja do projektu pt. „Akademia edukacji
finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników
pomocy społecznej”.
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krzyżówka – trenuj swoje szare komórki!
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Wszystkich zainteresowanych gimnastyką mózgu zachęcamy do udziału w naszym Konkursie Krzyżówkowym. Co miesiąc w „Czasie Stefczyka” publikujemy nową krzyżówkę oraz zadanie konkursowe.
Aby wziąć udział w konkursie, należy:
• rozwiązać krzyżówkę;
• udzielić odpowiedzi na podane zadanie (pytanie) konkursowe;
• wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy (jest on dostępny także na stronie
www.kasastefczyka.pl/konkursy);
• przesłać rozwiązanie krzyżówki wraz z odpowiedzią na zadanie (pytanie) konkursowe na
formularzu zgłoszeniowym.
Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna
składać się maksymalnie z 300 słów. Zgłoszenia
można przysyłać w wybrany przez siebie sposób:
• listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej –
na adres:
Apella S.A.
ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia
• elektronicznie – na adres: konkurs@apella.com.pl.
W przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej
należy przesłać zdjęcie uzupełnionego formularza

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

Jakie tradycje wigilijne kultywowane
są w Twoim domu?

Na Twoje zgłoszenie czekamy w dniach
1–31.12.2021 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 KonkursuKrzyżówkowego z „Czasu
Stefczyka” nr 196: Urszula Potocka – Radom, Grażyna Węgrzyn – Czechowice-Dziedzice, Zbigniew
Krasnodębski – Sokołów Podl. Gratulujemy!
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

ROZRYWKA

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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Weź, ile potrzebujesz.
Spłacaj, ile możesz!

• Nawet do 2000 zł na świąteczne zakupy
• Korzystasz wtedy, kiedy potrzebujesz
• Odsetki tylko od wykorzystanej kwoty
RRSO:16,52%
kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Minimalna miesięczna spłata
obejmuje 2% wykorzystanej kwoty pożyczki w ramach limitu powiększonej o należne odsetki (naliczone
od kwoty wykorzystanej).
Przykład reprezentatywny z dnia 29.05.2020 r. dla Szybkiej Pożyczki Odnawialnej (kredyt w rachunku
płatniczym): Całkowita kwota kredytu wynosi 1300 zł. Czas trwania umowy: 12 miesięcy (z możliwością
odnowienia). Zmienna roczna stopa oprocentowania wynosi 7,2%. Prowizja: 104 zł. Rzeczywista roczna
stopa oprocentowania: 16,52%. Całkowita kwota do zapłaty: 1497,58 zł, w tym odsetki: 197,58 zł, przy
założeniu, że całkowita kwota kredytu została wypłacona od razu i w całości w dniu zawarcia umowy na cały
okres jej obowiązywania; spłata odsetek – miesięcznie, spłata kapitału – jednorazowo, na koniec okresu
trwania umowy.

