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Już po raz szesnasty SKEF 
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Życzymy Państwu, aby zbliżające się święta Wielkiej Nocy 
były radosne, spokojne i pełne zdrowia. 

Niech ten wielkanocny czas pozwoli Państwu 
wypocząć i nacieszyć się obecnością bliskich osób.
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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
24 lutego boleśnie zmieniła się nasza rzeczywistość. 
Nasza, bo trwająca na Ukrainie wojna zmieniła rów-
nież życie Polaków. Żadne kłamliwe tłumaczenia 
Rosji nie zmienią faktu, że kraj ten jest brutalnym 
agresorem, a nie wyzwolicielem. Nic nie zmieni 
faktu, że w bombardowanych ukraińskich szpitalach, 
szkołach, osiedlach mieszkaniowych giną cywile: 
dzieci, kobiety, seniorzy. Nic nie zmieni faktu, że trwa 
wędrówka milionów ukraińskich matek z dziećmi do 
Polski w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. 
Zryw Polaków poruszonych ogromem nieszczęścia 
naszych sąsiadów napawa nadzieją na lepsze dni. 
Niemniej legiony wolontariuszy poświęcających 
swój czas i dzielących się swoim domem potrzebują 
pomocy. Dlatego Kasa Stefczyka poprzez Fundację 
Stefczyka wspólnie z Fundacją Marcina Gortata 
MG13 wspierają zakup tego, co jest potrzebne zarów-
no mieszkańcom Ukrainy, którym w wielu miastach 
brakuje wody, żywności i leków, jak i jej obrońcom. 
Wspieramy transport darów na Ukrainę. Wspieramy 
też tych, którzy uciekli do naszej Ojczyzny przed 
piekłem wojny. Zachęcamy Członków naszej Kasy 
do wpłat opatrzonych tytułem „Darowizna na pomoc 
Ukrainie"  na specjalne subkonto, które utworzyli-
śmy – pieniądze zostaną w całości przeznaczone 
na działania związane z pomocą poszkodowanym 
wojną na Ukrainie.

Numer subkonta to:
24 7065 0002 0651 7535 9844 0001

liczby Kasy Stefczyka

7 100 000 000 zł
depozyty

6 140 000 000 zł
pożyczki

7 550 000 000 zł
aktywa

365
placówki

834 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA LUTY 2022 ROKU

Jedno kliknięcie
w link i...
wyczyszczone konto. 
Wałbrzyszanin 
stracił ponad 
70 tysięcy złotych
O tym, że nie wolno reagować na żadne prośby 
o zalogowanie się do konta bankowego, po-
danie numeru telefonu, hasła jednorazowego 
lub jakiegokolwiek identyfikatora do banku, 
wiadomo od dawna. Wciąż natomiast niektó-
rym brakuje czujności w  sytuacjach, w  któ-
rych złodziej pojawia się pozornie z dala od 
naszego konta bankowego. W lutym 76-letni 
wałbrzyszanin padł ofiarą takiego oszustwa 
internetowego. Mężczyzna otworzył link, 
który kusił szybkim i łatwym zarobkiem, nie-
stety zamiast zysku – z  jego konta zniknęło 
ponad 70 tysięcy złotych.

W ałbrzyscy policjanci prowadzą 
postępowanie w sprawie oszustwa, 

którego ofiarą padł 76-letni mieszkaniec 
miasta. Pokrzywdzony mężczyzna poin-
formował policjantów, że kilka dni temu 
otworzył link zamieszczony na stronie 
internetowej dotyczący możliwości szyb-
kiego zarobku. Warunkiem było wpłace-
nie kwoty w wysokości 900 zł. Pieniądze 
te miały następnie same „pracować na 
siebie”.

Wpłacając blisko tysiąc złotych i wypeł-
niając załączony do informacji formularz 
kontaktowy, 76-latek „przekazał” swoje 
podstawowe dane, adres e-mail i nr tele-
fonu. Już po kilku dniach z mężczyzną 
skontaktował się telefonicznie konsul-
tant, podający się za przedstawiciela firmy. 
Rozmówca przedstawił 76-latkowi wizję 
szybkiego i  łatwego zarobku. Przesłał 
seniorowi link, dzięki któremu – po jego 

otwarciu przez pokrzywdzonego – uzy-
skał dostęp do jego komputera. Następ-
nie wykonując polecenia „konsultanta”, 
mężczyzna zalogował się na stronę inter-
netową swego banku. To wystarczyło, aby 
oszust „wyczyścił” konto mieszkańcowi 
Wałbrzycha z ponad 70 tysięcy złotych.

Apelujemy o  szczególną ostrożność 
w kontaktach telefonicznych z osobami 
proponującymi świadczenie usług finan-
sowych. Bezwzględnie należy zweryfi-
kować tożsamość dzwoniącej osoby. Nie 
należy również ulegać namowom roz-
mówcy o zainstalowanie na swoim tele-
fonie, tablecie lub komputerze programu 
czy aplikacji do zdalnej obsługi urządze-
nia. Przekazując też swoje dane, umożli-
wiamy dostęp do kont bankowych oraz 
możliwość wykonywania na nich operacji 
finansowych.
Źródło: KMP w Wałbrzychu
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W ielkanoc to nie tylko radość z nadejścia 
wiosny, ale przede wszystkim ważne święto 

religijne. Przygotowujemy się do niego, zarówno 
uczestnicząc w wielkopostnych nabożeństwach, 
jak i porządkując swój dom oraz organizując 
rodzinne spotkania przy świątecznym stole. 
Staramy się też przygotować prezenty, szcze-
gólnie tradycyjnego „zająca” dla najmłodszych. 
W  związku z  tym warto zastanowić się nad 
finansami – pamiętamy bowiem, że zorganizo-
wanie świąt może być niemałym wydatkiem.

Dobrym rozwiązanym jest skorzystanie 
z oferty Kasy Stefczyka – Pożyczki Zaratka ze 
stałym oprocentowaniem. To atrakcyjna pro-
pozycja, z której chętnie korzystają Członkowie 
Kasy, kiedy ich domowy budżet wymaga dofi-
nansowania niewysokimi kwotami. To także 
oferta oparta na jasnych i czytelnych zasadach, 
która daje pewność stałej miesięcznej raty 
przez cały okres kredytowania. 

Jej zaletą jest to, że każdy może obliczyć 
wysokość miesięcznej raty dla oczekiwa-
nej kwoty pożyczki. Zasada jest prosta: za 
każdy pożyczony 1000 zł stała miesięczna 
rata wynosi 25 zł. Pożyczkę można otrzy-
mać w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł 
lub 4000 zł. Miesięczne raty dla tych kwot 
wynosić zatem będą odpowiednio: 25  zł, 
50 zł, 75 zł i 100 zł i nie zmienią się przez 
cały okres kredytowania.

Pożyczka Zaratka dedykowana jest oso-
bom nieposiadającym pożyczek lub kredytów 
w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku.

Przykład reprezentatywny z dnia 21.03.2022 r. 
dla Pożyczki Zaratka ze stałym oprocento-
waniem: Całkowita kwota kredytu wynosi 
4000,00 zł. Stała roczna stopa oprocentowa-
nia dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kre-
dytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 

7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
(RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania umowy – 
48  miesięcy, 47  miesięcznych rat równych: 
95,81 zł oraz ostatnia, 48. rata: 96,00 zł. Cał-
kowita kwota do zapłaty: 4599,07 zł, w tym 
odsetki: 599,07 zł. Decyzja kredytowa zależy 
od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

kasastefczyka.pl 
801 600 100  

(koszt wg taryfy operatora)

Na Wielkanoc mamy dla Ciebie
• Stała rata! Zawsze 25 zł miesięcznie 

za każdy pożyczony 1000 zł!

• Pożyczka Zaratka ze stałym 
oprocentowaniem, RRSO: 7,23%

Złóż wniosek na www.kasastefczyka.pl  
lub w placówce 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

Pożyczka Zaratka ze stałym oprocentowaniem dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla 
Członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
Minimalny i maksymalny okres spłaty Pożyczki Zaratka ze stałym oprocentowaniem wynosi 48 miesięcy. Symulacja ma cha-
rakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki zależy od indywidualnej oceny 
zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 21.03.2022 r. dla Pożyczki Zaratka ze stałym oprocentowaniem: Całko-
wita kwota kredytu wynosi 4000,00 zł. Stała roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu 
wraz z  kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
(RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 95,81 zł oraz 
ostatnia, 48. rata: 96,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 4599,07 zł, w tym odsetki: 599,07 zł.

Pożyczasz: 1000 zł 2000 zł 3000 zł 4000 zł

Spłacasz 
miesięczną ratę: 25 zł 50 zł 75 zł 100 zł

0 zł
PROWIZJI

Wielkanoc jest najważniejszym świętem całego chrześcijańskiego świata. To czas odradzającego się świata 
i nadziei. Dlatego tak ważne jest, szczególnie dla nas – Polaków, celebrowanie pamiątki Zmartwychwstania 
Pańskiego całymi rodzinami. Z tej okazji przygotowujemy na te dni szczególną oprawę, a Kasa Stefczyka 
może w tym pomóc dzięki Pożyczce Zaratka ze stałym oprocentowaniem (RRSO: 7,23%).

Atuty Pożyczki Zaratka 
ze stałym oprocentowaniem:
•	 0 zł prowizji
•	 niezmienna miesięczna rata – tylko 

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

3000 zł lub 4000 zł
•	 możliwość ustalenia dnia spłaty 

miesięcznej raty, np. tuż po 
otrzymaniu wynagrodzenia

Pożyczka Zaratka ze stałym 
oprocentowaniem na Wielkanoc
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Kasa Stefczyka, Fundacja 
Stefczyka i Fundacja 
MG13 pomagają Ukrainie 
i zachęcają do pomocy
Brutalna agresja Rosji na Ukrainę zaszokowała cały świat. 
Stanęliśmy w obliczu klęski humanitarnej oraz dramatów jed-
nostek, jakich nie widziało nasze pokolenie. Polacy przodują 
w niesieniu pomocy humanitarnej pokrzywdzonym w czasie 
wojny. Pomaga administracja państwowa, pomagają firmy, 
niespotykaną w historii pomoc niosą Polacy indywidualnie.

P olską granicę przekroczyły już blisko 2 miliony uchodźców z ogar-
niętej wojną Ukrainy (stan na 18 marca). Każdy z nich zasługuje na 

swoją szansę w Polsce. Każdy z nich powinien spotkać się z wyciągniętą 
przez nas pomocną dłonią. I tak właśnie się dzieje – Polacy ofiarnie 
niosą wsparcie Ukraińcom, którzy byli zmuszeni do porzucenia swojego 
dotychczasowego życia.

Wśród niosących pomoc jest wielu pracowników Kasy Stefczyka i Stef-
czyk Finanse. Kasa Stefczyka jako instytucja również aktywnie niesie 
pomoc naszym sąsiadom. We współpracy z Fundacją Marcina Gortata 
MG13, założoną przez polską gwiazdę NBA, zakupiliśmy i przeka-
zaliśmy środki potrzebne do funkcjonowania na terenie ogarniętego 
wojną kraju – sprzęt medyczny i wojskowe racje żywieniowe, które są 
niezbędne do utrzymania wysokiego morale obrońców Ukrainy i służą 
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zarówno wojskowym, jak i cywilom. Dary już trafiają do Ukraińców.  
– Nie możemy zostać obojętni w obliczu ogromnej tragedii humanitar-
nej, a przede wszystkim w obliczu ludzkich dramatów, jakie dzieją się 
tuż za naszą wschodnią granicą – mówi Krzysztof Lewandowski, członek 
zarządu Kasy Stefczyka. – Dlatego od początku wojny Kasa Stefczyka 
wraz z naszymi partnerami prowadzi działania zmierzające do wspar-
cia Ukrainy i uchodźców. Wspieramy zakup tego, co jest najbardziej 
potrzebne mieszkańcom, ale też obrońcom Ukrainy – dodaje. 

Profesjonalną aparaturę medyczną dostarczamy na Ukrainę we 
współpracy z gdyńskim Centrum Medycznym Dąbrowa-Dąbrówka. 
Dzięki wsparciu Kasy do oddziału SOR Centralnego Szpitala Miejskiego 
w Równem trafiają specjalistyczna aparatura pomagająca ratować ludzkie 
życie oraz środki medyczne. Zakupione zostały sterylizatory, narzędzia 
chirurgiczne oraz lekarstwa. Fundacja Stefczyka zareagowała na prośbę 
ukraińskich lekarzy, którzy w iście frontowych warunkach, codziennie 
zmagają się z niedoborem sprzętu i krzywdą wyrządzoną bezbronnym 
cywilom. 

Nawiązując współpracę z  miastem Tomaszów Lubelski, jednym 
z pierwszych miast, w których zatrzymują się uchodźcy po przekrocze-
niu granicy w Hrebennem – Kasa za pośrednictwem Fundacji Stefczyka 
wspiera organizację 100 transportów ze środkami dla poszkodowanych 
znajdujących się wciąż na Ukrainie. Fundacja im. Franciszka Stefczyka 
od przeszło 10 lat angażuje się w działania prospołeczne i akcje chary-
tatywne. Jej fundatorami są Kasa Stefczyka oraz Spółdzielczy Instytut 
Naukowy. Te i wiele innych realizacji mają jasny cel – pomoc ludziom. 
Z tego zawsze słynęliśmy i tę tradycję będziemy podtrzymywać. 

Dodatkowo Kasa prowadzi rekrutację pracowników pochodzących 
z Ukrainy, dając szansę na znalezienie pracy w Polsce. Ale oczywiście 
poszliśmy w naszych działaniach znacznie dalej.

Organizujemy miejsca pobytu dla rodzin z Ukrainy. We współpracy 
ze Spółdzielczym Instytutem Naukowym zapewniamy budynek miesz-
kalny w Sopocie dla 60 osób i kupujemy im wszystko, co niezbędne do 
zakwaterowania i mieszkania w Polsce. W Gdyni oddaliśmy do dyspo-
zycji dwóch rodzin ukraińskich mieszkanie, które dotychczas służyło 
pracownikom, którzy przyjeżdżali z wizytami służbowymi na Pomorze. 

Pragniemy także poinformować, że Fundacja Stefczyka uruchomiła 
specjalne subkonto, na które do końca kwietnia br. można wpłacać – 

w postaci darowizn i opatrzone tytułem „Darowizna na pomoc Ukra-
inie” – środki przeznaczone na pomoc dla Ukrainy. 

