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Ćwicz z mistrzem – ćwiczenia 
inspirowane tymi, dzięki którym 
Marcin Gortat, polska gwiazda NBA, 
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Wieś Przebraże obroniła się przed 
bandami UPA, polska samoobrona 
przysporzyła banderowcom 
dotkliwych strat  22

Czas na remont

Zima to doskonały czas, by pomyśleć 
o zmianach w naszej najbliższej 
przestrzeni. Pożyczka z Kasy Stefczyka 
pozwoli urzeczywistnić nawet śmiałe 
pomysły związane na przykład 
z aranżacją mieszkania. Czytaj na str. 3
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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
cały czas rozszerzamy ofertę dogodnych usług 
finansowych dla naszych Członków. Wypełniamy 
w ten sposób zobowiązanie, które podejmowa-
liśmy, zakładając Kasę Stefczyka ponad ćwierć 
wieku temu. Tym podstawowym celem było za-
pewnienie tanich i przyjaznych możliwości finan-
sowania potrzeb wszystkich Rodaków, a nie tylko 
tych spełniających wyśrubowane wymogi między- 
narodowych banków. W tym numerze „Czasu Stef-
czyka” znajdą Państwo także wiele propozycji 
z naszej bogatej oferty, które wychodzą naprzeciw 
misji założycielskiej spółdzielczości finansowej.

Nie zabraknie również ciekawych artykułów, 
przedstawiających nasz program powszech-
nej edukacji finansowej. Oczywiście nadal też 
przybliżamy Polakom najważniejsze, a często 
zapomniane, fakty z  narodowej historii. Tym 
razem przedstawiamy dzieje społeczności pol-
skiej na Wołyniu. Opisujemy je na tragicznym, 
ale i bohaterskim przykładzie wsi Przebraże, 
której mieszkańcy dzięki determinacji, inteligen-
cji i samoorganizacji obronili się przed bestial-
stwem ukraińskich nacjonalistów. Samoobrona 
z dawnych Kresów Rzeczypospolitej zasługuje na 
przypomnienie tym bardziej, że przez dziesięcio-
lecia była pomijana. Teraz odkrywamy tę kartę 
narodowych dziejów.

liczby Kasy Stefczyka

6 550 000 000 zł
depozyty

5 710 000 000 zł
pożyczki

7 080 000 000 zł
aktywa

354
placówki

848 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA GRUDZIEŃ 2020 ROKU

Paweł Tarnowski podpowiada, co zrobić, aby być 
bardziej eko, i  zachęca do przejścia na wyciągi 
elektroniczne. To utytułowany zawodnik polskiej 
kadry narodowej w windsurfingu. Kasa Stefczyka 
od wielu lat kibicuje naszemu mistrzowi świata, 
Europy i Polski oraz jest jego sponsorem.

N a windsurfingu jesteśmy bardzo 
eko: napędza nas wiatr oraz fale. 

Was również do tego zachęcam. Do 
czego? Po pierwsze do tego, żeby pły-
wać na windsurfingu, a po drugie – żeby 
również żyć ekologicznie. Ja już jakiś 
czas temu przeszedłem z  wyciągów 
papierowych na wyciągi elektroniczne 
w Kasie Stefczyka i Was również do tego 
zachęcam – mówi Paweł Tarnowski.

Z m i a ny  m o ż e s z  d o k o n a ć 
w wybrany przez siebie sposób:
•  online – za pomocą bankowości 

elektronicznej,
•  telefonicznie – zadzwoń pod numer 

801 600 100 lub bezpośrednio do 
placówki,

• osobiście – w placówce.
Miesięczne zestawienie możesz 

otrzymywać na swoją pocztę e-mail, 

a dodatkowo pobierać je w bankowo-
ści elektronicznej.

Najwygodniejszą formą korzystania 
z usług Kasy bez mnożenia zbędnych 
papierów jest system e-skok. To nowo-
czesna usługa internetowa, dająca 
m.in. szybki dostęp do rachunku 
osobistego, pozwalająca na podgląd 
salda pożyczkowego czy otwarcie 
wybranej lokaty. Bez wychodzenia 
z domu, przez 24 godziny na dobę 
można także ustawić limity wyko-
nywanych przez e-skok transakcji, 
a także dokonać zapłaty przelewem 
na przykład za prąd, gaz, telefon czy 
zakup towarów w sklepie interneto-
wym. Większość spraw można po pro-
stu załatwić z domu lub z dowolnego 
miejsca, gdzie jest dostęp do sieci 
internetowej. 

***
Uwaga: usługa e-skok dostępna jest 

dla wybranych rachunków.

Zadbaj 
o środowisko, 
a przy okazji –
o swoją wygodę!
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M alowanie, wymiana tapety 
w  pokojach czy kafelków 

w łazience? A może zakup nowych 
mebli? To jedne z  najlepszych 
sposobów na aktywizację, kiedy 
pogoda nie zachęca nas do wyj-
ścia na zewnątrz. Remont może 
dobrze zagospodarować nasz 
czas, zwłaszcza kiedy nasz dom 
„prosi się” o odświeżenie. Zmiany 
w mieszkaniu to szereg działań, 
które trzeba dobrze zaplanować. 
Dzięki temu możemy uniknąć 
niemiłych niespodzianek, takich 
jak na przykład nieprzewidziane 

wydatki. Ale i w takim przypadku 
znajdzie się dobre rozwiązanie − 
w Kasie Stefczyka.

Jeżeli zdecydujemy się na 
remont lub odświeżenie mieszka-
nia, Pożyczka Zaratka może być 
ważnym uzupełnieniem budżetu. 
Nawet mały remont może kosz-
tować więcej, niż założyliśmy, 
przekraczać zasobność naszego 
portfela lub sumę odłożonych na 
ten cel środków. Dlatego tak ważna 
jest możliwość szybkiego i atrak-
cyjnego uzupełnienia budżetu 
remontowego. W takiej sytuacji 

sprawdza się oferta, która daje 
od razu możliwość zapoznania 
się z jej warunkami oraz szybką 
wypłatą środków.

Pożyczkę Zaratka można otrzy-
mać w wysokości 1000 zł, 2000 zł, 
3000 zł lub 4000 zł. Miesięczna 
rata to tylko 25 złotych za każdy 
pożyczony 1000 zł. W przypadku 
Pożyczki Zaratka prowizja wynosi 
0 zł, a czas, jaki mamy na spłatę,  
to 48 miesięcy.

Członkowie Kasy Stefczyka 
mogą złożyć wniosek o pożyczkę 
bez wychodzenia z domu – pod 

Mała rata
dużo możliwości!

Pożyczka Zaratka
RRSO: 7,23% 

25 zł miesięcznie
za każdy 1000 zł

0 zł prowizji

Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. 
dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredy-
tu wynosi 1000,00  zł. Zmienna roczna stopa 
oprocentowania dla całkowitej kwoty kredy-
tu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 
0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obo-
wiązywania umowy – 48  miesięcy, 47 mie-
sięcznych rat równych: 23,95 zł oraz ostatnia, 
48. rata: 23,87 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 
1149,52 zł, w tym odsetki: 149,52 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 zło-
żenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indy-
widualnej oceny zdolności kredytowej. Pożyczka 
Zaratka otrzymała prestiżowe wyróżnienie Dobra 
Marka 2019.

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

Zima to doskonały czas, by pomyśleć o  zmianach w  naszej 
najbliższej przestrzeni. Wzięcie Pożyczki Zaratka (RRSO: 7,23%) 
pozwoli urzeczywistnić nawet śmiałe pomysły związane na 
przykład z aranżacją mieszkania.

Pożyczka Zaratka
idealna na remont

numerem infolinii: 801 600 100 
(koszt połączenia wg taryfy opera-
tora). Decyzja kredytowa i pienią-
dze z pożyczki mogą być dostępne 
na rachunku płatniczym nawet 
tego samego dnia. Oczywiście 
możliwa jest także bezpośred-
nia konsultacja w placówce Kasy. 
Warunkiem przyznania Pożyczki 
Zaratka jest nieposiadanie poży-
czek lub kredytów w Kasie Stef-
czyka w  okresie co najmniej 
pół roku przed dniem złożenia 
wniosku.

Przykład reprezentatywny 
z dnia 10.04.2020 r. dla Pożyczki 
Zaratka: Całkowita kwota kre-
dytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna 
roczna stopa oprocentowania 
dla całkowitej kwoty kredytu 
wraz z kredytowanymi kosztami 
(prowizją 0 zł) wynosi 7%. Rze-
czywista roczna stopa oprocen-
towania (RRSO): 7,23%. Czas obo-
wiązywania umowy – 48 miesięcy,  
47 miesięcznych rat równych: 
23,95 zł oraz ostatnia, 48. rata: 
23,87 zł. Całkowita kwota do 
zapłaty: 1149,52 zł, w tym odsetki: 
149,52 zł. Decyzja kredytowa 
zależy od indywidualnej oceny 
zdolności kredytowej.



 AKTUALNOŚCI

WWW.KASASTEFCZYKA.PLCZAS STEFCZYKA4

Konkurs Małe 
Wielkie Marzenia 
„Stefczykowy” Mikołaj 
obdarował dzieci
Dzieci, które w formie plastycznej przedstawiły swój list do św. Mikołaja 
i zostały laureatami IX edycji konkursu Małe Wielkie Marzenia, otrzymały 
swoje wymarzone prezenty. Właśnie takie, jakie narysowały, namalowały, 
przedstawiły za pomocą wyklejanki, wydzieranki, wycinanki, płaskorzeźby 
z gliny lub masy solnej czy instalacji z przedmiotów biurowych. Żyjemy 
w czasach koronawirusa, więc nie wszyscy rodzice małych laureatów 
zdecydowali się na odbiór prezentów w placówkach, dlatego przedstawiamy 
jedynie część nagrodzonych. 

M ałe Wielkie Marzenia to konkurs orga-
nizowany przez Kasę Stefczyka, który 

przez dziewięć edycji zdobył sobie sporą popu-
larność. Pomysł, żeby każde dziecko mogło 
w formie plastycznej przestawić swój list do św. 
Mikołaja, spotyka się co roku z coraz większym 
zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. Nawet 

w tym roku, kiedy zmagamy się z epidemią 
koronawirusa, uczestnicy konkursu nie zawie-
dli. Dla najmłodszych i ich rodziców okazał się 
on chwilową odskocznią od niedogodności, 
jakie zafundowała nam natura. 
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 Nikodem Jamczuk prosił Mikołaja o helikopter 
i go otrzymał.

 Mławska placówka nagrodziła dodatkowo dyplomami i drobnymi upominkami dzieci, które wzięły udział 
w konkursie, choć nie zostały laureatami.
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 Julia Korkuć odebrała wymarzoną lalkę 
w placówce mieszczącej się przy ul. Żwirki 15 
w Mławie.

 Amelia Banaszek odebrała książkę w placówce 
mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 60 w Puławach.

 Alek Kaczmarczyk marzył o zdalnie sterowanym 
aucie – właśnie takie odebrał w placówce mieszczącej 
się przy ul. Wojska Polskiego 1 w Słupsku.

 Aleksandra Piechnat marzyła o łyżwach i taką 
nagrodę odebrała.

 Amelia Prostak otrzymała swoją wymarzoną 
lalkę Barbie.

 Maja Przyborek marzyła o lodowej księżniczce.

 Antonia Jerzak namalowała misia koalę i właśnie 
takiego dostała.

 Wiktoria Spica lubi pieski, otrzymała więc taką 
interaktywną zabawkę.

 Aleksandra Gołda lubi budować z klocków Lego 
i właśnie taką nagrodę dostała.
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Prezentujemy kolejne nagrodzone zdjęcia i ich autorów. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wygrali w konkursie 
„Graj z Kasą”!

 NAKŁO NAD NOTECIĄ. Pani Anna Korta pokazała, 
jak żyć zdrowo i aktywnie. Nagrodę odebrała 
w placówce Kasy w Nakle nad Notecią.

Z asady konkursu były proste: wystarczyło na profilu 
Kasy Stefczyka na Facebooku, w  komentarzu do 

posta promującego konkurs zamieścić zdjęcie będące kre-
atywną odpowiedzią na pytanie konkursowe. Trzy edycje – 
trzy pytania: Jak realizujesz swoją sportową pasję? Jak 

kibicujesz sportowcom? Jak żyć zdrowo i aktywnie? Było 
o co walczyć – można było wygrać atrakcyjne nagrody: 
piłki do koszykówki z autografem gwiazdy NBA Marcina 
Gortata oraz deskorolki. Uczestnicy konkursu byli bardzo 
kreatywni, więc wybór laureatów był niezwykle trudny. 

 KRAKÓW. Pan Remigiusz Pater pokazał swoją 
sportową pasję. Nagrodę odebrał w placówce 
mieszczącej się przy ul. Krowoderskich Zuchów 14 
w Krakowie.
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 OZORKÓW. Pani Aleksandra Fliszewska pokazała, 
jak się kibicuje swoim ulubionym sportowcom. Nagrodę 
odebrała w placówce Kasy w Ozorkowie. 

„Upadłość konsumencka 
krok po kroku” – nowa 
broszura już dostępna
W dniu 24 marca 2020 r. weszła kolejna zmiana w zakresie upadłości konsumenckiej. 
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej przygotowało broszurę „Upadłość 
konsumencka krok po kroku”, która dokładnie opisuje całą procedurę upadłościową. 
Broszura jest już dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej Stowa-
rzyszenia – www.skef.pl oraz www.pogotowiedlazadluzonych.pl 

O soby borykające się z problemem nad-
miernego zadłużenia mają szansę roz-

począć życie bez długu dzięki możliwości 
ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Proce-
dura upadłościowa składa się z kilku etapów. 
Pierwszym z nich jest złożenie przez osobę 
zadłużoną wniosku o ogłoszenie upadłości 
do odpowiedniego sądu. Następnie, gdy sąd 
ogłosi upadłość, rozpoczyna się kolejny etap, 
związany z działalnością syndyka. Syndyk 

jest osobą wyznaczoną przez sąd, która ma 
za zadanie m.in. spieniężyć majątek upadłego, 
dokonać wstępnego planu podziału kwoty, 
która została uzbierana podczas jego dzia-
łalności, a także jest zobowiązany do przygo-
towania planu spłaty, który ostatecznie jest 
zatwierdzany przez sąd.

Trzecim etapem jest zatwierdzenie przez 
sąd planu spłaty. Plan spłaty przewiduje 
najczęściej miesięczne kwoty, jakie upa-
dły jest zobowiązany płacić na rzecz swo-
ich wierzycieli. Kwoty są dostosowane do 
możliwości finansowych konkretnej osoby. 

Plan spłaty jest swego rodzaju kompromisem 
pomiędzy tym, czego oczekuje dłużnik, oraz 
tym, czego oczekują wierzyciele. Plan spłaty 
jest zawsze określony na konkretny okres. 
Po jego wypełnieniu sąd umarza pozostałe 
zadłużenia upadłego. Oznacza to, że wie-
rzyciele, którzy brali udział w postępowa-
niu upadłościowym, nie mogą domagać się 
reszty swoich długów. 

Zapraszamy do odwiedzania na bieżąco 
naszych stron internetowych, gdzie uzyskają 
Państwo cenne porady w zakresie zadłużenia, 
jak i wiele materiałów edukacyjnych. 
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Ćwicz z mistrzem
Wybitny sportowiec Marcin Gortat osiągnął sukces dzięki ciężkiej pracy, 
na którą składały się między innymi wielogodzinne treningi. Chcecie 
doskonalić się, wykonując ćwiczenia inspirowane tymi, dzięki którym 
polska gwiazda NBA zbudowała swoją formę? 

W czasach koronawirusa, kiedy więcej 
czasu spędzamy w domu, każda forma 

aktywności jest cenna. Do poniższych ćwi-
czeń możemy zamiast sprzętu dostępnego na 
siłowni wykorzystać to, co mamy pod ręką. 
Znakomitym zamiennikiem sztangi zarzuconej 
na barki jest zwykły plecak, pod warunkiem że 
jest dobrze dociążony, np. książkami – ważne, 
żeby tak ułożyć wypełnienie plecaka, żeby nic 
nie uciskało pleców. „Hantle” możemy przygo-
tować z plastikowych butelek wypełnionych 
wodą lub piaskiem – ważne, żeby butelki miały 
kształt ułatwiający trzymanie ich w dłoniach. 
Wagę „hantli” możemy regulować, używając 

butelek o różnej pojemności, zaczynając od 
tych półlitrowych, z czasem można sięgnąć po 
większe, półtora- lub dwulitrowe.

