
BEZPŁATNA GAZETA CZŁONKÓW KASY STEFCZYKA / nr 176 luty 2020 / INFOLINIA 801 600 100 

ŁĄCZYMY  
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STEFCZYKA

Bolesław Orliński, słynny 
pilot z Warszawy, jako 
pierwszy dotarł samolotem 
z Europy do Japonii  24

Monumentalne konstrukcje 
odkryte w Polsce, zwane 
rondelami, są 2,5 tys. lat 
starsze od Stonehenge  23

Kuchnia Świętego Mikołaja, przy 
wsparciu Fundacji Stefczyka, 
zorganizowała Wigilię dla ponad 
650 osób potrzebujących  4

Ferie zimowe w pełni. Dla dzieci i młodzieży najważniejsza jest teraz swoboda oraz to, 
że nie muszą chodzić do szkoły i odrabiać lekcji. Jednak miło jest spędzić ten czas z dala 
od domu i codziennych czynności, na zimowych wakacjach z rodziną. Czas ucieka. Jeżeli 
na przeszkodzie stają tylko finanse, to problem ten pomoże rozwiązać Kasa Stefczyka.

Czytaj na str. 3

Na zimowe szaleństwa
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słowood prezesa

Andrzej Sosnowski
prezes Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
wszystko zaczyna się od marzeń. Z tego zało-
żenia wyszliśmy, organizując w 2012 r. po raz 
pierwszy konkurs „Małe Wielkie Marzenia”. Co 
roku zadaniem najmłodszych jest przedstawie-
nie w formie pracy plastycznej swojego bożona-
rodzeniowego życzenia do św. Mikołaja. Licz-
ba prac nadesłanych na VIII edycję konkursu, 
w grudniu 2019 r., przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Prace potwierdziły, że dzieci marzą 
nie tylko o lalkach i misiach, ale również o tym, 
co pozwoli rozwijać ich zainteresowania. Wśród 
namalowanych życzeń jest m.in. zestaw małego 
chemika, gitara i zestaw „Laboratorium roboty-
ki”. Kasa Stefczyka spełniła te dziecięce marze-
nia. Być może dzięki temu Dominika wynajdzie 
kiedyś paliwo, które nie będzie zanieczyszczało 
środowiska; Ola, która chciałaby kiedyś grać 
na gitarze tak jak jej ciocia, będzie wirtuozką, 
a Szymon stworzy robota, który będzie rato-
wać ludzi jak Superman? Wszystko zaczyna się 
od marzeń. W tym numerze „Czasu Stefczyka” 
przedstawiamy małych marzycieli – laureatów 
naszego konkursu. Misją Kasy Stefczyka jest 
nie tylko oferowanie Państwu korzystnej ofer-
ty finansowej i budowanie polskiego kapitału. 
Naszym dążeniem jest również to, aby każdy 
Polak, nawet ten najmłodszy, miał możliwość 
spełniania swoich aspiracji.

liczby Kasy Stefczyka

6 300 000 000 zł
depozyty

5 220 000 000 zł
pożyczki

6 830 000 000 zł
aktywa

368
placówki

856 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA GRUDZIEŃ 2019 ROKU

Przekaż 1% 
podatku na SKEF
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 
(KRS 0000053057) od 2005 roku jest organizacją 
pożytku publicznego, dzięki czemu może pozyski-
wać środki finansowe z wpłat 1% podatku docho-
dowego od osób fizycznych. 

S KEF w szerokim zakresie działa na 
rzecz swoich Członków i  konsu-

mentów usług finansowych, realizu-
jąc działalność edukacyjną, doradczą, 
wydawniczą i charytatywną. Uzyskane 
środki Stowarzyszenie przeznacza na 
wspieranie najbardziej potrzebujących, 
realizując programy w zakresie edukacji 
finansowej.

W płaty 1% podatku Stowarzy-
szenie może przeznaczyć na 

wsparcie następujących działań:
Szkolenia i projekty z zakresu edukacji 
finansowej i konsumenckiej
SKEF swoje wieloletnie doświadczenie 
wykorzystuje m.in. w organizacji i pro-
wadzeniu projektów i szkoleń z zakresu 
edukacji finansowej i konsumenckiej. 
Zwracając szczególną uwagę na potrzeby 
konsumentów usług finansowych, swoje 
działania edukacyjne Stowarzyszenie 
kieruje do różnych grup wiekowych, 
realizując projekty m.in.: „Żyj finan-
sowo! czyli jak zarządzać finansami 
w życiu osobistym”, „Mistrzostwa Pol-
ski Młodych Ekonomistów”, „Myślę, 
decyduję, działam – finanse dla naj-
młodszych”, „Senior na Plus! Warsz-
taty z edukacji finansowej dla osób 55 
plus”, „Bezpieczna rodzina – bezpieczny 
senior” itd. Tym, co wyróżnia SKEF 
spośród innych podmiotów, jest zakres 
merytoryczny proponowanych warsz-
tatów. Priorytetem jest podnoszenie 
świadomości ekonomicznej, finansowej 
poprzez rozwijanie praktycznych umie-
jętności w  następujących obszarach: 

planowanie finansowe, zarządzanie 
finansami osobistymi, budżet domowy, 
nadmierne zadłużenie itp.
Fundusz stypendialny
Celem funduszu jest wsparcie mate-
rialne m.in. studentów uczelni wyż-
szych, studiujących na kierunkach 
ekonomii, zarządzania, finansów, 
prawa i  dziennikarstwa, którzy osią-
gają dobre wyniki w nauce, legitymują 
się działalnością na polu naukowym 
i charytatywnym, oraz wychowanków 
domów dziecka podejmujących naukę 
w szkołach wyższych na kierunkach, na 
których programy nauczania zawierają 
elementy ekonomii, finansów, zarządza-
nia, prawa i dziennikarstwa.

1% podatku na rzecz SKEF 
można wpłacać na rachunek:
Santander Bank Polska S.A. 

34 1090 1102 0000 0001 1200 8689
Wszystkim Państwu, którzy dokonali 
wpłat w latach poprzednich, serdecz-
nie dziękujemy i  ponownie prosimy 
o przekazywanie 1% swojego podatku 
na rzecz SKEF. Zapewniamy, że wpłaty, 
które otrzymujemy, stanowią dla 
uczestników projektów realizowa-
nych w ramach środków 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.

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

TWÓJ WSPIERA EDUKACJĘ FINANSOWĄ
I FUNDUSZ STYPENDIALNY



 OFERTA

INFOLINIA 801 600 100 CZAS STEFCZYKA 3

Ferie zimowe w pełni. Dla dzieci i młodzieży najważniejsza jest teraz swoboda oraz brak konieczności 
chodzenia do szkoły oraz odrabiania lekcji. Jednak miło jest spędzić ten okres z  dala od domu 
i codziennych czynności, zwłaszcza gdy już dawno zakończyła się nasza edukacja. Czas ucieka, a jeżeli 
na przeszkodzie stają tylko finanse, to problem ten pomoże rozwiązać Kasa Stefczyka.

Pożyczka Zaratka na zimowe szaleństwa

F erie zimowe i wyjazdy w pierwszych mie-
siącach roku kojarzą się zwykle z górami, 

nartami, snowboardem i dużą ilością śniegu. 
Niestety z  tym w ostatnich latach jest pro-
blem. Odczuwają go szczególnie mieszkańcy 
środkowej i  północnej części kraju. Jednak 
dzisiaj to nie kłopot, nawet jeżeli braki śniegu 
odczuwalne są również w górach – z pomocą 
przychodzą przecież armatki śnieżne. Poza 
tym otworem stoją nie tylko polskie Tatry czy 
Beskidy, ale np. modne ostatnio Alpy. Tych, 
którzy nie lubią ścisku na stoku narciarskim 
albo preferują cieplejsze klimaty, biura podróży 
zapraszają na atrakcyjne wycieczki do odle-
glejszych krajów. Jest więc w czym wybierać, 
wystarczy jedna decyzja.

Również jedna decyzja potrzebna jest, by 
zapewnić finansowanie naszego wyjazdu. To 
z reguły nie są kwoty, które możemy pokryć 
z bieżącego budżetu lub naszych oszczędno-
ści. Wystarczy jednak skorzystać z atrakcyjnej 
Pożyczki Zaratka, którą oferuje Kasa Stefczyka.

Co trzeba wiedzieć o  Pożyczce Zaratka? 
Jest to oferta, dzięki której można uzupełnić 

 RRSO: 9,38%

Pożyczkę 
Zaratka 
spłacisz jak 
z płatka!

Rata to 25 zł 
miesięcznie za każdy 
pożyczony 1000 zł

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

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 kredytowanymi 
kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 9%. Rzeczywista 
roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,38%. Czas 
obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcz-
nych rat równych: 24,89 zł oraz ostatnia, 48. rata: 
24,93zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1194,76 zł, 
w tym odsetki: 194,76 zł.
Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 
3000 zł lub 4000 zł, dla Klientów nieposiadających pożyczek lub 
kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej 
oceny zdolności kredytowej.

brakujące środki, np. na zimowy wyjazd. 
Pożyczkę można otrzymać w kwotach 1000 zł, 
2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł – sprawdza się więc 
przy niedużym zapotrzebowaniu finansowym. 
Oferta umożliwia samodzielne wyliczenie mie-
sięcznych rat – nie jest potrzebna wizyta w pla-
cówce, specjalna aplikacja czy nawet kalkulator, 
aby poznać wysokość miesięcznej spłaty. Raty 
są z góry określone – 25 zł za każdy pożyczony 
1000 zł. Oznacza to, że w zależności od wyso-
kości kwoty pożyczki raty wynoszą 25 zł, 50 zł, 
75 zł lub 100 zł miesięcznie.

Wnioskując o Pożyczkę Zaratka, nie trzeba 
przynosić zaświadczenia o  dochodach – 
wystarczy w placówce Kasy okazać dowód toż-
samości oraz podpisać oświadczenie o zarob-
kach. Wstępną informację kredytową można 
otrzymać nawet w 15 minut.

Pożyczkę Zaratka mogą otrzymać Klienci 
Kasy Stefczyka, którzy nie posiadają w Kasie 
pożyczek lub kredytów od co najmniej 6 mie-
sięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

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 kredytowanymi kosztami (prowizją  
0 zł) wynosi 9%. Rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania (RRSO): 9,38%. Czas obo-
wiązywania 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. Decyzja 
kredytowa zależy od indywidualnej oceny 
zdolności kredytowej.

Atuty Pożyczki Zaratka:
•	tylko 25 zł miesięcznej raty za 

każdy pożyczony 1000 zł!
•	dostępne kwoty: 1000 zł, 2000 zł, 

3000 zł lub 4000 zł
•	prowizja 0 zł (RRSO: 9,38%)
•	okres kredytowania − 48 miesięcy
•	wypłata środków nawet tego 

samego dnia



 AKTUALNOŚCI

WWW.KASASTEFCZYKA.PLCZAS STEFCZYKA4

W igilia dla bezdomnych i ubogich w Gdańsku jest coroczną tradycją 
Kuchni Świętego Mikołaja działającej w ramach Dominikańskiego 

Duszpasterstwa Akademickiego „Górka” w Gdańsku. Studenci gdańskich 
uczelni wyższych od ponad 25 lat organizują wieczerzę, która ma być cza-
sem wspólnoty. Przyświeca jej misja pomocy osobom często w społeczeń-
stwie pomijanym. To możliwość czynienia dobra w lokalnym środowisku. 
Wigilia odbyła się w hali Centrum Stocznia Gdańska. W tym dniu swoją 
pracą i zaangażowaniem wsparło organizatorów około setki wolontariuszy. 

Każdy uczestnik otrzymał ciepły posiłek, słodki poczęstunek oraz 
paczkę świąteczną. Nie zabrakło również czasu na kolędowanie, modli-
twę oraz rozmowy. Przy wspólnym stole dzielono się opłatkiem. Opiekę 
duchową zapewniła obecność duszpasterza akademickiego. W Wigilii 
uczestniczą osoby w różnym wieku, które znalazły się w różnych życio-
wych sytuacjach. Każdy ma swoją historię – często to osoby samotne, 
bezdomne, schorowane, także kobiety i dzieci. Inicjatywa Wigilii ma im 
przywrócić wiarę w to, że są dla nas ważni oraz że nie istnieją różnice 
między osobami w potrzebie a tymi pomagającymi.

– Gościliśmy ponad 650 osób, co oznacza, że potrzebujących było 
jeszcze więcej niż w poprzednim roku. Udało się nam jednak każdemu 
z nich przekazać paczkę. Paczki zawierały potrzebne produkty: ubrania, 
żywność, środki higieniczne, a także słodycze i owoce. Podczas posiłku 

Kuchnia Świętego Mikołaja
Wolontariusze gościli ponad 650 osób! Kuchnia Świętego Mikołaja zorganizowała 
w tym roku po raz 26. Wigilię dla osób potrzebujących w Gdańsku. Każda z nich 
otrzymała paczkę z  produktami potrzebnymi w  codziennym życiu. Fundacja 
Stefczyka wsparła finansowo to potrzebne społeczeństwu działanie.
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poczęstowaliśmy naszych gości ciepłym barszczem i bigosem, a także 
innymi smakołykami. Wszystko, co udało nam się przygotować, to zde-
cydowanie zasługa naszych sponsorów, w tym także Państwa, za co 
jeszcze raz serdecznie dziękujemy! – mówią studenci z Duszpasterstwa 
Akademickiego „Górka”.

Zorganizowanie spotkania dla kilkuset osób to poważne wyzwanie 
logistyczne. Trzeba zdobyć sponsorów, by sfinansować wydatki zwią-
zane ze spotkaniem, zdobyć produkty, przygotować dania na wieczerzę. 
W tym roku wprowadzono akcję z losami – od początku grudnia m.in. 
po mszach św. rozdawano karteczki z listą potrzebnych produktów oraz 
preferowaną ich ilością. W ten sposób chętni mogli przynieść takie dary 
do paczek wigilijnych, które rzeczywiście są potrzebne. 

Oczywiste jest, że nikt nie chce być w Wigilię sam, jednak pomoc 
potrzebna jest nie tylko w święta. Dlatego co tydzień, od jesieni do wio-
sny, wolontariusze spotykają się w duszpasterstwie w środę o 16, aby 
przygotować zupę dla bezdomnych i potrzebujących. Studentów z zupą 
można spotkać od października do kwietnia, w środy o godz. 18, na skwe-
rze przy pomniku „Tym co za polskość Gdańska” przy ul. Podwale Sta-
romiejskie. Więcej o działalności DA „Górka” można dowiedzieć się na 
www.gorka.gdansk.dominikanie.pl.

FOT. Kuchnia Świętego Mikołaja
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Spełniliśmy „Małe 
Wielkie Marzenia”
Liczba prac zgłoszonych na VIII edycję kon-
kursu „Małe Wielkie Marzenia”, ogłoszonego 
przed ostatnimi świętami Bożego Narodze-
nia, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. 
Wszystkie prace były niezwykłe, bardzo krea- 
tywne i różnorodne. Kasa Stefczyka spełniła 
wiele z tych dziecięcych marzeń. 

 BIŁGORAJ. Mikołaj Kusz lubi pociągi i marzył o kolejce. Nagrodę 
odebrał w placówce mieszczącej się przy ul. Kościuszki 95 w Biłgoraju. 

 DZIAŁDOWO. Wanesa Mieczławska poprosiła św. Mikołaja o kamper dla Barbie. Nagrodę 
odebrała w placówce mieszczącej się przy placu Mickiewicza 32 w Działdowie. Upominki 
otrzymały też dzieci, które wzięły udział w konkursie. 

 KĘTY. W placówce mieszczącej się przy ul. Rynek 11 w Kętach autorzy prac 
konkursowych otrzymali upominki przygotowane przez pracowników oddziału.

 KĘTY. Uczestnicy konkursu otrzymali upominki przygotowane przez 
pracowników placówki mieszczącej się przy ul. Rynek 11 w Kętach. 

 LUBAWA. Wojciech Fafiński fascynuje się dinozaurami i marzył o LEGO Jurassic 
World. Nagrodę odebrał w placówce mieszczącej się przy ul. Kopernika 3 w Lubawie.

 ŁĘCZYCA. Placówkę partnerską mieszczącą się przy ul. Belwederskiej 25 w Łęczycy 
odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i przyniosły prace konkursowe – 
wszystkie zawisły w honorowym miejscu na ścianie oddziału. 

 MILÓWKA. Kamila Leśniak może teraz przytulać się do megamisia. 
Nagrodę odebrała w placówce mieszczącej się przy placu Wolności 8A 
w Milówce. 
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 MILÓWKA. Łukasz Wełniak wymarzone sanki odebrał w towarzystwie swoich 
sióstr, w placówce mieszczącej się przy placu Wolności 8A w Milówce.

 MILÓWKA. O bardzo konkretnych słuchawkach marzyła Zuzanna Stańco. 
Odebrała je w placówce mieszczącej się przy placu Wolności 8A w Milówce.

