
Już 20 lat SKEF edukuje finansowo, udziela 
bezpłatnej pomocy i wspiera młodych Polaków

Mija 20 lat od powołania Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF). Misją stowarzyszenia jest 
podejmowanie działań w zakresie edukacji finansowej, ekonomicznej, ochrony praw konsumentów oraz  
projektów o charakterze dobroczynnym. Ta działalność na rzecz dobra wspólnego nie byłaby możliwa, 

gdyby nie Członkowie SKEF, a więc m.in. Państwo – Członkowie Kasy Stefczyka, którzy choćby drobnymi 
darowiznami wspieracie tę działalność. Dziękujemy. Czytaj na str.  3
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Szanowni Państwo,
kiedy 25 lat temu powstawały pierwsze kasy kredyto-
we, Polacy mimo zwycięstwa „Solidarności” żyli jeszcze 
w odziedziczonej po PRL-u rzeczywistości. Byli przyzwy-
czajeni, że w każdym sklepie (oprócz peweksu i Baltony) 
ceny i wybór towarów były takie same. Nie zastanawiali 
się więc, jak można oszczędzić, dokonując mądrych wy-
borów. Podobnie podchodzili do oferty banków, bo i tu 
wybór był niewielki. Kiedy mogli już wybierać – nie ko-
rzystali z tego, bo nie mieli wiedzy. Owszem, w szkołach 
uczono matematyki, ale nie uczono, jak z niej korzystać 
w codziennych sprawach. Nie uczono, co to jest roczna 
rzeczywista stopa oprocentowania, ani tego, że wszel-
kie umowy, również te dotyczące pożyczki, należy przed 
podpisaniem uważnie przeczytać. W  1997 roku grupa 
Członków polskich kas kredytowych postanowiła to 
zmienić, powołując Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji 
Finansowej. Od 20 lat – zgodnie z nazwą – krzewią wie-
dzę finansową, by uchronić Polaków przed kłopotami, 
w  które mogą wpaść, bezrefleksyjnie podchodząc do 
spraw finansowych. Dzięki swojej działalności połączyli 
też Członków dawnych Kas branżowych, które stały się 
ogólnodostępne. Gratuluję SKEF-owi osiągnięć, o  któ-
rych można przeczytać m.in. na łamach tego numeru 
„Czasu Stefczyka” i trzymam kciuki, by coraz więcej na-
szych rodaków rozumiało świat finansów.  

liczbyKasy Stefczyka

6 710 000 000 zł
depozyty

4 800 000 000 zł
pożyczki

7 110 000 000 zł
aktywa

407
placówki

907 000 
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA CZERWIEC 2017 R.

By rówieśnicy 
przestali drwić…
C zasem niewiele potrzeba, by rówie-

śnicy przestali naśmiewać się z na-
stolatka. Pomogli w tym pracownicy 
placówki Stefczyk Finanse – partnera 
Kasy Stefczyka – mieszczącej się w Ra-
domsku przy ul. Reymonta 4. Do spon-
tanicznej akcji włączyła się również 
Fundacja Stefczyka.

Członkowie Kasy często podkreślają, 
że w placówkach panuje wręcz rodzinna 
atmosfera, a rozmowy z pracownikami 
nie dotyczą tylko spraw finansowych. 
Tak było podczas wizyty jednej z Człon-
kiń Kasy w radomskiej placówce. Opo-
wiedziała o świetnych ocenach szkolnych 
i wybitnych osiągnięciach w olimpiadach 
szkolnych swojego wnuczka, ale także 
o bardzo trudnej sytuacji życiowej i mate-
rialnej, w jakiej znajduje się chłopiec. Pro-
blemem są leki, ubrania, a nawet produkty 

codziennego użytku. Nietrudno się domy-
śleć, że nie stać go na modne ubrania czy 
szkolny plecak na topie. Dlatego mimo 
swojej wiedzy i zdolności był obiektem 
kpin – jak wiadomo dzieci i młodzież 
potrafią być bezwzględne w traktowaniu 
rówieśników. 

Pracownicy placówki w Radomsku 
zainicjowali zbiórkę pieniężną wśród 
pracowników oddziałów Kasy. Za zebra-
ne pieniądze kupili dla chłopca rower 
z wyposażeniem oraz plecak z artykuła-
mi szkolnymi. Do akcji włączyła się też 
Fundacja Stefczyka – zakupiono modną 
młodzieżową odzież, w której chłopiec 
będzie mógł się czuć komfortowo.

Celowo nie publikujemy nazwiska ob-
darowanego ani jego zdjęcia, by nie dawać 
jego rówieśnikom kolejnego powodu do 
dokuczania. 

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Anny Kot-Przybyszewskiej
wieloletniej pracowniczki Krajowej Spółdzielczej  
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, wspaniałej 

przyjaciółki, która dla wielu była ostoją,  
wsparciem i przykładem.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Wiedząc, że żadne słowa nie oddadzą bólu po tej stracie,  

wyrazy najgłębszego współczucia

Mężowi, Rodzinie i Najbliższym składają

członkowie rady nadzorczej, zarządów oraz pracownicy 

Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, 

Spółdzielczego Instytutu Naukowego,  

Fundacji Edukacji Spółdzielczej
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S towarzyszenie zostało założone w 1997 
roku przez grupę Członków Spółdziel-

czych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. 
Inicjatywą powołania SKEF było przekona-
nie o potrzebie podjęcia działań edukacyj-
nych, upowszechniających wiedzę finansową 
i wsparcie Członków Kas, których łączy więź 
członkowska. Członkowie Kas są Członkami 
SKEF. Ta szczególna relacja stała się wyzwa-
niem dla pracowników stowarzyszenia, któ-
rzy od wielu lat popularyzują edukację finan-
sową w wielu aspektach działalności i wśród 
różnych grup wiekowych. 

W  trakcie 20 lat działalności finan-
sowanej przede wszystkim ze składek 
członkowskich (Członków Kas) oraz dzięki 
darowiznom pozyskanym od firm z nami 
współpracujących, mieliśmy okazję stwo-
rzyć i zrealizować wiele wyjątkowych pro-
jektów, m.in.:
•  dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym: „Moje 

pierwsze pieniądze” i „Myślę, decyduję, dzia-
łam – finanse dla najmłodszych”; 

•  zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych w oparciu 
o publikację „Żyj finansowo, czyli jak zarzą-
dzać finansami w życiu osobistym”;

•  warsztaty dla rodzin o niskich dochodach 
w  ramach projektu „Pomóż oszczędzać 
rodzinie”;

•  zajęcia dla seniorów o różnorodnej tematyce 
poradnikowej, m.in. o kredytach, budżecie 
domowym, obrocie bezgotówkowym czy 
prawach konsumenta;

•  spotkania z Członkami Kas poświęcone róż-
nym tematom w ramach edukacji finansowej;

•  konkursy dla Członków, dzieci i młodzieży 
(ostatni konkurs ”Franciszek Stefczyk daw-
niej i dziś” czy ”Mistrzostwa Polski Młodych 
Ekonomistów”);

•  warsztaty i seminaria dla nauczycieli wspiera-
jące ich w nauczaniu przedmiotów: podstawy 
przedsiębiorczości czy ekonomia w praktyce;

•  zbiórkę publiczną „Skarbonka” – wspólnie 
z Kasą Stefczyka wspieramy finansowo domy 
dziecka, organizując pracownie komputerowe 
i wyposażając je w gry edukacyjne z pieniędzy 
zebranych w placówkach Kasy na terenie całej 
Polski;

•  konferencje i seminaria poświęcone nadmier-
nemu zadłużeniu, upadłości konsumenckiej;

•  publikacje, broszury i artykuły o charakterze 
poradnikowym w zakresie szeroko pojętych 
finansów – regularnie wstawiane na stronę 
internetową www.skef.pl.

Ponadto:
•  bierzemy udział w audycjach radiowych po-

święconych zagadnieniom ekonomicznym 
w  charakterze eksperta oraz nagrywamy 
swoje programy radiowe;

•  współpracujemy z lokalnymi, krajowymi i za-
granicznymi partnerami w celu propagowania 
edukacji finansowej i podejmowania działań 
na rzecz zapobiegania nadmiernemu zadłu-
żeniu – SKEF jest członkiem i założycielem 
European Credit Debt Network;

•  wspieramy studentów z Funduszu Stypen-
dialnego, który finansowany jest ze zbiórki 

1% – jesteśmy wpisani na listę podmiotów 
0rganizacji pożytku publicznego.  

W 2001 roku stowarzyszenie rozpoczę-
ło tworzenie sieci Ośrodków Doradztwa 
Finansowego i  Konsumenckiego, które 
prowadzone są obecnie w: Krakowie, Gdy-
ni, Warszawie i Białej Podlaskiej. Udzielają 
one bezpłatnej, poufnej pomocy w zakre-
sie poradnictwa finansowego, prawnego 
i doradztwa konsumenckiego. ODFiK-i za-
pewniają pomoc każdemu, kto ma problemy 
finansowe oraz potrzebuje porady prawnej, bez 
względu na status majątkowy czy społeczny. 
Udzielamy pomocy przede wszystkim osobom 
z nadmiernym zadłużeniem, niejednokrotnie 
wykluczonym finansowo, znajdującym się 
w trudnych sytuacjach życiowych i borykają-
cych się ze spłatą zobowiązań finansowych. 
Nasi specjaliści pomagają zadłużonym w przy-
gotowaniu wniosków do sądu o  upadłość 
konsumencką.

SKEF od wielu lat aktywnie podejmuje 
działania związane z wdrożeniem przepi-
sów prawnych, potrzebnych dla ochrony 
konsumentów, m.in. ustawy o upadłości 
konsumenckiej czy ustawy o kredycie hi-
potecznym. Jako organizacja pozarządowa 
i pożytku publicznego konsultowaliśmy pro-
pozycje prawnych rozwiązań w tym zakresie. 
SKEF jest członkiem i założycielem European 
Consumer Debt Network, międzynarodowej 
organizacji, zrzeszającej instytucje prowadzące 
działania na rzecz przeciwdziałania nadmier-
nemu zadłużeniu społeczeństwa na naszym 
kontynencie.

– Jesteśmy dumni z 20 lat naszej pracy, 
która bez wsparcia finansowego naszych 
Członków, instytucji i firm współpracują-
cych, wpłat z darowizn, środków przeka-
zywanych z 1% podatku oraz życzliwości 
wielu osób nie byłaby możliwa. W imieniu 
Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Fi-
nansowej pragnę serdecznie podziękować 
za życzliwość, wsparcie oraz współudział 
w  propagowaniu misji i  celów naszego 
stowarzyszenia – mówi dr inż. Kazimierz 
Janiak, Prezes Zarządu SKEF. 

O jubileuszowym konkursie SKEF „Oszczę-
dzanie spełnia marzenia, marzenia uczą 
oszczędzania” czytaj na str. 8
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Już 20 lat SKEF edukuje finansowo, udziela 
bezpłatnej pomocy i wspiera młodych Polaków
Mija 20 lat od powołania Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF). Misją stowa-
rzyszenia jest podejmowanie działań w zakresie edukacji finansowej, ekonomicznej, ochrony praw 
konsumentów oraz prowadzenie projektów o charakterze dobroczynnym. Ta działalność na rzecz 
dobra wspólnego nie byłaby możliwa, gdyby nie Członkowie SKEF, a więc m.in. Państwo – Członko-
wie Kasy Stefczyka, którzy choćby drobnymi darowiznami wspieracie tę działalność. Dziękujemy. 
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P remiera filmu „Syn Królowej Śniegu”, 
którego koproducentem jest Fundacja 

Stefczyka, a mecenasem – Kasa Stefczyka, 
nastąpi w sierpniu na 17. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym „T-Mobile Nowe Hory-
zonty” we Wrocławiu. O trudnych wyborach 
tego, co jest najważniejsze w życiu, opowiada 

także film „Długa droga”, który ukazał się pod 
mecenatem Kasy Stefczyka.W życiu trudno 
jest czasem odróżnić dobro od zła. Dlatego tak 
trudne jest wybranie właściwej drogi. Oba te 
filmy to szansa dla widzów na ciekawą podróż 
w głąb siebie. 

„Syn Królowej Śniegu” w  reżyserii Ro-
berta Wichrowskiego to dramat baśniowy, 
w którym przeplatają się ze sobą świat baśni 
i współczesna rzeczywistość. Bohaterka filmu 
Anna (Michalina Olszańska) samotnie wycho-
wuje syna Marcina (Maciej Bożek). Żeby mieć 
pieniądze na wynajem pokoju u Zofii (Anna 
Seniuk) i utrzymanie, pracuje w centrum han-
dlowym i knajpie. Próbując przypodobać się 
światu, zapomina o tym, co najważniejsze. 
W myślach zaciera się granica między do-
brem a złem. Jej sześcioletni syn, spragniony 
ciepła i miłości, dzięki sąsiadowi Kazimie-
rzowi (Franciszek Pieczka) ucieka do świata 
baśni. Tam, oddzielony parawanem fantazji 

od rzeczywistości, w której się nie odnajdu-
je, czuje się szczęśliwy, ale mimo to w coraz 
większym stopniu ogarnia go samotność. Gdy 
Anna pozna Kamila (Rafał Fudalej), pojawi się 
nadzieja na lepsze jutro. Ale czy mama Marci-
na dokona właściwego wyboru?

Z kolei „Długa droga” („Longway”) to typo-
wy film drogi. Weronika Mliczewska, autorka 
filmu, wyrusza w podróż do Indii, by odnaleźć 
kobietę, którą spotkała 6 lat wcześniej w Izra-
elu. Nie zna jej imienia, nie wie skąd jest, jedyne 
co ma, to zdjęcie kobiety oraz różaniec, który 
nieznajoma przekazała jej jako najważniejszą 
rzecz, jaką miała przy sobie. Reżyserka przez 
swoją irracjonalną z  pozoru decyzję, chce 
zrozumieć, czym jest duchowa więź między 
nieznajomymi i sprawdzić, co się stanie, gdy 
przekroczymy własne granice. „Długa droga” 
okazała się przede wszystkim podróżą w głąb 
siebie, wzbogaconą niezwykłymi spotkaniami. 
Dokąd doprowadzi autorkę filmu ta podróż? 
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Dwa ważne filmy: co jest najważniejsze w życiu?

Kasa Stefczyka odbuduje rodzinie spalony dom
K asa Stefczyka wraz z Funda-

cją Stefczyka odbudują spalo-
ny dom w Łukowie. Poszkodowa-
na rodzina straciła cały dobytek. 

Do tragedii doszło 20 czerwca, 
kiedy szopa, a następnie dom, za-
jęły się ogniem z niedogaszonego 
grilla. W pożarze gaszonym przez 
18 zastępów straży pożarnej ro-
dzina państwa Kołodzińskich 
straciła cały swój dobytek oraz 
warsztat pracy. Jedynym źró-
dłem utrzymania stała się dla 
nich sprzedaż zebranych w lesie 
grzybów.

– Kiedy zorientowaliśmy się, co się 
dzieje, słup ognia przenosił się na 
nasz dom – opowiadali państwo 
Kołodzińscy dziennikarzowi „Su-
per Expressu”.

Dziś Piotr Kołodziński wraz 
z żoną Anną i dwoma synkami: 
6-letnim Adasiem i 4-letnim Ry-
siem mieszkają w letnim domu 
sąsiadów. Opisana w  mediach 
tragiczna historia rodziny znaj-
dzie jednak swój szczęśliwy finał 
dzięki Kasie Stefczyka.

– Gdy usłyszałem o nieszczę-
ściu państwa Kołodzińskich, 

wiedziałem jedno: nie możemy 
zwlekać, musimy natychmiast 
ruszyć z pomocą tym ludziom 
– mówi Andrzej Sosnowski, 
prezes Kasy Stefczyka, która 
natychmiast zareagowała na 
apel o pomoc. – Wierzę, że dzię-
ki naszemu zaangażowaniu los 
państwa Kołodzińskich odmie-
ni się na lepsze, a  na ich twa-
rzach znów zagości uśmiech. 
To będzie dla nas największa 
nagroda.

– Nie mam słów, żeby po-
wiedzieć, jak bardzo jesteśmy 

wdzięczni – kwituje tę wspania-
łą wiadomość na łamach „Super 
Expressu” Piotr Kołodziński.
Rodzinę odwiedził w  Łukowie 
przedstawiciel Kasy Maciej Halt. 
Oprócz informacji o  zaangażo-
waniu polskiej instytucji finan-
sowej oraz powołanej przez nią 
Fundacji Stefczyka, Maciej Halt 
obdarował poszkodowane dzieci 
słodyczami.

– Myślę, że wspólnie poradzi-
my sobie i już niedługo wszyscy 
zamieszkają w  odbudowanym 
domu – mówi Maciej Halt.
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R afał Matusiak dołączył do 
grona członków WOCCU Go-

vernance and Election Committee 
– komitetu sterującego Światowej 
Rady Związków Kredytowych 
(WOCCU), w  którym zasiadają 
przedstawiciele najwyższych władz 
międzynarodowej organizacji. 
Wielki sukces Polaka jest kolej-
nym wyrazem uznania międzyna-
rodowej społeczności dla rozwoju 
sektora spółdzielczości finansowej 
w Polsce. Prezes Krajowej SKOK 
pełni jednocześnie funkcję człon-
ka Rady Dyrektorów WOCCU, do 
której dołączył w 2015 roku.

Z kolei Grzegorz Bierecki, se-
nator Prawa i  Sprawiedliwości, 
przewodniczący senackiej Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, 
odebrał niezwykle prestiżową 
nagrodę DSA (Distinguished Se-
rvice Award), przyznawaną przez 
WOCCU. W  2010 roku nagrodą 
DSA, najwyższym wyróżnieniem 
przyznawanym przez WOCCU, 
uhonorowano śp. prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego.

WOCCU, czyli Światowa Rada 
Związków Kredytowych, jest 

instytucją zrzeszającą 57 tysięcy 
unii kredytowych (ich odpowied-
nikami w Polsce są SKOK-i) ze 105 
krajów. Do instytucji tych należy 
przeszło 217 milionów ludzi ze 
wszystkich zakątków globu. Od 
2013 do 2015 roku na czele WOC-
CU stał Polak, obecny senator 
Grzegorz Bierecki, jeden z twór-
ców polskiej spółdzielczości. 
Powierzenie mu tej funkcji było 
wyrazem uznania dla bezprece-
densowego sukcesu, jaki odniosły 
w ciągu ostatnich dwóch dekad 
polskie unie kredytowe, rozwija-
jące się w niezwykle trudnych wa-
runkach prawnych i biznesowych. 
Wręczenie nagrody DSA miało 
miejsce 23 lipca, podczas ceremo-
nii otwarcia Konferencji tŚwiato-
wej Rady Związków Kredytowych 
w Wiedniu. Na to doroczne święto 
spółdzielczości finansowej przyje-
chało do Austrii ponad 1600 dele-
gatów z 58 krajów.

Senator Grzegorz Bierecki zwią-
zany jest z ruchem spółdzielczym 
i rynkiem finansowym w Polsce 
od ponad 20 lat. Gdy, w uznaniu 
zasług dla budowania rodzimej 

spółdzielczości, mianowano go 
przewodniczącym WOCCU, nie 
ukrywał swojego zadowolenia. Od-
czytywał wówczas to wyróżnienie 
jako hołd złożony idei „Solidarno-
ści”. Przypominał też, że kluczem 
do zrozumienia sukcesu polskiej 
społeczności jest charakterystycz-
ne dla Polaków połączenie dumy 
z  pochodzenia z  dziedzictwem 
– wyrastającym z wolnościowego 
ruchu społecznego.

– Jestem Polakiem i czuję dumę 
ze swojego pochodzenia – mówił 
wówczas senator Bierecki. – Czu-
ję się społecznikiem. Zawsze py-
tano mnie, dlaczego wybraliśmy 
formułę spółdzielczą dla budo-
wy polskich SKOK-ów. Przecież 
nie możemy być ich właściciela-
mi – ja nim nie jestem. Dzielimy 
się nimi z  ludźmi. Namawiano 
mnie do tego, aby skonstruować 
to inaczej. Z tych porad nie sko-
rzystałem. I sądzę, że była to wła-
ściwa decyzja, która umożliwiła 
mi pracę na rzecz społeczeństwa. 
To wszystko, co robiliśmy, zakła-
dając SKOK-i w Polsce, robiliśmy, 
kontynuując misję zapoczątko-
waną przez „Solidarność”. Nie 
oczekiwaliśmy wówczas żadnej 
nagrody, zależało nam na dobru 
społecznym – podkreślał bezpo-
średnio po wyborze na przewod-
niczącego WOCCU. 