JEDNYM Z CELÓW TRENINGU  
JEST WZMOCNIENIE MIĘŚNI.  
OSIĄGA SIĘ TO POPRZEZ:
• trening siłowy – dzięki niemu możliwe jest 

wypracowanie zwinności i szybkości oraz 
zbudowanie tkanki mięśniowej; siła przy-
daje się podczas wyskoków, kozłowania 
i biegu

• sposób ćwiczeń zwany piramidą – opiera 
się na wykonywaniu na początku wielu 

powtórzeń z małym obciążeniem. Stopniowo 
proporcje się odwracają – robi się coraz mniej 
powtórzeń, a obciążenie zwiększa się

• wzmacnianie stawów – w celu zminimalizo-
wania ryzyka kontuzji, takich jak skręcenia 
czy zwichnięcia

PRZYKŁADOWY ZESTAW ĆWICZEŃ:
• przysiad z obciążeniem – celem jest wzmoc-

nienie mięśni ud
• wykrok z obciążeniem – na barkach kła-

dziemy obciążenie, np. sztangę, a następnie 
robimy wykrok jedną nogą w przód

• wyciskanie

Marcin Gortat, gwiazda NBA, jest pierwszym 
Polakiem odnoszącym sukcesy w amerykań-
skiej lidze koszykarskiej. W roku 2009 założył 
swoją fundację – MG13 „Mierz Wysoko”, której 
celem jest pomoc młodym ludziom w realizacji 
ich sportowych marzeń i pasji. 
Cel ten realizuje między innymi poprzez system stypendialny oraz 
dzięki współpracy z czołówką kadry szkoleniowej w Europie i USA, 
oferując profesjonalne szkolenie sportowe. Pod opieką fundacji jest 
kilkunastu młodych sportowców, którzy dzięki stypendiom szlifują 
swoje sportowe talenty w najlepszych szkołach średnich w USA.  
Co roku, w okresie letnich wakacji, organizowane są Gortat Campy – 
obozy sportowe dla uzdolnionej młodzieży, w tym także dla osób 
niepełnosprawnych. Istotnym aspektem działalności fundacji jest 
prowadzenie Szkół Mistrzostwa Sportowego, w których w całej Polsce 
uczy się kilkuset zawodników różnych dyscyplin sportowych, a także 
pomoc w wyposażaniu w sprzęt sportowy placówek edukacyjnych 
i innych instytucji. Wytrwałość, współpraca i zasady fair play to war-
tości szczególnie bliskie Kasie Stefczyka jako instytucji finansowej, 
która każdego roku przeznacza środki na działalność charytatywną, 
sportową i kulturalną. To dlatego od początku ubiegłego roku Kasa 
wspiera Fundację Marcina Gortata MG13 w jej działalności.
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P odstawowym ubezpieczeniem komunikacyj-
nym, do którego zobowiązuje nas państwo, 

jest OC. Dzięki niemu wypłatę odszkodowania 
za szkodę wyrządzoną przez sprawcę zdarzenia 
drogowego przejmuje na siebie towarzystwo 
ubezpieczeniowe, u którego została wykupiona 
polisa. Sprawca wypadku nie zostanie więc 
obciążony finansowo, bo poszkodowany otrzy-
muje rekompensatę szkody od ubezpieczyciela. 
Jedyną konsekwencją może być wyższa składka 
OC na kolejny rok. Jednak uszkodzenia swojego 
samochodu sprawca zdarzenia musi pokryć we 
własnym zakresie. Czasami kwota naprawy, 
nawet podstawowej, by przywrócić samochód 
do ruchu, może być bardzo wysoka, sięgająca kil-
kunastu tysięcy złotych. Dlatego ubezpieczenia 
dodatkowe, jak AC, są bardzo przydatne.

Aby ułatwić wybór odpowiedniego ubez-
pieczenia komunikacyjnego, w placówkach 
Stefczyk Finanse – dzięki dystrybutorowi 
ubezpieczeń komunikacyjnych Asekuracja  
sp. z  o.o. – dostępne są oferty wiodących 
ubezpieczycieli, takich jak: PZU, Warta, HDI, 
Allianz, InterRisk, Wiener, ERGO Hestia, 
LINK4, Proama czy Generali. Daje to możli-
wość porównania w jednym miejscu różnych 
propozycji i wyboru najbardziej odpowiedniej. 
Warto przy tym pamiętać, że każdy ubezpieczy-
ciel inaczej formułuje swoją ofertę dotyczącą 
ubezpieczeń dodatkowych. Nie wystarczy 
kupić AC – należy sprawdzić jego zakres oraz 
przejrzeć dodatkowe propozycje. 

Ubezpieczenie autocasco w zależności od 
ubezpieczyciela i  zakresu polisy obejmuje 
ochronę pojazdu w zakresie jego zniszczenia 
lub kradzieży. Zniszczenie takie może powstać 
w wyniku zderzenia pojazdu z innym pojazdem, 
z osobami i zwierzętami, ale także działania 
osób trzecich, pożaru, wybuchu, zatopienia 
pojazdu, huraganu, gradu, uderzenia pioruna 
czy osunięcia się ziemi. Coraz częściej ubez-
pieczenia AC dostępne są pakietach z OC, jakie 
oferują niektórzy ubezpieczyciele. Trzeba jed-
nak mieć świadomość, że zawierają one jedynie 
wybrane elementy z zakresu ochrony autocasco, 
stąd warto także przejrzeć inne dostępne opcje 

Ubezpieczenie AC samochodu 
równie ważne jak OC
Ubezpieczenie pojazdu zaczynamy od porównania cen obowiązkowego dla 
każdego właściciela samochodu ubezpieczenia OC. Dopiero w drugiej kolejności 
zastanawiamy się nad dodatkową ochroną. Niestety wielu kierowców ogranicza się 
do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprzedawanego często w pakiecie 
z NNW pasażera czy podstawowym assistance. Prawda jest taka, że powinniśmy 
tak samo obowiązkowo traktować zarówno ubezpieczenie OC, jak i  AC. Wtedy 
mamy pewność właściwej ochrony przed różnymi rodzajami szkód.

takiej oferty. Przy wyborze ubezpieczenia AC 
należy również pamiętać, że wysokość składki 
w dużej mierze uzależniona jest od udziału wła-
snego w przypadku szkody lub kradzieży − im 
niższa kwota odpowiedzialności własnej, tym 
składka wyższa. Z tym wiąże się odpowiedzial-
ność ubezpieczyciela, która zaczyna się dopiero 
od zadeklarowanej kwoty. 

Nie wolno zapominać też o ubezpieczeniu 
NNW pasażera, które często można kupić 
w  pakiecie z  OC, ale także jako dodatkową 
opcję. Dzięki niemu ochroną objęci zostają 
zarówno kierowca, jak i pasażerowie, którzy 
podczas wypadku odnieśli obrażenia. Wypła-
cone w takim przypadku odszkodowanie ułatwi 
powrót do zdrowia, ponieważ pokryje koszty 
leczenia i rehabilitacji do określonej w polisie 
kwoty. 

Z  kolei ubezpieczenie assistance stanowi 
swoistą pomoc w przypadku problemów z pojaz-
dem. W zależności od oferowanych opcji czy 
dobranego zakresu zapewnia fachową pomoc 
drogową w przypadku nie tylko zdarzenia dro-
gowego, lecz także awarii lub unieruchomienia 
auta. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe 
rozwiązuje taki pakiet inaczej, a  jego zakres 
zależy najczęściej od wybranej opcji i obejmuje 
określone usługi oraz kwoty, do których wyso-
kości te usługi zostaną wykonane. Warto więc 

sprawdzić, czy oferowane pakiety zapewniają 
pomoc w zakresie np. samochodu zastępczego 
przez określoną liczbę dni, transportu kie-
rowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca 
zamieszkania, opieki nad dziećmi w przypadku 
hospitalizacji, opiekuna w podróży, schronienia 
czy opieki dla zwierząt. 

Zimą zdarzyć się może sytuacja, w której auto 
odmówi posłuszeństwa. W takim przypadku 
również ważne jest odpowiednie wsparcie assi-
stance. Opcje z uruchomieniem pojazdu w przy-
padku problemów z akumulatorem, otwarciem 
zamarzniętego zamka, dowozem paliwa mogą 
okazać się bezcenne. Natomiast w przypadku 
zdarzenia drogowego istotne może być odho-
lowanie samochodu na większe odległości. Są 
to więc bardzo praktyczne rozwiązania, tylko 
trzeba pamiętać, jakie świadczenia się nam 
należą. Często bowiem zdarza się, że kierowcy 
w przypadku jakiejś awarii zapominają o tym, 
że mogą oczekiwać na przykład naprawy auta 
w miejscu unieruchomienia lub dowozu paliwa. 

Zapraszamy do placówek Stefczyk Finanse, 
w których specjaliści ubezpieczeniowi przed-
stawią odpowiednio dopasowaną ofertę 
z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych wio-
dących marek, jak: PZU, Warta, HDI, Allianz, 
InterRisk, Wiener, ERGO Hestia, LINK4, Pro-
ama czy Generali.
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W sierpniu 2020 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wznowiło konkursy 
dedykowane Członkom SKEF i SKOK. Każda edycja konkursu odbywa się jeden raz w miesiącu 
i rozpoczyna się każdego 20 dnia miesiąca. 

Weź udział w konkursie
dla Członków SKEF i SKOK

A by wziąć udział w  konkursie, należy 
posiadać status Członka Stowarzysze-

nia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) 
i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnolet-
nią, posiadającą pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polski.

W „Czasie Stefczyka” raz w miesiącu będzie 
publikowany artykuł edukacyjny o  treści 
finansowej. Ten sam artykuł będzie publiko-
wany również na stronie www.skef.pl

Należy przeczytać artykuł i odpowiedzieć 
na pytania konkursowe związane z treścią 
artykułu. Warunkiem udziału w konkursie, 

który prowadzony jest formule online, jest 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego w aplikacji konkursowej online, 
do której link dostępny będzie na stronie 
www.skef.pl i  udzielenie odpowiedzi na 
pytania konkursowe. Link do aplikacji kon-
kursowej będzie dostępny od 20 dnia każdego 
miesiąca od godz. 00:01 do dnia 25 każdego 
miesiąca do godz. 23:59. Termin na przesłanie 

Państwo Jan i Barbara są małżonkami posiadającymi rachunek wspólny. Na rachunek wpływa wynagrodzenie 
Pana Jana oraz emerytura Pani Barbary w kwocie 1500 zł. Czy Pani Barbara może wypłacić kwotę 4000 zł 
z ich wspólnego rachunku? Odpowiedź: oczywiście, może wypłacić.

Rachunek wspólny, co to takiego?
Przeczytaj poniższy artykuł i weź udział w konkursie

Z anim przejdziemy do omawiania 
rachunku wspólnego, należy wyjaśnić 

definicję rachunku bankowego. Rachunek 
bankowy jest umową zawartą pomiędzy ban-
kiem a klientem w celu przechowywania jego 
środków pieniężnych, a jeśli umowa to prze-
widuje – do przeprowadzania na jego zlece-
nie rozliczeń pieniężnych. Rachunek wspólny 
jest rodzajem rachunku bankowego, ponie-
waż spełnia te same funkcje, jednakże jego 
istota polega na tym, że po stronie posiadacza 
rachunku występują co najmniej dwie osoby.

Gdzie jest uregulowany rachunek wspólny?
Instytucja rachunku wspólnego jest uregu-
lowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140, poz. 939) 
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896). W zakresie osób 
fizycznych dokładna regulacja znajduje się 
w artykułach 51 i 51a powyższej ustawy, jed-
nakże zastosowanie mają ogólne przepisy 
o rachunkach bankowych, np. art. 52. 

W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
-kredytowych nie jest możliwe ustanowienie 
rachunku wspólnego. Relacje pomiędzy Kasą a jej 
Członkiem są bardziej złożone. Oprócz zwyczaj-
nej umowy pomiędzy Klientem a SKOK-iem musi 

również istnieć tzw. więź członkowska. Powyż-
sza więź wypełnia się na przykład poprzez człon-
kostwo w określonych organizacjach społecz-
nych lub zawodowych i w konsekwencji status 
członka organizacji daje możliwość przystąpie-
nia do SKOK. Swoista więź pomiędzy Członkiem 
i Kasą powoduje, że nie jest możliwe utworzenie 
rachunku wspólnego.

Kto może posiadać rachunek wspólny?
Zgodnie z  prawem bankowym rachunek 
wspólny może być posiadany przez co naj-
mniej dwie osoby fizyczne, kilka jedno-
stek samorządu terytorialnego albo strony 
umowy o współpracy w rozumieniu ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze. Pomimo utożsamiania rachunku 
wspólnego jako rachunku współmałżonków 
może być on również zakładany przez dwie 
dowolne osoby, np. matkę i córkę, braci lub 
znajomych. W przypadku osób fizycznych nie 
ma zamkniętego katalogu określającego, kto 
z takiego rachunku może skorzystać.

Jakie są rodzaje prowadzonych rachunków 
wspólnych?
Omawiając szerzej istotę rachunku wspólnego 
pomiędzy osobami fizycznymi, należy wska-
zać, że dopuszczalne jest prowadzenie nastę-
pujących rodzajów rachunków:

► rachunek oszczędnościowy,
► rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
► rachunek terminowej lokaty oszczęd- 

nościowej.
Niezależnie od rodzaju prowadzonego 

rachunku każda z umów rachunku bankowego 
powinna być zawarta na piśmie i zawierać nastę-
pujące elementy: strony umowy; rodzaj otwiera-
nego rachunku; waluta rachunku; czas trwania 
umowy; o ile strony zastrzegają oprocentowa-
nie środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunku – wysokość tego oprocentowania 
i przesłanki dopuszczalności jego zmiany przez 
bank, a także terminy wypłaty, postawienia do 
dyspozycji lub kapitalizacji należnych odsetek; 
wysokość prowizji i opłat za czynności zwią-
zane z wykonywaniem umowy oraz przesłanki 
i tryb ich zmiany przez bank; formy i zakres roz-
liczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie 
posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji; 
przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy; 
przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku 
bankowego; zakres odpowiedzialności banku 
za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie 
rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszko-
dowania za przekroczenie terminu realizacji 
dyspozycji posiadacza rachunku.

Integralną część umowy stanowią regulaminy 
prowadzenia rachunku bankowego. W wielu 
przypadkach ich znaczenie jest umniejszane. 
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Zdarza się również, że podczas zawierania 
umowy nie są one załączane do umowy, pomimo 
że klienci potwierdzają zapoznanie się z nimi. 
Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na treść 
regulaminów, które uszczegóławiają niektóre 
zapisy umowy rachunku wspólnego.

Jakie uprawnienia przysługują małżonkom 
w przypadku posiadania rachunku wspólnego?

Jeżeli umowa nie reguluje odmiennie upraw-
nień, współposiadaczom rachunku wspólnego 
przysługują następujące prawa:
1. każdy ze współposiadaczy rachunku może 

dysponować samodzielnie środkami pie-
niężnymi zgromadzonymi na rachunku;

2. każdy ze współposiadaczy rachunku może 
w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze 
skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.
Umowa rachunku bankowego pozwala na 

dużą samodzielność każdego z posiadaczy 
rachunku wspólnego. Każdy z  nich może 
dokonywać wpłat, wypłat lub realizować 
polecenia przelewu niezależnie od ich wyso-
kości. W celu likwidacji rachunku wspólnego 

również wystarczy decyzja jednego z  jego 
posiadaczy. Nie dotyczy to zmian treści 
umowy rachunku wspólnego, bowiem ewen-
tualne zmiany muszą zostać zaakceptowane 
przez wszystkie strony stosunku prawnego, 
czyli bank oraz współposiadaczy.

Co się dzieje w przypadku śmierci jednego 
ze współposiadaczy rachunku?
W prawie bankowym nie został rozwiązany 
problem funkcjonowania rachunku wspólnego 
w przypadku śmierci jednego ze współposia-
daczy. Każdy bank ma prawo powyższą kwe-
stię uregulować odmiennie (lub ją pominąć 
w umowie), stąd na polskim rynku bankowym 
wykształciły się różne procedury. Koniecznie 
przed podpisaniem umowy należy zapoznać 
się z jej szczegółowymi warunkami i regula-
minem prowadzenia rachunku bankowego.

W instytucjach finansowych można spotkać 
następujące praktyki:
Niektóre banki wychodzą z  założenia, że 
w  przypadku rachunku wspólnego każdy 

z dwojga posiadaczy jest właścicielem połowy 
zgromadzonych środków. Gdy jeden ze współ-
posiadaczy rachunku umiera, jego połowa jest 
przez bank blokowana, zaś drugi właściciel 
może swobodnie dysponować pozostałą 
kwotą. Bank z wypłatą zablokowanych środ-
ków czeka na wyrok sądu w postępowaniu 
spadkowym. Większość instytucji finanso-
wych przyjmuje jednak, że zgromadzone 
środki na takim koncie należą w takim samym 
stopniu do każdego z posiadaczy rachunku. 
W związku z tym w umowach o prowadzenie 
rachunku umieszczają zapis mówiący o tym, 
że gdy jeden ze współposiadaczy umiera, 
rachunek przekształcany jest w indywidu-
alny, a  jego posiadacz ma pełne prawo do 
zgromadzonych pieniędzy. Niektóre banki 
traktują śmierć jednego ze współposiadaczy 
rachunku jako okoliczność uzasadniającą 
rozwiązanie umowy. W tym przypadku środki 
zgromadzone na koncie przekształcane są 
w nieoprocentowany depozyt i mogą zostać 
podzielone pomiędzy pozostającego przy 
życiu właściciela rachunku i spadkobierców. 
Inne banki przekształcają wspólne konto 
w rachunek indywidualny. Pozostałe dekla-
rują, że śmierć współposiadacza rachunku 
wspólnego nie wpływa na prawa żyjących 
współwłaścicieli. Niektóre instytucje nie 
przewidują możliwości przekształcenia 
rachunku wspólnego w rachunek indywidu-
alny, a jedynie prowadzenie rachunku wspól-
nego z dopisanym zmarłym właścicielem lub 
likwidację konta. Należy podkreślić, że całko-
wita blokada środków na rachunku wspólnym 
w przypadku śmierci jednego z posiadaczy 
jest niedopuszczalna.
Źródło: „Bezpieczna rodzina – bezpieczny 
senior”, wyd. 2, Gdynia 2019.

formularza konkursowego za pośred-
nictwem aplikacji konkursowej 
będzie obejmował sześć kolejnych 
dni kalendarzowych od rozpoczęcia 
konkursu, tj. od dnia 20 do dnia 25 
każdego miesiąca.