 NAMYSŁÓW. Czarny kot nie przynosi pecha, o czym świadczy nagroda dla 
Magdaleny Mendel. Drapak dla kota odebrała w placówce partnerskiej mieszczącej 
się przy ul. Pocztowej 3 w Namysłowie. 

 NAMYSŁÓW. Baza dla Psiego Patrolu była marzeniem Dawida Pajora. Nagrodę 
odebrał w placówce partnerskiej mieszczącej się przy ul. Pocztowej 3 w Namysłowie.

 NAMYSŁÓW. Zuzanna Lotycz będzie teraz mogła czesać grzywę konika,  
o którym marzyła. Zabawkę odebrała w placówce partnerskiej mieszczącej się  
przy ul. Pocztowej 3 w Namysłowie. 

 OŚWIĘCIM. Dominika Bębenek pasjonuje się chemią – teraz może robić ciekawe 
doświadczenia. Zestaw chemika odebrała w placówce mieszczącej się przy  
ul. Rynek Główny 18/1 w Oświęcimiu.

 RYBNIK. Lalki też muszą gdzieś mieszkać. Hanna Staniszewska odebrała 
drewniany domek dla lalek w placówce mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 30 
w Rybniku.

 TUCHOLA. Szymon Drejasz pasjonuje się robotyką, dlatego marzył o zestawie 
„Laboratorium robotyki RoboMaker”. Nagrodę odebrał w placówce mieszczącej się 
przy ul. Nowodworskiego 3 w Tucholi, w towarzystwie swojej siostry Magdy, która 
również brała udział w konkursie i otrzymała upominek.
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SKEF doradza, 
pomaga, edukuje
Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje 
Państwu za przyczynianie się do realizacji 
naszej wspólnej misji i celów statutowych 
w 2019 r. Działania z zakresu edukacji finan-
sowej oraz doradztwo prawno-finansowe 
skierowane są do naszych Członków oraz 
innych osób, w tym dzieci i młodzieży oraz 
seniorów. Te działania nie byłyby jednak 
możliwe bez składek, które Państwo jako 
nasi Członkowie regularnie opłacają, jeste-
śmy więc razem współautorami sukcesów 
stowarzyszenia w 2019 roku!

Działania SKEF w 2019 r.
Od 2015 r. działają w oddziałach Kas Kluby 
Członków SKEF. Można w nich uzyskać 
informację na temat zakresu działalności 
stowarzyszenia, w  tym prowadzonych 
przez nas bezpłatnie porad dla członków 
w ramach funkcjonujących przy SKEF Ośrodków Doradztwa Finanso-
wego i Konsumenckiego w Gdyni, Warszawie, Krakowie i Białej Pod-
laskiej oraz ulotki z praktycznymi poradami finansowymi. Z naszych 
bezpłatnych porad skorzystało w ubiegłym roku blisko 2000 osób. 
Jesteśmy jedną z nielicznych instytucji pozarządowych, która pomaga 
nieodpłatnie w przygotowaniu pism sądowych, w tym wniosków 
o upadłość konsumencką, wspierając tym samym osoby nadmiernie 
zadłużone. Pomoc ta zaowocowała sukcesem i 49 osób ogłosiło upa-
dłość konsumencką. Propagując wiedzę finansową, organizujemy tema-
tyczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, dedykowane wyłącznie 
naszym Członkom. Na portalu internetowym www.skef.pl mogą Pań-
stwo odnaleźć wiele aktualnych informacji oraz praktycznych porad 
prawno-finansowych.

Dzięki Państwa przychylności i hojności stowarzyszenie może rów-
nież prowadzić działalność charytatywną. W oddziałach Kasy Stef-
czyka wystawione są skarbonki przeznaczone na zbiórkę publiczną 
„Skarbonka”, którą prowadzimy przy aktywnym wsparciu pracowni-
ków – wolontariuszy Kasy Stefczyka. Po otwarciu skarbonek w marcu 
2020 r. zebrane pieniądze przeznaczymy na wsparcie podopiecznych 
z wybranych domów dziecka, finansując zakup sprzętu komputerowego 
oraz multimedialnych programów edukacyjnych.

Jako organizacja pożytku publicznego zebraliśmy 1% w kwocie  
26 993,60 zł, który przekazywali Państwo na nasze konto przy rocz-
nym rozliczeniu podatku oraz poprzez wpłaty darowizn dokony-
wane w całym 2019 roku. Środki finansowe z tych wpłat przezna-
czone zostały na fundusz stypendialny dla uzdolnionej i ambitnej 
młodzieży, w tym dla wychowanków domów dziecka podejmujących 
naukę na studiach wyższych. W 2019 r. podjęto decyzję o przyznaniu 
11 stypendiów. 

Uznając edukację finansową za niezwykle ważną, przygotowali-
śmy również ofertę ciekawych lekcji i projektów dla dzieci, młodzieży 
i nauczycieli. W ostatnim roku objęliśmy tymi projektami 3047 uczniów, 
96 nauczycieli i 90 szkół. Prowadziliśmy również warsztaty i szkolenia 

o tematyce finansowej, w tym dla naszych 
Członków, seniorów oraz osób wyklu-
czonych społecznie. Przygotowaliśmy 
wiele artykułów o charakterze poradni-
kowym, braliśmy udział w konferencjach 
i audycjach radiowych, dzieląc się zdoby-
tym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że 
budując więź z naszymi Członkami poprzez 
realizację tak różnorodnych działań i pro-
jektów pozostajemy w Państwa świadomo-
ści jako organizacja niezwykle potrzebna 
i działająca w szerokim zakresie na rzecz 
konsumentów. 

Specjalnie dla naszych Członków
Szanowni Państwo, jako nasi Członkowie, 
a  także Członkowie Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych, mogą Pań-
stwo korzystać z działań dedykowanych dla 
Państwa, takich jak:

•	 bezpłatne porady finansowe, prawne i konsumenckie w naszych 
Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni, 
Krakowie, Białej Podlaskiej i Warszawie – adresy biur na www.skef.pl; 

•	 warsztaty i szkolenia z zakresu edukacji finansowej;
•	 cykliczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami;
•	 publikacje wydawnicze;
•	 portal internetowy SKEF – www.skef.pl i  profil Facebook  

www.facebook.com/skef.gdynia z bieżącymi informacjami finanso-
wymi oraz na temat prowadzonych działań, publikacjami oraz porad-
nikowymi materiałami multimedialnymi.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami naszej cało-

rocznej pracy zamieszczonymi w sprawozdaniu opublikowanym na 
portalu www.skef.pl.

W celu realizacji misji, do której zostało powołane Stowarzyszenie, 
i kontynuowania dotychczasowych projektów, jak też podejmowania 
nowych wyzwań w kolejnych latach Walne Zebranie Członków Sto-
warzyszenia w dniu 16 grudnia 2019 r. postanowiło zmienić wysokość 
składki członkowskiej, która od ponad 12 lat pozostawała na niezmie-
nionym poziomie – 4 zł rocznie. Od stycznia br. składka miesięczna 
będzie wynosiła 1 zł, co pozwoli Stowarzyszeniu na dalszy rozwój 
i efektywne prowadzenie działalności statutowej oraz realizowanie 
wielu społecznie potrzebnych działań na rzecz naszych Członków 
i innych osób będących w potrzebie.

Naszym Członkom, współpracującym z  nami: Spółdzielczym 
Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym, Partnerom, Darczyńcom, 
którzy w minionym roku aktywnie wspierali nasze przedsięwzięcia, 
składamy serdeczne podziękowania i życzymy w Nowym Roku 2020 
wielu sukcesów i powodów do radości.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu i pracowników SKEF

DR INŻ. KAZIMIERZ JANIAK
Prezes Zarządu

Rok 2019 – podsumowanie
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#Gramy dla Tymka
#Gramy dla Tymka – pod takim hasłem 5 stycznia 2020 r. w Hali Sportowej w Łopienniku Nadrzecznym 
odbył się koncert charytatywny dla nienarodzonego Tymoteusza. Oddział Kasy Stefczyka mieszczący 
się przy ul. Poniatowskiego 1A w Krasnymstawie aktywnie uczestniczył w imprezie.

T ymoteusz Skrajnowski to nienarodzony 
syn Joanny i Przemysława, który już teraz 

potrzebuje pomocy. W  22. tygodniu ciąży, 
podczas standardowego badania połówko-
wego USG stwierdzono bardzo poważną wadę 
serca HLHS. Zespół hipoplazji lewego serca 
(ang. Hypoplastic Left Heart Syndrome, HLHS) 
– wrodzona wada serca polegająca na niewy-
kształceniu prawidłowej lewej komory serca. 
Dziecko w okresie płodowym rozwija się w spo-
sób prawidłowy, gdyż krwiobieg funkcjonuje 
z wyłączeniem płuc, a natlenowana krew jest 
dostarczana z organizmu matki. Układ taki 
działa dzięki przewodowi tętniczemu Botalla 
(PDA) łączącemu bezpośrednio tętnicę płucną 
z aortą. Bez szybkiej interwencji kardiochirur-
gicznej wada ta jest śmiertelna. Wada wymaga 
trzyetapowego leczenia operacyjnego: pierw-
szy etap to operacja zaraz po urodzeniu, druga 
w wieku ok. 6 miesięcy oraz trzecia operacja – 
ok. 3. roku życia. 

Przypadek Tymka jest bardziej złożony, 
ponieważ dziecko posiada dodatkowo prak-
tycznie zamknięty tzw. otwór owalny. Całko-
wite zamknięcie otworu owalnego może ozna-
czać najgorsze – śmierć.

Diagnoza była szokiem dla rodziców i całej 
rodziny. Państwo Skrajnowscy w listopadzie 
rozpoczęli walkę o życie swojego nienarodzo-
nego synka. Po wielu konsultacjach z lekarzami 
zostali skierowani do wybitnego kardiochi-
rurga prof. Ewdarda Malca, który obecnie 
operuje wyłącznie w Niemczech. Profesor jest 
wybitnym kardiochirurgiem, który jako pierw-
szy przeprowadził w Polsce operację dziecka 
z wadą serca HLHS i posiada największą wiedzę 
i doświadczenie w tego rodzaju operacjach.

– Aby Tymek mógł przyjść na świat w klinice 
w Munster i przejść pierwszą, najbardziej ryzy-
kowną operację ratującą jego życie, potrzebne 
są ogromne pieniądze, których nie jesteśmy 
w  stanie sami zgromadzić – mówi mama 
Tymka, pani Joanna.

Z pomocą przyjaciół, rodziny i ludzi o wiel-
kich sercach 5 stycznia w Łopienniku Nad-
rzecznym zorganizowano koncert charyta-
tywny. Dla Tymka śpiewały dzieci ze szkoły 
podstawowej w  Łopienniku Nadrzecznym, 
młodzież z Krasnostawskiego Domu Kultury, 
zatańczyła grupa „Żan-Tan” z Krasnegostawu, 
wystąpił kabaret PKS oraz gwiazdy muzyki: 
BLUE ANGELS EVANT, Adrian Makar, BOMA, 
Tomasz Kopyciński, Patrycja Wilgos, Emilia 
Hamelusz, Patrycja Tomaszewska. Podczas 
imprezy pani Magda Zając oraz Piotr Filewicz 

prowadzili licytację. Oprócz tego było wiele 
atrakcji – loteria fantowa, kiermasz ciast 
i wyrobów garmażeryjnych, możliwość dri-
ftowania specjalnymi samochodami, atrakcje 
dla dzieci – zjeżdżalnia dmuchana, malowanie 
twarzy, fotobudka, konkursy, zabawy taneczne.

Oddział Kasy Stefczyka, mieszczący się 
przy ul. Poniatowskiego 1A w Krasnymstawie, 
aktywnie uczestniczył w imprezie.

– Wsparliśmy akcję różnymi gadżetami oraz 
słodyczami przeznaczonymi na loterię fan-
tową, którą prowadziliśmy wspólnie z paniami 
z  biblioteki w  Łopienniku Górnym. Każdy 
otrzymał od nas gazetę „Czas Stefczyka”, dzieci 
dostały balony, opaski odblaskowe oraz długo-
pisy. Na koncercie wspólnymi siłami zebrali-
śmy 41 000 zł! Akcja cieszyła się ogromnym 

zainteresowaniem. To wspaniałe, jak wielu 
ludzi chce pomóc! –  mówi Ewa Skrajnowska-
-Kosmowska, kierownik oddziału Kasy.

***
Jednak środki zgromadzone do tej pory nadal 

nie są wystarczające. Rodzice Tymka proszą 
o pomoc: „Pomóż nam uratować najważniej-
sze co mamy – życie naszego dziecka!”. Jak 
możesz pomóc? Przekaż swój 1% podatku:  
nr KRS0000290273, cel szczególny: Tymoteusz 
Skrajnowski, weź udział w licytacji interneto-
wej na FB #zbieramy dla Tymka, wpłać pienią-
dze: https://www.siepomaga.pl/tymek. Więcej 
informacji na stronie fundacji: Cor Infantis 
Tymoteusz Skrajnowski.

Dziękujemy za każdą pomoc! 
Rodzice Tymka
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P osiedzenia Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka odbywają się regularnie, minimum raz w tygodniu. Na posiedzenie Zarządu 

zapraszani są dyrektorzy departamentów w celu przedstawienia bieżącej sytuacji oraz omó-
wienia i opracowania kierunku dalszego rozwoju. Gdy zachodzi taka konieczność, zapraszani 
są również przedstawiciele współpracujących z Kasą podmiotów celem omówienia obszarów 
dotyczących tejże współpracy. 

W  trosce o  utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z  chęci  
informowania 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 grudniu 2019 roku.

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej Kasie

W grudniu posiedzenia Zarządu Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
odbyły się pięć razy:
– 5 grudnia,
– 10 grudnia.
Przedmiotem posiedzeń było m.in.:
1. Przedstawienie aktualnych statystyk 

związanych z działalnością Kasy, głów-
nie dotyczących wolumenu sprzedaży 
z podziałem na produkty oraz informa-
cji 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 Członków 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:

 ○ wsparcie organizacji Wigilii dla bez-
domnych i ubogich w Gdańsku, która 
jest coroczną tradycją Kuchni Świę-
tego Mikołaja działającej w ramach 
Dominikańskiego Duszpasterstwa 
„Górka” w  Gdańsku. Szerzej o  tym 
wydarzeniu piszemy w tym numerze 
„Czasu Stefczyka”; 

 ○ sfinansowanie zakupu upominków 
świątecznych dla ponad 100 podopiecz-
nych domów dziecka;

 ○ wypłata stypendiów dla uczniów 
i studentów;

 ○ sfinansowanie wyjazdu na zimowisko 
dla rodzeństwa z domu dziecka w Ustce;

c) sytuacji w placówkach sprzedażowych 
z uwzględnieniem aspektu dotyczącego 
budowania i umacniania więzi człon-
kowskiej, a także jeszcze lepszego reago-
wania na potrzeby Członków Kasy.