Pod hasłem „Odkryj różnicę” odbyła się w Wiedniu międzynarodowa 
konferencja liderów unii kredytowych z całego świata. Do ścisłego 
kierownictwa WOCCU dołączył Polak, prezes Kasy Krajowej Rafał 
Matusiak. Grzegorz Bierecki, senator PiS, odebrał niezwykle presti-
żową nagrodę DSA (Distinguished Service Award).

Polacy uhonorowani przez WOCCU

Z abawa nie uleczy chorych 
dzieci, ale radosne chwile do-

dadzą im sił w  walce z  chorobą. 

Bajkowa Fundacja Nadziei po raz 
kolejny zorganizowała prawdziwe 
święto na białostockim szpitalnym 

oddziale onkologicznym. Placówka 
Kasy Stefczyka, mieszcząca się przy 
ul. Lipowej 45 w Białystoku, wsparła 
finansowo tę inicjatywę. 

Tym razem oddział białostoc-
kiego szpitala zamienił się w mor-
ski świat. Na korytarzu wyrosły 
balonowe wodorosty, a w nich po-
jawiły się rozgwiazdy. Dzieci od-
wiedziły syrenki, czyli wolonta-
riuszki w morskich przebraniach. 
Razem z dziećmi wyczarowały 
z baloników rybki, razem produ-
kowali ogromne bańki mydlane. 
Była muzyka, pyszny poczęstu-
nek i  bajkowe niespodzianki. 
Dzieci dostały wymarzone za-
bawki – takie, które wcześniej 

same namalowały, nie wiedząc 
o tym, że dostaną je w prezencie. 

Dzięki sponsorom, w tym Kasie 
Stefczyka, doposażono świetlicę – 
udało się kupić książki i gry plan-
szowe, bo dzieci popołudniami 
nie mały co robić na oddziale poza 
oglądaniem telewizji. Wcześniej 
były tu książki i gry, ale wiadomo, 
że takie rzeczy zwyczajnie się zu-
żywają, a od kilku lat nic nie zostało 
kupione, by uzupełnić braki. 

To był niezwykły dzień, pełen 
pozytywnych i bajkowych emocji. 
Dziecięce uśmiechy potwierdziły, 
że mali pacjenci choć na chwilę za-
pomnieli o bólu i chorobie. Życzymy 
im szybkiego powrotu do zdrowia. 
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 Grzegorz Bierecki (z lewej) odbiera nagrodę DSA

Bajkowy dzień w szpitalu
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AKTUALNOŚCI

WWW.KASASTEFCZYKA.PL

CZERWIEC 2017
Ze względu na okres urlopowy oraz 
Zebrania Grup Członkowskich i zwią-
zane z tym delegacje członków Zarzą-
du w czerwcu posiedzenia Zarządu 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
odbyły się dwa razy:

– 14 czerwca,
– 27 czerwca. 

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

związanych z działalnością Kasy, 

głównie dotyczących wolumenu 
sprzedaży z podziałem na produkty 
oraz informacji na temat depozytów.

2.  Omówienie bieżących spraw, w szcze-
gólności dotyczących: 

a)   realizowanych projektów informa-
tycznych, związanych z rozwojem 
systemów wspomagających procesy 
sprzedażowe oraz obsługę Członków 
Kasy;

b)   działań marketingowych i inicjatyw 
z zakresu działalności społecznej 
i oświatowo-kulturalnej oraz współ-
działania w tym celu z organizacjami 
społecznymi np. 

•  wsparcie inicjatywy „Marsz dla 
życia i rodziny” – było to wydarze-
nie ogólnopolskie; 11 czerwca 2017 
roku marsze odbyły się w różnych 
miejscowościach w Polsce;

•  dofinansowanie festynu ewangeli-
zacyjnego „Katolicy na ulicy”, który 
odbył się 15 czerwca 2017 roku 
w Gdańsku;

•  nawiązanie współpracy z dwoma 
nowymi placówkami opiekuńczo-
-wychowawczymi w Srebrnej Górze 
i Nowym Targu (łącznie Fundacja 
Stefczyka wspiera już 26 takich 
placówek);

•  Fundacja Stefczyka zrealizowała 
wypłaty w ramach kwartalnego 
programu wsparcia leczenia i reha-
bilitacji osób fizycznych; dofinan-
sowanie otrzymało 15 osób (dzieci 
i dorosłych) cierpiących na różnego 
rodzaju schorzenia;

•  ufundowanie nagród z okazji 
zakończenia roku szkolnego dla 
najlepszych uczniów z Zespołu 
Szkół Rolniczego Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego im. Franciszka 
Stefczyka w Czernichowie – Funda-
cja Stefczyka ufundowała nagrody 
pieniężne dla 15 uczniów, którzy 
osiągnęli najlepsze wyniki w na-
uce w roku szkolnym 2016/2017, 

P osiedzenia Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka od-
bywają się regularnie, minimum raz w tygodniu. Ze względu na okres urlopowy/delegacje/absencję 

członków Zarządu w miesiącu czerwcu posiedzenia zarządu odbyły się dwa razy. 
Na posiedzenie Zarządu zapraszani są szefowie pionów, kierownicy oraz dyrektorzy działów w celu 

przedstawienia bieżącej sytuacji oraz omówienia i opracowania kierunku dalszego rozwoju. Gdy zacho-
dzi taka konieczność, zapraszani są również przedstawiciele współpracujących spółek celem omówienia 
obszarów dotyczących tejże współpracy. 

Sprawdź, co się dzieje w Twojej Kasie 
W trosce o utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z chęci 
informowania Członków o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczy-
ka oraz zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego, 
Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka przedstawia informację dotyczącą dzia-
łań Zarządu Kasy w czerwcu 2017 roku. 

T rudno znaleźć Polaka, który nie znałby 
Jacka Kaczmarskiego, pieśniarza i poety. 

Odszedł przedwcześnie w 2004 roku, ale jego 
twórczość jest wciąż aktualna i niezmiennie 
inspiruje. W tym roku na festiwal zgłosiło się 
ponad 30 wykonawców. Jury wybrało 16 do 

konkursu odbywającego się na terenie byd-
goskiej „Światłowni”. Poziom artystyczny 
był wysoki, dlatego jurorzy nagrodzili aż 12 
artystów – solistów i zespołów.

– Zauważam niezwykłe zainteresowanie 
najtrudniejszą kategorią festiwalową, czyli 
Pojedynkiem z Mistrzem – podkreśla Grze-
gorz Dudziński, organizator festiwalu, prze-
wodniczący Inicjatywy Kulturalnej „Bard”. 
– W tej kategorii startowała niemal połowa 
wykonawców! Pojedynek z Mistrzem polega 
na tym, że artysta wykonuje jeden utwór Jacka 
Kaczmarskiego i jeden autorski. W ten sposób 
promujemy osoby, które nie ograniczają się 
wyłącznie do odtwarzania pieśni barda, ale 
też starają się samodzielnie oceniać zastaną 
rzeczywistość. Myślę, że sam Jacek też wspie-
rałby tego typu zmagania. Niemal każdy z wy-
konawców starał się wnieść własny pierwiastek 
do odtwarzanych pieśni. Nawet tradycyjne 

utwory Kaczmarskiego w aranżacji naszych 
wykonawców niekoniecznie przypominały 
oryginały. To dobrze. Podsumowując: te dwa 
zjawiska świadczą niezbicie o tym, że Festiwal 
Piosenek Jacka Kaczmarskiego „Źródło wciąż 
bije” zmierza w stronę kreacji autorskiej, opie-
rającej się na twórczości Jacka Kaczmarskiego 
lub tylko nią inspirowanej. W świecie blichtru, 
SMS-ów, krótkich notek na portalach społecz-
nościowych to niezwykle cenne przedsięwzię-
cie. To ogrody, o których śpiewał Jonasz Kofta, 
a o których wszyscy powinniśmy pamiętać...

Gwiazdą festiwalu był Mirosław Czyżykie-
wicz, który dał niepowtarzalny koncert w byd-
goskiej Operze Nova.

Kasa Stefczyka otrzymała podziękowanie 
za pomoc przy organizowaniu festiwalu. Czy-
tamy w nim: „Twórczość Jacka – to źródło słów 
mądrych, ponadczasowych – bije także dzięki 
Państwu!”.

Już po raz dwunasty oddano hołd mistrzowi na Festiwalu Piosenek Jacka 
Kaczmarskiego „Źródło wciąż bije” w Bydgoszczy. Kasa Stefczyka po raz 
kolejny wsparła finansowo to wydarzenie. 

W hołdzie mistrzowi Kaczmarskiemu
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nagrody zostały wręczone podczas 
uroczystości zakończenia roku 
szkolnego przez zastępcę dyrek-
tora makroregionu południowego 
Andrzeja Bryniarskiego; każdy z wy-
różnionych uczniów oprócz nagrody 
pieniężnej otrzymał dyplom oraz 
książkę „Historia Kasy Stefczyka”;

•  pomoc dla nastolatka, wnuczka 
Członkini Kasy Stefczyka z Radom-
ska – podczas rutynowej wizyty 
w placówce Kasy jedna ze stałych 
Członkiń Kasy poinformowała perso-
nel o świetnych ocenach i wybitnych 
osiągnięciach w olimpiadach szkol-
nych swojego wnuczka, a także o bar-
dzo trudnej sytuacji życiowej i mate-
rialnej, w jakiej znajduje się chłopiec; 
pracownicy oddziału w Radomsku 
zainicjowali zbiórkę pieniężną wśród 
pracowników wszystkich oddziałów 
Kasy, za zebrane środki pracownicy 
zakupili dla chłopca rower z wypo-
sażeniem oraz plecak z artykułami 
szkolnymi – do akcji włączyła się też 
Fundacja Stefczyka;

c)   sytuacji w placówkach sprzedażo-
wych z uwzględnieniem aspektu 
dotyczącego budowania i umacniania 
więzi członkowskiej, a także jeszcze 
lepszego reagowania na potrzeby 
Członków Kasy. 

3. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
a)  zatwierdzenia jednolitych wzorów 

druków m.in. dot.:
•  zmian umowy przystąpienia do 

długu,
•  zmian umowy ugody,
•  wzoru pisma przewodniego z Zasa-

dami rozpatrywania reklamacji,
•  regulaminu rachunku systematycz-

nego oszczędzania „Książeczka”,
b)   wypłaty udziałów i wkładów byłym 

Członkom, których członkostwo 
ustało w roku 2016,

c)  zatwierdzenia parametrów i karty 
produktu Prosta Pożyczka,

d)  zatwierdzenia parametrów produktu 
Kredyt Inwestycyjny dla podmiotów 
instytucjonalnych,

e)  zatwierdzenia parametrów produktu 
e-Lokata nieodnawialna,

f)  zmiany parametrów produktu Lokata 
rentierska,

g)  zatwierdzenia parametrów produktu 
Lokata systematycznego oszczędza-
nia z typem zakończenia na IKS,

h)  zatwierdzenia parametrów produktu 
Lokata terminowa nieodnawialna,

i)  zatwierdzenia zmiany oprocentowania 
aktywnych rachunków lokat,

j)  zatwierdzenia dokumentacji i procedur 
regulujących pracę w Kasie Stefczyka 
m.in. PR02.04/04 Procedura wpro-
wadzania zmian w Metodyce analizy 
zdolności kredytowej i weryfikacji 
dokumentacji kredytowej Spółdziel-
czej Kasy Oszczędnościowo-Kredy-
towej im. Franciszka Stefczyka oraz 
standardach dokumentacji kredytowej 

w Kasie Stefczyka – wyd. IV, PR18/02 
Procedura odpowiedzi na skargi/wnio-
ski kierowane do Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka przez Komisję 
Nadzoru Finansowego lub Rzeczni-
ka Finansowego – wyd. V, PR18/01 
Procedura rozpatrywania reklamacji, 
niezgodności i wniosków/dyspozycji 
w SKOK im. Franciszka Stefczyka wyd. 
V, PR04.02/01 Emisja uchwał i zarzą-
dzenia – wyd. V, 

k)  otwarcie placówki partnerskiej w Ra-
dlinie przy ul. Korfantego 32 C,

l)  otwarcie placówki partnerskiej w Bie-
runiu przy ul. Granitowej 8,

ł)  przyjęcia w poczet nowych Członków 
Kasy.

W dniach 31 maja – 8 czerwca 2017 
roku odbyły się Zebrania Grup Człon-
kowskich Okręgów: Pomorskiego, 
Północnego, Centralnego, Mazurskie-
go, Małopolskiego, Mazowieckiego, 
Lubelskiego, Śląskiego, Zachodniego, 
Zachodniopomorskiego, Wielkopolskie-
go, Południowego oraz Podkarpackiego. 
Uchwała o powyższym podziale na okrę-
gi została podjęta podczas posiedzenia 
Rady Nadzorczej 22 maja 2017 r. 

Podczas Zebrań Grup Członkowskich 
dokonano m.in.: wyboru przedstawi-
cieli Zebrania Grupy Członkowskiej na 
Zebranie Przedstawicieli oraz przedsta-
wiono Sprawozdanie Rady Nadzorczej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 
grudnia 2016 roku oraz sprawozdanie 
Zarządu z działalności jednostki i spra-
wozdanie finansowe SKOK im. Francisz-
ka Stefczyka za 2016 rok wraz z opinią 
i raportem biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego oraz projekt 
zmian w Statucie Kasy. 

Zwyczajne zebranie przedstawicieli 
SKOK im. Franciszka Stefczyka odbyło 
się 13 czerwca w Gdyni. Przedmiotem 
obrad zebrania było m.in.:

1.  Zamknięcie roku obrachunkowego 
2016:

a)  podjęcie uchwały w przedmiocie 
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
z działalności jednostki i sprawozdania 
finansowego SKOK im. Franciszka Stef-
czyka za okres od 1 stycznia 2016 roku 
do 31 grudnia 2016 roku,

b)  podjęcie uchwał w przedmiocie 
przekazania nadwyżki bilansowej na 
fundusz zasobowy SKOK Stefczyka 
oraz pokrycia z funduszu zasobowego 
SKOK im. Franciszka Stefczyka straty 
z lat ubiegłych. 

2.  Podjęcie uchwał w przedmiocie 
udzielenia absolutorium członkom 
Zarządu SKOK im. Franciszka Stefczy-
ka za 2016 rok.

3.  Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian 
w Statucie Kasy.

4.  Podjęcie uchwał w sprawie powołania 
członków Rady Nadzorczej.

5.  Omówienie bieżącej działalności 
SKOK im. Franciszka Stefczyka.

Przedstawiciele zapoznali się z „Opi-
nią i Raportem niezależnego biegłego 
rewidenta dotyczącą sprawozdania fi-
nansowego Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka z siedzibą w Gdyni za okres od 
1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 
roku”, które przyjęte zostały przez Radę 
Nadzorczą Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka. Opinia bez zastrzeżeń wy-
dana przez biegłego rewidenta działa-
jącego w imieniu PKF Consult (podmiot 
ten zajmuje 6 miejsce w najnowszym XVI 
rankingu najlepszych firm audytorskich 
2016 roku ogłoszonym przez dziennik 
„Rzeczpospolita” oraz Gazetę Giełdy 
„Parkiet” 25 kwietnia 2017) potwierdza, 
iż sprawozdanie finansowe Kasy przed-
stawia rzetelnie i jasno sytuację ma-
jątkową i finansową Kasy na 31 grudnia 
2016 roku, wynik finansowy i przepływy 
pieniężne oraz że zostało ono sporzą-
dzone we wszystkich istotnych aspek-
tach zgodnie z zasadami obowiązują-
cymi w Polsce, określonymi w ustawie 
o rachunkowości i w wydanych na jej 
podstawie przepisach wykonawczych 
(w szczególności w rozporządzeniu Mi-
nistra Finansów z 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie szczególnych zasad rachun-
kowości spółdzielczych kas), jest zgodne 
z wpływającymi na treść sprawozdania 
finansowego przepisami prawa i posta-
nowieniami statutu Kasy oraz zostało 
sporządzone na podstawie prawidłowo 
prowadzonych, we wszystkich istotnych 
aspektach, ksiąg rachunkowych.

AKTUALNOŚCI
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KONKURS

Kupon konkursowy

       Pytania konkursowe:
1. Podaj nazwy trzech projektów edukacyjnych realizowanych przez SKEF:

2. Wymień miasta, w których aktualnie znajdują się wszystkie Ośrodki Doradztwa
       Finansowego i Konsumenckiego (ODFIK) działające przy SKEF:

3. Od którego roku SKEF jest organizacją pożytku publicznego? 

4. Przedstaw swobodną wypowiedź pisemną dotyczącą hasła konkursowego „Oszczędzanie spełnia
        marzenia, marzenia uczą oszczędzania” (uzasadnij swoją opinię maksymalnie na 1 stronie A-4). 
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K onkurs trwa od 1 sierpnia 2017 
do 30 września 2017 roku. Aby 

wziąć udział w konkursie, należy 
posiadać status Członka Stowa-
rzyszenia Krzewienia Edukacji 
Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredyto-
wej (SKOK), być osobą fizyczną, 
pełnoletnią, posiadającą pełną 
zdolność do czynności prawnych, 
zamieszkałą na terytorium Rze-
czypospolitej Polski.

Należy udzielić prawidłowych 
odpowiedzi na wszystkie pytania 

zamieszczone w kuponie konkur-
sowym opublikowanym w „Cza-
sie Stefczyka” lub na stronie  
www.skef.pl w tym przedstawić 
pisemną wypowiedź dotyczącą 
hasła konkursowego „Oszczędza-
nie spełnia marzenia, marzenia 
uczą oszczędzania”, a następnie 
przesłać do 20 września 2017 roku 
z dopiskiem „Konkurs jubileuszo-
wy” wraz z formularzem konkur-
sowym na adres: 

Stowarzyszenie Krzewienia 
Edukacji Finansowej 

81-472 Gdynia
ul. Legionów 126.

Na zwycięzców konkursu 
czeka nagroda główna 1000 zł 
oraz dwa wyróżnienia w kwocie 
po 500 zł każde.

Konkurs prowadzony jest tak-
że na stronie www.skef.pl na której 
dostępny jest regulamin konkur-
su  wraz z formularzem konkur-
sowym i kuponem konkursowym. 

Zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursie !!!

INFOLINIA 801 600 100

KONKURS

Z okazji jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finanso-
wej zapraszamy naszych Czytelników do udziału w konkursie. Do wygra-
nia nagroda główna 1000 zł oraz dwa wyróżnienia w kwocie po 500 zł.

Formularz konkursowy
 Imię lub imiona*                                                                Nazwisko*                                                                             Numer PESEL*

            

Miejscowość*                                                 Kod pocztowy*                    Ulica*                                                                Nr domu* Nr lokalu 

   
-

      
/

 

E-mail                                                                                                                                                                                                        Telefon kontaktowy*

 
Nazwa SKOK, której jestem Członkiem*                                                                                                                                       Nr członkowski w SKOK* 

 
Adres oddziału SKOK, której jestem Członkiem*

Proszę zaznaczyć pola poniżej poprzez wstawienie znaku X:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu pt. 
„Oszczędzanie spełnia marzenia, marzenia uczą oszczędzania”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych  
oraz że zostałem/-am poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.*

  Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję regulamin konkursu.*

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.skef.pl.

   Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego wizerunku na stronie internetowej Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni  
oraz w materiałach promocyjno-reklamowych w związku z udziałem w konkursie.*

   Wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi pisemnej dotyczącej hasła konkursowego „Oszczędzanie spełnia marzenia, marzenia  
uczą oszczędzania”.*

Czytelny podpis uczestnika*

*pola obowiązkowe

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami.
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AKTUALNOŚCI

www.SiećPrzyjaciół.pl

Sieci Przyjaciół
Dołącz do

na 6 miesięcy 

Zamów subskrypcję:

na 12 miesięcy 
                   z koszulką           

w prezencie!
z książką „Zielony Detoks” 

w prezencie!