W  konkursie przewidziane są 
trzy nagrody w wysokości po 200 zł 
(słownie: dwieście złotych 00/100) 
z zastrzeżeniem możliwości zwięk-
szenia liczby nagród, w przypadku 
ich niewykorzystania z poprzedniej 
edycji / poprzednich edycjach. Zwy-
cięzcami zostaną osoby, które prześlą 
prawidłowe odpowiedzi na pytania 
konkursowe znajdujące się w  for-
mularzu zgłoszeniowym w najkrót-
szym czasie od opublikowania pytań 
w aplikacji konkursowej. 

Na stronie www.skef.pl dostępny 
jest regulamin konkursu. Zapraszamy 
do wzięcia udziału w konkursie!

WYNIKI KONKURSU WIEDZY FINANSOWEJ 
DLA CZŁONKÓW SKEF I SKOK

Komisja konkursowa SKEF dokonała oceny przesłanych formularzy zgłoszeniowych 
w ramach konkursu wiedzy finansowej dla Członków SKEF i SKOK (edycja 

listopad 2020 r.). Nagroda pieniężna w kwocie 200 złotych została przyznana: 
Panu Marcinowi Koniecznemu z miejscowości Brzyska, woj. podkarpackie; 

formularz konkursowy przesłany w dniu 20.12.2020 r. – godz. 00:02; 
Panu Jerzemu Rajcy z miejscowości Świątniki Górne, woj. małopolskie; formularz 

konkursowy przesłany w dniu 20.12.2020 r. – godz. 00:04; Panu Kazimierzowi 
Zabramskiemu z miejscowości Andrychów, woj. małopolskie; formularz konkursowy 

przesłany w dniu 20.12.2020 r. – godz. 00:05. Serdecznie gratulujemy!
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W  trosce o  utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z  chęci informowania 
Członków o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka oraz zgodnie z przyjętymi zasadami 
ładu korporacyjnego Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  
im. Franciszka Stefczyka przedstawia informację dotyczącą działań Zarządu  
Kasy w grudniu 2020 roku.

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej Kasie

GRUDZIEŃ 2020
W grudniu posiedzenia Zarządu Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
odbyły się cztery razy:
– 1 grudnia,
– 8 grudnia,
– 15 grudnia,
– 22 grudnia.
Zagadnienia, które były omawiane na 
posiedzeniach Zarządu, dotyczyły oceny 
bieżącej sytuacji Kasy, opracowania 
i  wprowadzenia stosownych procedur 
bezpieczeństwa związanych z  zapew-
nieniem ciągłości działania placówek oraz 
stałego dostępu naszych Członków do 
swoich środków finansowych oraz wdro-
żenia w Kasie możliwości świadczenia 
usług za pośrednictwem kanałów zdal-
nych, dzięki czemu oferta Kasy poszerzyła 
się o możliwość wystąpienia o kredyt czy 
założenia lokaty bez konieczności wizyty 
w placówce Kasy.

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

a) działań marketingowych i  inicjatyw 
z  zakresu działalności społecznej 
i oświatowo-kulturalnej oraz współ-
działania w tym celu z organizacjami 
społecznymi, np. dofinansowanie przez 
Fundację Stefczyka:
 ○ dofinansowanie nagrania i emisji Uro-
czystego Koncertu Kolęd na zakończe-
nie Roku Jana Pawła II organizowanego 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru 
Otwartego;

 ○ wsparcie finansowe dla 16 osób znajdu-
jących się w trudnej sytuacji życiowej;

 ○ wypłata transzy dofinansowań dla 
domów dziecka z przeznaczeniem na 
zakup upominków świątecznych; 

b) rozstrzygnięcia tegorocznej edycji 
Konkursu Małe Wielkie Marzenia. 
W  konkursie startowało ponad 150 
prac nadesłanych z placówek z całego 
kraju. Wybrano po 5 prac w  dwóch 
kategoriach wiekowych i dodatkowo 
przyznano po 5 wyróżnień.

2. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
a) zatwierdzenia do stosowania jednoli-

tych wzorów następujących druków:
 D Informacja ogólna dotycząca kre-
dytu hipotecznego Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej, 
 DDeklaracja członkowska III Sektor Ko-
ścielne osoby prawne,
 DDeklaracja członkowska III Sektor Pod-
mioty Inne,
 DDeklaracja członkowska III Sektor KRS,
 DDeklaracja członkowska III Sektor 
Wspólnota mieszkaniowa,
 Dzałącznik do Umowy IKS Med,
 Dzałącznik do Umowy IKS VIP,
 DUmowa lokaty skokowej,
 DUmowa lokaty terminowej odnawialnej,
 DUmowa lokaty skokowej Plus,
 DUmowa lokaty rentierskiej,
 DUmowa lokaty systematycznego 
oszczędzania,
 DUmowa lokaty terminowej zwykłej,
 DUmowa lokaty skokowej,
 DUmowa lokaty terminowej odnawialnej,
 DUmowa lokaty skokowej Plus,
 DUmowa lokaty rentierskiej,
 DUmowa lokaty systematycznego 
oszczędzania,
 DUmowa lokaty terminowej zwykłej,
 DUmowa lokaty terminowej udziałowej,
 DRegulamin rachunków lokat termino-
wych udziałowych,
 DRegulamin rachunków lokat 
terminowych,

 D szczegółowe warunki dla lokat termi-
nowych zawieranych z wykorzystaniem 
usługi bankowości elektronicznej Kasy 
Stefczyka dla posiadaczy rachunku 
Tandem,
 DUmowa o prowadzenie lokaty termino-
wej związanej z działalnością gospodar-
czą z oprocentowaniem stałym,
 DUmowa o prowadzenie lokaty termi-
nowej związanej z działalnością gospo-
darczą z oprocentowaniem zmiennym,
 DRegulamin rachunków lokat termino-
wych związanych z działalnością go-
spodarczą Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka,
 DUmowa pożyczki gospodarczej,
 DUmowa kredytu wysokokwotowego 
gospodarczego,
 DUmowa o linię pożyczkową w rachunku 
bieżącym „Tandem”,
 DRegulamin udzielania kredytów i poży-
czek na cele związane z działalnością 
gospodarczą,
 DPełnomocnictwo do dysponowania 
Rachunkiem/rachunkami; 

b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i  parametrów następujących 
produktów:
 DLokata na nowe środki,
 DLokata terminowa nieodnawialna,
 De-Lokata nieodnawialna,
 De-Lokata dla przedsiębiorczych 
Tandem,
 DLokata dla przedsiębiorczych Tandem,
 De-Lokata nieodnawialna,
 DLokata rentierska,
 DLokata systematycznego oszczędzania 
nieodnawialna,
 DLokata terminowa nieodnawialna,
 DRachunek/ Książeczka Systematycz-
nego Oszczędzania (KSO);

c) zatwierdzenia zmiany w Tabeli Prowizji 
i Opłat dla pożyczek i kredytów;

d) zmiany wysokości oprocentowania 

Z arząd Kasy podjął decyzję o wznowieniu posiedzeń Zarządu z zachowaniem środków ostroż-
ności – posiedzenia odbywają się w formule mieszanej, stacjonarnie oraz przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja). 
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wejdź na: www.stefczyk.info To wszystko znajdziesz na  blogach znanych ekspertów w portalu Stefczyk.info

aktywnych rachunków lokat –  
WIBOR 3M;

e) zatwierdzenia dokumentacji i procedur 
regulujących pracę w Kasie Stefczyka: 
PR03/14 Instrukcja inwentaryzacyjna 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, 
wyd. II; PR02.04.01/20 Instrukcja 
Obsługi Kasowej w  Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka, wyd. XV; 
PR02.04.04/01 Instrukcja Obsługi 
Kasowej w placówkach partnerskich 
SKOK Stefczyka – wyd. XI; PR11.03/03 
Plan ciągłości działania w lokalizacji, 
wyd. VI; PR11.05/13 Zasady bezpiecz-
nego przechowywania i  transportu 
wartości pieniężnych w placówkach 
partnerskich SKOK im. Franciszka 
Stefczyka, wyd. VI; PR11.05/09 Zasady 
bezpiecznego przechowywania war-
tości pieniężnych w  placówkach 
Kasy Stefczyka, wyd. XIV; PR11.07/01 
Polityka Zarządzania Ryzykiem 
Operacyjnym w  Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka, wyd. VII; PR22/01 
Polityka zgodności w  Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej  
im. F. Stefczyka, wyd. IV; PR19/01 
Przygotowanie i przekazywanie infor-
macji zarządczej w Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka w Gdyni;

f) zatwierdzenia zmian w Regulaminie 
organizacyjnym Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka oraz w strukturze 
organizacyjnej Kasy Stefczyka;

g) otwarcia placówki partnerskiej  
w Przasnyszu przy ul. św. Stanisława 
Kostki 10. 

Rada Nadzorcza SKOK im. Franciszka 
Stefczyka 
W dniu 22 grudnia odbyło się posiedze-
nie Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka, na którym m.in.:
1. Przyjęto uchwałę w przedmiocie przy-

jęcia Budżetu i Planu działalności na 
okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

2. Omówiono i podjęto uchwały w przed-
miocie przyjęcia:

a) struktury organizacyjnej Spółdziel-
czej Kasy Oszczędnościowo-Kredy-
towej im. Franciszka Stefczyka oraz 
regulaminu organizacyjnego Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka,

b) zmian w składzie Zarządu, 
c) zmiany Regulaminu Zarządu Spół-

dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka,

d) Rocznego Planu Audytów i Kontroli 
wewnętrznych Działu Audytu i Kon-
troli Wewnętrznej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka na 2021 r.,

e) PR24/01 Polityki Zarządzania Ryzy-
kiem Operacyjnym w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka,

f) PR22/01 Polityki zgodności w Spół-
dzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka,

g) Polityki informacyjnej Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka w Gdyni,

h) PR19/01 Przygotowanie i przekazywa-
nie informacji zarządczej w Spółdziel-
czej Kasie Oszczędnościowo-Kredyto-
wej im. Franciszka Stefczyka w Gdyni.

Komitet Audytu SKOK im. Franciszka 
Stefczyka 
W dniu 16 grudnia odbyło się posiedze-
nie Komitetu Audytu Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka, podczas którego omó-
wiono dokumenty będące przedmiotem 
obrad najbliższej Rady Nadzorczej SKOK 
im. Franciszka Stefczyka. 

Kasa Stefczyka zachęca również do 
rezygnacji z  papierowych wyciągów 
i przejście na ich elektroniczną wersję. 
Zmiany można dokonać w  wybrany 
przez siebie sposób:

 ○ online – za pomocą bankowości 
elektronicznej,

 ○ osobiście – w placówce.
Miesięczne zestawienie można otrzymy-
wać na swoją pocztę e-mail, a dodatkowo 
pobierać je w bankowości elektronicznej. 

Wyciąg elektroniczny to przede wszyst-
kim bezpieczeństwo – nikt oprócz 
odbiorcy nie ma do niego dostępu, nie 
przechodzi tak jak list papierowy „z rąk 
do rąk”, co w czasie pandemii nabiera 
jeszcze większego znaczenia.
Rezygnacja z wyciągów papierowych to 
także:

 ○ oszczędność czasu – wyciąg elektro-
niczny otrzymujemy szybciej;

 ○ pewność i wygoda – wyciąg trafia pro-
sto na wskazany adres e-mail lub jest 
dostępny w bankowości elektronicznej;

 ○ porządek – dokumenty możemy prze-
chowywać „wirtualnie”, w  jednym 
miejscu, nie zagubią się;

 ○ ekologia – wspólnie dbamy o przyrodę.





Atuty Pożyczki Fit w Kasie Stefczyka:
•	 pomoże spłacić zewnętrzne zobowiązania finansowe, zaciągnięte w innych niż Kasa 

Stefczyka instytucjach finansowych
•	 łączy wszystkie dotychczasowe zobowiązania w jedno
•	 to jedna rata miesięczna, która może być niższa niż suma dotychczas spłacanych rat
•	 to korzystne oprocentowanie wynoszące 6% oraz prowizja wynosząca absolutne 0%
•	 to rzeczywista roczna stopa oprocentowania o wartości jedynie 6,23%
•	 to możliwość dopasowania okresu spłaty do swoich możliwości finansowych i może on 

wynieść nawet 10 lat
•	 to możliwość odroczenia spłaty pierwszej raty nawet o 60 dni!

 OFERTA
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J est to oferta konsolidacyjna, którą 
proponuje Kasa Stefczyka. Dzięki niej 

można połączyć kilka dotychczas spłaca-
nych zobowiązań w jedno nowe. Najpro-
ściej mówiąc, jest to zaciągnięcie jednego 
zobowiązania celem spłaty dotychcza-
sowych. Zamiast kilku miesięcznych 
rat pożyczek gotówkowych, kredytów 
ratalnych, kart kredytowych, debe-
tów w rachunkach osobistych czy linii 
pożyczkowych w różnych instytucjach 
finansowych można mieć tylko jedno 
zobowiązanie, z jedną miesięczną ratą. To 
nie wszystko − warunki Pożyczki Fit mogą 
być tak atrakcyjne, że kwota miesięcznej 
raty może być niższa niż suma miesięcz-
nych rat zobowiązań skonsolidowanych.

Członkowie Kasy Stefczyka posiada-
jący rachunek płatniczy IKS mogą złożyć 
wniosek o Pożyczkę Fit bez wychodze-
nia z domu. Za pośrednictwem infolinii: 
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora) 
można bowiem skontaktować się z eks-
pertem finansowym, który przygotuje 
ofertę. Maksymalna kwota pożyczki bez 
wychodzenia z domu wynosi 100 000 zł.

Przykład reprezentatywny z  dnia 
2.01.2018 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita 
kwota kredytu wynosi 47 880 zł. Zmienna 
roczna stopa oprocentowania dla całko-
witej kwoty kredytu wraz z kredytowa-
nymi kosztami (prowizją: 0 zł, opłatą za 
dwa przelewy: 120 zł) wynosi 6%. Rze-
czywista roczna stopa oprocentowania 
(RRSO): 6,23%. Czas obowiązywania 
umowy – 119 miesięcy, 118 miesięcz-
nych rat równych: 536,19 zł oraz ostat-
nia, 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 kredyto-
wej. Pożyczka Fit umożliwia konsolida-
cję zobowiązań zaciągniętych wyłącznie 
w innych instytucjach finansowych.

Wraz z  nastaniem Nowego Roku zwykle czynimy nowe postanowienia i  plany, które 
chcielibyśmy zrealizować w  ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ubiegły rok dał nam się  
we znaki, tym bardziej nie dziwi, że w nowym chcielibyśmy sobie wynagrodzić ograniczenia, 
którym musieliśmy się poddać. Może nowy samochód? Remont mieszkania? Wyjazd  
do ciepłych krajów? Każda z tych możliwości wydaje się realna, pod warunkiem że nasze 
finanse będą uporządkowane. Można tego dokonać w prosty sposób – dzięki Pożyczce Fit.

Konsolidacja 
w Kasie Stefczyka
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• �Dostępna�także�bez wychodzenia z domu

• ��Pieniądze�na�Twoim�koncie�nawet tego samego dnia!

• RRSO: 14,65%

POŻYCZKA

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

Pożyczka�na�Nowe�dostępna�bez�wychodzenia�z�domu�dla�Klientów�Kasy�Stefczyka.�Decyzja�kredytowa�zależy�od�indywidualnej�oceny�
zdolności�kredytowej.�Konto�oznacza�rachunek�płatniczy.

NA NOWE

kasastefczyka.pl
801 600 100 
(koszt�wg�taryfy�operatora)
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K iedy decydujemy się na 
zakup mieszkania czy domu, 

najpierw musimy określić, jaka 
lokalizacja byłaby optymalna dla 
nas na przykład pod względem 
dojazdu do pracy lub na uczel-
nię, odległości od szkoły naszych 
dzieci, a także zagospodarowa-
nia najbliższego sąsiedztwa pod 
kątem infrastruktury handlowo-
-usługowej, sportowej oraz 
kulturalnej. Nie bez znaczenia 
jest wielkość naszego „M”, jak 
również liczba pomieszczeń się 
w  nim znajdujących. Dopiero 
po zebraniu tych informacji 
musimy sprawdzić, jakimi środ-
kami dysponujemy na tak zwany 
wkład własny i jakiej wysokości 
ratę kredytu jesteśmy w stanie co 
miesiąc płacić.

