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Szanowni Państwo,
patriotyzm to według defi nicji słownika języka 
polskiego „miłość do własnej Ojczyzny i goto-
wość poświęcenia się dla własnego narodu”. 
W dzisiejszych czasach na szczęście nie trzeba 
oddawać życia za Ojczyznę, ale warto pamiętać, 
skąd pochodzimy, gdzie się wychowaliśmy, jak 
nas wychowano i jakie wartości są najważniejsze. 
Patriotyzm może się wyrażać w różny sposób. 
Tworząc Kasę Stefczyka, podkreśliliśmy nasze 
przywiązanie do Polski, budując ją tylko i wy-
łącznie na polskim kapitale, a przez to płacąc 
podatki u nas w kraju, a nie do zagranicznej kie-
szeni. Podatki to nie jest coś abstrakcyjnego. To 
pieniądze, dzięki którym nasze państwo może 
sprawnie działać, bo z podatków właśnie utrzy-
mywane są służby i urzędy publiczne. Dzięki 
podatkom działają powszechne szkoły, policja 
utrzymuje porządek i – może jeszcze nie w spo-
sób do końca zadowalający – ale jednak mo-
żemy korzystać ze społecznej służby zdrowia. 
Tak pojętemu patriotyzmowi gospodarczemu 
dajecie Państwo wyraz, korzystając z usług na-
szej polskiej Kasy – za co bardzo dziękujemy, bo 
istniejemy dzięki Klientom naszej Kasy i właśnie 
dzięki Państwu możemy przyczyniać się do lep-
szego funkcjonowania naszej Ojczyzny.

liczbyKasy Stefczyka

6 270 000 000 zł
depozyty

4 980 000 000 zł
pożyczki

6 780 000 000 zł
aktywa

381
placówki

874 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA STYCZEŃ 2019 ROKU

„Żyj fi nansowo!” 
po raz jedenasty!

W roku szkolnym 2018/2019 do 
projektu przystąpiło blisko 800 

uczniów oraz 27 nauczycieli, którzy 
przeprowadzą zajęcia z młodzieżą z 30 
szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. 
Wszyscy uczniowie otrzymają w ramach 
projektu publikację „Żyj fi nansowo! czyli 
jak zarządzać fi nansami w życiu osobi-
stym”, zaś nauczyciele komplet materia-
łów dydaktycznych.

Projekt obejmuje program 15-godzin-
nych warsztatów, które w  tej edycji 
zostały rozszerzone o  3 dodatkowe 
godziny lekcyjne poświęcone zagadnie-
niom związanym z  ubezpieczeniami. 
Tematyka warsztatów obejmuje pla-
nowanie finansowe, przyszłą pracę – 
karierę zawodową, planowanie budżetu 
i zarządzanie nim, oszczędzanie i inwe-

stowanie, kredyt i ubezpieczenia. Zaję-
cia z uczniami prowadzą doświadczeni 
nauczyciele – trenerzy projektu, którzy 
zostali wcześniej przeszkoleni przez 
SKEF. W bieżącej edycji szkolenie przy-
gotowujące do prowadzenia zajęć odbyło 
się w  dniach 17–18 listopada 2018 r. 
w Warszawie.

W  ramach projektu zostanie prze-
prowadzony wśród uczniów konkurs 
„Żyj fi nansowo!”, który polegać będzie 
na przygotowaniu indywidualnej pracy 
pisemnej pt. „Moje pierwsze cztery 
kółka”. Zadaniem uczestnika konkursu 
będzie przedstawienie szczegółowego 

planu zakupu pierwszego samochodu, 
uwzględniającego koszty kursu i egza-
minu na prawo jazdy oraz 2-letniego 
kosztu jego utrzymania. Spośród nade-
słanych prac jury konkursu wybierze 10 
najlepszych, a ich autorzy wraz z opie-
kunami (nauczycielami – trenerami pro-

jektu) zostaną zaproszeni na fi nał kon-
kursu, który zostanie przeprowadzony 
w dniach 7–9 czerwca 2019 r. Finaliści 
powalczą o  trzy nagrody pieniężne: 
3 tys. zł, 2 tys. zł i 1 tys. zł. 

Patronat honorowy nad XI edy-
cją projektu „Żyj fi nansowo! czyli jak 
zarządzać fi nansami w życiu osobistym” 
objął Saltus Ubezpieczenia, zaś partne-
rami i sponsorami zostali: Fundacja im. 
Franciszka Stefczyka, której fundatorem 
jest Kasa Stefczyka, Saltus Ubezpiecze-
nia, Polska Izba Ubezpieczeń, Kasa Unii 
Lubelskiej oraz Fundacja Wspierania 
Ubezpieczeń Wzajemnych.

We wrześniu 2018 r. Stowarzyszenie Krzewie-

nia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację 

XI edycji projektu „Żyj fi nansowo! czyli jak za-

rządzać fi nansami w życiu osobistym”, skiero-

wanego do młodzieży szkół ponadgimnazjal-

nych. Projekt realizowany jest nieprzerwanie 

od 2008 roku.

 
Tematyka warsztatów obejmuje planowanie 

fi nansowe, przyszłą pracę – karierę zawodową, 
planowanie budżetu i zarządzanie nim, oszczędzanie 

i inwestowanie, kredyt i ubezpieczenia. 
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J ednak w tym procesie zarabiania i wydawa-
nia pieniędzy stosunkowo często zdarzają 

się perturbacje. Te ostatnie to najczęściej 
pojawiające się niezapowiedziane wydatki, 
których nie sposób było zaplanować. W takim 
wypadku mamy do wyboru dwa rozwiązania. 
Jedno z nich to uaktualnienie naszego planu 
fi nansowego przez zrezygnowanie z kupna 
zaplanowanych już dóbr i decyzja o sfi nanso-
waniu nowych nieoczekiwanych wydatków. 
Inna strategia to poszukiwanie brakujących 
środków. 

Tu znów musimy decydować, czy będziemy 
się ratować pożyczką od rodziny, bliższych 
znajomych, czy poszukamy wsparcia w insty-
tucji fi nansowej. To pierwsze rozwiązanie poza 
zaletą pożyczenia bez obciążania nas odsetkami 
ma wiele wad. Jeśli nie oddamy pieniędzy w ter-
minie, jest wysoce prawdopodobne, że będzie to 
skutkować pogorszeniem stosunków z bratem, 

siostrą czy przyjaciółmi. Takie straty są bolesne 
i bardzo kosztowne emocjonalnie. 

Decyzja o pożyczeniu pieniędzy w instytucji 
fi nansowej jest szczęśliwie pozbawiona poten-
cjalnych kłopotów w wymiarze rodzinnym lub 
przyjacielskim. Posiada oczywiście obciąże-
nie związane z oprocentowaniem pożyczonej 
kwoty, ale przy znalezieniu odpowiedniej oferty 
dodatkowe koszty takiej pożyczki mogą nie być 
zbytnim obciążeniem dla naszego budżetu. 

I właśnie dla osób szukających niewielkiego 
wsparcia fi nansowego z szybką decyzją kre-
dytową Kasa Stefczyka przygotowała bardzo 
korzystną ofertę – to Pożyczka Zaratka.

Zaratka to pożyczka, która pozwala samo-
dzielnie i szybko ustalić wysokość miesięcz-
nych rat. Opiera się bowiem na prostej zasadzie 
– 25 zł miesięcznej raty za każdy pożyczony 
1000 zł. Kasa proponuje pożyczkę w  kwo-
tach: 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. 

Oznacza to, że miesięczne raty dla wymie-
nionych kwot będą wynosić odpowiednio: 
25 zł, 50 zł, 75 zł lub 100 zł.

Prowizja za udzielenie Pożyczki Zaratka 
wynosi 0%, a czas obowiązywania umowy to 
4 lata. Ponadto w tym okresie od dnia zawarcia 
umowy pożyczki nie będą naliczane opłaty 
za prowadzenie rachunku płatniczego IKS, 
chyba że nastąpi wcześniejsza całkowita spłata 
zobowiązania. Wstępna informacja kredytowa 
udzielana jest nawet w  15 minut. Ponadto 
Kasa zapewnia elastyczność w wyborze dnia 
spłaty miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu 
wynagrodzenia.

Przykład reprezentatywny z dnia 1.04.2018 r. dla 
Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 
1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania 
dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowa-
nymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 9%. Czas 
obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 mie-
sięcznych rat równych: 24,89 zł oraz ostatnia, 48. 
rata: 24,93 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1194,76 
zł, w tym odsetki: 194,76 zł. Rzeczywista roczna 
stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,38%. 

Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwo-
tach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla 
Klientów nieposiadających pożyczek lub kredy-
tów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredy-
towa zależy od indywidualnej oceny zdolności 
kredytowej. 

Pożyczka Zaratka
Pieniądze szczęścia nie dają – to stare przysłowie jest wciąż aktualne. 

Wystarczająca ilość gotówki zapewnia jednak w wielu przypadkach wygodę, 

np. w swobodzie wyboru zakupu danego dobra lub usługi. Gwarantuje 

również możliwość prowadzenia fi nansów naszego gospodarstwa domowego 

w spokoju i przewidywalnie, np. w skali miesiąca pozwala zaplanować, na 

co i ile wydamy zgromadzonej gotówki.
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O tym, że zmiany klimatyczne przede 

wszystkim odbiją się na rolnictwie, 

świadczą liczby, które pokazują straty, 

jakie ponieśli rolnicy w  ciągu ostat-

niego czasu. W  2017 r. przymrozki 

zmniejszyły plony naszych sadow-

ników o  30%, natomiast nawałnice 

spowodowały straty Lasów Państwo-

wych oszacowane na 1 mld zł. Polska 

Izba Ubezpieczeń przygotowała ana-

lizę katastrof naturalnych w  okresie 

ostatnich 10 lat*, która jasno pokazu-

je, że koszty strat rosną i będą rosnąć. 

Ponad 16 mld zł – tyle kosztowałaby 

Polskę powódź z 2010 r., gdyby zda-

rzyła się w roku 2018. Oznacza to straty większe aż o 21%.

– Rzeczywiście ostatnie lata jasno pokazują rolnikom, że pogoda 
coraz częściej zaskakuje – mówi Jarosław Bierecki, prezes FWUW. – 
Dlatego tak ważne jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. 
Jednak wciąż ta kwestia nie jest traktowana przez rolników prio-
rytetowo. Ubezpieczają oni budynki w  gospodarstwach, bo jest 

to ich obowiązek, ale niestety mniej niż połowa z nich ubezpiecza 
maszyny i sprzęt rolniczy, tylko 10% uprawy rolne, a jedynie 5% 
zwierzęta hodowlane. Jeżeli spojrzymy na raport PIU, to jasno wi-
dzimy, na jakie straty się narażają. Bez ubezpieczenia mogą jedy-
nie liczyć na pomoc państwa, która i tak nie pokryje całych strat. 
Problemem są także coraz wyższe stawki ubezpieczeń dla rolników, 

gdyż towarzystwa ubezpieczeniowe korygują je właśnie ze względu 

na zmiany w klimacie. 

– Zgadza się, ale to także oznacza, że rolnicy mogą poszukać 
alternatywnych rozwiązań, jeżeli nie chcą się zgodzić na stawki 
komercyjnych towarzystw ubezpieczeniowych. Dobrym rozwią-
zaniem jest oferta TUW-ów lub założenie własnego towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych, w którym jego członkowie, również rol-
nicy, mogą mieć duży wpływ na tworzenie oferty ubezpieczenio-
wej, w tym na jej zakres, a także cenę. Założenie własnego TUW-
-u dla grupy rolników nie jest bardzo skomplikowane, a przede 
wszystkim wcale nie musi przerastać ich możliwości fi nansowych. 
Zawsze mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje Fundacja Wspie-
rania Ubezpieczeń Wzajemnych – wyjaśnia prezes FWUW.

* Polska Izba Ubezpieczeń, Klimat ryzyka, 2018 r. Raport przygotowany na zle-
canie PIU przez Deloitte jest dostępny na www.piu.org.pl.

Czas zabezpieczyć plony – ubezpieczenie dla rolników
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Zmiany w  pogodzie są faktem. Muszą to przyznać nawet najbardziej 

zagorzali przeciwnicy tego poglądu, oceniając choćby tegoroczną zimę. 

Jest bardzo łagodna. Ale jakie będą wiosna i lato? Czy czekają nas znowu 

przymrozki, ulewne deszcze i gradobicia, wysokie temperatury i nawałnice? 

Jarosław Bierecki, prezes FWUW
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M
łodzi ludzie coraz wię-
cej czasu spędzają przed 

komputerem lub z najnowszym 
modelem telefonu komórko-
wego w dłoni. Wielu z nich nie-
zbyt chętnie angażuje się w coś, 
co nie jest związane z Internetem. 
Alternatywny do świata wirtual-
nego sposób życia to np. uprawia-
nie sportu, najlepiej na świeżym 
powietrzu. Jak zachęcić młodzież 
do treningu i przygody ze spor-
tem? Poznać ją z mistrzem. Rzecz 
jasna chodzi o  osobiste spo-
tkanie, a nie o fi lmik obejrzany 
w Internecie.

  Trzeba działać, a nie tracić czas

W  Szkole Podstawowej nr 1 
w Gdańsku zorganizowano warsz-
taty „Na fali”, które poprowadził 
Paweł Tarnowski. Uczestniczyli 
w nich uczniowie klas 4, 5 i 6, łącz-
nie 13 klas. Windsurfer opowiadał, 

jak spełniać marzenia, podkreślał, 
że najważniejsza w życiu jest pasja, 
ale nie można zapomnieć o nauce. 

Paweł Tarnowski pokazał swoje 
puchary i medale, a przede wszyst-
kim pierwsze złoto, żeby zachęcić 
młodzież do treningu i przygody 
ze sportem. Pokazywał filmowe 

relacje ze swoich treningów. Mło-
dzież z dużym zainteresowaniem 
uczyła się, jak składać i  rozkła-
dać żagiel. Uczniowie zadawali 
mnóstwo pytań. Interesowało ich 
praktycznie wszystko. Jak pogodził 
sport z nauką? Ile czasu w roku 
przebywa na wyjazdach? Czy to 
drogi sport i skąd brać fundusze 
na realizację marzeń? Czy to sport 
dla każdego? Jak rozpoczął karierę 
sportową? Jakie kraje zwiedził przy 
okazji wyjazdów na zawody? 

– Założę się, że każdy z  was 
ma jakieś marzenia – mówił do 
uczniów Paweł Tarnowski. – Ktoś 
chciałby być piłkarzem jak Robert 
Lewandowski, ktoś inny rajdow-
cem, może windsurferem czy nar-
ciarzem. Ktoś chciałby być artystą 
lub naukowcem. Cokolwiek chcie-
libyście robić, jest jedna, najważ-
niejsza sprawa: trzeba dążyć do 
marzeń, realizując swoje pasje za 

wszelką cenę. Trzeba sobie tylko 
odpowiedzieć na pytanie: czy fak-
tycznie tego chcemy? Jeśli chcemy 
być np. sportowcem, to zawsze 
znajdzie się droga: znajdą się 
środki, kluby. Jeśli ktoś ma chęć – 
zawsze można spróbować pływania 
na windsurfi ngu, bo są różne akcje 

promocyjne, ale żeby osiągać cele, 
trzeba poświęcić na to czas. Jeśli 
chcemy być słynnym sportowcem, 
naukowcem albo tańczyć w bale-
cie czy śpiewać na największych 
koncertach na świecie, to trzeba 
działać: ćwiczyć, trenować, a nie 
tracić czas na gry komputerowe 
czy bezsensowne oglądanie tele-
wizji. Druga zasada: pasje reali-
zujemy w swoim wolnym czasie 
po szkole, żeby nie mieć żadnych 
jedynek. Trzeba dobrze się uczyć, 
żeby rodzice, nauczyciele i wszyscy 
dookoła nie mieli do nas pretensji. 
Czyli zawsze podstawą jest szkoła 
i nauka, a w wolnym czasie reali-
zujemy siebie. 

Po spotkaniu przyszedł czas 
na wspólnie zdjęcia i  autografy 
mistrza, które stały się niezapo-
mnianą pamiątką dla uczniów.

Medale – wynik pasji i konsekwencji 

Paweł Tarnowski zaczął uprawiać 
żeglarstwo jako 10-latek, w Sopoc-
kim Klubie Żeglarskim najpierw 

w kategorii młodzików, a od 2007 
roku w kategorii juniorów, kiedy 
trafi ł do juniorskiej reprezentacji 
Polski. Kasa Stefczyka zaintere-
sowała się talentem przyszłego 
mistrza, gdy jeszcze był junio-
rem, i zaczęła wspierać młodego 
sportowca. W 2012 r. Tarnowski 
na Tajwanie zdobył młodzieżowe 
mistrzostwo świata. W  2013 r. 
przeszedł do kadry narodowej 
seniorów w klasie RS:X. W 2015 r.
wygrał mistrzostwa Europy 
w  swojej klasie na wodach 
wokół włoskiej Sycylii. W 2016 r.
zajął drugie miejsce w  rega-
tach o Puchar Księżniczki Zofi i. 
W  2017 r. zdobył złoty medal 
w Pucharze Świata w Gamagori 
w  Japonii w  konkurencji RS:X. 
W  2017 i  2018 r. wygrał presti-
żowe regaty o Puchar Księżniczki 
Zofii (Trofeo Princesa Sofia) na 
Majorce. Życzymy kolejnych 
sukcesów, a uczniom (nie tylko 
gdańskiej szkoły) konsekwencji 
w dążeniu do realizacji marzeń.

„Na fali” – warsztaty z mistrzem
świata w wind surfingu
 O  windsurfi ngu, trenowaniu, konsekwencji i  aktywnym trybie życia opowiedział 

uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w  Gdańsku Paweł Tarnowski, żeglarz 

i mistrz świata. Jego sponsorem od wielu lat jest Fundacja Stefczyka. Nasza Kasa 

zainteresowała się talentem przyszłego mistrza, gdy jeszcze był juniorem.
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P
olacy coraz częściej i chętniej korzystają z rachunku płatniczego. 
To nie tylko wygoda, lecz także konieczność, jaką narzuca nam rze-

czywistość. Kasa Stefczyka oferuje rachunek płatniczy odpowiadający 
wymaganiom współczesności, ale na kartach płatniczych przypomina 
o polskiej historii. 

Fundamentem misji, którą ruch spółdzielczy wywodzi wprost z dzia-
łalności Franciszka Stefczyka, jest zarówno troska o polski kapitał, 
jak i  kształcenie Polaków w  mądrym i  roztropnym patriotyzmie 
gospodarczym. Ten cel realizowany jest m.in. poprzez angażowanie 
się w cały szereg różnorodnych inicjatyw, którym przyświeca troska 
o to, co polskie. 