Wszystkie zebrane na subkoncie pieniądze zostaną w całości prze-
znaczone na działania związane z pomocą poszkodowanym wojną na 
Ukrainie. 

Numer subkonta to:

24 7065 0002 0651 7535 9844 0001
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc Ukrainie

Dane Fundacji:
Fundacja im. Franciszka Stefczyka

ul. Legionów 126-128
81-472 Gdynia
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Niezwykły festiwal dobra
Ponad 30 tysięcy złotych uzyskano podczas 24. Wenty Dobro-
czynnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Zebrane 
pieniądze wspomogą budowę nowego hospicjum w Olsztynie. 
Organizację wydarzenia wsparła Fundacja Stefczyka.
O lsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” im. św. Jana Pawła 

II już od 20 lat wynajmuje pomieszczenia na terenie Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Olsztynie, gdzie dysponuje tylko 20 łóżkami  
dla chorych wymagających opieki paliatywnej. W 2018 roku stowarzy-
szenie kupiło od miasta z 99-procentową bonifikatą 21-arową działkę 
przy ul. Metalowej 5. W tym pięknym miejscu otoczonym zielenią, wśród 
drzew, zostanie zbudowana nowa siedziba hospicjum z estetycznymi 
wnętrzami dostosowanymi do potrzeb pacjentów. Powstał już konkretny 
projekt. Żeby udało się zrealizować ten ambitny plan, potrzebne jest 
20 milionów złotych. Trwają starania o fundusze na tę wielomilionową 
inwestycję. Również bieżące potrzeby są ogromne. 

– Mamy komplet pacjentów, a właściwie nadwyżkę. To są pacjenci 
ciężko chorzy, często umierający. Chcielibyśmy zapewnić im jak najlep-
szą opiekę w godziwych warunkach – podkreślała prezes stowarzyszenia 
„Palium” Teresa Kocbach na antenie Radia Plus Olsztyn.

Stowarzyszenie zwróciło się o pomoc do Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Warmińskiej. Tak zapadła decyzja o tym, kto będzie beneficjentem tegorocz-
nej, XXIV wenty, która odbyła się w lutową niedzielę, w sali koncertowej Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie. Wzięło w niej udział ok. 200 osób.

Wentę rozpoczął występ scholi „Perełki wiary” z parafii św. Józefa 
w Olsztynie. Potem przyszedł czas na oficjalne przemówienia, po czym 

Paweł Burczyk, aktor filmowy znany m.in. z filmów „Zróbmy sobie 
wnuka”, „Ida”, „Listy do M. 4” czy seriali „Plebania” i „Kowalscy kontra 
Kowalscy”, rozpoczął licytacje.

– To był niezwykły festiwal dobra, które wylewa się z serc i budzi 
nadzieję tych, dla których przeznaczone są zebrane pieniądze. Jak 
zawsze Paweł Burczyk, który prowadził licytacje, wzbudzał emocje licy-
tujących, bawił uczestników poczuciem humoru, zabawnymi historiami 
i anegdotami – podkreśla prezes AK Archidiecezji Warmińskiej Wojciech 
Ruciński na www.archwarmia.pl.

Fanty na aukcje przekazało mnóstwo osób. Małżonka prezydenta RP 
Agata Kornhauser-Duda ofiarowała srebrną zawieszkę z onyksem – jej 
sprzedaż przyniosła najwyższą kwotę, aż 2,5 tys. zł. Za imponującą kwotę 
1,7 tys. zł wylicytowano dar abp. seniora Edmunda Piszcza – porcelanowy 
komplet kawowy ozdobiony bursztynami. Podobną kwotę uzyskano za 
spinki do mankietów przekazane przez Artura Chojeckiego, wojewodę 
warmińsko-mazurskiego. Te ostatnie były tak popularne, że wojewoda 
zdjął z mankietów drugi komplet, a wylicytował je starosta Andrzej 
Abako, starosta olsztyński.

Nazajutrz zakończyła się internetowa licytacja lotu nad Szlakiem 
Świętej Warmii. Za ten fant ufundowany przez starostę olsztyńskiego 
Andrzeja Abako darczyńca zapłacił 2312 zł.
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– Te ostatnie minuty były bardzo ekscytujące. Walka trwała do ostat-
niej chwili. Dziękuję za okazane serce i cieszę się, że po raz kolejny 
nasz dar przypadł do gustu uczestnikom wenty. My ze swojej strony 
gwarantujemy, że lotnicza wycieczka nad Warmią będzie niezapo-
mnianym przeżyciem  – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński  
(www.powiat-olsztynski.pl).

W podziękowaniu dla darczyńców – uczestników wenty wystąpiła 
Anna Broda, wokalistka, cymbalistka, kompozytorka, autorka tekstów. 
Gwiazdą wieczoru był Stanisław Sojka, wokalista jazzowy i popowy, pia-
nista, gitarzysta, skrzypek, kompozytor, aranżer, którego utwory, takie 
jak „Love Is Crazy”, „Cud niepamięci”, „Tolerancja (Na miły Bóg)” czy „Tak 
jak w kinie”, niejednokrotnie gościły na listach przebojów.

Fot. Krzysztof Kozłowski

 Wizualizacja nowej siedziby hospicjum w Olsztynie

 Gwiazdą wieczoru był Stanisław Sojka

 W podziękowaniu dla uczestników wenty wystąpiła Anna Broda

 Licytacje prowadził Paweł Burczyk
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Oferta dostępna dla nowych Klientów Kasy. Jeden Klient może posiadać jedną aktywną lokatę, którą może 
założyć w ciągu 2 miesięcy od zapisania się do Kasy. Szczegóły w placówkach Kasy i na kasastefczyka.pl.

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

3,2%
Aż

w skali roku

Oprocentowanie stałe  
na lokacie 2-miesięcznej

Lokata
Witaj w Kasie

Możesz ulokować  
nawet 50 000 zł

Załóż lokatę  
w placówce!

#16998 STEFCZYK Lokata witaj w kasie CS 202 Maly 205x290 +3 [DS] .indd   1 17.03.2022   20:33:07
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K onkurs ekonomiczny „Mistrzostwa Pol-
ski Młodych Ekonomistów” jest ogólno-

polskim konkursem realizowanym przez Sto-
warzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 
od 2006 r. Bieżąca edycja konkursu kierowana 
jest do uczniów szkół podstawowych z klas 
VII i VIII z terenu całej Polski. Co roku kon-
kurs poświęcony jest innej tematyce z obszaru 
zagadnień ekonomiczno-finansowych. Temat 
tegorocznej edycji konkursu brzmi: „Z cyber-
bezpieczeństwem na TY”. Celem konkursu 
jest edukacja młodzieży w zakresie tematyki 
cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do finan-
sów osobistych. Konkurs podzielony został na 
dwa etapy: eliminacje i finał. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy:
•	 wejść na stronę www.skef.pl – na której 

od dnia 21 marca 2022 r. udostępnione 

są materiały konkursowe (regulamin, 
formularz zgłoszeniowy z  zestawem 
zadań konkursowych, plakat oraz wykaz 
dodatkowych materiałów stanowiących 
wsparcie merytoryczne dla uczestników 
konkursu);

•	 zapoznać się z regulaminem XVI edycji 
konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych 
Ekonomistów”;

•	 wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz 
udzielić pisemnych odpowiedzi na zestaw 
zadań konkursowych;

•	 przesłać formularz zgłoszeniowy wraz 
z  zestawem zadań konkursowych na 
adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji 
Finansowej, 81-472 Gdynia, ul. Legionów 
126 z dopiskiem „Konkurs MPME” najpóź-
niej do dnia 22 kwietnia 2022 r. (decy-
duje data stempla pocztowego).
Spośród nadesłanych prac konkurso-

wych zostanie wyłonionych dwanaście 

prac z największą liczbą punktów. Ich auto-
rzy zostaną zaproszeni do udziału w finale 
konkursu, który odbędzie się w  dniach 
10–12 czerwca 2022 r. w Warszawie. Fina-
liści powalczą o atrakcyjne nagrody pie-
niężne o wartości 3000 zł, 2000 zł oraz 
1000 zł.

Patronat honorowy nad XVI edycją kon-
kursu objęła Krajowa Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa. Sponsorami 
konkursu są: Saltus Ubezpieczenia oraz Fun-
dacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. 
Patronat medialny nad konkursem objęły: 
„Gazeta Bankowa”, tygodnik „Sieci”, portal 
wGospodarce.pl oraz telewizja wPolsce.pl.

Dodatkowych informacji udziela p. Iwona 
Karmasz: 

tel. 58 624 98 76 
e-mail: ikarmasz@skef.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w konkursie.

Już po raz szesnasty Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji 
Finansowej organizuje konkurs ekonomiczny dla młodzieży 
„Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. W tym roku 
uczestnicy będą mogli wykazać się znajomością zagadnień 
związanych z cyberbezpieczeństwem. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody pieniężne. Przewidziano również nagrodę 
pieniężną dla nauczyciela.

Ruszyła XVI edycja konkursu
„Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”
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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”

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. 

W ychodząc naprzeciw potrzebie 
edukacji ekonomicznej najmłod-

szych uczestników rynku finanso-
wego, Stowarzyszenie Krzewienia 
Edukacji Finansowej opracowało 
autorski pakiet dla uczniów 
klas I–III szkół podstawo-
wych „Myślę, decyduję, 
działam – finanse dla 
najmłodszych”. Może 
on zostać włączony 
w  program nauczania 
szkolnego z  uwagi na 
zgodność z  podstawą 
programową, jak również 
stanowić materiał do indy-
widualnej nauki o pienią-
dzach, zagadnieniach eko-
nomicznych 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 finansów 
osobistych i nauczy się przedsiębiorczości, 
tym umiejętniej będzie gospodarowało pie-
niędzmi 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
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Warsztaty finansowe
dla najmłodszych
W  styczniu 2022 roku Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, realizując 
działalność edukacyjną, zaprosiło nauczycieli i uczniów mało licznych klas szkół z te-
renów małych miast oraz terenów wiejskich do udziału w nowym projekcie: „Warsz-
taty z zakresu edukacji finansowej”, realizowanego na podstawie autorskiego pakietu 
edukacyjnego pt. „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. Doświad-
czenie zdobyte podczas dotychczasowej realizacji projektu pokazało, że właśnie ci 
beneficjenci często nie mają możliwości wzięcia udziału w tego typu projektach.

W dniach 19–20 lutego 2022 roku odbyły się warsztaty metodyczne 
online dla wybranych drogą rekrutacji nauczycieli. Warsz-

taty prowadzone były przez pedagogów: dr hab. Małgorzatę 
Żytko, prof. UW; dr hab. Alinę Kalinowską-Iżykowską, prof. 
UWM; Ewę Kruk, SKEF – współautorkę pakietu dydak-
tycznego do edukacji finansowej dla klas I–III pt. „Myślę, 
decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” oraz Mag-
dalenę Nastrabasz, SKEF – koordynatora projektu. Tema-
tyka zajęć związana była z treścią pakietu edukacyjnego: 
cele i treści edukacji ekonomicznej u dzieci, metody edukacji 
ekonomicznej i metody pracy – założenia pakietu edukacyjnego, 
zagospodarowanie przestrzeni w klasie, scenariusze wybranych zajęć 
i zadań domowych, współpraca z rodzicami. Nauczyciele zaproszą 
i będą zachęcać do współpracy przy realizacji zajęć całą rodzinę 
ucznia. Doświadczenia SKEF pokazują, że współpraca z rodzicami 
i ich wsparcie bardzo korzystnie wpływa na udział w projekcie oraz 
zaangażowanie ucznia. Na zakończenie warsztatów odbyła się pro-
jekcja filmu instruktażowego zrealizowanego na potrzeby wsparcia 
nauczycieli zainteresowanych realizacją zajęć na podstawie pakietu.

W ramach realizowanego projektu w okresie marzec – maj 2022 
roku uczniowie wezmą udział w co najmniej 10 godzinach zajęć 
pozalekcyjnych w zaproponowanych przez organizatora projektu 
obszarach; na podstawie wybranych kart pracy i zadań domowych 
z pakietu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” zdo-
będą oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności ekonomiczne i finan-
sowe z zagadnień związanych między innymi z: historią pieniądza 
i wymianą barterową, oszczędzaniem, planowaniem i zarządzaniem 

pieniędzmi, gospodarstwem domowym, przedsiębiorstwem, reklamą 
towarów, wzajemną pomocą w trudnych sytuacjach. Wezmą udział 

w konkursie wiedzy finansowej, otrzymają nieodpłatnie pakiety 
edukacyjne, upominki oraz dyplomy na zakończenie projektu. 
Za aktywny udział w warsztatach, zaangażowanie podczas 
opracowywania prac domowych uczniowie będę mieli moż-
liwość otrzymywania SKEFIAKÓW – umownych pieniędzy 
projektowych, które po zakończonych zajęciach będą mogli 

wymienić na złotówki. 
Nauczyciele, oprócz wsparcia merytorycznego w postaci 

warsztatów metodycznych, otrzymają nieodpłatnie pakiet i porad-
nik dla nauczyciela oraz wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia 
pozalekcyjne. 

Oprócz realizowanej równolegle drugiej edycji trzyletniego pro-
jektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”  – 
to kolejna propozycja ze strony SKEF, która daje szansę zainteresowa-
nym nauczycielom na poznanie i wprowadzenie nowatorskich metod 
nauczania, np. poprzez rozmowy w kręgu, zadania grupowe, wyjścia 
w teren, stymulowanie aktywności poznawczej dzieci, rozwiązywa-
nie zadań matematycznych, których treści dają możliwość poznania 
języka finansów, łączenia tematów finansowych z programem szkol-
nym (pakiet jest zgodny z podstawą programową). 

Mamy nadzieję, że propozycja udziału dzieci w  warsztatach, 
dzięki którym zdobędą dodatkową, praktyczną wiedzę i  umie-
jętności z  zakresu edukacji finansowej, będzie stanowiła atrak-
cyjną ofertę zarówno dla nauczycieli, jak  i  rodziców w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym.
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W trosce o utrzymanie dobrych relacji człon-
kowskich, z chęci informowania Członków 
o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka oraz 
zgodnie z przyjętymi zasadami ładu kor-
poracyjnego Zarząd Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka przedstawia informację dotyczącą 
działań Zarządu Kasy w lutym 2022 roku.