W tym momencie zaczynamy 
zbierać oferty z kilku instytucji 
finansowych, które przygotują 
dla nas swoje propozycje. Poza 
wysokością raty istotna będzie 
wysokość ubezpieczenia i koszty 
uruchomienia kredytu. Nie bez 
znaczenia jest także zawarcie 
w  umowie kredytowej możli-
wości zawieszenia płatności na 
określony czas. Zebranie tych 
wszystkich informacji to jednak 
nie wszystko. Musimy porównać 
to, co specjaliści od kredytów 
z różnych instytucji finansowych 
przygotowali dla nas, i dokonać 
wyboru najodpowiedniejszej dla 
nas oferty.

Warto zacząć od Kasy Stef-
czyka, która proponuje finan-
sowanie wymarzonego lokum 
Kredytem Hipotecznym.

W  Kasie Stefczyka Kredyt 
Hipoteczny może zostać udzie-
lony nawet do kwoty 2 mln zł 
– maksymalnie od 60% do 80% 
wartości rynkowej nierucho-
mości mieszkalnej lub od 30% 
do 50% wartości nierucho-
mości niemieszkalnej. Okres 

Zarówno dla osób, które właśnie wkraczają w  okres pełnoletności, 
jak i tych trochę starszych posiadanie własnego mieszkania jest bardzo 
ważnym celem w życiu. Z reguły najpierw staramy się je wynajmować, 
by po pewnym okresie kupić wymarzone lokum.

Kredyt Hipoteczny

• �Dostępna�także�bez wychodzenia z domu

• ��Pieniądze�na�Twoim�koncie�nawet tego samego dnia!

• RRSO: 14,65%

POŻYCZKA

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

Pożyczka�na�Nowe�dostępna�bez�wychodzenia�z�domu�dla�Klientów�Kasy�Stefczyka.�Decyzja�kredytowa�zależy�od�indywidualnej�oceny�
zdolności�kredytowej.�Konto�oznacza�rachunek�płatniczy.

NA NOWE

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

kredytowania może wynosić od 5 do 30 lat. Szczegó-
łowe warunki kredytowania dopasowywane są indywi-
dualnie do potrzeb Klienta i jego możliwości finanso-
wych. W ramach Kredytu Hipotecznego możliwe jest 
także skorzystanie z obniżek oprocentowania.

Kredyt spłacany jest w comiesięcznych ratach w rów-
nej wysokości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowa-
nia (RRSO) wynosi tylko 3,62%. Kredyt Hipoteczny jest 
dostępny dla osób posiadających środki na wkład wła-
sny w wysokości minimum 20%. Wymóg ten nie doty-
czy jednak przeznaczenia środków na cele remontowe.

Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej 
(oprocentowanie oparte o WIBOR 6M – zmiana 

stopy może nastąpić raz na 6 miesięcy). Umowa 
o Kredyt Hipoteczny wymaga zabezpieczenia hipo-
teką wierzytelności wynikającej z tej umowy. Do 
uzyskania Kredytu Hipotecznego niezbędne jest 
zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od 
ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją 
wierzytelności na kredytodawcę. Obniżki oprocen-
towania w Kredycie Hipotecznym przysługują za: 
wpływy na rachunek w Kasie – 0,50 p.p., LTV do 
50% wartości zabezpieczenia kredytu – 0,50 p.p. 
Kredyt udzielany jest w polskiej walucie. Decyzja 
kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolno-
ści kredytowej.



Poleć 
Kasę

Zyskaj
kasę!

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

Promocja POLEĆ NAS VI, skierowana do pełnoletnich Klientów, obowiązuje od 1.01 do 31.12.2021 r.  
Warunki promocji zostały określone w regulaminie dostępnym w placówkach oraz na kasastefczyka.pl.
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Budujemy 
wszystko razem
Od początku stawiamy na komunikowanie się Polaków dzięki rodzimej firmie. Dbałość 
o nasze polskie sprawy sprawdza się w trudnych czasach. Jednak niezmiennie najważniejsze 
jest zaufanie Rodaków do ofert polskich firm, wśród których jest sieć „w  naszej Rodzinie” 
i bankowość elektroniczna Kasy Stefczyka, umożliwiająca sprawne zasilenie konta abonenta.

W e współczesnym świecie ważne jest znalezienie przez każdego czło-
wieka i każdy naród wartości, które podtrzymują jego siłę. Mimo 

propagandy globalizmu narody mają swoje tradycje – kształtowane 
przez pokolenia, powodujące też, że poszczególni ludzie czy nacje są 
bardziej uzdolnieni w różnych dziedzinach. Polacy z jednej strony mają 
tradycję rolnictwa, a z drugiej niekonwencjonalnego działania wbrew 
zastanym ograniczeniom. To pozwala nam zachować przywiązanie do 
podstawowych wartości, takich jak rodzina, a jednocześnie wzbogaca 
nas o wynalazki drobne i duże, które pomagają budować nowoczesny 
przemysł. Wbrew pandemii zarówno eksport naszego przemysłu, jak 
i rolnictwa rośnie i utrzymuje nadwyżkę w handlu zagranicznym. Świat 
chce więcej towarów od nas niż my od niego. Coraz większą atrakcyjność 
Polski budują takie firmy jak nasza telefonia, ale bez przywiązanych do 
polskości jej Klientów nie byłoby to możliwe.

W telefonii „w naszej Rodzinie” można skorzystać 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 cen-
nikiem. Aby aktywować ten pakiet, wystarczy wpisać na telefonie kod 
sterujący *136*11*07# (koszt 25 zł). Wcześniej jednak trzeba zadbać, by 
na koncie telefonicznym znalazła się odpowiednia dla danego pakietu 
kwota. Przelew można zrobić nie tylko w placówce Kasy Stefczyka, ale 
również z domu za pomocą konta internetowego. Warto wiedzieć, 
że Kasa Stefczyka umożliwia internetowy dostęp do konta przez  
24 godziny na dobę, w ramach usługi bankowości elektronicznej.

Najwygodniejszym rozwiązaniem kwestii płatności za usługi telefonii 
„w naszej Rodzinie” jest zlecenie stałe na przelew kwoty będącej kosztem 
wybranego pakietu na konto operatora. Ponieważ jest to pakiet cykliczny, 
usługę włącza się tylko raz – co miesiąc odnawia się sama bez koniecz-
ności wpisywania kodu.

Wszelką pomocą abonentom telefonii „w naszej Rodzinie” służą 
pracownicy Biura Obsługi Klienta tej sieci. Wystarczy zadzwonić pod 
numer infolinii 536 699 999 (koszt połączenia abonentów telefonii 
„w naszej Rodzinie” to 9 gr za minutę). Można też napisać e-mail na 
adres: biuro@polskiesiecicyfrowe.pl. Infolinia czynna jest w godz. 
8.00–20.00 od poniedziałku do piątku.
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17 lutego 1964 – zmarł Jan Szczep-
kowski, polski rzeźbiarz i malarz, 
był przedstawicielem nurtu art 
déco w polskiej rzeźbie. Urodzo-
ny w 1878, naukę rozpoczął w 1892 
w Szkole Przemysłu Drzewnego w Za-
kopanem. W  1896–1900 studiował 
w krakowskiej ASP, gdzie uczył się pod 
kierunkiem Alfreda Dauna, Konstan-
tego Laszczki i Jacka Malczewskiego. 
W 1904 wyjechał na stypendium do 
Paryża. Tam zetknął się z twórczością 
Auguste’a Rodina i Emile’a Antoine-
’a Bourdelle’a. Był członkiem Towarzy-
stwa Polska Sztuka Stosowana, Towa-
rzystwa Artystów Polskich „Sztuka” 
i ugrupowania „Rytm”, nawiązującego 
do sztuki ludowej. Na manierę rzeź-
biarską Szczepkowskiego wpłynęło 
zainteresowanie folklorem i sztuką 
ludową, głównie z terenu Podhala. Pod 
względem stylistycznym jego prace 
wykazują tendencję do geometryzacji. 
W pierwszym okresie twórczości two-
rzył rzeźby nawiązujące tematycznie 
do Młodej Polski, np. przedstawienia 
prac rolniczych na fasadzie Domu To-
warzystwa Rolniczego w Krakowie. Od 
połowy lat dwudziestych skupił się na 
rzeźbie architektonicznej – powstały 
wtedy płaskorzeźby dekorujące fasadę 
Banku Gospodarki Krajowej w War-
szawie i  elewacje budynku Sejmu 
(1927–1928), a także niezachowany do 
dziś fryz Teatru Ateneum z 1929. Styl 
Szczepkowskiego cieszył się uznaniem 
także za granicą. Wystawiona przez 
artystę na Międzynarodowej Wysta-
wie Sztuki Dekoracyjnej w  Paryżu 
w 1925 Kapliczka Bożego Narodzenia 
została nagrodzona Grand Prix. Sam 
Szczepkowski został wówczas wyróż-
niony przed rząd francuski Legią Ho-
norową. Artysta zmarł w 1964 w Mila-
nówku. Od 1978 istnieje tam muzeum 
jego imienia. Źródło: muzhp.pl/ML
Na zdjęciu: Płaskorzeźba Sport/Przy-
sposobienie obronne Jana Szczepkow-
skiego w gmachu Sejmu RP

2 lutego 1939 – podniesienie ban-
dery na polskim torpedowym 
okręcie podwodnym „Orzeł”. Zbu-
dowany w holenderskiej stoczni okręt 
„Orzeł” po wielomiesięcznym okresie 
prób został 2 lutego 1939 uroczyście 
przekazany Polskiej Marynarce Wo-
jennej. Tego dnia po raz pierwszy pod-
niesiono banderę wojenną na okręcie, 
który miał stać się legendą. Podczas 
wodowania, które odbyło się rok wcze-
śniej, „Orzeł” nie chciał zsunąć się do 
wody. Po prostu przymarzł do szyn. 
Okręt i jego załoga zasłynęli we wrze-
śniu 1939. Ze względu na brak dostępu 
do bazy zaopatrzeniowej i (rzeczywi-
stą lub rzekomą) chorobę dowódcy, 
„Orzeł” musiał udać się do neutralne-
go portu estońskiego w Tallinie. Es-
tończycy jednak planowali interno-
wać załogę, a z okrętu zdemontować 
część wyposażenia, by uniemożliwić 
mu wypłynięcie. Dlatego 18 września 
załoga, pod dowództwem kpt. Jana 
Grudzińskiego, zdecydowała się uciec 
okrętem, z  którego wymontowano 
już część urządzeń i zabrano mapy. 
Nawigację prowadzono na podstawie 
pamięci załogi i znajomości rozmiesz-
czenia latarni morskich. Po 40 dniach 
„Orzeł” dotarł do Wielkiej Brytanii. Po 
dokonaniu napraw okręt brał udział 
w walkach na Morzu Północnym, za-
topił statek transportujący niemiec-
kie wojska do inwazji na Norwegię. 
Nie znamy szczegółów dotyczących 
zatonięcia „Orła”. Stało się to między 
24 maja a 1 czerwca 1940. Mógł zostać 
zniszczony przez samolot albo wpaść 
na minę. Wątpliwości wyjaśniłoby od-
nalezienie wraku, to jednak do tej pory 
się nie udało. Źródło: muzhp.pl/KM
Na zdjęciu: Wodowanie okrętu pod-
wodnego ORP „Orzeł” w holenderskiej 
stoczni De Schelde we Vlissingen, sty-
czeń 1938. Okręt ochrzcił holenderski 
działacz polonijny, ksiądz Hoffman; 
matką chrzestną była generałowa Ja-
dwiga Sosnkowska.

16 lutego 1961 – powrót kolek-
cji arrasów na Wawel. Wawelskie 
arrasy, przeznaczone do dekoracji 
wnętrz królewskiego zamku, zaczęli 
sprowadzać z Antwerpii i Brugii już 
Zygmunt I i królowa Bona. Trzon ko-
lekcji stanowią jednak tapiserie, które 
w latach 1550–1565 zamówił w bruk-
selskich warsztatach Zygmunt August. 
W swoim testamencie z 1571 zapisał 
je skarbowi Rzeczypospolitej, po jego 
śmierci pieczę nad arrasami sprawo-
wać miał sejm. Kolekcja została znacz-
nie uszczuplona po potopie szwedz-
kim, a w 1795 w całości przewieziona 
do Rosji. Tapiserie wróciły na Wawel 
po 1921, na mocy traktatu ryskiego. 
W 1939 arrasy znów opuściły Wawel – 
w obawie przed Niemcami wywiezio-
no je do Kanady, skąd wróciły w 1961. 
Obecna kolekcja składa się z  serii 
tapiserii przedstawiających sceny bi-
blijne zaczerpnięte z Księgi Rodzaju, 
motywy krajobrazowe, zwierzęce, 
groteskowe, herby Polski i Litwy oraz 
monogramy Zygmunta Augusta. Serię 
biblijną najprawdopodobniej zapro-
jektował flamandzki artysta Michael 
Coxien. Do tego zespołu tapiserii za-
liczają się m.in. te z przedstawieniami 
historii Noego i budowy wieży Babel. 
Ukazane w nich postaci odznaczają się 
monumentalnością, anatomiczną do-
kładnością oraz drobiazgowym udra-
powaniem szat. Tkaniny z motywa-
mi zwierzęco-krajobrazowymi, tzw. 
werdiury, przedstawiają fantastycz-
ne bądź rzeczywiste zwierzęta na tle 
perspektywicznie ukazanego pejzażu. 
Seria arrasów z herbami Polski i Litwy 
oraz monogramem Zygmunta Augusta 
jest serią ornamentalną. Tapiserie te 
odznaczają się interesującą wymową 
ideową – obrazują gloryfikację władzy 
i królewskiej potęgi. Zbiór arrasów li-
czył ich ponad 350, do dziś zachowa-
ły się 142. Są eksponowane w salach 
Zamku Królewskiego na Wawelu. 
Źródło: muzhp.pl/ML

Kalendarium – lutyKalendarium – luty
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W ieś miała 200 zagród, w których mieszkało 1150 Polaków. Całe 
sołectwo liczyło około 2000 mieszkańców. Było otoczone 

wsiami z ludnością ukraińską. Pierwsze wieści o bestialstwach ukra-
ińskich nacjonalistów na ziemiach południowo-wschodniej II Rzecz-
pospolitej zaczęły docierać do Przebraża jesienią 1942 r.

ZDANI NA SIEBIE
Tragicznym ostrzeżeniem dla Przebraża był los pobliskiej Parośli, 
gdzie zamordowano ponad 150 Polaków. W lutym 1943 r. powołano 
samoobronę. Pierwszym dowódcą został Zygmunt Nestorowicz, ale 
w kwietniu 1943 r. zastąpił go Henryk Cybulski. Był on podoficerem 
rezerwy Wojska Polskiego, leśnikiem znającym okolicę i  członkiem 
Armii Krajowej (AK). Dowódcą do spraw cywilnych mianował Ludwi-
ka Malinowskiego, byłego podoficera armii carskiej i legionistę, który 
znał niemiecki, co ułatwiło kontakty z okupantami. W maju 1943 r. 
UPA wymordowała ludność 68 polskich wsi. W czerwcu napadła na 
78 wsi. Spaliła wszystkie dwory szlacheckie w  powiecie kowelskim. 
Armia Krajowa na Wołyniu była bezradna, bo nie miała oddziałów 
partyzanckich w terenie. Te powstały dopiero w lipcu 1943 r. na bazie 
samoobron Rożyszcz, Antonówki, Rafałówki, Bielin, Sienkiewiczów-
ki i właśnie Przebraża. Stały się trzonem 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty AK.

Początkowo samoobrona Przebraża liczyła około 30 ludzi. Rozwi-
nięto system wczesnego ostrzegania. Następnie stworzono sztab, sąd 
wiejski i oddelegowano człowieka, którego zadaniem były kontakty 
z partyzantami sowieckimi, którzy też walczyli z UPA. Otwarto szpi-
tal i warsztat rusznikarski, by produkować własną broń. Latem 1943 r. 
samoobrona liczyła już ponad 500 ludzi w czterech plutonach. Naj-
ważniejsze jednak było uzyskanie od Niemców oficjalnego pozwole-
nia na kilkanaście karabinów. Polacy uzasadniali, że ich potrzebują, 
by móc… bronić przed bandytami kontyngentów na rzecz Trzeciej 
Rzeszy. Wehrmacht rozpaczliwie potrzebował zaopatrzenia dla wojsk 
na froncie wschodnim. Przebraże otrzymało więc od Niemców kilka-
naście przerdzewiałych, starych karabinów. Ważniejsze było pozwo-
lenie, które w  razie niespodziewanego przyjazdu okupanta do wsi 
mogło uratować życie mieszkańcom. Pozwolenie to Polacy uzyskali 
i wyprodukowali znacznie większą ilość broni.