Cennik subskrypcji:

1 miesiąc

6 miesięcy

12 miesięcy

3 miesiące 49,99 zł

89,99 zł

159,99 zł

19,99 zł

9,99 zł

Liczba prezentów  
w promocji ograniczona.
Więcej informacji:  
www.siecprzyjaciol.pl/oferta

Promocja ograniczona czasowo

Marek  
Pyza  

i Marcin 
Wikło

dziennikarze  
śledczy,  
laureaci  

Nagrody Głównej  
Watergate  

Stowarzyszenia  
Dziennikarzy  

Polskich
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REKLAMA

– Decydując się na ofertę ubezpieczeniową, 
większość Polaków kieruje się ceną składki. 
Nikt się nie zastanawia, na jakiej podstawie 
działa towarzystwo ubezpieczeniowe, kiedy 
otrzymamy satysfakcjonującą polisę. O TUW-
-ach w związku z tym wiemy mało. Skąd one się 
wzięły?
– Ubezpieczenia wzajemne to historycznie 
podstawa całego rynku ubezpieczeniowego. 
Wywodzą się z oczywistego pragnienia wza-
jemnej ochrony członków jednej wspólnoty – 
z idei, która do dzisiaj jest niezmienna. Do tej 
pory takie towarzystwo ubezpieczeniowe może 
być tworzone przez różne grupy wspólnotowe, 
np. zawodowe i społeczne, w których członkowie 
nastawieni są przede wszystkim na wzajemną 
ochronę. 

– Na czym jednak polega zasadnicza różnica 
miedzy TUW-ami a ubezpieczycielami w for-
mie spółek?

– Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych od 
zakładów ubezpieczeń w postaci spółki akcyj-
nej różnią się przede wszystkim tym, że osoby 
ubezpieczające się w TUW-ach są ich współwła-
ścicielami. Podstawą funkcjonowania TUW-ów 
są więc ich członkowie, których łączy jedność 
interesów – ochrona ubezpieczeniowa świadczo-
na sobie wzajemnie. Ubezpieczyciele komercyjni 
natomiast skupieni są na realizowaniu polityki 
dyktowanej przez swoich akcjonariuszy – czę-
sto sprzecznej z interesami osób ubezpieczo-
nych. Zatem podstawą ich działalności jest 

jak największy zysk będący źródłem dochodu 
akcjonariuszy, a nie oferowanie produktów naj-
lepiej dopasowanych do oczekiwań klientów. To 
więc TUW-y kładą główny nacisk na udzielanie 
jak najlepszej ochrony ubezpieczeniowej swoim 
członkom, gdyż są oni jednocześnie właścicie-
lami towarzystw.

– W  czym jeszcze tkwi różnica między tymi 
organizacjami?
– W tym, kto podejmuje zasadnicze decyzje do-
tyczące funkcjonowania towarzystwa. W TUW-
-ach decyzje dotyczące usług oraz przezna-
czenia ewentualnej nadwyżki bilansowej 
podejmowane są na drodze demokratycznych 
procedur, w których uczestniczą członkowie 
towarzystwa. Komercyjne zakłady ubezpie-
czeń politykę produktową realizują zgodnie 
z oczekiwaniami akcjonariuszy i rad nadzor-
czych. Klient nie ma więc żadnego wpływu na 
kształt usług towarzystwa. 

TUW-Y A KOMERCYJNE ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ
Coraz więcej w przestrzeni medialnej mówi się o TUW-ach. Mimo że są one najstarszymi 

formami towarzystw ubezpieczeniowych, to większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że dostawcy 
oferty ubezpieczeniowej mogą być zorganizowani w różny sposób. Mamy więc TUW-y i zakłady 

ubezpieczeń w formie spółek aukcyjnych. O wyjaśnienie różnicy między nimi poprosiliśmy 
Jarosława Biereckiego, prezesa Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.
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OFERTA

M łodzi ludzie, którzy szybko żyją i załatwiają 
wiele spraw w biegu, zdecydowanie bardziej 

preferują kontakt z Kasą Stefczyka przez Internet 
lub telefon niż w placówkach. To z myślą o nich 
Kasa Stefczyka wprowadza nowe usługi i funk-
cjonalności, które ułatwiają korzystanie z oferty 
oraz otrzymanie potrzebnych informacji.

Jedną z takich opcji, która ma służyć poprawie ko-
munikacji między Kasą a jej Członkami czy osobami 
zainteresowanymi ofertą finansową, jest wprowa-
dzenie czatu tekstowego na stronie internetowej 
www.kasastefczyka.pl. Dzięki temu każdy, kto od-
wiedza tę stronę, może uzupełniać wiadomości na 
interesujący go temat, zadając pytanie dyżurujące-
mu konsultantowi. Wystarczy kliknąć na pomarań-
czowy pasek „Porozmawiaj z konsultantem” znajdu-
jący się w lewym dolnym rogu strony, a otworzy się 
okno dialogowe. Następnie należy wpisać pytanie, 
a po chwili konsultant udzieli odpowiedzi. Dzięki tej 
opcji można uzyskać informacje dotyczące oferty 
Kasy Stefczyka, a także każdego obszaru jej dzia-
łalności. Czat na stronie Kasy jest doskonałą drogą 
do otrzymania szybkiej i kompetentnej odpowiedzi.

Kasa Stefczyka udostępniła także narzędzie, dzię-
ki któremu Członkowie Kasy mogą przez swój tele-
fon zawiadywać własnymi pieniędzmi. To aplikacja 
mobilna „Kasa Stefczyka” dająca dostęp do banko-
wości elektronicznej e-skok za pomocą smartfonu 
lub tabletu opartych na systemach Android 4.1 oraz 
iOS 10.0 lub nowszych urządzeniach, mających 
dostęp do Internetu. Aplikacja mobilna „Kasa Stef-
czyka” to nie tylko możliwość podglądu i uzyskania 
podstawowych informacji o posiadanych w Kasie 
produktach – rachunku osobistym IKS, pożyczkach, 
lokatach oraz kartach Visa wydanych do rachunku, 
ale przede wszystkim realna możliwość zarządzania 
pieniędzmi. Dzięki niej można wykonać przelewy, 
przeglądać i kontrolować dyspozycje przelewów, 
również w zakresie lokat, zakładać i zrywać loka-
ty oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące 
wszystkich kart wydanych do rachunku rozliczenio-
wego. Aplikacja „Kasa Stefczyka” udostępnia także 
informacje szczegółowe o kredytach i pożyczkach 
posiadanych oraz historię operacji.

Szczegółowych informacji na temat apli-
kacji mobilnej należy szukać w placówkach 
Kasy oraz w systemie bankowości interneto-
wej e-skok.

Ułatwienia w dostępie do oferty
Kasa Stefczyka jest instytucją finansową, która w swojej działalności 
z powodzeniem łączy tradycję i ideę spółdzielczości finansowej z nowo-
czesnością, będącą wynikiem postępu technicznego. Nie zapominając 
o osobach przywiązanych do tradycyjnej obsługi w placówkach, z po-
wodzeniem wdraża nowe usługi i funkcjonalności, z których zadowoleni 
będą przedstawiciele młodszego pokolenia Członków Kasy.
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P rzyzwyczailiśmy się, że np. 
zakup samochodu wiązać się 

musi z zaciągnięciem pożyczki. 
Jednakże często dochodzą do 
tego również pomniejsze pożycz-
ki zaciągnięte na sprzęty czy inne 
udogodnienia, bez których mało 
kto może się już dzisiaj obejść. 
Wszystko to prowadzi do sytuacji, 
kiedy mamy kilka rat o różnych 
terminach płatności. 

Kiedy spłacamy kilka pożyczek, 
może się zdarzyć, że ani się obej-
rzymy, a staniemy się niewolni-
kami zaciągniętych zobowiązań, 
które pochłaniają znaczną część 
miesięcznego wynagrodzenia. Nie 
jest również odosobnione wśród 
Polaków zaciąganie pożyczek na 

spłatę już istniejących długów. 
W  sytuacjach podbramkowych 
jesteśmy w  stanie zgodzić się 
nawet na niekorzystne warunki 
oferty kredytodawcy, byleby móc 
zapewnić dziecku godny start 
w nowy rok szkolny czy godziwy 
odpoczynek dla rodziny po roku 

uczciwej pracy. Szczególnie, gdy 
nasza zdolność kredytowa jest już 
nadszarpnięta, jesteśmy bardziej 
narażeni na zawarcie niekorzyst-
nych zobowiązań. 

Kasa Stefczyka wyciąga więc 
pomocną dłoń i proponuje ofertę 
konsolidacyjną, która nie tylko 

pozwoli zapanować nad chaosem 
związanym z ratami, ale również 
wyposaży w środki pozwalające 
na zaspokojenie bieżących po-
trzeb. Na czym ta konsolidacja 
miałaby polegać? Konsolidacja to, 
najprościej rzecz ujmując, zamia-
na kilku dotychczasowych poży-
czek na jedną nową o ujednolico-
nych warunkach spłaty. W ramach 
konsolidacji w Kasie można liczyć 
na ratę niższą od kwoty zsumowa-
nych rat wszystkich dotychczaso-
wych zobowiązań. 

Szczegóły dotyczące produk-
tów umożliwiających konsolidację 
dostępne są w placówkach Kasy 
Stefczyka. Decyzja kredytowa 
zależy od indywidualnej oceny 
zdolności kredytowej.

INFOLINIA 801 600 100

OFERTA

Jakie są korzyści z pożyczki konsolidacyjnej? Tak samo proste, jak sama konsolidacja:
•  jedna rata w miesiącu zamiast kliku,
•  możliwość otrzymania atrakcyjnych obniżek oprocentowania,
•  najbardziej dogodny, wybrany przez Państwa, termin spłaty raty, np. dzień 

 po otrzymaniu wynagrodzenia,
•  kwota pożyczki dopasowana do potrzeb i możliwości finansowych,
•  możliwość otrzymania dodatkowych środków, które można przeznaczyć na dowolny cel,
•  szybka decyzja kredytowa – wstępnej informacji możemy udzielić nawet w 15 minut.

Akcja konsolidacja!
Nowy samochód, telewizor, komputer dla dziecka… W dzisiejszych 
czasach to nie dobra luksusowe, ale raczej minimum, które każdy 
powinien zapewnić rodzinie. Niestety, na to minimum nie wszystkich 
stać. W końcu nie wszyscy dysponują wolną gotówką rzędu kliku, 
kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

• Niższe oprocentowanie = niższa rata pożyczki• Darmowe prowadzenie konta IKS Classic,przy łącznej sumie wpływów min. 1 500 zł*

• Linia pożyczkowa w koncie  
• 0dpoczynek od raty = wakacje kredytowe

• Mniej formalności przy wnioskowaniu o pożyczkę • Wyższe oprocentowanie wybranych lokat

OSZCZĘDNOŚĆ

WYGODA

ROZSĄDEK

• Niższe oprocentowanie = niższa rata pożyczki
Niższe oprocentowanie = niższa rata pożyczki• Darmowe prowadzenie konta IKS Classic,
Darmowe prowadzenie konta IKS Classic,przy łącznej sumie wpływów min. 1 500 zł*
przy łącznej sumie wpływów min. 1 500 zł*

• Linia pożyczkowa w koncie  
• 0dpoczynek od raty = wakacje kredytowe

• Mniej formalności przy wnioskowaniu o pożyczkę • Wyższe oprocentowanie wybranych lokat

OSZCZĘDNOŚĆOSZCZĘDNOŚĆ

WYGODAWYGODA

ROZSĄDEK

Sprawdź! 
To rozwiązanie, które się opłaca! 
Twoje wynagrodzenie może być warte więcej! 

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności 
kredytowej.

*Dotyczy sumy wpływów z rachunków innych niż Twój własny 
w Kasie Stefczyka w miesiącu kalendarzowym. Dla osób poniżej 
25 roku życia prowadzenie konta jest darmowe.
Przedstawione przywileje dostępne po spełnieniu określonych 
warunków. Szczegóły w placówkach i na kasastefczyka.pl. 

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

Masz już konto w Kasie? 
Jeszcze nie? Czas je założyć! 
Zacznij przelewać na nie swoje 
wynagrodzenie lub świadczenia 
z tytułu emerytury lub renty. 
Korzystanie za przelewanie to:

Korzystanie 
za przelewanie!
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OFERTA

WWW.KASASTEFCZYKA.PL

K olejny rok szkolny przyniesie nowe oczekiwania wobec 
naszych pociech, a to stawia przed nimi nowe wyzwa-

nia. Najważniejsze, żeby się do nich dobrze przygotować. 
Plecaki, piórniki, zeszyty, książki – sporo tego. U najmłod-
szych dochodzą kredki, farbki i góra innych przyborów. 
Starsze dzieci natomiast muszą uzbroić się w słowniki, 
tablety i inne dodatkowe pomoce naukowe. W końcu 
wiedza i dobre wykształcenie to podstawa, a to kosztuje. 
W niektórych krajach na wykształcenie dzieci zbiera się od 
pierwszych lat ich życia. My, Polacy, mamy to szczęście, że 
edukacja w naszym kraju jest bezpłatna. Jednakże nie zna-
czy to, że nie ponosimy wydatków z nią związanych. Każdy 
rodzic wie, że na nadejście września trzeba się odpowied-
nio przygotować. Kasa Stefczyka wychodzi naprzeciw 
i oferuje pomoc w tym ciężkim dla każdego rodzica 
okresie – Pożyczka Gotówkowa sprawdzi się idealnie 
podczas zakupu szkolnej wyprawki:
•  kwota pożyczki dostosowana do potrzeb i zdolności 

kredytowej – od 1000 zł do 160 000 zł,
•  dogodny okres kredytowania – od 4 do 120 miesięcy,
•  atrakcyjne oprocentowanie oraz możliwość otrzymania 

obniżek oprocentowania,
•  raty wygodne do spłaty,
•  szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet 

w 15 minut,
•  możliwość otrzymania środków na dowolny cel, nie 

tylko związany z przygotowaniem nowej wyprawki 
szkolnej.

Oferta Kasy Stefczyka ma na celu pomoc w sfinansowaniu 
potrzeb Państwa pociech. W związku z tym na bieżąco mo-
nitoruje zapotrzebowania na konkretne produkty i usługi 
związane z edukacją. Jak informuje Centrum Badania Opinii 
Społecznej, w roku szkolnym 2016/2017 znaczący wzrost 
wydatków na tzw. wyprawkę szkolną, podobnie jak w roku 
wcześniejszym, nastąpił w rodzinach z co najmniej trójką 
dzieci. Jest to istotna informacja, w szczególności z uwagi 
na fakt, że są to przeważnie rodziny z największymi trudno-
ściami finansowymi. W badanym roku łączne wydatki zwią-
zane z rozpoczęciem roku szkolnego w tej grupie wyniosły 
średnio 2365 zł, co stanowi najwyższą kwotę od 2009 roku. 
Ponadto wyraźny wzrost w opisywanej grupie nastąpił nie 
tylko odnośnie rzeczywiście poniesionych wydatków, lecz 
także w wydatkach planowanych. 

Istotną kwestią jest również rodzaj wydatków ponoszo-
nych przez rodziców. W ubiegłym roku szkolnym wyraź-
nie wzrosły zainteresowania wydatkami na dodatko-
we zajęcia sportowe – o ile rok wcześniej plasowały 
się one na drugim miejscu, to w roku 2016/2017 po raz 
pierwszy cieszyły się popularnością większą niż zaję-
cia z języków obcych! Praca nad sprawnością fizyczną jest 
bardzo ważna w prawidłowym rozwoju młodego człowieka. 
Przeprowadzona analiza wskazuje na coraz większą świado-
mość rodziców w tym względzie. Nie jest jednak tajemnicą, 
że ten rodzaj aktywności wiąże się ze szczególnymi wydat-
kami, głównie na sprzęt sportowy, który do najtańszych nie 
należy. Właśnie na zaspokojenie takich potrzeb związanych 
m.in. z nowym rokiem szkolnym Kasa Stefczyka przygoto-
wała atrakcyjną ofertę. 

W celu zapoznania się ze szczegółami ofert zapraszamy do 
placówek Kasy Stefczyka oraz na stronę internetową www.
kasastefczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej 
oceny zdolności kredytowej.

Przytaczane powyżej dane pochodzą z badania nr 157/2016 
„Wydatki rodziców na edukację dzieci w  roku szkolnym 
2016/2017” przeprowadzonego przez Centrum Badania Opi-
nii Społecznej. 

Ani się obejrzeliśmy, a połowa wakacji już 
za nami. Część wakacyjnych planów zreali-
zowana, zaczynamy coraz częściej myśleć 
o powrocie naszych najmłodszych do szko-
ły. Dla wielu będzie to spotkanie z nauczy-
cielami i znajomymi, odświeżenie wiedzy 
i więzi. Dla niektórych natomiast przygoda 
ze szkołą dopiero się zacznie. 

Zbliża się nowy 
rok szkolny
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P osiadacze rachunku IKS Classic dla mło-
dych mają też do dyspozycji kartę Visa 

o unikalnej grafice, której projekt wyłonio-
ny został w konkursie facebookowym. Jest 
to karta zbliżeniowa, którą podczas zapła-
ty w sklepie wystarczy zbliżyć do czytnika, 
a w przypadku płatności poniżej kwoty 50 zł 
nie trzeba nawet podawać PIN-u. Taka karta 
jest szczególnie przydatna młodemu człowie-
kowi na letnim wyjeździe z jeszcze jednego 
ważnego powodu: za wypłatę z bankoma-
tów wszystkich sieci w Polsce nie jest 
pobierana żadna prowizja. Przebywając 
na wczasach, nie musimy zatem marnować 
czasu i energii na poszukiwanie konkret-
nych bankomatów, by uniknąć niechcianych 
opłat. Dzięki usłudze Visa cash back można 
także wypłacić pieniądze za pomocą karty 
w sklepie lub na stacji benzynowej. Ponad-
to, by uniknąć zbytniej rozrzutności można 
ustawić dzienne limity transakcyjne, dzięki 
którym nie wypłacimy więcej gotówki niż 
założymy, a także nie zrobimy zakupów po-
wyżej określonej kwoty.

Co jednak, gdy konto osobiste czasami zaświe-
ci pustkami? Na tę okoliczność Kasa Stefczyka 
ma dogodne rozwiązanie – linię pożyczkową. 
Jednym z warunków jej przyznania jest zło-
żenie przynajmniej dyspozycji przelewu wy-
nagrodzenia czy świadczenia lub deklaracji 
wpływu środków na rachunek w minimalnej 
wysokości 500 zł. Dzięki linii pożyczkowej 
młody człowiek zyskuje dostęp do środków, 
z których może skorzystać w każdej chwili – 
brak pieniędzy na rachunku uruchamia środki 
w ramach przyznanego limitu. Można je wy-
płacić w postaci gotówki w placówkach Kasy, 
z bankomatów czy robiąc zakupy kartą Visa 
w sklepach. Spłata zadłużenia w linii następuje 
automatycznie, w momencie wpływu nowych 
środków na rachunek. 

Dodatkowym atutem posiadania ra-
chunku osobistego w Kasie jest aplikacja 
mobilna „Kasa Stefczyka”. Jest to program 
służący do zarządzania kontem osobistym 
z pomocą smartfonu i zarazem pierwsza tego 
typu aplikacja w  sektorze spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych. To 

udogodnienie szczególnie skierowane jest 
do osób młodych, posługujących się głównie 
bankowością elektroniczną.

Ze szczegółami oferty rachunku IKS Classic 
dla młodych oraz ofert pożyczkowych można 
zapoznać się na stronie: www.kasastefczyka.pl. 
W przypadku linii kredytowej decyzja kredy-
towa zależy od indywidualnej oceny zdolności 
kredytowej. Oferta Visa dostępna na stronie 
internetowej www.visa.pl.  

INFOLINIA 801 600 100 CZAS STEFCZYKA 15
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Konto dla Młodych
Choć jest już połowa lata, to przed studentami jeszcze dwa 
miesiące wakacji, w czasie których mogą wybrać się ze znajo-
mymi na wycieczkę przed rozpoczęciem nowego roku aka-
demickiego. Wiadomo, życie jest tylko jedno i trzeba z niego 
czerpać garściami. Aby ułatwić realizację planów zarówno 
wakacyjnych, jak i bardziej prozaicznych, Kasa Stefczyka ofe-
ruje rachunek osobisty, kierowany do osób do 25. roku życia 
– młodzieży i studentów, także osób pracujących, rozpoczy-
nających swoją ścieżkę zawodową.
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Posiadacz rachunku IKS 
Classic dla młodych  
ma także: 
•  dostęp do gotówki dzięki 

bankomatom oznaczonym 
logo Visa – za wypłatę 
gotówki z wszystkich 
bankomatów na terenie Polski 
nie jest pobierana prowizja,

•  możliwość wypłaty środków 
do 300 zł dzięki usłudze cash 
back – przy okazji płatności 
za zakupy np. w centrach 
handlowych czy na stacjach 
benzynowych,

•  możliwość korzystania 
z funkcji płatności 
zbliżeniowych, a poniżej kwoty 
50 zł bez podawania PIN-u,

•  możliwość korzystania z wielu 
atrakcyjnych zniżek i rabatów 
– informacje o aktualnych 
promocjach dostępne na 
stronie Visa – www.visa.pl.