6 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu Kasy skierowanego do Małych 
Wielkich Marzycieli. W tym roku dzieci 
z całej Polski wręcz zasypały Mikołaja 
swoimi kreatywnymi pracami. W listach 
Marzyciele prosili o lalki, sanki, książki, 
klocki, a nawet drapak dla kota. Wybranie 
zwycięskich prac było bardzo trudne.
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:

 Dzatwierdzenia jednolitych wzorów dru-
ków m.in. dotyczących:

–  aneksu do ugody/umowy,
–  wzoru blankietu wekslowego K1 i K2,
–  załącznika do deklaracji poręczyciela,
–  załącznika do wniosku o przyznanie 

pożyczki/kredytu,
– załącznika do wniosku współwnios- 

kodawcy,
– umowy o  prowadzenie rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego 
Parlamentarzysta,

– regulaminu rachunków oszczędno-
ściowo-rozliczeniowych Parlamenta- 
rzysta,

– umowy o świadczenie usługi e-SKOK 
do rachunku e-Parlamentarzysta,

– karty wzorów podpisów do rachunku 
Parlamentarzysta,

– umowy pożyczki (kredyt konsumencki),
– umowy lokaty dla przedsiębiorców,
– regulaminu promocji „Senior z wpły-

wem” oraz promocji „Poleć Nas”,
– umowy o prowadzenie rachunku płat-

niczego IKS,
– umowy o prowadzenie rachunku płat-

niczego KSO,
– umowy lokaty skokowej,
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– umowy lokaty terminowej odnawialnej,
– umowy lokaty terminowej udziałowej,
– umowy lokaty skokowej Plus,
– warunków dla lokat terminowych zawie-

ranych z wykorzystaniem usługi banko-
wości elektronicznej Kasy Stefczyka,

– umowy lokaty rentierskiej, 
– umowy lokaty systematycznego 

oszczędzania, 
– umowy lokaty terminowej;

 Dzatwierdzenia jednolitej formuły pro-
duktu Pożyczka Gotówkowa;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmienia 
parametrów produktu Karta Visa;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Rachunek 
e-Parlamentarzysta;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmienia 
Tabeli Prowizji i Opłat dla rachunku 
e-Parlamentarzysta;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Rachunek 
bieżący Tandem;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu IKS Med;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmie-
nia karty i parametrów produktu IKS 
Classic;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmie-
nia karty i parametrów produktu IKS 
Deponent;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmie-
nia karty i parametrów produktu IKS 
Senior;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu IKS VIP;
 Dzatwierdzenia zmiany parametrów 
Grupowego ubezpieczenia na życie 
Optimum Max; 
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Pożyczka 
Gotówkowa;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu e-Lokata 
nieodnawialna;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Lokata 
rentierska – aktualizacja WIBOR 3M;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Lokata 
systematycznego oszczędzania z ty-
pem zakończenia na IKS – aktualizacja  
WIBOR 3M;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Lokata 
terminowa nieodnawialna – aktuali-
zacja WIBOR 3M;
 Dzatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów produktu Rachu-
nek/Książeczka Systematycznego 
Oszczędzania; 
 Dzatwierdzenia zmian w zasadach poli-
tyki rachunkowości Kasy; 
 Dzatwierdzenia dokumentacji i procedur 
regulujących pracę w Kasie Stefczyka: 

RADA NADZORCZA SKOK 
IM. FRANCISZKA STEFCZYKA 
16 grudnia odbyło się posiedzenie Rady 
Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka, na którym m.in.:
1) podjęto uchwałę w przedmiocie przy-

jęcia Budżetu i Planu działalności na 
okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;

2) omówiono i podjęto uchwały w przed-
miocie przyjęcia następujących 
dokumentów:
a) PR19/01 Przygotowanie i przekazy-

wanie informacji zarządczej w Spół-
dzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
w Gdyni;

b) PR11.01/01 Polityka Bezpieczeństwa 
w Spółdzielczej Kasie Oszczędno-
ściowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka;

c) PR11.02/01 Polityka Bezpieczeństwa 
Danych Osobowych w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka;

d) PR11.03/10 Polityka Zarządzania 
Ciągłością Działania w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka;

e) PR20/02 Polityka zarządzania ryzy-
kiem związanym w powierzaniem 
czynności na zewnątrz Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka;

f) PR24/01 Polityka Zarządzania Ryzy-
kiem Operacyjnym w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka; 

g) PR11.06/01 Polityka przeciwdziałania 
nadużyciom w Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka; 

h) PR16.01/04 Polityka kredytowa Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka; 

i) Strategia zarządzania ryzykiem 
w Spółdzielczej Kasie Oszczędno-
ściowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka;

j) Plan Audytów i Kontroli Wewnętrz-
nych Działu Audytu i  Kontroli 
Wewnętrznej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka na 2020 r.

PR07/02 Archiwizacja oraz udostęp-
nianie dokumentacji kontroli wyd. IV; 
PR07/12 Kontrole funkcjonalne na-
stępne w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka wyd. II; Planowanie kontroli 
i audytów wewnętrznych przeprowa-
dzanych przez Dział Audytu i Kontroli 
Wewnętrznej wyd. VI; PR07.02/01 Or-
ganizacja oraz raportowanie z kontroli 
w  placówkach terenowych wyd. IV; 
PR07.02/03 Przeprowadzanie audytu 
wewnętrznego w komórkach Centrali 
oraz w  podmiotach zewnętrznych 
realizujących czynności na rzecz 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
wyd. V; PR07.02/04 Przeprowadzanie 
kontroli doraźnej w Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka wyd. III; PR08.02/01 
Procedura weryfikacji dokumentacji 
o źródle i wysokości dochodów wyd. X; 
PR02.04.01/04 Procedura udzielania 
pożyczek/kredytów w  placówkach 
Kasy w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka wyd. XXV; Strategia zarzą-
dzania ryzykiem w Spółdzielczej Ka-
sie Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka; Standardy doku-
mentacji kredytowej w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka wyd. VIII; 
PR11.06/01 Polityka Przeciwdziałania 
Nadużyciom w  Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka wyd. IV; PR19/01 
Przygotowanie i  przekazywanie in-
formacji zarządczej w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka wyd. XV; 
PR02.04.06/07 Zwrot składki ubez-
pieczeniowej za niewykorzystany 
okres ubezpieczenia w związku z wcze-
śniejszą całkowitą spłatą pożyczki/
kredytu, po zgonie, w przypadku po-
życzki na statusie windykacyjnym oraz 
w innych przypadkach oznaczonych 
w  Procedurze, wyd. IV; PR16.01/04 
Polityka kredytowa w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka wyd. IX, 
Pr10/01 Procedura procesu windy-
kacji Spółdzielczej Kasy Oszczędno-
ściowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka wyd. XVII; PR08.02/01 Pro-
cedura weryfikacji dokumentacji o źró-
dle i wysokości dochodów wyd. XI, 
Standardy dokumentacji kredytowej 
w Kasie Stefczyka wyd. IX, PR11.06/08 
Procedura postępowania w modelu an-
tyfraudowym w Systemie SMOK oraz 
w aplikacjach wspomagających analizę 
antyfraudową wyd. II.

KOMITET AUDYTU SKOK 
IM. FRANCISZKA STEFCZYKA
10 grudnia odbyło się posiedzenie 
Komitetu Audytu Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka, podczas którego 
omówiono dokumenty będące przed-
miotem obrad najbliższej Rady Nad-
zorczej SKOK im. Franciszka Stefczyka. 
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KASA DLA SENIORA –
dodatkowe 50 zł
Kasa Stefczyka od początku roku proponuje seniorom udział w promocji KASA DLA SENIORA. 
Uczestnicząc w niej, można zyskać nawet 50 zł. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków, 
a dodatkowy zastrzyk pieniędzy znajdzie się na rachunku płatniczym uczestnika promocji.

Z promocji „KASA DLA SENIORA” mogą 
skorzystać Klienci Kasy Stefczyka, którzy 

otrzymują stałe świadczenia emerytalne, ren-
towe lub emerytalno-rentowe oraz w okresie 
3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
zgłoszenie się do promocji nie otrzymywali 
swojego świadczenia na rachunek płatniczy 
prowadzony w Kasie. 

Aby wziąć udział w  promocji, należy 
w placówce Kasy Stefczyka lub przez stronę  
www.kasastefczyka.pl, zakładka: Oferty spec- 
jalne/ Kasa dla Seniora zarejestrować się 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. 
Zarejestrować się do promocji można także 

telefonicznie za pośrednictwem dowolnej pla-
cówki Kasy Stefczyka bądź pod numerem tele-
fonu: 801 600 100* lub 58 782 93 00*.

Aby otrzymać 50 zł, należy spełnić jesz-
cze jeden warunek. Na rachunek płatniczy 
powinno wpłynąć świadczenie emerytalne lub 
rentowe z krajowego organu emerytalnego lub 
rentowego, natomiast nowi Członkowie do pro-
mocji mogą przystąpić już następnego dnia po 
uzyskaniu członkostwa w Kasie.

Ważne jest także, żeby zarejestrować się 
do promocji do 31 grudnia 2020 r., natomiast 
spełnić wszystkie warunki trzeba nie później 
niż w ciągu 60 dni od tej daty. Po spełnieniu 
wskazanych warunków promocji uczestni-
kowi zostanie wypłacona nagroda w wysokości  
50 zł netto.

Promocja „KASA DLA SENIORA” trwa od 1.01. 
do 31.12.2020 r. Szczegółowe warunki promo-
cji określa regulamin promocji dostępny na 
stronie internetowej www.kasastefczyka.pl 
oraz w placówkach Kasy.
* Koszt wg taryfy operatora

Poleć 
Kasę

Zyskaj
kasę!

Promocja „Poleć Nas V”, skierowana do pełnoletnich klientów, obowiązuje od 1.01 do 31.12.2020 r. Warunki promocji 
zostały określone w regulaminie dostępnym w placówkach oraz na kasastefczyka.pl.

kasastefczyka.pl 
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
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S zukając najlepszej oferty pożyczkowej, często sprawdzamy różne 
porównywarki i rankingi internetowe. Słusznie, bo warto przed 

zaciągnięciem zobowiązania wiedzieć, co oferuje rynek. Należy jednak 
pamiętać, że porównywarki takie nie pokazują pełnej oferty pożyczkowej 
dostępnej na rynku. Z reguły są to tylko banki, i to nie wszystkie, a SKOK-i 
są często pomijane. Szkoda, bo jak się okazuje, oferta Kasy Stefczyka 
może być najbardziej atrakcyjna w kategorii pożyczek konsolidacyjnych.

W styczniowych rankingach kredytów konsolidacyjnych, zamieszczo-
nych na stronach internetowych takich porównywarek jak 17bankow.com, 
niskarata.org czy ebroker.pl, wzięto pod uwagę ofertę Kasy Stefczyka 
oraz wybrane banki. W kategorii pożyczek konsolidacyjnych oferta 
Pożyczki Fit proponowała najniższą ratę. Wystarczyło wpisać oczeki-
waną kwotę zobowiązania oraz okres spłaty, a Pożyczka Fit znalazła się 
na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najatrakcyjniejszą ratę.

Pożyczka Fit przeznaczona jest dla osób, które spłacają zobowiąza-
nia finansowe zaciągnięte w instytucjach finansowych innych niż Kasa 
Stefczyka. Dzięki niej można spłacić posiadane już pożyczki gotówkowe, 
pożyczki ratalne zaciągnięte za zakupy w sklepach, kredyty samocho-
dowe, karty kredytowe czy debety w rachunkach płatniczych. Istotnym 
atutem tej pożyczki jest brak prowizji, a oprocentowanie nominalne 
wynosi tylko 6% (RRSO: 6,23%).

Przykład reprezentatywny z dnia 2.01.2018 r. dla Pożyczki Fit: Cał-
kowita kwota kredytu wynosi 47 880 zł. Zmienna roczna stopa opro-
centowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z  kredytowanymi 
kosztami (prowizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 120 zł) wynosi 6%. 
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,23%. Czas obo-
wiązywania umowy – 119 miesięcy, 118 miesięcznych rat równych: 
536,19 zł oraz ostatnia, 119. rata: 536,57 zł. Całkowita kwota do zapłaty:  
63 806,99 zł, w tym odsetki: 15 806,99 zł. Decyzja kredytowa zależy od 
indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Atuty Pożyczki Fit w Kasie Stefczyka:
– jedna rata miesięcznie do spłaty zamiast wielu
– możliwość zmniejszenia wysokości sumy rat dotychczas 

spłacanych zobowiązań
– prowizja 0 zł
– możliwość wyboru dnia spłaty miesięcznej raty
– szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut
– możliwość skorzystania z wakacji kredytowych po spełnieniu 

określonych warunków

Pożyczka Fit
w czołówkach rankingów
Pożyczka FIT to oferta Kasy Stefczyka, która w  styczniu bieżącego roku znalazła 
się na pierwszych miejscach internetowych porównywarek zestawiających ofertę 
konsolidacyjną banków i SKOK-ów. Oznacza to, że decydując się na konsolidację w Kasie, 
można oczekiwać najniższych rat miesięcznych.

Brak
prowizji!
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Nowe numery rachunków
Kasa Stefczyka, wypełniając zapisy ustawy o usługach płatniczych, z dniem 1 maja 2019 r. 
zmieniła dotychczasowe numery rachunków płatniczych. Zmiana dotyczyła wszystkich  
rachunków: rachunków płatniczych IKS, rachunków płatniczych systematycznego oszczę- 
dzania – „Książeczka” (KSO), rachunków wszystkich lokat oraz rachunków pożyczek i kredytów.

Twój PIT  

ma moc!
Twój PIT  

ma moc!

Pożyczka Gotówkowa 
RRSO: 20,79%

Weź pożyczkę łatwo i wygodnie:
bez zaświadczeń, 
bez zbędnych dokumentów!

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

Przedstawiona procedura doku-
mentowania dochodów dostępna 
jest tylko dla Członków uzysku-
jących akceptowalny przez Kasę 
dochód. Propozycja dostępna do 
końca czerwca 2020 roku. Szcze-
góły w placówkach. RRSO oznacza 
rzeczywistą roczną stopę oprocen-
towania. Decyzja kredytowa zależy 
od indywidualnej oceny zdolności 
kredytowej.

D o 8 lutego 2020 r. każdy Członek Kasy powinien przekazać nowy 
numer swojego rachunku wszystkim podmiotom realizującym prze-

lewy na jego rzecz. Jednocześnie zostały podjęte działania, dzięki którym 
środki wysyłane na „stare” numery rachunków zostaną przekierowane na 
„nowe” rachunki Członków Kasy.

Odpowiedni komunikat w tej sprawie wydała Kasa Krajowa:
Kasa Krajowa, po zasięgnięciu opinii między innymi Ministerstwa 

Finansów i Narodowego Banku Polskiego, podjęła działania skutkujące 
w praktyce podtrzymaniem zasady „przekierowywania” wpływających 
na „stare” konta środków finansowych należnych Członkom SKOK-ów 
na konta aktywne. Przygotowany został mechanizm zapewniający także 
„spóźnialskim” możliwość otrzymania należnej im emerytury czy renty. 

O tym fakcie poinformował również w swoim komunikacie Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, zwracając uwagę emerytom i rencistom, żeby 
do 27 stycznia 2020 r. dostarczyli do ZUS informacje o nowych nume-
rach rachunków w Kasie Stefczyka, na które wpływa ich emerytura lub 
renta. Nie oznacza to jednak, że „spóźnialscy” nie otrzymają swojego 
świadczenia, gdyż wdrożony został system umożliwiający przekiero-
wanie wpłaty na właściwy rachunek Członka Kasy. 

Co ważne − renciści i emeryci, którzy do tej pory nie przekazali do ZUS 
nowych numerów swoich rachunków płatniczych, mogą być spokojni − 

nie będą mieli problemu z otrzymaniem świadczenia na konto prowa-
dzone w Kasie Stefczyka. 

Kasa Stefczyka zaleca jednak, by Członkowie jak najszybciej przekazali 
informację o nowych numerach rachunków do wszystkich podmiotów, 
które dokonują przelewów na ich konto, np. do zakładów pracy, płatni-
ków świadczeń emerytalno-rentowych (np. ZUS), urzędów (np. urzędu 
skarbowego), innych instytucji finansowych (np. banków, w których 
zostały zdefiniowane zlecenia stałe), kontrahentów i instytucji, z któ-
rymi współpracujemy.
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K asa Stefczyka zachęca Klientów, którzy posiadają rachunek płatniczy IKS 
Classic i wydaną do niego kartę płatniczą Visa, do udziału w promocji 

„KASA WRACA”. Dzięki temu mogą odzyskać część środków wydanych przy 
użyciu tej karty. Będą one wracały na rachunek płatniczy, jeżeli zakupy zostały 
dokonane w kinach, aptekach czy na stacjach benzynowych. Maksymalnie 
można odzyskać nawet 150 złotych miesięcznie. Wystarczy zgłosić swój udział 
w promocji „KASA WRACA” i płacić kartą Visa we wskazanych miejscach.

Od każdej transakcji dokonanej w kinach, aptekach czy na stacjach ben-
zynowych na kwotę wynoszącą minimum 100 zł Kasa przekaże na rachunek 
płatniczy uczestnika promocji 2% jej wartości. Maksymalna kwota zwrotu 
dla transakcji dokonanych w każdej z trzech kategorii punktów (kino, apteka 
czy stacja benzynowa) wynosi 50 zł miesięcznie. Łącznie w promocji w danym 
miesiącu można otrzymać nawet 150 zł. 

Karta Visa Kasy Stefczyka ułatwia zarówno zakupy w przydomowym sklepie, 
jak i dokonanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu. Ale teraz 
dzięki promocji „KASA WRACA” część wydanych przy pomocy karty Visa środ-
ków będzie wracała na rachunek płatniczy. Należy tylko pamiętać, że promocją 
objęte są transakcje dokonane w kinach, aptekach i na stacjach benzynowych.

Spełnij warunki promocji „KASA WRACA”, obowiązującej od 17.07.2019 r. 
do odwołania. Szczegóły w regulaminie dostępnym w placówkach Kasy oraz 
na stronie www.kasastefczyka.pl.

W Kasie Stefczyka trwa promocja, dzięki której Klienci aktywnie korzystający z karty 
płatniczej Visa mogą zyskać nawet 150 złotych miesięcznie. Tak – jeśli robimy zakupy 
i płacimy kartą przypisaną do rachunku płatniczego IKS Classic, możemy otrzymać 
częściowy zwrot wydanych środków. Nie ma tu ukrytego dna – zasada jest prosta. Warto 
ją sprawdzić.

