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ŁĄCZYMY  
CZYTELNIKÓW  

CZASU  
STEFCZYKA

Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny, 
ukraiński bohater narodowy  
i jeden z wybitnych wodzów  
I Rzeczypospolitej  22

Delegacja WOCCU odwiedziła Kasę 
Stefczyka, aby zapoznać się  
z możliwościami wsparcia ogarniętej 
wojną Ukrainy.  5

Nasza Kasa i jej pracownicy 
angażują się w szerzenie wiedzy 
finansowej, by wielu z nas uniknęło 
kłopotów w tej sferze życia  4

POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

KOLOREM.                                                              
                                                               

                                         Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl 
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1. Identyfikator podatkowy NIP1) / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) składającego 

 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Nr dokumentu 3. Status 

 

PIT-11  
INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH  

I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY 

 
W ROKU2) 

4. Rok 

└────┴────┴────┴────┘ 
 

5. Nr informacji3) 

└────┴────┘ 

 
Podstawa prawna: Art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”; art. 35a ust. 5 ustawy,  

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r.4) 

Składający: Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej. 

Terminy składania: Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym4) – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu; do 

końca lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi; w terminie 14 dni od 

złożenia pisemnego wniosku przez podatnika – w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru 

zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy; do dnia zaprzestania działalności5) – w przypadku gdy 

składający zaprzestali działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio przed końcem lutego roku następującego po 

roku podatkowym. 

Otrzymuje: Podatnik oraz urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa  

w art. 3 ust. 2a ustawy, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 

  6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja6) 

 7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
1. złożenie informacji       2. korekta informacji7) 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO 
* — dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną     ** —  dotyczy  składającego będącego osobą fizyczną 

 
 8. Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    1. składający niebędący osobą fizyczną     2. osoba fizyczna 

 9. Nazwa pełna* 

 10. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia8)** 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA 

  11. Rodzaj obowiązku podatkowego podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   1. nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent)    2. ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)9) 

 12. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)  

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

 

13. Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika (numer dokumentu 

      stwierdzającego tożsamość)10) 
 

 14. Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość)11)  15. Kraj wydania numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego 

tożsamość)11) 
 

 16. Nazwisko 
 

17. Pierwsze imię  

 18. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 
  
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

19. Kraj 
20. Województwo 

 21. Powiat 
22. Gmina 

 23. Ulica 

24. Nr domu 25. Nr lokalu 

 26. Miejscowość 

27. Kod pocztowy 

D. INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODU Z TYTUŁU STOSUNKU SŁUŻBOWEGO, 

STOSUNKU PRACY, SPÓŁDZIELCZEGO STOSUNKU PRACY ORAZ PRACY NAKŁADCZEJ 

 
 28. Koszty uzyskania przychodów, wykazane w poz. 30, zostały uwzględnione do wysokości przysługującej podatnikowi (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
 ❑ 1. z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych)    ❑  2. z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych)  

 ❑ 3.

 

z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku 

z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się 

zakład pracy 

❑ 4. z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), 

podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza 
miejscowością, w której znajduje się zakład pracy   

 

Coroczna konieczność rozliczania PIT jawi się niektórym z nas 
jako niechętnie realizowany obowiązek. Warto jednak pamiętać, 
że PIT umożliwia niesienie pomocy potrzebującym, dzięki 
możliwości przekazania 1% podatku. Z dodatkową korzyścią 
wychodzi także do swoich Klientów Kasa Stefczyka, która oferuje 
możliwość uzyskania Pożyczki Gotówkowej (RRSO: 31,09%) 
właśnie na PIT, bez zbędnych zaświadczeń.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Pokaż swój PIT 
i uzyskaj pożyczkę

Szczegóły na str. 3
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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
„Historia nauczycielką życia” – to rzymska mak-
syma ważna od wieków. Na przeszłości trzeba bu-
dować przyszłość, by unikać błędów, a powtarzać 
sukcesy przodków. Przykładem są dzieje hetmana 
Konaszewicza-Sahajdacznego, które przybliża-
my w tym wydaniu „Czasu Stefczyka”. Uznany 
przez dzisiejszych Ukraińców za ich bohatera 
narodowego, był przecież jednym z najlepszych 
dowódców I Rzeczypospolitej. Jego zwycięstwa 
budowały wspólne państwo Polaków, Litwinów 
i Rusinów – potęgę, która trzymała w szachu 
Rosję, Turcję, niemieckich Habsburgów i  inne 
agresywne twory. Cztery wieki później narody 
byłej Rzeczypospolitej znowu walczą z agresją 
Moskwy. Jednocześnie reakcja naszego zachod-
niego sąsiada ponownie udowadnia, że w tej czę-
ści Europy musimy liczyć na siebie samych, nawet 
bez zapominania o tragicznych i nierozliczonych 
krwawych epizodach. Od lat Kasa Stefczyka, któ-
rej patron był przecież związany z ziemiami dziś 
ukraińskimi, pamięta o tradycji Rzeczypospoli-
tej. Co roku nasza delegacja udaje się na grób 
Franciszka Stefczyka we Lwowie, natomiast nasi 
specjaliści wspomagają ruch kas spółdzielczych 
na Ukrainie. We własnym zakresie staramy się, 
aby okazać się dobrymi uczniami Pani Historii.

liczby Kasy Stefczyka

7 020 000 000 zł
depozyty

6 140 000 000 zł
pożyczki

7 520 000 000 zł
aktywa

365
placówki

835 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA MARZEC 2022 ROKU

Świętuj z nami
Dni Kasy Stefczyka
W dniach 16–21 maja zapraszamy na wielkie świętowa-
nie Dni Kasy Stefczyka. Weź udział w specjalnym kon-
kursie i  wygraj wspaniałe nagrody. Czekają na Ciebie 
aż 100 bonów Sodexo, bony rabatowe na ubezpieczenia 
i nagroda główna – rower miejski.

T o już kolejny rok świętowania Dni Kasy 
Stefczyka. Wypadające 21 maja święto 

w tym roku powiązane będzie z odbywa-
jącą się cały tydzień huczną zabawą w pla-
cówkach. Poza poczęstunkiem i drobnymi 
prezentami dla odwiedzających nas gości 
przygotowaliśmy też niesamowity konkurs 
z atrakcyjnymi nagrodami.

Nagrody są w zasięgi ręki. Jak je zdobyć? 
Przyjdź do naszej placówki w dniach 16–21 
maja i wypełnij formularz konkursowy 
oraz krótki test wiedzy o Kasie Stefczyka. 

Do wygrania mamy:
•	 100 bonów Sodexo o wartości 50 zł,
•	 nagroda główna, modny rower miejski 

marki CROSS.
Na wszystkich uczestników konkursu 

czekać będą także bony zniżkowe na ubez-
pieczenia marki Saltus Ubezpieczenia.

Zapraszamy do wspólnego świętowania 
i wygrywania! Warto z nami być!

Regulamin konkursu Dni Kasy Stef-
czyka dostępny jest w placówkach Kasy 
Stefczyka oraz na www.kasastefczyka.pl.

Płać kartą Visa za zakupy
Kupujesz i zyskujesz

150 zł
Zyskaj nawet

zwrotu co miesiąc! 

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

kasastefczyka.pl 
801 600 100  
(koszt wg taryfy operatora)
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N iektórzy obawiają się, że wraz ze zmia-
nami w przepisach w 2022 r. rozliczanie 

PIT-ów stanie się trudniejsze i niemożliwe dla 
„przeciętnego” obywatela. Nic bardziej myl-
nego. Istnieje wiele narzędzi, które pozwalają 
nam rozliczyć się szybko i sprawnie. Osobom 
całkiem niechętnym uzupełnianiu formularzy 
rozwiązanie przynosi urząd skarbowy, który za 
nas wypełnia deklarację, a nam pozostaje jedy-
nie zaakceptować zeznanie podatkowe. Dla osób 
uwzględniających dodatkowe odliczenia czy roz-
liczenia kwestii nieobecnych w standardowych 
formularzach, np. niani czy zysków z inwestycji, 
przygotowano specjalne programy, w których 
można rozliczyć się szybko i bezpiecznie. Nie 
zapomnijmy także o wybraniu organizacji bądź 
konkretnej osoby potrzebującej, której przeka-
żemy 1% podatku. Można pomyśleć, że 1% to 
bardzo niewiele, jednakże jeśli każdy obywatel 
przekaże na pomoc nawet małą kwotę, wspólnie 
możemy dzięki temu osiągnąć wielki cel.