PIERWSI ZAMORDOWANI
Wiosną 22-osobowa grupa Polaków z Przebraża wybrała się, by ku-
pić ziemniaki w ukraińskiej wsi. Gdy 6 maja 1943 r. wracali ośmioma 
furmankami, zostali napadnięci przez UPA. Uwięziono ich, a  póź-
niej mordowano po dwie osoby. Z  całej grupy ocalało tylko trzech. 
Po zwłoki wyruszyła kolejna ekspedycja – już uzbrojona i  w  liczbie 
ponad 40 osób. Polacy nie natknęli się na nacjonalistów, ale na prze-

rażonych chłopów. Ukraińscy starcy wskazali miejsce zbiorowej mo-
giły, a po jej rozkopaniu pomagali w wyjmowaniu ciał. Gdy puszczono 
ich wolno, byli zdumieni. Spodziewali się, że padną ofiarą zemsty. Po-
lacy uważali, że nie każdy Ukrainiec jest ich wrogiem.

Oddziały samoobrony operowały na obszarze około 30 km2. Cały 
ten teren otoczono okopami, zasiekami z drutu kolczastego i gniaz-
dami karabinów maszynowych. Cięższą broń pozyskiwano z porzu-
conych rosyjskich pojazdów wojskowych. Tak zdobyto nawet działa 
artyleryjskie. 5 czerwca 1943 r. liczący około 200 osób oddział z Prze-
braża wybrał się z furmankami w kierunku oddalonych o około 20 km 
Kołek, by ewakuować polską ludność. W drodze powrotnej zebrano 
też mieszkańców kilkunastu innych miejscowości. Na drodze, jaką 
mieli podążać, nacjonaliści spalili most, przez co przeprawa przez 
rzekę była powolna. Grupa była także ostrzeliwana z oddali, jednak 
UPA nie odważyła się zaatakować wprost.

ODPÓR REZUNOM
Równo miesiąc po tym wypadzie Ukraińcy po raz pierwszy uderzyli 
na Przebraże. W nocy 4 lipca około 1000 mężczyzn ruszyło do akcji, 
w  której puścili z  dymem 22 polskie wsie i  zamordowali ich miesz-
kańców. Nad ranem dotarli do kolonii Zagajnik, którą bronił pluton 
Tadeusza Mielnika. Pomoc oddziału Henryka Cybulskiego pozwoliła 
odeprzeć atak. Od wschodu, lasem zbliżała się inna grupa UPA. Na-
tknęła się na polskie stanowiska z bronią maszynową i wycofała się. 
Przed południem napastnicy ostrzelali z moździerzy kolonię Choło-
piny. W międzyczasie jeden z patroli samoobrony rozbił w Majdanie 
Jezierskim oddział UPA. Ostatecznie UPA nie zdecydowała się na 
skierowanie do ofensywy wszystkich dostępnych sił. Walki, w  któ-
rych po polskiej stronie zginęło 10 osób, ustały po południu 5 lipca. 
Przebraże obroniło się. Po kolejnych utarczkach z ukraińskimi nacjo-
nalistami dowódca samoobrony zdecydował o przeprowadzeniu ude-
rzenia wyprzedzającego na bazę banderowców. UPA w miejscowości 
Trościaniec miało swoje centrum szkoleniowe. 12 lipca samoobrona 
przypuściła atak nocą. Zaskoczenie Ukraińców, dotąd przekona-
nych, że Polacy znajdują się na ich pastwie, było całkowite. Oddzia-
ły kwaterujące w miejscowości zostały rozbite, a chłopom nakazano 
opuszczenie wsi, nie zemściwszy się na nich. Polacy działali zgodnie 
z rozkazem komendanta Armii Krajowej Wołyń z 22 kwietnia 1943 r. 
Zabroniono mordów na cywilach, a  zwłaszcza atakowania kobiet 
i  dzieci. Kiedy jednak samoobrona przeprowadziła podobną akcję 
w  innej bazie wypadowej UPA postąpiono już o  wiele bardziej sta-
nowczo. Polacy spalili ukraińskie chaty.

Po ataku przeprowadzonym przez UPA zaczęto ulepszać i rozbudo-
wywać umocnienia Przebraża. Podniesiona została liczba schronów, 
poprawiano okopy, rozszerzano zasieki. Większą uwagę skierowano 

Wieś Przebraże obroniła się przed bandami Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). 
Bastion na Wołyniu zdołał uchronić ludność przed rzezią i przysporzył banderow-
com dotkliwych strat. Mieszkańcy stworzyli niezdobytą twierdzę.

Polska wyspa
na morzu rzezi
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 Wieś Przebraże w powiecie łuckim – uchodźcy w bazie samoobrony
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także na zintensyfikowanie działań wywiadowczych. Jedna komórka 
zbierała informacje od Niemców i w miastach. Druga zapuszczała się 
na tereny kontrolowane przez UPA, gromadząc dane także od Ukra-
ińców wrogich wobec nacjonalistów. Dzięki wywiadowi wiedziano 
o wizytach Niemców z wyprzedzeniem i nigdy nie zdradzono przed 
nimi, jak wielkimi siłami dysponuje samoobrona.

WALKA O CHLEB
Wobec rosnącej liczby uchodźców w Przebrażu palącym problemem 
stało się zapewnienie żywności. UPA zdając sobie sprawę z tego, że 
może Polaków głodzić, starała się odciąć wszystkie linie zaopatrze-
nia oraz zastraszać Ukraińców, którym przez myśl przechodziło 
sprzedawanie żywności sąsiadom. W  miastach problem starała się 
załagodzić Rada Główna Opiekuńcza – polska organizacja chary-
tatywna, działająca za zgodą władz niemieckich. Jednak Przebraże 
musiało sobie radzić samo. Inspektorat Armii Krajowej w  Łucku 
zorganizował przerzut mąki z  tamtejszego młyna, ale była to kro-
pla w  morzu potrzeb. Najgorętszy czas dla samoobrony przypadł 
na okolice żniw. Podjęto próbę zbierania zboża i ziemniaków z pól.  
31 lipca 1943 r. grupa Polaków wybrała się pod eskortą jednej kom-
panii samoobrony na pola. Żęto zboża, jakie pozostały na polach 
ukraińskich miejscowości, po tym jak przebrażanie przepędzili ich 
mieszkańców. Żeńców zaczęli atakować banderowcy, na co eskorta 
odpowiedziała ogniem. Patrol UPA stracił dwie osoby i wycofał się, 
jednak Polaków zaatakował kolejny duży oddział. Żniwiarze wycofy-
wali się furmankami wyładowanymi drogocennym zbożem, a kom-
pania samoobrony okopała się na skraju lasu, odpierając natarcie 
coraz więcej sił UPA. Cybulski rzucił do walki pozostałe oddziały 
polskie, a  po odparciu trzech kolejnych ataków wezwał wszyst-
kich posiadających broń uchodźców znajdujących się w  twierdzy, 
by wsparli walczących Polaków. Walki trwały wiele godzin. Szalę 
zwycięstwa na korzyść przebrażan przechyliło dopiero użycie dzia-
łek 45-milimetrowych, których ostrzał spowodował wybuch wozu 
z amunicją banderowców. Dopiero wówczas UPA pospiesznie się wy-
cofała, pozostawiwszy wielu zabitych oraz sprzętu.

MANEWR Z SIENKIEWICZA
Do największego ataku na twierdzę doszło 31 sierpnia 1943 r. Tego 
dnia UPA rzuciła do walki około 6000 strzelców (w tym 3000 z dobo-

rowych sotni) i drugie tyle siekierników (chłopów z siekierami, kosa-
mi itp.). Na niektórych odcinkach wróg podchodził na odległość zale-
dwie 50 metrów do polskich pozycji. Jak wspominał po latach Henryk 
Cybulski, dowództwo Przebraża postanowiło wykorzystać słynny 
fortel spod Zbaraża, znany z  prozy Sienkiewicza. Jeden z  członków 
samoobrony postanowił zagrać rolę Skrzetuskiego i  zgłosił się na 
ochotnika w  celu porozumienia z  partyzantami Nikołaja Prokopiu-
ka. Sowieccy partyzanci zgodzili się zaatakować UPA – o godzinie 15 
ruszyło generalne natarcie. Grupa 120 członków samoobrony prze-
kradła się przez bagna i razem z partyzantami Prokopiuka zaatako-
wała UPA od tyłu. Ten manewr był dla Ukraińców kompletnym za-
skoczeniem. Wśród szturmujących Przebraże wywołało to panikę, 
a ich dowództwo i sztab zostały okrążone. Ukraińcy stracili orientację 
tak, że gdzieniegdzie otwierali bratobójczy ogień. Zdezorientowani 
banderowcy zostali odparci, a ich wschodnie zgrupowanie komplet-
nie rozbite. Po stronie ukraińskiej padło około 400 zabitych i wielu 
rannych. Polacy pojmali 40 jeńców oraz zdobyli sporo broni, w tym  
6 erkaemów i 17 cekaemów oraz 6 moździerzy. Jeszcze długo po za-
kończeniu walki samoobrona ścigała po okolicznych lasach niedo-
bitki sił ukraińskich. W  bitwie zginęło także wielu Polaków, jednak 
zwycięstwo było bezapelacyjne. Wspierający Polaków oddział Proko-
piuka składał się w większości z Ukraińców wrogich faszystom.

Tak silny ośrodek wzbudził niepokój Niemców. Wysłali nad Prze-
braże samoloty, które zbombardowały wieś. Nie osłabiło to jednak 
polskiej samoobrony z Przebraża, która przejęła inicjatywę, atakując 
bazy Ukraińców. Pod koniec września 1943 r. siły samoobron w Ko-
marówce, Rafałówce i Przebrażu rozbiły bazę UPA w Hauczycach. Na-
stępnie zaatakowano szkołę podoficerską UPA w Omelnie 5 paździer-
nika 1943 r., wspólnie z oddziałem Prokopiuka. Zginęło co najmniej 
10 Ukraińców, szkołę zlikwidowano. W nocy z 27 na 28 października 
1943 r., też z partyzantami Prokopiuka, zaatakowano Słowatycze. Za-
bito kilkudziesięciu banderowców. 26 listopada 1943 r. siły samoobro-
ny w Żurawiczach zdobyły duże ilości pożywienia.

Polska samoobrona doczekała końca wojny w styczniu 1944 r., gdy 
wkroczyła Armia Czerwona. W listopadzie 2017 r. na Grobie Niezna-
nego Żołnierza w Warszawie, na wniosek ówczesnego ministra obro-
ny Antoniego Macierewicza, zawisła tablica z nazwą „Przebraże”.

MACIEJ BOGDANOWICZ
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Odszedł od nas śp. Kazimierz Kuś (1941–2021), długoletni działacz spółdzielczości, członek 
„Solidarności”, prekursor ruchu SKOK w powojennej Polsce, oddany kwestii odbudowy spół-
dzielczości, pierwszy prezes SKOK w Elektrowni Kozienice. 

Współtwórca
naszego sukcesu

Polakom, którzy pamiętają rok 1989, przemiany społeczne koja-
rzone z zakończeniem obrad Okrągłego Stołu i kilka następnych 
lat zawsze bliskie będą obrazy niezwykłej aktywności społecznej, 
ludzkiego zapału i zaangażowania w budowę „nowego”. Taki wybuch 
społecznego entuzjazmu, poczucia wszechogarniającej solidarno-
ści i nadziei na lepsze, szczęśliwe jutro zdarza się rzadziej niż raz 
w jednym pokoleniu. Pamiętano wówczas jeszcze bardzo dobrze 
zarówno 16 miesięcy karnawału „Solidarności” po Porozumieniach 
Sierpniowych, jak i ponury czas stanu wojennego zaaplikowanego 
narodowi przez obrońców komunistycznego reżimu. Tamte obrazy, 
dziś może nawet czasem śmieszne dla młodych ludzi, obrazy Polski 
„handlującej” na rozstawionych po ulicach wszystkich miejscowości 
polowych łóżkach towarami, które nagle stały się dostępne, były 
zwiastunem normalności. Wielu ludzi odczuwających potrzebę 
zorganizowania się w jakiejś ważnej dla nich sprawie po prostu 
zaczynało działać. Powstawały partie polityczne, związki zawodowe, 
organizacje społeczne. Ludzie sami ustalali zasady, układali statuty 
i co budujące – przestrzegali podstawowych zasad demokracji, 
których przecież najczęściej nie mieli wcześniej jak poznać. Na tych 
samych łóżkach polowych, gdzie kupić można było niedostępne  
„za komuny” mięso, można było także kupić książki dotąd zakazane, 
za których czytanie wcześniej trafiało się do więzienia. A przede 
wszystkim wtedy już nikt nie pytał o to, czy coś wolno. Sami Polacy 
uznali, że skoro jest wolność to wolno.

W styczniu 2021 r. zmarł Kazimierz Kuś, jeden z ludzi, którzy oprócz 
naturalnego dla wielu włączenia się w ponowne zorganizowanie 
w swoim zakładzie pracy NSZZ „Solidarność”, pomyślał też wów-
czas o tym, jak pomóc innym w najbardziej bezpośredni, konkretny 
i namacalny sposób. Działała w Gdańsku Fundacja na rzecz Polskich 
Związków Kredytowych. Byłem zaangażowany w przygotowanie 
odrodzenia samopomocowego ruchu spółdzielczości finansowej 
w Polsce w oparciu zarówno o wzory unii kredytowych działa-
jących na – jak to się wtedy mówiło – Zachodzie, ale i rodzimą 
tradycję polskiej spółdzielczości. Dzięki współpracy z Tygodnikiem 
Solidarność zamieszczaliśmy na jego łamach informacje o zasa-
dach spółdzielczości finansowej, możliwości organizowania Kas 
w swoich zakładach pracy. Pamiętam do dziś moje zdumienie, 
gdy nagle odnalazł mnie w Gdańsku Kazimierz Kuś, powołując się  
na notatkę zamieszczoną w dniu poprzednim na łamach Tygodnika. 
Poinformował jednocześnie, że podobne myśli i działania zajmują 
go od pewnego czasu i że wczoraj, wraz z kolegami z elektrowni 
w Kozienicach, bardzo ucieszyła go przeczytana w Tygodniku in-
formacja. Rano przeczytał, a potem wsiadł do pociągu i przyjechał 

do Gdańska. Taki był Kazimierz Kuś i takim Go zapamiętałem. Działał 
szybko i konkretnie. Pamiętam też, jakie to było dla nas, w Fundacji, 
ważne wydarzenie. Wizyta Kazimierza była dla nas niesłychanym 
wsparciem w działaniach, dowodem na to, że solidarnościowa 
inicjatywa budowy spółdzielczych kas trafia na podatny grunt, że 
są – jak się szybko okazało w całej Polsce – ludzie, którzy myślą 
podobnie i chcą tego samego. I że możemy na nich liczyć. Pierwszy 
w Polsce SKOK powstał właśnie w Kozienicach. Kazimierz był 
długo zaangażowany w budowę i rozwój swojej Kasy. Kierował nią 
spokojnie i roztropnie przez długie lata, angażując się jednocześnie 
w przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi spółdzielczości finansowej 
w innych regionach Polski. Przyjeżdżał na wszystkie, coroczne 
Krajowe Konferencje SKOK-ów. Był skromny i pełen pokory wobec 
dziejących się wydarzeń. Powtarzał, że podstawowe w budowaniu 
są systematyczność, zwracanie uwagi na szczegóły, spokój i konse-
kwencja. Ja jednak zapamiętam Kazimierza Kusia przede wszystkim 
z wizyty w Gdańsku. To nie było sprzeczne z jego charakterem. Po 
prostu zrobił wtedy to, co zrobić należało, dla innych i dla siebie. 
Będzie Go nam bardzo brakowało. 

Grzegorz Bierecki, inicjator odbudowy w Polsce 
ruchu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

wieloletni prezes Kasy Krajowej, były przewodniczący 
Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU), 

senator Rzeczypospolitej Polskiej

 Geri Dillingham – Senior Vice President Marketing / CMO Norh Island Federal 
Credit Union, Kazimierz Kuś, pan Grabowski, Andrzej Gałązkiewicz – na zjeździe 
kalifornijskich unii kredytowych w 1993 lub 1994 r.

FO
T.

 A
R

CH
IW

U
M

 S
KO

K 
EN

ER
G

IA



 WSPOMNIENIE

INFOLINIA 801 600 100 CZAS STEFCZYKA 25

Na początku lat dziewięćdziesiątych poznałem Kazimierza Kusia 
w pracy, w elektrowni. Nieco lepiej poznałem Go, kiedy po raz 
pierwszy był prezesem SKOK przy Elektrowni Kozienice, a ja by-
łem członkiem tej Kasy. Jednak tak naprawdę poznaliśmy się 
w roku 2001. Kazimierz wrócił wtedy do pracy w zarządzie SKOK 
po kilkuletniej przerwie, a ja zostałem prezesem. Pracowaliśmy 
razem około dwóch lat. To była dobra współpraca. Był bardzo 
rzetelnym i przede wszystkim kompetentnym człowiekiem. Podczas 
tej współpracy zawodowej dużo się od niego nauczyłem, ponieważ 
prowadził naszą SKOK od samego początku, od roku 1992. Był jej 
współzałożycielem i pierwszym prezesem. 