Zyskaj 150 zł za udział
w promocji „KASA WRACA”

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy 
spełnić kilka prostych warunków:
•	Posiadać rachunek płatniczy IKS Classic i wydaną do niego 

kartę płatniczą Visa.

•	Posiadać wpływ na rachunek płatniczy IKS Classic  
w kwocie nie niższej niż 1500 zł miesięczne z rachunku 
innego niż własny w Kasie.

•	Zgłosić swój udział w promocji – w placówce Kasy, 
telefonicznie pod numerem telefonu 801 600 100*  
lub 58 782 93 00* bądź przez stronę www.kasastefczyka.pl, 
zakładka: Oferty specjalne/ Promocja KASA WRACA – przez 
podanie numeru członkowskiego, 3 ostatnich cyfr PESEL, 
numeru telefonu oraz zatwierdzenie wymaganych zgód.

•	Płacić kartą płatniczą Visa za transakcje dokonane w 
aptekach, kinach i na stacjach benzynowych – przy czym 
jednorazowa wartość transakcji dokonanych w tych punktach 
nie może być niższa niż 100 zł.

* Koszt według taryfy operatora
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P otrzeba zakupienia odpowiedniej polisy 
ubezpieczeniowej przed wyjazdem na 

zimowisko jest oczywista. Trzeba tylko wybrać 
towarzystwo ubezpieczeniowe, które zapro-
ponuje najatrakcyjniejszą ofertę. Warto więc 
wybrać SALTUS Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie podróżne za granicą
Decydując się na ofertę SALTUS Ubezpie-

czenia, można liczyć nie tylko na standardową 
ochronę zapewniającą zwrot kosztów lecze-
nia i transportu medycznego, ale także wiele 
dodatkowych opcji. Przede wszystkim podróżni 
mogą wybrać jeden z wariantów ubezpiecze-
nia, który związany jest z wysokością sumy 
ubezpieczenia – to 20 tys. euro, 40 tys. euro 
lub 60 tys. euro. Sumy te gwarantują odpowie-
dzialność ubezpieczyciela w zakresie kosztów 
leczenia oraz transportu medycznego w zakre-
sie między innymi:
•	 leczenia ambulatoryjnego oraz szpitalnego 

łącznie z zabiegami operacyjnymi,
•	 lekarstw i środków opatrunkowych,
•	 leczenia stomatologicznego,
•	 transportu z miejsca wypadku do najbliższej 

placówki służby zdrowia.
Ubezpieczenie podróżne w SALTUS Ubez-

pieczenia obejmuje także następstwa nie-
szczęśliwych wypadków, których wynikiem 
jest uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego 
lub jego śmierć. Wypłata odszkodowania dla 
ubezpieczonego lub jego rodziny może wynieść 
nawet 40 tys. zł. Ponadto podróżni mogą liczyć 
na odszkodowanie w związku ze zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub zaginięciem bagażu do 
kwoty 3 tys. zł. Polisa obejmuje także ubezpie-
czenie OC za szkody na osobie lub w mieniu 
wyrządzone osobom trzecim − w zależności od 
wariantu nawet do kwoty 100 tys. euro.

W przypadkach zagranicznych wyjazdów 
na narty czy z zamiarem uprawiania innych 
sportów konieczne jest wykupienie dodatko-
wej opcji ubezpieczenia związanego z ama-
torskim uprawianiem sportów wysokiego 
ryzyka. Koszty ratownictwa górskiego mogą 
wynieść nawet 10 tys. euro. Dlatego zdarzenia 
zaistniałe na stoku narciarskim nie są objęte 
podstawowym ubezpieczeniem i konieczne 
jest wykupienie dodatkowej opcji. Bez niej 
to poszkodowany zostanie obciążony bardzo 
wysokimi kosztami.

Osoby przewlekle chore powinny także pamię-
tać o wykupieniu dodatkowej opcji obejmującej 
ochroną zaostrzenie lub powikłanie choroby. 
Zapewnia ono zwrot kosztów leczenia i trans-
portu medycznego nawet do 10 tys. euro.

SALTUS Ubezpieczenia do ubezpieczenia 
podróżnego zapewnia także bezpłatny pakiet 
„pomoc w podróży”. Obejmuje on m.in. orga-
nizację, a w niektórych przypadkach zwrot 
kosztów, w przypadku kradzieży lub utraty 
dokumentów, opóźnienia lotu, konieczności 
wcześniejszego powrotu do kraju czy trans-
portu i zakwaterowania osoby wskazanej przez 
ubezpieczonego.

Ubezpieczanie NNW w Polsce
Polska swoim obywatelom gwarantuje bez-
płatną opiekę medyczną i zorganizowanie akcji 
ratowniczej, jednak rozsądnie jest zaopatrzyć 
się w  ubezpieczenie NNW, dzięki któremu 
można liczyć na wypłatę odszkodowania, 
które ułatwi powrót do zdrowia po nieszczę-
śliwym wypadku. Odszkodowanie wypłacane 

jest również uposażonym w przypadku śmierci 
będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku 
ubezpieczonego. 

Poza tym warto, szczególnie gdy wyjeż-
dżamy w  góry, skorzystać z  opcji dodatko-
wych, które ochroną ubezpieczeniową obej-
mują następstwa nieszczęśliwego wypadku 
powstałe m.in. w wyniku amatorskiego upra-
wiania sportu wysokiego ryzyka (np. narciar-
stwa) oraz wyczynowego uprawiania sportu. 
Poza tym za opłatą dodatkowej składki polisa 
może objąć także:
•	 pobyt ubezpieczonego w szpitalu w NNW,
•	 jego całkowitą niezdolność do samodzielnej 

egzystencji w NNW,
•	 śmierć ubezpieczonego w  następstwie 

zawału serca lub udaru mózgu,
•	 odpowiedzialność cywilną w  życiu pry- 

watnym.
Wszelkich informacji na temat ubezpie-

czeń podróżnych, NNW oraz całej oferty 
SALTUS Ubezpieczenia udzielą pracownicy 
placówek Stefczyk Finanse.

Zwykle na początku roku pakujemy sprzęt narciarski i wyjeżdżamy w góry, coraz częściej 
zagraniczne. Niezależnie od kierunku naszego wyjazdu konieczne jest wykupienie 
ubezpieczenia podróżnego czy NNW – takie oferuje SALTUS Ubezpieczenia.

Bezpieczeństwo podczas 
ferii zimowych
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S am Putin wytłumaczył potrzebę reform 
„oczekiwaniami społeczeństwa” – i o ile 

w ostateczności można tak postrzegać dymi-
sję niepopularnego Miedwiediewa (zastąpił 
go uchodzący za bezbarwnego technokratę 
Michaił Miszustin – dotychczasowy szef Fede-
ralnej Służby Podatkowej), o tyle w przypadku 
zmian konstytucyjnych mamy do czynienia 
raczej z dziwną grą pozorów. Projekt ma zostać 
wprawdzie przegłosowany w referendum, ale 
w warunkach rosyjskich trudno oczekiwać rze-
telnych wyników. Zresztą prezydencka partia 
Jedna Rosja ma i tak konstytucyjną większość 
w Dumie Państwowej, która umożliwia przyję-
cie dowolnych poprawek.

Zgodnie z  propozycjami Putina w  Rosji 
miałaby zostać wzmocniona rola parlamentu. 
Przede wszystkim to Duma Państwowa, a nie – 
jak dotąd – prezydent ma wyznaczać pre-
miera oraz ministrów. Prezydent ma jedynie 
zatwierdzać przyjęte przez deputowanych 
kandydatury. Z kolei izba wyższa rosyjskiego 
parlamentu – Rada Federacji – przejmie od 
prezydenta prawo wnioskowania o  odwo-
łanie sędziów Sądu Konstytucyjnego i Sądu 
Najwyższego. Prezydent będzie też musiał 
konsultować z senatorami kandydatury na 
szefów prokuratury i struktur siłowych. Spre-
cyzowana ma również zostać kwestia liczby 
kadencji prezydenckich. Otóż, wedle propo-
zycji Putina, nadal mogą być tylko dwie, ale 
z konstytucji ma zostać usunięte sformułowa-
nie „pod rząd”, które w 2012 roku umożliwiło 

samemu Putinowi powrót na Kreml po czte-
roletniej przerwie. Dodatkowo ani prezydent, 
ani urzędnicy państwowi nie będą mogli mieć 
innego (oprócz rosyjskiego) obywatelstwa 
ani prawa stałego pobytu w obcym państwie. 
Nowe przepisy mają też wprowadzić prymat 
prawa wewnętrznego nad zapisami wynikają-
cymi z umów międzynarodowych.

Najbardziej zagadkową propozycją Putina 
jest wzmocnienie roli Rady Państwa, dotąd 
nieznaczącego ciała doradczego złożonego 
z gubernatorów pod przewodnictwem prezy-
denta. Niektórzy twierdzą, że być może Putin 
widzi się w przyszłości na stanowisku szefa 
Rady, oczywiście pod warunkiem, że nowe 
przepisy rozdzielą funkcję prezydenta i prze-
wodniczącego Rady.

Niewykluczone jest jednak prostsze roz-
wiązanie. Być może zmiana konstytucji okaże 
się dobrym pretekstem do liczenia kadencji 
prezydenckich od nowa, co pozwoliłoby Puti-
nowi pozostać na Kremlu jeszcze przez przy-
najmniej dwanaście kolejnych lat. Oddanie 
części kompetencji parlamentowi nie musi 
stanowić przy tym wielkiego zagrożenia dla 
jego władzy, przynajmniej tak długo, jak długo 
Kreml będzie kontrolował obie izby. Dowodzi 
tego rok 2008, kiedy to Putin, po zakończeniu 
swojej drugiej kadencji prezydenckiej, zamie-
nił się na cztery lata stanowiskami z Miedwie-
diewem. Miedwiediew nigdy nie ośmielił się 
wykorzystać przysługujących mu prezydenc-
kich uprawnień przeciwko formalnie niższemu 

rangą Putinowi. Zgodnie bowiem z realną hie-
rarchią władza w Rosji należała i należy do 
Putina – bez względu na stanowisko, które 
aktualnie zajmuje.

Dlatego też wielu obserwatorów uważa 
zapowiedź reformy konstytucyjnej za trik. Jak 
stwierdził Michaił Kasjanow, były premier, 
a dziś oponent Putina, reforma jest jedynie 
zasłoną dymną, która ma odwrócić uwagę 
społeczeństwa od głównego celu prezydenta, 
którym jest utrzymanie się u władzy.
Źródło: wPolityce.pl

Konrad Kołodziejski
Publicysta tygodnika „Sieci” 
i portalu wPolityce.pl. Wcze-
śniej pracował m.in. w „Rzecz-
pospolitej”, „Dzienniku”, „Życiu” 
oraz w „Nowym Państwie”.

Ogłoszona w połowie stycznia przez Władimira Putina zapowiedź głębokiej reformy 
konstytucyjnej oraz dymisja rządu kierowanego przez Dmitrija Miedwiediewa zostały 
zinterpretowane przez większość komentatorów rosyjskiego życia politycznego jako 
przygotowanie do „transferu władzy”, który czeka Rosję w  2024 roku, gdy upłynie 
ostatnia kadencja urzędującego prezydenta. Nie jest przy tym jeszcze do końca jasne, 
jak ów transfer miałby przebiegać.

Być może zmiana konstytucji okaże się 
dobrym pretekstem do liczenia kadencji 
prezydenckich od nowa, co pozwoliłoby 

Putinowi pozostać na Kremlu jeszcze przez 
przynajmniej dwanaście kolejnych lat.

Władimir Putin ogłaszając reformę 
konstytucyjną, w rzeczywistości 
gra o zachowanie swojej władzy
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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.

W samym listopadzie poprzedniego roku 
nadwyżka w handlu towarami wyniosła 

blisko 830 mln euro, a usługami aż 2,3 mld euro, 
przy uwzględnieniu ujemnego salda dochodów 
pierwotnych i salda dochodów wtórnych suma-
ryczny rezultat na rachunku bieżącym wyniósł 
1,45 mld euro.

Sumaryczny rezultat po 11 miesiącach 
poprzedniego roku na rachunku obrotów 
bieżących wyniósł, jak już wspomniałem,  
3,2 mld euro, na co złożyła się nadwyżka 
o  obrocie towarami w  wysokości ponad  
870 mln euro (228 mld euro eksport, ponad  
227 mld euro import), bardzo wysoka nad-
wyżka w usługach wynosząca blisko 24 mld 
euro (blisko 64 mld euro eksport i  blisko  
40 mld euro import), przy ujemnym saldzie 

dochodów pierwotnych w wysokości blisko 
19,5 mld euro i ujemnym saldzie dochodów 
wtórnych w wysokości ponad 2,1 mld euro.

Wszystko wskazuje na to, że cały rok 2019 
zakończy się najwyższą w historii nadwyżką 
w handlu zagranicznym, i to zarówno jeżeli 
chodzi o wymianę towarową, jak i saldo usług, 
które już od paru lat wykazuje bardzo wyraźną 
nadwyżkę.

Zapewne po podaniu przez NBP rachunków 
za cały rok 2019 nadwyżka w handlu usługami 

przekroczy 27 mld euro, co będzie najlepszym 
rezultatem w naszej historii i świadczy o ciągle 
utrzymującej się wysokiej konkurencyjności 
naszych usług.

Najbardziej zaskakujące w  tych bardzo 
dobrych rezultatach polskiego handlu zagra-
nicznego po 11 miesiącach 2019 roku jest to,  
że według analiz wielu analityków, na sku-
tek spowolnienia gospodarczego u naszych 
zachodnich partnerów handlowych, nasz eks-
port powinien maleć, a w dalszym ciągu rośnie.

Co więcej, polska gospodarka jest coraz 
mniej importochłonna. Od 2017 roku mamy 
wyraźną tendencję wzrostową stosunku 
eksportu do importu wyrażonego w  euro. 
W listopadzie 2019 roku na 1 euro importu 
przypadało już 1,137 euro eksportu (przy kon-
struowaniu tego wskaźnika wartość ekspor-
towanych i importowanych towarów i usług 
ujęto łącznie).

Już dane GUS z końca listopada dotyczące 
wzrostu PKB w naszym kraju za trzy kwartały 
poprzedniego roku sygnalizowały pozytywny 
wkład rezultatów handlu zagranicznego do 
poziomu tego wzrostu.

Przypomnijmy, że według tych danych pozy-
tywny wpływ na wzrost PKB miała nie tylko 
konsumpcja, jak było do niedawna, lecz także 

inwestycje oraz eksport netto, mimo tego,  
że koniunktura w państwach Europy Zachod-
niej wyraźnie spowolniła.

Spożycie ogółem wzrosło o 4% (w tym spo-
życie gospodarstw domowych wzrosło o 3,9%), 
wzrost nakładów na środki trwałe wyniósł aż 
niecałe 5% (dokładnie 4,7%), pozytywny wpływ 
na wzrost gospodarczy miał także eksport.

Ostatecznie na wzrost PKB w  wysokości 
3,9% w III kwartale złożyły się: konsumpcja 
w wysokości 3 punktów procentowych (mniej-
sza niż w II kwartale o zaledwie 0,1), inwestycje 
w wysokości tylko 0,1 punktu procentowego, 
choć same inwestycje to 0,8 punktu procen-
towego, a –0,7 punktu procentowego przyrost 
(w tym przypadku więc spadek) rzeczowych 
środków obrotowych.

Z kolei eksport netto miał pozytywny wpływ 
na wzrost PKB w wysokości aż 0,8 punktu pro-
centowego, i to mimo wyraźnego spowolnienia 
gospodarczego u największych odbiorców pol-
skiego eksportu.

Wszystko wskazuje więc na to, że pozytywny 
wkład handlu zagranicznego za cztery kwar-
tały będzie jeszcze wyższy niż po trzech kwar-
tałach i w związku z tym wzrost PKB w całym 
2019 roku przekroczy 4%.
Źródło: wPolityce.pl

W  styczniu Narodowy Bank Polski (NBP) podał rezultaty handlu zagranicznego  
po 11 miesiącach 2019 roku, z  których wynika, że Polska miała aż 3,2 mld euro 
nadwyżki i był to najlepszy wynik w naszej historii.

Wszystko wskazuje 
na to, że cały rok 2019 
zakończy się najwyższą 

w historii nadwyżką 
w handlu zagranicznym, 

i to zarówno jeżeli 
chodzi o wymianę 

towarową, jak i saldo 
usług, które już od paru 

lat wykazuje bardzo 
wyraźną nadwyżkę.

Rezultaty handlu zagranicznego 
w 2019 r. pozytywnie zaskakują. 
To najlepszy wynik w historii
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Janusz Szewczak
Prawnik, specjalista z zakresu finansów, prawa finansowego, 
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.