W wielu przypadkach informacje o docho-
dach PIT-11 czy PIT-40A z końcem kwietnia 
trafiają do specjalnej domowej teczki lub na dno 

szuflady. Warto jednak wiedzieć, że można je 
także wykorzystać przy ubieganiu się o pożyczkę 
w Kasie Stefczyka. Pozwala to na pominięcie 
wypełniania i przedstawiania różnych doku-
mentów i zaświadczeń, które standardowo są 
wymagane. Kasa Stefczyka wprowadziła moż-
liwość wnioskowania o Pożyczkę Gotówkową 
(RRSO 31,09%) na prostych zasadach. PIT-11, 
a także PIT-40A informują o tym, jakie mieli-
śmy dochody w ciągu ubiegłego roku, dlatego 
starając się o Pożyczkę Gotówkową, nie musimy 
przedstawiać innych dokumentów potwier-
dzających nasze dochody. Formalności zredu-
kowano zatem do minimum. Kasa Stefczyka 
na podstawie informacji podatkowej i dowodu 
osobistego wyda decyzję kredytową. Pamię-
tać jednak należy, że Kasa zawsze może prosić 
o przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Wniosek o pożyczkę można złożyć w placówce 
lub pod numerem telefonu 801 600 100 (koszt 
połączenia wg taryfy operatora). Więcej infor-
macji na stronie internetowej kasastefczyka.pl. 
Przedstawiona procedura dokumentowania 
przychodu dostępna jest tylko dla Członków 

uzyskujących akceptowalny przez Kasę 
dochód. RRSO oznacza rzeczywistą roczną 
stopę oprocentowania. Decyzja kredytowa 
zależy od indywidualnej oceny zdolności 
kredytowej. 

POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

KOLOREM.                                              
                                               

                                               
                          Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl 
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1. Identyfikator podatkowy NIP1) / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) składającego 

 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Nr dokumentu 3. Status 

 

PIT-11  
INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH  

I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY 

 
W ROKU2) 

4. Rok 

└────┴────┴────┴────┘ 
 

5. Nr informacji3) 

└────┴────┘ 

 

Podstawa prawna: Art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”; art. 35a ust. 5 ustawy,  

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r.4) 

Składający: Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej. 

Terminy składania: Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym4) – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu; do 

końca lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi; w terminie 14 dni od 

złożenia pisemnego wniosku przez podatnika – w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru 

zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy; do dnia zaprzestania działalności5) – w przypadku gdy 

składający zaprzestali działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio przed końcem lutego roku następującego po 

roku podatkowym. 

Otrzymuje: Podatnik oraz urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa  

w art. 3 ust. 2a ustawy, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 

  6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja6) 

 7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
1. złożenie informacji       2. korekta informacji7) 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO 
* — dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną     ** —  dotyczy  składającego będącego osobą fizyczną 

 

 8. Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    1. składający niebędący osobą fizyczną     2. osoba fizyczna 

 9. Nazwa pełna* 

 10. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia8)** 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA 

  11. Rodzaj obowiązku podatkowego podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   1. nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent)    2. ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)9) 

 12. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)  

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

 

13. Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika (numer dokumentu 

      stwierdzającego tożsamość)10) 
 

 14. Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość)11)  15. Kraj wydania numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego 

tożsamość)11)  

 16. Nazwisko 
 

17. Pierwsze imię  

 18. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 
  
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

19. Kraj 
20. Województwo 

 21. Powiat 

22. Gmina 

 23. Ulica 

24. Nr domu 25. Nr lokalu 

 26. Miejscowość 

27. Kod pocztowy 

D. INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODU Z TYTUŁU STOSUNKU SŁUŻBOWEGO, 

STOSUNKU PRACY, SPÓŁDZIELCZEGO STOSUNKU PRACY ORAZ PRACY NAKŁADCZEJ 

 
 28. Koszty uzyskania przychodów, wykazane w poz. 30, zostały uwzględnione do wysokości przysługującej podatnikowi (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
 ❑ 1. z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych)    ❑  2. z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych)  

 ❑ 3.

 

z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku 

z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się 

zakład pracy 

❑ 4. z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), 

podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza 

miejscowością, w której znajduje się zakład pracy   
 

Pożyczka na PIT
do 50 000 zł

Bez zbędnych formalności. Przygotuj PIT-11  
lub PIT-40A oraz dowód osobisty.

Pożyczka 
Gotówkowa 
RRSO: 31,09%

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

RRSO oznacza rzeczywistą 
roczną stopę oprocentowa-
nia. Przedstawiona procedura 
dokumentowania przy-
chodu dostępna jest tylko 
dla Członków uzyskujących 
akceptowalny przez Kasę 
dochód. Z propozycji możesz 
skorzystać do końca czerwca 
2022 r. Decyzja kredytowa 
zależy od indywidualnej 
oceny zdolności kredytowej.

Coroczna konieczność rozliczania PIT jawi się niektórym z nas jako niechętnie realizowany obowiązek. Warto jednak 
pamiętać, że PIT umożliwia niesienie pomocy potrzebującym, dzięki możliwości przekazania 1% podatku. Z dodatkową 
korzyścią wychodzi także do swoich Klientów Kasa Stefczyka, która oferuje możliwość uzyskania Pożyczki Gotówkowej 
(RRSO: 31,09%) właśnie na PIT, bez zbędnych zaświadczeń.

Wykorzystaj swój PIT za 
2021 rok i sprawdź, dlaczego 
warto wnioskować o Pożyczkę 
Gotówkową w Kasie Stefczyka: 
•	 Prosta i wygodna – bez zbędnych 

formalności
•	 Na duże i małe plany – możesz 

pożyczyć nawet 50 000 zł 
•	 Elastyczna – sam ustalasz dzień 

spłaty, a pierwszą ratę spłacić 
można nawet za 60 dni

•	 Łatwa – przygotuj PIT-11 lub PIT-40A 
oraz dowód osobisty

Z propozycji możesz skorzystać do 
końca czerwca 2022 r.

Pokaż swój PIT i uzyskaj pożyczkę



 AKTUALNOŚCI

WWW.KASASTEFCZYKA.PLCZAS STEFCZYKA4

Pracownicy kartuskiej placówki 
Kasy szkolą młodzież
To oczywiste, że Kasa Stefczyka oferuje swoim Członkom usługi finansowe. 
Nie każdy jednak wie, że nasza Kasa i jej pracownicy angażują się w szerze-
nie wiedzy finansowej m.in. po to, by wielu z  nas uniknęło kłopotów w  tej 
sferze życia. W marcu, w ramach „Miesiąca Przedsiębiorczości”, Bernadeta 
Misiurska, kierownik placówki Kasy mieszczącej się przy ul.  Dworcowej 5 
w Kartuzach, prowadziła szkolenie w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w  Kartuzach. Młodzież uczyła się planować budżet domowy 
przy wykorzystaniu osobistego konta internetowego.

W szkoleniu, które odbyło się w ZSZiO im. I Brygady Pancernej 
im. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wol-

ności 3, wzięło udział co najmniej 120 uczniów. Bernadeta Misiurska, 
kierownik placówki Kasy w Kartuzach, wystąpiła w charakterze eks-
perta i poprowadziła godzinne zajęcia aż w sześciu klasach. Wyjaśniła 
uczniom, jak założyć i obsługiwać internetowe konto bankowe. Odpo-
wiedziała na wiele pytań dotyczących tylko pozornie prostego tematu, 
czyli zarządzania budżetem osobistym. Doradziła, jak optymalizować 
wydatki, jak racjonalnie oszczędzać i inwestować. Podpowiedziała też 
w temacie dość abstrakcyjnym dla młodych ludzi, czyli jak planować 
swoją przyszłość finansową. 

Szkolenia są realizowane przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji 
przy ZSZiO w Kartuzach, które po raz kolejny realizuje projekt „Miesiąc 
Przedsiębiorczości”, współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. 
Stowarzyszenie zaprosiło do współpracy pracownika naszej Kasy, by jako 
ekspert od finansów przybliżył uczniom planowanie budżetu domowego 
przy wykorzystaniu osobistego konta internetowego. W tym roku pro-

jekt trwał od 10 stycznia do 29 kwietnia. Celem działań jest umacnianie 
w uczniach postaw przedsiębiorczych, zapoznanie ich ze środowiskiem 
lokalnego biznesu, poznanie rodzimego rynku pracy, a także przygotowa-
nie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły. 

W ramach realizacji projektu „Miesiąc Przedsiębiorczości” ucznio-
wie brali udział w licznych konkursach, uczestniczyli w warsztatach 
i szkoleniach na temat pieniądza, systemu podatkowego w Polsce, 
wynagrodzeń, finansów w  matematyce, zastosowania programu 
MS Excel w analizie ekonomicznej. Młodzież dowiedziała się również, 

jak rozpocząć działalność gospodarczą oraz jak przygotować się do roz-
mowy kwalifikacyjnej.

Tematyka „Miesiąca Przedsiębiorczości” jest zbieżna z działaniami 
Kasy Stefczyka, która realizuje projekty edukacji finansowej, skierowane 
do dzieci, młodzieży i dorosłych. Razem ze Stowarzyszeniem Krzewie-
nia Edukacji Finansowej organizuje m.in. akcję „Żyj finansowo! Czyli jak 
zarządzać finansami w życiu osobistym”, wieloetapowy projekt „Pomóż 
oszczędzać rodzinie” czy „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. 
Szczególnym programem jest Konkurs Stypendialny, wspierający uzdol-
nione dzieci Członków Kasy Stefczyka. Wszystko po to, by jak najwięcej 
osób świadomie planowało swój budżet i świadomie korzystało z usług 
finansowych.