Rachunek IKS Classic dla 
młodych to:
•  0 zł za prowadzenie konta 

do dnia ukończenia 25. roku 
życia,

•  0 zł za obsługę konta przez 
Internet, telefon i aplikację 
mobilną,

•  0 zł za przelewy przez 
Internet (z wyłączeniem 
przelewów do ZUS-u i US)*,

•  0 zł za wydanie karty 
płatniczej Visa,

•  SMS-owe powiadomienia 
o zdarzeniach na koncie.

*  Bezpłatne przelewy do ZUS-u i US 
mogą zostać zrealizowane przez 
nowych członków Kasy w ramach 
pakietu 25 bezpłatnych przelewów 
dokonanych w ciągu 6 miesięcy od 
daty założenia rachunku IKS Classic.
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D ziś wzrusza się, gdy widzi całe 
esbeckie rodziny, które wkrótce 

stracą gigantyczne emerytury, anar-
chistyczno-lewacką młodzież, prze-
granych polityków, którzy nawołu-
ją do łamania prawa i stosowania 
przemocy oraz wzywają do puczu.

Dokładnie właśnie o to chodzi 
znacznej części demonstrantów – by 
było jak za Tuska. Chodzi o bezkar-
ne złodziejstwo, VAT-owskie karu-
zele, o utrzymanie przywilejów dla 
nadzwyczajnej kasty sędziowskiej, 
o kasę dla „grubych misiów”, biz-
nesowych kolesi, tych spod śmiet-
nika i  z  cmentarza. Dziś nie byle 
jaki żartowniś były premier Donald 
Tusk opowiada niestworzone bajki, 
jak to on reformował sądownictwo 
i wymiar sprawiedliwości. Czyżby 
sztandarowym przykładem tej na-
prawy sądów było uniewinnienie 
posłanki PO Beaty Sawickiej?

Polska byłaby z pewnością lep-
sza, o co apeluje były premier Do-
nald Tusk, ale pod warunkiem 
gdyby jego noga nigdy nie stanęła 
na polskiej ziemi, nie mówiąc już 
o 8-letnich rządach PO i PSL. Teraz 

ten polityczny dezerter i emigrant 
zarobkowy twierdzi, że będzie po-
magał Polsce i rządowi PIS „wyjść 
z zakrętu”, „będzie chuchał i dmu-
chał” na demokrację w Polsce – tę 
teoretyczną, sprzedajną i pełną pa-
tologii. Czyżby w rozumieniu pre-
miera Donalda Tuska to „samo dobro 
na ulicach” to: płk Adam Mazguła, 
poseł Michał Szczerba, alimenciarz 
Mateusz Kijowski i kosmiczna inte-
lektualistka Nowoczesnej posłanka 
Joanna Scheuring-Wielgus i wresz-
cie jego Shrek, przewodniczący PO 
Grzegorz Schetyna?

To przecież to „samo dobro” plu-
je, szarpie, ubliża, domaga się broni 
oraz na poważnie zastanawia się, 
czy 50 ofiar śmiertelnych lub nawet 
polski Majdan byłyby do zaakcepto-
wania, byleby tylko ferajna Donalda 
Tuska mogła znów dorwać się do 

koryta. To przecież taki właśnie mo-
del demokracji pozostawił po sobie 
były premier, zanim czmychnął do 
Brukseli w obawie przed zasłużoną 
odpowiedzialnością karną. Donald 
Tusk polskie państwo i polskie prawo 
tylko psuł, nigdy go na serio nie na-
prawiał, a jego standardy rządzenia 
były zatrważające: tolerował bezpra-
wie, wielkie afery i mniejsze złodziej-
stwa, służalczość i poddaństwo wo-
bec obcych i wielkiego kapitału, a co 

najgorsze, dewastację sumień i pod-
stawowych wartości. To on właśnie 
zaszczepił w swym środowisku oraz 
pośród wielu celebrytów i  łże-elit 
gangrenę serc i umysłów. A przecież 
jako człowiek D. Tusk potrafi być jak 
do rany przyłóż, przewodniczący RE 
dobrym ludziom to i marynarkę po-
może założyć.

Ma rację Donald Tusk, gdy mówi, 
że wcześniej nikt tak źle o Polsce nie 
mówił za granicą, jak to ma miejsce 
obecnie i ma w tej dziedzinie były 
premier swój wielki udział i zasługi. 
Ten sam przecież fałszywy do cna 
człowiek były premier Polski Do-
nald Tusk mówił w kwietniu 2016 
roku, że „nikt nie ma prawa pouczać 
Turcji w sprawie tego, co powinna 
robić”, tylko w wypadku Polski prze-
wodniczący RE jakoś szczególnie ju-
dzi i napuszcza.

Miejmy nadzieję, że kabaretowe wy-
stępy i więzienny strój senatora PO 
Rulewskiego staną się już wkrótce 
dość powszechnie obowiązującym 
dress-kodem zdrajców megaaferzy-
stów, podżegaczy i zwykłych złodziei 
i że tego typu wdzianek nie zabrak-
nie, bo obalać to możecie wyłącznie 
w  restauracjach. Tym razem sen-
sowniejszy byłby znów apel byłego 
premiera Donalda Tuska: „Panowie, 
policzmy głosy”.

WWW.KASASTEFCZYKA.PL
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Człowiek, o którym wielu mówi, że w życiu słowa prawdy nie powiedział, „Ojciec 
Chrzestny” Nowoczesnej Targowicy i państwa teoretycznego, były premier 
Donald Tusk – zły człowiek, który zawsze, gdy tylko mógł, szkodził polskim 
interesom, znów postanowił zamieszać w polskim kotle.

Janusz Szewczak
Prawnik, specjalista z zakresu 
finansów, prawa finansowego, 
bankowości i makroekonomii, 
a także analityk gospodarczy 
i znany publicysta ekonomicz-
ny. Był ekspertem i doradcą 
sejmowych komisji śledczych 
do spraw prywatyzacji PZU 
oraz prywatyzacji banków. 
Nieugięty krytyk procesu pry-
watyzacji systemu bankowe-
go w Polsce. Wykłada na Wy-
dziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego 
i Wyższej Szkoły Ekonomicz-
no-Informatycznej. Autor 
licznych opinii i ekspertyz 
gospodarczych. Były główny 
ekonomista SKOK-ów, obecnie 
poseł na Sejm RP.

Miejmy nadzieję, że kabaretowe  
występy i więzienny strój senatora PO 

Rulewskiego staną się już wkrótce dość 
powszechnie obowiązującym dress-
kodem zdrajców megaaferzystów, 

podżegaczy i zwykłych złodziei.
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Samo „dobro” Niemiec nad  
Wisłą znów przemówiło
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K uźmiuk podkreśla, że wejście 
w  życie ustawy jest realizacją 

kolejnego zobowiązania wyborczego 
Prawa i Sprawiedliwości. Przypomi-
na, że partia Jarosława Kaczyńskiego 
deklarowała rolnikom i producentom 
żywności wyeliminowanie nieuczci-
wych praktyk handlowych w  tej 
dziedzinie.

Deputowany do Parlamentu Eu-
ropejskiego wylicza swoje spostrze-
żenia związane z nowym prawem 
i poprzedzającą go praktyką.

1. [...] Liczni producenci żywności, 
w tym głównie z branż mleczarskiej 
i mięsnej, od lat skarżyli się na wy-
korzystywanie swojej przewagi kon-
traktowej szczególnie przez duże sie-
ci handlowe, a skargi do UOKiK na te 
praktyki niewiele dawały.

Sieci handlowe nakładały i cią-
gle nakładają na dostawców wiele 
opłat dodatkowych takich jak: za 
powierzchnię ekspozycyjną i sprze-
dażową, za usługi reklamowe, za 

przekazywanie informacji o sprze-
daży wyrobów w  poszczególnych 
placówkach handlowych czy też sfi-
nansowanie promocji albo z tytułu 
otwarcia nowej placówki handlowej.

Sieci handlowe z reguły narzu-
cały producentom żywności wzory 
umów na dostawy produktów bez 
możliwości negocjowania ich tre-
ści, w tym także w odniesieniu do 
terminu płatności za nie.

Często też zdarzały się praktyki 
jednostronnego zrywania umów 
przez sieci handlowe czy też wy-
dłużania terminów płatności za do-
starczane towary, a przy protestach 
dostawców rezygnowano z ich usług.

2. Wprowadzona ustawa naka-
zuje Urzędowi Ochrony Konkuren-
cji i  Konsumentów wszczynanie 
postępowania z urzędu, a także 
na skutek wniosku złożonego na 
piśmie przez dostawcę, który uzna, 
że handlowcy stosują wobec niego nie-
uczciwe praktyki.

Kara stosowana przez UOKiK może 
sięgać aż 3% obrotu firmy w roku ob-
rotowym poprzedzającym rok nało-
żenia kary i może być stosowana na-
wet w przypadku, gdy przedsiębiorca 
choćby nieumyślnie dopuścił się na-
ruszenia zakazu nieuczciwego wyko-
rzystywania przewagi kontraktowej.

Należy przy tym zaznaczyć, że 
przepisy tej ustawy stosuje się w sy-
tuacji, kiedy łączna wartość obrotów 
(w  roku wszczęcia postępowania) 
między dostawcami a  nabywcami 
przekracza 50 tys. zł w roku oraz ob-
rót dostawcy lub nabywcy (w roku 
poprzedzającym postępowanie), któ-
ry stosował przewagę kontraktową, 
przekroczył 100 mln zł.

Chodzi o to, aby Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów nie za-
lały skargi dotyczące drobnych trans-
akcji, aby urząd ten mógł zająć się na 
poważnie nieuczciwymi praktykami 
w obrocie produktami rolnymi i spo-
żywczymi stosowanymi przez duże 
sieci handlowe.

3. O ile wejście w życie tej usta-
wy z radością przyjmują produ-
cenci żywności, w  tym także 
rolnicy, to organizacje reprezen-
tujące handlowców wypowiada-
ją się o niej krytycznie, twierdząc 
nawet, że „grozi ona destabilizacją 
polskiego rynku spożywczego”.

Oczywiście duże sieci handlowe, 
które nagminnie stosowały tego ro-
dzaju praktyki wobec swoich dostaw-
ców, burzą się, ponieważ kończy się 
w ten sposób łatwe osiąganie dodat-
kowych zysków, ale także możliwość 
finansowania wymuszonym na do-
stawcach długookresowym „kredy-
tem kupieckim”.

Tekst można przeczytać rów-
nież na www.stefczyk.info.
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Zbigniew Kuźmiuk, europoseł PiS, komentuje ustawę o eliminowaniu nieuczciwych 
praktyk handlowych w obrocie produktami rolno-spożywczymi, która weszła 
w życie 12 lipca. Podkreśla, że dotychczas rolnicy dostarczający swoje produkty do 
wielkich sieci handlowych byli praktycznie bezbronni. Teraz to się zmienia.

Nowa ustawa broni rolników przed 
dyktatem sieci handlowych

Zbigniew Kuźmiuk
Dr nauk ekonomicznych, 
poseł na Sejm RP obec-
nej kadencji, poseł do PE 
w latach 2004-2009 i od 
2014, wcześniej marszałek 
województwa mazowiec-
kiego, radny województwa 
mazowieckiego, minister-
-szef Rządowego Centrum 
Studiów Strategicznych, wo-
jewoda radomski, nauczyciel 
akademicki Politechniki 
Radomskiej, promotor wielu 
prac magisterskich i licen-
cjackich.
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W obec nagłego wzmożenia prze-
ciwników niepodległościowej 

reformy Polski warto uświadomić 
sobie, o co dziś walczą i za czyje pie-
niądze czynią swoje uliczne burdy.

Klucz do zmiany Polski
Klucz do reform Polski tkwi nie tyle 
w zmianach na szczytach władzy, co 
w radykalnej zmianie funkcjonowa-
nia instytucji państwa. Nieco zmie-
niono służby specjalne, zlikwidowa-
no Wojskowe Służby Informacyjne 
– co było, pomimo swoich manka-
mentów, mocnym ciosem w mafię, 
której okrągły stół gwarantował nie-
podzielne władanie Polską, powoła-
no wreszcie Instytut Pamięci Naro-
dowej, trwa reforma szkolnictwa. 

Ciągle jednak rozlega się wielkie 
wołanie o uczynienie naszego kra-
ju bardziej sprawiedliwym. Tego nie 
da się zrobić jedynie przez zmiany 
kosmetyczne. Bez radykalnej refor-
my systemu wymiaru sprawiedliwo-
ści niewiele zmieni się w polskiej go-
spodarce, a szerokie kręgi naszego 
społeczeństwa nie uwierzą, że rządy 
PiS wniosły nową jakość w ich życie.

Pierwszy błąd PiS
Prawo i Sprawiedliwość – w okresie 
swoich pierwszych rządów – popeł-
niło zasadniczy błąd: zaczęło ścigać 
aferzystów i łapówkarzy, nie dostrze-
gając, że efekty działań śledczych będą 
finalizowane przed sądami. Sędziowie 
to jednak kasta ludzi, którzy nie tylko, 
że nigdy nie przeszli radykalnej deko-
munizacji i zerwania z dziedzictwem 
PRL-u, ale zdążyli w Trzeciej RP wy-
chować nowe – zdemoralizowane 
przez postkomunistyczne środowi-
ska – pokolenie. Doszło do tego, że 

patologie rodem z PRL-u powieliły się 
w następnej generacji ludzi, którzy no-
minalnie powinni stać na straży bez-
stronności i niezawisłości ferowanych 
przez siebie wyroków.

Do anegdoty weszły już opo-
wieści o  powiązaniach sędziów 
ze światem polityki, o sędziach na 
telefon i  o  uwikłanych w  lokalne 
kliki przedstawicielach wymiaru 
sprawiedliwości.

Porażka pierwszego rządu PiS 
polegała na niedocenieniu siły ukła-
du tkwiącego w strukturze polskich 
sądów. W efekcie była posłanka Plat-

formy Obywatelskiej łapowniczka 
Sawicka została uniewinniona, 
a ścigający ją szefowie Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego zostali kar-
nie skazani. Był to czytelny sygnał, 
że malwersanci i łapownicy – o ile są 
umocowani w rządzącym Trzecią RP 
układzie politycznym – nie muszą się 
obawiać kary za swoje czyny.

Mądrzy po szkodzie
Zrozumiałym więc jest, że gdy PiS 
znów zdobył władzę, swoje reformy 
rozpoczął m.in. właśnie od oczysz-
czenia Trybunału Konstytucyjnego 

oraz od przygotowania ustaw, które 
wreszcie pozwolą na zmianę w skła-
dzie personalnym Sądu Najwyższego 
i Krajowej Rady Sądownictwa. Polity-
cy PiS przygotowali też reformę funk-
cjonowania sądów powszechnych. 

Istotą tych zmian jest poddanie 
kontroli społecznej samego proce-
su wchodzenia do sędziowskiego 
zawodu. Trzecia władza – tkwiąca 
ciągle w rzeczywistości wykreowa-
nej przez okrągły stół – ani myślała 
dotąd uczestniczyć w odbudowie 
niepodległości Polski. Wręcz prze-
ciwnie, wielu sędziów – jak sędzia 

Łączewski czy sędzia Tuleja – ostro 
weszło w politykę, tylko dla pozoru 
zachowując sędziowskie togi.

Czy zatem może kogoś dziwić 
histeryczna reakcja środowisk 
związanych z PO, PSL i „Nowocze-
sną” na możliwość realnych zmian 
funkcjonowania środowiska sę-
dziowskiego? Wielu z  tych ludzi 
zrozumiało, że oto – po raz pierw-
szy – w dziejach Trzeciej RP poja-
wiło się zagrożenie, że niektórzy 
spośród nich (często bardzo pro-
minentni) zostaną sprawiedliwie 
osądzeni za swoje czyny.

Trwają wakacje. Jednak w polityce nastąpiło wzmożenie. 
Czym jest ono dyktowane? Dlaczego totalna opozycja nie 
może mieć urlopów? Jaki może być przebieg wypadków,  
które z pozoru jedynie wyglądają na niewinną błazenadę?

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

„Pucz” albo scenariusz 
walki totalnej

 Wobec nagłego wzmożenia 
przeciwników niepodległościowej 
reformy Polski warto uświadomić 
sobie, o co dziś walczą i za czyje 

pieniądze czynią swoje uliczne burdy.
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Zagraniczne „silniki” totalnej opozycji
Po przegranej wojnie o Trybunał Konstytucyjny 
tym razem tzw. totalna opozycja zmobilizowała 
wszystkie swoje siły, aby uderzyć w rząd pre-
mier Beaty Szydło i prezydenta Andrzeja Dudę. 
Działania przeciwników reformy wymiaru 
sprawiedliwości sponsorowane są przez ośrod-
ki zagraniczne i zostały przygotowane przez 
byłych oficerów WSI oraz cywilnej bezpieki. 
Ci ostatni mają w tym zresztą bardzo czytelny 
interes, po prostu walczą o swoje nienaturalnie 
wysokie emerytury.

Powstał swoisty sojusz, który nazywam 
nowym Związkiem Bojowników o Wolność 
i Demokrację. Sojusz starej bezpieki, byłych 
wysokich oficerów komunistycznej armii oraz 
pospolitych aferzystów wykreował nowe for-
my działań.

O co w nich chodzi?
Tzw. opozycja zdała sobie sprawę z faktu, że 
stabilizacja, jaka towarzyszy nowej władzy, 
z każdym dniem przynosi im coraz większe za-
grożenia. Mijające dni władzy koalicji zbudowa-
nej wokół PiS to także realne straty finansowe 
dla mediów postkomunistycznych i tych, które 
jak „Gazeta Wyborcza” pieczołowicie budowa-
ły system Trzeciej RP. To także ogromne straty 
dla środowisk, które tworzyły swoje fortuny 
na niejasnych powiązaniach z zagranicznym 
biznesem oraz przez niedozwolone czerpanie 
swoich apanaży z budżetu państwa.

Biorąc pod uwagę układ sił w  polskim 
parlamencie PO, PSL i „Nowoczesna” dobrze 
wiedzą, że nie są w stanie zablokować reform. 
Jedyna zatem nadzieja na zmianę – przed na-
stępnymi wyborami parlamentarnymi – tkwi 
w destabilizacji państwa i w takim rozhuśta-
niu nastrojów społecznych, aby można było 
(z pomocą zagranicznych służb specjalnych 
i funduszy) przeprowadzić zmianę władzy 
w Polsce.

Nie ma darmowego lunchu!
Środowiska totalnej opozycji są co prawda so-
lidnie zasilane ze źródeł zewnętrznych wobec 
naszego kraju. Niestety – jak mawiał Milton 
Friedman – „nie ma darmowego lunchu” i ci, 
którzy płacą, także wymagają konkretnych 
efektów. Obrazy ulicznych burd, manifestacji, 
agresywność niektórych parlamentarzystów 
w czasie obrad Sejmu RP – to obrazy, które 
bardziej są adresowane do zagranicznych mo-
codawców niż do polskiej publiczności.

Od dłuższego czasu tzw. przywódcy pro-
testów grają na tym, aby z jednej strony przy-
wrócić emocje i sytuacje, które miały miejsce 
w czasie walki o krzyż na Krakowskim Przed-
mieściu w Warszawie, a z drugiej uzyskać 
swoisty immunitet nietykalności od libe-
ralnych kręgów rządzących dziś europejską 
biurokracją. Właśnie na Krakowskim Przed-
mieściu udało się wykreować przyzwolenie na 
czyny parakryminalne wobec ludzi bronią-
cych symboli naszej religii. Taka atmosfera 

zawsze powoduje wzmożenie wśród części 
młodzieży, która nastawiona jest na rozróby 
i anarchizację życia.