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie

LUTY 2022
W  lutym posiedzenia Zarządu Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
odbyły się cztery razy:
– 1 lutego,
– 8 lutego,
– 15 lutego,
– 22 lutego. 
Zagadnienia, które były omawiane na 
posiedzeniach Zarządu, dotyczyły oceny 
bieżącej sytuacji Kasy, opracowania 
i wprowadzenia stosownych procedur 
bezpieczeństwa związanych z zapewnie-
niem 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 posze-
rzyła się o możliwość wystąpienia o kre-
dyt 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 następują-
cych przedsięwzięć:

 ○ wsparcie finansowe 24. Wenty Dobro-
czynnej Akcji Katolickiej Archidiece-
zji Warmińskiej, której celem było 
zebranie środków dla Olsztyńskiego 
Stowarzyszenia Hospicyjnego – wy-
darzenie (koncert) miało miejsce 
20 lutego 2022 r.;

 ○ cykliczne zasilenie rachunków IKS pię-
cioraczków ze Środy Wielkopolskiej;

b) sytuacji w placówkach sprzedażowych 
z uwzględnieniem aspektu dotyczą-
cego budowania i umacniania więzi 
członkowskiej, a także jeszcze lepszego 
reagowania na potrzeby Członków 
Kasy:
 ○ Dla bezpieczeństwa transakcji 
wprowadzono dodatkowy element 
uwierzytelniania transakcji kartą 
płatniczą w Internecie: e-hasło. Po-
twierdzanie płatności odbywa się za 
pomocą e-hasła oraz kodu SMS. Aby 
transakcje w Internecie były jeszcze 
bardziej bezpieczne, używa się tzw. 
silnego uwierzytelniania. Polega ono 
na łącznym zastosowaniu dwóch nie-
zależnych elementów autoryzacji – no-
wym elementem uwierzytelniania jest 
e-hasło:

 D składa się ono z 6 cyfr;
 Dmożna je zdefiniować tylko w  ban-
kowości elektronicznej, co zapewnia 
dodatkową poufność;

 Dnadanie lub zmiana e-hasła również 
jest silnie uwierzytelniana (kodem 
SMS po zalogowaniu do bankowości 
elektronicznej).

Silne uwierzytelnienie nie będzie stoso-
wane między innymi w następujących 
przypadkach:

 D transakcje cykliczne – silnego uwierzy-
telnienia wymaga jedynie transakcja 
inicjująca płatności cykliczne;
 D transakcje e-commerce wykonane to-
kenem GPay – od 16 października trans-
akcje te będą traktowane przez organi-
zację VISA jako uwierzytelnione – nie 
będzie konieczności uwierzytelniania 
ich e-hasłem ani kodem SMS;
 D transakcje w Internecie, które nie są 
procesowane w standardzie 3-D Se-
cure – nie wszyscy sprzedawcy stosują 
standard bezpieczeństwa 3-D Secure.

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

nolitych wzorów następujących 
druków:

Z arząd Kasy kontynuuje posiedzenia Zarządu z zachowaniem środków ostrożności – posie-
dzenia odbywają się w formule mieszanej, stacjonarnie oraz przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
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 D Informacja ogólna dotycząca kre-
dytu hipotecznego Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka; 

b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i  parametrów następujących 
produktów: 
 DPożyczka Gotówkowa,
 De-Lokata dla przedsiębiorczych 
Tandem,
 De-Lokata Specjalna terminowa,
 De-Lokata terminowa VIP,
 DLokata dla przedsiębiorczych Tandem,
 DLokata na nowe środki,
 DLokata na nowe środki PLUS,
 DLokata Specjalna terminowa,
 DLokata terminowa nieodnawialna,
 DLokata terminowa VIP,
 DLokata Udziałowa,
 De-Lokata nieodnawialna,
 De-Lokata odnawialna,
 DLokata Dwuletnia progresywna SKO-
KOWA PLUS,
 DLokata SKOKOWA;

c) zmiany wysokości stopy oprocento-
wania pożyczek/kredytów aktywnych 
z oprocentowaniem opartym o stawkę 
WIBOR 6M;

d) podwyższenia wartości oprocentowa-
nia maksymalnego pożyczek i kredy-
tów w związku z podwyższeniem war-
tości stopy referencyjnej przez RPP; 

e) zatwierdzenia dokumentacji i proce-
dur regulujących pracę w Kasie Stef-
czyka: PR20/01 Procedura zawierania 
i  monitorowania umów outsourcin-
gowych – wydanie VII; Metodyki ana-
lizy zdolności kredytowej i weryfikacji 
dokumentacji kredytowej Spółdziel-
czej Kasy Oszczędnościowo-Kredyto-
wej im. Franciszka Stefczyka – wyd. 
XXX i XXXI; PR02.04.01/45 Instrukcja 
zawierania umów pożyczkowych/linii 
pożyczkowych w Kasie Stefczyka dla 
Członka Kasy (klient indywidualny) 
drogą elektroniczną (zdalną) – wyd. I; 
Metodologia kredytów gospodarczych – 
Zasady udzielania pożyczek i kredytów 
gospodarczych oraz zasady przyjmowa-
nia zabezpieczeń rzeczowych w Spół-
dzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka – wyd. 
XVII i XVIII; Metodyki analizy zdolności 
kredytowej i weryfikacji dokumentacji 
kredytowej Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka  – wyd. XXX; Standardy 
dokumentacji kredytowej w Kasie Stef-
czyka – wyd. XXII; PR08.02/01 Proce-
dura weryfikacji dokumentacji o źró-
dle i wysokości dochodów – wyd. XIII; 
PR16.05/01 Zasady zarządzania ryzy-
kiem stopy procentowej w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej  
im. Franciszka Stefczyka – wyd. V.

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. 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, zarządza-
nie finansami osobistymi, budżet domowy, 
nadmierne zadłużenie itp.

FUNDUSZ STYPENDIALNY 
Celem funduszu jest wsparcie materialne 
m.in. studentów uczelni wyższych, studiu-
jących na kierunkach dot. ekonomii, zarzą-
dzania, finansów, prawa i dziennikarstwa, 

którzy osiągają dobre wyniki w  nauce, 
legitymują się działalnością na polu nauko-
wym i  charytatywnym, oraz wychowan-
ków domów dziecka podejmujących naukę 
w  szkołach wyższych na kierunkach, na 
których programy nauczania zawierają ele-
menty 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. 
Więcej informacji o działalności Stowarzy-
szenia oraz bezpłatny program do rozlicze-
nia PIT za rok bieżący znajdą Państwo na 
stronie 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.

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

PODATKU NA RZECZ SKEF MOŻNA
WPŁACAĆ NA RACHUNEK

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
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2 000 000 zł
na własne cztery kąty

Nawet do

RRSO: 6,91%

Kredyt Hipoteczny

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

Spełnij marzenie o własnym domu lub mieszkaniu!

Kredyt Hipoteczny w Kasie Stefczyka dostępny dla osób posiadających środki na wkład własny w wysokości mini-
mum 10%, wymóg ten dotyczy przeznaczenia środków na zakup nieruchomości na rynku wtórnym. W pozostałych 
przypadkach obowiązuje wkład własny min. 20%. Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej (oprocentowanie oparte o WIBOR 6M – 
zmiana stopy może nastąpić raz na 6 miesięcy). Umowa o Kredyt Hipoteczny wymaga zabezpieczenia hipoteką wierzytelności 
wynikającej z umowy. Do uzyskania Kredytu Hipotecznego niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia 
oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę.
Dla kredytu powyżej 500 000 zł wymagany staż członkowski powyżej 12 miesięcy.
RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

#16813 STEFCZYK CS_201_M kredyt hipoteczny (6,91%) prasa 205x290 [AD2].indd   1 17.02.2022   10:43:15



Wykorzystaj swój PIT za 2021 rok i wnioskuj 
o Pożyczkę Gotówkową.
•	 Bez zbędnych formalności, prosto i wygodnie.

•	 Możesz pożyczyć do 50 000 zł, a pierwszą ratę spłacić nawet za 60 dni.

•	 Przygotuj PIT-11 lub PIT-40A oraz dowód osobisty.

•	 Z propozycji możesz skorzystać do końca czerwca 2022 r.

O pożyczkę na PIT można wnioskować w placówce lub pod numerem telefonu 801 600 100 (koszt połączenia 
wg taryfy operatora). Więcej informacji na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl.

Przedstawiona procedura dokumentowania przychodu dostępna jest tylko dla Członków uzyskujących 
akceptowalny przez Kasę dochód. 

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. RRSO oznacza rzeczywistą roczną 
stopę oprocentowania. 

 OFERTA
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N ikt nie lubi wypeł-
niać formularzy, a już 

szczególnie tych związa-
nych z  rocznym zezna-
niem podatkowym. Jed-
nak z czasem dostaliśmy 
dużo narzędzi, by ułatwić 
sobie to zadanie. Obecnie 
rozliczaniem się z  fisku-
sem zajmuje się urząd 
skarbowy, a  nam pozo-
stanie tylko zaakceptować 
przesłane zeznanie podat-
kowe, chyba że wolimy to 
zrobić sami lub musimy 
uwzględnić dodatkowe 
odliczenia. Jednak infor-
macje o dochodach PIT-11 
i PIT-40A wcale nie muszą 
w związku z tym lądować 
na dnie szuflady. Można 
je także wykorzystać przy 
ubieganiu się o pożyczkę 
w  Kasie Stefczyka. Omi-
jamy wtedy konieczność 
wypełniania i przedstawia-
nia różnych dokumentów 
czy zaświadczeń.

Kasa Stefczyka wprowa-
dziła możliwość wniosko-
wania o Pożyczkę Gotów-
kową (RRSO: 27,94%) na 
prostych zasadach. PIT-11 
oraz PIT-40A informują 
o  tym, jakie mieliśmy 
dochody w  ciągu ubie-
głego roku, dlatego gdy 
staramy się o  Pożyczkę 
Gotówkową, nie musimy 
przedstawiać innych doku-
mentów potwierdzających 
nasze dochody. Formal-
ności więc zredukowano 
do minimum i Kasa może 
na podstawie informacji 
podatkowej oraz dowodu 
osobistego wydać decyzję 
kredytową. Pamiętać jed-
nak należy, że Kasa zawsze 
może prosić o  przed-
stawienie dodatkowych 
dokumentów.

Co roku otrzymujemy PIT-y podsumowujące nasze 
roczne dochody. Dzięki nim możemy się rozliczyć 
z fiskusem. Warto jednak pamiętać, że ten dokument 
może nam także ułatwić otrzymanie pożyczki  
w Kasie Stefczyka.

Z PIT-em łatwiej
o pożyczkę



Prowizja nie do przebicia

ZWYCIĘSKIEZWYCIĘSKIEZWYCIĘSKIE

Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Maksymalna kwota pożyczki dostęp-
na bez wychodzenia z domu wynosi 100 tys. złotych. Pożyczka Fit bez wychodzenia z domu dostępna jedynie dla Klientów Kasy Stefczyka. Decyzja 
kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.   
Przykład reprezentatywny z dnia 14.03.2022 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 83 840 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania 
dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 160 zł) wynosi 8%. Rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania (RRSO): 8,35%. Czas obowiązywania umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 1101,05 zł oraz ostatnia, 107. rata: 1100,63 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty: 117 811,93 zł, w tym odsetki: 33 811,93 zł.

• Pożyczysz nawet 160 000 zł  
• Absolutne 0 zł prowizji
• Weź Pożyczkę Fit 

z możliwością spłaty pierwszej 
raty nawet za 60 dni

• Konkurencyjne,  
niskie RRSO: tylko 8,35%

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

#16998 STEFCZYK CS_202_M FIT 205x290+3spad [DS].indd   1 17.03.2022   20:22:37
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P łatności przez Internet stają się coraz 
popularniejsze. Obecnie w  ten spo-

sób nabyć można praktycznie wszystko, 
od codziennych zakupów spożywczych, 
przez odzież, sprzęt komputerowy, aplikacje 
na urządzenia mobilne czy bilety lotnicze 
lub do kina. Można nawet opłacić usługi,  
np. kurs taksówką czy odbiór kanałów telewi-
zyjnych, a także uregulować należny podatek. 
Stąd konieczność stałego zwiększania bez-
pieczeństwa tych transakcji i wprowadzania 
coraz to nowszych i skuteczniejszych sposo-
bów ochrony finansów użytkowników sieci.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, 
Kasa Stefczyka w marcu wprowadziła nowy 
sposób uwierzytelniania transakcji dokony-
wanych przez Internet kartą płatniczą Visa. 
Wszystko po to, aby były one jeszcze bar-
dziej bezpieczne: wprowadzono jednoczesne 

Powszechność dostępu do Internetu oraz aplikacji mobilnej wymaga szczególnej uwagi, 
jeśli chodzi o  bezpieczeństwo. Poprzez sieć przechodzi bowiem wiele wrażliwych danych, 
informacji; wśród nich są m.in. nasze dane osobowe, korespondencja czy przelewy środków 
płatniczych. Kasa Stefczyka szczególną wagę przykłada do zapewnienia bezpieczeństwa 
finansów i transakcji płatniczych wykonywanych przez Klientów. Właśnie dlatego od marca 
stosowane jest nowe zabezpieczenie transakcji kartą płatniczą w Internecie: e-hasło.

Bezpieczeństwo płatności
w Kasie Stefczyka

stosowanie dwóch niezależnych elementów 
autoryzacji. Nowym sposobem uwierzytel-
niania transakcji jest e-hasło, czyli 6-cyfrowy 
kod, który funkcjonuje już teraz jednocześnie 
z autoryzacją transakcji dokonywaną kodem 
przesłanym SMS-em.

Podsumujmy: od 1 marca transakcje doko-
nane kartą płatniczą Visa Kasy Stefczyka są 
uwierzytelnianie w następujący sposób:
1. potwierdzenie transakcji poprzez wprowa-

dzenie nowego 6-cyfrowego e-hasła;
2. wpisanie przesłanego SMS-em kodu;
3. przekazanie transakcji do autoryzacji.

Należy pamiętać, żeby przed dokonaniem 
płatności przez Internet kartą Visa Kasy Stef-
czyka zdefiniować e-hasło dla karty płatni-
czej. Można to zrobić tylko w serwisie ban-
kowości elektronicznej Kasy, po wybraniu 
zakładki „Karty”, a następnie „Ustaw/ Zmień 

e-hasło”. Użytkownik karty definiuje jedno 
e-hasło dla wszystkich swoich kart w Kasie 
Stefczyka.