– Z przyjemnością poprowadziłam szkolenia dla uczniów, jednak 
wiem, że zrozumienie zawiłego świata finansów sprawia problem nie 
tylko młodzieży. Dlatego serdecznie zapraszam do naszej placówki, 
gdzie doradzimy, jak najlepiej rozwiązać problemy natury finansowej, 
i odpowiemy na pytania dotyczące tej sfery życia – mówi Bernadeta 
Misiurska, kierownik placówki Kasy Stefczyka mieszczącej się przy  
ul. Dworcowej 5 w Kartuzach.

– Z przyjemnością poprowadziłam szkolenia 
dla uczniów, jednak wiem, że zrozumienie 

zawiłego świata finansów sprawia problem 
nie tylko młodzieży. Dlatego serdecznie 

zapraszam do naszej placówki, gdzie doradzimy, 
jak najlepiej rozwiązać problemy natury 

finansowej, i odpowiemy na pytania dotyczące 
tej sfery życia – mówi Bernadeta Misiurska, 

kierownik placówki Kasy Stefczyka mieszczącej 
się przy ul. Dworcowej 5 w Kartuzach.
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Unie kredytowe odwiedzają 
Polskę i pomagają Ukrainie
Delegacja przedstawicieli Światowej Rady Unii Kredytowych odwiedziła  
Polskę, aby zapoznać się z dotychczasowymi realizacjami i możliwościami 
wsparcia spółdzielczych kas w zakresie pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy. 

P restiżowa wizyta reprezentantów Świa-
towej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) 

miała miejsce w kwietniu 2022 r. Delegacja 
pod przewodnictwem dyrektor generalnej 
WOCCU Elissy McCarter LaBorde odwie-
dziła między innymi siedzibę Kasy Krajowej 
w Sopocie i Kasy Stefczyka w Gdyni, gdzie 
zapoznała się z działalnością, jaką polskie 
SKOK-i, będące częścią WOCCU, prowadzą 
na rzecz pomocy Ukrainie. 

– Jako spółdzielcze instytucje finansowe 
jesteśmy bardzo zaangażowani w pomoc 
naszym sąsiadom. Od darów rzeczowych 
wysyłanych za granicę, przez zapewnienie 
uchodźcom schronienia na terenie Polski, 
po tworzenie nowych miejsc pracy dla Ukra-
ińców – w każdym z tych obszarów wsparcia 
obecna jest Kasa Stefczyka – mówiła Beata 
Rusiecka-Kozłowska, Dyrektor Departa-
mentu Wspomagania Zarządu, oprowadza-
jąc gości po Izbie Pamięci Kasy Stefczyka 
w Gdyni. 

Unie kredytowe z całego świata – w szcze-
gólności z  USA – niezwykle aktywnie 
włączają się w pomoc Ukrainie. W ciągu  
6 tygodni zebrały ponad milion dolarów, 
które zostaną przeznaczone na wsparcie 
ogarniętego wojną kraju. 

– WOCCU zdaje sobie sprawę z tego, że 
unie kredytowe, z którymi współpracu-
jemy na Ukrainie, stoją w obliczu narasta-
jących wyzwań spowodowanych rosyjską 
inwazją. Chcemy wiedzieć, jak możemy 
pomóc zarówno dziś, jak i w nadchodzą-
cych miesiącach i  latach – mówi Elissa 
McCarter LaBorde. – Chcemy mieć również 
pewność, że wszelkie opracowywane przez 
nas rozwiązania są realizowane w koor-
dynacji z uniami zrzeszonymi w WOCCU 
w krajach sąsiednich, takich jak Polska, 
które już teraz robią tak wiele, aby pomóc 
w potrzebie – dodaje dyrektor generalna 
WOCCU. 

Światowa Rada Unii Kredytowych zrzesza 
odpowiedniki SKOK-ów ze 188 krajów i łączy 
375 milionów ludzi. Wdrożyła już ponad 300 
programów pomocowych w 90 państwach 
i  współpracuje z  globalnymi i  lokalnymi 
partnerami w celu zapewnienia godnego 
dostępu do usług finansowych na całym 
świecie. 

Unie kredytowe z całego świata –
w szczególności z USA – niezwykle aktywnie włączają się 

w pomoc Ukrainie. W ciągu 6 tygodni zebrały 
ponad milion dolarów, które zostaną przeznaczone 

na wsparcie ogarniętego wojną kraju.
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 KARTUZY. Pani 
Beata Leszkowska woli 
wypoczywać w domu, 
na Kaszubach. Nagrodę 
odebrała w placówce 
mieszczącej się przy  
ul. Dworcowej 5 
w Kartuzach.

Moim ulubionym miejscem 
wypoczynku zimą jest dom 
i nasze piękne kaszubskie 
okolice. Dom to nie tylko 
miejsce zamieszkania, do 
którego wracamy z pracy 
czy szkoły, lecz także  
miejsce pełne wzajemnej 
miłości i troski, jak również 
możliwość relaksu, 
spokoju i wypoczynku, 
a spacery po najbliższej 
okolicy to czysta 
przyjemność. W naszym 
regionie jest mnóstwo 
ciekawych i pięknych, 
nieodkrytych miejsc do 
zwiedzenia. Tu najlepiej się 
wypoczywa, blisko domu.

Nasi laureaci
Zapraszamy naszych Czytelników do zabawy związanej z  Konkursem Krzyżówkowym. 
Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć hasło oraz wykonać zadanie konkursowe. 
Co miesiąc do wygrania w konkursie są trzy karty podarunkowe o wartości 50 zł na zakupy 
w sklepach Biedronka. Przedstawiamy kolejnych laureatów i ich prace, będące odpowiedzią 
na zadanie konkursowe: „Opowiedz o swoim ulubionym miejscu wypoczynku zimą”.

 KOŁO. Pani Marzena 
Skalińska preferuje 
zimowy wypoczynek 
w górach. Nagrodę 
odebrała w placówce 
mieszczącej się przy ul. 
Toruńskiej 30 w Kole.

Zakopane. Zimą wygląda 
ono naprawdę pięknie. 
To urokliwe miejsce, 
gdzie można śmigać na 
nartach lub pospacerować, 
wybrać się na kulig ze 
znajomymi i w pełni cieszyć 
się zimą. Jest tu wiele 
atrakcji, a okoliczne doliny 
przysypane śniegiem 
wyglądają zjawiskowo. 
Także pyszna zakopiańska 
kuchnia przyciąga swoimi 
zapachami.
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Przedstawiamy laureata XIV edycji 
Konkursu Stypendialnego
Przypomnijmy, że Konkurs Stypendialny organizowany jest przez Kasę  
Stefczyka oraz Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Fundatorem 
nagród jest Fundacja Stefczyka. 

o zarządzaniu i jakości” o numerze 85/ZZP/2020/POT, mające na 
celu identyfikację kierunków i trendów w badaniach podstawowych 
w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości realizowanym przez Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Krakowie;

•	 Czwarta	Rewolucja	Przemysłowa	w naukach społecznych – trendy 
w analizie bibliometrycznej;

•	 Zjawisko	mobbingu	wśród	młodych	osób	wchodzących	na	rynek	pracy.

Pan Szymon jest również autorem i współautorem wielu publikacji 
naukowych, bierze czynny udział w wielu konferencjach naukowych 
jako uczestnik, a także jako wykładowca.

Jedną z pasji Pana Szymona jest piłka nożna, która sprawiła, że jest człon-
kiem w randze wiceprezesa w Miejskim Klubie Piłkarskim Unia Oświęcim. 
Działalność w klubie oraz zarządzie ma związek z dziedziną zarządzania, 
szczególnie zarządzania wydarzeniami sportowymi, zarządzania projek-
tami czy zarządzania finansami organizacji. Działalność w klubie to rów-
nież szeroko zakrojona działalność marketingowa, polegająca m.in. na pro-
wadzeniu strony internetowej klubu czy tworzeniu wideorelacji z meczów.

Dodatkowo Pan Szymon jest członkiem zarządu Klubu Uczelnianego 
AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wspiera klub poprzez 
pomoc w organizacji imprez sportowych o charakterze uczelnianym, 
lokalnym i ogólnopolskim. 

K onkurs jak co roku był skiero-
wany do uczniów i studentów, 

którzy wyróżniają się wspaniałymi 
wynikami w nauce, ale też anga-
żują się w dodatkową działalność 
społeczną, charytatywną, naukową 
lub na rzecz środowiska lokalnego. 

JEDNYM Z  TEGOROCZNYCH 
LAUREATÓW JEST SZYMON 
JAROSZ, który jest studentem 
pierwszego roku studiów 2. stopnia 
kierunku rachunkowość i control-
ling na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Krakowie.