Program prania pieniędzy
Trwa też inny proceder. Po tym jak George 
Soros jawnie zainwestował swoje pieniądze 
w antyniepodległościową „Gazetę Wyborczą”, 
liderzy opozycji zorientowali się, że takie prak-
tyki w odniesieniu do organizacji społecznych 
nie tylko spotkają się z potępieniem ze strony 
dużej części opinii publicznej, to jeszcze mogą 
narazić – sponsorowane przez Sorosa organiza-
cje – na zarzuty kryminalne. Stąd też np. lider 
partii „Nowoczesna” Ryszard Petru po raz ko-
lejny ogłosił zbiórkę publiczną na potrzeby tzw. 
opozycji. Czyżby pan Petru był takim optymistą 
i wierzył w to, że jego środowisko ma tak wiel-
kie poparcie polityczne? Czyżby liczył na nie-
zwykłą hojność swoich zwolenników?A może 
w ten sposób chce zalegalizować pieniądze 
płynące ze źródeł, których nie może ujawnić?

Jest wiele metod prania brudnych pienię-
dzy. Jedną z nich jest tzw. „smerfing”, czyli 
skonstruowanie systemu, wedle którego na 
konto wpływa wiele wpłat rozmaitych obywa-
teli, wpłaty te są jednak na tyle niewielkie, że 
nie potrzeba – przy ich dokonywaniu – odno-
towywania personaliów wpłacającego. W isto-
cie są to wpłaty fikcyjne, bowiem pieniądze 
płyną z zupełnie innego źródła.

Służby?
Jeżeli dziś komuś zależy na upadku obecnego 
rządu, to na pewno są to nasi sąsiedzi. Niemcy 
i Rosja bardzo niechętnym okiem spoglądają na 
przemiany w Polsce, które sprawiają, że nasz kraj 
staje się coraz bardziej niepodległy. Jeżeli więc 
dziś ktoś wspomaga polski Majdan, to na pewno 
czynią to służby specjalne krajów, którym nie 
w smak jest stawanie Polski na własne nogi.

Od czasów rządów pupila Berlina – Donalda 
Tuska polskie władze poczyniły jednak wielkie 
zmiany i to zarówno w polityce wewnętrznej, 
jak i zagranicznej. To wszystko musi budzić 
niepokój Berlina, który przecież pamięta, że 
jeszcze niedawno polski minister spraw zagra-
nicznych Radosław Sikorski apelował „o więk-
sze przywództwo Niemiec w Europie”.

Także zmiany i modernizacja polskiej ar-
mii nie napawają radością naszego wschod-
niego sąsiada. Gniew Kremla musi budzić 
coraz bardziej realna obecność wojsk amery-
kańskich nad Wisłą.

Oba sąsiednie mocarstwa na pewno nie po-
zostają obojętne wobec zmian w naszym kra-
ju. Widać to zarówno po wzmożonej aktyw-
ności rosyjskich trolli w polskich portalach 
społecznościowych, jak też po agresji, z jaką 
nowe polskie władze są atakowane w pol-
skojęzycznych mediach wydawanych przez 
niemiecki kapitał. Ton rosyjskiej propagandy 
szeroko rozbrzmiewa w postkomunistycznej 
telewizji TVN. Polskie dążenia do uniezależ-
nienia się od dostaw gazu z Rosji i jego redy-
strybucji przez system niemieckich gazocią-
gów także nie są odbierane z entuzjazmem 
w stolicach naszych sąsiadów.

Przeciwdziałanie
Najgorszym dziś rozwiązaniem byłoby spro-
wokowanie ulicznych starć. Totalnej opozycji 
właśnie o to chodzi. Tak więc wszyscy, któ-
rzy popierają nowe polskie władze, powinni 
zachować zimną krew i nie odpowiadać na 
poziomie emocji, jak to proponują dziś ulicz-
ni bojówkarze. Wszak im właśnie chodzi o to, 
aby polała się krew, aby doszło do walk pomię-
dzy zwolennikami i przeciwnikami rządu. Oni 
chcą sprowokować zamęt i strach. Obrońcy 
niepodległości Polski muszą im odpowiedzieć 
spokojem i odwagą w reformowaniu kraju.
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H enryk Gnoiński urodził się  
1 października 1891 roku w Jó-

zefowie koło Łodzi. Dwadzieścia 
lat później rozpoczął studia na 
Wydziale Lekarskim Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Po trzech latach wybuch I wojny 
światowej przerwał naukę. Medyk 
przeprowadził się do Warszawy, 
gdzie rozpoczął pracę – najpierw 
w pracowni rentgenowskiej Szpi-
tala „Dzieciątka Jezus”, później 
jako lekarz dyżurny na oddziałach 
zakaźnych w Szpitalu Zakaźnym 
Wolskim. Po wojnie wrócił do 
Krakowa i na swojej macierzystej 
uczelni w maju 1922 roku uzyskał 
tytuł doktora. Sprawy rodzinne 
spowodowały, że wrócił do War-
szawy. Został asystentem prof. 

Franciszka Venuleta w Katedrze 
Patologii Uniwersytetu War-
szawskiego i u prof. Kazimierza 
Rzętkowskiego w Klinice Chorób 
Wewnętrznych Szpitala Święte-
go Ducha – pierwszej naukowej 
placówce internistycznej w War-
szawie. W 1931 roku napisał pracę 
habilitacyjną pt. „Przemiana wę-
glowodanowa a układ siateczko-
wo-śródbłonkowy”. Po habilitacji 
podjął pracę w zakładzie o nazwie 
„Towarzystwo Przemysłu Che-
micznego i Farmaceutycznego d. 
Magister KLAWE S.A. w Warsza-
wie (późniejsza „POLFA”).

Przełom w konserwowaniu krwi
Kiedy w 1918 roku Polska odzy-
skała niepodległość, trzeba było 

od podstaw budować struktury 
państwa zniszczone przez zabor-
ców. Organizowano też szpitale, 
pomoc medyczną, a wielu starało 
się przy tej okazji wprowadzić do 
powszechnego stosowania zdo-
bycze światowej medycyny. Byli 
wśród nich entuzjaści transfuzji 
krwi, do których należał dr Gno-
iński. Po I wojnie światowej krwio-
lecznictwo przestało być metodą 
eksperymentalną.

W  1919 roku powstał Polski 
Czerwony Krzyż. Ta najstarsza 
polska organizacja humanitarna 
organizowała medyczne zabezpie-
czenie dla armii i ludności cywil-
nej, podjęła walkę z epidemiami, 
szkoliła pielęgniarki, otwierała 
szpitale. Krwiodawstwo trak-
towano wtedy marginalnie, 
jednak w  latach trzydziestych, 
w  obliczu zbliżającej się wojny 
oraz upowszechniania transfu-
zjologii, pojawiły się głosy ape-
lujące o bardziej zorganizowane 
działanie w  tej kwestii. W  1935 
przy Szpitalu PCK w Warszawie 
powstał Instytut Przetaczania 
Krwi, a  jego dyrektorem został 
dr Henryk Gnoiński. W tym cza-
sie napisał popularną broszurę 
„O przetaczaniu krwi”, która dała 
nowe spojrzenie na krew jako śro-
dek leczniczy i stała się począt-
kiem praktycznego realizowania 
idei honorowego krwiodawstwa. 
W instytucie prowadził m.in. ba-
dania nad regeneracją krwi po jej 
dużych utratach i pod wpływem 
podania krwi świeżej oraz kon-
serwowanej. Powstała kolejna 
publikacja pt. „Rozwój idei prze-
taczania krwi”. Na II Międzyna-
rodowym Kongresie Przetaczania 
Krwi w Paryżu w 1937 roku ogłosił 
wyniki swoich badań nad krwią 
konserwowaną, które wzbudziły 

ogólne zainteresowanie. Wygło-
sił referat „Krew konserwowana 
powyżej 3 miesięcy – zmiany za-
chodzące i jej wartość lecznicza”. 
Ta praca, wydrukowana w 1938 
roku w  czasopiśmie „Le Sang”, 
stanowiła przełom w technologii 
dłuższego konserwowania krwi. 
Już wówczas z  krwi konserwo-
wanej metodą dra Henryka Gno-
ińskiego często korzystał Szpital 
PCK w Warszawie.

Instytut PCK bardzo szybko 
zyskał dobrą opinię i oceniany 
był jako jedna z najlepszych pla-
cówek tego typu w Europie. Kon-
serwowano krew zarówno na 
potrzeby wojska, jak i lecznictwa 
cywilnego. Do wybuchu II wojny 
światowej dr Henryk Gnoiński 
przeprowadził jeszcze wiele ba-
dań nad krwią, które miały na 
celu bezpieczniejsze wykorzy-
stywanie jej w lecznictwie.

Krew ratunkiem dla rannych 
żołnierzy
Kiedy wybuchła II wojna świato-
wa, dr Henryk Gnoiński ruszył 
organizować stacje przetaczania 
krwi m.in. w Lublinie, Zamościu, 
Łucku i Wilnie. Dawców było wielu, 
bo krew była pilnie potrzebna dla 
rannych żołnierzy ewakuowanych 
z frontu. W czasie okupacji doktor 
pracował w  tajnych oddziałach 
wojskowych, od 1942 roku jako 
Szef  Sanitarny Komendy Głównej 
Batalionów Chłopskich. Przeszko-
lił kilkadziesiąt instruktorek i około 
ośmiu tysięcy sanitariuszek, które 
pełniły służbę sanitarną w  od-
działach Batalionów Chłopskich 
i w swoich wsiach. Po wojnie to 
właśnie one były pionierkami 
oświaty sanitarnej na wsi.

W latach 1943–1944 dr Gnoiń-
ski wykładał na tajnych komple-
tach uniwersyteckich patologię 
ogólną i doświadczalną. W 1944 
roku rozpoczął pracę w Zarządzie 
Głównym PCK w Warszawie i or-
ganizował Stacje Konserwowania 
Krwi. Do końca życia działalność 
prof. dra Henryka Gnoińskiego 
była związana ze służbą krwi 
i aktywnością w PCK. Kilka dni 
przed tragiczną śmiercią został 
mianowany profesorem patolo-
gii ogólnej w Akademii Medycz-
nej w Gdańsku. Zmarł 19 sierpnia 
1946 roku wskutek ran odniesio-
nych w wypadku samochodowym 
na trasie Warszawa – Gdańsk. 
ŹRÓDŁO: SHDKRP.PL

WWW.KASASTEFCZYKA.PL

HISTORIA

W dzisiejszych czasach zorganizowane honorowe krwiodawstwo jest 
czymś naturalnym. Jednak sto lat temu nie było to tak oczywiste, choć-
by dlatego, że nie znano takich metod konserwowania krwi, by można 
ją było przechowywać przez dłuższy czas. Do opracowania tych metod 
przyczynił się prof. dr Henryk Gnoiński, lekarz hematolog i serolog, 
który był prekursorem honorowego krwiodawstwa w Polsce. 
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Podarował krew obrońcom  
Ojczyzny i ich potomkom
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1 sierpnia 1944 – poległa w powstaniu 
warszawskim Wanda Chodkowska, 
siostra Anicilla ze Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Uro-
dziła się 25 marca 1905 w Krzepicach, woj. 
kieleckie. Była absolwentką Centralnego 
Instytutu Wychowania Fizycznego w War-
szawie. Była też sanitariuszką w Wojskowej 
Służbie Kobiet Obwodu I Śródmieście AK.  
1 sierpnia 1944 wyszła do rannego na ul. 
Gęstej wraz z urszulińskimi sanitariuszka-
mi: Zofią Bagińską, Marią Deymer i Jadwigą 
Frankowską. Wszystkie zginęły obrzucone 
granatami przez Niemców w pierwszym dniu 
i pierwszej godzinie powstania warszawskie-
go. Zofia Bagińska, siostra Maria, „Tere-
sa” urodziła się 20 marca 1915 roku w Rosji. 
Kontakt ze zgromadzeniem nawiązała po-
przez Stowarzyszenie Młodych Polek. Była 
wychowawczynią w przedszkolu. W 1944 
przyjechała do Warszawy. Poległa, śpiesząc 
z pomocą. Maria Deymer, siostra Dolores 
urodziła się 15 maja 1915 w Stambule, w Tur-
cji. Córka lekarza Mehmeta Şefika, muzułma-
nina, Turka i Leokadii Sternickiej, poetki. Ab-
solwentka liceum francuskiego i romanistyki 
UW. Ukończyła średni kurs Wyższej Szkoły 
Muzycznej. W 1939 wstąpiła do Zgromadze-
nia, gdzie odbyła nowicjat i złożyła pierwsze 
śluby zakonne. Zginęła, śpiesząc do ranne-
go. Jadwiga Frankowska, siostra Wisia, 
urodziła się 1 marca 1921 roku. Mieszkanka 
Warszawy, absolwentka liceum imienia Kró-
lowej Jadwigi. Była zastępową w 14. Warszaw-
skiej Żeńskiej Drużynie Harcerek. Ukończyła 
roczny Kurs Nauczycielski Sióstr Urszulanek 
SJK i poprosiła o przyjęcie do zgromadzenia. 
Postulat rozpoczęła 31 maja 1944. Dwa mie-
siące później poświęciła swoje życie, niosąc 
pomoc. Siostry spoczywają w grobowcu Zgro-
madzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Ko-
nającego na warszawskim Bródnie.

6 sierpnia 1944 – poległa w powstaniu 
warszawskim Magdalena Morawska, 
ps. „Magda”. Urodziła się 20 sierpnia 1922 
roku jako córka dyplomaty, wiceministra 
skarbu i  działacza organizacji rolniczych 
Kajetana Morawskiego. Była prawnuczką 
czterech generałów: Jana Henryka Dąbrow-
skiego, Franciszka Morawskiego, Karola 
Turno i Dezyderego Chłapowskiego. Poetka, 
będąca pod wpływem twórczości i osoby Jana 
Lechonia. W czasie okupacji znalazła się u ro-
dziny w Małej Wsi pod Grójcem, a następnie 
w Warszawie. Warszawskie mieszkanie Mo-
rawskich było konspiracyjnym punktem kon-
taktowym oraz schronieniem dla przybywa-
jących z Londynu cichociemnych. W związku 
z biegłą znajomością francuskiego i niemiec-
kiego powierzano jej zadania wywiadowcze 
w Hamburgu i Berlinie. W 1943 udało jej się 
podjąć pracę telefonistki w mieszczącym się 
na Mokotowie przedstawicielstwie szwaj-
carskiej firmy farmaceutycznej La Roche. 
Dzięki dokonanemu przez nią rozpoznaniu 
możliwe było sprawne przeprowadzenie 
akcji i zdobycie dla Kedywu dużej ilości le-
ków oraz środków opatrunkowych. Magda 
była również przewidziana jako łącznicz-
ka oddziału osłonowego w  planowanym 
odbiciu więźniów z Pawiaka. Akcja jednak 
w ostatniej chwili została odwołana. Część 
żołnierzy osłony skoncentrowanej w rejo-
nie cmentarza Powązkowskiego zginęła. 
Magda, wysłana z meldunkiem wcześniej, 
ocalała. W powstaniu warszawskim pełniła 
funkcję łączniczki dowódcy Zgrupowania 
„Radosław”, a  jej młodszy brat Maciej był 
gońcem Polskiego Czerwonego Krzyża. 
6 sierpnia 1944 roku na ul. Okopowej 41 
Magda została śmiertelnie raniona odłam-
kiem w brzuch. Zmarła w Szpitalu św. Jana 
Bożego. Została pochowana na Powązkach.  
Źródło: www.1944.pl

28 sierpnia 1944 – poległa w  powsta-
niu warszawskim Hanna Petrynowska 
z  domu Żabińska, ps. „Rana”, „Maria 
Rana”, „dr Rana”. Urodziła się 23 lutego 1901 
roku w Warszawie. W 1918 ukończyła pen-
sję panny Hewelkówny. W latach 1918–1924 
studiowała na Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu Warszawskiego, gdzie 6 grudnia 1924 
uzyskała dyplom doktora wszech nauk le-
karskich. Od 1925 była lekarzem rejonowym 
Miejskiej Pomocy Lekarskiej w Warszawie 
oraz pracowała w Ubezpieczalni Społecznej. 
Od 1940 lekarz fabryczny Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych przy ul. Sanguszki 
1. Równocześnie szef sanitariatu grupy 
specjalnej PWB/17/s mjr. „Pełki”. Od chwili 
zdobycia przez oddziały powstańcze kom-
pleksu PWPW (2 sierpnia 1944) zorganizo-
wała w podziemnym schronie szpital polowy, 
którym kierowała do 28 sierpnia. Wszystkie 
relacje opisujące działania dr „Rany” zgod-
nie podkreślają jej niezwykłe poświęcenie. Po 
wycofaniu oddziałów AK nie opuściła swo-
ich podopiecznych – dobrowolnie pozostała 
z najciężej rannymi. W chwili wtargnięcia 
niemieckiego oddziału do schronu PWPW 
wykonywała zabieg chirurgiczny. Na roz-
kaz odstąpienia od rannego odpowiedziała 
po niemiecku, że nie odstąpi, dopóki nie 
dokończy zabiegu. Po tych słowach została 
zastrzelona z pistoletu. Pozostałych ok. 30 
rannych i sanitariuszki Niemcy wymordo-
wali granatami ręcznymi. Do dziś nie usta-
lono miejsca jej pochowania, istnieje jedynie 
grób symboliczny. Przeszła do legendy po-
wstania warszawskiego jako jedna z najbar-
dziej bohaterskich jego postaci. Jej mąż, dr 
Marian Petrynowski, przedwojenny lekarz 
zakładowy Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych, zginął w niemieckim obozie 
koncentracyjnym Mauthausen w 1940 roku.  
Źródło: www.1944.pl 
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P rzyszedł na świat 9 marca 1921 roku, 
w biednej rodzinie zubożałej szlachty we 

wsi Grabowo Stare, w gminie Zawady, w po-
wiecie łomżyńskim. Był synem Jana i Stefa-
nii z Wądołowskich. Staszek ukończył cztery 
oddziały szkoły powszechnej. Po zakończeniu 
nauki pracował na roli w gospodarstwie ro-
dziców. Po wybuchu wojny początkowo uczył 
się i pracował jako stolarz, po czym wrócił do 
pracy na roli.

Początek walki
W 1943 roku Grabowski związał się z narodo-
wym podziemiem i złożył przysięgę Narodo-
wej Organizacji Wojskowej. Wstąpił w szeregi 
Komendy Powiatu Narodowej Organizacji 
Wojskowej (KP NOW) Wysokie Mazowieckie 
i przyjął pseudonim „Wiarus”. 

W czasie niemieckiej okupacji działalność 
w konspiracji ograniczała się do szkoleń woj-
skowych i gromadzenia broni. Latem 1944 roku, 
gdyby na Białostocczyznę wkroczyły oddziały 
Armii Czerwonej, „Wiarus” miał już bogate do-
świadczenie konspiracyjne. W 1945 roku trafił 
do nowo założonego Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego (NZW). Był żołnierzem 2 kompanii 
obejmującej teren gm. Zawady, której dowódcą 
był Adam Kotowski, ps. „Kłos”. 

To wówczas po raz pierwszy „Wiarus” 
chwycił za broń. W listopadzie 1945 roku do-
łączył do powiatowego oddziału Pogotowia 
Akcji Specjalnej (PAS), którą dowodził wach-
mistrz „Stalowy” (NN). To w jego szeregach 
wziął udział m.in. w rozbiciu 11 listopada 1945 
posterunków Milicji Obywatelskiej w  Po-
świętnem oraz Sokołach. Na początku stycz-
nia 1946 został tymczasowo zdemobilizowa-
ny, jednak już w końcu miesiąca ponownie 
zasilił szeregi odbudowanego oddziału. 

Od lutego 1946 roku wraz z żołnierzami 
„Stalowego” Grabowski dołączył do zgrupo-
wania PAS w Okręgu NZW Białystok – 3 Bry-
gady Wileńskiej, dowodzonej przez słynnego 
kpt. Romualda Rajsa „Burego”. Wziął udział 
w rajdzie przez teren byłych Prus Wschod-
nich, gdzie uczestniczył m.in. w bitwie pod 

Orłowem, stoczonej 16 lutego 1946 roku. Prze-
ciwko 3. Brygadzie Wileńskiej stanęła wów-
czas grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeń-
stwa wraz z pododdziałem NKWD (Ludowego 
Komisariatu Spraw Wewnętrznych). Bezpiece 
udało się wówczas zlikwidować część oddzia-
łu „Burego” (źródła nie są tu w pełni zgodne 
co do liczby zabitych partyzantów, miało ich 
zginąć od 16 do 22, a trzech dostało się do 
niewoli).