G ra idzie o znacznie poważniejsze i groźniejsze sprawy, znacznie bar-
dziej fundamentalne: tu chodzi o Polskę, władzę i gigantyczne pie-

niądze. Chodzi o przyblokowanie szybkiego rozwoju Polski, wyhamowa-
nie rosnącej polskiej konkurencji gospodarczej i eksportowej (rekordowa 
nadwyżka w handlu zagranicznym w 2019 r. ok. 4 mld euro), o odsu-
nięcie od władzy ludzi, którzy w Polsce zablokowali wypływ za granicę 
setek miliardów złotych – nie tylko w ramach walki z tzw. mafiami VAT-
-owskimi. Tu rzecz idzie o rosnące aspiracje Polaków i rolę Polski oraz 
o jej znaczenie, nie tylko w Europie, ale w nowym geostrategicznym 
rozdaniu współczesnego świata.

Jak widać po działaniach totalnej opozycji, „zdrajców ci u nas dosta-
tek”, a i szkodników i tzw. pożytecznych idiotów, którzy koniecznie chcą 

zaszkodzić własnemu krajowi i wspólnocie, łamiąc ewidentnie art. 82 
Konstytucji RP, nie brakuje, choć zaszkodzą wszystkim, sobie również. 
Nikt dziś tak nie szkodzi praworządności, Konstytucji i demokracji jak 
właśnie polska opozycja, ale przyczyny spisku przeciwko Polsce mają 
zupełnie inne, niejurystyczne przyczyny.

Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce to tylko użyteczny 
pretekst dla naszych przeciwników. Jako kraj w Europie Polska jest dziś 
symbolem sukcesu gospodarczego i polityki prorodzinnej oraz społecz-
nej. Jesteśmy coraz bardziej dynamiczni i suwerenni, zwłaszcza w sferze 
energetycznej. Ciągle niestety jako naród jesteśmy zbyt konserwatywni, 
zbyt chrześcijańscy i zbyt odporni na ideologię LGBT. Mamy zbyt dobre 
relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Chcemy skutecznie wzmacniać 
własną armię i obronność, i już to robimy. Ciągle nie podoba nam się 
Nord Stream II. Nie godzimy się na nową – fałszywą wersję historii 

obwiniającą Polskę i Polaków o wszelkie zbrodnie i bezeceństwa. Mamy 
wreszcie zrównoważony budżet państwa, kupujemy złoto, zwiększamy 
dochody podatkowe. Dokonujemy przekopu Mierzei Wiślanej. Chcemy 
zbudować Baltic Pipe, Via Carpatia. Chcemy znacząco wzmocnić polskie 
firmy i koncerny, by liczyły się w Europie. Chcemy, by zyski z ciężkiej 
pracy Polaków pozostawały w kraju i były sprawiedliwie dzielone. I to 
właśnie jest nie do wybaczenia i nie do zaakceptowania przez możnych 
tego świata.

Brukseli i źle Polsce życzącym wcale nie chodzi o wsparcie coraz 
bardziej kabotyńskich i kompromitujących postaw i zaklęć części kasty 
sędziowskiej z I prezes SN Małgorzatą Gersdorf na czele, ale o to, że 
chcemy być poważnym i liczącym się krajem, w którym panuje porzą-
dek, a nie wyłącznie dostarczycielem kapitału i taniej siły roboczej oraz 
dużym rynkiem zbytu dla zagranicznej produkcji. Tu nie chodzi nawet 
o to, by przy dziecku nie mówić po niemiecku, a w Senacie po angiel-
sku, to nie jest odsiecz dla „Marszu Tysiąca Fartuszków” w drodze do 
przedszkola demokracji, tu chodzi o wielkie interesy i wielkie „lody”, 
jakie kręcono w kraju nad Wisłą.
Źródło: wpolityce.pl

Skoro Bruksela i Komisja Europejska, sama łamiąc bezceremonialnie unijne 
traktaty i kompletnie nie licząc się z faktami, żąda zablokowania w Polsce 
prawa, którego jeszcze nawet nie ma, i nie wiadomo, jakie ono ostatecznie 
będzie, to nie o prawo i praworządność tu chodzi.

Nie o prawo i praworządność 
tu chodzi. Gra idzie o znacznie 
poważniejsze i groźniejsze sprawy

Organizacja wymiaru 
sprawiedliwości w Polsce to tylko 
użyteczny pretekst dla naszych 

przeciwników. Jako kraj w Europie 
Polska jest dziś symbolem 

sukcesu gospodarczego i polityki 
prorodzinnej oraz społecznej. 

Chodzi o przyblokowanie 
szybkiego rozwoju Polski.
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10 lutego 1920 – 100 lat temu 
w  Pucku dokonał się uroczysty 
akt zaślubin Polski z Morzem Bał-
tyckim. W czasie dziękczynnej mszy 
świętej duchowni poświęcili banderę 
polską, którą przy huku 21 salw ar-
matnich podniesiono na maszcie jako 
znak objęcia przez Polską Marynarkę 
Wojenną wachty na Bałtyku. Wśród 
strug padającego deszczu, w obecno-
ści dygnitarzy i wojskowych gen. Józef 
Haller w uroczystym geście wrzucił 
pierścień w fale. Co prawda nie były to 
fale otwartego morza, gdyż pierścień 
zniknął w wodach Zatoki Puckiej, jed-
nak cała uroczystość miała charakter 
symboliczny i  wielce wzruszający. 
W pełni zrozumiałe jest więc raczej 
wyidealizowane przedstawienie tej 
chwili na obrazie Wojciecha Kossaka. 
Polska na podstawie traktatu wersal-
skiego otrzymała pas wybrzeża długi 
na 147 km – od granic Gdańska po oko-
lice Karwi. Choć jak na aspiracje odra-
dzającego się państwa było to bardzo 
mało, to należy pamiętać, że ten frag-
ment wybrzeża zawsze był dla naszego 
kraju niezwykle istotny. Ujście Wisły 
do Zatoki Gdańskiej miało ogromne 
znaczenie dla gospodarki. Cała zatoka 
stanowiła dogodne miejsce dla zakła-
dania portów. Burzliwe były losy Pomo-
rza Gdańskiego. Co najmniej od czasów 
Mieszka I było ono w posiadaniu Pia-
stów. Rycerze zakonni wydarli je pod-
stępem w 1308. Od 1466, od zwycięstwa 
nad Krzyżakami w wojnie trzynasto-
letniej, należało ono do Rzeczypospo-
litej. Utraciliśmy je w 1772 w pierwszym 
rozbiorze na rzecz Prus. W lutym 1945 
Polskę zaślubiono z morzem najpierw 
w  Pucku, potem – w  marcu – także 
w Dziwnówku, Mrzeżynie i Kołobrze-
gu. Uchwałą Sejmu ustanowiono rok 
2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem 
w Pucku.
FOT. muzhp.pl/KM
Ilustracja: obraz Wojciecha Kossaka 
Zaślubiny Polski z morzem

1 lutego 1979 – zmarł Zygmunt 
Adamski, inżynier hydrotech-
nik, budowniczy portów w Gdyni 
i  Władysławowie. Urodził się 29 
października 1901 w Piotrkowie Try-
bunalskim. Ochotniczo zaciągnął 
się do Wojska Polskiego, gdy w 1920 
Armia Czerwona podchodziła pod 
Warszawę. Został ciężko ranny pod 
Płockiem. Uczył się w Skierniewicach 
i studiował na Wydziale Inżynierii 
Wodnej Politechniki Warszawskiej. 
Dyplom obronił w 1929. Po studiach 
rozpoczął pracę w Gdyni – uważał, 
że port to okno na świat i potrzebuje 
nowatorskich rozwiązań technicz-
nych. Uważał, że dobrze postawione 
nabrzeże, pirs czy falochron znaczą 
dla Polski więcej niż niejedna bitwa. 
Kiedy znalazł się w Gdyni, budowa 
portu szła już pełna parą. Młodemu 
i energicznemu inżynierowi przypadł 
nadzór nad robotami hydrotechnicz-
nymi. W ciągu kilku lat pod jego nad-
zorem powstały wszystkie nabrzeża 
współczesnego portu: Indyjskie, 
Francuskie, Duńskie, Śląskie, Wil-
sona i Prezydenta. Od 1934 projekto-
wał spacerowe molo w Orłowie oraz 
kierował jego budową. Wykonał też 
projekt nabrzeża we Władysławowie, 
a także brał udział w budowie base-
nów Prezydenta i  Kwiatkowskiego 
w Gdyni. W pierwszych dniach wrze-
śnia 1939, gdy Niemcy zajęli Gdynię 
i zmienili jej nazwę na Gotenhafen, 
rozpoczęły się eksterminacja oraz 
wysiedlenia ludności polskiej. Miał 
wiele szczęścia. Przypadek sprawił, 
że nie trafił do Piaśnicy – miejsca ma-
sowej egzekucji. Z kartą przesiedleń-
czą wyjechał do Skierniewic. Praco-
wał fizycznie przy naprawie dróg. Po 
wyzwoleniu zgłosił się do Minister-
stwa Żeglugi i energicznie przystąpił 
do usuwania zniszczeń w portach. 
Zamieszkał w Gdańsku, gdzie w 1979 
zmarł i został pochowany.
Źródło: niezapomniani.org

8 lutego 1940 – utworzono getto 
łódzkie – Litzmannstadt, w skró-
cie nazywane też L-stadt – Get-
to. Podczas okupacji niemieckiej na 
terenach polskich powstało około 
czterystu gett. Utworzenie oddziel-
nych dzielnic dla Żydów propaganda 
niemiecka tłumaczyła zagrożeniem 
epidemiami, których mieli być oni 
jakoby roznosicielami. W  istocie 
była to akcja eksterminacyjna. Naj-
większe na ziemiach wcielonych do 
Rzeszy było getto łódzkie, utworzone 
na podstawie zarządzenia prezydenta 
policji w Łodzi Johanna Schäfera z 8 
lutego 1940. Projekty jego utworze-
nia pojawiły się już w grudniu 1939, 
o czym świadczy tajny okólnik preze-
sa rejencji kaliskiej Friedricha Übel-
höra. 30 kwietnia 1940 ostatecznie 
zamknięto granice getta. Przebywało 
w nim wówczas 160 320 Żydów. Licz-
ba ta stale się zwiększała, ponieważ 
kierowano do niego ludność żydow-
ską z Austrii, Czech, Luksemburga 
i  Niemiec, a  także z  prowincjonal-
nych gett z obszaru Kraju Warty. Te-
ren getta obejmował najbiedniejszą 
i najbardziej zaniedbaną część Łodzi 
– Bałuty i podupadłe już wtedy Stare 
Miasto, a jego powierzchnia liczyła 
4,13 km2. Po 30 czerwca 1942 obszar 
ten zmniejszono do 3,82 km2. Gęstość 
zaludnienia była olbrzymia – na kilo-
metr kwadratowy przypadało 42 587 
osób. Dzielnica żydowska była ściśle 
izolowana od reszty miasta. W  jej 
obrębie wprowadzono bony mar-
kowe jako jedyny środek płatniczy, 
ograniczono ruch pocztowy, a także 
łączność telefoniczną. Na wzór pozo-
stałych gett i tu utworzono samorząd 
żydowski, na którego czele stał Chaim 
Mordechaj Rumkowski. W styczniu 
1942 rozpoczęto deportacje do obo-
zów zagłady w Chełmnie nad Nerem 
i Auschwitz. Gdy 19 stycznia 1945 za-
jęto Łódź, w getcie ocalało 877 Żydów.
Źródło: muzhp.pl/JB
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Dwie publikacje o ważnych ustaleniach archeologów na temat najdawniejszych polskich 
cywilizacji ukazały się pod koniec 2019 r. Obie dotyczyły monumentalnych konstrukcji 
sprzed niemal 7 tysięcy lat zwanych rondelami. Okazało się, że są równie stare jak 
z okolic Dunaju, gdzie miała powstać kultura ich budowniczych oraz wznoszono je także 
na wschód od Wisły.

Starożytne rondele polskie

Z właszcza ta druga wiadomość jest prawdziwą sensacją. Odkrycia 
dokonali Mateusz Sosnowski z Instytutu Archeologii UMK i Jerzy 

Czerniec z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN podczas analizy danych 
z map Google dla wsi Łysomice pod Toruniem na północny wschód od 
biegu Wisły. Lokalizacje są niezwykłe, ponieważ po raz pierwszy na 
polskich ziemiach odkryto dwa rondele w odległości kilku kilometrów 
jeden od drugiego, podczas gdy znany dotychczas szlak tych konstruk-
cji wzdłuż Odry rozdziela je blisko stukilometrowymi odcinkami. Tak 
gęsto usadowione rondele dotąd stwierdzono bliżej Dunaju – głów-
nie w Austrii, Czechach i na Węgrzech. Po drugie są to pierwsze takie 
obiekty w pobliżu Wisły, i to na wschód od niej. Rondel to w archeologii 
konstrukcja w postaci kręgu lub owalu otoczonego co najmniej jednym 
rowem, a czasami także palisadą. Ponieważ jest to termin specjalistyczny, 
to nie odmienia się go jak nazwę zwykłego rondla kuchennego, a więc 
poprawna jest forma rondele, a nie rondle. Rondele są znakiem rozpo-
znawczym kultury lendzielskiej, która na początku V tys. p.n.e. powstała 
wokół środkowego biegu Dunaju. Najstarsze datowane były na około 
4900 lat p.n.e. Nie mamy jeszcze datowania dla obiektów spod Toru-
nia, ale w międzyczasie uzyskano dane dla najbardziej na północ wysu-
niętego rondela, jaki dotąd został odnaleziony. Chodzi o konstrukcję 
z rejonu delty Odry w Nowym Objezierzu. Powstała ona przed 4800 r. 
p.n.e. i funkcjonowała przez około 200–250 lat. Wyniki przedstawiła 
Agnieszka Matuszewska z Uniwersytetu Szczecińskiego, która bada pod-
szczeciński rondel w ramach zespołu kierowanego przez prof. Lecha 
Czerniaka z Uniwersytetu Gdańskiego. Ten ostatni zauważył, że jest to 
sensacyjne ustalenie, bowiem jest zbieżne z datowaniem obiektów poło-
żonych nad Dunajem, uważanych dotąd za najstarsze.

Oba badania dowodzą, że pierwsze rolnicze cywilizacje w Europie 
obejmowały bardzo wcześnie rozległe obszary Polski aż do Bałtyku. 
Ponadto ich ekspansja nie była ograniczona od wschodu linią Wisły.

Stonehenge, Egipt i Sumer – późniejsze
Wagę rondeli w dziejach architektury europejskiej obrazuje porówna-
nie ze słynnym kręgiem w Stonehenge – ma on średnicę 40 m i pocho-
dzi z czasów o tysiące lat późniejszych, bo z około 2450 r. p.n.e. Swoją 
sławę zawdzięcza temu, że jego kamienne elementy zdołały dotrwać do 
naszych czasów. Nie przetrwała w oryginalnej postaci – tak jak w Polsce 
– drewniana palisada, która także w Anglii miała tworzyć drugi krąg. 

Kręgi w Łysomicach nie dość, że są znacznie starsze, to jeszcze posiadają 
średnicę ponad dwukrotnie większą – około 85 metrów. Budowla spod 
Szczecina miała 120 metrów średnicy. Jeszcze większy był inny polski 
rondel – z Pietrowic na Śląsku. Miał około 160 metrów średnicy.

Podobnie jak w przypadku Stonehenge przeznaczenie środkowoeu-
ropejskich budowli próbowano różnie tłumaczyć. Obecnie przyjmuje 
się, że służyły celom kultowym i schronieniu ludności w razie potrzeby. 
Ważna była też funkcja obserwatorium astronomicznego. Współod-
krywca rondeli podtoruńskich, M. Sosnowski stwierdził, że wejścia do 
nich są dokładnie naprzeciwko siebie, na osi północny zachód – połu-
dniowy wschód. Bez względu na funkcje rondeli samo ich wznoszenie 
wymagało zorganizowanej społeczności na tysiące lat przed zespołami 
budowniczych Sumeru i Egiptu.

Labirynt, długie domy i nie tylko
Kilkanaście kilometrów od rondela w Pietrowicach, w Dzielnicy koło 
Ciska, archeolodzy odkopali pozostałości osady sprzed ponad 7000 lat. 
Odnaleźli tam najstarszy w tej części Europy ślad uprawy żyta w postaci 
ziarna tego zboża. Co najbardziej intrygujące – osada była ufortyfiko-
wana skomplikowanym systemem rowów tworzących labirynt.

Wokół centrów, jakimi były rondele, grupowały się rzędy domów. 
Osady posiadały też wydzielone budynki gospodarcze – w Krakowie-
-Mogile odkryto magazyn zboża. Między ośrodkami kultury lendzielskiej 
trwał ciągły przepływ surowców. W rejonie Wieliczki eksploatowano 
źródło z wodą pełną soli, która była strategicznym surowcem dla pierw-
szych rolników (uzupełnianie minerałów w związku z przestawieniem 
się z diety mięsnej na roślinną i konserwacja żywności). Pojawiły się 
wyroby z miedzi produkowane na miejscu i importowane. Kwitło garn-
carstwo, wyróżniające się wieloma formami ceramiki malowanej.