Jest czynnym członkiem Koła 
Naukowego Analizy Danych dzia-
łającego na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Krakowie przy Katedrze 
Statystyki, Katedrze Ekonometrii 
i Badań Operacyjnych oraz Katedrze 
Analizy Rynku i Badań Marketingo-
wych, w którym pełni funkcję wice-
prezesa ds. merytorycznych.

Zaangażowanie w  działalność 
naukową przyczyniło się do tego 
że Pan Szymon jest koordynatorem 
i członkiem zespołów w kilku pra-
cach badawczych, m.in.:
•	 Regionalna	Inicjatywa	Doskona-

łości o numerze 021/RID/2018/19, 
obszar badawczy 1.1 mający na 
celu zbadanie złożoności zarzą-
dzania organizacjami w warun-
kach Rewolucji 4.0, dotyczącej 
zarówno systemów, jak i  pro-
cesów w  przedsiębiorstwach 
i w innego rodzaju organizacjach 
realizowanym przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie;

•	 „Kierunki	i trendy w badaniach 
podstawowych w zakresie nauki 

 Szymon Jarosz dyplom stypendysty odebrał w placówce Kasy mieszczącej się przy ul. Rynek Główny 18 w Oświęcimiu.
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500 zł
Tyle możesz zyskać,
polecając 
Kasę 
Stefczyka!

Zaproś swoich znajomych 
i zgarnij 50 zł
za każde skuteczne polecenie.

Promocja POLEĆ NAS VII trwa od 1.01.2022 r. do odwołania. Regulamin, szczegółowe warunki oraz formularz zgłoszeniowy 
dostępne są w placówkach i na www.kasastefczyka.pl/polecnas.

kasastefczyka.pl 
801 600 100 
(koszt wg taryfy operatora)
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Staramy się dbać o nasz dom poprzez regularne sprzątanie, ubezpieczenie wartościowych rze-
czy i chcemy czuć się bezpiecznie zamykając go na klucz. Dobrze jest też pamiętać, że nasze 
wirtualne życie również zasługuje na zapewnienie odpowiedniej ochrony. 

Na co dzień korzystamy z takich urządzeń jak bankomat, komputer lub telefon, które ułatwiają 
nam robienie zakupów, opłacanie rachunków lub kontrolę nad fi nansami, dlatego warto pamię-
tać o zasadach, które umożliwią zabezpieczenie tego, na co tak długo pracowaliśmy.

Cyberbezpieczeństwo
– gdy złodziej czai się
po drugiej stronie 
monitora, a nie 
za drzwiami. 

Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM NA „TY”

hasła do kont powinny być unikatowe. 
Warto korzystać z małych i dużych liter 
a także cyfr i znaków specjalnych ta-
kich jak np. !, ?, #, 

nikomu nie udostępniaj swoich haseł lub 
PIN-ów oraz nie pozostawiaj ich w wi-
docznym i łatwo dostępnym miejscu,

zabezpiecz swoje urządzenia elektro-
niczne takie jak komputer, laptop, tablet 
czy telefon w bieżąco aktualizowane 
programy antywirusowe, które bloku-
ją dostęp wirusów do twoich urządzeń 
i chronią je przed utratą danych,

dbaj o aktualizację oprogramowa-
nia systemowego i pozostałych pro-
gramów na Twoim komputerze, ta-
blecie i telefonie, by zabezpieczyć się 
przed wykrytymi błędami i korzystać 
z najbardziej aktualnych mechanizmów 
ochronnych,

zwróć szczególną uwagę na strony 
www. Powinny być one zabezpieczone 
w formie kłódeczki,  

otrzymałeś wiadomość sms, na komuni-
katorze, w mediach społecznościowych 
lub pocztą elektroniczną, która wygląda 
podejrzanie np. nie jest pisana poprawną 
polszczyzną lub obiecuje wysoką nagro-
dę w zamian za pomoc? Nie odpowiadaj 
na nią i najlepiej od razu ją  usuń,

bądź szczególnie wyczulony na wiadomo-
ści z instytucji fi nansowych zawierające 
nietypowe prośby (np. o wpłatę środków) 
lub informacje z nieznanych Ci instytucji 
z prośbą o przesłanie  pieniędzy lub nu-
meru Twojego rachunku lub danych Two-
jej karty płatniczej to może być podstęp,

pamiętaj, aby zawsze po załatwie-
niu wszystkich spraw  wylogować się 
z systemu transakcyjnego oraz  pro-
gramu, z którego korzystasz,

wystrzegaj się przekazywania swoich 
danych (numerów dokumentu tożsamo-
ści, PESEL, numeru konta,  numeru karty 
płatniczej, kodu CVV itp.) poprzez media 
społecznościowe, komunikatory lub za 
pomocą poczty elektronicznej.

Ważne zasady, których przestrzeganie  pozwoli zadbać  o bezpieczeństwo Twoich fi nansów:

SKOK zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa fi nansowego swoim członkom. Pracownicy SKOK z chęcią po-
mogą lub wyjaśnią w jaki sposób bezpiecznie korzystać z udostępnianych narzędzi, takich jak karta płatnicza 
czy bankowość internetowa (eskok) lub mobilna (mskok), tak abyś czuł się bezpieczny w cyber przestrzeni.

R
EK

LA
M

A 
N

R
 1

87
9



 AKTUALNOŚCI

WWW.KASASTEFCZYKA.PLCZAS STEFCZYKA10

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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Spotkanie na półmetku

S potkanie było długo wyczekiwane zarówno przez uczest-
ników projektu, jak i jego organizatorów. Była to bowiem 

pierwsza okazja do osobistego poznania się. Zeszłoroczne 
warsztaty metodyczne inicjujące projekt, z uwagi na panu-
jącą pandemię, odbyły się w formie zdalnej. 

Warsztaty doszkalające miały na celu przede wszyst-
kim wzrost wiedzy i świadomości finansowej nauczycieli 
w obszarach tematycznych sprawiających im największą 
trudność, wymianę dobrych praktyk, dzielenie się dotych-
czasowym doświadczeniem w realizacji projektu, udział 
w panelach dyskusyjnych. Równie ważna dla uczestników 
okazała się możliwość zawarcia nowych, cennych znajomo-
ści oraz prowadzenia długich rozmów na każdy ważny dla 
jakości prowadzonych zajęć temat. 

Panel poświęcony identyfikacji silnych i słabych stron 
projektu, ryzyk i zagrożeń, wymianie dobrych praktyk – 
prezentacji wybranych scenariuszy lekcji poprowadziły  
dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska i dr hab. Małgorzata 
Żytko. Przeprowadzono też warsztaty: „Oszczędzanie i inwe-
stowanie. Kredyt”, które poprowadziła Ewa Kruk, a „Techniki 
i narzędzia pomocne w edukacji finansowej” – Magdalena 
Nastrabasz. 

Pierwszego dnia, podczas podsumowania dotychczaso-
wych działań projektowych, do spotkania dołączyła Pani 
Kinga Sternik z Departamentu Edukacji i Wydawnictw – 
Wydziału Projektów Edukacyjnych Narodowego Banku Pol-
skiego. Podziękowała Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji 
Finansowej za podejmowanie działań w obszarze edukacji 
finansowej, wyraziła wielkie uznanie dla realizacji drugiej 
już edycji projektu. Podkreśliła nie tylko wartość eduka-
cyjną projektu oraz dbałość o jego realizację. Nauczycielom 
podziękowała za zaangażowanie i udział w projekcie, pod-
kreśliła szczególną rolę edukacji początkowej, stanowiącej 
fundament dla całego rozwoju dziecka, w tym rozwoju umie-
jętności, postaw i zachowań finansowych. 

Dwudniowe spotkanie spełniło swoje zadanie, nauczy-
ciele wyjeżdżali bardzo zadowoleni, zmotywowani do dalszej 
pracy, a w głowach rodziły się już nowe pomysły do jeszcze 
ciekawszej, bardziej angażującej uczniów formy zajęć.

Przypomnijmy, że trzyletni projekt z zakresu edukacji 
finansowej skierowany jest do uczniów klas I–III szkół pod-
stawowych a jego celem jest jak najlepsze przygotowanie 
dzieci do świadomego i krytycznego uczestnictwa w świe-
cie finansów. Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse 
dla najmłodszych” realizowany jest z Narodowym Bankiem 
Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

MAGDALENA NASTRABASZ 
kierownik projektu 
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Warsztaty doszkalające oraz wymiana dobrych praktyk dla nauczycieli uczest-
niczących w drugiej edycji projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla naj-
młodszych” odbyły się w dniach 1–2 kwietnia 2022 roku w Warszawie.
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W trosce o utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z chęci informowa-
nia Członków o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka oraz zgodnie z przyję-
tymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka przedstawia informację 
dotyczącą działań Zarządu Kasy w marcu 2022 roku.