Choć w wielu raportach zachowały się re-
lacje pokazujące niezwykłą brawurę, to widać 
też, że „”Wiarus” nie zawsze potrafił zacho-
wać zimną krew: „»Wichura« z bergmanem 
w  ręce, biegnąc schylony przez podwórze, 

aby dostać się na drugą stronę ulicy, patrzy 
a  tu w  załomie stodoły stoi przestraszony 
»Wiarus«, a u jego stóp leży niemiecki lmg, 
z wyciągniętą na zewnątrz taśmą. Wkurzyło 
go to. »To ty, k…, zamiast strzelać« – krzyczy 
wściekły – »d… wtuliłeś w kąt i stoisz sobie«. 
»Taśma wywaliła mi się z osłony« – odpowiada 
skonfundowany »Wiarus«. »To wal bez osłony 
draniu. Taśma i tak będzie szła«. Ale w tym 
czasie nadbiegł »Gołąb« i zabrał mu ten lmg 
zostawiając w zamian swoją pepeszę”.

Demobilizacja
Po rozbiciu i rozproszeniu oddziału „Wiarus” 
powrócił na teren powiatu wysokomazowiec-
kiego, gdzie zasilił szeregi terenowej 2 kompa-
nii, której dowódcą był kpr./plut. Lucjan Gra-
bowski, ps. „Wybicki”. Od tego czasu Grabowski 
używał fałszywej tożsamości i występował jako 
Franciszek Czarnowski. Pod koniec lipca 1946 
roku został awansowany na plutonowego i ob-
jął dowództwo 328 drużyny w batalionowym 
oddziale PAS dowodzonym przez plut. „Wybic-
kiego”. Wraz z oddziałem wziął wówczas udział 
m.in. w rozbiciu 30 sierpnia 1946 r. posterunku 
MO w Surażu (pow. Białystok). 

Przeprowadzoną wtedy akcję tak wspomi-
nał Lucjan Grabowski: „»Wiarus« i tym razem 
poprowadził drużynę szturmową […]. Drużyna 
szturmowa znajdowała się już w obrębie poste-
runku, cisza panowała zupełna. Rozstawiłem 
erkaemy wycelowane w okna i dopadłem chłop-
ców z drużyny – kręcili się wokół budynku, nie 
mogąc w żaden sposób wejść do środka. Drzwi 
na parterze pozamykane, w  oknach kraty. 
Z drugiej strony budynku dobiegają mnie jakieś 
głosy. Biegnę tam i widzę »Wiarusa« z cztere-
ma chłopcami, trzymają automaty wycelowane 
w wartownika stojącego  na balkonie. »Wiarus« 
trzyma wartownika na muszce i nie pozwala 
mu się ruszyć. Szybko oceniłem sytuację, pod-
szedłem bliżej i kazałem wartownikowi udać 
się natychmiast do komendanta posterunku 
i zakomunikować mu, że wzywam go na balkon 
[…]. Upłynęły może dwie minuty i na balkonie 
ukazał się komendant. Przedstawiłem mu się 
jako [kpt. Romuald Rajs] »Bury« i wezwałem go 
do natychmiastowego poddania posterunku. 
Oświadczyłem, że o ile wykona mój rozkaz, zo-
stawię wszystkich przy życiu. Drżącym głosem 
prosił o słowo honoru, że dotrzymam obietni-
cy. Dałem słowo i po chwili cały posterunek był 
w naszych rękach”.

„Wiarus” bardzo szybko stał się jednym 
z najważniejszych i najodważniejszych żoł-
nierzy oddziału, choć miał ogromne proble-
my z dyscypliną. Antoni Makowski „Wichura” 
wspominał później: „Zjawił się wówczas także 

HISTORIA

„Szalony Stasiek”
Stanisław Franciszek Grabowski ps. „Wiarus”, to jeden z najbardziej walecz-
nych, szaleńczo wręcz odważnych, żołnierzy podziemia niepodległościowego. 
Jego akcje bojowe na ziemiach północnego i wschodniego Mazowsza i Podla-
sia przyniosły mu ogromną sławę wśród miejscowej ludności. Nic dziwnego, 
wykazywał się ogromną brawurą i ułańską fantazją. 

 Do dziś opowiada się  
na Podlasiu opowieści  

o jego niezwykłym 
szczęściu i brawurze,  

dzięki którym 
kilkadziesiąt razy 

wymykał się z zasadzek 
i pułapek zastawianych 

przez bezpiekę 

Wymierzał chłostę komunistom na wiecach
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»Wiarus« ze swoim patrolem, któ-
rym dowodził od czasu wyprawy 
»Burego« do Prus. Omawiając 
sytuację w terenie, zgadano się 
o komendancie posterunku MO 
w Rutkach. Był nim niejaki Bańko 
[właśc. Bańka]. Ponoć był straszny 
pies na ludzi, czepiał się wszyst-
kich za byle co, odgrażał się, że 
on z tymi bandytami to sam skoń-
czy. »Wiarus«, jako że zawsze był 
szybki w takich sprawach, mówi: 
»Trzeba by go było panie pułkow-
niku sprzątnąć«. Na co Komen-
dant odpowiedział: »Nie ryzykuj 
niepotrzebnie. Tam jest sporo mi-
licji«. Ale »Wiarus« (którego nie 
bez podstaw nazywano przecież 
»Szalonym«) odpowiedział: »A ja 
go mogę nawet i dzisiaj sprzątnąć. 
Ot zaraz wezmę ludzi i pojadę«. 
Ale płk. »Błękit« nie chciał na to 
pozwolić. Jeszcze trochę porozma-
wiali, po czym odjechał. »Wiarus« 
nie miał zamiaru posłuchać tych 
zaleceń. Nie zważając na nic jesz-
cze tego samego dnia pojechał do 
Rutek. Ubrał ludzi w białe płasz-
cze, aby nie byli widoczni na 
śniegu. Podwody zostawili pod 
wsią, na akcję ruszyli pieszo. Pod 
samym posterunkiem pokładli się 
na śniegu i czekali. Po jakimś cza-
sie nadszedł Bańko. Stał tuż obok 
nich i  nic nie zauważył. Wtedy 
»Wiarus« kropnął go […]”.

Po tej akcji „Wiarus” udał się 
do swoich przełożonych (ko-
mendantem powiatu NZW Wy-
sokie Mazowieckie był wówczas 
por. Bolesław Skaradziński, ps. 
„Sterny”), żeby pochwalić się 
sukcesem. Czekało go jednak 
duże zaskoczenie, bo komendant 
zarzucił mu niesubordynację 
i mocno zganił przy wszystkich 
żołnierzach oddziału: „Jak  bę-
dziesz draniu podskakiwał i robił 
akcje bez rozkazu, to w łeb dosta-
niesz i koniec pieśni będzie. Masz 
słuchać rozkazów. Amnestia za 
pasem, a ty takie rzeczy wypra-
wiasz – miał wówczas powiedzieć 
»Sterny«”.

Amnestia
Po ogłoszeniu tzw. „amnestii”, 
wiosną 1947 roku, doszło do rozła-
mu w oddziałach Komendy Powia-
tu „Mazur”. Niektórzy partyzanci 
zdecydowali się na przerwanie 
dalszej walki, inni chcieli pozo-
stać w konspiracji. Ujawnienie się 
wybrał również „Wiarus”, który 
14 kwietnia 1947 roku stawił się 

przed  komisją amnestyjną Powia-
towego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego (PUBP) w  Białym-
stoku i dopełnił przewidzianych 
formalności. 

Choć „Wiarus” stał się znów 
Stanisławem Grabowskim, to po 
chwili wrócił do wojaczki. Nie 
są dziś do końca jasne powody 
i bezpośrednia motywacja jego 
zachowania. Wiadomo jedynie, 
że Grabowski padł ofiarą brutal-
nego pobicia przez miejscowych 
oprychów. Nie wiemy, czy była to 
prowokacja Urzędu Bezpieczeń-
stwa, która w ten sposób często 
mściła się na polskim podziemiu, 
czy zwyczajny bandycki napad. 
Jedno jest pewne – ta napaść sta-
ła się dla „Wiarusa” sygnałem, 
że trzeba przywrócić porządek 
w  lokalnej społeczności. A  to 
Grabowski najlepiej umiał robić 
jako żołnierz. Dlatego stopnio-
wo rozbudowywał swój oddział, 
który w  szczytowym okresie 
działalności liczył łącznie kil-
kunastu partyzantów, a ogółem 
przez jego szeregi przewinęły się 
co najmniej 34 osoby. 

Koniec marca 1948 roku to 
kolejny awans – „Wiarus” został 
sierżantem, a  28 października 
1948 mianowano go szefem PAS 
KP „Mazur” (najprawdopodobniej 
w tym czasie otrzymał również 
awans do stopnia podporucz-
nika). „Wiarus” bardzo często 
organizował akcje zaczepne 
przeciwko milicji obywatelskiej 
i starał się jednocześnie unikać 
potyczek swoich ludzi z grupami 
operacyjnymi KBW i UB. Ogółem 
badacze przyznają, że oddziały 
Grabowskiego odpowiadają za co 
najmniej 35 „gwałtownych zama-
chów”, podczas których zginęło 
łącznie 8 funkcjonariuszy MO 
oraz dwóch żołnierzy KBW. 

Najsłynniejsza akcja oddzia-
łów „Wiarusa” to opanowanie 
Jedwabnego (pow. Łomża), do 
którego Grabowski wkroczył 29 
września 1948 roku. Udało mu 
się przerwać łączność przewo-
dową i wystawić ubezpieczenia 
na drogach dojazdowych. Po ata-
ku na miejscowość rozbił Urząd 
Gminy, Urząd Pocztowy i Gminną 
Spółdzielnię „Samopomoc Chłop-
ska”. Na rynku zorganizowany 
został wiec, na którym rozrzu-
cono ulotki, a „Wiarus” wezwał 
ludność do stawiania oporu wła-
dzom komunistycznym.

Działalność zbrojna oddziałów 
„Wiarusa” trwała blisko pięć lat. 
Wojewódzki Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Białymstoku 
uznawał wówczas Grabowskiego 
i jego ludzi za jednych z najbar-
dziej niebezpiecznych na terenie 
województwa. Prosty chłopak 
z Podlasia pogrywał z bezpieką 
i  był nieuchwytny dla komuni-
stów. Jeszcze za życia został legen-
dą podziemia. Wśród miejscowej 
ludności był niemal tak popu-
larny jak „Ogień” na Podhalu czy 
„Major Ponury” w Górach Świę-
tokrzyskich. Do dziś opowiada 
się na Podlasiu opowieści o jego 
niezwykłym szczęściu i  brawu-
rze, dzięki którym kilkadziesiąt 
razy wymykał się z zasadzek i pu-
łapek zastawianych przez bezpie-
kę. Przez swój niekonwencjonalny 
styl, wielką bezkompromisowość 
w bojach z komunistami i despe-
rackie próby podejmowanej walki 
(np. wysadzane domy pracowni-
ków bezpieki), okoliczna ludność 
nazwała go „Szalonym Staśkiem”. 

Zanim go ujęto i  zamordo-
wano, prześladowano rodzinę 

„Wiarusa”. Zniszczono dom jego 
rodziców, uwięziono siostry, 
w końcu eksmitowano jego bli-
skich i przeniesiono ich na tzw. 
Ziemie Odzyskane. Liczba ludno-
ści cywilnej, która miała pomagać 
„Wiarusowi” – zdaniem bezpieki 
– została określona na 238 osób. 
Poddawano ich – w różnym stop-
niu – różnorodnym naciskom 
i represjom. 

Oddział „Wiarusa” ostatecznie 
zlikwidowano 22 marca 1952 roku 
w Babinie, a bezpośrednim powo-
dem zasadzki była zdrada kobie-
ty, którą bezpieka podsunęła do 
oddziału „Wiarusa”. Grabowski 
razem z dwoma innymi partyzan-
tami zginął z bronią w ręku pod-
czas obławy. Do dziś nie odnale-
ziono miejsca jego pochówku. 
ARTUR CEYROWSKI
Źródła: Piotr Łapiński, „Stanisław 
Grabowski »Szalony«, »Szalony 
Stasiek«,  »Wiarus«”, prezydent.pl; 
Jerzy Kułak, „»Zwyczajny« resort. 
Studia o aparacie bezpieczeństwa 
1944-1956", Warszawa 2005; Ja-
kub Nawrocki, „Krucjata Szalonego 
Staśka", „Polska Zbrojna”.
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BYLIŚMY TAM

W  konkursie wzięły udział 23 Odblaskowe 
Patrole uczniów szkół podstawowych 

Mławy i powiatu. Podczas finału obecni byli 
przedstawiciele wszystkich patroli, tj. po-
nad 200 uczestników. „Odblaskową szkołą” 
został ogłoszony Zespół Placówek Oświato-
wych nr 2 w Mławie oraz Szkoła Podstawowa 
w Łomi. Tytuł „Odblaskowego superpatro-
lu” trafił do uczniów klasy II a i II e ZPO nr 
2 w Mławie oraz do uczniów klasy V Szkoły 
Podstawowej w Łomi. Wyróżnienie otrzy-
mali także najmłodsi uczestnicy konkursu 
– grupa pięciolatków ze Szkoły Podstawowej 

w Lipowcu Kościelnym, która z zaangażowa-
niem promowała bezpieczeństwo na drodze 
– również wśród dorosłych i zyskała uznanie 
samego wójta gminy Lipowiec Kościelny.

Organizatorem konkursu był starosta mław-
ski, burmistrz Mławy oraz komendant powia-
towy policji w Mławie. Konkursowi patrono-
wał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Ciechanowie.

Wielki finał wsparli również Kasa Stefczy-
ka i TUW SKOK. Zdjęcia i zabawa z Filipem 
były dużą radością dla dzieci. Każde dziecko 
otrzymało od Kasy Stefczyka upominki: opaski 

odblaskowe, kamizelki odblaskowe i książeczki 
wydane przez TUW SKOK „Bezpiecznie przez 
cały rok”.

– Włączyliśmy się w tę akcję, bo popieramy 
wszelkie działania, dzięki którym dzieci są bez-
pieczniejsze – zasad bezpieczeństwa powinny 
uczyć się od najmłodszych lat – mówi Monika 
Grzybicka, kierownik placówki przy ul. Żwirki 
15 w Mławie. 

Misja specjalna –     odblaskowy patrol
W Mławie odbył się IV wielki finał konkursu „Odblaskowa szkoła 
– czyli mali bohaterowie na odblaskowej misji” pod hasłem „Misja 
specjalna – odblaskowy patrol”. Do akcji włączyli się pracownicy 
placówki Kasy Stefczyka mieszczącej się przy ul. Żwirki 15 w Mła-
wie. Również dzięki nim dzieci są bezpieczniejsze.  
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Zachęcamy Członków i sympatyków 
Kasy Stefczyka do kontynuowania 
akcji. 
Listy gotowe do podpisu można 
otrzymać w placówkach Kasy Stef-
czyka. Pismo można też pobrać ze 
strony www.skef.pl oraz 
www.czasnafinanse.pl Listy za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej 
należy wysyłać 
na adres: Ewa Kopacz, Prezes Rady 
Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, 
al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 War-

O „Odblaskowej szkole” rozmawiamy 
z asp. Anną Pawłowską, rzecznikiem 
Komendy Powiatowej Policji w Mławie

– Czy dzieci nie nudzi hasło „bezpie-
czeństwo”?
– Akcja wzbudza duże zainteresowanie 
dzieci, ponieważ postawiliśmy na ich za-
angażowanie. W tegorocznej edycji były 
pomysłodawcami i same te pomysły re-
alizowały. Każdego roku robiliśmy coś 
innego, więc dzieci nie miały szansy się 
znudzić. Jedna z akcji polegała na tym, 
żeby dzieci nosiły elementy odblasko-
we –powstały więc odblaskowe patrole. 

Dzieci same sprawdzały w klasach, czy 
uczniowie mają te odblaski. Brały też 
udział w  konkursach towarzyszących 
akcji, np. w  plastycznym czy w  kon-
kursie na komiks poświęcony zasadom 
bezpieczeństwa. Elementów trwającego 
cztery lata konkursu było bardzo wiele. 
Nie było szans na nudę.

– Jakie pomysły na poprawę bezpie-
czeństwa miały dzieci w tej edycji kon-
kursu? 
– Najbardziej spektakularny w  ciągu  
8 miesięcy trwania konkursu był od-
blaskowy pokaz mody. To bardzo dobry 
pomysł, bo promował sposób ubierania 
się zapewniający bezpieczeństwo na 
drodze. Nawet maluchy z  przedszkola 
organizowały uliczne happeningi i prze-
prowadzały ankiety poświęcone temu, 
jak ważne są elementy odblaskowe. 
Rozdawały odblaski babciom i  dziad-
kom. Starsze dzieci organizowały dla 
młodszych zajęcia profilaktyczne. Przy-
gotowywały szkolne gazetki na temat 
bezpieczeństwa. Tworzyły też Panów 
Stopków (pan, który przeprowadza dzie-
ci przez przejście dla pieszych) z różnych 
surowców, np. z  patyczków po lodach 
i ubierały oczywiście w elementy odbla-
skowe. Potem organizowały w szkołach 
wystawy swoich dzieł. Były przedsta-
wienia szkolne na temat bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, które dzieci przygo-
towywały na podstawie własnych sce-
nariuszy. Właściwie wszystkie działania 
dzieci wiązały się z  bezpieczeństwem: 
wiosną tradycyjnemu topieniu Marzan-
ny towarzyszył odblaskowy happening, 
a  na święta Bożego Narodzenia ubrały 
choinkę od stóp do głów na odblaskowo. 

Było mnóstwo różnych pomysłów 
i  działań, które można było śledzić 
i  lajkować na bieżąco na naszym pro-
filu na Facebooku „Policja Mława” i  na  

www.mazowiecka.policja.gov.pl. Każda 
akcja była przez nas oceniana i punkto-
wana – dzięki temu mamy zwycięzców. 
Co ciekawe – w  poprzedniej edycji jed-
ną z akcji było nakręcenie smartfonem 
filmu profilaktycznego. Jeden z  tych 
filmów zyskał uznanie nawet w Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w  Radomiu. 
Ten film (za zgodą autorów) jest wy-
korzystywany podczas zajęć profilak-
tycznych, które prowadzimy na terenie 
całego powiatu. Spodobał się w  całym 
garnizonie mazowieckim. 

– Czy takie akcje przynoszą efekty? 
Czy mniej jest wypadków z  udziałem 
dzieci? 
– Od dawna nie zanotowaliśmy żadne-
go poważnego zdarzenia z  udziałem 
dziecka. Mamy za to sygnały, że dzieci 
upominają dorosłych na przejściach dla 
pieszych. Doszło więc do odwrócenia ról 
– dzieci zaczynają dbać o  bezpieczeń-
stwo dorosłych. 

– Jak rozpoczęła się współpraca policji 
z mławską placówką Kasy Stefczyka? 
– Pracownicy mławskiego oddziału za-
proponowali nam kilka lat temu wspólną 
akcję profilaktyczną. Razem jeździliśmy 
na spotkania dotyczące bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Dzięki Kasie Stefczy-
ka dzieci zostały wyposażone w elemen-
ty odblaskowe i  książeczki poświęcone 
bezpieczeństwu. Kiedy rozkręciła się 
akcja „Odblaskowa szkoła”, okazało 
się, że jej finały są wręcz świętem bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. Co roku 
zapraszamy do udziału w  tym święcie 
wiele instytucji – Kasa Stefczyka odpo-
wiedziała na to zaproszenie wielokrot-
nie. Dzięki tej współpracy m.in. wszyscy 
uczestnicy ostatniego finału (ponad 200 
osób) otrzymali odblaskowe zestawy 
i gadżety poświęcone bezpieczeństwu. 