Kanonik krakowski Jan Długosz pisał w swej sławnej kronice: „Dwaj 
tedy synowie Jana, wnuka Jafetowego, Lech i Czech [...], wyszli z [...] 
zamku Psary położonego na wysokiej skale, oblanej rzeką Gui, która 
Slawonią od Kreacyi przedziela”.

Drużyna Lecha mogła więc wywędrować z dzisiejszej północnej Chor-
wacji na początku 5 tys. p.n.e. nad Odrę i Wisłę, gdzie szlak swój znaczyła 
starożytnymi rondelami.

MACIEJ BOGDANOWICZ
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 Rekonstrukcja neolitycznego rondela z Künzing-Unternberg w Niemczech

Dumni z naszej przeszłości

Monumentalne konstrukcje zwane 
rondelami powstały w najdawniejszych 

znanych polskich cywilizacjach – 
pochodzą sprzed niemal 7 tys. lat. 

Stonehenge pochodzi z czasów o tysiące 
lat późniejszych – sprzed 4,5 tys. lat.
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B olesław Orliński urodził się 13 kwietnia 1899 r. w rodzinnym 
majątku Niwerce pod Kamieńcem Podolskim. Podczas I wojny 

światowej wstąpił do armii rosyjskiej i ukończył kurs podoficerski. 
W 1918 r. wstąpił do formowanego w Rosji I Korpusu Polskiego gen. 
Dowbor-Muśnickiego. Po rozbrojeniu Korpusu przez Niemców w maju 
1918 r. i jego demobilizacji przedostał się na Ukrainę. Po odzyskaniu 
przez Ojczyznę niepodległości wstąpił do nowo tworzonego Wojska 
Polskiego. Walczył w kawalerii podczas wojny polsko-bolszewickiej, 
następnie uzyskał przeniesienie do lotnictwa. Ukończył Niższą Szkołę 
Pilotów w Bydgoszczy, a później wyższą szkołę pilotażu. W 1923 r. stał 
się instruktorem w Wyższej Szkole Pilotów w Grudziądzu. W okresie 
od 12 października 1922 r. do czerwca 1923 r. służył w pułku myśliw-
skim w Lidzie. Szczególnie interesował się akrobacją lotniczą. Wykonał 
w jednym locie 242 pętle, jedna po drugiej.

Lot do historii
Największa przygoda brawurowego pilota rozpoczęła się w sierpniu  
1926 r. Na samolocie Bréguet 19 A2 Orliński – wraz z mechanikiem 
Leonardem Kubiakiem – dokonali kilkuetapowego przelotu z Warszawy 
do Tokio, na trasie długości 10 300 km i z powrotem, pomimo uszko-
dzenia śmigła i dolnego płata w trasie (ostatnie 6680 km trasy pokonali 
samolotem z częściowo obciętym lewym dolnym skrzydłem), oraz bar-
dzo zużytym (w wyniku utraty oleju) silnikiem. Młody, niespełna 30-letni 
kapitan dokonał prawie niemożliwego. Niewielkim dwupłatowcem, ulep-
szoną wersją bombowca z pierwszej wojny światowej przeleciał z War-
szawy do Tokio – i z powrotem, bijąc po drodze wiele rekordów. Samolot 
miał dodatkowy zbiornik na paliwo. Było to prawdopodobnie jedyne 
udogodnienie, ponieważ – aby zmniejszyć ciężar – zdemontowano spa-
dochron oraz radio. Zrezygnowano również z kamizelek ratunkowych 
oraz instalacji tlenowej.

Bolesław Orliński i Leonard Kubiak wystartowali z warszawskiego 
lotniska na Mokotowie 27 sierpnia 1926 r. o 6 rano. Lecieli przez Rosję 
(pierwsze lądowanie w Moskwie), Mandżurię i Koreę. Wcześniej zadbali 
o wszystkie papiery. Było to o tyle ważne, że sześć lat wcześniej trwała 
przecież wojna polsko-bolszewicka (zakończona pokojem ryskim  
w  1921 r.). Glejt oraz poinformowanie innych państw było zatem 
konieczne. Francuz Pelletier d’Oisy, który wcześniej – jako pierwszy 
Europejczyk – próbował przebyć tę trasę, został ostrzelany przez rosyj-
skich pograniczników. Polska ekipa była jednak bezpieczna. O trasie 
informowały media, a na lotniskach Orlińskiego i Kubiaka witały tłumy. 
W swojej książce „Mój lot Warszawa – Tokio” polski pilot wspominał, 
że Rosjanie okazali się świetnymi gospodarzami. W Moskwie naprawili 
(z własnej inicjatywy) lusterko samolotu, a w Kazaniu rozpalili ogniska, 
by w gęstej mgle mógł dostrzec pas startowy. Po drodze byli też witani 
przez Polonię, co podobno czasem opóźniało start o kilka godzin – szcze-
gólnie po wspólnej biesiadzie.

Jednak na początku września Polacy byli już w Seulu. Tam czuć było 
podniosłą atmosferę. Na lotnisku pojawili się dziennikarze, pluton hono-
rowy oraz dwie flagi – polska i japońska. Czekał ich jednak najtrudniej-
szy odcinek. Jako pierwsi mieli przelecieć przez Morze Japońskie (Seul – 
Tokio) bez międzylądowania. Po drodze, w ramach hołdu, okrążają kil-
kukrotnie Fudżi.

W stolicy Japonii zostali przywitani 5 września o godz. 14:30. W Tokio 
polscy lotnicy spotkali się z entuzjastycznym przyjęciem. Za przelot 
Orliński otrzymał japoński cesarski Order Wschodzącego Słońca VI klasy 
oraz Złoty Medal Cesarskiego Towarzystwa Lotniczego. Witały ich tłumy, 
a gospodarze trzymali dla nich miejsce w luksusowym hotelu „Imperial”. 
Orliński przemawiał nawet w japońskim radio. Lotnicy dostali też wyso-
kie odznaczenia – Ordery Wschodzącego Słońca.

Trudny powrót przez Syberię
Lotnicy mieli wrócić koleją transsyberyjską, razem z samolotem. Orliński 
znów się jednak uparł i wsiadł w samolot. Mimo niezwykle trudnej drogi 
doleciał do Warszawy 25 września (wystartował dwa tygodnie wcześniej). 
W sumie przebyli – razem z mechanikiem – 20,5 tys. kilometrów.

W drodze powrotnej Orliński zauważa spadek ciśnienia oleju. Awaria 
zdarza się w momencie, gdy w pobliżu nie ma żadnego lotniska. Braki 
Polacy uzupełniają olejem rycynowym z lokalnych aptek. W następnym 
etapie lotu okazuje się, że uszkodzenia są poważniejsze. Znów trzeba 
lądować. W nocy silny wiatr rzuca samolotem o płot. Mechanik – który 

w końcu dociera na miejsce – przycina dolny płat o pół metra i prze-
wiązuje drutem pęknięte śmigło. Poszycie zszywają miejscowe kobiety. 
Znów można lecieć.

„Komisja Instytutu Badań Technicznych stwierdziła, że bolce łączące 
silnik z kadłubem uległy w większości ścięciu. Silnik mógł po prostu 
odłączyć się w powietrzu od płatowca” – pisał Orliński w książce „Mój lot 
Warszawa – Tokio”. Samolot mógł rozpaść się w każdej chwili. Na szczę-
ście tak się jednak nie stało. Dwaj śmiałkowie dolecieli do Warszawy. Tam 
na Orlińskiego czekała nagroda – awans na kapitana i działka przy forcie 
Mokotów, na której wybudował dom.

Bolesław Orliński po brawurowym locie stał się prawdziwą gwiazdą 
lotnictwa. Szkolił innych, brał udział w pokazach. Pracował w Polskich 

Orliński był nie tylko pionierem lotnictwa polskiego, ale również jednym 
z czołowych pilotów świata. Jako pierwszy dotarł samolotem z Europy do Japonii. 
Lotem tym wszedł na stałe do kronik ludzkich dziejów zdobywania przestworzy. 
Imponował sztuką pilotażu, ale także odwagą i  inteligencją. Jako prawdziwy 
patriota zawsze stawał na wezwanie Ojczyzny.

W 1926 r. młody, niespełna 
30-letni kapitan dokonał 

prawie niemożliwego. 
Niewielkim dwupłatowcem, 

ulepszoną wersją bombowca 
z pierwszej wojny światowej, 

przeleciał z Warszawy do 
Tokio – i z powrotem, bijąc 
po drodze wiele rekordów.

Orzeł polskich skrzydeł
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Zakładach Lotniczych. W 1927 r. wystąpił w niemym filmie fabularnym 
„Orlę” – zagrał Janka Kuklińskiego, wojskowego lotnika.

Pilot doświadczalny
W  następnym roku wystąpił ze służby wojskowej i  został pilotem 
doświadczalnym w Państwowych Zakładach Lotniczych. Pod koniec 
tego roku wykonał jako pierwszy, loty na nowym prototypie polskiego 
myśliwca PZL P.1 konstrukcji Zygmunta Puławskiego, przy czym – po 
uszkodzeniu skrzydła w locie – zamiast skakać ze spadochronem zdo-
łał bezpiecznie wylądować, ratując samolot. Oblatywał jako pierwszy 
wszystkie kolejne myśliwce PZL – P.6, P.7, P.8, P.11, P.24 i P.50 Jastrząb 
oraz liczne samoloty cywilne i sportowe – PZL.19, PZL.26 i pasażerskie 
PZL.4, PZL.44 Wicher, a także łącznikowy PZL Ł.2. 21 listopada 1929 r. 
wyszedł bez szwanku z wypadku lotniczego w Warszawie.

Oprócz lotów jako pilot-oblatywacz brał udział w licznych mityngach 
lotniczych i prezentacjach zagranicznych polskich samolotów, a także kra-
jowych i zagranicznych zawodach lotniczych. W maju 1930 r., pilotując  
PZL Ł.2, zdobył pierwszą nagrodę w międzynarodowym mityngu lotni-
czym w Brnie. W lipcu na samolocie PZL.5 wziął udział w międzynaro-
dowych zawodach samolotów turystycznych Challenge 1930, ale odpadł 
wskutek awarii silnika. W grudniu 1930 r. prezentował myśliwiec PZL P.6 
w locie na paryskim salonie lotniczym Le Bourget. W dniach 29 sierpnia – 
7 września 1931 r. Orliński zwyciężył na PZL P.6 w amerykańskich zawo-
dach lotniczych National Air Races w Cleveland, pokonawszy znanych pilo-
tów światowych, w tym Ernsta Udeta. Uznanie wzbudziły zwłaszcza jego 
brawurowe akrobacje. W 1932 r. ponownie wziął udział w zawodach samo-
lotów turystycznych Challenge 1932, tym razem na PZL.19, lecz 23 sierp- 
nia musiał wycofać się z lotu okrężnego na skutek choroby. W 1931 r. 
przyjął zaproszenie od prezydenta USA Herberta Hoovera i wykonał na 
polskim samolocie PZL-6 nieznane dotąd akrobacje lotnicze. Jako pierw-
szy na świecie zademonstrował wówczas korkociąg przekładany, zwany 
później polskim. 28 czerwca 1934 r. ustanowił na PZL P.24 światowy 
rekord prędkości dla samolotów myśliwskich z silnikiem gwiazdowym –  
414 km/h. W 1936 r. oblatywał prototyp LWS-4, zwanego Żubrem.

Szkolenie i walka
Po wybuchu II wojny światowej Bolesław Orliński zgłosił się ochotni-
czo do wojska. 8 września 1939 r. został wysłany do Rumunii w celu 

odebrania 11 brytyjskich myśliwców dla Polski. Samoloty te jednak nie 
zostały tam dostarczone. W grudniu 1939 r. przedarł się przez Rumu-
nię, Jugosławię, Włochy i Francję do Wielkiej Brytanii, gdzie odtwa-
rzano Polskie Siły Powietrzne. W latach 40. jako instruktor wyszkolił 
stu pilotów – myśliwców i bombowców. W 1943 r. w stopniu majora 
został przydzielony do 305 Dywizjonu Bombowego. W końcu 1943 prze-
szedł przeszkolenie na samolocie myśliwsko-bombowym De Havilland 
Mosquito. Wykonał na nim loty bojowe, zajmował się też szkoleniem 
pilotów (m.in. w awaryjnym lądowaniu na jednym silniku). Od 1 sierpnia 
1944 do 31 stycznia 1945 r., w brytyjskim stopniu Wing commandera, 
był dowódcą tego dywizjonu, którego zadania wówczas polegały na 
samotnych nocnych misjach bombowych nad terenem wroga. Łącz-
nie Orliński wykonał 49 lotów bojowych o czasie 246 godzin 50 minut.  
1 lutego 1945 r. został skierowany na odpoczynek od latania bojowego. 
Ostatnie miesiące wojny spędził jako dowódca Dywizjonu 305. Później 
zdecydował się na emigrację. Przez Unię Południowej Afryki przedostał 
się do Kanady. Tam pracował w branży lotniczej. Został uhonorowany 
m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem 
Walecznych i dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi. Posiadał też odzna-
czenia brytyjskie, japońskie, czechosłowackie, rosyjskie, francuskie 
(Legia Honorowa) i rumuńskie.

W pamięci rodaków
Zmarł w Kanadzie w wieku niemal 93 lat. Trumnę z prochami Bolesława 
Orlińskiego sprowadzono do Polski i pochowano w rodzinnym grobie na 
wrocławskim cmentarzu na Sępolnie.

W latach 1994–1999 był patronem 11 pułku lotnictwa myśliwskiego 
we Wrocławiu. Tam jedną z ulic nazwano jego imieniem. Jest patro-
nem Aeroklubu Wrocławskiego oraz miejscowej szkoły podstawowej 
nr 118. W Krakowie, niedaleko pasa startowego nieczynnego lotniska 
w Czyżynach, powstała ulica imienia B. Orlińskiego. 24 lutego 2002 r. 
w kanadyjskiej Mississaudze otwarto Muzeum i Archiwum im. Bolesława 
Orlińskiego, w którym eksponowane są pamiątki po pilocie. 

18 października 2018 r. w Warszawie przy ul. Racławickiej 94, gdzie 
wybudował dom i mieszkał płk. pil. Bolesław Orliński, odsłonięto tablicę 
pamiątkową.

BARTOSZ BOGDAŃSKI

FO
T.

 N
A

C

 Kpt. Bolesław Orliński wsiada do samolotu PZL P.6. Pokazy lotnicze w Katowicach, 1931 r. 
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„Śląski Katyń”
Ofiary reżimu komunistycznego zostały skazane przez oprawców nie tylko na okrutną  
śmierć. Zostały też skazane na wieczne zapomnienie i wymazanie z narodowej 
pamięci. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN konsekwentnie szuka szczątków 
niezłomnych bohaterów i identyfikuje je, a w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 
uroczyście przywraca się ich pamięci Polaków. Przedstawiamy sylwetki kolejnych 
zidentyfikowanych ofiar komunizmu.

 Na upamiętnienie, przygotowane przez IPN w Starym Grodkowie, składa się rekonstrukcja baraku wysadzonego w powietrze jesienią 1946 roku. W jego wnętrzu 
umieszczono naturalnej wielkości szklane plansze-postaci symbolizujące członków oddziału kpt. Flamego. Przed barakiem ustawiono kilkumetrowy kamienny krzyż, 
a miejsca odnalezienia szczątków żołnierzy i artefaktów oznaczono symbolicznymi kamiennymi mogiłami.

W 2016 r. zespół specjali-
stów i archeologów Insty-

tutu Pamięci Narodowej pod 
kierownictwem prof. Krzysz-
tofa Szwagrzyka ekshumował 
szczątki ludzkie w miejscu byłego 
poniemieckiego lotniska polo-
wego pod Starym Grodkowem 
(woj. opolskie). Szczątki nale-
żały do trzydziestu żołnierzy 

poległych partyzantów. Właśnie 
tu we wrześniu 1946 r. funkcjona-
riusze komunistycznego aparatu 
represji zamordowali kilkudziesię-
ciu polskich żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych. Podobne egzekucje 
miały miejsce w majątku Schar-
fenberg (dziś Dworzysko) i  we 
wsi Barut (woj. opolskie). Według 
szacunków w trzech egzekucjach 

NSZ wywiezionych w  to miej-
sce we wrześniu 1946 r. Wśród 
zidentyfikowanych znalazło się 
m.in. 7 żołnierzy Zgrupowania 
Narodowych Sił Zbrojnych kpt. 
Henryka Flamego, ps. „Bartek”, 
którzy w 1946 r. zostali tu pod-
stępnie uwięzieni i zamordowani 
w  ramach operacji UB/NKWD 
o kryptonimie „Lawina”. Właśnie 

ich przypominamy w tym nume-
rze „Czasu Stefczyka”. 