Sprawdź, co się dzieje w Twojej Kasie

MARZEC 2022
W  marcu posiedzenia Zarządu Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredy-
towej im. Franciszka Stefczyka odbyły 
się pięć razy: – 1 marca, – 8 marca, – 15 
marca, – 22 marca, – 29 marca.
Przedmiotem posiedzeń było m.in.:
1. Przedstawienie aktualnych statystyk 

związanych z działalnością Kasy, głów-
nie dotyczących wolumenu sprzedaży 
z podziałem na produkty oraz informa-
cji na temat depozytów.

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

a) 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:
 ○ darowizna rzeczowa dla Centralnego 
Szpitala Miejskiego w Równem na Ukra-
inie: zakup 2 sztuk sterylizatorów/auto- 
klawów – zakup przez Centrum Me-
dyczne Dąbrowa-Dąbrówka sp. z o.o.;

 ○ dofinansowanie budowy infrastruk-
tury sportowej przy szkole podstawo-
wej prowadzonej przez Zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 
w Markach k. Warszawy;

 ○ wsparcie 26 domów dziecka – I transza;
b) sytuacji w placówkach sprzedażowych 

z  uwzględnieniem aspektu dotyczą-
cego budowania i  umacniania więzi 
członkowskiej, a także jeszcze lepszego 
reagowania na potrzeby Członków Kasy:
 ○ Już po raz szesnasty Stowarzyszenie 
Krzewienia Edukacji Finansowej or-
ganizuje konkurs ekonomiczny dla 
uczniów szkół podstawowych z klas VII 
i VIII z terenu całej Polski. W tej edycji 
uczestnicy będą mogli wykazać się zna-
jomością zagadnień związanych z cy-
berbezpieczeństwem. Na zwycięzców 
konkursu czekają atrakcyjne nagrody 
pieniężne. Temat tegorocznej edycji 
„Mistrzostw Polski Młodych Ekonomi-
stów” brzmi: „Z cyberbezpieczeństwem 
na TY”. Konkurs podzielony został na 
dwa etapy: eliminacje i finał.

 ○ Dla bezpieczeństwa transakcji wpro-
wadzono dodatkowy element uwie-
rzytelniania transakcji kartą płatniczą 
w Internecie: e-hasło. Potwierdzanie 
płatności będzie się teraz odbywać 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 
niezależnych elementów autoryzacji. 
Nowym elementem uwierzytelniania 
będzie e-hasło.

 DSkłada się ono z 6 cyfr.
 DMożna je zdefiniować tylko w ban-
kowości elektronicznej, co zapewnia 
dodatkową poufność.
 DNadanie lub zmiana e-hasła również 
są silnie uwierzytelniane (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 
tokenem GPay – od 16 października 
transakcje te będą traktowane przez 
organizację VISA jako uwierzytelnione; 
nie będzie konieczności uwierzytelnia-
nia ich e-hasłem ani kodem SMS;
 D transakcje w Internecie, które nie są 
procesowane w standardzie 3-D Secure – 
nie wszyscy sprzedawcy stosują stan-
dard bezpieczeństwa 3-D Secure.

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

tych wzorów następujących druków:
 Ddyspozycja przelewu wynagrodzenia/
świadczenia na rachunek płatniczy 
w Kasie Stefczyka,
 Dumowa pożyczki o stałym oprocento-
waniu (kredyt konsumencki),
 D formularz informacyjny dotyczący 
kredytu konsumenckiego (oprocento-
wanie stałe),
 Doświadczenie o przybyciu do Polski 
po dniu 23.02.2022 oraz o adresie po-
bytu na terenie Polski;

b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i  parametrów następujących 
produktów: 
 De-Lokata Specjalna terminowa,
 DLokata Specjalna terminowa,
 DLokata Witaj w Kasie,
 De-Lokata dla przedsiębiorczych 
Tandem,
 De-Lokata terminowa VIP,
 DLokata dla przedsiębiorczych Tandem,
 De-Lokata nieodnawialna,
 DLokata na nowe środki PLUS,
 DLokata na nowe środki,
 DLokata terminowa nieodnawialna,
 DLokata terminowa VIP,
 DLokata Udziałowa,
 DLokata Dwuletnia progresywna SKO-
KOWA PLUS,
 DLokata SKOKOWA,
 DLOKATA KAPITALNA,
 De-LOKATA KAPITALNA,
 DLokata rentierska,
 DLokata systematycznego oszczędzania 
z typem zakończenia na IKS – aktuali-
zacja stawki WIBOR 3M,
 DPożyczka Gotówkowa,
 DPożyczka Zaratka, 
 DPożyczka Fit,
 DRachunek Oszczędnościowy Moja Skar-
bonka – aktualizacja stawki WIBOR 3M,
 DRachunek Oszczędnościowy – aktuali-
zacja stawki WIBOR 3M,
 DRachunek/Książeczka Systematycz-
nego Oszczędzania (KSO) – aktualizacja 
stawki WIBOR 3M;

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

d) zmiany oprocentowania produktów 
kredytowo-pożyczkowych oraz o obo-
wiązującej w II kwartale 2022 r. stawce 
WIBOR 3M; 

e) zmiany oprocentowania aktywnych 
rachunków lokat z oprocentowaniem 
opartym o WIBOR 3M; 

f) zatwierdzenia dokumentacji i procedur 
regulujących pracę w Kasie Stefczyka: 
PR02.04.01/10 Obsługa Członków 
Kasy  – osoby małoletnie i  ubezwła-
snowolnione  – wyd. XI; PR16.05/02 
Polityka zarządzania ryzykiem stopy 
procentowej w  Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka – wyd. IV; PR16.01/04 
Polityka kredytowa Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka – wyd. XII; PR02.04/12 
Polityka Sprzedaży Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka  – wyd. V; 

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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wprowadzenie zmian w  strukturze 
organizacyjnej Kasy Stefczyka – powo-
łanie Biura Analiz Zachowań Klientów 
i Strategii Cenowej; Zmiany w Regula-
minie organizacyjnym Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka (SKOK Stef-
czyka) z  siedzibą w  Gdyni; PR19/01 
Przygotowanie i przekazywanie infor-
macji zarządczej w Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka w Gdyni – wyd. 
XX, PR05.04/01 Plan sukcesji – wyd. I;

g) likwidacji placówki:
 ○ w Bielsku-Białej, znajdującej się przy 
ul. Cechowej 25;

 ○ w  Warszawie, znajdującej się przy 
ul. Bohaterów Warszawy 26;

 ○ placówki partnerskiej znajdującej się 
przy ul. Żwirki 3 w Jelczu-Laskowicach.

Komitet Audytu SKOK im. Franciszka 
Stefczyka 
W dniu 8 marca odbyło się posiedzenie 
Komitetu Audytu Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka, podczas którego omó-
wiono dokumenty będące przedmiotem 
obrad najbliższej Rady Nadzorczej SKOK 
im. Franciszka Stefczyka. 

I dea zrównoważonego rozwoju zakłada także 
ochronę współczesnego świata – jego gospo-

darek, społeczeństw oraz środowiska natural-
nego. Coraz więcej firm przyjmując swoją poli-
tykę rozwoju, kieruje się zasadą ESG, na którą 
składają się trzy podstawowe elementy: środo-
wisko (environmental), społeczna odpowiedzialność (social responsi-
bility) oraz ład korporacyjny (corporate governance). Trzeba przy tym 
mieć na uwadze, że realizacja założeń ESG staje się coraz wyraźniej 
nie tylko dobrą wolą przedsiębiorstw,  lecz także koniecznością, gdyż 
jest brana pod uwagę przez inwestorów wybierających przedsiębior-
stwa, które odpowiadają wyznawanym przez nie wartościom.

Z pozoru wydaje się, że ideą ESG powinien kierować się przemysł, 
jednak każdy podmiot współczesnej gospodarki ma w tym zakresie 
swoją rolę do odegrania, także sektor ubezpieczeniowy. Doskonale 
widać to na przykładzie ubezpieczycieli wzajemnych, których pod-

stawą działania jest zrównoważony rozwój. 
Związki wzajemności członkowskiej pracują 
bowiem na rzecz własnej wspólnoty – jej 
członków. Daje to możliwości tworzenia 
własnej oferty ubezpieczeniowej, w  tym jej 
zakresu, a  także ceny, która będzie uzależ-

niona od specyfiki obszaru, rodzaju działalności czy występującego 
ryzyka. Ma to niebagatelny wpływ na rozwój lokalnych społeczno-
ści, grup społecznych czy zawodowych. Wśród celów TUW-ów jest 
bowiem wspieranie podmiotowości i  samodzielności jednostek za-
grożonych wykluczeniem, odbudowa ich zdolności do pełniejszego 
uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym.

ESG TUW-ów widać więc począwszy od zapewnienia ochrony przed 
ryzykiem i wspierania osób, rodzin i firm, po pokazanie, w jaki sposób 
długoletnie związanie się z  ubezpieczycielami wzajemnymi sprzyja 
zrównoważonemu rozwojowi. 