Tu trzeba cofnąć się do roku 1989, kiedy Kazimierz został pierw-
szym przewodniczącym „Solidarności” w Elektrowni Kozienice (był 
nim przez dwie pełne kadencje). Nie znałem Go wtedy, ale z rozmów 
wiem, że pewnego dnia przeczytał artykuł w jakiejś broszurze (za-
pewne dystrybuowanej przez struktury „Solidarności”) i powiedział: 
„To jest to! Jadę tam, bo to jest świetny pomysł i wspaniała idea”. 
Był zauroczony i zachwycony wizją powstania spółdzielczych kas. 
Już wcześniej wiedział o przedwojennych kasach Stefczyka, czytał 
o nich i zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli ma to być jakaś ich 
kontynuacja (choć w innych warunkach), to na pewno należy to 
zrobić. Był po prostu przekonany, że ten pomysł trzeba zrealizować, 
a jak Kazio coś „złapał”, to nie popuścił. Pojechał do Gdańska. 
Spotkał się z Grzegorzem Biereckim i jestem przekonany, że był tym 
człowiekiem, który bardzo mocno nadał ton pracom i przyspieszył 
powstanie SKOK-ów. Kiedy Kazimierz zaangażował się w jakieś 
przedsięwzięcie, zawsze oddawał się temu bez reszty.

W tym czasie wiceprzewodniczącym „Solidarności” w Elektrowni 
Kozienice był Andrzej Gałązkiewicz. Wspólnie zorganizowali pierw-
szą grupę inicjującą działalność spółdzielczej kasy, czyli 60 osób. 
Pod koniec 1992 r. spółdzielcza kasa w Elektrowni Kozienice zaczęła 
działalność, a Kazio został jej pierwszym prezesem. Tak naprawdę 
nasza Kasa była pierwszą, która powstała w powojennej Polsce, 
wzorując się na ideałach i sposobie działania przedwojennych 
kas Stefczyka.

Prezesem był do 1998 r. W 2001 r. nastąpiła wymiana całego 
zarządu. Wtedy ja zostałem prezesem, a Kazio wiceprezesem, mimo 
że w tym czasie był już na emeryturze. Ponieważ miał ogromne 
doświadczenie, był dla nas bazą wiedzy, z której można było do 
woli korzystać. 

Nawet po zakończeniu pracy zawodowej, kiedy się spotykaliśmy, 
zawsze miał mnóstwo pytań i wskazówek, zresztą czynnie udzielał 
się w Sądzie Polubownym przy Kasie Krajowej. Cały czas interesował 
się tym swoim „dzieckiem”, którym była SKOK Kozienice – nawet 
po przejściu na emeryturę, nawet ostatnio, kiedy bardzo ciężko 
chorował. Rok temu był na zebraniu przedstawicieli. W tamtym 
czasie było akurat trochę problemów, ale pomimo tego przy za-
mknięciu roku mieliśmy dobre wyniki i bardzo dobre perspektywy. 
Widziałem, jak z Kazia wręcz emanowała radość, że mimo tych 
rożnych bieżących kłopotów Jego „dziecko” dzielnie się trzyma. 

Kiedy spotykałem się z Kazimierzem, gdy już nie był członkiem 
organów Kasy, biło z Niego zadowolenie i – nie waham się użyć 
tego słowa – radość z powodu tego, że Jego Kasa trwa i dobrze 
funkcjonuje. Było widać tę radość, ogromne zadowolenie i uspoko-
jenie, że u nas wszystko tak dobrze działa. Swoją SKOK interesował 
się do końca. 

Kazio w  życiu prywatnym był od wielu lat zapalonym 
pszczelarzem. Przez lata przynosił nam do SKOK miód. 
Jeszcze mamy kilka słoiczków. Do ostatnich chwil swo-
jego życia zajmował się również tą swoją pasją. Wszystkiemu, 
co z  zaangażowaniem robił w życiu, oddawał się bez reszty.

Nie był człowiekiem zbyt bezpośrednim, ale kiedy się Go dobrze 
poznało, okazywał dużo serca, nie miał tajemnic i dzielił się tym, 
co umiał i wiedział. Bardzo dużo Mu zawdzięczam – ogromną 
wiedzę, naukę i pomoc, którą mi okazywał w pierwszym okresie 
mojego prezesowania, przekazał mi całą swoją wiedzę związaną 
ze SKOK-ami.

Jeżeli już w coś się zaangażował, np. w działalność związkową, 
to na 100%. W 1980 r., w czasie pierwszej „Solidarności”, działał 
w komisji socjalnej i był bardzo pomocny ludziom. Gdy ktoś się do 
niego zwrócił z prośbą o pomoc, nigdy nie odmówił i ze wszystkich 
sił starał się pomóc. Później, będąc przewodniczącym „Solidarności”, 
był także bardzo pomocny, ale i niezwykle rozsądny w swoim 
działaniu, z wielkim wyczuciem potrafił odróżnić ważne sprawy 
od tych mniej ważnych, ale jeżeli ktoś naprawdę miał problemy 
w zakładzie pracy, Kazimierz zawsze pomagał i cieszył się bardzo 
pozytywną opinią wśród pracowników. Miał też duży autorytet 
wśród kierownictwa zakładu. Był takim człowiekiem, z którego 
zdaniem wszyscy się liczyli i którego wszyscy szanowali.

Bardzo dobrze Go wspominam, jestem Mu wdzięczny za wpro-
wadzenie w tajniki systemu SKOK-owskiego. Pozostanie w mojej 
pamięci jako mój mistrz, opiekun i wzorzec do naśladowania, nie 
tylko na gruncie zawodowym. 

Teraz kontynuujemy jego dzieło, mając Go we wdzięcznej pamięci.
Janusz Wnuk, prezes SKOK Energia

(dawniej SKOK przy Elektrowni Kozienice)

 Kazimierz Kuś (1941–2021)
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Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) powstało w 1997 roku w Gdyni 
i  od początku swojej działalności wspiera edukację finansową osób w  różnym wieku, 
przeciwdziałając nadmiernemu zadłużeniu i wykluczeniu finansowemu Polaków.

Gdzie szukać porad finansowych,
finansowo-prawnych 
oraz konsumenckich?

C złonków Kasy Stefczyka łączy więź 
dzięki przynależności do Stowarzysze-

nia Krzewienia Edukacji Finansowej. Składki 
członkowskie wnoszone przez Członków 
umożliwiają SKEF prowadzenie doradztwa, 
podejmowanie licznych inicjatyw edukacyj-
nych i działań charytatywnych.

Członkowie Stowarzyszenia mogą:
•  korzystać z bezpłatnych porad prawno-kon-

sumenckich w prowadzonych przez SKEF 
Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Kon-
sumenckiego w Gdyni, Warszawie, Krakowie 
i Białej Podlaskiej,

•  korzystać z  oferty Klubów Członków 
SKEF, znajdujących się w placówkach Kasy 
Stefczyka,

•  brać udział w konkursach z nagrodami,
•  brać udział w szkoleniach i projektach o za-

sięgu ogólnopolskim realizowanych przez 
SKEF.
W ramach swoich celów statutowych Stowa-

rzyszenie powołało do życia:

OŚRODKI DORADZTWA FINANSOWEGO 
I KONSUMENCKIEGO
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy 
praktycznej pozycja SKEF i Ośrodków na rynku 

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

KREDYT Z ROZSĄDKU
Nie ma nic nagannego w pożyczaniu pieniędzy, 
pod warunkiem jednak, że przy podejmowa-
niu tego typu działań będziemy kierować się 
rozsądkiem. Decyzja o wzięciu kredytu, po 
przeanalizowaniu wszystkich argumentów za 
i przeciw, może umożliwić nam zrealizowanie 
naszych celów, takich jak np. zakup niezbęd-
nego sprzętu AGD, samochodu, wymarzonego 
mieszkania czy domu. Jeśli posiadamy pełną 
świadomość tego, czym jest kredyt, i zdajemy 
sobie sprawę z konsekwencji zaciągania zo-
bowiązań, z pewnością będziemy rozsądniej 
podejmować decyzje i na bieżąco analizować 
swoją sytuację finansową.

Znaczna większość kredytobiorców za-
ciągając zobowiązanie, deklaruje, że chce 
go spłacić zgodnie z zawartą umową. Jednak 
los bywa nieprzewidywalny, a  nasze dobre 

chęci czasem mogą okazać się niewystar-
czające. Nieprzemyślane decyzje kredytowe, 
brak podstawowej wiedzy czy utrata płyn-
ności finansowej to tylko niektóre przy-
czyny popadania w spiralę zadłużenia i stan 
niewypłacalności. 

PORĘCZANIE KREDYTÓW
Poważny problem stanowi także bezreflek-
syjne poręczanie kredytów. Nie wszyscy 
zdają sobie sprawę, że poręczyciel w takim 
samym stopniu jak kredytobiorca odpowiada 
za istniejący dług i wierzyciel może od niego 
żądać zwrotu pożyczonych pieniędzy. Nie-
rzadko kredyty zaciągane są dla osób trze-
cich, które pomimo początkowych zapewnień 
o  jego spłacie unikają odpowiedzialności, 
a obowiązek zwrotu długu spada na nas jako 
poręczycieli.

NADMIERNE ZADŁUŻENIE
Stan nadmiernego zadłużenia może być również 
wywołany czynnikami od nas niezależnymi. 
Zaburzenia płynności i stabilności finansowej 
mogą być wywołane utratą pracy, majątku czy 
zdrowia lub innymi przypadkami, których nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć. A pogorszenie 
sytuacji życiowej z całą pewnością przełoży się 
na zdolność do terminowej obsługi zobowiązań 
finansowych. I właśnie takim osobom staramy 
się pomóc.

PĘTLA KREDYTOWA
W nielicznych przypadkach zadłużenie może 
być wynikiem celowego wyłudzenia kredytu. 
Dotyczy to osób, które zaciągając kredyty, 
posługują się fałszywymi lub nierzetelnymi 
dokumentami. Na szczęście grupa osób, które 
działają w taki sposób, stanowi niewielki od-
setek wszystkich kredytobiorców. Nie mo-
żemy tych osób mylić z  kredytobiorcami, 
którzy zaciągają nowe zobowiązania w celu 
spłaty już istniejących długów. Ich celem nie 
jest wyłudzenie kredytu i bezprawne wzbo-
gacenie się, ale wyjście z pętli kredytowej. 
Niestety, robią to zazwyczaj nieumiejętnie 
i przez to jeszcze bardziej pogłębiają swój 
stan zadłużenia.

Ośrodek Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego w Krakowie
Obsługuje Klientów z terenu województw: małopolskiego,  
śląskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego.
ul. Rynek Dębnicki 13/5, 30-319 Kraków 
tel. 12 684 35 83, e-mail: odfik-krakow@skef.pl
ODFiK w Krakowie czynny:  
poniedziałek – czwartek, godz. 8.00 – 16.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.
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Ośrodek Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej
Obsługuje Klientów z terenu województw:  
podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
ul. Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska 
tel. 83 411 10 47, e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl

ODFiK w Białej Podlaskiej czynny: 
poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 8:00 – 16:00 
środa 9:00 – 17:00 
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

Ośrodek Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego w Gdyni
Obsługuje Klientów z terenu województw: zachodniopomorskiego,  
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel. 58 624 98 72  
e-mail: odfik-gdynia@skef.pl oraz ptokarczyk@skef.pl

ODFiK w Gdyni czynny:
poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 12.00 
środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 12.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

Ośrodek Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego w Warszawie
Obsługuje Klientów z województw: mazowieckiego,  
łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego.
ul. Generała Władysława Andersa 37/59a 
00-159 Warszawa  
tel. 22 848 08 46, e-mail: odfik-warszawa@skef.pl  
ODFiK w Warszawie czynny: 
poniedziałek – czwartek godz. 8.00 – 16.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.
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USŁUGI DORADCZE ODFIK  
ŚWIADCZONE SĄ W ZAKRESIE:
•  pomocy w określeniu finansowej i prawnej 

sytuacji Klienta,
•  przekazywania informacji o przysługują-

cych Klientowi prawach i  uprawnieniach 
konsumenckich,

•  wyjaśnienia procedur kredytowych,
•  doradztwa w zakresie budżetu domowego,
•  wyjaśnienia zagadnień związanych z nad-

miernym zadłużeniem.

PORTAL WWW.SKEF.PL
Wielkim wsparciem dla każdego zaintereso-
wanego problematyką finansów – czy to dla 
osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym 
zakresie, czy mających problemy ze spłatą swo-
ich zobowiązań – jest nasz portal internetowy 
www.skef.pl 

Poza opisem projektów edukacyjnych re-
alizowanych przez Stowarzyszenie dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych, śred-
nich czy projektów edukacyjnych dla seniorów 
publikowanych jest bardzo wiele cennych ar-
tykułów poradnikowych. 

Na szczególną uwagę i polecenie zasługuje 
cotygodniowa PORADA TYGODNIA. W każdy 
poniedziałek na portalu ukazuje się nowy 
artykuł odpowiadający na konkretne pyta-
nie, z  jakim zgłosił się Klient do specjalisty 
Ośrodka. 

PRZYKŁADOWE PYTANIA PORUSZONE 
W PORADACH TYGODNIA, NA KTÓRE 
ODPOWIEDZIELI SPECJALIŚCI: 
•  Czy za długi bankowe grozi więzienie? 
•  Jak wygląda egzekucja alimentów a kwota 

wolna od potrąceń? 
•  500 plus dla seniora – czy podlega zajęciu? 
•  Jaki jest nowy sposób doręczania pism wie-

rzycieli przez komorników? 
•  Czy można zrzec się dziedziczenia, aby unik-

nąć odpowiedzialności za długi? 
•  Co może firma windykacyjna? 
• Ile może zająć komornik z emerytury i renty? 
•  Praca w trakcie pobierania emerytury – ile 

można dorobić? 
•  Jak odroczyć spłatę rat kredytu hipotecz- 

nego? 
• Restrukturyzacja zadłużenia – wyjaśnie-

nie procedury restrukturyzacji zadłuże-
nia w przypadku wystąpienia problemów 
finansowych. 
Na te pytania i wiele, wiele innych można 

uzyskać odpowiedź, wchodząc na stronę 
www.skef.pl 

Serdecznie zapraszamy.

***
Nasi specjaliści czekają na Państwa tele-

fony, e-maile codziennie od poniedziałku do 
czwartku. Przedstawiamy dane kontaktowe 
Ośrodków.
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W spirali zadłużenia

W  poniższym tekście postaram się odpo-
wiedzieć na te pytania i wskazać drogi 

wyjścia z tak trudnej sytuacji.

DOBRE ZŁEGO POCZĄTKI – JAK TO WSZYSTKO 
SIĘ ZACZYNA
Ze spiralą zadłużenia mamy do czynienia, gdy 
tracimy możliwość spłacania naszych długów 
i zaczynamy zaciągać kolejne zobowiązania 
na spłatę już posiadanych kredytów i poży-
czek. W ten sposób nasz dług powiększa się 
coraz bardziej i staje się coraz trudniejszy do 
udźwignięcia. W pewnym momencie docie-
ramy do ściany – nie mamy już skąd pożyczyć 
pieniędzy, zadłużenie powiększa się o kolejne 
odsetki, otrzymujemy SMS-y i  telefony 
z działów windykacji, kolejne umowy zostają 
wypowiedziane, do naszych drzwi dobijają się 
windykatorzy, z sądu przychodzą pierwsze 
nakazy zapłaty, wizja zajęcia komorniczego 
jest coraz bliższa…

Ten scenariusz spotyka codziennie tysiące 
Polaków. Według Krajowego Rejestru Długów 
(KRD) łączne zadłużenie Polaków w 2020 roku 
wynosiło prawie 47,8 mld zł! Oznacza to, że 
statystycznie na jednego obywatela naszego 
kraju przypada około 17 tys. zł długu. Skala 
zadłużenia Polaków jest więc ogromna, 
a w spirali zadłużenia tkwią tysiące osób. 

Każda ze znanych mi historii ma bar-
dzo podobny przebieg. Ktoś zaciąga kredyt, 
zazwyczaj dopasowany do jego realnych 
możliwości finansowych. Przez pewien czas 
udaje się regulować raty w  terminie, rów-
nowaga finansowa jest zachowana, ale nie 
da się gromadzić oszczędności. Kryzys nad-
chodzi, gdy krucha równowaga finansowa 
zostaje zachwiana. Przyczyny takiej sytuacji 
to najczęściej: śmierć osoby, która wzięła ten 
kredyt z nami, nagła utrata dochodu lub jego 
znaczne zmniejszenie, konieczność nagłego 
remontu lub zakupu jakiejś niezbędnej rze-
czy. Nagle okazuje się, że budżet ma dziurę, 
robi się zaległość w spłacie kredytu i wtedy 

najczęściej osoby dotknięte takim problemem 
sięgają po swoją pierwszą pożyczkę przezna-
czoną wyłącznie na zadłużenie. 