Warto pamiętać, że silne uwierzytelnie-
nie nie będzie stosowane między innymi 
w przypadku:
•	 transakcji cyklicznych – silnego uwierzytel-

nienia wymaga jedynie transakcja inicjująca 
płatności cykliczne;

•	 transakcji e-commerce wykonanych toke-
nem GPay – od 16 października transakcje te 
będą traktowane przez organizację Visa jako 
uwierzytelnione – nie będzie konieczności 
uwierzytelniać ich e-hasłem ani kodem 
SMS;

•	 transakcji dokonywanych przez Internet, 
które nie są procesowane w standardzie 
3-D Secure – nie wszyscy sprzedawcy sto-
sują standard bezpieczeństwa 3-D Secure.
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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.

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST
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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 74 lub 58 624 98 72  
e-mail: prawnik@skef.pl

ODFiK w Gdyni czynny:
wtorek 12.00 – 14.00 
środa 8.00 – 11.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

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.

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 od-

powiedź uzyskamy, 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.

Joanna Kobus-Michalewska

Radca prawny

R
EK

LA
M

A 
N

R
 1

87
6



 HISTORIA

WWW.KASASTEFCZYKA.PLCZAS STEFCZYKA20

N astępnie stalinowscy komuniści (skupieni w Polskiej Partii Robotni-
czej) przystąpili do walki z Polskim Stronnictwem Ludowym i Pod-

ziemiem Niepodległościowym oraz do zmarginalizowania i wchłonięcia 
Polskiej Partii Socjalistycznej. Zanim nie pozbyli się całkowicie konku-
rencji politycznej przy pomocy represji i oszustw wyborczych, nie byli 
w stanie zdusić odradzającej się po wojnie przedsiębiorczości. Janusz 
Kaliński w pracy Następstwa „bitwy o handel” (1947–1948) zauważył, że 
władze zdawały sobie sprawę z konieczności szybkiego uruchomienia 
handlu jako ważnego ogniwa zaopatrzenia. W piśmie, skierowanym do 
Zarządu Stowarzyszenia Kupców Polskich w Lublinie, Prezydium PKWN 
(Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego) stwierdziło: „PKWN 
pomimo dużych trudności wojennych utrzymał zasadę wolnego han-
dlu, gdyż tylko ta zasada naszym zdaniem powinna się przyczynić do 
najlepszego zaspokojenia poważnej części potrzeb ludności, która nie 
zostanie zaspokojona przydziałem artykułów po cenach państwowych”. 
Hilary Minc, komunistyczny minister przemysłu, przemawiając na sesji 
Krajowej Rady Narodowej 3 maja 1945 r., deklarował: „Jeżeli chodzi 
o dziedzinę handlu, rzemiosła, drobnego i średniego przemysłu, to rząd 
stoi na stanowisku, że równolegle do rozwoju spółdzielczości restytucja 
inicjatywy prywatnej zniszczonej przez rabunek niemiecki jest rzeczą 
pożądaną i konieczną”.

Poparcie dla odradzającej się inicjatywy prywatnej w handlu było też 
wyrazem taktyki komunistów, dążących do neutralizacji niektórych 
grup społecznych. Po chłopstwie, któremu zaoferowano ziemię z par-
celowanych majątków obszarniczych, przyszła kolej na mieszczaństwo. 
Formalnie zapewniono mu ważne pozycje w handlu, rzemiośle i drob-
nej wytwórczości. Odpowiedzią kupiectwa było energiczne przystąpie-
nie do tworzenia sieci sklepów i hurtowni w całym kraju.

KONIEC POZORÓW
Jednak stalinowscy działacze cały czas postulowali pełne upaństwo-
wienie i centralizację gospodarki. Oznaczało to konflikt nie tylko 
z siłami politycznymi uznającymi prymat własności prywatnej (Pol-
skie Stronnictwo Ludowe), lecz także popierającymi dominującą rolę 
spółdzielczości (Polska Partia Socjalistyczna). Rozprawa z tymi konku-
rencyjnymi koncepcjami stała się możliwa po „zwycięskich” dla PPR, 
czyli sfałszowanych, wyborach do sejmu w 1947 r.

Podczas plenum Komitetu Centralnego PPR, które odbyło się 13 i 14 
kwietnia 1947 r., Minc – ten sam, który dwa lata wcześniej uznał rozwój 
spółdzielczości i inicjatywy prywatnej za konieczny – ostro zaatakował 
te sektory. Stwierdził, że dochody przemysłu państwowego są w dużym 
stopniu przechwytywane, co miało grozić odrodzeniem kapitalizmu 
w Polsce. Dla zapobieżenia temu ogłosił „bitwę o handel”.

ROZPRAWA Z „PRYWACIARZAMI”
2 czerwca 1947 r. uchwalono ustawy: w sprawie zwalczania drożyzny 
i nadmiernych zysków w obrocie handlowym; o obywatelskich komi-
sjach podatkowych i lustratorach społecznych; o zezwoleniach na pro-
wadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych. Na mocy tych 
ustaw każdy właściciel sklepu mógł być skazany na 5 lat więzienia 
i 5 mln zł grzywny m.in. za zbyt wysokie – zdaniem władz komuni-
stycznych – ceny towarów i obroty. Powołano Biuro Cen, które ustalało 

wysokość marż oraz ceny maksymalne na artykuły przemysłowe. 
Sklepy prywatne miała zastąpić sieć Państwowych Domów Towaro-
wych (PDT), a do wyeliminowania tzw. prywaciarzy wykorzystano 
Komisję Specjalną do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospo-
darczym. Władze państwowe zaczęły narzucać ceny poszczególnych 
towarów. Swoimi represjami komuniści spowodowali, że większość 
prywatnych przedsiębiorców wycofała się z handlu. Jednocześnie 
elementem „bitwy o handel” była reorganizacja instytucji spółdziel-
czych, które tylko formalnie zachowały swój pierwotny charakter, 
a w rzeczywistości stały się przedsiębiorstwami państwowymi, które 
zdominowały handel hurtowy. W miastach spółdzielniami zarządzała 
Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem”, na wsiach Centrala Rol-
niczych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, a całością działalności 
kierował Centralny Związek Spółdzielczy, faktycznie kontrolowany 
przez komunistów.

W trakcie „bitwy o handel” obrót towarowy został w zasadzie prze-
jęty przez sektor państwowy, który kontrolował niemal całość handlu 
hurtowego i 40% detalicznego, a liczba prywatnych sklepów spadła 
z ponad 134 tys. w 1947 r. do poniżej 78 tys. w 1949 r. (szacunki strony 
internetowej Muzeum Historii Polski). Pojawiły się stałe trudności 
w zaopatrzeniu w towary pierwszej potrzeby. Wprowadzono w prak-
tyce model gospodarki oparty na sowieckich wzorach, którego jednym 
z przejawów były stałe kolejki w sklepach, a także trwały w czasie PRL 
proceder zakupów „spod lady”, czyli po znajomościach i za łapówki.

MACIEJ BOGDANOWICZ

 Sklep spożywczy nr 1 Gminnej Spółdzielni we wsi Sobienie-Jeziory. 
Ekspedientka Genowefa Kurek obsługuje stojące w kolejce klientki; 1978 r. 

Po początkowych deklaracjach trójsektorowego rozwoju polskiej gospodarki 
komuniści przystąpili do wdrażania sowieckiego modelu ekonomii centralnie 
sterowanej. Wcześniej, bo zaraz po zakończeniu II wojny, zaczęto przejmować 
na własność państwa duże majątki, fabryki i przedsiębiorstwa.
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22 kwietnia 1920 – założenie Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warsza-
wie. Powstało dekretem Naczelne-
go Wodza, Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. Jego organizatorem 
i pierwszym dyrektorem był płk Bro-
nisław Gembarzewski. Początki były 
skromne. Podstawą zbiorów placów-
ki były militaria z założonego w 1919 
Muzeum Wojsk, prezentującego kolek-
cję z okresu I wojny światowej i część 
zbiorów wojskowych Muzeum Naro-
dowego. Do tego dochodziły z biegiem 
czasu kolekcje prywatne, w których 
zachowały się pamiątki i przedmioty 
związane z  chwalebnymi dziejami 
polskiego oręża: militaria, mundury, 
dokumenty, obrazy, mapy i zdjęcia. 
Przed wybuchem II wojny światowej 
muzeum miało w  swoich zbiorach 
kilkadziesiąt tysięcy eksponatów 
i było największą tego typu placówką 
w Polsce. W czasie wojny i okupacji 
Niemcy przeprowadzili rabunek co 
cenniejszych eksponatów, natomiast 
pozostała część została zmagazyno-
wana w kilku niewielkich pomieszcze-
niach. W najokazalszych salach wy-
stawowych hitlerowcy urządzili skład 
i magazyn sprzętu Waffen SS. Do dziś 
zachowała się na jednych z odrzwi 
plakietka z nazwą ówczesnego „go-
spodarza” pomieszczeń muzealnych. 
Dzisiaj wśród swoich eksponatów 
placówka posiada m.in. takie perełki, 
jak: krzyżacki relikwiarz zdobyty pod 
Grunwaldem, szabla Stefana Batorego, 
siodło Stefana Czarnieckiego, mundur 
Józefa Piłsudskiego, samochód pan-
cerny „Kubuś” z powstania warszaw-
skiego, a także inną broń białą i palną 
oraz uzbrojenie ochronne od X do XXI 
wieku, ekwipunek wojskowy, sztanda-
ry, odznaki, ordery, jak również sprzęt 
mechaniczny, m.in. broń pancerną, 
samoloty, sprzęt pływający.
Źródło: muzhp.pl/A.F.
Na zdjęciu: Gmach Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie, 1934 r. 

16 kwietnia 1927 – pierwsza trans-
misja radiowa hejnału z wieży ko-
ścioła Mariackiego w Krakowie. 
Pierwszą rozgłośnią radiową nada-
jącą codzienny program była stacja 
próbna Polskiego Towarzystwa Ra-
diofonicznego, która rozpoczęła emi-
sję 1 lutego 1925. Inauguracja konce-
sjonowanej stacji należącej do spółki 
Polskie Radio nastąpiła 18 kwietnia 
następnego roku w Warszawie. Au-
dycje były nadawane od godziny 
17 do 23. Program składał się m.in. 
z koncertów, odczytów oraz audycji 
dla dzieci. Pod koniec 1926 Polskie 
Radio miało około 47 tys. abonentów 
i przystąpiło do organizacji rozgło-
śni regionalnych. Pierwsza z  nich 
rozpoczęła działalność w Krakowie 
w lutym 1927. W Wielką Sobotę tego 
roku radiostacja krakowska nadała 
program ogólnopolski, w którym po 
raz pierwszy zabrzmiał hejnał z wie-
ży kościoła Mariackiego. Stał się on 
sygnałem krakowskiej stacji. Kolejne 
rozgłośnie regionalne: w Poznaniu, 
Katowicach i  Wilnie przyczyniły 
się znacznie do wzrostu popularno-
ści radia w międzywojennej Polsce. 
Przypomnijmy, że kościół Mariacki, 
mający dwie wieże, był miejscem 
ważnym dla Krakowa. Z  wyższej, 
zwanej hejnalicą przed wiekami 
strażnik miejski trąbką dawał sygnał 
rano do otwierania, zaś wieczorem do 
zamykania bram grodu, ale nie tylko. 
Trąbił na alarm, gdy dostrzegł pożar 
lub zbliżającego się wroga. Według 
legendy pewnego razu, gdy Tatarzy, 
którzy bardzo często napadali na po-
łudniową Polskę, doszli pod Kraków, 
strażnik zaczął grać hejnał. Zdążono 
zamknąć bramy miejskie, ale tatar-
ska strzała przebiła gardło polskiego 
hejnalisty, nim skończył melodię. Na 
pamiątkę tego zdarzenia melodia już 
zawsze urywa się.
Źródło: 
muzhp.pl/ BW/ wikimedia.org

19 kwietnia 1979 – próba wysadze-
nia w  powietrze pomnika Lenina 
w  Nowej Hucie. Był to największy 
pomnik Lenina w  Polsce, w  latach 
1973–1989 stał w południowej części 
alei Róż. Z dwóch ładunków, podłożo-
nych w nocy z 18 na 19 kwietnia 1979 
pod nogami pomnika, wybuchł tylko 
jeden – pod prawą stopą, która była 
lekko uniesiona i nie podtrzymywa-
ła ciężaru postaci z metalu. Odpadło 
kilka fragmentów obcasa. Po próbie 
wysadzenia objęto go całodobowym 
nadzorem. Zamach na pomnik po-
traktowano jako sprawę polityczną 
i  już 18  kwietnia wszczęto szeroko 
zakrojone śledztwo prokuratorskie. 
Trwało ono dwa lata, w jego ramach 
przesłuchano 664 osoby, nie przynio-
sło ono jednak rozwiązania sprawy 
i do dziś nie jest jasne, kto targnął się 
na pomnik wodza komunizmu. Szero-
ko zakrojone śledztwo nie dało efek-
tów. Władze próbowały znaleźć kozła 
ofiarnego i chciały przypisać zamach 
przestępcy oskarżonemu o  zamor-
dowanie milicjanta. Postać z punktu 
widzenia propagandy była dobra, ale 
brakowało jakichkolwiek dowodów. 
Gdy sprawa uległa przedawnieniu, 
do podłożenia ładunków przyznał 
się Andrzej Szewczuwaniec, działacz 
NSZZ „Solidarność” 80. Nie wszyscy 
jednak uznają jego relacje za wiary-
godne. Niektórzy, tak jak ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski, przypuszczają, że 
cała ta sprawa była albo prowokacją, 
albo epizodem w wewnętrznych roz-
grywkach partyjnych. Przemawiać za 
tym może fakt, że pomnikowi nic się 
nie stało. Ostatecznie Lenin, mimo 
że był interesującym dziełem sztuki, 
został usunięty w grudniu 1989, by po 
pewnym czasie stanąć w miasteczku 
osobliwości pod Sztokholmem, które-
go właścicielem jest szwedzki milioner 
Big Bengt Erlandsson.
Źródło: muzhp.pl/ KM/ wikimedia.org
Na zdjęciu: panorama Nowej Huty
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I gnacy Łukasiewicz był więc osobą znacz-
nie bardziej wszechstronną, niż wskazuje 

na to obraz ze szkolnych podręczników  – 
asystenta aptekarskiego ślęczącego nad de-
stylacją ropy naftowej. Przyszły wynalazca, 
przedsiębiorca i  dobroczyńca urodził się  
8 marca 1822 r. w Zadusznikach pod Mielcem 
w  zubożałej rodzinie szlacheckiej o  patrio-
tycznych tradycjach. Był to ormiański ród 
przyjęty do polskiego herbu Łada. Po śmier-
ci ojca  – uczestnika powstania kościusz-
kowskiego  – młody Ignacy porzucił naukę 
w  gimnazjum w  Rzeszowie i  podjął pracę 
w  aptece w  Łańcucie jako praktykant. Na-
stępnie pracował jako pomocnik aptekarski 
w Rzeszowie. W tym czasie działał na rzecz 
niepodległości Polski. W  1845 r. nawiązał 
znajomość z  Edwardem Dembowskim i  zo-
stał zaprzysiężony jako agent Centralizacji 
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 
na Rzeszów, w  której działał bardzo aktyw-
nie. 19 lutego 1846 r. został aresztowany ra-
zem ze współpracownikami. Aresztowanie 
uniemożliwiło wybuch powstania w Rzeszo-

wie. Następnie został osadzony we Lwowie. 
Został zwolniony z  więzienia 27 grudnia 
1847  r. Pozostał jednak cały czas pod stałą 
obserwacją policji.