Idea zrównoważonego rozwoju w TUW-ach
Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska sprowokowały otwartą dyskusję na temat 
koniecznej transformacji gospodarek, których podmioty różnych ich gałęzi będą 
w swoich działaniach uwzględniały również aspekt środowiskowy i społeczny. Swoistym 
wzmocnieniem tego nurtu okazała się także pandemia koronawirusa. Zaangażowanie 
się bowiem wielu podmiotów w  walkę z  COVID-19 jasno pokazało potrzebę realizacji 
systematycznych i dalekosiężnych celów zrównoważonego rozwoju. Wielką rolę w tym 
zakresie ma do odegrania rynek ubezpieczeniowy, szczególnie towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, tzw. TUW-y.
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Rada Nadzorcza SKOK im. Franciszka 
Stefczyka 
W dniu 14 marca odbyło się posiedze-
nie Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka, na którym m.in.:
1. Zapoznano się ze:
a) Sprawozdaniami z bieżącej sytuacji 

finansowej Kasy Stefczyka; 
b) Raportami Działu Ryzyka Finansowego 

i Departamentu Windykacji;
c) Sprawozdaniem z wykonania Rocznego 

Planu Audytu i Kontroli Wewnętrznej 
w  Spółdzielczej Kasie Oszczędno-
ściowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka w IV kwartale 2021 r.;

d) Sprawozdaniem Komisji Kredytowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
za 2021 r.;

e) Rocznym raportem z realizacji Polityki 
Sprzedaży Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka za rok 2021;

f) Scenariuszami i  metodyką testów 
warunków skrajnych dla oceny 
poziomu ryzyka kredytowego, w tym 
ryzyka koncentracji, przyjętymi na 
2022 r.; 

g) Informacją dotyczącą przeciwdziała-
nia praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu za okres od 1.07.2020 do 
31.12.2021 r.

2. Omówiono i podjęto uchwały w przed-
miocie przyjęcia następujących doku-
mentów i  regulacji wewnętrznych 
Kasy:

a) Sprawozdanie z funkcjonowania sys-
temu kontroli wewnętrznej w Spół-
dzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
w 2021 r.;

b) PR02.04/12 Polityka Sprzedaży Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka; 

c) PR16.05/02 Polityka zarządzania ryzy-
kiem stopy procentowej w Spółdziel-
czej Kasie Oszczędnościowo-Kredyto-
wej im. Franciszka Stefczyka; 

d) PR16.01/04 Polityka kredytowa w Spół-
dzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka; 

e) Zmiany struktury organizacyjnej Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka;

f) Zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka;

g) PR19/01 System Informacji Zarząd-
czej w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka. 



Oprocentowanie nawet

w skali roku!

,3%

 

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

Skorzystaj z okazji i obierz kurs  
na zarabianie na konkurencyjnej  
Lokacie Kapitalnej!

Klient może posiadać jedną aktywną Lokatę Kapitalną na 3 miesiące i jedną aktywną Lokatę Kapitalną na 12 miesięcy  
(każdą do kwoty maksymalnej). Szczegóły w Cenniku Lokat. Wyprodukowano dnia 25.04.2022 r

Złóż wniosek:

online w placówce przez telefon

3
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W idmo kryzysu spowodowanego koro-
nawirusem oraz konfliktem zbrojnym 

tuż za naszymi granicami sprawia, że staramy 
się za wszelką cenę ochronić siebie i najbliż-
szych. Oszczędzanie pieniędzy i budowanie 
tzw. poduszki finansowej na kilka miesięcy 
powoduje, że czujemy się bezpieczniej. 
Dzięki temu możemy dysponować nad-
wyżką kapitału na wypadek utraty pracy czy 
nieprzewidzianych okoliczności, np. awarii 
samochodu, konieczności zakupu sprzętu 
RTV/AGD czy chęci weekendowego szaleń-
stwa z ukochaną osobą na spontanicznym 
wyjeździe. Warto także pamiętać, że trzy-
manie pieniędzy w tzw. skarpecie w domu 
nie jest najlepszym sposobem i lepiej poszu-
kać dogodniejszych rozwiązań – nie tylko ze 
względu na ryzyko kradzieży, lecz także na 
fakt, że starsze osoby często padają ofiarami 

Od lat wiadomo, jak istotne jest mądre dysponowanie 
swoim budżetem. Przemyślane planowanie zakupów 
bieżących lub wydatków rocznych czy ograniczanie 
niepotrzebnych kosztów to tylko niektóre aspekty, 
które każdego dnia wpływają na nasze finanse. Właśnie 
dlatego niezwykle istotnym czynnikiem jest umiejętność 
oszczędzania. Bogatą ofertę w  tym zakresie ma Kasa 
Stefczyka, która proponuje szeroki wachlarz lokat 
dopasowanych do potrzeb swoich Klientów.

Oszczędzaj razem 
z Kasą Stefczyka

wyłudzeń metodą „na wnuczka” czy „na 
policjanta”.

Wszystkie te okoliczności sprawiają, że 
w dalszym ciągu najbezpieczniejszym i naj-
lepszym sposobem oszczędzania są lokaty. 
Dlaczego? Ponieważ nie tylko chronią nasze 
pieniądze, ale w dobie rosnącej inflacji gwa-
rantują wypracowanie wysokoprocentowego 
zysku. W szerokiej ofercie depozytowej Kasy 
Stefczyka każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy 
propozycje dla tych, którzy najwyżej cenią 
sobie wygodny dostęp do środków, jak i dla 
Klientów, dla których ważny jest termin trwa-
nia lokaty czy możliwość założenia jej przez 
Internet.

Dobrym przykładem są Lokata Kapitalna 
i  e-Lokata Kapitalna, które pozwalają na 
oszczędzanie środków przez 3 lub 12 mie-
sięcy w maksymalnej kwocie 500 000 zł przy 

stałym oprocentowaniu 3,2% w skali roku na 
lokacie 3-miesięcznej i 3,3% w skali roku na 
lokacie 12-miesięcznej. 

Warto także zwrócić uwagę na Lokatę na 
nowe środki*, na której można ulokować środki 
niezdeponowane wcześniej w Kasie. Wystarczy 
już 300 zł, ale można bezpiecznie ulokować aż 
200 000 zł na 12 miesięcy i cieszyć się pewnym 
zyskiem. Oprocentowanie stałe takiej lokaty 
wynosi aż 3,5% w skali roku.

Dla nowych Klientów Kasa przygotowała 
także specjalną lokatę powitalną  – Lokatę 
Witaj w  Kasie. Jej stałe oprocentowanie 
wynosi aż 3,5% w  skali roku dla środków 
w kwocie do 100 000 zł, a sama lokata trwa 
6 miesięcy – czyli idealnie na start. Należy 
pamiętać jednak, że jeden Klient może posia-
dać jedną aktywną Lokatę Witaj w Kasie, którą 
może założyć w ciągu 2 miesięcy od zapisania 
się do Kasy.

W  Kasie Stefczyka dostępna jest cała 
gama depozytów, m.in. Lokaty terminowe 
i e-Lokaty o stałym i zmiennym oprocen-
towaniu, Lokata Skokowa i Skokowa PLUS, 
KSO, Rachunek Oszczędnościowy, Rachu-
nek Oszczędnościowy Moja Skarbonka czy 
Lokata na nowe środki PLUS. Szczegóły 
oprocentowania i okresów lokat znajdują się 
w Cenniku Lokat, dostępnym w placówkach 
Kasy lub na stronie www.kasastefczyka.pl. 
Tam też można zdobyć szczegółowe infor-
macje na temat warunków skorzystania 
z poszczególnych produktów.

Niezależnie od wyboru rodzaju lokaty 
Kasa Stefczyka zapewnia, że w  przypadku 
wcześniejszego zerwania lokaty zwracany 
jest pełny, wpłacony kapitał plus 10% odse-
tek należnych na dzień zerwania lokaty. 
Wygodne również jest to, że po zakończeniu 
lokaty mamy automatyczny dostęp do naszych 
środków, ponieważ po jej zakończeniu kapitał 
wraz z odsetkami zostaje automatycznie prze-
lany na rachunek płatniczy w Kasie.

Środki pieniężne zgromadzone przez depo-
nenta na rachunkach imiennych w  Kasie 
gwarantowane są przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny, w  zakresie przewidzianym 
w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwaran-
cyjnym, systemie gwarantowania depozytów 
oraz przymusowej restrukturyzacji, do łącznej 
wysokości równowartości w złotych 100 000 
euro. Szczegółowy katalog wyłączeń objętych 
ochroną gwarancyjną zawarty jest w ustawie 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
* Czym są „nowe środki”? Porównamy Twoje 
saldo w dniu zakładania lokaty z saldem Two-
ich wszystkich rachunków w Kasie na koniec 
10. dnia poprzedniego miesiąca. „Nowe środki” 
to nadwyżka pomiędzy tymi dwiema kwotami. 
Na przykład jeśli 10 września Twoje środki ulo-
kowane w Kasie wynosiły 5000 zł, a 1 paździer-
nika masz na kontach łącznie 10 000 zł, to 
5000 zł możesz ulokować na Lokacie na nowe 
środki. Pamiętaj, że środki, które chcesz ulo-
kować, muszą znajdować się na rachunku IKS 
najpóźniej w dniu zawierania Umowy o lokatę.