Dzieje się tak od samego początku istnienia naszej Kasy. Podstawo-
wym celem Franciszka Stefczyka było właśnie stworzenie możliwości 
godnego życia ludziom niezamożnym i wzmacnianie Polski siłą samo-
rządności. Dziś ruch spółdzielczy czerpie inspirację ze szczytnej dzia-
łalności swojego patrona. Przywiązanie do tradycji i realizowanie misji 
społecznej łączymy z dynamicznym rozwojem Kasy i z innowacyjnością 
świadczonych usług. 

Troska o dobro wspólne, które rozumiane jest jako rozwój regionu 
i miłość do Ojczyzny, to cecha charakterystyczna ruchu spółdzielczego 
od samego początku działalności. To nie slogany marketingowe i puste 
hasła. To żywa wiara w to, że budując ruch spółdzielczy w oparciu 
o rodzimy kapitał, mamy obowiązek służyć naszej Ojczyźnie. 

W 2018 roku świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Warto wiedzieć, że niegdyś Franciszek Stefczyk i Członko-
wie Kas przyczynili się do tego zwycięstwa. Kiedy w 1914 r. wybuchła 
I wojna światowa, naród polski odzyskał nadzieję na odzyskanie wol-
ności. W Krakowie ogłoszono powstanie Legionów Polskich, czyli woj-
ska polskiego, którego pierwszym dowódcą był Józef Piłsudski. Wtedy 
też Franciszek Stefczyk zaapelował do wszystkich Kas o pomoc. Dzięki 

ofi arności i świadomości narodowej jej Członków w ciągu zaledwie kilku 
dni zdołano uposażyć ponad 2 tysiące legionistów. Datki z oszczędno-
ści setek tysięcy włościan wynikały z solidarności i przyczyniły się do 
podniesienia morale Legionów. Dumny Stefczyk napisał wtedy, że Kasy 
przysporzyły Legionom niejednego ochotnika.

Po latach komunizmu spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 
odrodziły się w Polsce na gruncie idei niepodległości, której wyznacz-
nikiem był NSZZ „Solidarność”. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce, ale nie 
można dopuścić do wymazania z pamięci chwalebnych kart historii, bo 
naród bez historii traci swoją tożsamość, traci siłę wynikającą ze swo-
jej przeszłości. Dlatego nasza Kasa tak bardzo angażuje się w działania, 
które mają naszą historię ocalić od zapomnienia, a na placówkach pow ie-
wają polskie fl agi.

W każdym numerze „Czasu Stefczyka” staramy się przypominać 
o zapomnianych bohaterach, o zapomnianych, choć ważnych zdarze-
niach, bez których być może historia potoczyłaby się inaczej. Funda-
cja Stefczyka w minionych latach m.in. wydała śpiewniki patriotyczne 
i wspomogła fi nansowo organizację koncertów patriotycznych – 2 maja 
wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne na „Nieszporach Patriotycznych” 
w Gdyni. W 2018 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 

ogłosiło konkurs „100 lat niepodległości – rodzinne wspomnienia”. 
Była to znakomita okazja, by ocalić od zapomnienia okruchy wspomnień 
związanych z tym wielkim dziełem całego narodu, bo historię tworzą 
również jednostki. Wspomnienia laureatów mogli Państwo przeczytać 
na łamach „Czasu Stefczyka”. 

Tradycja dbałości o Polskę to nasz znak rozpoznawczy. Cechą 
szczególną Kasy Stefczyka jest m.in. to, iż jest ona oparta wyłącz-
nie na polskim kapitale, w odróżnieniu od większości działających 
w Polsce banków, a polskość zobowiązuje. 

 AKTUALNOŚCI

WWW.KASASTEFCZYKA.PL

Polska instytucja, 
polskie obowiązki
Kasa Stefczyka to instytucja oparta na polskim kapitale. Wywodzi się z polskiej tradycji 

i nie wstydzi się swoich korzeni. Zawsze były nam bliskie wszelkie inicjatywy patriotyczne 

– wiele z  nich systematycznie wspieramy. Ponieważ jesteśmy instytucją fi nansową, to 

m.in. przy pomocy kart płatniczych promujemy nasze narodowe symbole. 
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Wygraj nagrodę główną: 1500 zł

S
towarzyszenie Krzewienia Edukacji Finan-
sowej dostrzega wśród najmłodszych 

członków naszego społeczeństwa niepokojące 
zjawisko związane z brakiem podstawowej wie-
dzy w zakresie fi nansów, budżetu domowego, 
oszczędzania, wydatków czy ekonomii. Od zara-
nia dziejów jedną z form edukacji najmłodszych 
było przekazywanie im informacji w przystęp-
nej formie za pomocą obrazów, które już znają. 
Dobranocki/opowiadania miały wprowadzić 
dzieci w świat dorosłych oraz przygotować je 
na pewne niebezpieczeństwa. Inicjatywa kon-
kursu „Finansowe dobranocki” powstała w celu 
przygotowania młodszego pokolenia Polaków 
do życia we współczesnym świecie przy wyko-
rzystaniu starej formy przekazu. 

Praca powinna składać się z  co najmniej 
2  stron w  formacie A4. Praca może zostać 
uzupełniona o własnoręcznie wykonane ilu-
stracje/rysunki. Całość należy przesłać wraz 
z formularzem konkursowym na adres: Sto-
warzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, z dopiskiem: 
Konkurs „Finansowe dobranocki” do dnia 

5 kwietnia 2019 r. godz. 16.00 (decyduje data 
wpływu do biura organizatora, które jest czynne 
w  dni robocze od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8.00 do 16.00). Wyłonienie zwy-
cięzcy nastąpi do 17 kwietnia 2019 r.

Konkurs organizowany jest przez Stowa-
rzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 
w  ramach realizacji celu statutowego SKEF, 
inicjowania, prowadzenia i wspierania działań 
na rzecz krzewienia edukacji fi nansowej. Kon-
kurs trwa od 1 lutego do 5 kwietnia 2019 roku. 

Aby wziąć w nim udział, należy posiadać sta-
tus Członka Stowarzyszenia Krzewienia Edu-
kacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być 
osobą fi zyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Partnerem konkursu jest Fundacja Wspierania 
Ubezpieczeń Wzajemnych. Na zwycięzcę kon-
kursu czeka nagroda główna 1500 zł. Zachęcamy 
do wzięcia udziału w konkursie!!!

Konkurs SKEF „Finansowe dobranocki”
Idea krzewienia edukacji fi nansowej ma istotne znaczenie od najmłodszych lat, dlatego „Finansowe dobranocki” 

mogą stanowić początek lepszego zrozumienia przez dzieci otaczającego je fi nansowego świata.
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P osiedzenia Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka odbywają się regularnie, minimum raz w tygo-
dniu. Na posiedzenie Zarządu zapraszani są szefowie pionów, kierownicy oraz dyrektorzy działów w celu przedstawienia bieżącej sytuacji oraz 

omówienia i opracowania kierunku dalszego rozwoju. Gdy zachodzi taka konieczność, zapraszani są również przedstawiciele współpracujących 
spółek celem omówienia obszarów dotyczących tejże współpracy. 

W  trosce o  utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z  chęci infor-

mowania Klientów o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka oraz zgodnie 

z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka przedstawia 

informację dotyczącą działań Zarządu Kasy w styczniu 2019 roku. 

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej Kasie

 AKTUALNOŚCI

WWW.KASASTEFCZYKA.PL

STYCZEŃ 2019

W  styczniu posiedzenia Zarządu 

Spółdzielczej Kasy Oszczędno-

ściowo-Kredytowej im. Franciszka 

Stefczyka odbyły się cztery razy:

 – 8 stycznia,
– 15 stycznia,
– 21 stycznia,
– 29 stycznia.
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 informatycz-
nych, związanych z rozwojem systemów 
wspomagających procesy sprzedażowe 
oraz obsługę Klientów Kasy;

b) działań marketingowych i inicjatyw 
z  zakresu działalności społecznej 
i oświatowo-kulturalnej oraz współ-
działania w tym celu z organizacjami 
społecznymi, np. dofinansowanie 
przez Fundację Stefczyka:

 ○ dofinansowanie wyjazdu dla wy-
chowanków domów dziecka na piel-
grzymkę na XXXIV Światowe Dni Mło-
dzieży w Panama City organizowanego 
przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Młodzieży w Lublinie,

 ○ dofi nansowanie wyjazdu na zimowi-
sko dla trojga dzieci będących pod-
opiecznymi domu dziecka w Ustce,

 ○ dofi nansowanie projektu „Żyj fi nan-
sowo!” prowadzonego w  okresie 1 

września 2018 r. – 15 lipca 2019 r. pod 
patronatem Stowarzyszenia Krzewie-
nia Edukacji Finansowej (SKEF),

 ○ dofi nansowanie XXI Wenty Dobro-
czynnej (17 lutego 2019 roku w Olsz-
tynie; Akcja Katolicka Archidiecezji 
Warmińskiej),

 ○ dofinansowanie zakupu czepków 
pływackich dla dziecięcych sekcji 
pływackich (Ratownictwo Wodne 
Rzeczpospolitej Oddział Myślenice),

 ○ zakup nagród do konkursu o dr. Fran-
ciszku Stefczyku (Stowarzyszenie Ab-
solwentów Szkoły Rolniczej w Czer-
nichowie),

 ○ wsparcie finansowe uczestnictwa 
w zawodach sportowych i treningach 
oraz zakup strojów niezbędnych do 
odbywania tychże treningów w roku 
2019 dla Kingi Brzóski – surferki,

 ○ wsparcie organizacji balu dla alumnów 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów,

 ○ współpraca przy organizacji XXVI edy-
cji konkursu o nagrody Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich przyznawanej 
dziennikarzom za wybitne publikacje 
o tematyce gospodarczej, które uka-
zały się w polskich mediach w 2018 
roku (rozstrzygnięcie konkursu –
marzec 2019);

c) sytuacji w placówkach sprzedażowych 
z uwzględnieniem aspektu dotyczą-
cego budowania i umacniania więzi 
członkowskiej, a także jeszcze lep-
szego reagowania na potrzeby Klien-
tów Kasy:
  rozpoczęcie IV edycji promocji „Po-
leć Nas!” – wystarczy polecić prostą 

i sprawdzoną ofertę, aby otrzymać 
nagrodę za polecenie; można zyskać 
nawet 500 zł. W tym celu należy:

 ○ zalogować się na stronie www.ka-
sastefczyka/konkursy/polecnas 
(można również skorzystać z pomocy 
eksperta w placówce),

 ○ wygenerować swój indywidualny kod 
polecający,

 ○ udostępnić otrzymany kod osobom, 
które chce się zaprosić do skorzystania 
z oferty Kasy poprzez wiadomość SMS, 
e-mail, na Facebooku lub osobiście.

3. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
 zatwierdzenia jednolitych wzorów 
druków m.in. dotyczących:

 ○ formularza reklamacji,
 ○ zasad rozpatrywania reklamacji do-
tyczących kart płatniczych,

 ○ oświadczenia o odwołaniu oświad-
czenia o wypowiedzeniu członkostwa 
lub/i rachunku IKS,

 ○ załącznika do umowy IKS Restruk-
turyzacja,

 ○ wniosku o renegocjację,
 ○ wniosku o restrukturyzację pożyczki 
wypowiedzianej,

 ○ wniosku o restrukturyzację pożyczki 
niewypowiedzianej,

 ○ zaświadczenia o  zatrudnieniu 
i dochodzie,

 ○ umowy przewłaszczenia zbioru rzeczy 
o zmiennym składzie,

 ○ umowy przewłaszczenia rzeczy ru-
chomej na zabezpieczenie,

 ○ umowy przewłaszczenia pojazdu na 
zabezpieczenie;
 zatwierdzenia jednolitego brzmienia 



karty i parametrów produktu Rachu-
nek/Książeczka Systematycznego 
Oszczędzania (KSO);
 zmiany wysokości stopy oprocento-
wania aktywnych rachunków lokat 
z oprocentowaniem opartym o wskaź-
nik infl ancji (CPI) zatwierdzenia jed-
nolitego brzmienia karty i parametrów 
produktu ubezpieczeniowego „Indy-
widualne Ubezpieczenie Twój Walor”;
   zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu ubezpie-
czeniowego „Indywidualne Ubezpie-
czenie Twoja Posada”;
 zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu ubezpie-
czeniowego „Indywidualne Ubezpie-
czenie na życie Twoja Promesa”;
 zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu ubezpie-
czeniowego „Indywidualne Ubezpie-
czenie na życie Twoja Linia”;
 zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu ubezpie-
czeniowego „Indywidualne Ubezpie-
czenie na życie Twój Duet”;
 zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Kredyt 
Hipoteczny;
 zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Kredyt 
Hipoteczny Super VIP;
 zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Kredyt 
Konsolidacyjno-Hipoteczny;
 zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Pożyczka 
Hipoteczna;

 zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Kredyt 
Wysokokwotowy;
 zatwierdzenia dokumentacji i pro-
cedur regulujących pracę w  Kasie 
Stefczyka, m.in.: PR11/02 Instrukcja 
postępowania w  przypadku Incy-
dentu naruszenia ochrony danych 
osobowych wyd. I, PR141/01 Pro-
cedura Zarządzania Incydentem 
Bezpieczeństwa wyd. IV, PR17/05 
Sprawozdawczość Kasy Stefczyka 
do Bankowego Funduszu Gwaran-
cyjnego z wykorzystaniem Systemu 
Wyliczania wyd. II, PR11.07/08 In-
strukcja obsługi bazy zdarzeń opera-
cyjnych wyd. IV, PR11.07/03 Instrukcja 
obsługi narzędzia wspomagającego 
monitorowanie ryzyka operacyjnego 
w SKOK im. Franciszka Stefczyka wyd. 
IV, PR02.04.02/01 Obsługa klienta –
e-skok wyd. VI, PR22/02 Procedura 
zarządzania ryzykiem braku zgod-
ności w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka wyd. III, PR22/03 Instrukcja 
przeprowadzania procesu identyfi ka-
cji ryzyka braku zgodności w Komór-
kach Organizacyjnych Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka wyd. I,
PR11/04 Instrukcja postępowania
w  przypadku incydentu cyberbez-
pieczeństwa; 
  likwidacji placówki w Zamościu przy 
ul. Solnej 6;
  likwidacji placówki w Przemyślu przy 
ul. Grunwaldzkiej 2.
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Przekaż 1% podatku na SKEF
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 2005 roku jest organizacją pożytku 

publicznego, dzięki czemu może pozyskiwać środki fi nansowe z  wpłat 1% podatku 

dochodowego od osób fi zycznych. SKEF w  szerokim zakresie działa na rzecz swoich 

członków i konsumentów usług fi nansowych, realizując działalność edukacyjną, dorad-

czą, wydawniczą i charytatywną. Uzyskane środki Stowarzyszenie przeznacza na wspie-

ranie najbardziej potrzebujących, realizując programy w zakresie edukacji fi nansowej.

w nauce, legitymują się działalnością na polu 
naukowym i charytatywnym. 

Wszystkim Państwu, którzy dokonali wpłat 
w latach poprzednich, serdecznie dziękujemy 
i ponownie prosimy o przekazywanie 1% swo-
jego podatku na rzecz SKEF. Zapewniamy, że 
wpłaty, które otrzymujemy, stanowią dla uczest-
ników projektów realizowanych w ramach środ-
ków pozyskanych z 1% ogromne wsparcie i są 
dowodem na to, że nasze wspólne działania są 
potrzebne, konieczne i użyteczne.

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę 1% 
podatku dochodowego na rzecz SKEF. Więcej 
informacji o działalności Stowarzyszenia oraz 
bezpłatny program do rozliczenia PIT za rok 
bieżący znajdą Państwo na stronie www.skef.pl. 

W
płaty 1% podatku SKEF (KRS 0000053057) 
przeznacza na wsparcie następujących 

działań:
SZKOLENIA I PROJEKTY Z ZAKRESU 
EDUKACJI FINANSOWEJ I KONSUMENCKIEJ 

SKEF swoje wieloletnie doświadczenie wyko-
rzystuje m.in. w  organizacji i  prowadzeniu 
projektów i szkoleń z zakresu edukacji fi nan-
sowej i konsumenckiej. Zwracając szczególną 
uwagę na potrzeby konsumentów usług fi nan-
sowych, Stowarzyszenie kieruje swoje działa-
nia edukacyjne do różnych grup wiekowych, 
realizując projekty, m.in. „Żyj fi nansowo! czyli 
jak zarządzać fi nansami w życiu osobistym”, 
„Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, 
„Moje pierwsze pieniądze”, „Senior na Plus! 

Warsztaty z edukacji fi nansowej dla osób 55 
plus” itd. Tym, co wyróżnia SKEF spośród 
innych podmiotów, jest zakres merytoryczny 
proponowanych warsztatów. Priorytetem jest 
podnoszenie świadomości ekonomicznej, 
fi nansowej poprzez rozwijanie praktycznych 
umiejętności w następujących obszarach: pla-
nowanie fi nansowe, zarządzanie fi nansami 
osobistymi, budżet domowy, nadmierne zadłu-
żenie itp.
FUNDUSZ STYPENDIALNY 

Celem funduszu jest wsparcie materialne 
m.in. studentów uczelni wyższych, studiujących 
na kierunkach ekonomii, zarządzania, fi nansów, 
prawa i dziennikarstwa. Projekt adresowany jest 
do studentów, którzy osiągają dobre wyniki 

30 stycznia w siedzibie naszej Kasy 

gościliśmy koleżanki i  kolegów 

z ukraińskich kas oszczędnościowo-

-kredytowych i osoby pracujące na 

rzecz ich rozwoju na Ukrainie. Na 
warsztatowych spotkaniach dzielili-
śmy się wiedzą z obszaru produktów 
oferowanych przez Kasę Stefczyka 
przez pryzmat ich dostosowywania 
do potrzeb Klientów Kasy, wdrażanych 
innowacji w zakresie usług i sposobów 
na dotarcie do coraz szerszego grona 
odbiorców. Było to owocne spotkanie 
i udana wymiana doświadczeń.

Santander Bank Polska S.A. 
34 1090 1102 0000 0001 1200 8689

TWÓJ
WSPIERA EDUKACJĘ FINANSOWĄ
I FUNDUSZ STYPENDIALNY

Materiał promocyjny został sfi nansowany ze środków pochodzących 
z 1% podatku dochodowego od osób fi zycznych.
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 OFERTA

Jak otrzymać 500 zł? Wystarczy wziąć udział w IV edycji promocji „Poleć Nas!”. 