 Krzysztof  Bendyk, starszy opiekun finansowy 
w mławskiej placówce Kasy i asp. Anna Pawłowska, 
rzecznik KPP w Mławie

INFOLINIA 801 600 100 CZAS STEFCZYKA 25

BYLIŚMY TAM

Misja specjalna –     odblaskowy patrol
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W  tym roku Saltus Ubezpieczenia włączyły 
się ponownie do organizacji IV już edycji 

wydarzenia, będącego inicjatywą czytelniczą 
organizowaną przez wydawnictwo Zysk i S-ka 
oraz agencję Zysk Media. „Lato z Książką” to 
cykl festynów organizowanych w okresie wa-
kacyjnym w najpopularniejszych miejscowo-
ściach wypoczynkowych w Polsce.

P rogram tych wydarzeń kierowany jest do 
każdego miłośnika literatury, bez znaczenia 
czy jest to wielbiciel powieści grozy, biografii 

znanych ludzi, kryminałów czy fantasy. Każ-
dy miłośnik literatury może oddać się przy-
jemności uczestnictwa w organizowanych 
wydarzeniach. Również dzieci mają okazję 
się zapoznać z poezją pisaną dla nich przez 
wybitnych polskich pisarzy. 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, fe-
styny odbywają się w czterech popularnych 
wśród polskich turystów miejscowościach: 
w Łebie, Szczyrku, Ustroniu oraz Mikołajkach. 
Za nami są już wydarzenia w  Łebie, gdzie 

można było zapoznać się m.in. z twórczością 
Krzysztofa Skiby, Krystyny Mazurówny, Wacła-
wa Holewińskiego, Radosława Piwowarskiego, 
Tadeusza Woźniaka czy Ryszarda Czarneckie-
go. Zorganizowana została również sprzedaż 
książek. Każdego dnia odbywały się gry i zaba-
wy dla najmłodszych, łamigłówki, czytanie po-
ezji Juliana Tuwima oraz wiele innych atrakcji. 
Podobnie było także w Ustroniu, gdzie można 
było dowiedzieć się czegoś „O tajemnicach 
rodu Kossaków” (Joanna Jurgała Jureczka) czy 
zabawić dzieci „Powtarzankami i śpiewankami 
dla najmłodszych” autorstwa Pana Pierdziołki. 
Mimo że w każdym mieście programy są po-
dobne, to jednak różnią się od siebie w zakresie 
proponowanych dzieł literackich. Co istotne, 
mimo że całe przedsięwzięcie organizowane 
jest w typowo turystycznych miejscowościach, 
nie jest skierowane jedynie do wczasowiczów. 
Częstymi gośćmi są miejscowi miłośnicy litera-
tury, którzy z ochotą zapoznają się z prezento-
waną twórczością

Warto dodać, że „Lato z Książką” organizo-
wane przez wydawnictwo Zysk i S-ka to jedyna 
inicjatywa czytelnicza w kraju organizowana na 
taką skalę.

– Konsekwentnie angażujemy się w projekty 
wspierające i popularyzujące czytelnictwo w Pol-
sce, zarówno w dużych ośrodkach miejskich, 
jak i wśród społeczności lokalnych – zaznacza 
Aleksandra Juszczak, manager ds. PR Saltus 
Ubezpieczenia.

Tegoroczna edycja „Lata z Książką” zamknię-
ta zostanie 20 sierpnia w Mikołajkach, gdzie 
odbędą się ostatnie festyny. Saltus Ubezpiecza 
zaprasza wszystkich wczasowiczów do uczest-
nictwa w wakacyjnym spotkaniu z literaturą. 

„B ezpieczne wakacje” to cykl 
artykułów ostrzegających 

czytelników o zagrożeniach czy-
hających w okresie wakacyjnym. 
Autorzy przestrzegają przed nie-
bezpieczeństwami związanymi 
m.in. z warunkami klimatycznymi, 
wzmożoną aktywnością i rozluź-
nieniem wczasowiczów, a  także 
kradzieżami czy chorobami oraz 
niefrasobliwymi kierowcami. 
Porady, przy których tworzeniu 
współpracowali pracownicy SKOK 
Ubezpieczenia, charakteryzują się 

wysokim stopniem fachowości. 
Zwracają uwagę nie tylko na ewi-
dentne zagrożenia, o których na co 
dzień zapominamy, lecz także na te 
mniej oczywiste, jak np. powikła-
nia po ugryzieniach kleszczy, które 
z roku na rok stanowią coraz więk-
sze zagrożenie. Celem kampanii 
informacyjnej było przestrzeżenie 
czytelników i mieszkańców Podla-
sia, do których pismo jest skierowa-
ne, przed zagrożeniami związanymi 
z odpoczynkiem w miesiącach let-
nich. Akcja wpisuje się w politykę 

społeczną SKOK Ubezpieczenia, 
promującą podstawowe zasady 
bezpiecznego zachowania wśród 
dzieci i dorosłych. Przestrzeganie 
tych zasad może pomóc w unik-
nięciu wypadków, których często-
tliwość występowania zwiększa się 
wraz z nadejściem lata. Nie jest to 

jednak jedyna prewencyjna aktyw-
ność ubezpieczyciela. Obok akcji 
„Bezpieczne wakacje” SKOK Ubez-
pieczenia promuje również prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa 
w takich kampaniach, jak bardzo 
popularna akcja „Bezpieczeństwo 
na drodze”. 

BYLIŚMY TAM

WWW.KASASTEFCZYKA.PL

Bezpieczne wakacje

Lato z książką

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako 
smakujesz, aż się zepsujesz” – pisał w XVI 
wieku Jan Kochanowski. Słowa te przyświecają 
również corocznej kampanii wakacyjnej orga-
nizowanej przez „Tygodnik Podlaski”, w którą 
prężnie angażują się SKOK Ubezpieczenia. 
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MIECHÓW. Placówka partnerska 
Kasy Stefczyka mieszcząca się przy 
ul. Piłsudskiego 3 w  Miechowie 
uczestniczyła w prestiżowej impre-
zie Dni Miechowa. Na mieszkańców 
gminy i przybywających gości cze-
kało wiele atrakcji przygotowanych 
przez Centrum Kultury i Sportu oraz 
miechowskie instytucje. W bibliote-
ce można było posłuchać ciekawych 
wykładów o  historii Miechowa. 
Odbyły się także wernisaż malarski 
i koncert muzyki organowej. Zorga-
nizowano warsztaty rękodzieła dla 
dzieci, gry i zabawy po angielsku, 
grę w Bocia. Można było postrzelać 
z broni pneumatycznej lub spędzić 
czas na pikniku ekologicznym; przy 
okazji zainteresowani mogli zmie-
rzyć sobie ciśnienie krwi, poziom 
glukozy i uzyskać porady fizjote-
rapeutyczne. Wiele działo się na 
scenie. Była to świetna okazja, by 

szerszej publiczności zaprezentowa-
li się młodzi artyści z CKiS i lokalne 
zespoły. Nie zabrakło też zespołów 
znanych i lubianych. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Lubiący ryt-
my reggae, ska i rocka z przyjemno-
ścią słuchali zespołu Doba Czadu  
– finalistów show Talent Święto-
krzyski. Z kolei rockowa grupa Red 
Lips znana jest z I edycji Must Be the 
Music, w której dotarła do półfina-
łu. Podobny sukces w V edycji Must 
Be the Music odniósł zespół Future 
Folk wykonujący elektroniczną mu-
zykę taneczną z gatunku dubstep 
z wpływami folku góralskiego.  Te-
goroczną gwiazdą był niewątpliwie 
zespół Bajm z powszechnie znaną 
i lubianą Beatą Kozidrak. 

Pracownicy Kasy dołożyli swoją 
cegiełkę do tej udanej imprezy. Na 
stoisku placówki partnerskiej z Mie-
chowa klauni bawili się z dziećmi, 

którym najbardziej spodobało się 
malowanie twarzy i  rąk. Dorośli 
z kolei mogli liczyć na bezpłatne po-
rady finansowe w swobodnej, pikni-
kowej atmosferze. Udział w Dniach 
Miechowa był wspaniałą okazją do 
spotkania się nie tylko z Członkami 

Kasy. Ci, którzy zechcieli wypełnić 
formularze kontaktowe, mogli li-
czyć na miłe upominki. Kiedy dzie-
ci odbierały zestawy upominkowe 
w placówce Kasy, dorośli mogli za-
poznać się z interesującymi ich pro-
duktami oferowanymi przez Kasę. 

Koncerty, porady i dziecięce zabawy

F undacja Stefczyka ufundo-
wała nagrody pieniężne dla 

15 uczniów Zespołu Szkół Rol-
niczych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Franciszka 
Stefczyka w Czernichowie, którzy 
osiągnęli najlepsze wyniki w na-
uce w roku szkolnym 2016/2017.

Szkoła w  Czernichowie nie 
przypadkiem nosi imię nasze-
go patrona. Franciszek Stefczyk 
pracował jako nauczyciel w  tej 
szkole, a w Czernichowie założył 

w 1889 roku pierwszą na ziemiach 
polskich wiejską spółdzielnię 
oszczędnościowo-pożyczkową wg 
wzoru Raiffeisena. Współczesna 
Kasa Stefczyka od lat współpra-
cuje z czernichowską szkołą. Tym 
razem Fundacja Stefczyka przy-
gotowała nagrody dla najlepszych 
uczniów. Wręczył je podczas uro-
czystości kończącej rok szkolny 
Andrzej Bryniarski, zastępca dy-
rektora makroregionu południowe-
go Kasy Stefczyka. Każdy z wyróż-
nionych uczniów oprócz nagrody 
pieniężnej otrzymał dyplom oraz 
książkę „Historia Kasy Stefczyka”. 

Nagrodziliśmy zdolnych uczniów
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 POZNAŃ. Pracownicy placówki mieszczącej się ul. Matejki 1/1 zorganizowali 
Dzień Przyjaźni. Każdy pretekst do miłej pogawędki jest dobry, również pyszna 
wata cukrowa rozdawana przechodniom, która skusiła i małych, i dużych. 

 JAROSŁAW. Genowefa Bursztyka życzyła córce i zięciowi zdrowia i miłości. 
Wygrała portfel i kosz na zakupy. Nagrodę odebrała w placówce Kasy miesz-
czącej się przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Jarosławiu.

 CHEŁM. Jerzy Ławicki złożył życzenia redakcji „Czasu Stefczyka” i wygrał 
w naszym konkursie termos i portfel. Nagrodę odebrał w placówce Kasy miesz-
czącej się przy ul. Lwowskiej 15 w Chełmie.

 TUCHOLA. Marek Michalski złożył życzenia rodzinie i wygrał zestaw pikni-
kowy, czyli kosz i koc. Nagrodę odebrał w placówce Kasy mieszczącej się przy 
ul. Nowodworskiego 3 w Tucholi.

GDYNIA. Podkomisarz Ewelina Pustkowska, 
na co dzień policjantka Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Gdańsku, od chwili wstąpienia do 
służby w policji, tj. od 2005 roku stoi na stra-
ży prawa i porządku publicznego. Dziś sama 
potrzebuje pomocy – walczy z groźnym dla 
życia chłoniakiem Hodgkina. Na półroczną 
immunoterapię lekiem o nazwie NIVOLUMAB 

nierefundowanym przez NFZ potrzeba  
200 000 zł. Policjanci, by jej pomóc, zorganizo-
wali w Gdyni charytatywny Turniej Piłki Noż-
nej Halowej pod nazwą „Gramy dla Eweliny”. 
Do zbierania funduszy na leczenie włączyła 
się placówka Kasy mieszcząca się przy alei 
Zwycięstwa 226 w Gdyni, fundując gadżety na 
licytację.  

Gramy dla Eweliny
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CHORZELE/POŁOŃ. Ładna letnia pogoda 
sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu, 
a  z  przyjaciółmi i  rodziną najlepiej spotkać 
się na pikniku. Nie inaczej było w niewielkiej 
miejscowości Połoń, położonej niedaleko Cho-
rzel. Nic dziwnego, że całe rodziny przyszły tu 
w niedzielne popołudnie wspólnie spędzić czas. 
Warto podkreślić, że piknik zorganizowali sami 
mieszkańcy Połoni. Organizatorzy zapewnili cie-
kawy program artystyczny. Na scenie wystąpiły 
m.in. zespoły ludowe gorąco oklaskiwane przez 
publiczność. Przygotowano też atrakcje dla dzie-
ci, które mogły np. bawić się na zjeżdżalni. Dużo 
śmiechu było przy zabawach wymagających 
zręczności, np. przy wyścigach, które polega-
ły na tym, że pary dzieci, każda w specjalnych 
podwójnych, połączonych ze sobą spodniach, 

biegły do mety. Ścigano się też na kilkuosobo-
wych nartach po trawie, co wymagało dobrej ko-
ordynacji. Gwiazdą festynu był oczywiście Filip, 
który zabawiał dzieci i rozdawał balony. Wszy-
scy chętnie się z nim fotografowali. Wydarzenie 
wsparła finansowo placówka partnerska Kasy 
Stefczyka mieszcząca się przy ul. Plac Kościusz-
ki 18 w Chorzelach, za co gorąco podziękowali 
jej przedstawicielom organizatorzy spotkania. 
Placówka w Chorzelach nie pierwszy raz wzięła 
udział w tego typu imprezie. 

Z przyjaciółmi na pikniku

MŁAWA. W lipcu świętowano tu 
588 rocznicę nadania Mławie praw 
miejskich. Z tej okazji organiza-
torzy przygotowali wiele atrakcji. 
Przez dwa dni można było posłu-
chać dobrej muzyki na festiwalu 

Summer City Festival. Wystąpiły 
takie gwiazdy jak: zespół Video, 
Bracia, Megitza Trio oraz lokal-
ni wykonawcy Heaven i  Tacton. 
W nieco lżejszym niż rock klimacie 
można było posłuchać hitów Kasi 

Popowskiej i Antka Smykiewicza. 
Z kolei discopolowa grupa Exaited 
porwała publiczność do tańca. 
W strefie tańca można było ob-
serwować pokazy różnych stylów 
tanecznych. Jednak Dni Mławy to 
nie tylko muzyka. Ulicami miasta 
przejechała parada motocykli-
stów. Odbył się również Jarmark 

Wojciechowy i  Mławskie Targi 
Przemysłowe. Na ulicach swoje sto-
iska wystawili rękodzielnicy, kolek-
cjonerzy oraz przedsiębiorcy. Pra-
cownicy placówki mieszczącej się 
przy ul. Żwirki 15 w Mławie z okazji 
święta miasta zapraszali przechod-
niów na watę cukrową, a klauni byli 
wręcz oblegani przez dzieci. 

Czas zabawy w Mławie
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Emil Wojciechowski korzysta z usług pla-
cówki partnerskiej Kasy Stefczyka, miesz-
czącej się przy ul. Krakowskie Przedmie-
ście 3 w Bochni

– Kiedyś korzystałem z usług banku, ale mie-
ścił się daleko od domu. Tak się zdarzyło, że 
dostałem rwy kulszowej i nie mogłem cho-
dzić. Tymczasem przeczytałem w prasie dużo 
pozytywnych artykułów i usłyszałem wiele 
pozytywnych opinii na temat Kasy Stefczyka. 
Wszystko mi tu pasowało, łącznie z tym, że pla-
cówka mieści się po sąsiedzku, zostałem więc 
jej Członkiem. Również żona ma tu konto. Je-
stem emerytem wojskowym i kiedy zaczęła się 

afera ze SKOK Wołomin dostałem z wydziału 
emerytalnego pismo, że mam natychmiast 
wycofać się z Kasy Stefczyka, bo nie będą mi 
tu przelewać emerytury. Poszedłem do mojej 
placówki i zapytałem o co chodzi. Pracownica 
przeczytała pismo i zadzwoniła do Krakowa. 
Zapytała, dlaczego nie będą mi przelewać eme-
rytury na konto w Kasie. Usłyszała, że dostali 
takie wytyczne, bo źle się dzieje w SKOK-u Wo-
łomin. Wytłumaczyła więc im, że Kasa Stefczy-
ka nie ma nic wspólnego ze SKOK Wołomin, bo 
to dwie zupełnie różne Kasy. Chyba zrozumieli, 
bo moje pieniądze do dzisiaj bez problemów 
przychodzą do Kasy Stefczyka. Poza tym Kasa 
to polski kapitał, a to dla mnie bardzo ważne. 
Poprzednio rządzący sprzedali prawie wszyst-
kie polskie banki i całą gospodarkę za pół ceny. 
Cieszę się, że teraz trwa ich odzyskiwanie. Bar-
dzo mi się podoba w Kasie i chyba nie tylko mi, 
bo widzę, że coraz więcej ludzi korzysta z jej 
usług. Bardzo mi miło, że pracownicy o mnie 
pamiętają i  zawsze przysyłają mi życzenia 
urodzinowe. 

Henryk Wiszniowski korzysta z  usług 
placówki Kasy Stefczyka, mieszczącej się 
przy alei Zwycięstwa 226 (róg z ulicą Or-
łowską) w Gdyni

– Zanim zapisałem się do Kasy Stefczyka, zro-
biłem rozeznanie, jak są obsługiwani klienci 
w różnych bankach. W placówce Kasy na Pły-
cie Redłowskiej (gdyńskie osiedle – dop. red.) 
przyjęto mnie bardzo miło. Początkowo nie 
wiedziałem nawet, co to jest ta „Kasa”, więc 
panie w placówce wprowadziły mnie w temat 
i  wytłumaczyły, jak to funkcjonuje. Ta idea 
i sympatyczna obsługa przekonały mnie. Z cza-
sem przeniosłem się do placówki mieszczącej się 

przy alei Zwycięstwa w Orłowie (dzielnica Gdyni 
– dop. red.), bo mam tu blisko. Zaangażowałem 
się w jej działania. Byłem np. św. Mikołajem na 
spotkaniu w Tawernie Orłowskiej i przy okazji 
rozdawałem ciekawe materiały z Kasy Stefczy-
ka dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Do dzisiaj 
korzystam z usług Kasy, przelewam tu moją 
emeryturę, korzystam z Internetu do robienia 
opłat – to bardzo wygodne, bo mogę to załatwić 
z domu. Jednak lubię zajść do placówki, bo przy 
okazji mogę z przyjemnością porozmawiać na 
ciekawe tematy. W czerwcu bywam na walnym, 
bo można się dowiedzieć, jakie są perspektywy 
i zamierzenia Kasy. O tym, kiedy jest walne, do-
wiaduję się z tablicy ogłoszeń w placówce albo 
po prostu pytam. Niepokoi mnie to, że jak po-
jawia się negatywna informacja o jakiejkolwiek 
Kasie, to zła opinia wpływa na postrzeganie 
Kasy Stefczyka, bo ludzie nie wiedzą, że w Pol-
sce działa wiele różnych kas kredytowych i nie 
rozróżniają ich. Tymczasem Kasa Stefczyka jest 
największą i najsilniejszą z nich.

Pytamy Członków Kasy Stefczyka, dlaczego 
zdecydowali się do niej przystąpić i co najbardziej 
cenią w działalności placówki.

Za co cenię Kasę Stefczyka? 
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P rzykre niespodzianki mogą jednak poja-
wić się już podczas rozpoczynania waka-

cyjnej podróży. Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK) już na początku lata 
2017 rozpoczął 12 postępowań dotyczących 
usług turystycznych. Najwięcej wątpliwości 
urzędu budzą właśnie praktyki biur podróży 
w zakresie informowania o zmianie godziny 
wylotu bądź przylotu i rozpatrywania rekla-
macji w tych sprawach. Ponadto wyjaśniane 
są zasady potrącania ceny wtedy, gdy klient 
rezygnuje z wyjazdu. Zgodnie z ustawą o usłu-
gach turystycznych, powinna ona odpowia-
dać rzeczywiście ponoszonym kosztom, bez 
jakichkolwiek dodatkowych naliczeń. Skargi 
dotyczą też zmiany godzin wylotu bądź przy-
lotu, przez co wycieczka trwa krócej nawet 
o dwa dni. UOKiK poinformował już o jednej 
skutecznej interwencji w sprawie podobnych 
praktyk. Urząd postanowił zbadać praktyki 
pośrednika sprzedającego bilety. Ze zgło-
szeń konsumentów wynikało, że portal esky.
pl może stosować niejasne zasady dotyczące 
kosztu bagażu w trakcie rezerwacji biletu. 

Dodatkowo zastrzeżenia wzbudziło to, że 
do ceny biletu automatycznie doliczane było 
ubezpieczenie, a klient, który nie był tym za-
interesowany, musiał samodzielnie odznaczyć 
tę opcję. Po interwencji urzędu praktyka ta zo-
stała zaniechana.