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.
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W ielu z nas dawno już zweryfikowało swoje 
noworoczne postanowienia i z pasją reali-

zuje podjęte cele. Na otoczenie finansowe skła-
dają się jednak czynniki, na które zwykle mamy 
niewielki wpływ. Trwająca przez ostatnie dwa 
lata pandemia, konflikt zbrojny na Ukrainie 
i  wzrost cen wielu niezbędnych artykułów 

Rosnące ceny, wysoka inflacja oraz zmieniające się oprocentowanie kredytów i pożyczek to problemy, z którymi 
każdy z  nas zmaga się od kilku miesięcy. Dlatego pożyczkobiorcy stawiają na jasne zasady i  niezmienność 
wysokości rat. Dla chcących zasilić swoje konto niewielkimi kwotami dobrym wyjściem może okazać się 
propozycja Kasy Stefczyka – Pożyczka Zaratka ze stałym oprocentowaniem (RRSO: 9,27%).

Pożyczka Zaratka ze 
stałym oprocentowaniem 
ma wiele atutów:
•	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

powodują, że musimy przystosować się do 
nowych warunków i mierzyć z problemami, 
których się nie spodziewaliśmy. Warto zacząć 
przede wszystkim od zabezpieczenia swoich 
najbliższych. Edukacja finansowa i racjonalne 
podejście do wydatków pozwolą nam zachować 
w portfelu cenne oszczędności.

Niejednokrotnie wspomóc nas mogą także 
pożyczki: w przypadku planowania wyjazdów 
wakacyjnych, konieczności leczenia, naprawy 
samochodu czy wymiany zużytych urządzeń 
domowych. Pożyczka Zaratka ze stałym opro-
centowaniem znajdująca się w  ofercie Kasy 
Stefczyka to dobre rozwiązanie dla każdego. 
To atrakcyjna propozycja, z  której chętnie 
korzystają Członkowie Kasy, kiedy ich domowy 
budżet wymaga dofinansowania niewysokimi 
kwotami. To także propozycja oparta na jasnych 
i czytelnych zasadach, która gwarantuje stałą 
miesięczną ratę przez cały okres kredytowania. 

Jej zaletą jest to, że wysokość miesięcznej 
raty dla oczekiwanej kwoty pożyczki każdy 

może obliczyć samodzielnie. Zasada jest pro-
sta: za każdy pożyczony 1000 zł stała mie-
sięczna rata wynosi 25 zł. Pożyczkę można 
otrzymać 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.

Przykład reprezentatywny z dnia 1.05.2022 r. 
dla Pożyczki Zaratka ze stałym oprocento-
waniem: Całkowita kwota kredytu wynosi 
4000,00 zł. Stała roczna stopa oprocen-
towania dla całkowitej kwoty kredytu 
wraz z  kredytowanymi kosztami (prowizją  
0 zł / 0%) wynosi 8,90%. Rzeczywista roczna 
stopa oprocentowania (RRSO): 9,27%. Czas 
obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 mie-
sięcznych rat równych: 99,38 zł oraz ostatnia, 
48. rata: 99,58 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 
4770,44 zł, w tym odsetki: 770,44 zł. Decyzja 
kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdol-
ności kredytowej.

prowizji
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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

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

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

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

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
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I gnacy Matuszewski urodził się 10 września 1891 r. w Warszawie. Pocho-
dził z zamożnej rodziny, dzięki czemu mógł studiować w Krakowie, 

Mediolanie czy Dorpacie. Naukę przerwał mu wybuch I wojny światowej. 
W lipcu 1914 r. został zmobilizowany do armii rosyjskiej. Ranny w 1915 r., 
przeszedł operację twarzy. W czerwcu 1916 r. wrócił na front. Wojnę 
skończył w stopniu kapitana.

NIEPODLEGŁOŚĆ Z MARSZAŁKIEM
Był zwolennikiem Józefa Piłsudskiego. W czerwcu 1917 r. został jednym 
z organizatorów I Ogólnego Zjazdu Wojskowych Polaków w Piotro-
grodzie. Gdy powstał Naczelny Polski Komitet Wojskowy, stał się jego 
pełnomocnikiem na front zachodni. Został przydzielony do I Korpusu 
Polskiego i zaczął działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej w Miń-
sku. Tam poznał pierwszą żonę Stanisławę Kuszelewską. Poróżnił się 
z dowódcą I Korpusu Polskiego, gen. Józefem Dowbor-Muśnickim. 
Uważał, że ze względu na sytuację w Rosji prawdziwym przeciwnikiem 
Polaków stały się Niemcy. Dowbor-Muśnicki chciał porozumienia 
z Niemcami, z którymi prowadził negocjacje. Matuszewski zawiązał 
więc nieudany spisek polityczny na generała, a po jego fiasku wyjechał 
do Kijowa, gdzie zorganizował wywiad na Ukrainie. Do Polski powrócił 
w listopadzie 1918 r. Został kierownikiem Biura Wywiadowczego przy 
Oddziale VI Naczelnego Dowództwa. W kwietniu 1920 r. objął stanowi-
sko szefa Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Dzięki 
agentom i złamaniu szyfrów wroga polskie dowództwo znało niemal 
każdy z planów przeciwnika. Piłsudski pracę Matuszewskiego podsumo-
wał: „Była to pierwsza wojna, którą Polska prowadziła od wielu stuleci, 
w czasie której mieliśmy więcej informacji o nieprzyjacielu niż on o nas”.

Po wojnie piłsudczycy zaczęli tracić wpływy w wojsku. Nowe porządki 
nie ominęły Matuszewskiego, który w listopadzie 1923 r. utracił szefo-
stwo Oddziału II. W grudniu 1924 r. skierowano go na placówkę dyplo-
matyczną do Rzymu. Gdy Piłsudski odzyskał władzę po zamachu w maju 
1926 r., ściągnął Matuszewskiego do kraju. Ten objął stanowisko dyrek-
tora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych w Warszawie. Unieważnił w 1927 r. małżeństwo z Kuszelewską 
i ożenił się z Haliną Konopacką – pierwszą polską złotą medalistką 
olimpijską. W latach 1929–1931 r. był kierownikiem w Ministerstwie 
Skarbu. Jednak za pomysł obniżenia pensji oficerów, w ramach polityki 
oszczędności, w 1931 r. został odwołany.

W latach 1932–1936 został redaktorem naczelnym poczytnej „Gazety 
Polskiej”. Po śmierci Piłsudskiego, do którego żywił szacunek, stał się 
jednym z większych krytyków sanacji. W artykułach przewidywał nie-
uchronność wojny. Wbrew propagandzie wiedział, że przewaga Niemiec 
jest miażdżąca. Stąd postulował m.in. tworzenie dywizji pancernych.

ZŁOTO DLA POLAKÓW
Gdy wybuchła II wojna światowa, Matuszewski nie otrzymał przydziału 
wojskowego. Wyjechał z żoną do Łucka, gdzie spotkał prezesa Banku 
Polskiego, płk. Adama Koca, który odpowiadał za ewakuację rezerw 
polskiego złota do Rumunii. Koc polskie złoto powierzył Matuszew-
skiemu oraz mjr. Henrykowi Floyara-Rajchmanowi. Od Łucka do Śnia-
tynia kolumną kierował Rajchman, a od Śniatynia do Francji – Matu-
szewski. Zagrożeni dekonspiracją i zbombardowaniem przez Luftwaffe, 
do Śniatynia dotarli 12 września. 70 ton złota załadowano na wagony 
kolejowe. W nocy dowództwo przejął Matuszewski. Transport wyruszył 

do rumuńskiego portu Konstanca. Został załadowany do statku, przy-
słanego przez Brytyjczyków. Niemcy jednak zaczęli wywierać presję na 
Rumunach, grozili zniszczeniem statku. Matuszewski zdecydował się 
na ucieczkę do Stambułu. Ambasador Polski w Ankarze, Michał Sokol-
nicki, uzyskał zgodę Turków na transport kolejowy w zamian za 30 tys. 
dolarów opłaty. Polskę poratował amerykański biznesmen Archibald 
Walker, który wyłożył tę sumę. Dzięki temu pociąg ze złotem dojechał 
do Bejrutu. W stolicy Libanu skarb został przeładowany na pokład trzech 
okrętów francuskich. W październiku cenny kruszec trafił do skarbca 
Banku Francji. Ostatecznie dopiero w 1944 r. wrócił do Polaków. 11 ton 
zabrała Wielka Brytania, jako pokrycie wydatków na cywilne potrzeby 
polskie. Nie wiadomo, co się stało ze złotem po wojnie. Jedna z teorii 
mówi, że przejęli je komuniści. Dziś jego szacunkowa wartość wynio-
słaby kilkanaście miliardów złotych.