Zasady są proste: zachęcenie do skorzystania z oferty Kasy Stefczyka jednej osoby 

owocuje nagrodą w wysokości 50 zł dla Klienta Kasy biorącego udział promocji. 

Jeśli dzięki jego poleceniu 10 osób doceni produkty Kasy, nagroda wyniesie 

500 zł. Przedstawiamy szczegóły.

„Poleć Nas!” Edycja IV

K asa Stefczyka istnieje i działa tylko dzięki 
Członkom, którzy są podstawą jej spółdziel-

czego charakteru. Dla Kasy więc najważniejszy 
jest człowiek, jego potrzeby i zadowolenie z pre-
zentowanej oferty. Kasa ceni lojalność Członków, 
stąd pomysł, by dodatkowo nagradzać tych, któ-
rzy zachęcają swoich przyjaciół, znajomych czy 
rodzinę do skorzystania z jej oferty.

Aby wziąć udział w IV edycji promocji „Poleć 
Nas!”, należy najpierw zgłosić swój udział 
w akcji. Można to zrobić w placówce Kasy lub 
przez stronę internetową www.kasastefczyka.pl
/konkursy/polecnas. Podczas rejestracji należy 
wypełnić formularz, podać w nim swój numer 
członkowski, 3 ostatnie cyfry PESEL oraz aktu-
alny numer telefonu komórkowego, a także 
zaakceptować zgody określone w regulaminie 
promocji. Na koniec rejestracji Członek Kasy 
otrzyma kod polecający, który należy prze-
kazać osobie, której chce polecić usługi Kasy. 
Kod polecający można przekazać w dowolny 
sposób: mailem, SMS-em, przez portal społecz-
nościowy Facebook lub wręczając polecanemu 
wydruk.

Aby Członek Kasy mógł otrzymać nagrodę, 
osoba, której polecono Kasę, musi zapisać się 
do niej i założyć rachunek płatniczy IKS oraz 

spełnić przynajmniej jeden z następujących 
warunków: 
• zaciągnąć pożyczkę konsumencką lub kredyt 

hipoteczny w kwocie minimum 1000 zł*, 
• zapewnić comiesięczny wpływ minimum 

200 zł na rachunek płatniczy IKS przez okres 
przynajmniej 3 miesięcy**,

• założyć lokatę lub Rachunek Oszczędno-
ściowy KSO z wpłatą minimum 5000 zł***.
Za każde skuteczne polecenie Kasy Członek 

zostanie nagrodzony kwotą 50 zł przelaną na 
jego rachunek płatniczy IKS. Członek Kasy 
może zostać nagrodzony za maksymalnie 
10 skutecznych poleceń – może więc otrzymać 
łącznie nawet 500 zł! 

Jeżeli jedna osoba, której polecono Kasę, 
spełni jednocześnie wszystkie warunki promo-
cji, czyli otrzyma pożyczkę lub kredyt w kwocie 
minimum 1000 zł, zapewni wymagany wpływ 
na rachunek płatniczy oraz założy lokatę lub 
Rachunek Oszczędnościowy, polecającemu 
zostanie wypłacona tylko jedna nagroda 
w kwocie 50 zł.

Promocja „Poleć Nas!” Edycja IV obowiązuje 
w dniach 2.01–30.06.2019 r. Szczegóły w regu-
laminie promocji dostępnym w placówkach 
Kasy oraz na www.kasastefczyka.pl. Decyzja 

kredytowa zależy od indywidualnej oceny 
zdolności kredytowej.
* Zawarcie pierwszej po nabyciu członkostwa 
umowy pożyczki z Kasą w kwocie minimum 
1000 zł w terminie nieprzekraczającym 30 dni 
od nabycia członkostwa i nieodstąpienie od tej 
umowy pożyczki.
** Comiesięczne wpływy na rachunek płat-
niczy IKS na łączną kwotę minimum 200 zł 
miesięcznie przez okres 3 miesięcy (polecenia 
przelewów z rachunków innych niż rachunek 
własny Członka w Kasie) z zastrzeżeniem, że 
pierwszy wpływ na łączną kwotę co najmniej 
200 zł w terminie nie późniejszym niż 60 dni 
kalendarzowych od dnia zapisania się (przyję-
cia w poczet Członków) do Kasy.
*** Zawarcie umowy dowolnej lokaty (lokat) 
będącej (będących) w ofercie Kasy w terminie 
nieprzekraczającym 30 dni od nabycia człon-
kostwa lub/i  zawarcie umowy o  prowadze-
nie rachunku płatniczego systematycznego 
oszczędzania „Książeczka” (dalej: KSO) w ter-
minie nieprzekraczającym 30 dni od nabycia 
członkostwa i wpłata na tę lokatę lub/i KSO 
łącznej kwoty w wysokości 5000 zł i utrzyma-
nie tej kwoty przez okres 30 dni na dowolnym 
rachunku Członka w Kasie.
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K
asa Stefczyka przygotowała promocję 
„Senior z wpływem”, dzięki której właśnie 

seniorzy mogą otrzymać jednorazową nagrodę 
w wysokości 50 zł (62 zł bru� o). Warunkiem 
jest zlecenie wpływu świadczenia emerytury 
lub renty na rachunek płatniczy prowadzony 
w Kasie.

Niezależnie od promocji seniorzy będą mogli 
się przekonać o korzyściach wynikających ze 
zlecenia przelewu świadczenia na rachunek. 
Pieniądze przekazane poprzez właściwy organ 
rentowy lub emerytalny wpłyną na konto i będą 
do dyspozycji Klienta Kasy – można je wypłacić 
w oddziale czy z bankomatu, można dzięki kar-
cie Visa robić zakupy, a przez bankowość elek-
troniczną e-skok lub tradycyjnie w placówce 
Kasy wykonywać przelewy i opłacać rachunki. 
Z  pewnością każdy senior doceni to, iż nie 
trzeba mieć pieniędzy przy sobie, by móc nimi 
w łatwy i wygodny sposób dysponować.

To już szósty miesiąc trwania promocji kierowanej do seniorów, w której można 

otrzymać nagrodę w kwocie 62 zł brutto. W dalszym ciągu seniorzy mają 

szansę wziąć w niej udział. Warto – nie tylko ze względu na nagrodę pieniężną, 

lecz także na dodatkowe korzyści.

Senior z wpływem

Jak skorzystać z promocji?
1. W placówce Kasy Stefczyka lub przez stronę www.kasastefczyka.pl/konkursy/senior 

należy zgłosić swój udział w promocji oraz podać swój numer członkowski, 3 ostatnie 
cyfry PESEL oraz aktualny numer telefonu, a także wyrazić zgody określone w regula-
minie oraz zaakceptować warunki promocji.

2. W ciągu 60 dni od przystąpienia do promocji na rachunek płatniczy uczestnika powinno 
wpłynąć świadczenie emerytalne lub rentowe z organu emerytalnego lub rentowego. 
Należy jednak pamiętać, że Klient przystępujący do promocji nie może mieć w okresie 
trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień zgłoszenia do promocji zaksię-
gowanych takich wpływów świadczenia. Nowi Klienci do promocji mogą przystąpić już 
następnego dnia po uzyskaniu członkostwa w Kasie.

3. Po spełnieniu wszystkich warunków promocji uczestnikowi zostanie wypłacona nagroda 
w wysokości 50 zł ne� o.

Promocja „Senior z wpływem” trwa od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. 
Szczegółowe warunki promocji określa regulamin promocji dostępny na stronie interne-
towej www.kasastefczyka.pl oraz w placówkach Kasy.
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U
bezpieczenie mieszkaniowe daje nam 
ochronę całego naszego dobytku, w który 

włożyliśmy przede wszystkim niemałe 
pieniądze i  nierzadko własną pracę oraz 
zdrowie. Dlatego przed podpisaniem umowy 
warto zastanowić się nad tym, jaki zakres 
ochrony otrzymujemy. Jednak równie istotne 
jest też to, w jaki sposób następuje likwidacja 
szkody.

DOBRZE POZNAJ WARUNKI UMOWY
Przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej często 
popełniamy kilka błędów, które niestety mają swoje 
konsekwencje w  momencie, kiedy zgłaszamy 
szkodę do ubezpieczyciela. Nie czytamy umowy. 
Przede wszystkim przed podpisaniem należy 
dokładnie przeczytać samą umowę, ale także 
ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Należy 
również dopytać agenta o wszystkie niejasności oraz 
wykluczenia w ochronie. Często także decydujemy 
się na najtańszą wersję ubezpieczenia, a to oznacza 
minimalną ochronę, która obejmuje na przykład 
jedynie mury mieszkania, bez jego wyposażenia. 
Innym błędem jest zwracanie uwagi tylko na 
zakres ubezpieczenia, z pominięciem warunków 
związanych z likwidacją szkody. A to przecież jeden 
z najważniejszych punktów. Powinniśmy mieć 
bowiem świadomość, że w przypadku na przykład 
zalania mieszkania będziemy oczekiwać na szybką 
wypłatę odszkodowania, żeby móc przeprowadzić 
remont i mieszkać komfortowo.

UPROSZCZONA LIKWIDACJA SZKÓD
Właśnie w tym zakresie SALTUS Ubezpieczenia 
wprowadził duże ułatwienia dla ubezpieczonych. 
To możliwość skorzystania z  uproszczonej 
likwidacji szkód majątkowych, jeżeli ich wartość 
nie przekroczyła 1500 zł. Dzięki wejściu w taki 
tryb sam proces przebiega szybciej, co oznacza 
szybką wypłatę roszczenia. Oznacza to także 
konieczność dostarczenia mniejszej liczby 
dokumentów i  rezygnację z  oględzin miejsca 
i  przedmiotu szkody. Uproszczona likwidacja 
szkód może mieć zastosowanie w odniesieniu 
do zdarzeń zgłaszanych z umów ubezpieczenia 
mieszkań i domów jednorodzinnych oraz mienia 
od ognia i innych zdarzeń losowych, powstałych 

Ubezpieczenie mieszkaniowe 
– łatwiejsza likwidacja szkody
Ubezpieczenie domu, mieszkania, domku letniskowego czy innych nieruchomości wydaje się 

rzeczą skomplikowaną, ale konieczną. Jeżeli mamy kredyt mieszkaniowy, to instytucja fi nansowa, 

która nam go udzieliła, wymaga przynajmniej podstawowego ubezpieczenia mieszkaniowego. 

Aby mieć to z głowy, najczęściej podpisujemy kontynuację dotychczasowej polisy. Szkoda, bo 

warto się przyjrzeć warunkom dotychczasowego ubezpieczenia i porównać z tym, co proponuje 

rynek. Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych idzie obecnie w  kierunku dużych ułatwień, jak 

w przypadku propozycji SALTUS Ubezpieczenia.

np. wskutek uderzenia pioruna, huraganu, opadów 
atmosferycznych, zalania, przepięcia, wandalizmu 
lub dewastacji, stłuczenia lub pęknięcia szyb 
i innych przedmiotów czy kradzieży.

WAŻNE SĄ DODATKOWE OPCJE
Należy też mieć świadomość, że oferta SALTUS 
Ubezpieczenia w  zakresie ubezpieczeń 
mieszkaniowych umożliwia wykupienie polisy 
uzupełnionej o  dodatkowe opcje. Oznacza to 
ubezpieczenie od zniszczeń na skutek pożarów, 
huraganów, powodzi oraz innych zdarzeń 
losowych, ale także ochronę wyposażenia 
ruchomego, np. sprzętu elektronicznego, oraz 
elementów stałych, np. podłogi, drzwi, mebli 
wbudowanych na stałe. W ramach dodatkowych 
opcji polisa może obejmować również 
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju 
oraz OC ubezpieczonego i domowników. W ramach 

ubezpieczenia ochroną mogą być objęte nie tylko 
domy jednorodzinne i mieszkania, ale także altany, 
domki letniskowe, domy w budowie czy nagrobki 
bliskich.

PAKIET GRATIS
Wykupienie polisy w SALTUS Ubezpieczenia to 
także możliwość skorzystania z dodatkowego 
gratisowego pakietu „Assistance w Domu”, który 
daje dostęp do bezpłatnych usług fachowców. 
Pomogą oni w  razie wystąpienia usterek 
związanych np. z instalacją wodną, kanalizacyjną 
czy elektryczną. Dzięki temu rozwiązaniu 
usunięciem awarii zajmie się ubezpieczyciel, który 
przyśle właściwego fachowca.

SALTUS Ubezpieczenia zaprasza do placówek 
Kasy Stefczyka, gdzie pracownicy udzielą wszelkich 
informacji i dobiorą najkorzystniejszy wariant 
ubezpieczenia mieszkaniowego. 
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Uwaga! Nowe numery 
rachunków w Kasie Stefczyka

W
drożenie nowej numeracji rachunków 
prowadzonych w  Kasie Stefczyka jest 

narzucone przez ustawę o usługach płatni-
czych. W związku z tym 10 pierwszych cyfr 
numeru rachunku zostanie zmienione i będzie 
zgodne z unikatowym numerem rozliczenio-
wym Kasy. Natomiast 16 kolejnych cyfr pozo-
stanie niezmienione. Przykładowa budowa 
nowego numeru rachunku będzie wyglądać 
następująco:

W informacji o saldach rocznych – wyciągu 
powszechnym 20/2019, w  załączonej tabeli 
zostaną już wskazane nowe numery rachun-
ków. Będą one widoczne także od 1 maja 2019 r. 
zarówno w usłudze bankowości elektronicznej 

e-skok, jak i  w  miesięcznych zestawieniach 
transakcji. Nowa numeracja obejmie następu-
jące rachunki: rachunek płatniczy Indywidualne 
Konto Spółdzielcze (IKS), rachunek płatniczy 
systematycznego oszczędzania – „Książeczka” 
(KSO), rachunki wszystkich lokat oraz rachunki 
pożyczek i kredytów przeznaczonych do wcze-
śniejszej spłaty. 

Jednocześnie warto wiedzieć, że wpłaty 
dokonane na dotychczasowe numery rachun-

ków w okresie przejściowym do dnia 8 lutego 
2020 r. będą przekierowywane na nowe numery 
rachunków. Tym samym od dnia 9 lutego 
2020 r. należy bezwzględnie dokonywać wpłaty 
na nowe numery rachunków. 

Ważne jest zatem, by do końca okresu przej-
ściowego, tj. do dnia 8 lutego 2020 r., przekazać 
informację o nowych numerach rachunków do 
wszystkich podmiotów, które dokonują prze-
lewów na nasze konto, np. do zakładów pracy, 
płatników świadczeń emerytalno-rentowych 
(np. ZUS), urzędów (np. urzędu skarbowego), 
innych instytucji finansowych (np. banków, 
w  których zostały zdefiniowane zlecenia 
stałe), kontrahentów i  instytucji, z  którymi 
współpracujemy. 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczą-
cych zmiany numeracji rachunków udzielają 
pracownicy Kasy w poszczególnych placówkach. 
Dodatkowo w „Czasie Stefczyka”, na stronie 
www.kasastefczyka.pl oraz w korespondencji 
kierowanej regularnie do Klientów Kasa Stef-
czyka będzie przypominała o wprowadzonej 
zmianie.

Kasa Stefczyka, realizując nowe wymagania Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 

w zakresie nadania prowadzonym przez Kasę rachunkom płatniczym unikatowych identyfi katorów, 

zmienia również numerację rachunków (NRB). Zmiana nastąpi 1 maja 2019 r.

00 7065 0002 0000 0000 0000 0000
zmieniona, nowa część część niezmieniona



To już kolejny haniebny atak na Polskę i pol-
ski rząd w jego wykonaniu. Oczywiście nikt 

lepiej nie wie niż były premier Donald Tusk, 
że „kłamstwo organizowane przez władzę za 
publiczne pieniądze to groźna forma prze-
mocy”. To przecież on sam był niedościgłym 
mistrzem kłamstwa, języka agresji, pogardy 
i nienawiści po Tragedii Smoleńskiej.  Dialog 
i kompromis z krwiożerczym krokodylem nie-
stety nie jest możliwy. Tu nawet wielokrotne, 
pokojowe wyciąganie ręki do zgody, wcześniej 
czy później, ale raczej wcześniej, musi się skoń-
czyć odgryzieniem ręki. To właśnie bezkarność 
i kolejne ustępstwa najbardziej rozzuchwalają 
złoczyńców; tam, gdzie nie ma kary, tam nie ma 
szaleństwa i agresji miary. Nieukarani (nawet 
fi nansowo) polityczni przywódcy opozycji za 
grudniowy pucz 2016 r., za szarpaniny i atako-
wanie posłów, za agresywne protesty, rzekomo 
w obronie praworządności, idą co chwila o krok 
dalej i atak na dziennikarkę TVP, to nie koniec 
tej wojny.

Brak stanowczej reakcji na działania bojó-
wek ulicznych KOD-u czy Obywateli RP, poczu-
cie sądowej bezkarności i nadmiernej łagod-

ności władz będą z każdym dniem eskalować 
agresję, nie tylko przeciwko dziennikarzom 
czy politykom, ale również ich rodzinom. 
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar 
ma wątpliwości, czy atak na dziennikarkę TVP 
mógł naruszyć prawo. Oczywiście! Mówi o tym 
choćby art. 43 i art. 44 prawa prasowego, a jed-
nocześnie Bodnar jawnie wręcz broni działań 
bojówki spod TVP.  Jeszcze trochę i niektórzy 
politycy opozycji i  wyjątkowo nienawistne 
i antyrządowe media z GW i TVN na czele oraz 

niemieckimi portalami wmówią Polakom, że 
to red. Magdalena Ogórek swym nienawist-

nym spojrzeniem napadła na wściekły i agre-
sywny tłumek, a swym brakiem przerażenia 

sprowokowała Janusza Palikota do skrajnego 
chamstwa.

Kto położy kres temu rozzuchwaleniu, 
cichemu legalizowaniu bezprawia, atakowa-
niu publicznych instytucji, agresji słownej i już 
wręcz fi zycznej ze strony niektórych przedsta-
wicieli totalnej opozycji? Brak stanowczej i sku-
tecznej reakcji prawnej na kłamstwo, szantaż 
i agresję, na eskalację gróźb może być w tej 
sytuacji nieopatrznie zrozumiany przez opo-
zycję i jej uliczne bojówki jako wyraz słabości 
i niezdecydowania. To prawdziwy czas próby 
charakterów i instytucji. Dzięki mediom nie 
liczą się już nawet sukcesy gospodarcze i fi nan-
sowe, ale głównie złe emocje – i na to też trzeba 
znaleźć skuteczną odpowiedź.
Źródło: wPolityce.pl
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 PUBLICYSTYKA

Dialog i kompromis ze złymi ludźmi 
mogą być wzięte za oznakę słabości
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Jeszcze trochę i niektórzy politycy opozycji i antyrządowe 

media wmówią Polakom, że to red. Magdalena Ogórek swym 
nienawistnym spojrzeniem napadła na wściekły i agresywny 

tłumek, a swym brakiem przerażenia sprowokowała 
Janusza Palikota do skrajnego chamstwa.