Dlaczego ten system jest tak zgubny? Wiele 
osób nie uświadamia sobie, iż zaciągając kre-
dyt, jesteśmy zobligowani do oddania o wiele 
większej kwoty. Prześledźmy to na następują-
cym przykładzie:

Pan Jan miał dług w wysokości 8000 zł. 
W związku z ponagleniami działu windykacji 
postanowił zaciągnąć pożyczkę, aby spłacić 
go chociaż częściowo. Wziął więc kolejną 
pożyczkę w kwocie 6000 zł. Otrzymany kapi-
tał wpłacił na poczet pierwszego zadłużenia. 
Chociaż do oddania z  pierwszej pożyczki 
pozostało mu jeszcze 2000 zł, to ostatecznie 
nowa pożyczka powiększyła jego zadłużenie 
z uwagi na dodatkowe koszty związane z jej 
przyznaniem. Zaciągając kolejne pożyczki 
na spłatę istniejącego zobowiązania, Pan Jan 
będzie tylko pogarszać swoją sytuację i jeszcze 
bardziej się zadłużać.

CO ZROBIĆ?
Kiedy znajdziemy się w trudnej sytuacji finan-
sowej, to, czego potrzebujemy najbardziej, to 
jasny i skutecznie realizowany plan działania 
połączony z zaakceptowaniem trudnej sytu-
acji, w której się znaleźliśmy. Duże zadłu-
żenie często wiąże się z poczuciem wstydu. 
Powinniśmy być świadomi, że taka sytuacja 
mogła spotkać absolutnie każdego, nie ma 
osób, które nie popełniły błędu, a w sytuacji 
podobnej do naszej są setki tysięcy innych 
ludzi. Jeżeli jesteś zadłużony, nie powinieneś 
tego ukrywać przed rodziną i znajomymi – być 
może będą mogli Cię wesprzeć w tym trudnym 
czasie i podnieść na duchu, gdy będziesz tego 
najbardziej potrzebować.

Walka z długami to długi i trudny proces, 
ale możliwy do przejścia. Wszystkim zadłu-
żonym proponujemy prześledzić przykładowy 
plan działania:

1. Nie zaciągaj nowych zobowiązań
Najważniejszym krokiem jest zatrzymanie spi-
rali zadłużenia i niebranie kolejnych pożyczek 

czy kredytów. Uważa się, iż bezpieczna gra-
nica zadłużenia zostaje przekroczona, gdy 
nasze zobowiązania (raty pożyczek, dług na 
karcie kredytowej) są większe niż 1/3 osiąga-
nych dochodów. Osoby w spirali zadłużenia 
zazwyczaj żyją na krawędzi i często podejmują 
krytyczne decyzje: płacić ratę czy kupić jedze-
nie. Zaciąganie kolejnych pożyczek przyniesie 
tylko tymczasową ulgę, tak naprawdę ściąga 
dłużnika na finansowe dno.

2. Przygotuj dokładny bilans 
swoich wydatków i dochodów
Dokładna analiza finansowa pozwoli spoj-
rzeć na sytuację chłodnym i analitycznym 
okiem. Należy podliczyć wszystkie wpływy, 
konieczne wydatki i zobowiązania. Ile gotówki 
zostaje do dyspozycji? Czy długi przewyższają 
dochody? Ile jesteś w stanie spłacać co miesiąc 
wierzycielom? Wiedza dotycząca tych zagad-
nień jest niezbędna do późniejszych negocjacji 
z wierzycielami. 

3. Przeanalizuj swoje długi
Po analizie budżetu domowego trzeba dokład-
nie przyjrzeć się zobowiązaniom. Zacznij od 
skategoryzowania długów – na przykład: 
rachunki, pożyczki pozabankowe i pożyczki 
zaciągnięte w bankach. Następnie w każdej 
z kategorii wypisz wysokość zadłużenia i ter-
min spłaty oraz stan sprawy (na przykład: czy 
umowa została już wypowiedziana, a dług 
sprzedany do firmy windykacyjnej, czy sprawa 
jest w sądzie itd.).

W pierwszej kolejności warto spłacić mniej-
sze pożyczki lub zaległości, np. w rachunkach. 
Pozbycie się nawet kilku mniejszych długów 
pozwoli poczuć się pewniej i co najważniej-
sze – nie będą one więcej generować dodat-
kowych odsetek za opóźnienie.

4. Spróbuj dojść do porozumienia 
z wierzycielami
Ignorowanie wierzycieli na pewno nie jest 
najlepszym rozwiązaniem. Warto pod-
jąć dialog z wierzycielami i spróbować tak 
rozłożyć zobowiązanie, aby było realne do 

Gdy otwieram skrzynkę e-mail, wiem, że codziennie będzie w  niej czekać na mnie  
wiadomość: „Dzień dobry, mam ogromne długi, proszę o  pomoc”. Wśród różnych  
problemów naszych Klientów jednym z  najczęściej pojawiających się jest kwestia  
nawarstwionych pożyczek, które w  pewnym momencie stały się nie do spłacenia, 
a  spirala zadłużenia wciąga coraz bardziej, aż do momentu całkowitej niewypła-
calności. Jak do tego dochodzi? Co zrobić, aby jej uniknąć? Jak zachować się, gdy  
znajdziemy się w spirali długów? 
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spłaty. Należy pamiętać, że dla wierzyciela 
wstąpienie na drogę sądową to ostatecz-
ność i dodatkowe koszty, wobec czego wielu 
pożyczkodawców jest otwartych na podję-
cie negocjacji z dłużnikiem. W tym miejscu 
jest nam potrzebna wiedza, ile miesięcznie 
możemy spłacać, aby w tym kierunku pokie-
rować negocjacjami.

Jeżeli posiadasz długi związane z niezapła-
conymi rachunkami, niezwłocznie skontaktuj 
się z wierzycielem, przedstaw swoją sytuację 
i spróbuj rozłożyć zobowiązanie na raty.

Jeżeli sytuacja finansowa na to pozwala, 
warto postarać się o kredyt konsolidacyjny – 
jedna mniejsza rata powinna ustabilizować 
sytuację, nawet kosztem dłuższego spłacania 
swoich długów. 

5. Poznaj swoje prawa i korzystaj z nich
Powinieneś poznać swoje prawa jako dłuż-
nika i korzystać z nich. Wśród nich znajduje 
się między innymi: prawo do szczegółowych 
informacji na temat zadłużenia, prawo do kon-
sultacji swojej sprawy z prawnikiem, prawo do 
prywatności (wierzyciel nie ma prawa nacho-
dzić dłużnika w domu czy w pracy, nie może 
informować osób trzecich o sytuacji finanso-
wej dłużnika) czy prawo do wyboru kolejności 
spłaty zadłużenia.

Warto zgłosić się także do jednego z Ośrod-
ków Doradztwa Finansowego i Konsumenc-
kiego z  prośbą o  analizę umów pożyczek 
pod kątem ich zgodności z ustawą o kredycie 
konsumenckim – być może uda się w  ten 
sposób uzyskać tzw. kredyt darmowy. Jeżeli 
zawarta z instytucją finansową umowa jest 
niezgodna z prawem, konsument może złożyć 
oświadczenie o skorzystaniu z kredytu dar-
mowego – oznacza to, iż musi zwrócić tylko 
kapitał, który otrzymał, bez kosztów kredytu 
i odsetek.

6. Dodatkowa praca i „zaciskanie pasa”
Jeżeli sytuacja życiowa na to pozwala, warto 
podjąć dodatkowe zatrudnienie. Dodatkowe 
środki w budżecie pozwolą na ustabilizowanie 
sytuacji finansowej i być może za ich pomocą 
uda się spłacić mniejsze zobowiązania i uwol-
nić się w ten sposób od części długów. Z dru-
giej strony warto obciąć zbędne wydatki, 
najbardziej jak to możliwe – tylko oszczędne 
życie pozwoli spłacić nawarstwione zobowią-
zania i wyjść na prostą. 

DO KOGO PO POMOC?
W trudnej sytuacji finansowej warto poszukać 
darmowej pomocy prawnej w miejscu swojego 
zamieszkania. W każdym powiecie działają  

co najmniej dwa takie punkty. Informację 
o najbliższym punkcie można znaleźć:
• w starostwie powiatowym,
• w urzędzie gminy,
• w urzędzie miasta,
• na stronie:  

DarmowaPomocPrawna.ms.gov.pl.
Warto też skontaktować się z  jednym 

z Ośrodków Doradztwa Finansowego i Kon-
sumenckiego, które udzielają profesjonalnej 
i darmowej pomocy prawnej osobom w trud-
nej sytuacji finansowej. 

Jeżeli zaistniała sytuacja przytłacza rów-
nież psychicznie, należy niezwłocznie udać 
się po pomoc psychologiczną. Stres związany 
z  zadłużeniem może prowadzić nawet do 
depresji! W walce z długami dobra kondycja 
psychiczna ma niebagatelne znaczenie, spo-
tkania ze specjalistą pozwolą zaś nabrać odpo-
wiedniej perspektywy i spojrzeć na sytuację, 
w której się znaleźliśmy, w nowy sposób. 

W sytuacji gdy spirala zadłużenia przerosła 
wszelkie nasze możliwości, pozostaje zawsze 
postępowanie upadłościowe. 

KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK
specjalista ds. prawnych 
Ośrodek Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego w Krakowie
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W ychodząc naprzeciw potrzebie edu-
kacji ekonomicznej najmłodszych 

uczestników rynku finansowego, Sto-
warzyszenie Krzewienia Edukacji 
Finansowej opracowało autorski 
pakiet dla uczniów klas I–III szkół 
podstawowych „Myślę, 
decyduję, działam – 
finanse dla najmłod-
szych”. Może on zostać 
włączony w  program 
nauczania szkolnego 
z  uwagi na zgodność 
z podstawą programową, 
jak również stanowić 
materiał do indywidual-
nej nauki o  pieniądzach, 
zagadnieniach ekonomicz-
nych i finansowych.

Rozsądnego gospodarowa-
nia pieniędzmi i oszczędzania 
powinniśmy uczyć się od naj-
młodszych lat. Im wcześniej 
zaczniemy stosować w życiu 
pewne zasady i narzędzia, 
tym skuteczniej będziemy 
się nimi posługiwać. Dlatego 
im szybciej dziecko wkroczy w świat finan-
sów osobistych i nauczy się przedsiębiorczo-
ści, tym umiejętniej będzie gospodarowało 
pieniędzmi w dorosłym życiu i uniknie wielu 
problemów.

Nasz pakiet to idealna okazja do tego, aby 
przekazać wiedzę poprzez zabawę, odkry-
wanie, działanie i twórcze rozwiązywanie 
problemów. 

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla 
najmłodszych”:
• zapoznaje dzieci z podstawowymi poję-

ciami z zakresu ekonomii, uświadamia im 
istnienie szeregu instytucji finansowych, 
buduje wiedzę na temat pieniądza;

• rozwija doświadczenia i  umiejętności 
dzieci związane z  funkcjonowaniem 
w rzeczywistości finansowej;

• umożliwia osobiste przeżycie sytuacji 
edukacyjnych związanych z zarządzaniem 

pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, 
krytyczne czytanie tekstów związanych 
z pieniędzmi;

• rozwija umiejętności wartościowania 
i rozumienia humanistycznego wymiaru 
procesów finansowych i  namysłu nad 
wyborami związanymi z  finansowym 
wymiarem stylów życia;

• rozwija postawę krytycznego myślenia 
nad spotykanymi na co dzień zjawiskami 
kultury finansowej.

Pakiet oprócz kart pracy, wiedzy i  mate-
riałów dodatkowych zawiera poradnik dla 
nauczyciela.
• Koszt pakietu dla ucznia (3 lata nauki) –  

70 zł
• Koszt pakietu dla nauczyciela (3 lata 

nauki) – 110 zł
Zachęcamy do kontaktu ze Stowarzysze-

niem Krzewienia Edukacji Finansowej.
Więcej informacji na stronie www.skef.pl

W  ostatnich miesiącach edukacja zmieniła swoje oblicze.  
Zamknięcie szkół i  nauka zdalna wymusiły poszukiwanie  
nowych narzędzi edukacyjnych i stały się okazją do wykorzy-
stania nieco mniej konwencjonalnych źródeł wiedzy.

„Myślę, decyduję, działam – 
finanse dla najmłodszych”
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Drodzy Rodzice, 
Dziadkowie, Opiekunowie, 

Nauczyciele,
jeśli chcecie, aby 

najmłodsi uczestnicy 
rynku finansowego

stali się świadomymi 
i odpowiedzialnymi 
uczestnikami życia 

ekonomicznego,  
to zachęcamy do zakupu 

naszego pakietu  
i włączenia się w edukację 

swoich milusińskich. 
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Pogotowie dla zadłużonych –
strona dedykowana nadmiernie zadłużonym

DLACZEGO MY?
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wie-
dzy praktycznej pozycja SKEF i Ośrodków na 
rynku usług finansowo-prawnych w naszym 
kraju jest wyjątkowa. Jako jedyni od lat zajmu-
jemy się problematyką dotyczącą nadmier-
nego zadłużenia w Polsce, a także jesteśmy 
współorganizatorem powstania w 2007 roku 
organizacji pozarządowej – Europejskiej Sieci 
Zadłużenia Konsumenckiego (European Con-
sumer Debt Network) z siedzibą w Belgii. 

Do końca kwietnia 2020 r. dla naszych 
Klientów w Ośrodkach sporządziliśmy ponad 
350 wniosków o upadłość konsumencką, 
które w zdecydowanej większości zakończyły 
się pozytywnie. Z porad w naszych Ośrod-
kach korzysta rocznie blisko 2 tys. osób. 

DLA KOGO UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?
Brak majątku. Dla osób, które nie posiadają 
żadnego majątku – mieszkania, samochodu, 
działki, innej nieruchomości.

Niezależna przyczyna. Gdy zadłużenie 
powstało z niezależnych przyczyn, np. nagłej 
choroby, nieszczęśliwego wypadku, zwolnie-
nia z pracy, utraty lub znacznego zmniejsze-
nia się dochodów.

Względy humanitarne. Gdy zadłużony 
jest w tragicznej sytuacji życiowej, do której 

zalicza się m.in. wysoki poziom biedy, pode-
szły wiek, przewlekłą, ciężką chorobę umoż-
liwiającą dalszą pracę.

I dla pozostałych zadłużonych. Na mocy 
nowych przepisów dla osób, które wpadły 
w tzw. spiralę kredytową, upadłość będzie 
możliwa, jednak sąd zastosuje plan spłaty 
wierzycieli od 3 do 7 lat.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOT. UPADŁOŚCI 
KONSUMENCKIEJ
Na stronie zamieszczone zostały, w przy-
stępny sposób, odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania dotyczące postępowania 

upadłościowego. To 16 wybranych pytań 
i odpowiedzi, które pozwolą zrozumieć cały 
proces związany z przygotowaniem wniosku 
i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy mam 
szansę na upadłość?

REKOMENDACJE
Na stronie znajdują się także spisane histo-
rie naszych Klientów, które skończyły się dla 
nich sukcesem. Warto przeczytać, jak prze-
żyły to osoby, które zmagały się przez lata 
ze swoimi długami, i jaką ulgą dla tych osób 
była decyzja sądu o upadłości – postanowie-
nie sądu dające szansę na nowe, lepsze życie 
bez długów.

A MOŻE KTOŚ Z TWOJEJ RODZINY 
POTRZEBUJE POMOCY?
Masz problemy finansowe? Jesteś osobą 
zadłużoną? Myślisz o upadłości konsumenc-
kiej? Potrzebujesz porady prawnej? A może 
ktoś z Twojej rodziny potrzebuje pomocy? 
Przekaż adres tej strony i pomóż swoim bli-
skim wyjść z długów.

www.pogotowiedlazadluzonych.pl

W  ostatnim czasie SKEF zbudował nowoczesny one page skierowany do osób 
nadmiernie zadłużonych pod nazwą: Pogotowie dla zadłużonych. Teraz na stronie 
www.pogotowiedlazadluzonych.pl w  jednym miejscu mamy przystępnie podaną 
informację dotyczącą wszystkich aspektów związanych z problematyką upadłości 
konsumenckiej. Wchodząc na interaktywną mapę administracyjną Polski i klikając 
odpowiednie województwo, jesteśmy automatycznie przekierowywani na właściwy 
Ośrodek Doradztwa. Tam specjaliści wytłumaczą zawiłości postępowania sądowego 
i udzielą wszechstronnej pomocy w przygotowaniu wniosku do sądu upadłościowego. 
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finansowe abc

Jak sprawdzić 
majątek zmarłego?

POSZUKIWANIE MAJĄTKU ZMARŁEGO 
PRZED PRZYJĘCIEM SPADKU
Niestety dopóki nie posiadamy postanowie-
nia sądu o nabyciu spadku lub notarialnego 
poświadczenia dziedziczenia, nikt nie udzieli 
nam żadnych informacji dotyczących majątku 
zmarłego. W takiej sytuacji pozostają poszu-
kiwania na własną rękę.