Przede wszystkim jednak skargi rozpa-
trywane przez UOKiK dotyczą spraw indywi-
dualnych, takich jak zły standard hotelu czy 
nieodpowiednia organizacja wyjazdu. Urząd 
sprawdza np., czy foldery reklamowe spół-
ki Nowa Itaka mogą wprowadzać klientów 
w błąd, sugerując wyższy standard pokoju. 
Działania UOKiK dotyczą także bezprawne-
go posługiwania się przez innego przedsię-
biorcę nazwą hotel, bez decyzji marszałka 
województwa.

Najpierw składaj reklamację,  
by obniżyć cenę
Jeśli jesteśmy na wymarzonym skrawku urlo-
powego lądu, o którym marzyliśmy cały rok 
i gdzie pobyt już opłaciliśmy, to na pewno nie 
będzie łatwo zawinąć się na pięcie i szybko 

wrócić do domu. W takiej sytuacji zgłośmy 
zastrzeżenia do jakości usługi, składając for-
malną reklamację. Da ona podstawę do stara-
nia się o obniżenie ceny pobytu i tym samym 
zwrotu części wakacyjnych kosztów.

W przypadku wyjazdów z biurami podróży 
nieprawidłowości należy zgłosić na miejscu re-
zydentowi lub w ciągu 30 dni od powrotu orga-
nizatorowi wyjazdu w dowolnej formie – np. 
telefonicznie, mailowo, pisemnie. Jednak i tu 
mogą być następne problemy. Do UOKiK docie-
rają sygnały, które świadczą o tym, że niektóre 
biura podróży mogą utrudniać konsumentom 
złożenie reklamacji. Biura wprowadzają wa-
runki formalne – np. wymóg złożenia rekla-
macji na piśmie i wysłania jej pod konkretny 
adres listem poleconym. Gdy klient tego nie 
zrobi, reklamacja nie jest rozpatrywana. Jed-
nak w opinii UOKiK, nie ma żadnego powodu, 
by organizatorzy wyjazdów ograniczali prawo 
do składania reklamacji.

Pomocna jest Tabela frankfurcka
Gdy składasz reklamację, żądaj obniżenia ceny 
za wyjazd. Jeżeli nie wiesz, o jaką obniżkę mo-
żesz się ubiegać, skorzystaj z Tabeli frankfurc-
kiej, którą można znaleźć na stronie Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przykła-
dowo za brak balkonu możemy żądać obniże-
nia ceny do 10%, za hałas w nocy do 40%, a za 
brak wyżywienia do 50%. Tabela frankfurcka 
nie jest jednak dokumentem oficjalnym, a je-
dynie pomaga konsumentowi w oszacowaniu 
odszkodowania.

Jeśli więc nie uda się uzyskać satysfakcji 
za zepsuty urlop, to po powrocie z wakacji po-
zostaje zwrócenie się o pomoc do rzeczników 
konsumentów. Kontakty do nich można zna-
leźć m.in. na stronie www: https://uokik.gov.
pl/pomoc.php.
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Co innego w folderze, 
a rzeczywistość skrzeczy
Zdjęcia na stronie www pokazują nowoczesne i zadbane wnętrze pokoju. Ceny również 
zachęcają do skorzystania z usługi tego pensjonatu czy hotelu. Jednak po przyjeździe 
na miejsce – nierzadko setki kilometrów od domu – rzeczywistość okazuje się mniej ko-
lorowa. Ściany obdrapane i pleśń w rogach pokoju. Niedomykające się okno, a w brodzi-
ku prysznica brunatne zacieki. Tymczasem pieniądze na zakwaterowanie już przelane 
na konto nieuczciwego gospodarza lub biura podróży organizującego wyjazd.
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Finansowe ABC

Zgodnie z kodeksem pracy 
wynagrodzenie podlega 
ochronie egzekucyjnej zgodnie 
z artykułami 87–91 kodeksu 
pracy. Ponadto ochronie wyna-
grodzenia podlegają również 
m.in. nagrody jubileuszowe, 
odprawy emerytalne oraz 
ekwiwalent za niewykorzystany 
urlop (tzw. szerokie pojęcie 

wynagrodzenia za pracę, 
nieobejmujące jedynie podsta-
wowej pensji).
Zgodnie z orzeczeniem Sądu 
Najwyższego z dnia 12 maja 
2005 roku w sprawie o sygn. 
akt  I PK 248/04 sąd wskazał, 
że świadczenia socjalne nie 
mają tej samej funkcji co wyna-
grodzenie za pracę, w związku 

z tym nie podlegają ochronie 
podczas postępowania egze-
kucyjnego. Mając na uwadze 
powyższe, komornik w cało-
ści może zająć świadczenie 
przysługujące na podstawie 
regulaminu zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych. 
Wówczas nie będzie ono potrą-
cane jako wynagrodzenie za 

pracę, ale będzie traktowane 
jako egzekucja z innych wierzy-
telności.
PIOTR TOKARCZYK
specjalista ds. prawnych SKEF

Egzekucja ze świadczeń socjalnych
Wobec klientki jest prowadzona egzekucja z wyna-
grodzenia za pracę. Oprócz wynagrodzenia, zgodnie 
z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, przysługuje jej dodatkowa kwota na 
tzw. „wczasy pod gruszą”. Klientka zastanawia 
się, czy w związku z prowadzoną egzekucją kwota 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest 
potrącana w całości przez komornika. 

nasze porady

Zacieki, grzyb, wilgoć – niektórzy je za-
słaniają, więc trzeba zajrzeć za zasłony, 
meble i  dosłownie obwąchać wszystkie 
kąty. Szukamy na ścianach łuszczącej się 
farby i  podejrzanych plam. Jeśli kupujemy 
dom – trzeba obejrzeć piwnicę i fundamen-
ty. Jeśli nie znajdziemy nic podejrzanego, 
nie znaczy to, że mieszkanie jest w dobrym 
stanie, ponieważ wilgoć może pojawiać się 
tylko w  określonej porze roku. Mogła też 
zostać zamalowana, zakryta tapetą, a nawet 
świeżym tynkiem. Warto poprosić o  ocenę 
fachowca, mimo dodatkowego kosztu. Póź-
niejszy remont może nas kosztować znacz-
nie więcej. 
Sprzedający może chcieć nas zachęcić do 
kupna, twierdząc, że będziemy płacić niskie 
rachunki za ogrzewanie. Nie wolno wierzyć 
na słowo. Poprośmy o pokazanie rachunków 
za ostatni sezon grzewczy. Trzeba też spraw-
dzić rachunki za prąd – jeśli są zbyt wysokie, 
może to oznaczać, że woda lub mieszkanie 
jest ogrzewane prądem. Przeciętny rachunek 
za prąd w Polsce to 100 zł miesięcznie.

Mieszkanie warto kupować zimą lub latem 
– łatwiej będzie ocenić, czy ma właściwą 
izolację cieplną. Jeśli nie, to zimą będziemy 
w nim marznąć lub płacić słone rachunki za 
ogrzewanie, a latem będzie w nim zbyt gorą-
co – klimatyzacja to też spory wydatek. Takie 
problemy najczęściej występują w  miesz-
kaniach na ostatnim piętrze, szczególnie 
szczytowych i w mieszkaniach na poddaszu, 
ze skosami. Czy ciepło „ucieka” z mieszkania, 
można zbadać kamerą termowizyjną – trzeba 
sprawdzić temperaturę na ścianach i  w  na-
rożnikach pomieszczenia. Jeśli różnice są 
duże – lepiej zrezygnować z kupna. Badanie 
to ma sens, jeśli jest wykonywane przy róż-
nicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej 
wynoszącej co najmniej 10 stopni.   
Chyba każdy dobrze się czuje w  słonecz-
nym mieszkaniu. Zdarza się, że bloki sto-
ją tak blisko siebie, że zabierają światło, 
szczególnie niżej położonym mieszkaniom. 
Nie bez znaczenia jest też to, na którą stro-
nę świata wychodzą okna. Żeby sprawdzić 
stan faktyczny, najlepiej jest umówić się na 

oglądanie nieruchomości w ciągu dnia – wie-
czorem łatwo jest ukryć, że mieszkanie jest 
słabo nasłonecznione. 
Nikt nie lubi robactwa, a  mieszkanie w  to-
warzystwie np. karaluchów może się nie 
spodobać nawet ekologom. Warto więc zaj-
rzeć tam, gdzie gospodarze przechowują je-
dzenie, do szafki z koszem na śmieci i wszel-
kich ciemnych zakamarków. Ten problem 
występuje szczególnie w blokach ze zsypem 
na śmieci.
Sąsiedzi potrafią uprzykrzyć życie, warto 
więc podpytać kilku przyszłych sąsiadów, czy 
wprowadzenie się do wybranego mieszkania 
nie narazi nas na słuchanie awantur i nocne-
go imprezowania lub wręcz przeciwnie – czy 
nie będziemy musieli o godz. 22.00 wyłączać 
telewizora i mówić ściszonym głosem, bo za 
ścianą mieszkają ludzie przewrażliwieni. 
W chwili zakupu nigdy nie będziemy w 100% 
pewni, czy nie czekają nas przykre i  kosz-
towne niespodzianki, dlatego należy spi-
sać umowę kupna-sprzedaży, zawierającą 
szczegółowy opis stanu mieszkania i  wy-
posażenia, z  którym zostanie przekazane. 
Warto też pamiętać, że jeśli sprzedający coś 
ukryje (np. zamaluje grzyb na ścianie), to bę-
dziemy mogli dochodzić swoich praw nawet 
po podpisaniu aktu notarialnego.

Na co uważać przy kupnie mieszkania? 
Jeśli kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym, sprze-
dawca może próbować ukryć pewne jego wady. Od na-
szej czujności zależy więc, czy damy się oszukać. 

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST
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Najukochańszej Żonie Krystynie z okazji 63. 
rocznicy ślubu życzę powrotu do zdrowia 
(Alzheimer) oraz szczerej radości.  
Załączam pieśń modlitewną „Jezu pomóż 
nam”: 
„Aby świat dla nas był miły, choroby nas nie 
dręczyły. Jezu, pomóż nam.
Abyśmy dla Twojej radości żyli w szczęściu, 
miłości. Jezu, pomóż nam.
Abyśmy przez całe życie łask Twoich zdobyli 
obficie. Jezu, pomóż nam.
Abyśmy w wielkiej miłości dożyli późnej 
starości. Jezu, pomóż nam”.
Uwaga! Modlitwę można śpiewać na melodię 
„Panie przebacz nam”.
Rocznica ślubu – 25 lipca.
Życzy mąż Czesław z Gdańska

Szczególne życzenia dla pracowników sklepu 
odzieżowego „Sówka” – obok Kasy Stefczyka 
w Mogilnie – miłych wakacji.
Piotr z Jezior Wielkich

Szwagierko kochana, życzę Ci samej 
szczęśliwości, nadziei, radości i uśmiechu. 
bratowa Marta ze Szczecina

Pawle Piotrze z okazji imienin życzę Ci 
zdrowia i radości, szczęścia i poznania fajnej 
dziewczyny. 
Twój brat Piotr Paweł z Rzeszowa

Piotrusiu, w dniu Twoich imienin życzymy Ci 
samych radości, abyś cieszył się długim życiem 
i był zawsze taki, jaki jesteś. 
Twoja żoneczka i dwuletnia córeczka 
Antosia z Rzeszowa

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, marzeń 
spełnienia. Złotej rybki złowienia, która 
spełni trzy życzenia. Dla kuzyna Marka na 30. 
urodziny
życzenia śle Tomek kuzyn z Tucholi

Marku, stary człowieku, ha, ha, życzę Ci 
dobrych lat w zdrowiu, z uśmiechem na 

ustach, z pełnym portfelem i piękną kobietą 
u boku. Szczęścia i słodyczy na 30. rodziny 
życzy Ci wujek Janek z Tucholi

To nie Grecja, to nie Chiny, to są Twoje 
urodziny. Zawsze zdrowy z lekarstw kpij 
i beztrosko sobie śpij. Z okazji 30. urodzin 
chrześniaka Marka 
życzenia składa wujek Jan z Tucholi

Dziś są Twoje urodziny, życzę Ci wesołej 
miny. Super szybki miej samochód i rosnący 
stale dochód. Żonkę piękną, piwo w dzbanku 
i bezdenne konto w banku. Wesołemu 
bratankowi z okazji 30. urodzin 
życzenia składa ciocia Halina z Tucholi

Od Himalajów aż do Apenin niechaj się sławi 
dzień Twych imienin, od góry Mont Blanc 
do swojskich Tatr niech imię Twoje bracie 
Krzysztofie roznosi wiatr. 
Życzy siostra Dorota z mężem Wieśkiem 
z Warszawy

W ielu Polaków nie lubi zmian, które koja-
rzą się z biurokracją i stratą czasu. Dla-

tego przez długie lata są klientami np. tego 
samego operatora telefonicznego czy tego 
samego banku. Tymczasem zmiany często 
można przeprowadzić łatwo, szybko i na do-
datek na tym zyskać. W placówkach Stefczyk 
Finanse – partnera Kasy Stefczyka – można 
przy minimum formalności przenieść swój 
numer do telefonicznej sieci „w naszej Rodzi-
nie” lub zostać Członkiem Kasy.

Warto zadać sobie pytanie: w którym skle-
pie robiłbyś zakupy? W tym, gdzie jest taniej 
czy w tym, gdzie jest drożej? Czy gdyby w skle-
pie z tańszym towarem ten towar na dodatek 
był lepszej jakości, to poszedłbyś do sklepu 
z wyższymi cenami? Odpowiedź jest chyba 
oczywista. Właśnie takich wyborów dokonu-
jemy niemal codziennie. Dlaczego? Bo nikt nie 
lubi przepłacać, a z konkretnym sklepem nie 
wiąże nas żadna umowa, więc bez żadnych 
formalności możemy po prostu iść po zakupy 
do konkurencji.

W przypadku sieci telefonicznych i banków 
przez całe lata nawet nie zastanawiamy się nad 
zmianą. A jeśli już taki pomysł przyjdzie nam 
do głowy, to wizja przebrnięcia przez biurokra-
cję skutecznie gasi zapał. Tymczasem zmiana 
operatora może okazać się wyjątkowo prosta, 
a nowa taryfa lepiej dopasowana do naszych 

oczekiwań. Warto więc porównywać oferty i nie 
bać się zmian, tym bardziej że w placówce Stef-
czyk Finanse można wszystko szybko załatwić 
w związku z przeniesieniem numeru. 

Jak przenieść numer do sieci „w naszej 
Rodzinie”?
Twój numer telefonu komórkowego musi być 
aktywny. Weź ze sobą dowód osobisty lub pasz-
port oraz kartę SIM, którą chcesz zarejestrować 
i przyjdź do placówki Stefczyk Finanse – part-
nera Kasy Stefczyka (jeśli nie znasz adresu 
– możesz go znaleźć w Internecie, na stronie 
www.kasastefczyka.pl, w zakładce „placówki 
i bankomaty”). Jeśli numer ma zostać przenie-
siony na firmę, dodatkowo będzie potrzebny 
numer NIP lub CEIiDG lub KRS. Wystarczy 
wypełnić krótki wniosek i pełnomocnictwo do 
przeniesienia numeru abonenta do sieci „w na-
szej Rodzinie”. Wszystko trwa przysłowiowe  
5 minut. Przeniesienie numeru nastąpi w ciągu 
jednego dnia roboczego lub w terminie wyzna-
czonym przez Ciebie na formularzu. 

Jeśli nie zależy Ci na zachowaniu dotych-
czasowego numeru – w placówce możesz kupić 
starter i otrzymać nowy numer. 

Jak zostać Członkiem Kasy Stefczyka? 
Wystarczy przyjść do dowolnej placówki 
z dowodem tożsamości i wypełnić deklarację 

członkowską. Trzeba również wnieść opłaty 
członkowskie, które jednak są symboliczne: 
wpisowe – 1 zł, wkład członkowski – 1 zł, co 
najmniej jeden udział – 1 zł i składkę na Sto-
warzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej –  
4 zł rocznie (pobieraną kwartalnie). Przy zapi-
sie pobierana jest jedynie pierwsza rata skład-
ki członkowskiej – 1 zł. Na co przeznaczana 
jest składka na SKEF? Zapraszamy do lektury 
pierwszej strony tego wydania „Czasu Stefczy-
ka”. Te formalności trwają również przysłowio-
we 5 minut. Jeśli w przyszłości zdecydujesz się 
na rezygnację z członkostwa w Kasie Stefczyka, 
zarówno Twój wkład członkowski, jak i udziały 
zostaną Ci zwrócone. 

Czy warto decydować się na takie 
zmiany? 
Zapraszamy do placówek Stefczyk Finanse – 
Partnera Kasy Stefczyka. Można tu spokojnie 
i rzeczowo porozmawiać o szczegółach oferty 
i samemu porównać ją z warunkami swojego 
dotychczasowego operatora telefonicznego 
czy banku.

Zmień sieć telefoniczną i bank – więcej zostanie w portfelu

Życzenia naszych Czytelników
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Formularz do konkursu z życzeniami w „Czasie Stefczyka” (czas trwania od 10.08.2017 do 9.09.2017 r.)
Imię i nazwisko Uczestnika: 
Data urodzenia Uczestnika: 
Adres do korespondencji Uczestnika: 

Adres e-mail Uczestnika: 
Numer telefonu Uczestnika: 

Treść życzeń:  

 (Kto życzy?)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 
(zwaną dalej „Kasa”) moich danych osobowych podanych na niniejszym formularzu w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, w szczególności dostarczenia nagród, 
jak również w celach rozliczeniowych oraz opublikowania moich danych osobowych na stronie internetowej http://www.kasastefczyka.pl/czas-stefczyka, na łamach „Czasu 
Stefczyka” w razie wygranej oraz na portalach społecznościowych. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie 
dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przekazywanie 
moich danych osobowych podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo lub systemowo z Kasą, w szczególności 
Apella S.A. z siedzibą Gdyni, jak również współpracującym z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową.

Podpis Uczestnika
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych związanych z aktualną dzia-
łalnością oraz dotyczących usług i produktów finansowych oferowanych przez Kasę oraz powiązane z nią kapitałowo Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o.o. SKA, jak 
również inne podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo lub systemowo z Kasą, w  szczególności: Stefczyk Finanse TZ SKOK sp. z o.o. SKA, Krajowa SKOK, TU SKOK 
Życie S.A., TUW SKOK, Aplitt S.A., Asekuracja sp. z o.o., Apella S.A., Stefczyk Leasing TZ SKOK sp. z o.o. SKA, SKEF, Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki Sp. j. zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

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

Podpis Uczestnika

Zrób swoim 

bliskim miłą 

niespodziankę!

Zbliża się Wasza rocznica 

ślubu, czterdzieste 

urodziny przy jaciela lub 

inne ważne dla Ciebie 

wydarzenie? Już teraz 

możesz złożyć życzenia 

swoim bliskim wraz z Kasą 

Stefczyka, biorąc udział 

w cyklicznym konkursie!

Wystarczy:
1. wypełnić formularz,
2. złożyć go w najbliższej 
placówce Kasy,
3. oczekiwać, aż życzenia 
pojawią się na stronie 
www.kasastefczyka.pl 
pod specjalną zakładką 
konkursową!

Szczegółowy 

regulamin konkursu 

dostępny na stronie 

www.kasastefczyka.

pl/konkursy/zyczenia 

oraz w placówkach 

Kasy.

To nie wszystko…

Nadawcy najpiękniejszych 

tekstów otrzymają 

nagrody, którymi będą 

mogli podzielić się ze 

swoimi bliskimi, a ich 

życzenia pojawią się już 

w następnym wydaniu 

„Czasu Stefczyka”!



WczasyWczasyWczasyWczasyWczasy
pełne

WczasyWczasy
Kasy

Jest mnóstwo sposobów 
na odpoczynek i tysiące 

okazji do dobrej zabawy. 

Weź pożyczkę
 w Kasie Stefczyka 

i korzystaj, 
jak tylko chcesz!

WczasyWczasy
pełne

Wczasy
pełne

Wczasy
KasyKasyKasy

Jest mnóstwo sposobów 
na odpoczynek i tysiące 

okazji do dobrej zabawy. 

Weź pożyczkę
 w Kasie Stefczyka 

i korzystaj, 
jak tylko chcesz!

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

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny 
zdolności kredytowej. 