Przyrodzone i niezbywalne prawo do godności (art. 30 Konstytucji RP) przysługuje 

też ludziom władzy i dziennikarzom telewizji publicznej, czy to się podoba totalnej 

opozycji, czy nie. Nic dziwnego, że totalna gangrena serc i umysłów niektórych 

przedstawicieli opozycji i ulicznych bojówek narasta, bo podsyca ją sam były premier 

z PO Donald Tusk, dziś przewodniczący Rady Europejskiej.

Janusz Szewczak
Prawnik, specjalista z zakresu fi nansów, prawa fi nansowego, bankowości i makroekonomii, 
a także analityk gospodarczy i znany publicysta ekonomiczny. Był ekspertem i doradcą 
sejmowych komisji śledczych do spraw prywatyzacji PZU oraz prywatyzacji banków. 
Nieugięty krytyk procesu prywatyzacji systemu bankowego w Polsce.
Wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły 
Ekonomiczno-Informatycznej. Autor licznych opinii i ekspertyz dotyczących procesów 
gospodarczych i przekształceń własnościowych. Były główny ekonomista SKOK-ów, 
obecnie poseł na Sejm RP.



R
ekomunizacja nazw ulic 
w  Warszawie trwa od kilku 

dni (autor pisał te słowa 13 
lutego – red.). Ludzie z przeciw-
nej strony powiadają, że to żadna 
rekomunizacja, lecz po prostu 
przywracanie naruszonego przez 
wojewodę prawa, który zmienił 
nazwy ulic wbrew ratuszowi. Nie 
przyjmuję tego wyjaśnienia. Pod-
stawą zmiany nazw była ciągle 
przecież obowiązująca ustawa, 
którą warszawski ratusz cynicz-
nie ignorował. Miał cały rok na 
dokonanie zmian, ale zlekceważył 
obowiązujące prawo i wolał iść na 
wojnę, zmuszając wojewodę do 
wydania zarządzenia, a  potem 
zaskarżając jego decyzję do sądu 
administracyjnego. Jak się oka-
zało, ratusz dobrze kalkulował, 
bo sąd administracyjny stanął po 
jego stronie i unieważnił zarzą-

dzenie wojewody, przedstawiając 
bardzo zresztą naciągane uzasad-
nienie. Wojewoda z  pewnością 
nie docenił uporu drugiej strony 
i  wydając swoje zarządzenie 
niedostatecznie – jak się potem 
okazało – zadbał o to, aby sąd nie 
miał żadnego punktu zaczepie-
nia. Bo to, że sąd będzie szukał 
zaczepienia, powinno być od razu 

jasne. Nie zmienia to jednak faktu, 
że ustawa dekomunizacyjna nadal 
obowiązuje, choć – jak widać – nie 
w Warszawie.

Przywracanie komunistycznych 
patronów nie budzi w  Warsza-
wie wielkich emocji. Część ludzi, 
zwłaszcza młodych, w ogóle nie 
wie, o co chodzi. To nie jest ich 
wojna, wielu nie ma pojęcia, kim 
był Teodor Duracz i  co to była 
Armia Ludowa. Inni – ci ogarnięci 
antypisowską obsesją – z radością 
przyjmują powrót starych nazw, 

bo udało się przecież dopiec 
pisowcom. Są jednak i tacy – wśród 
nich niżej podpisany – dla któ-
rych rekomunizacja jest kolejnym 
symbolicznym mostem spalonym 
przez drugą stronę. To jest jeden 
z  tych symboli, które pozostają 
w  pamięci. Bo przecież można 
było to rozegrać zupełnie inaczej. 
Gdyby Rafał Trzaskowski i  jego 
ekipa rzeczywiście chcieli – jak 
to mówili – Warszawy dla wszyst-
kich, to mogliby pozostawić zmie-
nione nazwy. Po co? A właśnie po 
to, aby nie kopać nowych rowów, 
aby stworzyć nowe standardy 
postępowania. Oczywiście nikt 
rozsądny na to nie liczył, to nie ten 
styl, nie ta klasa. Ale taka możli-
wość istniała.

Dlatego wraz z  demontażem 
tablic problem wcale się nie skoń-
czy. On wróci prędzej czy później. 
W niedawnym wywiadzie dla tygo-
dnika „Sieci” Jarosław Kaczyński 
zapowiada: „Będziemy nadal pra-
cować, aby odbudować państwo 
prawa, ale wcześniej musimy 
zostać społecznie zweryfi kowani”. 
Zatem jeśli po wyborach PiS uzy-
ska większość wystarczającą do 
sprawowania rządów, wszystkie 
odłożone dziś tematy powrócą. 
W tym i ten warszawski.

A  wracając do standardów – 
można być chyba pewnym, że nie 
będą one lepsze. Ten, kto dziś chce 
przyłożyć drugiemu, sam skazuje się 
na podobną reakcję w przyszłości.
Źródło: wPolityce.pl
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Konrad Kołodziejski
Publicysta tygodnika „Sieci” i portalu wPolityce.pl. 
Wcześniej pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku”, 
„Życiu” oraz w „Nowym Państwie”.

Problem nazw pozostaje i z pewnością jeszcze powróci

Znika Lech Kaczyński, 
wraca Armia Ludowa
Ulica Lecha Kaczyńskiego. Wczoraj jeszcze spojrzałem, czy tabliczka 

z tą nazwą wisi. Wisiała. Dziś już nie wisi. Wróciła Armia Ludowa. Z tym 

odtąd będzie mi się kojarzył Rafał Trzaskowski.

 
Można było to rozegrać zupełnie 

inaczej. Gdyby Rafał Trzaskowski i jego 
ekipa rzeczywiście chcieli – jak to mówili 
– Warszawy dla wszystkich, to mogliby 

pozostawić zmienione nazwy. Po co? A właśnie 
po to, aby nie kopać nowych rowów, aby 
stworzyć nowe standardy postępowania.



P
olska znalazła się na trzecim 
miejscu wśród krajów o najniż-

szym poziomie bezrobocia w Unii 
Europejskiej (w  liczbach bez-
względnych wyniosło ono poniżej 
600 tysięcy osób i było o ponad 200 
tysięcy niższe niż na koniec wrze-
śnia 2017 roku).

Najniższe bezrobocie na koniec 
grudnia 2018 roku Eurostat odno-

tował w  Czechach – 2,1%, na 
2. miejscu są Niemcy – bezrobocie 
na poziomie 3,3%, na 3. miejscu 
Polska – 3,5%, na 4. miejscu Holan-
dia – 3,6%, na 5. miejscu Węgry – 
3,7%, na 6. miejscu Malta – 3,8%, 
na 7. miejscu Rumunia – także 3,8% 
i  na 8. miejscu Wielka Brytania 
z bezrobociem na poziomie 4%.

Najwyższy z  kolei poziom 
bezrobocia odnotowano trady-
cyjnie w  Grecji, która już 9. rok 
„wychodzi z kryzysu” z bezrobo-
ciem 18,6% oraz mającej ciągle 

poważne problemy gospodarcze 
i polityczne Hiszpanii – 14,3%. Na 
trzecim miejscu od końca uplaso-
wały się Włochy z bezrobociem na 
poziomie 10,3%, a na czwartym 
Francja – 9,1%.

Tak więc poza Niemcami trzy 
unijne kolejne kraje o  najwięk-
szych gospodarkach (Francja, 
Włochy i Hiszpania) mają najwyż-

szy poziom bezrobocia w całej Unii 
Europejskiej, co pokazuje, że kraje 
południa strefy euro tak naprawdę 
z kryzysu jeszcze nie wyszły (choć 
odnotowują nieduży wzrost PKB).

Przeciętna stopa bezrobocia 
we wszystkich 28 krajach UE na 
koniec grudnia tego roku wynio-
sła 6,6%, natomiast z kolei śred-
nia stopa w 19 krajach strefy euro 
była wyraźnie wyższa i wyniosła 
aż 7,9%, choć była na najniż-
szym poziomie od czasu kryzysu 
w 2008 roku.

 Bezrobocie w krajach strefy euro 
na koniec grudnia 2018 roku było 
więc aż o 1,3 punktu procentowego 
wyższe niż średnio w  całej Unii 
i nie ulega wątpliwości, że to głów-
nie kraje posługujące się własnymi 
walutami obniżają średni poziom 
bezrobocia w całej UE.

Okazuje się, że w  9 krajach 
spoza strefy euro bezrobocie było 
bardzo niskie: Czechy – 2,1%, 
Polska – 3,5%, Węgry – 3,7%, 
Rumunia – 3,8%, Wielka Brytania, 
Dania – 5,1%, Bułgaria – 5,2%, 
Szwecja – 6,2%, a więc nie tylko 
niższe niż średnio w krajach UE, ale 
wyraźnie niższe niż średnio w kra-
jach strefy euro, i tylko jeden kraj 
(Chorwacja) odbiegał w górę – stopa 
bezrobocia wyniosła tam 7,7%.

Jak podał ostatnio również 
Główny Urząd Statystyczny 
(GUS), który prezentuje wyso-
kość bezrobocia jako odsetek 
bezrobotnych zarejestrowanych 
w  urzędach pracy wobec całej 
ludności cywilnej aktywnej 
zawodowo na koniec grudnia 
2018 roku, wskaźnik bezrobocia 
wyniósł 5,8% i był to najniższy 
poziom tego wskaźnika od roku 
1991, czyli od początku przemian 
w Polsce.

Liczba zarejestrowanych bez-
robotnych na koniec grudnia tego 

roku wyniosła blisko 970 tysięcy 
i wprawdzie w grudniu lekko wzro-
sła, ale w poprzednich miesiącach 
spadała o średnio 20 tysięcy osób 
miesięcznie.

Przypomnijmy, że w  grudniu 
2017 roku stopa bezrobocia wynio-
sło 6,6%, a więc w ciągu ostatnich 
12 miesięcy bezrobocie spadło 
o 0,8 punktu procentowego.

Wszystkie te bardzo pozytywne 
tendencje na rynku pracy, wyróż-
niające Polskę także w Unii Euro-
pejskiej (pierwsza trójka krajów 
UE o najniższym poziomie bezro-
bocia), mają miejsce już po blisko 
trzech latach rządzenia Zjedno-
czonej Prawicy i są zapowiedzią 
kontynuowania tych tendencji 
także w latach następnych.

Szybki i trwały wzrost gospodar-
czy przekraczający 5% PKB (według 
wstępnego szacunku GUS wzrost 
PKB w całym 2018 roku wyniósł 
5,1%), tworzący coraz więcej miejsc 
pracy, powoduje silne zapotrzebo-
wanie na wykwalifikowaną siłę 
roboczą, co pozytywnie wpływa 
na rynek pracy, a  także zmniej-
szyło stopę bezrobocia na koniec 
2018 roku do najniższego poziomu 
w  historii (i  to zarówno według 
Eurostatu, jak i GUS).

Źródło: wPolityce.pl
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Zbigniew Kuźmiuk
Dr nauk ekonomicznych, poseł na Sejm RP obecnej kadencji,
poseł do PE w latach 2004-2009 i od roku 2014, wcześniej 
marszałek województwa mazowieckiego, radny 
województwa mazowieckiego, minister-szef Rządowego 
Centrum Studiów Strategicznych, wojewoda radomski, 
nauczyciel akademicki Politechniki Radomskiej, promotor 
wielu prac magisterskich i licencjackich.

Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) 

opublikował komunikat, z  którego wynika 

między innymi, że stopa bezrobocia w  Pol-

sce na koniec grudnia 2018 roku, według 

tzw. metody BAEL (opartej na aktywności 

ekonomicznej ludzi w  wieku zdolności do 

pracy), wyniosła tylko 3,5%.

Polska na 3. miejscu w UE 
wśród krajów o najniższym 
bezrobociu na koniec 2018 roku
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    Bezrobocie w krajach strefy 

euro na koniec grudnia 2018 roku 
było aż o 1,3 punktu procentowego 
wyższe niż średnio w całej Unii i nie 

ulega wątpliwości, że to głównie kraje 
posługujące się własnymi walutami 
obniżają średni poziom bezrobocia 

w całej UE.
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T
o oczywiście doświadczenia związane 
z kontaktem z amerykańskimi Polakami. 

Tytuł zapożyczyłem ze zbioru esejów Cze-
sława Miłosza, ale właśnie widok na Zatokę 
San Francisco sprawił, że pióro same zaczęło 
skrobać myśli.

Jaka jest ta amerykańska Polonia?

To Polacy z krwi i kości, mocniej nawet niż 
krajowcy żyjący sprawami Polski i przeżywa-
jący je z intensywnością, jakiej nadają jej fale 
oceanu, które z rzadka jedynie przynoszą wie-
ści z Ojczyzny. Wielu z nich odniosło sukces, 
są barwni, ciekawi, mają pojęcie o kształtach 
spraw, które u nas ledwie zaczęły się jawić.

Ożywcze i  świeże jest otwarte mówienie 
o kwestii żydowskich roszczeń wobec naszego 
kraju. W USA nikt nie owija tego w bawełnę. 
Mówi się o presji, wulgarnej sile i kłamstwie 
jako metodach, dzięki którym różne organi-

zacje żydowskiej diaspory usiłują wydrzeć 
z Polski ogromne, nienależne im, pieniądze. 
Tu wzburzenie sięga wysokich diapazonów, 
ale właśnie po amerykańsku Polacy w USA 
chcą działać, są aktywni. Gdybym chciał wyli-
czyć polskie inicjatywy za oceanem, to cały 
tekst zmieniłby się w  ciąg świetnych akcji 
i pomysłów. Jest dobrze: wspólnie – tu i tam – 
dojrzewamy do działania, wspólnego, poprze-
dzonego rzetelnym namysłem. Idzie nowa fala 

w polskim życiu publicznym i jestem przeko-
nany, że jej moc nadejdzie właśnie z USA.

Postaci

Ciąg niezwykłych spotkań i ludzi jest oszała-
miający. Tu Polacy sami się „lepią”, stwarzają, 
każdy z nich ma za sobą fascynujące historie 
życia.
Tadeusz – lotnik amerykańskich sił powietrz-
nych. Brał udział w wojnie w Wietnamie. Został 
strącony i dostał się do komunistycznej niewoli. 
Siedział w pułapce wraz ze słynnym, zmarłym 
niedawno, senatorem McCainem. Pogodny, 
pewny swoich racji człowiek sukcesu, biznes-
men. Zasługuje na odrębny fi lm.
Wojtek – działacz Stowarzyszenia Weteranów 
Polskiej Armii, pomysłowy, niesłychanie oddany 
polskiej sprawie. Wraz z  żoną, kolumbijską 
dziennikarką tworzą piękny polski przyczó-
łek w North Bergen. Nikt tak jak on nie potrafi  

poświęcać się polskim akcjom, dobry duch 
naszej wyprawy. Dzięki niemu trafi łem do nowo-
jorskiej siedziby motocyklowego gangu Unk-
nown Bikers, gdzie działa wielu polskich nie-
spokojnych duchów. Motocyklowa kawalkada 
na polskiej manifestacji – możliwe i wykonalne.
Marek – syn komendanta SWAP, fachowy, 
wyrafi nowany biznesmen, który postawił na 
nogi działalność polskiego klubu Polski Dom 
Narodowy „Warsaw” na Greenpoincie. Polski 

patriota, który na każde wezwanie skłonny jest 
wykładać pieniądze i organizować rodaków.
Obrońcy Pomnika Katyńskiego w Jersey City 
– grupa silna, zorganizowana i – co najważniej-
sze – skuteczna. Doprowadzili do specjalnej 
sesji rady miasta Jersey i wygrali. Nie oczekują 
podziękowań z kraju, im wystarczy fakt, że nie 
pozwolili na poniżenie naszej godności w Jer-
sey. Pomnik dumnie stoi na Exhange Place, 
z  którego rozpościera się zapierający dech 
widok na nowojorskie downtown. Nie odpusz-
czą w żadnej „polskiej sprawie”.
Polacy w Waszyngtonie – przeważnie wysu-
blimowani naukowcy i ludzie z tzw. dojściami 
na Kapitol. Skarb, z  którego Polska jeszcze 
nie potrafi ła dostatecznie skorzystać. Jacek – 
naukowiec, neurobiolog pracujący dla najważ-
niejszych amerykańskich kompanii.
Dzielni ludzie z Montrealu – nie zadowolili się 
urządzeniem w nowym kraju, tęsknią za Polską 
i gotowi są do wielkiej ofi arności na jej rzecz. 
Witek – informatyk, ekspert sztuk walki; Artur 
– kolekcjoner dzieł sztuki, poważny, rzetelny, 
świetny organizator. 
Państwo Deptułowie – rozsądni, szanowani 
w  swoim otoczeniu, w  ich domu mieliśmy 
świetne spotkanie z  Łukaszem, pierwszym 
polskim sędzią w kanadyjskim Sądzie Wyż-
szym stanu Quebec – ekspertem prawa Kanady 
i USA; to niewykorzystany potencjał do praw-
nej walki o polskie sprawy.
Boston – Leszek Zborowski, emigrant poli-
tyczny, jeden z założycieli gdańskich Wolnych 
Związków Zawodowych, odważnie mówi 
o czasach „Solidarności”, nie szczędzi przy 
tym szczegółów obnażających Lecha Wałęsę. 
Tęskni za Polską i żyje jej sprawami do dziś.
Polskie grupy w mieście Bruce’a Springste-
ena, Filadelfi i – potencjał, który stoi w goto-
wości do walki o interesy Polski za oceanem.
Zatoka – tu działa Mirek, właściciel dobrze 
prosperującej fi rmy, którego dom stoi otworem 
dla przybyszy z Polski. Konkretny i gotowy do 
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Przez ostatnie trzy tygodnie objeżdżałem Stany Zjednoczone w ra-

mach premiery mojej nowej powieści „Szlag trafi ł!”. Był to dobry pre-

tekst do czynienia notatek na mankietach i powstawania swoistego 

diariusza amerykańskich doświadczeń.