NOCNA OPERACJA I PIERWSZA KOPALNIA
W  latach 1850–1852 studiował na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

przy którym funkcjonowało studium farma-
ceutyczne, a  także w  Wiedniu, gdzie uzyskał 
tytuł magistra farmacji. Po studiach wrócił do 
Lwowa. Podjął pracę w aptece i razem z Janem 
Zehem prowadził badania nad ropą naftową. 
W  owym czasie popularnym produktem ap-
tecznym było, sprowadzane z  Włoch, Oleum 
Petrae album – specyfik będący oczyszczoną 
ropą naftową, używany jako lek na różne do-
legliwości. Chłopi na Podkarpaciu natomiast 
znali ropę, której używali w  postaci mazi do 
smarowania wozów, czasami też jako leku przy 
odmrożeniach, przeciw świerzbowi, w reuma-
tyzmie, a także jako środek przeciw robakom. 
Pomysł, aby destylować ropę naftową, miał 
powstać przypadkiem. Jedna z anegdot mówi, 
że pewnego dnia do lwowskiej apteki, w której 
pracował Łukasiewicz, przyszedł karczmarz 
spod Borysławia, który przyniósł ze sobą be-
czułkę ropy, z  propozycją, by zacząć pędzić 
z  niej wódkę. Kiedy usłyszał, że to niemożli-
we, wyszedł zawiedziony, zostawiwszy beczkę 
na ladzie. Tak trafiła do aptekarzy. Pierwsze 
doświadczenia pokazały jednak, że co prawda 

wódki z niej nie będzie, ale da się z niej zrobić 
znacznie więcej. Łukasiewicz, po oczyszcze-
niu ropy naftowej, uzyskał naftę świetlną. Sto-
sowane do tej pory lampy oliwne nie nadawa-
ły się do nafty i wymagały przekonstruowania. 
Lampę przystosowaną do nowego paliwa, pod 
kierunkiem Łukasiewicza, skonstruował miej-
scowy blacharz – Adam Bratkowski. Pierwsza 

skonstruowana przez Łukasiewicza lampa 
rozświetliła wystawę apteki. 31 lipca 1853  r. 
jest symboliczną, oficjalną datą narodzin 
przemysłu naftowego w Polsce. Po raz pierw-
szy zastosowano w praktyce oświetlenie naf-
towe podczas pilnej nocnej operacji w szpita-
lu powszechnym na lwowskim Łyczakowie. 
Wieczorem tego dnia do apteki Piotra Mikola-
scha przybiegł pielęgniarz Bronisz ze Szpitala 
Głównego, na polecenie doktora Zaorskiego. 
Koniecznie chciał widzieć się z  magistrem 
Łukasiewiczem. Szczęśliwie Ignacy Łukasie-
wicz przebywał jeszcze w  laboratorium. Bro-
nisz przekazał mu prośbę chirurga, aby pilnie 
dostarczył do szpitala lampy, gdyż konieczne 
było przeprowadzenie nocnej operacji. Nie 
można było czekać do rana, bowiem  – zda-
niem lekarzy  – pacjent Władysław Chołecki 
nie przetrwałby nocy. Łukasiewicz zapakował 
do skrzyń swoje lampy i  niezwłocznie udał 
się do szpitala. W niedługim czasie sala ope-
racyjna rozbłysła światłem. Doktor Zaorski 
przeprowadził skomplikowaną operację. Pa-
cjent powrócił do zdrowia. Za zgodą dyrekcji 
szpitala w ciągu najbliższych dni zawieszono 
w  salach nowe oświetlenie  – lampy naftowe. 
Na początku 1854 r. Ignacy Łukasiewicz prze-
niósł się do Gorlic, aby być bliżej terenów ro-
ponośnych. Wspólnie z Tytusem Trzecieskim 
i  Karolem Klobassą-Zrenckim w  Bóbrce koło 
Krosna założył pierwszą na świecie spółkę 
naftową, a  dwa lata później kopalnię ropy 
naftowej w Ulaszowicach. Na terenie kopalni 
Bóbrka doskonalił technikę wiercenia otwo-
rów wydobywczych, wprowadził do użytku 
wiertnicę ręczną, a później wiertnicze maszy-
ny parowe. Już w 1854 r., w gorlickiej dzielnicy 
Zawodzie – na skrzyżowaniu ulic Węgierskiej 
i  Kościuszki  – zapłonęła pierwsza na świecie 
uliczna lampa naftowa. Wraz z  okolicznymi 
właścicielami terenów roponośnych Łukasie-
wicz zaczął zakładać pierwsze spółki naftowe, 
które powstały w następnych latach w rejonie 
Gorlic, Jasła i Krosna. Założył także pierwszą 
na świecie kopalnię ropy naftowej w  Bóbrce 
koło Krosna (spółka naftowa Trzecieski-Łu-
kasiewicz) – kopalnia jest czynna do dzisiaj. 
W  1857 r. otworzył rafinerię w  Klęczanach 
koło Nowego Sącza. Z  wydobywanej w  tym 

Ignacy Łukasiewicz kojarzony jest powszechnie jako wynalazca lampy 
naftowej. Jednak Sejm, podejmując uchwałę o  ogłoszeniu roku  2022 
Rokiem Ignacego Łukasiewicza, przypomniał, że w  tym właśnie roku 
obchodzimy 200-lecie urodzin i  140-lecie śmierci pioniera przemysłu 
naftowego, filantropa i działacza niepodległościowego.

Nie tylko lampa

Tworzone przez Łukasiewicza kasy 
zapomogowe były pierwszymi takimi 

instytucjami w Europie, które zabezpieczały 
robotników na wypadek choroby czy 

inwalidztwa. W kopalni Bóbrka założył „kasę 
bracką” – nowoczesny system ubezpieczeń 

społecznych robotników.
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miejscu ropy produkował naftę, smary, oleje 
smarne i asfalt. Rok później zamieszkał w Ja-
śle, gdzie otworzył aptekę na północnej pie-
rzei Rynku. Rok 1859 zaznaczył się tragicznie 
w życiu Łukasiewicza z powodu śmierci córki 
Marianny. Był to także rok przeprowadzki do 
Polanki pod Krosnem, gdzie po spłonięciu ra-
finerii założył kolejną. Łukasiewicz sam nie 
uczestniczył w  powstaniu styczniowym, ale 
wspierał je finansowo i  pomagał tym, którzy 
musieli się po powstaniu ukrywać. W  roku 
1865 kupił pod Krosnem wieś Chorkówka 
i  przyległy folwark Leśniówka, gdzie założył 
nowoczesną rafinerię. W latach 1868–1881 Łu-
kasiewicz zainicjował powstanie kilku kopal-
ni nafty w  Beskidzie Dukielskim (Ropianka, 
Wilsznia, Smereczne) i  w  Gorlickiem (Ropa, 
Wójtowa). Produkował wówczas dwa gatunki 
nafty (tzw. olej solarowy oraz olej fotogeno-
wy). Kiedy zatrudnił uznanych inżynierów 
i rozpoczął odwierty za pomocą świdrów, stał 
się międzynarodowym autorytetem. Swoje 
wyroby sprzedawał hurtowo m.in. do Austrii 
i Stanów Zjednoczonych.

W roku 1877 zorganizował we Lwowie kon-
gres naftowy oraz utworzył w Gorlicach Krajo-
we Towarzystwo Naftowe. W 1880 r. stanął na 
czele tego towarzystwa, broniącego interesów 
przedsiębiorstw naftowych w kraju przed biu-
rokracją zaborców. Z  jego inicjatywy zostało 
wydane pierwsze polskie czasopismo nafto-
we – dwutygodnik „Górnik”.

„Na zapoczątkowanym przez Łukasiewi-
cza procesie destylacji ropy naftowej bazuje 
współcześnie wiele gałęzi przemysłu che-
micznego, kosmetycznego i  nowoczesnych 
technologii. Także dzisiaj jest patronem prze-
mysłu naftowo-gazowniczego i  rafineryjne-
go w Polsce, a Jego dziedzictwo powinno być 
mocno i  stale rozwijane oraz propagowane 
w Europie i na świecie” – czytamy w sejmowej 
uchwale dotyczącej ustanowienia patronów 
roku 2022.

GULDENY DROGOWE I KASY BRACKIE
Łukasiewicz jako pierwszy na świecie wyko-
rzystał na skalę przemysłową korzyści, jakie 
daje ropa naftowa. Bardzo sprawny organiza-
tor, z czasem dorobił się na ropie naftowej du-
żego majątku. Był również wielkim społeczni-
kiem. Inicjował budowę dróg i mostów, szkół, 
szpitali itd., finansował wiele inicjatyw z wła-
snej kieszeni, walczył z biedą i alkoholizmem 
w  regionie, tworzył kasy zapomogowe i  fun-
dusze emerytalne. Dążył do rozwoju rodzące-
go się przemysłu naftowego, nie skupiając go 
całkowicie w swoich rękach, lecz namawiając 
i pomagając w tworzeniu również innych firm. 
Otworzył leczniczy zakład kąpielowy jodowo-
-bromowy, w Chorkówce kaplicę dla miejsco-
wej ludności, a  w  miejscowości Zręcin ufun-
dował ze swoim wspólnikiem kościół w stylu 
neogotyckim. W Chorkówce z żoną prowadzi-
li wzorcowe gospodarstwo. Na remont dróg 
w powiecie krośnieńskim przeznaczył własne 
pieniądze, dlatego drogi te nazywano „bruko-

wanymi guldenami”. Tamtejsze drogi i mosty 
były najlepsze w całym zaborze austriackim.

Utworzył Towarzystwo Zaliczkowe w  Kro-
śnie. Tworzone przez Łukasiewicza kasy zapo-
mogowe były pierwszymi takimi instytucjami 
w Europie, które zabezpieczały robotników na 
wypadek choroby czy inwalidztwa. W kopalni 
Bóbrka założył „kasę bracką”  – nowoczesny 
system ubezpieczeń społecznych robotników. 
Każdemu pracownikowi potrącał z pensji 3%, 
w  zamian za to robotnicy mieli bezpłatne 
leczenie i  lekarstwa, a  także wypłacane cho-
robowe oraz dożywotnią rentę w  przypadku 
inwalidztwa. Udzielał do tego protekcji i  po-
mocy finansowej chłopskim synom podejmu-
jącym naukę w szkołach średnich i uczelniach 
wyższych. Nie powinien dziwić więc fakt, że 
przez szeregowych pracowników nazywany 
był Ojcem Ignacym. Założył, prowadzoną 
przez żonę Honoratę, Szkołę Koronkarską 
dla dziewcząt w  Chorkówce. Czynił też sta-
rania o  założenie szkoły górniczej w  Bóbrce. 
Wyrażał pogląd, że lepiej dać 99% niepotrze-
bującym, aniżeli jednego potrzebującego omi 

nąć. Jego przyjaciel, poseł i  współpracownik 
August Gorayski określił go jednym celnym 
zdaniem: „Wielu było świetniejszych, gło-
śniejszych ludzi od niego, ale o  cnotliwszego 
trudno”. Za działalność charytatywną papież 
Pius IX nadał mu tytuł szambelana papieskie-
go i  odznaczył Orderem Świętego Grzegorza 
Wielkiego. Pod koniec życia został wybrany 
do Sejmu Galicyjskiego.

Ignacy Łukasiewicz zmarł 7 stycznia 1882 r. 
w wyniku ciężkiego zapalenia płuc. Został po-
chowany na cmentarzu w Zręcinie, wsi leżącej 
w dolinie rzeki Jasiołki, w powiecie krośnień-
skim. Mimo że pierwszy szyb naftowy w Pen-
sylwanii został zbudowany dopiero 5 lat po 
otwarciu kopalni Łukasiewicza, Amerykanie 
za ojca tej dziedziny uważają kanadyjskiego 
geologa. Od 1974 r. Politechnika Rzeszowska 
nosi imię Ignacego Łukasiewicza. W kwietniu 
2019 r. utworzona została Sieć Badawcza Łu-
kasiewicz, skupiająca kilkadziesiąt polskich 
instytutów badawczych.

MACIEJ BOGDANOWICZ

 Portret Ignacego Łukasiewicza pędzla Andrzeja Grabowskiego (1833–1886)
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Z wracam się z  apelem do kobiet na całym 
świecie. Nie możemy pozostać obojętne wo-

bec wojny na Ukrainie, która z dnia na dzień po-
chłania coraz więcej ofiar, także wśród ludności 
cywilnej. Przypadający 8 marca Międzynaro-
dowy Dzień Kobiet to jedno z  najważniejszych 
świąt w  Rosji. Wykorzystajmy tę szczególną 
okazję, by zwrócić się do wszystkich kobiet 
w Rosji z apelem o powstrzymanie toczącej się 
na Ukrainie wojny. Poprośmy je o to, by dla po-
koju i życia, jako matki, żony, córki rosyjskich 
oficerów i żołnierzy uczestniczących w inwa-
zji na Ukrainę, wystąpiły w dniu swego święta 
przeciw dalszemu rozlewowi krwi  – wezwała 
Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, za-
chęcając do włączania się do akcji #Rosyjskie-
KobietyZatrzymajcieWojnę.