Żołnierze „Króla Podbeskidzia” – 
kpt. Flamego
5 czerwca 2019 r., kilka mie-
sięcy przed 73. rocznicą operacji 
„Lawina”, w miejscu gdzie w 2016 
r. IPN odkrył masowe mogiły, 
został odsłonięty pomnik ku czci 
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Antoni Byrdy, 
ps. „Antek” 

Żołnierz Narodowych 
Sił Zbrojnych.

Urodził się 28 lutego 1926 r. 
w Szczyrku. Był synem Jana 
i Marii z d. Łącznik. Żołnierz 

Zgrupowania Oddziałów 
Leśnych VII Okręgu Wojskowego 

NSZ pod dowództwem  
kpt. Henryka Flamego „Bartka”.

Roman Bączek, 
Żołnierz Narodowych 

Sił Zbrojnych.
Urodził się 13 czerwca 1921 r. 

w Górkach Wielkich. Był  
synem Franciszka i Zuzanny  

z d. Duda. Żołnierz Zgrupowania 
Oddziałów Leśnych  

VII Okręgu Wojskowego NSZ 
pod dowództwem kpt. Henryka 

Flamego „Bartka”.

Franciszek Talik, 
ps. „Tygrys”, „Miś” 

Żołnierz Narodowych 
Sił Zbrojnych.

Urodził się 5 lipca 1923 r. Ciścu 
w pow. żywieckim. Był synem 

Józefa i Cecylii z d. Krup.
Żołnierz Samodzielnego 

Oddziału Leśnego  
im. „Szarego”, dowodzonego 

przez Antoniego Bieguna 
„Sztubaka”, wchodzącego w skład 
Zgrupowania Oddziałów Leśnych 

VII Okręgu Wojskowego NSZ  
kpt. Henryka Flamego „Bartka”.

Stanisław Łajczak, 
ps. „Wtorek” 

Żołnierz Narodowych 
Sił Zbrojnych.

Urodził się w 1925 r. w Ciścu 
w pow. żywieckim. Był synem 

Feliksa i Anieli. Żołnierz  
Samodzielnego Oddziału 

Leśnego im. „Szarego” por. 
Antoniego Bieguna „Sztubaka”, 

wchodzącego w skład 
Zgrupowania Oddziałów Leśnych 

VII. Okręgu Wojskowego NSZ 
dowodzonego przez kpt. Henryka 

Flamego „Bartka”. 

Jan Wojtas, 
ps. „Pilot”

Żołnierz Narodowych  
Sił Zbrojnych.

Urodził się w 1922 r. Był synem 
Tomasza i Wiktorii z d. Stańco. 

W 1945 r. został wcielony  
do Wojska Polskiego, skąd  

we wrześniu tego samego roku 
zdezerterował. Ukrywał się 
u rodziny matki w Milówce. 
Zwerbowany do NSZ przez 

Karola Maślankę, ps. „Tygrys”, 
wstąpił do Samodzielnego 

Oddziału Leśnego im. „Szarego”, 
dowodzonego przez por. 

Antoniego Bieguna „Sztubaka”, 
wchodzącego w skład 

Zgrupowania Oddziałów Leśnych 
VII OW NSZ kpt. Henryka 

Flamego „Bartka”, pełniąc w nim 
funkcję dowódcy sekcji. 

Franciszek Pajestka, 
ps. „Orzech” 

Żołnierz Narodowych 
Sił Zbrojnych.

Urodził się 31 marca 1921 r 
w Ciścu. Był synem Leona 

i Barbary z d. Kubica. Żołnierz 
wchodzącego w skład 

Zgrupowania Oddziałów 
Leśnych VII Okręgu Wojskowego 

NSZ kpt. Henryka Flamego 
„Bartka”, Samodzielnego 

Oddziału Leśnego im. „Szarego”, 
dowodzonego przez por. 

Antoniego Bieguna „Sztubaka”. 

mogło zostać zamordowanych 
nawet 150 członków oddziału 
„Króla Podbeskidzia” – kpt. Fla-
mego. Była to największa tego 
typu operacja w powojennej Polsce, 
sterowana z poziomu centralnych 
struktur Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Publicznego, w której ramach 
członkowie podziemia antykomu-
nistycznego nie zostali areszto-
wani i skazani przez sąd, lecz pod-
stępnie zgromadzeni, a następnie 
zamordowani w ramach dokładnie 
zaplanowanej akcji eksterminacyj-
nej. Z racji masowego charakteru 
mordu i metody, którą posłużyli się 
funkcjonariusze bezpieki, mówi się 
niekiedy o tych miejscach „Śląski 
Katyń”.

Kpt. Henryk Flame, ps. „Bartek” 
zostaje zaprzysiężony w NSZ jesie-
nią 1944 r. Wiosną wstępuje, wraz 
z podkomendnymi, do Milicji Oby-
watelskiej, w której działa potajem-
nie, realizując rozkazy NSZ, a także 
gromadzi broń. Gdy MO zaczyna 
eliminować ze swoich szeregów 
„element niepewny”, Flame roz-
poczyna działalność partyzancką 
poza szeregami milicji. W szczy-
towym momencie (wiosna 1946) 
zgrupowanie „Bartkowców” liczyło 
już ok. 300 partyzantów. Na tere-
nie swojej działalności zrealizowali 
wiele akcji, w  tym walk z  UBW 
i KBW, cechując się odwagą i ciesząc 

się dużą akceptacją ze strony lokal-
nej społeczności. W 1946 r. w Wiśle 
kapitan „Bartek” odbiera defiladę 
swoich żołnierzy, która stanowiła 
wówczas odważną manifestację 
siły oddziału, a także wspomnia-
nego poparcia społecznego.

W  lipcu 1946 r. do oddziału 
zostają wprowadzeni agenci 
bezpieki, którzy podając się za 
łączników z  dowództwem NSZ, 
doprowadzają do podjęcia przez 
Flamego „Bartka” decyzji o  zor-
ganizowaniu przerzutu części 
zgrupowania na Zachód, co było 
częścią operacji MBP, mającej na 
celu likwidację oddziału. Z usta-
leń Instytutu Pamięci Narodowej 
wynika, iż żołnierze zostali prze-
wiezieni w  trzech transportach 
na Opolszczyznę, gdzie zostali 
brutalnie zamordowani (wysa-
dzeni w powietrze lub zastrzeleni 
metodą katyńską).

IPN odkrył masowe mogiły
Instytut Pamięci Narodowej wielo-
krotnie prowadził badania w miej-
scach, co do których zachodziło 
podejrzenie, że mogą w nich = znaj-
dować się szczątki zamordowanych 
żołnierzy. Podczas II etapu dzia-
łań (2016) w  Starym Grodkowie 
odkryto masowe mogiły, w których 
znajdowały się zarówno szczątki 
ludzkie, posiadające uszkodzenia 

Jan Ficek, 
ps. „Jamnik” 

Żołnierz Narodowych  
Sił Zbrojnych.

Urodził się 9 maja 1923 r. 
w Ciścu. Był synem Franciszka 

i Franciszki z d. Kubica.  
Żołnierz Zgrupowania 

Oddziałów Leśnych VII Okręgu 
Wojskowego NSZ kpt. Henryka 

Flamego „Bartka”. Pełnił 
służbę w Samodzielnym 

Oddziale Leśnym im. „Szarego” 
dowodzonym przez por. 

Antoniego Bieguna „Sztubaka”.

właściwe dla eksplozji i postrza-
łów, jak i  liczne artefakty (m.in. 
ryngrafy, krzyż harcerski, a także 
kartka z  zapisaną pieśnią żoł-
nierską). Odnaleziono też kilka 
indywidualnych jam grobowych 
i  fragmenty spalonych rzeczy 
osobistych.
Źródło i fotografie: IPN



Wigilijne sianko na Grochowie

Kolorowe, 
mydlane bańki

Spotkania 
na kiermaszu
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 NAMYSŁÓW. Czy może być coś przyjemniejszego niż sprawianie dzieciom radości?  
Chyba nie. Wiedzą o tym pracownice placówki partnerskiej mieszczącej się przy ul. Pocztowej 3  
w Namysłowie. W grudniu odwiedziły Przedszkole nr 5 jako panie Mikołajki i przyniosły drobne 
upominki. Częstowały przedszkolaków pierniczkami, jednak dzieci chyba bardziej ucieszyły się  
z zabawek, dzięki którym mogły puszczać kolorowe, mydlane bańki.

 NAMYSŁÓW. Kiermasz to znakomita okazja do spotkania  
z wieloma ludźmi, rozmowy z nimi oraz przekazania im 
wiedzy o zawiłym świecie finansów i ofercie naszej Kasy. 
Podczas kiermaszu bożonarodzeniowego pracownicy placówki 
partnerskiej mieszczącej się przy ul. Pocztowej 3 w Namysłowie 
częstowali odwiedzających stoisko Kasy gorącą, świąteczną 
herbatą. Dzieci niecierpliwiły się w kolejce do pomalowania 
im twarzy. Najmłodsi cieszyli się z baloników, a dla dorosłych 
placówka przygotowała drobne upominki.

 WARSZAWA. Oddział Kasy Stefczyka mieszczący się przy ul. Grochowskiej 136 w Warszawie po raz kolejny wyszedł do swoich obecnych i przyszłych Klientów 
z ciekawą propozycją. W okolicy świąt Bożego Narodzenia zarówno odwiedzający placówkę, jak i przechodnie na pobliskim placu Szembeka otrzymywali od 
pracowników sianko, które – jak wiadomo – umieszczone pod obrusem podczas wigilijnej wieczerzy symbolizuje żłóbek, w którym narodził się Jezus. Sianko, 
choć oznacza skromność i ubóstwo, ma przynieść, zgodnie z tradycją, dobrobyt dla domowników. W ten sposób Kasa Stefczyka włączyła się w obchody jednego z 
najważniejszych chrześcijańskich świąt, przypominając jednocześnie naszym Klientom stare polskie tradycje.
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Zakupy z Filipem 

Wspomnienia z dzieciństwa

 KROTOSZYN. Od dawna oczekiwano tu na otwarcie nowego skrzydła Galerii 
Krotoszyńskiej. Huczne otwarcie miało miejsce w grudniu. Nie mogło nas tam 
zabraknąć. Pracownicy placówki Kasy Stefczyka mieszczącej się przy ul. Rynek 16 
w Krotoszynie udzielali porad finansowych i odpowiadali na wszelkie pytania 
dotyczące naszej Kasy oraz produktów tu oferowanych, a nasza maskotka Filip 
rozdawał słodkie upominki i „Czas Stefczyka”.

 MIECHÓW. Wata cukrowa, balony i zwierzątka, które klauni na oczach dzieci robią z baloników, wielu kojarzą się z beztroską dzieciństwa. Właśnie takie 
wspomnienia mieli dorośli, którzy odwiedzili placówkę partnerską mieszczącą się przy ul. Piłsudskiego 3 w Miechowie podczas wizyty klaunów. Niemniej te bezpłatne 
atrakcje najwięcej radości sprawiły dzieciom. Przechodnie, którzy odwiedzili placówkę, mogli porozmawiać m.in. o ofercie Kasy. Pracownicy placówki w podziękowaniu 
za wizytę wręczali drobne upominki.
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Z telefonem bezpieczniej
W wielu województwach jeszcze trwają ferie. Ten czas wiąże się z wyjazdami dzieci 
na zimowiska. Telefon może pomóc w zapewnieniu im bezpieczeństwa. Warto więc 
w placówce Kasy Stefczyka kupić starter telefonii na kartę „w naszej Rodzinie” lub 
przenieść do niej swój numer.

P racujący rodzice nie mogą liczyć na tak 
długi urlop, by osobiście zaopiekować się 

dziećmi podczas całych ferii zimowych i waka-
cji letnich. Zresztą w przypadku starszych dzieci 
jest to raczej niewskazane, bo nie nauczyłyby 
się samodzielności. Dlatego w czasie ferii część 
dzieci wyjeżdża na zimowiska, inne spędzają 
czas na półkoloniach organizowanych przez 
szkołę, klub sportowy lub osiedlowy. Zdarza się 
też, że dziećmi opiekują się dziadkowie. Czasami 
jednak nie ma wyjścia i dziecko zostaje samo 
w domu, bez opieki. 

W takich sytuacjach telefon jest nieoceniony. 
Po pierwsze dlatego, że jeśli dziecku będzie 
smutno, poczuje się samotne albo zagrożone – 
w każdej chwili może zadzwonić do mamy lub 
taty. Rodzice zaś w każdej chwili mogą zadzwo-
nić i upewnić się, że wszystko jest w porządku. 
Po drugie – jeśli dziecko będzie miało telefon, 
to po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji 
będziemy mogli sprawdzić za pomocą lokali-
zatora GPS, gdzie aktualnie przebywa. Nie jest 

to wymarzona opieka dla dziecka, ale może 
rozwiązać wiele problemów. 

Jeśli zakup aparatu telefonicznego jest pro-
blemem ze względów finansowych – w jego 
rozwiązaniu pomoże jedna z wielu pożyczek 
oferowanych w placówkach Kasy Stefczyka. 
Podczas tej samej wizyty w placówce można 
kupić starter telefonii „w naszej Rodzinie” 
lub przenieść do niej swój numer. To bardzo 
proste. Wystarczy przyjść do placówki Kasy 
Stefczyka z dowodem osobistym, wypełnić 
i podpisać wniosek o przeniesienie numeru 
i określić, w jakim terminie numer ma zostać 
przeniesiony. W równie prosty sposób można 
w  placówce Kasy kupić starter z  nowym 
numerem telefonu i zarejestrować się.

W telefonii „w naszej Rodzinie” można sko-
rzystać z wielu promocji. Polecamy naszPakiet 
Minut i SMS/MMS, który zawiera 4000 minut 
na rozmowy 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 telefonie kod ste-
rujący *136*11*07# (koszt 25 zł). Wcześniej jed-
nak trzeba zadbać, by na koncie telefonicznym 
znalazła się odpowiednia dla danego pakietu 
kwota. Przelew można zrobić w placówce 
Kasy Stefczyka lub z domu za pomocą konta 
internetowego. Najwygodniejszym rozwiąza-
niem kwestii płatności jest zlecenie stałe na 
przelew kwoty będącej kosztem wybranego 
pakietu na konto operatora. Usługę włącza 
się tylko raz – co miesiąc odnawia się sama bez 
konieczności wpisywania kodu.

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

Projekt edukacyjny dla seniorów
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finan-
sowej 1 listopada 2019 roku rozpoczęło reali-
zację drugiej edycji projektu pt. „Bezpieczna 
rodzina – bezpieczny senior 2”. 

G łównym celem projektu jest wzrost wiedzy finansowej w grupie  
300 osób w wieku 55 plus na temat rachunku wspólnego, dyspozy-

cji na wypadek śmierci oraz kwestii dziedziczenia w powiązaniu z tymi 
produktami. W ramach projektu prowadzone są warsztaty edukacyjne 
dla seniorów na terenie czterech województw (lubelskie, małopolskie, 
mazowieckie i pomorskie). Uczestnicy warsztatów dowiedzą się między 
innymi, czym jest dyspozycja na wypadek śmierci, czego dokładnie doty-
czy i na czym polega, jak wygląda procedura jej ustanowienia, odwołania 
oraz wypłaty. Ponadto zostanie wyjaśniona istota rachunku wspólnego. 
Beneficjenci dowiedzą się, czym jest rachunek wspólny, poznają upraw-
nienia przysługujące w przypadku jego posiadania. Zajęcia prowadzą 
specjaliści o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji finanso-
wej i doradztwa konsumenckiego. Rekrutacja do projektu odbywa się 
za pośrednictwem instytucji działających na rzecz seniorów. Uczest-
nicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe (broszurę tematyczną) oraz 
upominek. Projekt prowadzony jest w okresie 1.11.2019 – 30.04.2020 r. 
i jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej.

Więcej informacji na temat projektu oraz rekrutacji udziela  
Iwona Karmasz, koordynator ds. szkoleń, tel. 58 624 9876, e-mail: 
ikarmasz@skef.pl.
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S iedem niedziel handlowych w 2020 r. to: 
26 stycznia, 5 i 26 kwietnia, 28 czerwca, 

30 sierpnia, 13 i 20 grudnia. Do tego ustawa 
o zakazie handlu wskazuje na ograniczenia 
w placówkach handlowych w dniu 24 grudnia 
oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą 
pierwszy dzień Wielkiej Nocy (w  2020 r. –  
11 kwietnia). Handel w te dni po godzinie 14.00 
jest zakazany.