Widzenia nad Zatoką 
San Francisco

Notatnik z amerykańskiej podróży

Ożywcze i świeże jest otwarte mówienie o kwestii żydowskich 
roszczeń wobec naszego kraju. W USA nikt nie owija tego 

w bawełnę. Mówi się o presji, wulgarnej sile i kłamstwie jako 
metodach, dzięki którym różne organizacje żydowskiej diaspory 

usiłują wydrzeć z Polski ogromne, nienależne im, pieniądze.
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działania. Polonia w Martinez, ciekawi ludzie 
mający spore doświadczenie w  pracy na 
Zachodnim Wybrzeżu.
W Los Angeles działa nieformalna ambasada 
polskich spraw, wspaniały dom państwa Wil-
ków. Alex i Jola nie raz już angażowali swój 
majątek w realizację polskich projektów. Jola – 
istny wulkan inicjatyw i geniusz organizacyjny.
Inżynier Jan Małek – 95-letni Polonus, który 
nieustannie publikuje, stworzył fundację Pol-
sko-Amerykańskiej Współpracy Gospodarczej, 
organizuje seminaria w Polsce. Cały swój –
spory – majątek angażuje w  działania na 
rzecz zmian ekonomicznych w naszym kraju. 
Pomimo swojego wieku żwawy i energiczny, 
prowadzi samochód z  wprawą rajdowego 
kierowcy.
I niesłychane „odkrycie” w San Diego, tuż 
przy granicy z Meksykiem. Doktor Anna Rus-
sell, genialny naukowiec, fi zyk z wielką fi nezją 
i erudycją. Polka do szpiku kości posiadająca 
niesłychanie rozległą wiedzę na temat świato-
wej polityki i układu sił. Autorka wielu paten-
tów i odkryć, która do dziś pracuje – jako jeden 
z najważniejszych ekspertów – dla wielkiej, 
światowej korporacji. Jej mąż Anthony jest cie-
kawym uzupełnieniem polskiej wyspy w tym 
jednym z najbardziej rozwiniętych naukowo 
miast w USA.
Urszula, Wojtek i wielu innych to ludzie, którzy 
w Kalifornii dbają o Polskę i potrafi ą przed-
stawiać jej punkt widzenia w sposób daleko 
przewyższający poziom akcji organizowanych 
przez polską dyplomację.
I wreszcie polski żywioł w Chicago – niepo-
skromiony, rozwichrzony, pełen niespodzia-
nek. Tu Polacy posiadają realną siłę. Często 
trafi ają do Chicago polskie delegacje i ofi cjele. 
Nikt jednak nie poświęca czasu na zrozumienie 
działania zbiorowej duszy Polaków zaludniają-
cych to wietrzne miasto.

Gdyby ktoś chciał ich posłuchać, mielibyśmy 
gotowe wytyczne do organizowania i przepro-
wadzania polskiej dyplomacji w świecie. Kiedyś 
ten uśpiony niedźwiedź z Chicago się przebu-
dzi i jak ryknie swoją siłą, to wiele polskich 
„karierek” skończy się natychmiast.

Inicjatywy

W czasie całego objazdu byłem jak notes szcze-
gólnie wyczulony na zapisywanie pomysłów 
i inicjatyw, które mogą pomóc już dziś Polsce.
• Konieczne jest utworzenie parlamentarnego 

klubu Polonii w polskim Sejmie i Senacie. 
Tylko wtedy ten głos zza oceanu przybierze 
realne kształty widoczne w polskiej polityce 
i ustawodawstwie. Tylko wtedy też inicja-
tywy gospodarcze w Polsce zyskają realne 
wsparcie w doświadczeniu i materialnym 
dorobku Polonii. Aby jednak taki klub 
powstał, konieczne są zmiany w polskiej 
ordynacji wyborczej, tak aby umożliwiały 
kandydowanie Polonusów (z polskimi oby-
watelstwami) do polskiego parlamentu.

• Powoli krystalizuje się pomysł stworzenia 

Światowej Ambasady Polonii w Warszawie, 
która zostanie wybudowana ze środków 
Polonii i przez przedstawicieli Polonii będzie 
zarządzana. To może być niezwykły i nieza-
leżny ośrodek, który przez całą dobę będzie 
zbierał informacje ze świata, reagował, ale 
także będzie dostarczał najświeższych wie-
ści i analiz z Polski dla środowisk polonijnych 
i dla mediów zagranicznych. Ten swoisty 
think tank będzie także naturalnym zaple-
czem hotelowym i recepcyjnym dla Polonii, 
będzie także wspierał działania polonijnych 
parlamentarzystów w polskim parlamencie.

• Marsz 14 sierpnia. W czasie amerykańskiej 
podróży dojrzał we mnie projekt stworze-
nia „Marszu Życia Polonii i Polaków”, który 
corocznie będzie się odbywał w Oświęcimiu. 
Data 14 sierpnia nie jest przypadkowa, tego 
dnia męczeńską śmierć poniósł święty Mak-
symilian Kolbe. Marsz poprzedzony będzie 
Mszą Świętą, a potem ruszy do Auschwitz 
Memorial w  milczącym, pełnym zadumy 
pochodzie, który pójdzie pod ścianę straceń. 
Tam zostanie odśpiewany hymn narodowy. 
Marsz przypomni całemu światu, że to wła-
śnie Polacy pierwsi chwycili za broń prze-
ciwko niemieckim mordercom. To Polacy 
bronili Żydów przed bestialstwem niemiec-
kich zbrodniarzy i płacili za to swoim życiem. 
Symbolem takiej postawy jest właśnie święty 
Maksymilian Kolbe, który oddał swoje życie 

za drugiego człowieka. Przypomnimy także 
sylwetki krakowskich Salezjan, którzy zostali 
zamęczeni za wiarę w Jezusa Chrystusa na 
oświęcimskim żwirowisku.
Marsz będzie organizowany co roku, a jego 

pierwsza edycja będzie miała miejsce już 14 
sierpnia tego roku. Czekam na zaangażowanie 
się w tę inicjatywę nie tylko środowisk polo-
nijnych, które przyjęły pomysł z wielki entu-
zjazmem, i  już dziś mam deklaracje z wielu 
miejsc w USA, że delegacje Polonusów przyjadą 
na marsz. Mam nadzieję, że również w Polsce 
nie braknie odważnych i ofi arnych ludzi, którzy 
pomogą zorganizować to wydarzenie i zadbają 
o to, aby miało ono poważny i pełen dobrych 
refl eksji przebieg.

***
Świat ceni jedynie silnych i pewnych swoich 

racji. Amerykańskie doświadczenia przeko-
nują mnie, że właśnie w Polonii tkwi ogromna 
nadzieja na wzmocnienie nie najlepszej pol-
skiej dyplomacji. Polonia przysporzy nam także 
siły w walce o historyczną prawdę, którą tak 
zakłamują obecnie liczne ośrodki niemieckie 
i agresywne grupy żydowskiej diaspory.

Nadszedł czas na to, aby Polska zaczęła 
oddychać dwoma płucami – krajowym i zagra-
nicznym. Nie możemy już dłużej zwlekać ze 
zorganizowaniem realnego zaangażowania się 
tej nieprzebranej polskiej siły w działania na 
rzecz naszej, polskiej niepodległości.
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Witold Gadowski
Reporter, autor fi lmów dokumentalnych, miłośnik 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
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Strasznie w obcym 
kraju czekać na śmierć

Franciszek Jakowczyk urodził się w 1928 r. 
w Samołowiczach w powiecie Wołkowysk 

(dzisiejsza Białoruś). Jego ojciec Włodzimierz 
był wojskowym i w czasach I wojny światowej 
służył w Legionach Piłsudskiego. Matka Anna 
pracowała jako nauczycielka historii w szkole 
wiejskiej. Ojciec powtarzał mu: „Franek, musisz 
umieć walczyć o siebie, ale nigdy nie obrażaj 
młodszych i słabszych, walcz w słusznej sprawie 
i zła nie trzymaj…”. W roku 1939 Samołowicze 
zostały zajęte przez bolszewików. Mieszkańców 
wsi wysyłano na Sybir, czerwoni komisarze 
zabierali gospodarstwa. W 1941 r. do wsi przyszli 
nowi okupanci – Niemcy. Po ukończeniu sied-
mioletniej szkoły – wiosną 1942 r. – Franciszek 
poszedł uczyć się zawodu szewca do Grodna. 
Mistrzem Jakowczyka był Jan Żukowski. Z cza-
sem pozwolił młodemu osobiście remonto-
wać i zanosić buty ludziom do domu. Czasem 
w tych butach leżały zapiski. Młody szewc nie 
miał pojęcia, co tam było napisane. Tymczasem 
niemiecka okupacja stawała coraz bezwzględ-
niejsza. Pan Franciszek opowiadał: „Zabiliśmy 
świnię, a Niemcy zabraniali to robić, bo mięso 
trzeba było oddawać okupantom. Przez to mój 
ojciec został aresztowany, a naszego psa zastrze-
lili. Zacząłem ich nienawidzić i postanowiliśmy 
z bratem Michałem, że się zemścimy. Późnym 
wieczorem wzięliśmy schowany między krza-
kami karabin maszynowy i  zaczęliśmy cze-
kać na Niemców. Dwóch żołnierzy jechało na 
motocyklu i głośno rozmawiali po niemiecku 
o  jakiejś uczcie. Gdy odległość między nimi 
i nami zmniejszyła się do 10–12 metrów, zro-
biliśmy pierwsze strzały. Motocykl przewrócił 
się i wybuchnął. Nikt nie domyślił się, kto zabił 
tych Niemców”. Po tym wydarzeniu Franciszek 
został przyjęty do AK. Działał w grupie „Wróbla”. 
Armia Krajowa zajmowała się konspiracyjną 
walką z okupantami – najpierw z Niemcami, 
później z armią radziecką. Od 1944 r. oddział 
wykonywał operacje likwidacji organizatorów 
kołchozów, szefów rejonowych komitetów partii 
komunistycznej i innych prominentnych przed-
stawicieli władzy radzieckiej. Ostatnią akcję 
przeprowadził w 1948 r. Żołnierze podziemia 
zabili ofi cera z dwoma enkawudzistami.

Sowieci nie mogli tego puścić płazem. W dwa 
tygodnie później, 24 kwietnia 1948 r., oddział 

„Wróbla” wpadł w zasadzkę. „Śledztwo zaczęło 
się od strasznego pobicia, torturowania głodem 
i pozbawieniem snu. Bili długo i umiejętnie, 
otworzyła się rana, a oni nie pozwalali, żeby się 
zagoiła. Jak długo to trwało, nie pamiętam, gdyż 
straciłem rachubę czasu. Moje ciało wydawało 
mi się obce i tylko ból, nieznośny ból, dawał 
o sobie znać. Dzięki niemu domyślałem się, 
że wciąż żyję. A mam zaledwie 20 lat. Wresz-
cie – sąd. Wyrok – 25 lat łagrów. Czemu nie 
rozstrzelali? No, bo wtedy kara śmierci została 
skasowana” – opowiadał Jakowczyk.

W 1948 r. jesienią został wysłany do łagru 
w  Republice Komi. Okazało się, że wśród 
więźniów działa organizacja przygotowująca 
ucieczkę. Na jej czele stał były pułkownik 
Pawłow. Organizacja zrzeszała Rosjan, Ukra-
ińców, Polaków, Litwinów i innych. Wiosną 
1950 r. konspiratorzy podjęli próbę ucieczki. 
Jednak sowieci szybko rozpoczęli pościg, 
włącznie z użyciem lotnictwa. Z początko-
wej grupy wkrótce została dwójka zbiegów. 
W  końcu doszła pogoń za nimi z  psami. 
Towarzysz Pana Franciszka zginął. Jakowczyk 
został ujęty. Powtórnie został skazany na karę 
śmierci i znowu zamieniono mu ją na 25 lat 
w łagrze. 27 sierpnia 1969 r. zwolniono go.

Postanowił wyjechać do Polski. Napisał prośbę 
do Moskwy, otrzymał krótką odpowiedź: 
„Nie podlega repatriacji ze względu na ciężką 
zbrodnię przeciwko narodowi ZSRR”.

Zamieszkał w  Dołbyszu na Żytomiersz-
czyźnie, w  miejscu, gdzie na Ukrainie jest 
jedno z większych skupisk Polaków. Założył 
tam rodzinę, prowadził gospodarstwo. Zawsze 
podkreślał, że nigdy nie zrzekł się polskiego 
obywatelstwa. W 2005 r. został wyróżniony 
medalem Pro Memoria za zasługi podczas 
II wojny światowej, a w maju 2008 r. otrzymał 
Kartę Polaka. We wrześniu 2017 r. zmarła jego 
żona. W lutym 2018 r. Franciszek Jakowczyk 
przyjechał do Wrocławia. Otrzymał polskie 
obywatelstwo z rąk prezydenta Rzeczpospoli-
tej. 27 października 2018 r. Akt Nadania Oby-
watelstwa wręczył prezydent Andrzej Duda, 
który podkreślił: „Ogromnie dziękuję za to, że 
przyjmuje Pan ten dokument, który w grun-
cie rzeczy nie jest nadaniem, ale potwier-
dzeniem tego, co było, i  tego, o  czym Pan 
zawsze był przekonany i co cały czas miał Pan 
w swoim sercu”. Franciszek Jakowczyk zmarł 
9 stycznia br. Został pochowany we Wrocławiu.

BARTOSZ BOGDAŃSKI

„Ciszę przerwało szczekanie psów. Wydawało się, że biegną ze wszystkich stron. Zabiliśmy jednego i rozeszliśmy się 

w różne strony. Strasznie jest pozostać samemu, a jeszcze straszniejsza jest samotność w obcym, nieznajomym kraju, 

co chwila czekając na śmierć. Jedyne, co ratowało, to poczucie wolności”. Tak swoją ucieczkę z gułagu wspominał 

Franciszek Jakowczyk skazany za atak polskiego podziemia na Kresach na komunistycznego zarządcę. Otoczony był 

taką nienawiścią władzy sowieckiej, że nawet po zakończe niu zesłania nie uzyskał pozwolenia na wyjazd do Polski.
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 Prezydent Andrzej Duda wręczył Akt Nadania Obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej Franciszkowi Jakowczykowi
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Kalendarium – marzecKalendarium – marzec

30 marca 1892 – urodził się w Kra-

kowie Stefan Banach, znakomity 

polski matematyk. Był matematycz-
nym samoukiem – szkołę średnią skoń-
czył w klasie humanistycznej. Studia, 
które podjął, zostały przerwane przez 
wybuch I wojny światowej. Po wojnie 
prof. Hugo Steinhaus, który objął kie-
rownictwo Katedry Matematyki na 
Uniwersytecie Lwowskim, zaprosił do 
swojego zespołu Stefana Banacha, co 
dało początek jego niezwykłej karie-
rze oraz przyczyniło się do powstania 
lwowskiej szkoły matematycznej. Cho-
ciaż Banach nie ukończył studiów, zo-
stał asystentem profesora Łomnickiego 
na Politechnice Lwowskiej. Naukowcy 
użyli fortelu, by – bez wiedzy o tym – 
m.in. obronił pracę doktorską. W lipcu 
1922 r. otrzymał tytuł profesora nad-
zwyczajnego UJK we Lwowie. W wieku 
30 lat wykładał, pisał rozprawy, skryp-
ty, podręczniki akademickie i gimna-
zjalne. Do encyklopedii trafi ały kolejne 
pojęcia: „przestrzeń Banacha”, „całka 
Banacha”, „granica uogólniona Bana-
cha”, „algebra Banacha”, „paradoks Ba-
nacha-Tarskiego”. Jako jeden z twórców 
analizy funkcjonalnej stał się najwięk-
szym autorytetem w  tej dziedzinie. 
W 1937 r. otrzymał od amerykańskiego 
matematyka Norberta Wienera propo-
zycję pracy w Stanach Zjednoczonych 
i wypisany czek z jedną cyfrą. Banach 
miał dopisać na czeku tyle zer, ile ze-
chce. „To za mała suma, aby opuścić 
Polskę” – miał odpowiedzieć. Podczas 
okupacji niemieckiej, aby ratować swe 
życie, był karmicielem wszy w Insty-
tucie Badań nad Tyfusem Plamistym 
i Wirusami profesora Rudolfa Weigla. 
W 1944 r. przygotowywany był jego 
wyjazd na stałe do Krakowa, gdzie 
miał podjąć pracę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Zmarł 31 sierpnia 1945 r.
na raka płuc. Został pochowany na 
Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. 
Źródło: naukowcydlaniepodleglej.pl

12 marca 1999 – Polska wstąpiła 

do NATO. Po przełomie 1989 roku 
Polska odzyskała po pięćdziesię-
ciu latach faktyczną niepodległość. 
Jednak na terenie Rzeczypospolitej 
wciąż stacjonowały poważne siły 
radzieckie, z  siedzibą dowództwa 
Północnej Grupy Wojsk w Legnicy. 
Polska cały czas była częścią Układu 
Warszawskiego i w związku z tym ra-
dzieccy wojskowi mieli pełen wgląd 
we wszelkie informacje dotyczące 
naszych sił. Początkowo ZSRR moc-
no się ociągał z wycofywaniem wojsk 
ze swoich krajów satelickich. Jednak 
zjednoczenie Niemiec w 1990 r. (RFN 
była członkiem NATO) oznaczało, że 
radzieckie wojska muszą się stamtąd 
wycofać – przez terytorium polskie. 
Tę okazję polscy politycy wykorzy-
stali do nacisku na Sowietów – nie 
chcieli przepuszczać rosyjskich żoł-
nierzy bez wynegocjowania konkret-
nej daty wycofania Armii Czerwonej 
z Rzeczypospolitej. Ostatnie oddziały 
(już rosyjskie, gdyż ZSRR się rozpadł) 
wyjechały dopiero w 1993 r. Już w na-
stępnym roku Polska przystąpiła do 
programu „Partnerstwo dla Pokoju”. 
W jego ramach nasi żołnierze w ra-
mach sił IFOR brali udział w  misji 
pokojowej NATO w Bośni. W czerwcu 
1997 r. Polska została ofi cjalnie zapro-
szona do Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego, wraz z Czechami i Węgrami. 
W  następnym roku kolejne rządy 
państw NATO ratyfi kowały protoko-
ły akcesyjne, określające zasady, na 
których nowe państwa miały się stać 
członkami Sojuszu. 12 marca 1999 r. 
Bronisław Geremek, ówczesny mini-
ster spraw zagranicznych, przekazał 
na ręce sekretarz stanu USA Madele-
ine Albright akt przystąpienia Polski 
do Traktatu Północnoatlantyckiego. 
Wówczas Polska stała się formalnie 
i praktycznie krajem członkowskim 
NATO. Źródło: muzhp.pl

18 marca 1596 – król Zygmunt III 

Waza podjął decyzję o przeniesie-

niu stolicy z Krakowa do Warszawy. 