Nie byłoby ojców, synów, dziadków, gdyby 
nie kobiety. To one posiadają moc rodzenia 
i  utrzymywania życia, ale także kształtowa-
nia postaw, nadawania kierunku rozwoju.  
To od zdrowia moralnego kobiet, ich dojrza-
łości i  świadomości serc zależy to, jaka bę-
dzie rodzina, jak uformowane zostaną dzieci, 
a  wreszcie i  społeczeństwo. Bo od tego, czy 
kobiety są prawdziwie kobietami, zależy ukon-
stytuowanie prawdziwego męstwa u mężczyzn. 
Kryzys kobiecości (oczywiście męskości także) 
zawsze rzutuje na kryzys rodziny i postaw spo-
łecznych. O ogromnie rozległej roli kobiet pisał 
św.  Jan Paweł II w  „Liście do kobiet” (1995), 
wskazując, że w nowej rzeczywistości, w obli-
czu współczesnych zagrożeń, to one uczestni-
czyć będą aktywnie w procesie „humanizacji”. 
Z kolei tuż po zakończeniu II wojny światowej 
prymas August Hlond wygłosił w  1946 r. po-
ruszającą homilię w kościele Matki Bożej Zwy-

cięskiej w  Warszawie, w  którym podkreślił, 
że „kobieta polska będzie filarem moralnej 
tężyzny narodu”. Słowa te niezwykle mocno 
odbijają się w wydarzeniach naszych ostatnich, 
tragicznych dni:

Kobieta polska przeszła w ubiegłych latach 
głębokie przeobrażenie społeczne. Straciwszy 
wszystko, zastosowała się z  godnością do naj-
prostszych form bytowania. Zrównawszy się 
z niedostatkiem powszechnym, zagłębiła się nie-
wieścim instynktem w psychikę nędzarza, pojęła 
jego duszę. Jakżeż jasne stały się dla niej papie-
skie zasady o sprawiedliwości i miłości społecz-
nej! Toteż niewiasta polska poszła z  kobiecym 
wzruszeniem w tłok nędzy, by się dzielić sercem, 
duchem, otuchą, puszką amerykańską, caritaso-
wą odzieżą. Miłosierdzie chrześcijańskie i służ-
ba bliźniego stały się jej powołaniem. Szerzy się 
wśród kobiet zmysł społeczny, rośnie poczucie 
odpowiedzialności za losy bliźniego i  wspólno-
ty. Kobiety polskie! Apostolstwem społecznym 
odbijajcie dalej człowieka zwątpieniu, a przy-
szłość narodu proletaryzmowi. Dobrze czyniąc, 
szerzcie katolicką myśl społeczną, głoście ufność 
i otuchę, wzmacniajcie chrześcijańską nadzieję, 
budujcie solidarność polską, gruntujcie w  du-
szach braterstwo, zgodę i miłość.

Czyż wielka odpowiedzialność nie spoczy-
wa dzisiaj na ramionach kobiety rosyjskiej? 
To ich synowie i mężowie są dziś bestialskimi 
narzędziami Putina. To oni bombardują, strze-
lają do cywilów, gwałcą kobiety i mordują dzie-
ci. W obliczu tej barbarzyńskiej wojny, trawią-
cej Ukrainę oraz wielkiej ofiarności, jaką otacza 
ją Polska, Pierwsza Dama RP zdecydowała się 
zaapelować do kobiet z tej trzeciej strony – wro-
ga. Bo o  ile do niedawna społeczeństwo ro-

syjskie utrzymywane było w  swojej ciasnej, 
kłamliwej, putinowskiej propagandzie, o tyle 
teraz otrzymuje coraz więcej jednoznacz-
nych sygnałów o  rosyjskim ludobójstwie. 
Do matek dzwonią z ukraińskiego frontu ro-
syjscy żołnierze, pojmani przez armię ukra-
ińską. Mówią, jaka jest prawda, i  proszą, by 
powstrzymały te barbarzyńskie działania. 
Takich nagrań jest coraz więcej. Na jednym 
z nich rosyjski czołgista z płaczem prosi matkę 
o reakcję:

Mamo… ja nie wiem. Ty… dzwoń do WKU. 
Domagaj się prawdy! Tylko lud jest w  stanie 
zatrzymać tę wojnę. Nasi po prostu bombar-
dują ludność cywilną. (…) Nas Putin zdradził, 
rozumiesz? On nas porzucił. On nas z biletem 
w jedną stronę wysłał… 9 tys. chłopaków zgi-
nęło. Oni tutaj jak nawóz leżą, mamo. Ich nie 
chcą zabierać. Tylko wy możecie zatrzymać 
tę wojnę. (…) Zbuntujcie się, nie wiem, zróbcie 
coś. Mamo!

Do matek, żon, sióstr i  babć woła też 
Pierwsza Dama Rzeczypospolitej. Na stronie 
Kancelarii Prezydenta można pobrać grafiki 
w kilku językach z apelem #RosyjskieKobie-
tyZatrzymajcieWojnę. W  akcję włączają się 
nie tylko Polki i Ukrainki. Czy społeczeństwo 
rosyjskie zrozumie wreszcie, w czym uczest-
niczy? Czy matki dostrzegą, jak potrakto-
wano ich synów? Niech oprócz ich wołania 
dotrze do nich także i ten apel. Bo rola kobiet 
w dziejach świata jest potężna. Może się taką 
okazać i tym razem…

MARZENA NYKIEL
redaktor naczelna wPolityce.pl, publicystka „Sieci”
Źródło: wPolityce.pl

Uciekające przed wojną Ukrainki, dzierżące w  dłoniach zagrożone 
bombardowaniem życie swoich dzieci. Otwarte ramiona Polek przyjmujących je 
ofiarnie pod swój dach. Oddanie, zrozumienie, wielkoduszność, wdzięczność – 
wspaniała i potężna moc kobiecości. Widać ją teraz na tle tej barbarzyńskiej 
wojny jeszcze wyraźniej. Ale są też inne kobiety – matki, żony, siostry i babcie 
wroga. Rosjanki, których mężczyźni prowadzą bestialskie ludobójstwo naszych 
ukraińskich sąsiadów. I to do nich zwróciła się w Dzień Kobiet Pierwsza Dama 
RP z apelem, by zatrzymały wojnę.

Czy Rosjanki zatrzymają wojnę? 
Mocne wezwanie Pierwszej 
Damy, wołanie synów z frontu 
i krótka refleksja o kobiecości500 zł
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1956 – inwazja na Węgry i krwawe stłumienie 
antykomunistycznego powstania w Budapesz-
cie. Wojsko sowieckie walczyło tam głównie z cy-
wilami, którzy chwycili za broń, lecz w starciu 
z ponad 30-tysięczną armią dysponującą ponad 
tysiącem czołgów nie mieli szans. Zginęło około 
3500 Węgrów.

1968 – inwazja na Czechosłowację i stłumie-
nie Praskiej Wiosny. Armia sowiecka wspólnie 
z czterema innymi wojskami państw Układu 
Warszawskiego najechała na sąsiedni kraj. Siły 
zbrojne agresora, liczące 235 tysięcy, nie napo-
tkały żadnego oporu armii czechosłowackiej. 
Walczyły tylko z cywilami i zabiły ponad sto osób.

1979–1989 – wojna w Afganistanie. Armia so-
wiecka najechała na ten kraj i walczyła na jego 
terenie przez niemal dekadę, jednak musiała się 
wycofać, uznając wyższość miejscowych mudżahe-
dinów. Podczas tego konfliktu, który miał charakter 
głównie partyzancki, ZSRS stracił ponad 14 tysięcy 
żołnierzy, zaś około 54 tysięcy zostało rannych.

1994–1996 – pierwsza wojna czeczeńska. Przez 
półtora roku armia rosyjska nie była w stanie 

pokonać wojsk autonomicznej republiki czeczeń-
skiej (republiki liczącej około półtora miliona 
mieszkańców), która chciała proklamować własne 
niepodległe państwo. Konflikt, który zakończył 
się rozejmem i nierozstrzygniętym wynikiem, 
przyniósł śmierć około 5500 rosyjskim żołnie-
rzom. Symbolem tej wojny stała się masakra 
w Samaszkach – masowy mord dokonany przez 
Rosjan na bezbronnej ludności cywilnej.

1999–2009 – druga wojna czeczeńska. Niemal 
dziesięciu lat potrzebowała rosyjska armia, by 
ostatecznie zdławić opór Czeczenów, którzy pro-
wadzili walkę partyzancką. Potrzebowała jednak 
do tego zaangażowania aż 80 tysięcy żołnierzy.

2008 – wojna w Gruzji. Armia rosyjska, dyspo-
nująca kilkukrotną przewagą sprzętu wojsko-
wego, najechała na Gruzję i pokonała jej wojska. 
Skutkiem wojny było oderwanie od Gruzji dwóch 
regionów: Osetii Południowej i Abchazji.

Od 2014 – wojna w Donbasie. Armia rosyjska 
wraz z miejscowymi separatystami zdobyła część 
dwóch obwodów: donieckiego i ługańskiego na 
Ukrainie. Nie zdołała jednak posunąć się dalej na 

zachód. Ukraińcom udało się odbić i utrzymać 
m.in. Mariupol, Słowiańsk i Kramatorsk. Ostra 
faza konfliktu zakończyła się po pięciu miesiącach 
zawieszeniem broni. Przez następnych ponad sie-
dem lat wojna miała charakter pozycyjny (ostrzały 
artyleryjskie na linii frontu).

Od 2015 – wojna domowa w Syrii. Moskwa sta-
nęła po stronie prezydenta Baszszara al-Asada, 
wysyłając mu na pomoc swoje samoloty. Rosyjskie 
lotnictwo ostrzeliwało i bombardowało jednostki 
sił antyrządowych, a także bezbronnych cywilów, 
np. w oblężonym mieście Aleppo.

Incognito  – w  niektórych krajach Moskwa 
nie chciała oficjalnie występować jako jedna 
ze stron konfliktu zbrojnego. Wysyłała więc 
tam swoje oddziały incognito. Tylko w  cza-
sach komunistycznych w  latach 1965–1991 
w Angoli, Wietnamie, Laosie, Somalii i Etiopii 
służyło 46  833 żołnierzy sowieckich, chociaż 
oficjalnie ZSRS nie miał z tym nic wspólnego. 
Na miejscu odbierano im wszystkie dokumen-
ty oraz identyfikatory, które wskazywałyby 
na ich tożsamość. W  przypadku trafienia do 
niewoli nie mogli liczyć na status jeńców wo-

Skąd wziął się mit niezwyciężonej 
armii rosyjskiej? Nie ma on 
żadnego pokrycia w faktach
Wielu komentatorów w  obliczu wojny na Ukrainie pisze, że oto na 
naszych oczach runął mit „drugiej armii świata”. Warto jednak zapytać, 
na jakich konkretnych faktach został zbudowany ów mit niezwyciężonej 
armii rosyjskiej. Najczęściej oczywiście przywoływane jest pokonanie 
hitlerowskich Niemiec w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Było to jednak, 
przyznajmy, dość dawno temu. Przyjrzyjmy się więc kolejnym konfliktom 
zbrojnym, w których po 1945 roku uczestniczyła najpierw armia sowiecka, 
a później rosyjska.

Przekonanie o potędze bojowej armii rosyjskiej 
nie opiera się na faktach. Po 1945 roku nigdy nie walczyła 

ona z przeciwnikiem dysponującym solidną armią. 
Bardzo dobrze radziła sobie z cywilami, zarówno 

uzbrojonymi, jak i nieuzbrojonymi.
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jennych i  traktowanie zgodnie z  konwencją 
genewską. Po upadku komunizmu tego rodza-
ju zadania przejęła prywatna firma wojskowa, 
związana z  rosyjskim wywiadem, tzw. Grupa 
Wagnera, która walczyła m.in. w  Syrii, Suda-
nie, Republice Środkowoafrykańskiej czy Li-
bii, gdzie dopuszczała się zbrodni, m.in. mor-
dowała jeńców czy kobiety i dzieci.

LEKCJA DONBASU
Z  powyższego przeglądu widać, iż przeko-
nanie o  potędze bojowej armii rosyjskiej nie 
opiera się na faktach. Po 1945 roku nigdy nie 
walczyła ona z  przeciwnikiem dysponują-
cym solidną armią. Bardzo dobrze radziła 
sobie z  cywilami, zarówno uzbrojonymi, jak 
i  nieuzbrojonymi. Nie stanowiło dla niej też 
trudności pokonanie małego kraju, jakim 
jest Gruzja. Znacznie większe problemy mia-
ła z  partyzantami, o  czym świadczy klęska 
w Afganistanie i ciągnące się długo dwie woj-
ny czeczeńskie, okupione dużymi stratami.

Osobny rozdział w tej historii stanowi woj-
na w Donbasie, która wybuchła w 2014 roku. 
W momencie jej rozpoczęcia armia ukraińska 
znajdowała się w stanie rozkładu, do którego 

doprowadziły ją rządy Wiktora Janukowycza. 
Wystarczy następujące porównanie: w  2013 
roku Rosja na swe 770-tysięczne siły zbrojne 
wydała 52 miliardy euro, zaś Ukraina na swe 
130-tysięczne wojsko zaledwie 1,3 miliarda 
euro.

Dwaj ostatni ministrowie obrony Ukrainy 
mianowani przez Janukowycza – Dmitrij Sała-
matin i  Pawło Liebiediew  – byli obywatelami 
Federacji Rosyjskiej (pierwszy z nich był nawet 
prywatnie zięciem byłego wicepremiera Rosji 
Olega Soskowca). Paszporty rosyjskie posia-
dali także dwaj ostatni szefowie Służby Bez-
pieczeństwa Ukrainy: Igor Kalinin (były funk-
cjonariusz sowieckiego KGB, weteran wojny 
w  Afganistanie) oraz Aleksander Jakimienko 
(do 1998 roku oficer rosyjskiej Floty Czarno-
morskiej na Krymie).

Nic więc dziwnego, że pod takim dowódz-
twem armia ukraińska została zinfiltrowana 
przez rosyjski wywiad. Nie posiadała ona 
żadnych planów wojskowych na wypadek 
konfliktu zbrojnego z  Rosją. Pod koniec rzą-
dów Janukowycza doszło też do zniszcze-
nia kluczowych baz danych w  ministerstwie 
obrony oraz sparaliżowania centralnego sys-

temu kontroli i  dowodzenia. Najważniejsze 
jednostki bojowe rozlokowane były wówczas 
przy granicy z Polską, natomiast wschód kra-
ju pozostawał praktycznie bezbronny. Przez 
dwa pierwsze miesiące walk w  obwodach 
donieckim i ługańskim nie stacjonowała żad-
na ukraińska jednostka wojskowa. Mimo tak 
olbrzymiej przewagi Rosjanom nie udało się 
jednak zająć całego Donbasu, a  jedynie część 
obwodów donieckiego i ługańskiego.