Zakupów nie zrobimy w inne niż niedziele 
dni wolne od pracy, w  które przypadają 
święta kościelne i państwowe:
•	 13 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek 

Wielkanocny,
•	 1 maja (piątek) – Święto Pracy,
•	 11 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,
•	 15 sierpnia (sobota) – Święto Wojska Pol-

skiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny,

•	 11 listopada (środa) – Święto Niepodległości,
•	 25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego 

Narodzenia,
•	 26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego 

Narodzenia.
Tak jak poprzednio, wolno handlować 

w sklepach, w których sprzedawców zastąpią 
ich właściciele. W praktyce będą to niewielkie 
placówki osiedlowe, głównie z artykułami spo-
żywczymi. Ponadto ograniczenie nie dotyczy 
piekarni, cukierni i lodziarni, ale także punk-
tów handlowych na stacjach benzynowych. 
Nie dotyczy też handlu kwiatami, wiązan-
kami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach 
i w zakładach pogrzebowych. Dodatkowo nie 
podlegają zakazowi niedzielnego handlu sklepy 
z  pamiątkami, prasą, biletami komunikacji 
miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami 
gier losowych, wreszcie placówki pocztowe.

Ograniczeniom nie podlegają również pla-
cówki handlowe w hotelach, motelach czy 
pensjonatach oraz prowadzące działalność 
w zakresie kultury, sportu, oświaty, tury-
styki i wypoczynku, a także wszelkie stoiska 
na festynach, jarmarkach itp. Działać mogą 
też placówki handlowe na dworcach, w portach 
i przystaniach morskich, na lotniskach, w stre-
fach wolnocłowych, w środkach komunikacji 
miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej 
i  lotniczej. Generalnie od zakazu wolne są 
morza i oceany, bowiem nie stosuje się go na 
morskich statkach handlowych i pasażerskich, 
platformach wiertniczych i różnych budowlach 
morskich.

Wolne od zakazu pozostają apteki, 
punkty apteczne i  hurtownie farmaceu-
tyczne, a także zakłady lecznicze przezna-
czone dla osób wymagających całodobowej 
opieki (czyli przede wszystkim szpitale) 
i dla zwierząt. Dodatkowo od 1 czerwca do 

30 września handel może się odbywać w pla-
cówkach prowadzących sprzedaż częściami 
zamiennymi i maszynami rolniczymi. Zakaz 
handlu w niedziele nie obowiązuje na tere-
nach rolno-spożywczych rynków hurtowych 
oraz w placówkach prowadzących skup zbóż, 
owoców, warzyw i mleka. Innymi wyjątkami od 
ograniczeń są obszary jednostek więziennych 
i wojskowych.

Wprowadzanie ustawy ograniczającej 
handel w niedziele rozpoczęło się w marcu 
2018 r. Do końca tamtego roku w każdym mie-
siącu były dwie niedziele handlowe – pierwsza 
i ostatnia. W 2019 r. już tylko ostatnia niedziela 
w miesiącu była handlową, jednak dodatkowe 
dni zakupowe bywały wyznaczane – podobnie 
jak teraz – przed najważniejszymi świętami. 
Założeniami ustawodawców było doprowadze-
nie kalendarza polskiego handlu do stanu obo-
wiązującego w niektórych innych państwach 
Unii Europejskiej, jak Niemcy czy Austria.

Tylko siedem 
niedziel z handlem
W 2020 r. zakaz handlu w dni ustawowo wolne od pracy obejmie dwie niedziele przed Bożym 
Narodzeniem i jedną przed Wielkanocą. Ponadto będą jeszcze tylko cztery handlowe niedziele 
w  całym roku. Przypadną w  ostatnie weekendy stycznia, kwietnia, czerwca i  sierpnia. 
Ograniczenie obejmie jednak w głównej mierze sklepy wielkopowierzchniowe, jak przeróżne 
galerie handlowe. Nadal będą istniały liczne wyjątki, niemniej warto zacząć przyzwyczajać 
się do reguły dokonywania większych zakupów w pozostałe dni tygodnia.
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Nasze porady

25 tomów akt, ponad 5 tys. kart z dowo-
dami – tyle materiałów zgromadził 

UOKiK w postępowaniu przeciwko koncer-
nowi Volkswagen Group Polska, które zakoń-
czyło się w połowie stycznia. 

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
jest kolejnym organem ochrony konsumentów 
w Europie, który wydał decyzję w tej sprawie. 
Volkswagen manipulował wskaźnikami emi-
sji spalin – wprowadzał konsumentów w błąd, 
twierdząc, że jego pojazdy są przyjazne śro-
dowisku. Rośnie świadomość ekologiczna 
Polaków, więc wiele osób mogło celowo wy-
bierać samochody, które emitują mniejsze 
ilości szkodliwych substancji – mówi Marek 
Niechciał, prezes UOKiK.

Koncern Volkswagen stosował w samocho-
dach Volkswagen, Audi, Seat i Skoda produ-
kowanych po 2008 r. oprogramowanie do ste-
rowania silnikiem EA 189 EU 5. W warunkach 
testowych pozwalało ono zaniżać wartość 
emisji tlenków azotu. To oprogramowanie 
rozpoznawało, że samochód znajduje się na 
stanowisku kontrolnym i obniżało emisję tlen-
ków azotu. Podczas normalnej jazdy była ona 
wyższa. Wartości te znacznie odbiegały od tych 
deklarowanych konsumentom w materiałach 
reklamowych i w dokumentach homologacyj-
nych. Zostali oni więc wprowadzeni w błąd. 
Co więcej, koncern wystosował wytyczne 
dla dealerów, zgodnie z którymi mieli oni nie 
uwzględniać zasadnych reklamacji konsumen-
tów związanych z poziomem emisji tlenków 
azotu. Do postępowania prowadzonego przez 
Urząd włączyła się także Prokuratura Okręgowa 
w Warszawie.
Urząd zakwestionował:
•	 rozpowszechnianie nieprawdziwych infor-

macji w materiałach reklamowych, które su-
gerowały, że samochody marek Volkswagen, 

Seat, Skoda i  Audi są ekologiczne oraz 
spełniają wymogi w zakresie emisji tlen-
ków azotu. Trwało to od 2008 do stycznia 
2016 r.;

•	 informowanie	w świadectwach	homologacji	
oraz w świadectwach zgodności WE o nie-
prawdziwych parametrach emisji tlenków 
azotu. Trwało to od 2008 do stycznia 2016 r.

•	 kierowanie	wytycznych	do	sprzedawców	tych	
samochodów, które sugerowały nieuwzględ-
nianie reklamacji konsumentów, mimo ist-
nienia ewidentnej wady. Trwało to do lutego 
2016 r.
Kara dla Volkswagen Group Polska wyniosła 

ponad 120 mln zł (120 607 288 zł). 
– Wziąłem pod uwagę to, że praktyka trwała 

8 lat – nie było w trakcie postępowania żadnych 
propozycji ugodowych ze strony spółki. Firma 
działała na szkodę konsumentów, ponieważ kie-
rowała nieetyczne rekomendacje, aby dealerzy 
nie uwzględniali zasadnych reklamacji konsu-
mentów. Nieprawdziwe informacje w materia-
łach reklamowych wywołały dezinformację – 
odwoływały się do proekologicznej postawy 
Volkswagena, gdy w rzeczywistości samochody 
nie były przyjazne środowisku. Manipulowanie 
emisją spalin to zaprzeczenie ekologiczności – 
dodaje Niechciał. To najwyższa w historii UOKiK 
sankcja za naruszenie zbiorowych interesów 
konsumentów. 

Praktyki zostały zaniechane: spółka nie 
rozpowszechnia wprowadzających w błąd in-
formacji i wytycznych, które zakwestionował 
urząd w postępowaniu. Mimo to skutki tej 
ostatniej praktyki mogą nadal trwać – wiele 
osób mogło zrezygnować z dochodzenia rosz-
czeń. Poza karą finansową prezes UOKiK naka-
zał poinformowanie o decyzji wszystkich kon-
sumentów, którzy kupili samochody z grupy 
VW z silnikiem EA 189 EU 5. Firma powinna 

również opublikować decyzję na swoich stro-
nach internetowych.

Rozstrzygnięcie Urzędu nie jest prawomocne, 
ponieważ przysługuje od niego odwołanie do 
sądu. Po uprawomocnieniu decyzje UOKiK stają 
się prejudykatem, co ułatwia konsumentom 
dochodzenie ewentualnych roszczeń w  są-
dach. Ustalenia Urzędu co do faktu stosowania 
praktyki są wiążące dla sądów powszechnych 

w przypadku rozpatrywania indywidualnych 
spraw w zakresie zakwestionowanych w decyzji 
praktyk. Na decyzję UOKiK konsumenci mogą 
się także powołać przy składaniu reklamacji.

UOKiK jest kolejnym organem w Europie, 
który kończy postępowanie w tej sprawie. Przed 
polskim organem – swoje postępowanie zakoń-
czył m.in. włoski urząd, który nałożył łącznie 
na Volkswagen AG i Volkswagen Group Italia 
5 mln euro kary.
Źródło: www.uokik.gov.pl

Dieselgate – rekordowa 
kara od UOKiK
Polska to kolejny kraj, który ukarał oszukiwanie klientów przez niemiecki 
koncern motoryzacyjny. Ponad 120 mln zł – tyle wynosi kara nałożona 
przez Marka Niechciała, prezesa UOKiK za tzw. aferę dieselgate. Sankcja 
została nałożona na Volkswagen Group Polska za wprowadzenie w błąd 
co do poziomu emisji spalin i kierowanie wytycznych skutkujących 
odrzuceniem reklamacji.

UOKiK jest kolejnym 
organem w Europie, który 

kończy postępowanie 
w tej sprawie. Przed 
polskim organem – 
swoje postępowanie 

zakończył m.in. włoski 
urząd, który nałożył 

łącznie na Volkswagen AG 
i Volkswagen Group Italia 

5 mln euro kary.

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST
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Maria Mickiewicz-Laskowska korzysta z usług placówki Kasy Stefczyka 
mieszczącej się przy ul. Grochowskiej 136 w Warszawie
– Jakiś czas temu pracowałam w ZUS-ie. Musiałam pytać pacjentów nie tylko 
o sprawy związane ze zdrowiem, ale również o to, czym zajmują się zawodowo. 
Kiedyś przyszedł pacjent, który był jedną z tych osób, które reaktywowały w Pol-
sce spółdzielcze kasy. Znałam ideę spółdzielczości już wcześniej, ale ten pacjent 
uświadomił mi wiele rzeczy. Przez 5 lat pracowałam poza granicami Polski. 
Po powrocie szukałam jakiejś przyjaznej instytucji finansowej. Zadałam sobie 
pytanie: dlaczego mam trzymać pieniądze w obcych bankach i wspierać obcy 
kapitał? Zapisałam się do Kasy Stefczyka w pełni świadomie. Minęło kilka lat 
i niezmiennie jestem bardzo zadowolona z tej decyzji. Nie zawiodłam się. Jestem 
tradycjonalistką i dlatego wolę sprawy załatwiać w oddziale, a nie przez Internet, 
a do Kasy Stefczyka mam najbliżej. Poza tym Kasa to polski kapitał, a dla mnie to 
bardzo ważne. Nie kupię niemieckiego samochodu – z przyczyn ideologicznych, 
z tego samego powodu wolę korzystać z usług polskiej Kasy Stefczyka, a nie za-
chodniego banku. Oczywiście usługi też muszą być na dobrym poziomie, ale z tym 
nie ma problemu, bo w Kasie mam wszystko, co jest mi potrzebne. Jestem bardzo 
zadowolona i na pewno nie będę nic zmieniać. Dla mnie ważna jest atmosfera 
panująca w oddziale i dobry kontakt interpersonalny. Dobrze się znamy, bo od 
lat w mojej placówce pracują ci sami mili ludzie. Co roku organizują spotkania 
wigilijne – byliśmy z mężem kilka razy. Uważam, że takie inicjatywy są bardzo 
potrzebne, bo integrują społeczność. Bardzo cenimy Kasę Stefczyka i dlatego 
przekonaliśmy syna – też należy do Kasy, tak jak mąż.

Za co cenię Kasę Stefczyka?
Pytamy Klientów Kasy Stefczyka, dlaczego zdecydowali się do niej przystąpić 
i co najbardziej cenią w działalności swojej placówki.

Zdjęcia polskiego zimowego krajobrazu
nagrodzone w naszym konkursie

Dobre, POLSKIE!nasze...

KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS

Zimowy pejzaż pięknej polskiej zimy w centralnej części Polski

Tadeusz Madetko – placówka Kasy w Pruszkowie

Codzienna zima, omijana przez nas, blisko nas

Damian Stachura – placówka Kasy w Kielcach

Zimowy krajobraz

Katarzyna Górecka – 
placówka Kasy w Kielcach 

Szlakiem Orlich Gniazd, wyprawy zimowe. Zamek Bąkowiec w Morsku

Iwona Jończyk – placówka partnerska Kasy w Garwolinie

Olsztyn

Halina Jończyk – placówka partnerska Kasy w Garwolinie
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Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Dobre, nasze…  POLSKIE! 11”  
Imię i nazwisko Uczestnika: 

Data urodzenia Uczestnika: 

Adres do korespondencji Uczestnika: 

Adres e-mail Uczestnika: 

Numer telefonu Uczestnika: 
Opis Twojego ulubionego miejsca w Polsce:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu uczestnictwa w Konkursie.

Podpis Uczestnika Konkursu  

1.   Administratorem moich danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 
(zwana dalej „Kasą”).

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kasy - iod@kasastefczyka.pl, tel. 801 600 100, adres korespondencyjny Kasy.
3.   Moje dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie udzielonej wyżej zgody w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostarczenia nagród, jak 

również w celach rozliczeniowych oraz opublikowania danych osobowych Zwycięzców Konkursu na stronie internetowej Kasy, na łamach „Czasu Stefczyka” w razie wygranej 
oraz na portalach społecznościowych Kasy; na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych - oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
- w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to działania wykonywane są w prawnie uzasadnionym interesie Kasy.

4.   Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie do zakończenia okresu ewentualnego postępowania reklamacyjnego 
w Konkursie, ponadto przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu, a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych 
roszczeń oraz przez okres obowiązkowego przechowywania danych wskazany w przepisach ustawy o rachunkowości. Okresy te nie sumują się. 

5.   Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych. Zgłoszenie może zostać 
dokonane bezpośrednio do inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z ust. 2.

6.   Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu 
ochrony danych osobowych.

7.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie.
8.   Odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą lub współpracujące 

z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. agenci Kasy oraz podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, 
marketingowe, sprzedażowe, księgowe, logistyczne i inne usługi pomocnicze.

1.   Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem konkursu „Dobre, nasze…  POLSKIE! 11” dostępnym na stronie www.kasastefczyka.pl oraz w placówkach Kasy i akceptuję jego 
postanowienia.

2.   Wyrażam nieodpłatną, nieograniczoną terytorialnie i czasowo zgodę na utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie w materia-
łach informacyjnych i promocyjnych Kasy oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl, profilu Kasa Stefczyka prowadzonym w serwisie Facebook, a także w tytule prasowym  
„Czas Stefczyka”, jak również w relacjach medialnych z Konkursu.

Podpis Uczestnika 

*  Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w placówkach Kasy oraz na stronie www. kasastefczyka.pl.

KONKURS       KONKURS      KONKURS      KONKURS      KONKURS      KONKURS      KONKURS      KONKURS      KONKURS  

To, co polskie, jest dobre! Jeżeli masz 
pomysł na opis Twojego ulubionego 
miejsca w Polsce – weź udział 
w jedenastej edycji naszego konkursu.

Dobre, nasze...  
    POLSKIE! 11

2.        Uzupełnij wszystkie pola 
tego formularza i zostaw go 
w dowolnej placówce Kasy 
Stefczyka – masz na to czas 
do 9 marca 2020 r.

Regulamin konkursu „Dobre, nasze...  POLSKIE! 11” dostępny jest na stronie www.kasastefczyka.pl oraz w placówkach Kasy. Nadsyłanie prac od dnia 10.02.2020 r. do dnia 9.03.2020 r.

1.         Nadeślij opis  
Twojego ulubionego 
miejsca w Polsce

3.          Czekaj na telefon od nas – 
jeśli wybierzemy Twoją 
propozycję, otrzymasz 
atrakcyjną nagrodę!

Wystarczy tylko kilka kroków:



99 zł
miesięcznie

7000 zł

Moc wyprzedaży!

Nie przegap 
Pożyczki na Nowe

Przykład reprezentatywny z dnia 2.01.2018 r. dla Pożyczki na Nowe: Całkowita kwota kredytu wynosi 7007,00 zł. Zmienna roczna 
stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 693 zł) wynosi 9,30%. Łączny 
koszt prowadzenia rachunku IKS w (całym) okresie kredytowania wynosi 1487,50 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
(RRSO): 15,56%. Czas obowiązywania umowy – 120 miesięcy, 119 miesięcznych rat równych: 98,80 zł oraz ostatnia, 120. rata: 
98,83 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 13 343,53 zł, w tym odsetki: 4156,03 zł. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej 
oceny zdolności kredytowej. 

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

RRSO: 15,56%