Proces „ustołeczniania” Warszawy 
zaczął się w  połowie XVI w., kiedy 
miasto stało się rezydencją królew-
ską. Ostatecznie centrum władzy 
oraz główną siedzibą monarchy i par-
lamentu Warszawa stała się za pano-
wania Zygmunta III Wazy. Było to już 
miasto o wysokiej randze, m.in. z po-
wodu odbywania się tu sejmów wal-
nych koronnych i elekcji królewskich. 
Zygmunt, skupiając się szczególnie na 
polityce wschodniej i północnej, do-
strzegał niedogodne położenie Kra-
kowa. Warszawa leżała bliżej Pomorza 
czy Litwy, a także znajdowała się na 
szlakach prowadzących do Poznania 
i  Wrocławia, a  stamtąd na zachód 
Europy. Decydującym czynnikiem, 
który wpłynął na decyzję królewską 
o przenosinach dworu, był pożar zam-
ku wawelskiego na początku 1596 r. 
Ponieważ zamek warszawski trzeba 
było przystosować do nowych funkcji, 
król zamieszkał w nim na stałe dopie-
ro w 1611 r., po powrocie z wyprawy 
moskiewskiej. Warszawa stała się naj-
ważniejszym miastem Rzeczypospo-
litej jako siedziba monarchy i miejsce 
zwoływania sejmów. Warto dodać, że 
aż do upadku RP nie wydano żadnego 
aktu prawnego uznającego Warszawę 
za miasto stołeczne – przysługiwał jej 
jedynie tytuł miasta rezydencjonal-
nego Jego Królewskiej Mości. Chociaż 
uroczystości koronacyjne i pogrzebo-
we królów nadal odbywały się w Kra-
kowie, Warszawa także była miejscem 
licznych uroczystości, takich jak hoł-
dy składane polskim władcom. Dzięki 
stałej obecności królewskiej Warsza-
wa wzrastała wraz z rozwojem dwor-
skiego, magnackiego i  kościelnego 
mecenatu i już w XVII stuleciu stała 
się prawdziwie środkowoeuropejską 
metropolią. Źródło: muzhp.pl/M.G.-K.

F
O

T
. 
W

IK
IM

E
D

IA
.O

R
G

F
O

T
. 
N

A
C

/W
IK

IM
E

D
IA

.O
R

G

F
O

T
. 
W

IK
IM

E
D

IA
.O

R
G



WWW.KASASTEFCZYKA.PLCZAS STEFCZYKA22

 HISTORIA

J an Olszewski pochodził z  rodziny zwią-
zanej z Polską Partią Socjalistyczną (PPS). 

Olszewscy mieszkali w Nowym Bródnie, kole-
jarskiej osadzie w Warszawie, której już nie 
ma. Ich krewnym był Stefan Okrzeja, działacz 
niepodległościowego ruchu w ramach PPS. 
Ojciec Jana – Ferdynand Olszewski – przybył 
jako 15-letni chłopak do Warszawy na naukę 
rzemiosła. W  1904 r. poznał swego rówie-
śnika, robotnika Stefana Okrzeję. Młodsza 

stryjeczna siostra Stefana w przyszłości zosta-
nie jego żoną. Olszewski i Okrzeja wzięli udział 
w  demonstracji zorganizowanej przez PPS 
13 listopada 1904 r. na placu Grzybowskim, 
pierwszym zbrojnym wystąpieniu od czasu 
upadku powstania styczniowego. Okrzeja, za 
udział w zamachu na carskiego oberpolicmaj-
stra, w lipcu 1905 r. został powieszony na sto-
kach Cytadeli. Ferdynand Olszewski również 
był zagrożony represjami. Zaciągnął się więc 
do rosyjskiego wojska, by uciec przed policją. 
Jego oddział trafi ł na Syberię. Po zakończeniu 
służby dowódca pułku polecił go do pracy na 
Kolei Transsyberyjskiej. Kiedy w 1918 r. bol-
szewicy zawarli pokój z Niemcami, Ferdynand 

Olszewski wrócił do Warszawy. Ze względu na 
doświadczenie nabyte na Syberii zatrudnił się 
na kolei. Osiadł w tej samej okolicy, w której 
mieszkała Wiktoria Okrzeja z najmłodszą córką 
Jadwigą. Ferdynand Olszewski wziął z Jadwigą 
ślub w Boże Narodzenie 1922 r. W 1923 r. uro-
dziła im się córka Maria, a 20 sierpnia 1930 r. –
syn Jan. Mały Olszewski w 1937 r. zaczął naukę 
w szkole powszechnej. Wybuch II wojny świa-
towej zastał Jana, jego siostrę i mamę na let-

nisku w Legionowie, gdzie rodzina wyjeżdżała 
na wakacje, na działki rekreacyjne Związku 
Zawodowego Kolejarzy.

Dom konspiracji

Po kapitulacji Warszawy 28 września 1939 r. 
koleje zostały zmobilizowane przez Niem-
ców. Ferdynand Olszewski postanowił, że nie 
będzie pracował dla nich. Na szczęście dom 
otaczał duży ogród, gdzie można było upra-
wiać warzywa i hodować kury. Dzięki temu 
rodzina nie zaznała głodu. W domu Olszew-
skich ulokował się Stołeczny Komitet Samo-
pomocy Społecznej, organizacji obywatelskiej, 
która powstała podczas oblężenia Warszawy, 

a która później przyjęła nazwę Rada Główna 
Opiekuńcza. Pomocowa działalność była tylko 
przykrywką dla konspiracyjnej Służby Zwy-
cięstwu Polski (przemianowanej w listopadzie 
na Związek Walki Zbrojnej, który przekształ-
cił się następnie w Armię Krajową). W lokalu 
u Olszewskich, który działał nieprzerwanie 
od pierwszych dni okupacji aż do końca lipca
1944 r., mieścił się punkt kolportażu podziem-
nego „Biuletynu Informacyjnego”. W ich domu 
odbywały się też wykłady dla podchorążówki 
Polski Walczącej. Przed wojną Jan Olszewski 
zdążył zaliczyć dwa lata szkoły powszechnej. 
Trzeci rok zaczął w szkole, z której tylko jedną 
część pozostawiono dzieciom polskim. Obowią-
zywał nowy, bardzo okrojony program naucza-
nia, głównie języka niemieckiego i rachunków. 
Dwa razy w tygodniu wychowawczyni, pani 
Mieszkowska, w swoim mieszkaniu potajemnie 
uczyła dzieci takich przedmiotów jak historia 
i język polski. Kolejnym wychowawcą szkolnym 
Jana został Kazimierz Brukman, ofi cer rezerwy 
Wojska Polskiego, który w 1943 r. zaprotegował 
Jana do Szarych Szeregów, czyli konspiracyjnej 
organizacji harcerskiej.

Harcerz podziemia

Ze względu na wiek młodzież wstępującą do 
Szarych Szeregów dzielono na trzy stopnie: 
Drużyny Zawiszy – 12–15 lat, Bojowe Szko-
ły –16–18 lat i Grupy Szturmowe – powyżej 
18. roku życia. Jan Olszewski był w Zawiszy. 
W tej grupie najniższą jednostką, liczącą 6 har-
cerzy, był patrol. Został zastępcą patrolowego 
i nosił pseudonim „Orlik”. W początkach lata 
1944 r. „Zawiszaków” zaczęto wykorzystywać 
do zadań wywiadowczych, a ściślej mówiąc 
– do obserwacji ruchu wojsk niemieckich na 
szosie Modlińskiej. Przez trzy dni mieszkańcy 
Bródna byli świadkami odwrotu Niemców. 
Oglądanie niemieckich żołnierzy zarośniętych, 
zmęczonych, tak jak polscy żołnierze w 1939 r., 
to była ogromna satysfakcja. W miejscowym 
garnizonie niemieckim zapanowała panika. 

„Polska poniosła wielką stratę. Odszedł Jan Olszewski, człowiek wybit-

ny, zasłużony dla niepodległości, jeden z liderów obozu patriotycznego” 

– stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński na wieść o śmierci premiera 

pierwszego w pełni niekomunistycznego rządu III Rzeczpospolitej.

Odszedł lider ruchu 
patriotycznego

Podczas mszy żałobnej prezydent 
Andrzej Duda powiedział o Janie 

Olszewskim, że „był kreatorem historii 
Rzeczpospolitej Polskiej i jedną 
z najważniejszych jej postaci”.
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Słychać już było kanonadę zbliżającego się do 
Warszawy frontu.

1 sierpnia panował nastrój ożywienia i goto-
wości – wiadomo było, że coś się wydarzy. Jan 
Olszewski z kolegą wyszli tuż przed godziną 17 
na skrzyżowanie Poborzańskiej i Wysockiego. 
Stali się świadkami pierwszego aktu powstania 
warszawskiego na Bródnie. Z pobliskiej bramy 
wyszła grupa uzbrojonych młodych ludzi 
z biało-czerwonymi opaskami na rękawach, 
ostrzelała nadjeżdżający od strony Pelcowi-
zny niemiecki samochód i wzięła do niewoli 
dwóch Niemców. Równocześnie powstańcy 
odbili z rąk niemieckich szkołę na Bartniczej. 
Po dwóch godzinach na wszystkich bródnow-
skich domach powiewały już biało-czerwone 
fl agi. 2 sierpnia od rana trwały przygotowania 
do obrony zdobytych pozycji. Poza zabaryka-
dowaniem dostępu do szkoły na wylotowych 
ulicach wykopano duże rowy przeciwczołgowe. 
Jednak wcześniej przyszedł rozkaz o demobili-
zacji. W walce pozostać mieli tylko ochotnicy 
powyżej 18. roku życia.

W obronie ludzi

Po wojnie Jan Olszewski skończył prawo 
na Uniwersytecie Warszawskim. W  latach 
1956–1957 był członkiem redakcji tygodnika 
„Po prostu”. Był współautorem głośnego arty-
kułu „Na spotkanie ludziom z AK”, w którym 
wezwano do rehabilitacji żołnierzy Armii 
Krajowej. W swoich tekstach wskazywał nad-
użycia w wymiarze sprawiedliwości, opisywał 
symbiozę aparatu partyjnego ze środowiskiem 
przestępczym na prowincji. Od 1957 r. miał 
utrzymywany przez dwa lata zakaz publiko-
wania jako dziennikarz. W latach 60. bronił 
w procesach politycznych m.in. Jacka Kuronia, 
Karola Modzelewskiego, Melchiora Wańkowi-
cza i Janusza Szpotańskiego. W 1975 r. podpisał 
„List 59” – protest przeciw poprawkom wpro-
wadzającym do konstytucji PRL przewodnią 
rolę PZPR i sojusz z ZSRR. W 1976 r. bronił 
w  sądach robotników Radomia i  Ursusa. 
Współtworzył KOR i „Apel do społeczeństwa 
i władz PRL”. Nazwisko Jana Olszewskiego, 
podobnie jak innych zaufanych adwokatów 
opozycji, celowo nie zostało umieszczone na 
liście członków KOR. Ułatwiało to im udziela-
nie pomocy prawnej robotnikom represjono-
wanym po tzw. wydarzeniach radomskich ’76.
W połowie 1976 r. Olszewski zaangażował się 
w działalność Polskiego Porozumienia Nie-
podległościowego (PPN). Jednym z najgłośniej-
szych dokumentów PPN był – wielokrotnie 
przedrukowywany – tekst „Obywatel a Służba 
Bezpieczeństwa” pióra Olszewskiego, w któ-
rym doświadczony w politycznych procesach 
obrońca zawarł zestaw porad, jak zachowywać 
się wobec bezpieki. W czerwcu 1977 r. uczest-
niczył z ramienia KOR-u w ustalaniu okolicz-
ności zabójstwa Stanisława Pyjasa. 17 września 
1980 r. na spotkaniu przedstawicieli nieza-
leżnych związków zawodowych w Gdańsku 
zaproponował połączenie wszystkich nowo 

powstałych związków w  jedną strukturę 
ogólnopolską, co zostało zaakceptowane. Był 
doradcą Krajowej Komisji Porozumiewawczej 
(następnie Komisji Krajowej) NSZZ „Soli-
darność” oraz zarządu Regionu Mazowsze, 
a także jednym z autorów pierwszego statutu 
„Solidarności”. Z Wiesławem Chrzanowskim 
prowadził postępowanie rejestracyjne NSZZ 
„Solidarność” i NSZZ Rolników Indywidual-
nych „Solidarność”.

W stanie wojennym na prośbę Episkopatu 
Polski negocjował z władzą zwolnienie z wię-
zień i obozów internowania osób chorych. Bro-
nił w sądach organizatorów strajków i podziem-
nych wydawców. Wiosną 1983 r. był inicjatorem 
wspólnego oświadczenia „Solidarności”, związ-
ków branżowych i autonomicznych, zawierają-
cego protest przeciwko delegalizacji związków 
zawodowych. Został wówczas zatrzymany na 
48 godzin, po czym – prosto z aresztu – poja-
wił się na sali sądowej jako obrońca w procesie 
Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu 
„Solidarności”. Z upoważnienia prymasa Józefa 
Glempa występował jako oskarżyciel posiłkowy 
w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. 
Był też pełnomocnikiem rodziny duchownego. 
W grudniu 1988 r., w związku z planowanymi 
rozmowami Okrągłego Stołu, współtworzył 
Komitet Obywatelski przy „Solidarności”.

Polityk Rzeczpospolitej

W maju 1990 r. Olszewski współtworzył Poro-
zumienie Centrum. Pierwszym w pełni nieko-
munistycznym rządem kierował od grudnia 
1991 do czerwca 1992 r. Okres jego premiero-
stwa to konfl ikt z Unią Demokratyczną i z pre-
zydentem Wałęsą. Jednym z  ważniejszych 
momentów w stosunkach rządu z Wałęsą była 

jego wizyta w Rosji. Rząd wysłał wtedy, do prze-
bywającego już w Moskwie Wałęsy, szyfrogram 
ze sprzeciwem wobec porozumienia, które 
zakładało, że obie strony „stworzą warunki” 
dla zakładania mieszanych przedsiębiorstw 
polsko-rosyjskich na terenie baz, opuszcza-
nych przez armię rosyjską w Polsce. Olszewski 
podkreślał, że ograniczałoby to suwerenność 
Polski. Jego rząd upadł 4 czerwca 1992 r. w tzw. 
noc teczek, po ujawnieniu przez szefa MSW 
Antoniego Macierewicza archiwaliów SB z listą 
polityków konfi dentów komunistycznych służb 
specjalnych. Na liście tej był m.in. Wałęsa, który 
wnioskował o odwołanie premiera.

Jan Olszewski był współautorem obywatel-
skiego projektu konstytucji, fi rmowanego przez 
„Solidarność”. Domagał się poddania pod refe-
rendum zarówno projektu uchwalonego przez 
parlament, jak i obywatelskiego. Gdy tak się nie 
stało, wzywał do głosowania przeciw konstytu-
cji. W 2000 r. Olszewski startował w wyborach 
prezydenckich, ale wycofał się przed głosowa-
niem i udzielił poparcia Marianowi Krzaklew-
skiemu. W 2001 r. został wybrany do Sejmu z list 
Ligi Polskich Rodzin, wystąpił z klubu latem 
2002 r. Przed wyborami w 2005 r. utworzył – 
z Antonim Macierewiczem – Ruch Patriotyczny. 
W latach 1989–1991 i 2005–2006 Olszewski 
zasiadał w Trybunale Stanu. Od kwietnia 2006 r.
był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Jan Olszewski zmarł 7 lutego 2019 r. w wieku 
88 lat. Spoczął na warszawskich Powązkach. 
 Podczas mszy żałobnej prezydent Andrzej 
Duda powiedział o  nim, że „był kreatorem 
historii Rzeczpospolitej Polskiej i jedną z naj-
ważniejszych jej postaci”.

BARTOSZ BOGDAŃSKI
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O
d ponad 25 lat Kuchnia św. Mikołaja, dzia-
łająca przy Górce – Dominikańskim Dusz-

pasterstwie Akademickim, organizuje wiecze-
rzę wigilijną dla bezdomnych i potrzebujących. 
W Wigilii bierze udział ok. 600 potrzebują-
cych – otrzymują oni ciepły posiłek, świąteczne 
przysmaki i paczki z produktami pierwszej 
potrzeby. Corocznie udaje się przygotować to 
wydarzenie dzięki bezinteresownemu wsparciu 
dziesiątek osób: dzięki darom fi zycznym zebra-
nym w kościele, ale także licznym indywidual-
nym wpłatom pieniężnym. 

– Towarzyszą nam także sponsorzy insty-
tucjonalni, w tym Fundacja Stefczyka. Za tę 
pomoc i za życzliwość pragniemy serdecznie 
podziękować – mówi Bartek Sobocki, koordy-
nator Wigilii.

W tym roku pakowanie wszystkich darów, 
krojenie i  przygotowywanie produktów na 
stoły i do paczek odbyło się w Szkole Podsta-
wowej nr 50. Było to podyktowane niedostęp-
nością bazyliki św. Mikołaja, która przeżywa 
poważne problemy architektoniczne. Mimo 
tego, dzięki życzliwości dyrekcji szkoły, akcja 
odbyła się bez większych komplikacji. Na 

Wigilię przybyło 600 bezdomnych, ubogich 
czy samotnych ludzi. Wśród gości były rów-
nież rodziny z dziećmi. Przygotowano dla nich 
barszcz, bigos, paszteciki i wiele innych potraw, 
a także napoje ciasta, słodkości i owoce. Po 
wieczerzy każdy mógł odebrać paczkę, w któ-
rej znajdowały się najpotrzebniejsze artykuły 

żywieniowe, higieniczne, a także witaminy 
i  odpowiednio dobrane produkty prozdro-
wotne. W  paczkach dla dzieci znalazły się 
ponadto zabawki, kolorowanki i inne podobne 
artykuły dostosowane do wieku. W organizację 
Wigilii było zaangażowanych około 100 wolon-
tariuszy, w tym chór i pan kolędnik (zapewnia-
jący oprawę muzyczną), ekipa nagłaśniająca, 
duchowieństwo, ratownictwo medyczne. 

– Największym fenomenem tej Wigilii – 
naszym zdaniem – jest jednak wzajemna 
integracja środowisk wolontariuszy i potrze-
bujących, wspólne podzielenie się opłatkiem, 
życzenia i wzajemne gesty czułości. To one, 
oprócz wymiernej, aczkolwiek jednorazowej 
pomocy, nadają temu wydarzeniu szczegól-
nej postaci, gdyż osoby potrzebujące mają co 
roku możliwość spotkania się w możliwie naj-
bardziej rodzinnej atmosferze. Jest to dla nich 
szansa, by na chwilę zatrzymać się, pome-
dytować, pomodlić, porozmawiać i  ogrzać 
(dosłownie i w przenośni) w świątecznej aurze, 
co stanowi esencję naszych starań – podkreśla 
Bartek Sobocki.
Fot. Organizator

Jak co roku, w Centrum Stocznia Gdańska odbyła się Wigilia dla bez-

domnych i ubogich, organizowana pod egidą klasztoru oo. Dominikanów 

w  Gdańsku przez grupę studentów z  Duszpasterstwa Akademickiego 

Górka. Spotkanie wsparła Fundacja Stefczyka.