O  wyniku kampanii w  Donbasie w  2014 
roku zadecydowała więc nie tyle siła rosyj-
skiej armii, ile słabość ukraińskiego wojska, 
niedofinansowanego, znajdującego w  stanie 
rozkładu wewnętrznego i  częściowo sparali-
żowanego. Z tamtych wydarzeń Kijów wycią-
gnął jednak wnioski na przyszłość, Moskwa 
natomiast wciąż pozostała przywiązana do 
swojego mitu niezwyciężonej armii.

To ważna lekcja także dla Polski.

 Moskwa, 6 maja 2010 r.: próba na placu Czerwonym przed paradą z okazji 65. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 

GRZEGORZ GÓRNY
reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent 
filmowy i telewizyjny, publicysta tygodnika 
„Sieci” i portalu wPolityce.pl
Źródło: wPolityce.pl
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Waldemar Kotowski

Podstawy
przedsiębiorczości
Podręcznik dla szkół
ponadpodstawowych

Podręcznik przeznaczony dla uczniów
liceów ogólnokształcących, techników
i szkół branżowych I stopnia

Numer dopuszczenia/numer ewidencyjny
w wykazie MEN: 1064/2019

P odręcznik przeznaczony do realizacji zajęć 
szkolnych przedmiotu podstawy przedsię-

biorczości dla uczniów liceów ogólnokształcą-
cych, techników i szkół branżowych I stopnia 
jest zgodny z podstawą programową i wpisany 
do wykazu podręczników Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej pod nr 1064/2019.

Autorem podręcznika jest Waldemar Kotow-
ski – praktyk, ceniony nauczyciel, profesor oświaty, 
dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdańsku, opiekun laureatów i finalistów Olimpiady Wie-
dzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Finansowej i Olimpiady 
Przedsiębiorczości. 

Podręcznik jest przyjazny dla uczniów i nauczycieli. W sposób 
praktyczny i czytelny prezentuje zagadnienia omawiane na lekcjach 

przedsiębiorczości. Uwzględnia również 
doświadczenia Stowarzyszenia Krzewienia 

Edukacji Finansowej, które propaguje eduka-
cję finansową w sposób praktyczny. Jest też 
kompendium podstawowej wiedzy z zakresu 
ekonomii i  finansów, do której można się-

gnąć nie tylko na lekcjach przedsiębiorczości. 
Zawiera liczne, ciekawe ćwiczenia sprawdzające 

wiedzę. Podręcznik wyróżnia atrakcyjna forma 
i szata graficzna. 

Więcej informacji: www.skef.pl 
Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza 

dostępnego na stronie www.skef.pl (zakładka publikacje > podręcz-
niki na sprzedaż), mailowo na adres: odfik-bialapodlaska@skef.pl 
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 83 411 10 47.

Wydawca podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości” – 
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zachęca 
Członków SKEF i  SKOK do skorzystania z  promocyjnej  
oferty zakupu podręcznika w cenie 25 zł!

Oferta promocyjna
dla Członków SKEF i SKOK

25ZŁSU
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Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Niewypłacalność w świetle 
ustawy Prawo upadłościowe 
Jednym z podstawowych wymagań formalnych przy ogłoszeniu 
upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność wnioskodawcy. 
Czym jest niewypłacalność i jak ją rozumieć?

Z godnie z art. 11 ustawy Prawo upadło-
ściowe dłużnik jest niewypłacalny, 

jeżeli utracił zdolność do wykonywania 
swoich wymagalnych zobowiązań pienięż-
nych. Sformułowanie „utracić zdolność” 
odnosi się do faktycznej sytuacji zadłużo-
nego, oznacza brak środków pieniężnych 
umożliwiających regulowanie bieżących 
zobowiązań.

Czy „utraconą zdolność” można odzy-
skać? Jak najbardziej, odzyskanie zdolno-
ści może mieć miejsce na przykład poprzez 
zbycie pewnych składników majątkowych 
w celu uzyskania środków pozwalających 
na spłatę zobowiązań.

Co istotne, należy wskazać, iż w obec-
nym brzmieniu przepisów za stan nie-
wypłacalności odpowiada jedynie aspekt 
finansowy. Przykładowo zapomnienie 
haseł do płatności z powodu urazu głowy 
i z  tego powodu nieuiszczenie płatności 
w terminie nie powoduje powstania stanu 
niewypłacalności.

Przyczyny niewypłacalności dzieli się 
głównie na wewnętrzne i zewnętrzne. Przy-
czynami wewnętrznymi powstania stanu 
niewypłacalności jest na przykład poli-
tyka finansowa prowadząca do wysokiego 
poziomu zadłużenia czy prowadzenie dzia-
łalności handlowej ponad możliwości finan-
sowe. Za przyczyny zewnętrzne należy uwa-
żać m.in. sytuację makroekonomiczną czy 
poziom stóp procentowych. Wskazywane 
przyczyny mogą oddziaływać zarówno 
w sposób bezpośredni, jak i pośredni.

Warto również wskazać, iż utrata zdolno-
ści do regulowania wymagalnych zobowią-
zań jako podstawa do ogłoszenia stanu nie-
wypłacalności powinna zostać stwierdzona 
jedynie w wypadku istnienia wielu zobo-
wiązań. Oznacza to, iż niewywiązywanie się 
z jednego zobowiązania nie powoduje stanu 
niewypłacalności, przy czym niemożność 

regulowania jednego zobowiązania niejako 
automatycznie powoduje również niemoż-
ność regulowania kolejnych zobowiązań. 
W związku z powyższym w chwili powsta-
nia drugiego zobowiązania podmiot staje 
się niewypłacalny.

Czy tzw. moralność płatnicza ma wpływ 
na stwierdzenie, iż dłużnik jest niewy-
płacalny? Odpowiedź na zadane pytanie 
brzmi: „nie”. W obecnym stanie prawnym 
nie bada się przyczyny powstania nie-
wypłacalności, w związku z powyższym 
znaczenie ma tylko samo powstanie stanu 
niewypłacalności. Zgodnie z założeniami 
postępowanie upadłościowe ma chronić 
interesy wierzyciela, nie zaś dłużnika, 
w  związku z  tym nie bada się przyczyn 
powstania niewypłacalności. Należy przy 
tym pamiętać, iż pomimo tego, że moral-
ność płatnicza nie jest rozpatrywana w kon-
tekście powstania niewypłacalności, może 
mieć znaczenie w  późniejszych etapach 
postępowania upadłościowego. Sąd upadło-
ściowy bada moralność płatniczą dłużnika 
na przykład w przypadku złożenia wniosku 
o ustalenie planu spłaty i umorzenia zobo-
wiązań niezaspokojonych w postępowaniu 
upadłościowym. Oznacza to, iż na przykład 
w przedstawionym powyżej przypadku sąd 
w inny sposób rozpatrzy sprawę dłużnika, 
którego moralność płatnicza była wysoka, 
natomiast niewypłacalność powstała nie 
z jego winy.

W  kontekście niewypłacalności nie 
sposób pominąć zdefiniowania stanu 
wymagalności. Wierzytelność jest wyma-
galna w momencie, kiedy wierzyciel może 
domagać się od dłużnika spłaty zobowią-
zania, natomiast dłużnik jest zobowiązany 
świadczyć na rzecz wierzyciela. W przy-
padku zobowiązania terminowego mamy 
do czynienia z wymagalnością w momen-
cie nadejścia wskazywanego terminu. Przy 
zobowiązaniach bezterminowych roszcze-
nie staje się wymagalne z chwilą wezwania 
dłużnika do jego wykonania.

Jak niewypłacalność postrzegana jest 
przez Sąd Najwyższy? W ujęciu Sądu Naj-
wyższego krótkotrwałe wstrzymanie regu-
lowania zobowiązań wskutek przejściowych 
problemów finansowych nie jest podstawą 
do ogłoszenia upadłości. Zgodnie z treścią 
wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 stycz-
nia 2011 r., wydanego w sprawie o sygna-
turze akt V CSK 211/10, o niewypłacalności 
można mówić dopiero, gdy dłużnik przez 
wzgląd na brak środków przez dłuższy czas 
nie wykonuje przeważającej części swoich 
zobowiązań.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w War-
szawie w wyroku z dnia 17 grudnia 2020 r., 
wydanym w sprawie o sygnaturze akt IIISA/
Wa 301/20, wskazał, że nie można sche-
matycznie przyjmować poglądu, że każda, 
nawet jednorazowa, zaległość powoduje 
stan niewypłacalności wymagający składa-
nia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W  kontekście rozważań dotyczących 
niewypłacalności poruszono również 
następującą kwestię: co w przypadku, gdy 
nieregulowane są zobowiązania w stosunku 
tylko do jednego wierzyciela, przy czym 
na znaczną kwotę? Zgodnie z wyrokiem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 maja 
2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze 
akt I SA/Go 688/19, nawet w przypadku gdy 
dłużnik nie zaspokaja tylko jednego wierzy-
ciela posiadającego znaczną wierzytelność, 
istnieją przesłanki do stwierdzenia stanu 
niewypłacalności.

Podsumujmy: stan niewypłacalności dłuż-
nika jest wymogiem formalnym, który należy 
spełnić w związku ze złożeniem wniosku 
o ogłoszenie upadłości. Należy przy tym 
pamiętać, aby dokładanie zapoznać się z jego 
znaczeniem i spełnić wszystkie warunki, aby 
taki stan faktycznie zaistniał.

ADRIAN MARYNIAK 
specjalista ds. Prawnych w Ośrodku Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni
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Ubezpieczenia komunikacyjne mogą nam się wydawać zbędne…  
do pierwszej stłuczki. Dopiero wówczas zdajemy sobie sprawę, że bez 
gwarancji ubezpieczeniowych byłoby nam znacznie trudniej poradzić 
sobie ze skutkami zaistniałego zdarzenia. Nasza ściągawka pomoże 
znaleźć właściwą drogę wśród mnogości dostępnych opcji. 

W łaśnie stałeś się posiadaczem nowego samochodu i musisz szybko 
podjąć decyzję dotyczącą ubezpieczenia, żeby móc wyruszyć 

w  podróż życia? A  może kończy się Twój dotychczasowy pakiet 
ubezpieczeń i szukasz najlepszej opcji jego przedłużenia? Na rynku 
jest wiele możliwości konfiguracji ubezpieczenia komunikacyjnego. 
Podpowiadamy, co zrobić, żeby się w nich nie zgubić, znaleźć ofertę 
dopasowaną do własnych potrzeb i nie wydać zbyt wiele. 

OC – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
To ubezpieczenie po prostu musisz mieć, jeśli chcesz jeździć 
samochodem. Jest ono obowiązkowe i  chroni przed kosztami 
szkód, które możesz wyrządzić innym osobom, np. jeśli nie zdążysz 
wyhamować i uderzysz w tył poprzedzającego pojazdu, czyli popularnie 
wjedziesz komuś w  zderzak. Choć mogłoby się wydawać, że to może 
być nieduże uszkodzenie i nawet mógłbyś samodzielnie pokryć koszt 
zniszczeń, wystarczy wyobrazić sobie, że przez przypadek wjechałeś 
w najnowsze porsche… Wtedy koszty są już inne i wówczas doceniasz 
to ubezpieczenie. 

Posiadanie tego ubezpieczenia może zostać zweryfikowane w trakcie 
każdej kontroli policyjnej, a  za jego brak płacimy spore kary, więc 
żeby nie było później wątpliwości, do kiedy jest ważne, warto zaraz 
po zakupie pojazdu wpisać w kalendarz datę zakończenia aktualnego 
okresu ochrony. W ten sposób będziemy pamiętać, żeby je wznowić na 
kolejny okres. 

AC – AUTOCASCO
Wracając do stłuczki z  najnowszym modelem porsche – co prawda 
dzięki ubezpieczeniu OC nie musisz się już martwić o  zderzak 
porsche, jednak wciąż pozostaje kwestia zniszczonego przedniego 
zderzaka w Twoim samochodzie. Bez zderzaka ciężko byłoby jeździć, 
i  to nie tylko ze względów estetycznych. W  takiej sytuacji ratuje nas 
ubezpieczenie AC, które chroni pojazd od zniszczeń, do których sami 
doprowadziliśmy, ale też wtedy, kiedy nie możemy ustalić, kto zniszczył 
nam samochód. Wyobraź sobie, że parkujesz auto na parkingu obok 
domu, w którym mieszkasz, a w nocy spada na nie złamana przez wiatr 
gałąź. Jeśli zrobiło Ci się gorąco na samą myśl o takiej sytuacji, to mamy 
na to radę – zawarcie ubezpieczenia AC. 

Choć niektórym ubezpieczenie AC może kojarzyć się przede 
wszystkim z ubezpieczeniem nowych samochodów, wiele towarzystw 
ubezpieczeniowych obejmuje ochroną także pojazdy dużo starsze, 
dzięki czemu ich właściciele również mogą spać spokojnie. W ramach 
ubezpieczenia AC w  Wiener ubezpieczamy pojazdy mające do 
20  lat, a  w  przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia w  Wiener, 
również pojazdy starsze. Dzięki formule all risk obejmujemy ochroną 
ubezpieczony samochód między innymi od skutków będących 
następstwem: zderzenia z  innym pojazdem, działania sił przyrody, 
pożaru, uszkodzenia przez zwierzęta (np. pogryzione kable przez 
kunę), uszkodzenia przez osoby trzecie czy w  przypadku kradzieży 
pojazdu.

UBEZPIECZENIA OPON, SZYB I BAGAŻU 
Kiedy jesteśmy w  podróży, potrafią nam się przydarzyć różne 
nieprzewidziane sytuacje  – szczególnie wtedy, kiedy bardzo się 
spieszymy. Wtedy właśnie (dziwnym trafem!) akurat coś się psuje. Nie 
musi to być od razu wielka awaria, już małe usterki wystarczą, żeby 
skutecznie pokrzyżować nam plany. Jedną z nich jest uszkodzone koło. 
W  tej sytuacji nie zawsze sprawdzi się zestaw naprawczy, ale nawet 
jeśli dysponujemy zapasowym kołem, to uszkodzeniu mogły ulec dwa 
koła, jako następstwo wjechania w dziurę w jezdni. Dlatego w ramach 
ubezpieczenia opon ubezpieczyciel zorganizuje nam i  pokryje 
koszt wymiany koła lub kół, holowania lub naprawy uszkodzonego 
ogumienia.

Trudno jechać z pękniętą lub stłuczoną szybą, nawet kiedy mamy 
ładną pogodę, a  jej wymiana może generować nie tylko duży koszt, 
lecz także zająć sporo czasu. Dzięki ubezpieczeniu Auto Szyby 
oferujemy możliwość naprawy lub wymiany szyby w  pojeździe 
w  przypadku jej stłuczenia lub uszkodzenia, a  ochroną obejmujemy 
szyby przednie, tylne i boczne. Co ważne, ubezpieczamy pojazdy bez 
względu na wiek, a szkody nie będą miały wpływu na wysokość składki  
ubezpieczenia AC.