Warto w  pierwszej kolejności przejrzeć 
dokumenty pozostawione przez zmarłego. 
Możemy się z nich dowiedzieć, czy spadko-
dawca pozostawił po sobie jakieś niespłacone 
długi. Jest to bardzo istotne, gdyż decydując 
się na przyjęcie spadku, dziedziczymy nie 
tylko aktywa, czyli nieruchomości lub pie-
niądze, lecz także pasywa w postaci długów. 

Jeżeli zmarły nie posiadał żadnych zna-
czących składników majątku, a mamy podej-
rzenia, że był zadłużony przed śmiercią 
(np. znaleźliśmy wśród dokumentów wezwa-
nia do zapłaty, pisma z firm windykacyjnych) 
warto rozważyć odrzucenie takiego spadku.

POSZUKIWANIE TESTAMENTU
Większość testatorów informuje swoich przy-
szłych spadkobierców, że testament istnieje 
i  gdzie go można znaleźć. W  sytuacji gdy 
nie mamy pewności, czy nasz spadkodawca 
takowy dokument sporządził, z pomocą przy-
chodzi Notarialny Rejestr Testamentów. Zbiór 
ten istnieje od 5 października 2011 r., a wpis 
do niego jest darmowy, dotyczy jednak tylko 
testamentów notarialnych.

Jeżeli chcemy sprawdzić, czy spadkodawca 
sporządził testament u notariusza, wystarczy 
udać się z odpisem aktu zgonu do dowolnej 
kancelarii notarialnej – tam uzyskamy infor-
mację, czy dany spadkodawca figuruje w reje-
strze. Jeżeli nasz spadkodawca sporządził 
testament notarialny, z rejestru dowiemy się 
o: numerze i dacie wpisu, dacie i miejscu spo-
rządzenia testamentu, nazwisku notariusza 
oraz danych kancelarii, w której znajduje się 
testament. Notariusz przechowuje testament 

przez okres 10 lat, następnie trafi on do sądu, 
a stamtąd do archiwum państwowego.

W przypadku testamentów odręcznych, 
jeżeli spadkodawca przed śmiercią nie poin-
formuje, iż taki dokument sporządził i gdzie 
się znajduje, istnieje ryzyko, że rodzina nigdy 
nie znajdzie testamentu lub odszuka go po 
wielu latach od otwarcia spadku. 

POSZUKIWANIE MAJĄTKU 
PO PRZYJĘCIU SPADKU
Jeżeli spadek nie wzbudza w nas podejrzeń, 
warto przyjąć go z dobrodziejstwem inwenta-
rza – odpowiedzialność zostanie ograniczona 
tylko do wysokości odziedziczonego majątku. 
Sporządzenie spisu inwentarza można zlecić 
komornikowi – wydaje się, iż jest to najlepsze 
rozwiązanie, gdyż posiada on szereg upraw-
nień, które ułatwiają poszukiwanie majątku. 
Komornik podejmie wszelkie środki, aby 
ustalić majątek po spadkodawcy, wysyłając 
zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców, do elektronicznych ksiąg wie-
czystych czy do Centralnej Informacji w celu 

ustalenia rachunków bankowych, skontaktuje 
się także z urzędem skarbowym. Należy jed-
nak liczyć się z kosztami: opłata sądowa od 
wniosku wynosi 100 zł, stała opłata u komor-
nika wynosi 400 zł, do tego dochodzą ewen-
tualne wydatki gotówkowe komornika przy 
dokonywaniu czynności oraz konieczność 
ponoszenia opłat za dokonanie wyceny 
poszczególnych składników majątku. 

Skorzystanie z usług komornika nie jest 
obligatoryjne – możemy podjąć się poszu-
kiwania majątku samodzielnie. Jeśli posia-
damy postanowienie sądu o nabyciu spadku 
lub notarialne poświadczenie dziedziczenia, 
mamy tytuł prawny, aby żądać udzielenia nam 
stosownych informacji o majątku zmarłego.

POSZUKIWANIE KONT BANKOWYCH 
SPADKODAWCY
Jeśli posiadamy postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku lub akt poświadczenia dzie-
dziczenia, wystarczy złożyć wniosek w dowol-
nie wybranej placówce banku lub SKOK (nie 
trzeba być jej Klientem). Bank lub SKOK po 

Relacje w rodzinie potrafią być bardzo skomplikowane. Czasami nie rozmawiamy z członkami 
nawet najbliższej rodziny przez lata. W sytuacji gdy dziedziczymy spadek i nic o nim nie 
wiemy, stajemy przed trudnym pytaniem: przyjąć go czy odrzucić? Jak sprawdzić majątek 
zmarłego? Jak szukać spadku?
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Przekaż 1%
podatku na SKEF

W płaty 1% podatku Stowarzyszenie 
(KRS: 0000053057) może przeznaczyć 

na wsparcie następujących działań:

SZKOLENIA I PROJEKTY Z ZAKRESU 
EDUKACJI FINANSOWEJ I KONSUMENCKIEJ
SKEF swoje wieloletnie doświadczenie wyko-
rzystuje m.in. w organizacji i prowadzeniu 
projektów i szkoleń z zakresu edukacji finan-
sowej i konsumenckiej. Zwracając szczególną 
uwagę na potrzeby konsumentów usług 
finansowych, swoje działania edukacyjne 
Stowarzyszenie kieruje do różnych grup wie-
kowych, realizując projekty – m.in.: „Żyj finan-
sowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu 
osobistym”, „Mistrzostwa Polski Młodych 
Ekonomistów”, „Myślę, decyduję, działam – 
finanse dla najmłodszych”, „Senior na Plus! 
Warsztaty z  edukacji finansowej dla osób 
55 plus”, „Bezpieczna rodzina – bezpieczny 
senior” itd. Tym, co wyróżnia SKEF spośród 
innych podmiotów, jest zakres merytoryczny 
proponowanych warsztatów. Priorytetem jest 
podnoszenie świadomości ekonomicznej, 
finansowej poprzez rozwijanie praktycznych 
umiejętności w  następujących obszarach: 
planowanie finansowe, zarządzanie finan-
sami osobistymi, budżet domowy, nadmierne 
zadłużenie itp.

FUNDUSZ STYPENDIALNY 
Celem funduszu jest wsparcie materialne 
m.in. studentów uczelni wyższych, studiują-
cych na kierunkach ekonomii, zarządzania, 
finansów, prawa i dziennikarstwa, którzy 
osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują 
się działalnością na polu naukowym i cha-
rytatywnym, oraz wychowanków domów 
dziecka podejmujących naukę w  szko-
łach wyższych na kierunkach, na których 

programy nauczania zawierają elementy 
ekonomii, finansów, zarządzania, prawa 
i dziennikarstwa.

Wszystkim Państwu, którzy dokonali 
wpłat w  latach poprzednich, serdecznie 
dziękujemy i ponownie prosimy o przekazy-
wanie 1% swojego podatku na rzecz SKEF. 
Zapewniamy, że wpłaty, które otrzymujemy, 
stanowią dla uczestników projektów reali-
zowanych w ramach środków pozyskanych 
z  1% ogromne wsparcie i  są dowodem na 
to, że wspólne nasze działania są potrzebne, 
konieczne i użyteczne.
Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę 1% 
podatku dochodowego na rzecz SKEF. Wię-
cej informacji o działalności Stowarzysze-
nia oraz bezpłatny program do rozliczenia 
PIT za rok bieżący znajdą Państwo na stro-
nie www.skef.pl

Stowarzyszenie Krzewienia 
Edukacji Finansowej

81-472 Gdynia, ul. Legionów 126
tel. 58 624 98 72

www.skef.pl e-mail: skef@skef.pl

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 2005 
roku jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu 
może pozyskiwać środki finansowe z  wpłat 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych. SKEF w szerokim zakresie 
działa na rzecz swoich Członków i  konsumentów usług 
finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą, 
wydawniczą i charytatywną. Uzyskane środki Stowarzyszenie 
przeznacza na wspieranie najbardziej potrzebujących, 
realizując programy w zakresie edukacji finansowej.

finansowe abc

Santander Bank Polska S.A. 
34 1090 1102 0000 

0001 1200 8689

TWÓJ
WSPIERA EDUKACJĘ FINANSOWĄ
I FUNDUSZ STYPENDIALNY

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków pochodzących 
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
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zweryfikowaniu naszych danych osobowych 
wysyła zapytanie do Centralnej Informacji. 
Następnie Centralna Informacja wysyła zapy-
tanie do wszystkich banków i SKOK-ów, które 
mają 3 dni robocze na udzielenie odpowiedzi.

Wnioskodawca uzyska pełną informację, 
która będzie zawierać:
1. wykaz podmiotów, które prowadzą lub 

prowadziły rachunek spadkodawcy, oraz 
jego numer (niestety nie uzyskamy infor-
macji o wysokości salda);

2. informację, czy rachunek jest nadal 
prowadzony;

3. informację, czy jest to rachunek wspólny;
4. informację o umowach rozwiązanych albo 

wygasłych z powodu śmierci posiadacza 
rachunku lub informację o braku dyspo-
zycji na rachunku w ciągu ostatnich dzie-
sięciu lat.
Koszt złożenia wniosku uzależniony jest 

od danego podmiotu – niektóre nie pobierają 
żadnych opłat, inne inkasują około 25–40 zł.

Niestety za pośrednictwem Centralnej 
Informacji nie dowiemy się, czy i gdzie spad-
kodawca miał rachunek w biurze maklerskim, 
polisy ubezpieczeniowe lub inwestycyjne albo 
jednostki uczestnictwa w funduszach inwe-
stycyjnych. Jedyne, co nam pozostaje, to 
wysłanie zapytania do wszystkich podmiotów 
i oczekiwanie na odpowiedź. 

JAK SZUKAĆ DŁUGÓW SPADKODAWCY?
Jeżeli przejrzenie dokumentów po spadko-
dawcy nie dało nam jednoznacznej odpo-
wiedzi co do wysokości zadłużenia, można 
sprawdzić BIK. Zgodnie z  art. 105 ust. 1 
pkt 2 lit. d ustawy Prawo bankowe już na 
etapie postępowania spadkowego sąd może 
wystąpić do BIK o raport dotyczący zobowią-
zań spadkodawcy. BIK może również udzielić 
informacji spadkobiercy. W tym celu należy 
przygotować wniosek wraz z dokumentami 
w postaci aktu zgonu spadkodawcy, postano-
wieniem sądu o nabyciu spadku lub notarial-
nym poświadczeniem dziedziczenia (należy 
przedstawić oryginał dokumentu lub kopię 
poświadczoną przez notariusza za zgodność 
z oryginałem). We wniosku należy podać 
dane spadkodawcy (imię i nazwisko, adres, 
PESEL, seria i nr dowodu osobistego/ pasz-
portu). Dokumenty te należy złożyć w Cen-
trum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK.

Poszukiwanie majątku po zmarłej osobie 
nie jest łatwe i może wiązać się ze sporymi 
problemami dla spadkobierców, dlatego jesz-
cze za życia warto uporządkować wszelkie 
sprawy i poinformować najbliższych o naszej 
sytuacji, nie ukrywając zadłużenia. 

KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK
specjalista ds. prawnych Ośrodek Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie
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krzyżówka – trenuj swoje szare komórki!

bezpłatna gazeta członków  
kasy stefczyka oraz skef

e-mail:  
czas.stefczyka@apella.com.pl 

www.kasystefczyka.pl 
www.stefczyk.info 

tel. 801 600 100
redaktor naczelny:  

Jadwiga Bogdanowicz
redaktor zarządzający:  

Łukasz Wróblewski
korekta: Bogumiła Kamola

kierownik produkcji:  
Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

studio: Jacek Łaski
wydawca:  
Apella S.A. 

81-472 Gdynia, ul. Legionów 126-128 
tel. 665 890 230 
ISSN 1730-8712

Wszystkich zainteresowanych gimnastyką mózgu zachęcamy do udziału w naszym 
nowym Konkursie Krzyżówkowym. Co miesiąc w „Czasie Stefczyka” będziemy publiko-
wać inną krzyżówkę oraz zadanie (pytanie) konkursowe. Startujemy już w tym numerze.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:
• rozwiązać krzyżówkę; 
• udzielić odpowiedzi na podane zadanie (pyta-

nie) konkursowe;
• wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy 

(jest on dostępny także na stronie www.kasa-
stefczyka.pl/konkursy);

• przesłać rozwiązanie krzyżówki wraz z odpo-
wiedzią na zadanie (pytanie) konkursowe na 
formularzu zgłoszeniowym.
Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna 

składać się maksymalnie z 300 słów. Zgłoszenia 
można przysyłać w wybrany przez siebie sposób:

• listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej – 
na adres: 

Apella S.A.
ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia

• elektronicznie – na adres: konkurs@apella.com.pl. 

W  przypadku zgłoszenia w  formie elektro-
nicznej należy przesłać zdjęcie uzupełnionego 
formularza wraz z rozwiązaniem krzyżówki oraz 
odpowiedzią na pytanie konkursowe. W treści 
e-maila należy wskazać, że dotyczy on zgłoszenia 
do Konkursu Krzyżówkowego i podać odpowiedni 
nr wydania „Czasu Stefczyka”. 

W lutym zadanie konkursowe brzmi: 
Opisz, gdzie i dlaczego najbardziej cieszy Cię zimowe obcowanie z naturą.

Na Twoje zgłoszenie czekamy w dniach 1–28. 
02.2021 r. 

Co miesiąc do wygrania w konkursie są trzy książki 
„Jancio Wodnik i inne nowele” Jana Jakuba Kolskiego. 

Zapraszamy i życzymy powodzenia!
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin kon-

kursu dostępne są na stronie www.kasastefczyka.pl 
/konkursy oraz w placówkach Kasy Stefczyka. 
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Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Krzyżówkowego 
Imię i nazwisko Uczestnika:

Adres zamieszkania Uczestnika:

Numer telefonu Uczestnika:

Adres e-mail Uczestnika (opcjonalnie):

Nr wydania „Czasu Stefczyka”:

Rozwiązanie krzyżówki:

Odpowiedź na pytanie konkursowe:

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

 Podpis Uczestnika Konkursu
Zgodnie z art. 13 RODO zostałem poinformowany, iż:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo

Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 (zwana dalej „Kasą”).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Kasy – iod@kasastefczyka.pl, tel. 801 600 100, adres korespondencyjny Kasy.
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostarczenia nagród, jak również 

w celach rozliczeniowych oraz opublikowania danych osobowych zwycięzców Konkursu na stronie internetowej kasastefczyka.pl, na łamach tytułu prasowego 
„Czas Stefczyka” oraz na portalach społecznościowych Kasy – na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych – 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także w celu ewentualnego prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Kasy oraz podmiotów powiązanych 
osobowo, kapitałowo lub systemowo z Kasą* oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to działania wykonywane są 
z prawnie uzasadnionym interesie SKOK – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą do zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego w Konkursie, 
przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych, a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Okresy te nie sumują się. 

5. Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a) RODO w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych.

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

7. Dane Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, a ponadto w przypadku wyrażenia przez Uczestnika Konkursu 
zgody na otrzymywanie informacji handlowych (zamieszczonej poniżej) konsekwencją przetwarzania będzie również otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji 
marketingowej na podany adres email lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących 
usług i produktów finansowych oferowanych przez Kasę oraz inne podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą, zgodnie z wymogami ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożnością uczestnictwa w Konkursie.
9. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Konkursu będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub 

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

 Podpis Uczestnika Konkursu
10. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu Krzyżówkowego dostępnym w placówkach Kasy i na stronie www.kasastefczyka.pl/promocje_i_

konkursy/konkurs_krzyzowkowy i akceptuję jego postanowienia.
11. Oświadczam, że jestem twórcą Odpowiedzi na pytanie konkursowe i posiadam do niej autorskie prawa majątkowe, a nadto, że Odpowiedź na pytanie konkursowe 

nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, znaków towarowych czy dóbr osobistych podmiotów trzecich.
12. Wyrażam nieograniczoną terytorialnie i czasowo, a także nieodpłatną zgodę na wykonywanie zdjęć podczas uroczystości wręczenia Nagród oraz na wykorzystanie 

mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora lub Kasy, w serwisie społecznościowym Facebook prowadzonym pod adresem 
facebook.com/kasastefczyka.pl oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl, a także w tytule prasowym „Czas Stefczyka” w relacjach z Konkursu, w przypadku 
gdy zostanę nagrodzony w Konkursie Nagrodą. 

 Podpis Uczestnika Konkursu
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na przesyłanie informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących nowych usług i produktów 
oferowanych przez Kasę, jak również innych podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) poprzez następujące kanały komunikacji elektronicznej:
 email  telefon  wiadomości SMS

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



150 zł
Zyskaj nawet

zwrotu co miesiąc! 

Płać kartą Visa za zakupy
Kupujesz i zyskujesz

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

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