Esencja starań 
wolontariuszy
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D ziecko nie ma kości promie-
niowych w obydwu rączkach 

– usłyszeli rodzice podczas bada-
nia w dwunastym tygodniu ciąży. 
Po narodzinach Wojtka lekarze 
orzekli, że ma bardzo rzadką, 
genetyczną chorobę krwi i kości, 
czyli zespół TAR. Małopłytkowość 
uniemożliwia normalne krzepnię-
cie krwi. Ponieważ Wojtuś nie ma 
kości  promieniowych, to kości 
łokciowe, czyli przedramiona, są 
krótsze niż u innych dzieci. Ręce 
są wykręcone. Dłonie opadają 
poniżej nadgarstków. Również 
kolana są zdeformowane. Choroba 
objawia się też wadą serca i alergią 
pokarmową. 

Chłopczyk jest pod opieką 
wielu specjalistów i  placówek 
medycznych z Trójmiasta. Z NFZ 
ma raz w tygodniu zapewnioną 
rehabilitację, ale to zbyt mało. 
Za dodatkową rehabilitację 
trzeba już płacić. Jednak nawet 
codzienne żmudne ćwiczenia 
nie rozwiążą w pełni problemów 
Wojtka związanych z  brakiem 
kości. Potrzebne są bardziej rady-
kalne działania. 

W Europie wykonuje się tylko 
 centralizację nadgarstka, czyli 
nadgarstek prostowany jest 
poprzez zewnętrzne nałożenie 
obręczy i śrub na rękę. Takie lecze-
nie trwa trzy lata i jest bardzo duże 
ryzyko nawrotu zniekształcenia 
ręki. Na dodatek, ponieważ mię-
śnie i ścięgna zostają naciągnięte, 
tak leczona ręka nie jest w pełni 
sprawna. 

– Na konsultacjach w sprawie 
centralizacji nadgarstka byliśmy 
w Hamburgu, ale potem dowie-
dzieliśmy się o metodzie lecze-
nia dra Paleya, która gwarantuje, 
że ręka będzie w pełni sprawna, 
jak u zdrowego człowieka. Dłoń 
nigdy się nie cofnie do pozycji, 
w której jest teraz. Dlatego zde-
cydowaliśmy się na leczenie u dra 

Paleya – mówi mama, Agnieszka 
Kasprzyk ze Swarzewa. 

Operacja będzie polegała na 
tym, żeby całą dłoń ustawić 
w pozycji prostej, tak jak normal-
nie jest ustawiona ręka. Jedyna 
kość będzie wzmocniona blaszką. 
Ścięgna i mięśnie będą przesta-
wione tak, żeby dłoń więcej nie 
opadała. To bardzo skompliko-
wana operacja. Przeprowadza ją 
dr Paley z kliniki na Florydzie. Po 
zapoznaniu się z  przypadkiem 
Wojtusia powiedział, że podejmie 
się tej operacji. 

– Odpowiedź na pytanie „dla-
czego chcemy, żeby Wojtuś był 
operowany na Florydzie?” jest 
prosta: w  Polsce i  w  Europie 
żaden lekarz nie operuje w ten 
sposób, a  więc nie da Wojt-
kowi nadziei na sprawne ręce. 
Wkrótce  dr Paley będzie w War-
szawie. Jesteśmy umówieni na 
wizytę konsultacyjną. Wtedy 
poznamy dokładny koszt ope-
racji rączek i dowiemy się więcej 
na temat możliwości operacji 
nóżek, ale już wiemy, że sami 
finansowo nie damy rady – 
zaznacza mama. – Jest o co wal-
czyć – od rodziców chłopca, któ-
rego operował dr Paley, wiemy, 
że ich syn ma dzisiaj sprawne 
ręce, wszystko się udało. 

Wojtek jest podopiecznym 
Fundacji Księdza Orione Czyńmy 
Dobro. Fundacja zbiera 1% 
podatku dla Wojtka. Wspomaga 
też rodziców przy organizowa-
niu różnych zbiórek na leczenie 
i rehabilitację. Dzięki pomocy dar-
czyńców i środków, które zbierają 
się na koncie Fundacji, Wojtek 
może korzystać z  dodatkowej, 
prywatnej rehabilitacji. Rodzice 
przez pierwszy rok mogli też zaku-
pić niezbędne lekarstwa – teraz 
potrzebnych jest mniej lekarstw, 
ale trzeba uzbierać na sfi nansowa-
nie operacji.

Jeden na pół miliona
Wojtuś ma 2 latka. Jest radosny, ale trzeba mu pomóc, żeby miał lepsze życie. 

Zespół TAR występuje raz  na pół miliona urodzeń i oznacza m.in. brak części kości 

rąk. Realną nadzieją na odzyskanie sprawności jest operacja na Florydzie – taka, 

jakiej nie wykonuje się w Europie. Rodzice nie dadzą rady sami jej sfi nansować. 

Wojtuś skończył w grudniu 2 latka. Bardzo lubi oglądać 
książeczki, rysować i oglądać bajki z króliczkiem Bingiem. 
Lubi też samochody. Jest radosny i uśmiechnięty. Dzięki 
rehabilitacji ma już względnie sprawne rączki, mimo tego, 
że są zniekształcone. Rodzice marzą, by rączki ich synka 
były w pełni sprawne. 
Mama Wojtka, Agnieszka Kasprzyk od kilku lat pracuje 
w Kasie Stefczyka – najpierw w placówce w Pucku, potem 
w Rumi. W wybranych placówkach Kasy (w Pucku, Rumi 
i Wejherowie) zawisły ulotki z informacją o możliwości 
przekazania 1%. Dla Wojtka ze Swarzewa zbierane są 
plastikowe nakrętki, baterie, płyty CD/DVD, stare telefony 
komórkowe, puste tusze i tonery. Organizowane są zbiórki 
pieniężne m.in. na meczach żużlowych czy piłki nożnej. 
Koleżanki z pracy i Kasa wspomagają te działania. 
Każdy, kto zechce pomóc rodzicom spełnić marzenia 
o zdrowiu synka, wszelkie niezbędne informacje znajdzie 
na stronie 
www.czynmydobro.pl/
projekty-indywidualne/2525-90-wojtek
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Pasja, chęci i zaangażowanie to podstawa, by speł-
nić swoje marzenia, ale brak fi nansów potrafi  moc-
no utrudnić realizację celów. Kasa Stefczyka oraz 
Fundacja Stefczyka po raz jedenasty przyznały 
stypendia. Przedstawiamy kolejnych laureatów. 
Partnerem Konkursu Stypendialnego jest Stowa-
rzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

 Wojciech Stefanowski – uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 
w placówce przy ul. Rysiej 1/U1 we Wrocławiu

Młodzi, zdolni,
zaangażowani

Przypomnijmy, że Konkurs Stypen-
dialny skierowany jest do tych stu-

dentów i uczniów, którzy nie tylko mają 
wyróżniające się wyniki w nauce, ale też 
angażują się w działalność charytatywną, 
naukową lub na rzecz środowiska lokal-
nego. Od ponad dekady wspieramy mło-
dych, zdolnych ludzi, którzy są dziećmi 
Klientów Kasy Stefczyka lub studentami 
korzystającymi z usług naszej Kasy. 

Agnieszka Wójcik jest studentką III 
roku prawa na Uniwersytecie Warszaw-
skim. W roku akademickim 2017/2018 
osiągnęła średnią ocen 4,93. Jest bar-
dzo aktywną osobą. Wygrała olimpiadę 
z prawa międzynarodowego publicznego, 
wygłasza referaty z tej dziedziny na licz-
nych konferencjach naukowych. Działa 
w  kilku kołach naukowych. W  minio-
nym roku akademickim współkoordy-
nowała projekty studenckie takie jak: 
Human Rights Week, Akcja Dyplomacja 
czy Jesienna Szkoła Młodych Dyploma-
tów. Od wielu lat działa na rzecz różnych 
inicjatyw społecznych, obecnie jako 
wolontariuszka Centrum Edukacji Oby-
watelskiej, Humanity in Action Polska 
czy angażując się w lokalne akcje charyta-
tywne. Przygotowywała też warsztaty dla 
maturzystów i olimpijczyków z wiedzy 
o społeczeństwie. Jest członkiem drużyny 
reprezentującej UW na 60. edycji Philip 
C. Jessup International Law Moot Court 
Compentition, najstarszego i najbardziej 
prestiżowego moot courta dla młodych 
prawników na świecie. Moot court to 
symulacja rozprawy sądowej. Uczestnicy 
wcielają się w role stron procesowych, 
pracując na fikcyjnej sprawie (proble-
mie prawnym). Pani Agnieszka odebrała 
dyplom stypendysty w  placówce przy 
ul. Orkana 17 w Rabce Zdroju. 

Marek Rybiński to kolejny laureat 
11. edycji konkursu. Młody, zdolny 

człowiek uczęszcza do piątej klasy Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej II stop-
nia w Radomiu w klasie akordeonu. Jest 
to już kolejna edycja, w której Pan Marek 
zdobył stypendium. Uroczystość wręcze-
nia dyplomu odbyła się w placówce przy 
ul. Żeromskiego 28 w Radomiu. 

Wojciech Stefanowski również pasjo-
nuje się muzyką. Uczy się w  szkole 
muzycznej II stopnia. Jest solistą chóru 
w  Narodowym Forum Muzyki oraz 
uczęszcza do grupy piosenki literackiej. 
Swoje doświadczenia wokalne i  sce-
niczne zdobywał na wielu konkursach, 
festiwalach i koncertach w całej Polsce 
i za granicą. Z chórem jeździ na krajowe 
i  międzynarodowe trasy koncertowe, 
m.in. po Japonii, Czechach, Austrii i Sło-
wacji. W 2018 r. wziął udział w dziewiątej 
edycji programu The Voice of Poland, do 
którego mogą zakwalifi kować się tylko 
najzdolniejsi wokaliści. Dyplom stypen-
dysty Kasy Stefczyka odebrał w placówce 
przy ul. Rysiej 1/U1 we Wrocławiu.

 Agnieszka Wójcik odebrała dyplom stypendysty w placówce 
przy ul. Orkana 17 w Rabce-Zdroju

 Marek Rybiński, Beata Rybińska i Beata Marczykowska, kierownik placówki przy ul. Żeromskiego 28 w Radomiu
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Tu oficer Centralnego Biura Śledczego Andrzej Nowik, numer 
legitymacji służbowej KP 201920. Oszuści próbowali wyłudzić 

3 tys. zł kredytu na pani dowód osobisty. Dwóch zatrzymaliśmy, na trze-
ciego przygotowujemy z prokuratorem prowokację. Proszę przelać 
60 tysięcy na podane przeze mnie konto, z nikim nie rozmawiać i nie 
odbierać telefonów” – usłyszała 68-letnia mieszkanka Tarnowa po tym, 
jak odebrała telefon od oszusta. Aby uwiarygodnić swoją tożsamość, 
mężczyzna polecił 68-latce, by nie rozłączając się, wybrała numer 997. 
Po uzyskaniu połączenia usłyszała głos wspólnika oszusta (podającego 
się za dyżurnego komisariatu) potwierdzającego, że osoba taka pracuje 
w policji. W rozmowę ponownie włączył się fałszywy policjant, pytając 
o kwotę posiadanych na koncie oszczędności. Później przekazał słu-
chawkę trzeciemu mężczyźnie – fałszywemu prokuratorowi – od niego 
kobieta usłyszała o przygotowywanej „prowokacji” i potrzebie przelania 
w tym celu 60 tys. zł. Miała też nie mówić nikomu o tym, co usłyszała, 
i nie odbierać żadnych telefonów. Zapewniono ją, że pieniądze zostaną 
po wszystkim zwrócone. Rzekomy policjant poprosił o kobietę o podanie 
numeru telefonu komórkowego, udanie się do banku i pozostanie z nim 
w stałym kontakcie.

„Na szczęście – dzięki czujności pracownika banku, u którego przelew 
kobiety wzbudził podejrzenie, oraz podjętej natychmiast współpracy 
z tarnowskimi policjantami – udało się zapobiec skutkom oszustwa 
i utracie oszczędności życia seniorki. Dostęp do konta sprawców został 
zablokowany, a pieniądze oszukanej kobiety zabezpieczone” – poinfor-
mowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Natomiast policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej rozbili grupę 
przestępczą, która wyłudziła niemal 900 tys. zł. Pokrzywdzonych może 
być nawet kilkadziesiąt osób z całej Polski. Przestępcy, typując ofi ary, 
wybierali z książek telefonicznych imiona, które mogły wskazywać, że 
mają do czynienia z osobami w podeszłym wieku. Dzwoniąc, podawali 
się za ofi cerów policji lub CBA i informowali seniorów, że hakerzy pró-
bują włamać się na ich konto. Kazali przelewać pieniądze na wskazane 
rachunki bankowe, by uniknąć kradzieży. Pieniądze trafi ały na konta 
„słupów” i wypłacane były z bankomatów za granicą.

Najczęstsze metody oszustów:
Na wnuczka: Dzwoni ktoś podający się za rodzinę lub przyjaciela 
rodziny i prosi o pomoc fi nansową w związku z wypadkiem, chorobą 
albo wyjątkową okazją do zarobienia pieniędzy. Sytuacja jest nagła 
i wymaga natychmiastowej reakcji ze strony seniora.
Na policjanta: Dzwoni policjant i informuje, że grupa przestępcza chce 
ofi arę okraść, np. z lokat w banku, i prosi o współpracę.
Na zaliczkę, przedpłatę czy nadpłatę: Nakłanianie do przesłania 
pieniędzy z góry za jakiś produkt lub usługę czy przekazanie czeku na 
kwotę wyższą niż ustalona cena, z prośbą o odesłanie nadwyżki środków 
za pośrednictwem przekazu pieniężnego.
Na ofertę pracy: Prośba o przesłanie pieniędzy w zamian za przyjętą 
propozycję zatrudnienia.
Na loterię, nagrodę: Zawiadomienie o wygranej na loterii i prośba 
o wysłanie pieniędzy, aby móc odebrać nagrodę.

Na nieruchomość: Oferta wynajmu/zakupu nieruchomości i prośba 
o wysłanie pieniędzy, ale nieruchomość nie istnieje.
Na zakupy przez Internet: Prośba o przesłanie pieniędzy za produkt, 
przedmiot aukcji lub usługę reklamowaną przez Internet.
Na znajomości: Ofi ara poznaje kogoś przez Internet, związuje się z nim, 
a następnie jest proszona o przysłanie pieniędzy.
Na chwilówkę: Propozycja wyjątkowo korzystnej pożyczki, potem oka-
zuje się, że faktyczne oprocentowanie jest bardzo wysokie.
Na pracownika administracji, hydraulika, pracownika socjalnego: 
Pod pretekstem wywiadu, sprawdzenia stanu technicznego instalacji 
w mieszkaniu, wykorzystując chwile nieuwagi, dokonywane są kradzieże 
pieniędzy lub kluczy do mieszkania.
Na dostawcę prądu/usług telekomunikacyjnych: W ramach fał-
szywej promocji podkładane są umowy z zawyżonymi stawkami z inną 
fi rmą.
Na sprzedawcę perfum: Do drzwi puka osoba podająca się za akwizy-
tora – sprzedawcę perfum. Oferuje wypróbowanie zapachu. Nakłania 
do powąchania sprzedawanej substancji, która okazuje się środkiem 
usypiającym. Ofi ara traci przytomność, a złodziej okrada mieszkanie. 

We współpracy z policją powstała strona www.dokumentyzastrze-
zone.pl, która pomaga ustrzec się takich przestępstw.

Katalog oszustw polskich
Już nie tylko na wnuczka lub policjanta, ale też na chwilówkę, nadpłatę czy 

perfumy. Tylko w Warszawie kwota wyłudzonych w 2018 r. pieniędzy wyniosła 

19 mln zł. Ofi arami są z reguły ludzie starsi, szczególnie mieszkający 

samotnie. Najczęściej oszustwa dokonywane są przy pomocy telefonu.
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Walentynki w Krasnymstawie
P racownicy oddziału Kasy Stefczyka w Krasnymstawie przy ul. Ponia-

towskiego 1A zorganizowali 14 lutego 2019 r. zabawę walentynkową. 
Mieszkańcy miasteczka zostali zaproszeni do wzięcia udziału w loterii, 
w której można było wygrać słodkie upominki przyozdobione pięknymi 
sercami oraz nasze Stefczykowe gadżety. Wszyscy zainteresowani mogli 
również skorzystać z bezpłatnej porady fi nansowej oraz zapoznać się z sze-
roką ofertą Kasy. Chętnych nie brakowało.

Za co cenię Kasę Stefczyka?
Pytamy Klientów Kasy Stefczy-

ka, dlaczego zdecydowali się do 

niej przystąpić i co najbardziej 

cenią w działalności swojej pla-

cówki.

Izabela Kowalska korzysta z usług pla-

cówki Kasy Stefczyka mieszczącej się 

przy ul. Armii Krajowej 4 w Dębnie

– 9 lat temu postanowiłam skorzystać z oferty 
Kasy Stefczyka, bo znalazłam tu korzystnie opro-
centowany kredyt. Skorzystałam z tej propozy-
cji, kredyt spłaciłam, a kiedy kolejny raz potrze-
bowałam gotówki, zaproponowano mi jeszcze 
bardziej korzystną ofertę, jeśli moje zarobki będą 
wpływać na konto w Kasie. Zrezygnowałam więc 

z usług poprzedniego banku i nie żałuję. Przez te 
9 lat kilka banków składało mi różne propozycje, 
ale Kasa Stefczyka proponuje mi zawsze bardziej 
korzystne warunki. Od dawna jestem Członkiem 
Kasy i z tego względu mogę liczyć na jeszcze lep-
sze oprocentowanie pożyczki. Poza tym w mojej 
placówce robię opłaty, a tu dla Członków Kasy 
prowizja pobierana od przelewów nie jest duża. 
Bardzo mi się to podoba. Muszę podkreślić, że 
w moim oddziale jest bardzo dobra atmosfera 
i dobrze mi się współpracuje  z paniami tu pracu-
jącymi. Są bardzo sympatyczne. Zawsze jestem 
miło obsłużona. Jak jest chwila czasu, to z przy-
jemnością rozmawiamy – nie tylko o fi nansach, 
bo znamy się od wielu lat.