Jeśli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, to zazwyczaj przewożone 
bagaże schodzą na sam dół naszej piramidy priorytetów i  najpierw 
skupiamy się na pasażerach i  uszkodzeniach samochodu. Jednak 
dobrze pamiętać, że w  przypadku ubezpieczenia bagażu możemy 
otrzymać zwrot kosztów jego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty 
w wyniku wypadku.

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych firmy Wiener, których 
dystrybutorem jest Asekuracja sp. z o.o., dostępna jest w placówkach 
Stefczyk Finanse.
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T ania i  nowoczesna łączność szczególnie 
w święta pomoże nam zbliżyć się z rodzi-

ną wtedy, kiedy nie będziemy mogli przyje-
chać do nich albo oni do nas. Będziemy mogli 
dowiedzieć się, co teraz dla naszych bliskich 
jest najistotniejsze. Taką dogodną platformę 
międzyludzkiej łączności oferuje Nowy Pakiet 
Pełny. To 4000 minut rozmów, 4000 SMS-
-ów lub MMS-ów oraz 10 GB transmisji da-
nych w Internecie. Wszystko za zaledwie 19 zł 
miesięcznie – dzięki sieci „w naszej Rodzinie” 
i  e-bankowości Kasy Stefczyka, ułatwiającej 
zasilanie konta abonenta. Wystarczy kupić 
starter. Wszystkie wymienione limity są waż-
ne przez 30 dni. Po zakończeniu pakietu nie-
wykorzystane limity usług przepadają, a więc 
opłaca się jak najszybciej korzystać z tej oferty.

Po wykorzystaniu usługi głosowej lub SMS/
MMS w danym okresie rozliczeniowym kolej-
ne połączenia lub SMS/MMS będą rozlicza-
ne zgodnie z  cennikiem. Po przekroczeniu 
limitu na usługę transmisji danych zostanie 
ograniczona prędkość przesyłania danych do  
32 kbit/s (górna granica prędkości). W  celu 
zwiększenia szybkości transmisji danych 

należy dokupić dodatkowy limit transmisji 
danych, który jest ważny w bieżącym okresie 
ważności oferty Pakiet Pełny. Można też ku-
pić doładowanie dodatkowego limitu 500 MB 
transmisji danych w  Internecie, wybierając 
na klawiaturze telefonu *121*11*11# (koszt  
3,50 zł). Natomiast *121*11*12# (koszt 10 zł) 
wybieramy przy aktywacji dodatkowego limi-
tu 3 GB transmisji danych.

Pakiet Pełny można aktywować telefonicznie 
pod numerem naszego Biura Obsługi Klienta: 
536 699 999, którego pracownicy służą wszech-
stronną informacją i pomocą w uruchomieniu 
funkcji. Pakiet Pełny jest pakietem cyklicznym. 
Odnawia się sam, pod warunkiem posiadania 
środków na koncie. Najwygodniejszym roz-
wiązaniem kwestii płatności za usługi telefonii 
„w naszej Rodzinie” jest zlecenie stałe w Kasie 
Stefczyka na przelew kwoty będącej kosztem 
wybranego pakietu na konto operatora. Usługę 
taką włącza się tylko raz – co miesiąc odnawia 
się sama bez konieczności wpisywania kodu.

„W  naszej Rodzinie” to telefonia „na kartę”, 
nie trzeba więc podpisywać żadnej umowy, by 
korzystać z  jej usług. Wystarczy w  placówce 

Kasy Stefczyka kupić starter z nowym numerem 
telefonu. Jeśli masz już numer telefonu i chcesz 
go przenieść do sieci „w naszej Rodzinie”, pro-
ste formalności załatwisz od ręki podczas jednej 
wizyty w  placówce Kasy Stefczyka. Wystarczy 
przyjść z dowodem osobistym, wypełnić i pod-
pisać wniosek o  przeniesienie numeru, poda-
jąc swoje dane (imię i nazwisko, PESEL, numer 
dokumentu – informacje te muszą być zgodne 
z  tymi, które podałeś obecnemu operatorowi 
przy rejestracji numeru), i określić, w jakim ter-
minie Twój numer ma zostać przeniesiony. Jeśli 
obecnie masz telefon na abonament, sprawdź, 
kiedy kończy się umowa (zwykle jest zawiera-
na na 2 lata), aby uniknąć finansowych konse-
kwencji zerwania umowy przed czasem.

Wszelką pomocą abonentom telefonii 
„w  naszej Rodzinie” służą pracownicy Biura 
Obsługi Klienta tej sieci. Wystarczy zadzwo-
nić pod numer infolinii: 536 699 999 (koszt 
połączenia abonentów telefonii „w naszej Ro-
dzinie” 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.

Wbrew rozchwianiu świata polityki Polacy wiedzą, że trzeba pamiętać o sprawach najważniej-
szych. Do tych wartości podstawowych należy dbałość o najbliższych. Święta Wielkanocne zaś, 
po Bożym Narodzeniu, najbardziej sprzyjają pielęgnowaniu wspólnoty rodzinnej. Jeśli jednak 
nie będziemy mogli usiąść przy wspólnym stole, to niezastąpione są nowoczesne technologie, 
takie jak telefonia komórkowa „w naszej Rodzinie”, wspierana przez Kasę Stefczyka.

Najważniejsze wartości
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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 2021 r. dla naszych Klientów 
sporządziliśmy 356 wniosków o upadłość 
konsumencką, które w zdecydowanej więk-
szości zakończyły się pozytywnie. Z porad 
w naszych Ośrodkach korzysta rocznie bli-
sko 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
tel. 58 624 98 72; 12 684 35 83; 
22 848 08 46; 83 411 10 47

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

K lientowi zostało wskazane, iż od nakazu zapłaty można wnieść 
zarzuty, które na życzenie Klienta zostały dla niego sporządzone. 

Zarzuty od nakazu zapłaty należą do tzw. szczególnych środków 
zaskarżenia. Odznaczają się one suspensywnością, pozbawione 
są natomiast dewolutywności. W praktyce oznacza to, iż zarzuty 
wstrzymują uprawomocnienie się orzeczenia w przypadku złoże-
nia wniosku o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, przy czym 
sprawa nie jest przenoszona do sądu wyższego rzędu. Sprawa przed-
stawiana jest do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia przed 
sąd, który wydał nakaz zapłaty będący przedmiotem zaskarżenia.

Kto może wnieść zarzuty? Zarzuty mogą być wniesione przez: pozwa-
nego, interwenienta ubocznego występującego po stronie pozwanego, 
prokuratora lub inny organ działający na takich zasadach, jak prokura-
tor oraz właściwą organizację pozarządową. Zarzuty wnosi się do sądu, 
który wydał nakaz zapłaty, natomiast termin na wniesienie zarzutów 
wynosi 2 tygodnie od dnia doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty.

W kontekście liczenia przedmiotowego terminu nie ma znaczenia, 
iż pozwany w inny sposób dowiedział się o wydanym w stosunku do 
niego nakazie zapłaty. Znaczenie ma tylko termin doręczenia nakazu. 
Czy termin do wniesienia zarzutów podlega przywróceniu? Tak, ter-
min podlega przywróceniu na zasadach ogólnych. Co istotne, na zarzą-
dzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o przywrócenie terminu 
do wniesienia zarzutów nie przysługuje zażalenie.

W jakiej formie powinny zostać wniesione zarzuty? Zarzuty powinny 
zostać wniesione w formie pisma procesowego. Tylko w szczególnych 
okolicznościach, tj. w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, pracownik lub ubezpieczony może zgłosić zarzuty ustnie 
do protokołu. Pismo obejmujące zarzuty powinno spełniać warunki 
wskazane w art. 126 kpc i dodatkowo zawierać:
1. oznaczenie zakresu zaskarżenia – oznacza to, iż w zarzutach należy 

wskazać, czy nakaz zostanie zaskarżony w całości, czy w części;
2. wskazanie zarzutów;
3. wskazanie wszystkich okoliczności faktycznych oraz dowodów.

Co istotne, w piśmie zawierającym zarzuty skarżący może złożyć 
wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty (jeżeli nakaz został 
wydany na podstawie weksla lub czeku) lub wniosek o ograniczenie 
zabezpieczenia. Pismo zawierające zarzuty jest badane przez przewod-
niczącego pod względem formalnym, w przypadku braków wnoszący 
zarzuty zostanie wezwany do uzupełnienia braków zgodnie z art. 130 
kpc. W przypadku nieuzupełnienia braków pismo zawierające zarzuty 
zostanie odrzucone przez sąd.

Co można zawrzeć w zarzutach? Zarzuty mogą dotyczyć wszela-
kich wadliwości wykrytych przez skarżącego. Oznacza to, iż mogą 
dotyczyć zarówno prawa materialnego, jak i prawa procesowego. 
Niektóre zarzuty procesowe należy zgłosić już w pierwszym piśmie 
(w zarzutach), ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami 
należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Do 
wskazywanych zarzutów należą: zarzut niewłaściwego określenia 
przez powoda wartości przedmiotu sporu, zarzut niewłaściwo-
ści sądu (która mogłaby zostać usunięta w drodze umowy stron), 
zarzut zawarcia umowy mediacji, zarzut istnienia umowy o wyłą-
czenie jurysdykcji sądów polskich lub zapisu na sąd polubowny.

W piśmie można również wnosić zarzuty merytoryczne. Są to zarzuty, 
których uwzględnienie uzasadniania uchylenie nakazu zapłaty 
i oddalenie powództwa. Jako przykład takich zarzutów można wska-
zać m.in. zarzut wykonania zobowiązania czy zarzut przedawnienia. 
Podstawą zarzutów są okoliczności faktyczne i dowody. W tym miej-
scu należy przypomnieć, iż okoliczności i dowody należy wskazać 
w piśmie, w którym wnosimy zarzuty, gdyż w innym wypadku zostaną 
odrzucone. Okoliczności faktyczne i dowody wskazane później mogą 
zostać uwzględnione przez sąd tylko w przy padku, gdy strona upraw-
dopodobni, że okoliczności i dowody nie zostały wniesione nie z winy 
strony. Sąd może je uwzględnić również w przypadku wskazania 
przez stronę, że uwzględnienie opóźnionych dowodów i twierdzeń 
nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne 
specyficzne okoliczności.

Zarzuty podlegają opłacie wynoszącej trzy czwarte podstawy 
opłaty (art. 19 ust. 4 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych). Co to oznacza w praktyce? Przy-
kładowo powód złożył pozew o zapłatę kwoty 1000 zł. Zgodnie 
z art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
opłata podstawowa od wniesienia pisma wyniosłaby 100 zł. Mając 
jednak na względzie fakt, iż w przypadku zarzutów wnoszona 
jest opłata równa ¾ części podstawy, opłata wyniosłaby 75 zł. 
W przypadku nieuiszczenia opłaty bądź uiszczenia opłaty nie-
odpowiedniej przewodniczący wezwie pozwanego do uiszczenia 
należnej od zarzutów opłaty w terminie tygodnia pod rygorem 
ich odrzucenia.

Co istotne, powództwo wzajemne wytoczone w postępowaniu naka-
zowym nie podlega odrzuceniu z powodu ustawowej niedopuszczalno-
ści. W takiej sytuacji będzie ono rozpoznawane w oddzielnym procesie.

Podsumujmy: od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu naka-
zowym można się odwołać w postaci wniesienia zarzutów. Należy 
przy tym pamiętać o szeregu obowiązków, jakie są związane z ich 
wniesieniem.

ADRIAN MARYNIAK 
specjalista ds. Prawnych w Ośrodku Doradztwa  
Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni

Zarzuty od nakazu zapłaty wydanego
w postępowaniu nakazowym
Do jednego z naszych Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego zwrócił się 
Klient, który otrzymał nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym, z pytaniem: 
czy od nakazu można się odwołać?
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Karta na zakupy
w Biedronce
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Wszystkich zainteresowanych gimnastyką mózgu zachęcamy do udziału w naszym Konkursie Krzy-
żówkowym. Co miesiąc w „Czasie Stefczyka” publikujemy nową krzyżówkę oraz zadanie konkursowe. 

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

nie) konkursowe;
•	 wypełnić poniższy formularz zgłosze-

niowy (jest on dostępny także na stronie  
www.kasastefczyka.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 elektronicznej 
należy przesłać zdjęcie uzupełnionego formularza 

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

W kwietniu zadanie konkursowe brzmi: 
Jaki jest Twój sposób na oszczędzanie 

przy codziennych wydatkach?
Na Twoje zgłoszenie czekamy w  dniach 

1–30.04.2022 r. 
Co miesiąc do wygrania w konkursie są trzy 

karty podarunkowe o wartości 50 zł na zakupy 
w sklepach Biedronka.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkur- 
su dostępne są na stronie www.kasastefczyka.pl/ 
konkursy oraz w placówkach Kasy Stefczyka.

Laureaci konkursu krzyżówkowego z „Czasu 
Stefczyka” nr 200: Natalia Wasilewska – Milówka, 
Marzena Skalińska – Koło, Beata Leszkowska – 
Kiełpino. Gratulujemy!
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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.



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

Na Wielkanoc 
mamy dla Ciebie

• Stała rata!
Zawsze 25 zł 
miesięcznie za każdy 
pożyczony 1000 zł!

• Pożyczka Zaratka  
ze stałym 
oprocentowaniem, 
RRSO: 7,23%

Złóż wniosek na www.kasastefczyka.pl  
lub w placówce 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

Pożyczka Zaratka ze stałym oprocentowaniem dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Członków nieposia-
dających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Minimalny i maksymalny okres spłaty 
Pożyczki Zaratka ze stałym oprocentowaniem wynosi 48 miesięcy. Symulacja ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. Przyznanie pożyczki zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 21.03.2022 r. dla Pożyczki Zaratka ze stałym oprocentowaniem: Całkowita kwota kredytu wynosi 
4000,00 zł. Stała roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 
7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat 
równych: 95,81 zł oraz ostatnia, 48. rata: 96,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 4599,07 zł, w tym odsetki: 599,07 zł.

Pożyczasz: 1000 zł 2000 zł 3000 zł 4000 zł

Spłacasz 
miesięczną ratę: 25 zł 50 zł 75 zł 100 zł

0 zł
PROWIZJI
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