Czesława Brzozowska korzysta z usług 

placówki Kasy Stefczyka mieszczącej się 

przy ul. Armii Krajowej 4 w Dębnie

– Kiedyś koleżanka wybierała się do Kasy Stef-
czyka, żeby załatwić swoje sprawy. Postano-
wiłam jej towarzyszyć. Panie tu pracujące były 
bardzo miłe, z uśmiechem przyjmowały intere-
santów. Tu było tak przyjemnie, że postanowi-
łam zrezygnować z usług mojego poprzedniego 
banku i przenieść się do Kasy, tym bardziej, że 
mam placówkę bliżej domu. To było 15 lat temu. 
Panie niezmiennie są bardzo sympatyczne, jeśli 
jest taka potrzeba, to zawsze pomogą, zawsze mi 
doradzą, co mam zrobić. Korzystałam tu z kre-
dytów, bo po porównaniu tej oferty z ofertą ban-
ków okazywało się, że propozycje Kasy były dla 
mnie bardziej korzystne. Poza tym zdarza się, 
że w mojej placówce jestem obdarowywana 
drobnymi upominkami – to miłe. Odwdzię-
czyłam się i zaniosłam paniom małe „drzewko 

szczęścia”, które sama wyhodowałam w domu. 
Do dzisiaj stoi w placówce i pięknie rośnie. Tu 
na Klientów zawsze czekają cukierki – jak ktoś 
ma ochotę na coś słodkiego, to może się poczę-
stować. Zawsze można się też napić wody. Poza 
tym w innych bankach zdarzało mi się czekać 
w kolejce nawet przez godzinę. To niepotrzebne 
nerwy i strata czasu. W Kasie Stefczyka nie ma 
kolejek, bo panie szybko obsługują Klientów. 
I nie muszę czekać w kolejce do kasy, żeby np. 
sprawdzić stan mojego konta – panie, które sie-
dzą przy innych stanowiskach, zawsze pytają 
mnie, w czym mogą pomóc. Kiedy miałam pry-
watne problemy, to pomogła mi pani kierownik. 
Wytłumaczyła co trzeba, wypisała odpowiednie 
dokumenty. Pani kierownik jest wspaniała, ale 
lubię wszystkie panie.
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W tygodniku w każdy ostatni 
poniedziałek miesiąca

1 9 1 8 – 1 9 3 9

Cykl dodatków 
o niezwykłych 

czasach 
budowania 

nowego państwa 
po 123 latach 
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S ystem automatycznie przygotowuje i udo-
stępnia dla podatnika zeznanie roczne. 

Usługa wykorzystuje wyłącznie te dane, które 
ma administracja skarbowa. Szefowa resortu 
fi nansów, Teresa Czerwińska zapewniła, że 
usługa jest bezpieczna, bo „przetestowana 
pod kątem przechowywania, gromadzenia, 
przetwarzania danych przez wyspecjalizowaną 
fi rmę zewnętrzną, która przeprowadziła taki 
audyt, i możemy być całkowicie spokojni, że 
nasze dane będą bezpieczne”.

„Twój e-PIT” będzie dostępny na portalu 
podatki.gov.pl dla podatników, którzy 
korzystają z  formularzy PIT-37 i PIT-38. 
Od 15 lutego 2019 r. będą mieć oni dostęp do 
swojego profi lu i możliwość zalogowania się 
za pomocą danych. Potrzebne jest podanie 
numeru PESEL lub NIP wraz z datą urodzenia 
oraz uwiarygodnienie się kwotą przychodu za 
2017 r. i jedną z kwot przychodu z roku 2018. 
Ważne, że niepotrzebny w  e-rozliczeniach 
z fi skusem stanie się profi l zaufany czy podpis 
kwalifikowany. Taki mechanizm ma przede 
wszystkim ułatwić rozliczenie przeciętnym 
podatnikom. Wyeliminowane zostać ma rów-
nież niebezpieczeństwo popełnienia błędów 
i spóźnienia się z zeznaniem. W przypadku 
osób, które rozliczają się samodzielnie, bez 
ulg i odliczeń – jedno kliknięcie, akceptujące 
deklarację podatkową, zamyka proces składania 
zeznania. Ta możliwość dotyczy niemal 4 mln 
osób. Jednak każdy podatnik może poprawić 
i uzupełnić dane w zeznaniu przygotowanym 
przez urząd.

Dodatkową zachętą dla podatnika jest 
45-dniowy termin zwrotu nadpłaty PIT, 
liczony od momentu złożenia zeznania podat-
kowego lub jego korekty przy pomocy środków 
komunikacji elektronicznej, czyli w Internecie. 
W przypadku deklaracji „papierowych” to okres 
3 miesięcy. Jeśli jednak podatnik wybierze formę 
tradycyjną i wyśle taki formularz rozliczenia 
rocznego, to wówczas dla administracji wiążąca 
będzie deklaracja na papierze.

„Twój e-PIT” ma ułatwić pracę także 
administracji skarbowej. System bowiem 
sam uzupełnia informacje danymi, które są 
dostępne administracji skarbowej. Urzędnicy 
oszczędzają w ten sposób czas potrzebny wcze-
śniej na weryfi kację błędów, które pojawiają 

się w formularzach podatkowych. Od 2020 
r. możliwe będą rozliczenia na formularzach 
PIT-36, PIT-36L, czyli dla tych osób, które pro-
wadzą działalność gospodarczą, oraz PIT-28 dla 
podatników płacących zryczałtowany podatek 
dochodowy.

INFOLINIA 801 600 100

 PORADNIKI

E-rozliczenie PIT
Zmiany w zasadach rozliczania rocznej deklaracji podatkowej PIT, wprowadzone w 2019 r., zdecydowanie 

premiują e-rozliczenia. W skrajnym wypadku cała operacja polega na jednym kliknięciu. Zapewnia też 

o połowę szybszy zwrot nadpłaty. Zdaniem resortu fi nansów pakiet „Twój e-PIT” to największa zmiana w pol-

skim systemie rozliczania podatków po 1991 r., zaś nasz kraj wkroczył do czołówki innowacyjnych państw, 

które nie tylko udostępniają kanał elektroniczny, ale także wypełniają za podatnika jego roczne zeznanie.
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Uwaga na fałszywe e-maile na temat 

poprawności złożonych deklaracji

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor informuje 
o wątpliwościach dotyczących złożonej deklaracji oraz wzywa do ustosunkowania się do 
zaistniałej sytuacji. W treści może znajdować się link. Nie należy otwierać wiadomości 
ani załącznika, klikać w linki zawarte w treści oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. 
Załącznik/link może zawierać szkodliwe oprogramowanie.

W rozsyłanych e-mailach aż roi się od błędów językowych. W przykładowym fałszy-
wym e-mailu zamieszczonym na stronie ministerstwa czytamy: „Prosimy ustosunkować 
się drogaą emailowa w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma" (pisownia 
oryginalna). Specjaliści od cyberbezpieczeństwa wskazują, że tego typu wiadomości 
często są pisane bardzo niechlujnie. �
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Finansowe ABC

O szuści najczęściej działają 
na portalach aukcyjnych, 

chcąc wyłudzić pieniądze od 
nieświadomych zagrożenia 
klientów. Mocno zaniżone ceny 
produktów powinny być pierw-
szym znakiem ostrzegawczym. 
Niska cena może świadczyć 
o tym, że zamówiony przez nas 
towar pochodzi z nielegalnego 
źródła lub znacząco odbiega od 
oryginału lub obrazu ze zdjęcia. 
W najgorszej sytuacji możemy 
otrzymać zamiast zamówionego 
towaru – puste pudełko.

Główną zasadą bezpiecznych 
zakupów internetowych jest za-
sada ograniczonego zaufania do 

sprzedającego. W  sytuacjach, 
w których sprzedawcą jest osoba 
prywatna, a nie przedsiębiorca, 
ryzyko oszustwa wzrasta. Dla-
tego warto korzystać jedynie ze 
znanych i sprawdzonych portali 
aukcyjnych oraz koniecznie spraw-
dzić wiarygodność sprzedającego 
poprzez weryfi kację historii jego 
poprzednich aukcji oraz opinii in-
nych klientów. Powinniśmy być 
wyczuleni na brak lub niewielką 
liczbę pozytywnych komentarzy. 
Jeśli cokolwiek budzi naszą wąt-
pliwość, dla własnego bezpieczeń-
stwa zrezygnujmy z zakupu.

Zakupów przez Internet po-
winniśmy dokonywać za pośred-

nictwem komputera, który jest 
odpowiednio zabezpieczony. 
Zdecydowanie musimy unikać 
transakcji dokonywanych na 
komputerze w kafejkach interne-
towych. W takich miejscach ry-
zyko kradzieży poufnych danych 
jest wysokie. Korzystajmy zatem ze 
sprzętu domowego i zachowujmy 
całą korespondencję prowadzoną 
ze sprzedawcą. W przypadku oszu-
stwa będzie to jeden z dowodów 
przestępstwa.

Jeśli pomimo zachowania środ-
ków ostrożności padliśmy ofi arą 
oszusta, powinniśmy poinformo-
wać o zaistniałej sytuacji admi-
nistratora portalu aukcyjnego, 

zachować wszelką dokumentację 
transakcji, np. korespondencję 
mailową ze sprzedawcą, potwier-
dzenie płatności, otrzymaną 
przesyłkę, i niezwłocznie zgłosić 
sprawę na policję. Policja będzie 
oczekiwać od nas podania szeregu 
danych dotyczących aukcji i sprze-
dawcy m.in. datę i numer aukcji, 
jej przedmiot, wylicytowaną cenę, 
nazwę (nick), jakim posługiwał się 
oszust, jego adres mailowy, numer 
telefonu, adres oraz informację 
o sposobie zapłaty.

KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK
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Zakupy przez Internet 

– nie daj się oszukać! 
Sprzedaż internetowa powoli staje się codziennością. Coraz więcej 
osób, w  różnym wieku, chętniej i  częściej decyduje się na zakupy 
w  sieci. Równie aktywni stają się oszuści. Co zrobić, aby zakupy 
przez Internet były bezpieczne?

Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wydał dwie 

decyzje dotyczące serwisów inter-
netowych z „nagrodami”. Serwisy 
były promowane w taki sposób, 
aby zachęcić konsumentów do 
wysyłania SMS-ów premium, 
choć – jak się potem okazywało 
– nie wystarczało to do uzyskania 
„wygranej”.

Konsumenci widzieli w Interne-
cie reklamy informujące o możli-
wości otrzymania m.in. tabletów, 

laptopów, konsoli do gier, telefo-
nów komórkowych. Były one opa-
trzone hasłami w rodzaju: „Wygraj”, 
„Wystarczy kilka minut!”. Po roz-
wiązaniu zadania konkursowego 
pojawiał się napis typu: „Gratulacje! 
Udało ci się!”, a następnie komuni-
kat: „To już ostatni krok! Uzupełnij 
swoje dane. Wyślij SMS o treści (…) 
pod numer (…)”.

Po wysłaniu drogiej wiadomości 
okazywało się jednak, że nie wy-
starcza to do odebrania nagrody. 

Fikcyjne konkursy 
w Internecie

W  rzeczywistości konsumenci 
uzyskiwali dostęp do serwisu in-
ternetowego, w którym naliczano 
im punkty stanowiące znikomy uła-
mek sumy potrzebnej do uzyska-
nia nagrody. Przykładowo za SMS 
kosztujący 30,75 zł bru� o użytkow-
nik dostawał 25 pkt, podczas gdy 
np. do uzyskania iPhona’a 5s gold 
wymagane było 20 tys. pkt. Trzeba 
by więc wysłać 800 takich wiado-
mości, co kosztowałoby ponad 24 
tys. zł. Na dodatek cena SMS-a
znajdowała się na dole witryny 
zamiast przy numerze SMS-a pre-
mium (w części niewidocznej bez 
przewinięcia strony).

UOKiK stwierdził w decyzjach, 
że taki sposób promowania ser-
wisów wprowadzał w błąd. Była 
to nieuczciwa praktyka rynkowa, 
która naruszała zbiorowe interesy 
konsumentów.

Czujność trzeba zachować rów-
nież przy poszukiwaniu zarobku 
przez Internet. Są takie strony 
internetowe, które sugerują, że 

oferują pracę. Na jednej z nich czy-
tamy: „Praca w domu przez Internet 
może się okazać bardzo dobrym 
i wygodnym źródłem dochodu”. 
Dalej jednak czytamy o darmowych 
gadżetach i upominkach i jesteśmy 
zachęcani do udziału w konkur-
sach – właśnie takich, przed jakimi 
przestrzega UOKiK. Całość została 
przygotowana na wzór forum dys-
kusyjnego, gdzie linki do konkur-
sów zamieszczają uczestnicy dys-
kusji. Wygrać można m.in. iPhone, 
PlayStation, doładowanie telefonu, 
buty czy kosmetyki. Tu również 
punkty wymienia się na nagrody. 

Zanim zdecydujemy się na udział 
w takich konkursach, warto przypo-
mnieć sobie powiedzenie „W życiu 
nie ma nic za darmo” i zastanowić 
się, jaki interes mieliby organizato-
rzy takich konkursów, gdyby chcieli 
rozdawać wspomniane iPhone’y 
5s gold za 30,75 zł bru� o, skoro są 
warte kilkaset złotych? Organizator 
ma interes w tym, żeby takie urzą-
dzenie sprzedać nam za 24 tys. zł. 

Nie warto dać się skusić na łatwą wygraną w  konkursie lub 
obietnicę łatwego zarobku przez Internet, bo w rzeczywistości 
można wiele stracić. UOKiK przestrzega przed stronami 
internetowymi, które były promowane w  taki sposób, aby 
sugerować konsumentom, że biorą udział w  konkursie. 
W  rzeczywistości, aby „wygrać”, należałoby wysłać SMS-y 
kosztujące nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST
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Łączymy pokolenia

T
elefon przyda się dziecku nie 
tylko podczas ferii czy wakacji 

– przede wszystkim zapewni nam 
codzienny kontakt z  dzieckiem, 
dzięki czemu będziemy mogli 
sprawdzić, czy nie spotkało go nic 
złego. Ponadto w razie jakiegokol-
wiek wypadku czy innej trudnej 
sytuacji dziecko może samodziel-
nie i  w  prosty sposób wezwać 
pomoc, a w skrajnych sytuacjach –
ocalić swoje lub czyjeś zdrowie 
albo życie. Szczególnie urządze-
nie wyposażone w  nawigację 
może okazać się bardzo cenne, np. 
wtedy, gdy dziecko odłączy się od 
grupy i zgubi się. W takiej sytuacji 
GPS może w bardzo prosty sposób 
pokierować je w  miejsce, gdzie 
mogą znajdować się inni uczestnicy 
wycieczki. Poza tym zalogowany 
do sieci komórkowej sprzęt może 
pozwolić policji czy ratownikom 
zlokalizować dziecko, jeśli się zagu-
biło. Zaletą jest też fakt wyposaże-
nia wielu współcześnie używanych 

telefonów komórkowych w aparat 
fotograficzny. Dziecko nie musi 
zabierać ze sobą kilku urządzeń, 
by przywieźć z wakacji zdjęcia lub 
fi lmy. Oczywiście sprawą delikatną 
jest to, od jakiego wieku milusiń-
scy mogą swobodnie przeglądać 
Internet. Jednak przecież to od nas 
zależy czy opłacimy taką dodat-
kową usługę, a więc mamy kontrolę 
również nad takimi zagrożeniami. 

Przypomnijmy, że aby korzystać 
z usług „w naszej Rodzinie”, nie 
trzeba podpisywać żadnej umowy. 
Wystarczy kupić starter z numerem 
telefonu i zarejestrować się.

W telefonii „w naszej Rodzinie” 
można skorzystać z wielu promo-
cji. Polecamy naszPakiet Minut 
i SMS/MMS, który zawiera nastę-
pujące usługi: 4000 minut na roz-
mowy do wszystkich sieci (również 
na numery stacjonarne) oraz 4000 
SMS-ów/MMS-ów. Wszystkie 
wymienione limity są ważne przez 
30 dni. Po wykorzystaniu usług 

w danym okresie rozliczeniowym 
kolejne połączenia lub SMS-y/
MMS-y będą rozliczane zgodne 
z cennikiem. Aby aktywować ten 
pakiet, wystarczy wpisać na tele-
fonie kod sterujący *136*11*07# 
(koszt 25 zł). Wcześniej jednak 
trzeba zadbać, by na koncie telefo-
nicznym znalazła się odpowiednia 
dla danego pakietu kwota. Przelew 
można zrobić bez żadnych opłat 
w placówce Kasy Stefczyka lub 
z domu za pomocą konta interne-
towego i usługi e-skok. Najwygod-
niejszym rozwiązaniem kwestii 
płatności jest zlecenie stałe na 
przelew kwoty będącej kosztem 
wybranego pakietu na konto 
operatora. Ponieważ jest to pakiet 
cykliczny, usługę włącza się tylko 
raz – co miesiąc odnawia się sama 
bez konieczności wpisywania kodu.

Jeśli masz już numer telefonu 
i chcesz go przenieść do „w naszej 
Rodzinie”, proste formalno-
ści załatwisz „od ręki” podczas 

jednej wizyty w placówce Kasy 
Stefczyka (z wyjątkiem placówek 
partnerskich). Wystarczy przyjść 
z dowodem osobistym, wypełnić 
i podpisać wniosek o przeniesie-
nie numeru, podając swoje dane 
(imię i  nazwisko, PESEL, numer 
dokumentu – informacje te muszą 
być zgodne z tymi, które podałeś 
obecnemu operatorowi przy reje-
stracji numeru) i określić, w jakim 
terminie Twój numer ma zostać 
przeniesiony. Jeśli obecnie masz 
telefon na abonament, sprawdź, 
kiedy kończy się umowa (zwykle 
jest zawierana na 2 lata), aby unik-
nąć finansowych konsekwencji 
zerwania umowy przed czasem.

Informacje o  promocjach 
można uzyskać w  placówkach 
Kasy Stefczyka, na stronie inter-
netowej polskiesiecicyfrowe.pl oraz 
pod numerem infolinii 536 699 999 
(koszt połączenia abonentów tele-
fonii „w naszej Rodzinie” to 9 gr za 
minutę).

Telefon komórkowy dla najmłodszych to nie tylko modna zabawka. Najważniejszą funkcją tego urządzenia 
jest możliwość pozostawania w ciągłej łączności z dziećmi. Z usług „w naszej Rodzinie”, która jest telefonią 
„na kartę”, można zacząć korzystać dzięki jednej wizycie w placówce Kasy Stefczyka.
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