Matuszewski pozostał w niełasce, bo zarzucił Sikorskiemu podpisanie 
układu z Sowietami, pomijającego wytyczenie granicy polsko-sowieckiej. 
Wyjechał więc do USA i powołał w 1942 r. Komitet Narodowy Amery-
kanów Polskiego Pochodzenia, który miał bronić interesów polskich. 
Wbrew polityce wielkich mocarstw postulował pełną niezależność Pol-
ski. Zmarł 3 sierpnia 1946 r. – podczas lektury gazety doznał zawału 
serca. W jednym ze swoich ostatnich tekstów napisał: „Rząd angielski 
i amerykański są sygnatariuszami rozbiorów Polski”.

MACIEJ BOGDANOWICZ

 Ignacy Hugo Stanisław Matuszewski, polski polityk, publicysta, dyplomata, 
kierownik Ministerstwa Skarbu II RP, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska 
Polskiego, żołnierz wywiadu wojskowego, członek Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego

Uratował przed Niemcami polskie rezerwy złota warte miliardy. Przyczynił 
się walnie do pokonania Rosji bolszewickiej. Przewidział groźne skutki proso-
wieckiej polityki aliantów zachodnich.
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27 maja 1919 – zmarł Awit Szu-
bert, jeden z pierwszych fotogra-
fów Tatr, malarz. Urodził się w 1837, 
kształcił się najpierw w krakowskich 
szkołach plastycznych, potem w Rzy-
mie. Z wybuchem powstania stycznio-
wego wrócił do Polski. Po jego upad-
ku wiele podróżował i nawiązywał 
kontakty z najlepszymi pracowniami 
fotograficznymi w Wiedniu, Warsza-
wie i Wilnie. W swojej pracy nawią-
zywał do metod fotografii angielskiej 
i założeń artystycznych prerafaeli-
tów, w których twórczości krajobraz 
zajmował kluczowe miejsce. Jako 
pierwszy zaczął wychodzić z apara-
tem w góry. W połowie XIX w. były to 
wyprawy kosztowne, ponieważ tech-
nologia wymagała natychmiastowego 
wywoływania zrobionych zdjęć. Mu-
siał więc zabierać ze sobą nie tylko 
ciężkie aparaty i duże, szklane klisze, 
lecz także całe wyposażenie laborato-
rium fotograficznego, w tym przeno-
śną ciemnię. Stworzył całą serię zdjęć 
Pienin, Tatr oraz Zakopanego, które 
teraz można oglądać w Muzeum Ta-
trzańskim. Jego prace, wykonywane 
techniką heliograwiurową, były wy-
dawane przez Towarzystwo Tatrzań-
skie. W krakowskim okresie swojej 
działalności wyróżnił się jako portre-
cista. Fotografował artystów, w tym 
malarzy, często również ich dzieła 
(np. „Bitwę pod Grunwaldem”), a tak-
że ludzi ze świata polityki. Wiele z jego 
zdjęć było wykorzystywanych w wy-
dawnictwach albumowych lub przez 
chirurgów, astronomów i archeologów 
w celach naukowych. Ostatnie lata ży-
cia spędził w Szczawnicy, do której ze 
względu na stan zdrowia już wcześniej 
co jakiś czas powracał. Przeprowadził 
się tam na stałe w 1882 i założył jedną 
z najlepiej wyposażonych w kraju pra-
cowni fotograficznych.
Źródło: muzhp.pl/KG
Na zdjęciu: jedno z dzieł Szuberta „Pie-
niny: Trzy korony” 

1 maja 2004 – przystąpienie Pol-
ski do Unii Europejskiej. Polska 
nawiązała współpracę z EWG (po-
przedniczką UE) wkrótce po oba-
leniu komunizmu. Już we wrześniu 
1989 nasze władze podpisały pierw-
szy układ o handlu i współpracy. […] 
Do przystąpienia było jednak jeszcze 
daleko. ZSRR, a później od 1991 Rosja 
stale powtarzała sprzeciw wobec wej-
ścia jej dawnych satelitów w struktury 
EWG i  NATO, a  widoczna przepaść 
gospodarcza i kulturowa między tymi 
krajami a EWG wywoływała w pań-
stwach zachodnich sceptycyzm wobec 
szybkiego przyjęcia nowych członków. 
W 1993 EWG przygotowała tzw. kryte-
ria kopenhaskie, określające w dość 
ogólny sposób warunki graniczne, 
które musiały spełnić państwa aspi-
rujące do stania się częścią Wspólnot 
Europejskich. Społeczeństwo polskie, 
jak i  elity były dość jednomyślnie 
zgodne w dążeniu do integracji z Eu-
ropą Zachodnią, lecz w  początkach 
lat dziewięćdziesiątych przystąpienie 
do EWG jawiło się jeszcze jako coś od-
ległego i niezbyt pewnego. Prezydent 
Lech Wałęsa wysuwał nawet koncepcję 
EWG-bis – stworzenia alternatywnej 
wobec EWG wspólnoty państw Europy 
Środkowej. Jednak w 1994 Polska zło-
żyła formalny wniosek o przyjęcie do 
(już wtedy) Unii Europejskiej. W 1997 
rozpoczęły się formalne negocjacje 
w sprawie przystąpienia Polski do UE. 
W latach 1997–2001 prowadził je Jan 
Kułakowski, a w  latach 2001–2004, 
za rządów SLD, Jan Truszczyński. Ne-
gocjacje zakończyły się sukcesem już  
13 grudnia 2002, na szczycie w Kopen-
hadze. W 2003 traktat został ratyfiko-
wany – w Polsce nastąpiło to za spra-
wą referendum w dniach 7–8 czerwca: 
77,45% głosów było na „tak”, zaś fre-
kwencja wyniosła 58,85%. Z dniem  
1 maja 2004 Polska stała się państwem 
członkowskim Unii Europejskiej.
Źródło: muzhp.pl/Ł.W.

15 maja 1890 – urodził się Fer-
dynand Goetel, w  okresie mię-
dzywojennym obok Ferdynanda 
Ossendowskiego był najbardziej 
znanym na Zachodzie polskim pi-
sarzem. Jego dzieła były chętnie tłu-
maczone i ekranizowane. Przyszedł 
na świat w Suchej Beskidzkiej, w spo-
lonizowanej rodzinie niemieckiej. 
Studiował architekturę równolegle 
w Wiedniu i Berlinie. Wielki wpływ na 
jego twórczość wywarł pobyt w Kra-
kowie, gdzie obracał się w środowisku 
młodopolskiej cyganerii. Był jednym 
z  prekursorów taternictwa. Krótko 
fascynował się ideologią socjalistycz-
ną. Podczas rewolucji bolszewickiej 
wszedł w skład Rady Delegatów Ro-
botniczych i  Żołnierskich w  Tasz-
kiencie i  został wcielony do Armii 
Czerwonej. W 1921 uciekł z rodziną 
z  Rosji. Przez środkową Azję, Iran, 
Indie oraz Anglię wrócił do Polski. 
Rok później ukazała się przynosząca 
mu rozgłos książka „Przez płonący 
Wschód”. Tematyka inspirowana po-
dróżą przez Azję często przewijała 
się w jego utworach i uczyniła z niego 
znanego pisarza. Goetel był również 
dziennikarzem: kierował redakcją 
„Przeglądu Sportowego”, „Naokoło 
świata”, „Kuriera Porannego”. W la-
tach 1926–1933 był prezesem polskiego 
PEN Clubu, a potem do 1939 – Związku 
Literatów Polskich. Był też członkiem 
Polskiej Akademii Literatury. II wojnę 
światową spędził w Warszawie. Pisał 
dla prezydenta Stefana Starzyńskie-
go przemówienia radiowe i wydawał 
w  konspiracji pismo „Nurt”. Z  ra-
mienia Czerwonego Krzyża wszedł 
w skład niemieckiej komisji badającej 
sprawę katyńską. Z tego powodu mu-
siał się potem ukrywać i uciekać z Pol-
ski. Całość jego twórczości została wy-
cofana przez cenzurę komunistyczną. 
Schyłek życia spędził w Londynie, pu-
blikował w prasie emigracyjnej. 
Źródło: muzhp.pl/KG

Kalendarium – majKalendarium – maj
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M inistrowie wybrali datę prezentacji 
nieprzypadkowo. Tego dnia wypadła 

bowiem 400. rocznica śmierci ukraińskiego 
bohatera narodowego i  jednego z  wybitnych 
wodzów I  Rzeczypospolitej. Prezentacja jed-
nak się nie odbyła z powodu inwazji rosyjskiej 
na Ukrainę. Miecz hetmanowi dedykował kró-
lewicz i przyszły król Polski, Władysław Waza. 
Oręże miało być formą uznania roli hetmana 
w  pokonaniu Turków w  1621 r. pod Choci-
miem. Sahajdaczny jednak nie mógł już użyć 
miecza od królewicza przeciwko wrogom Rze-
czypospolitej, bo zmarł wskutek ran odniesio-
nych w bitwie chocimskiej.

KOZAK ZAPOROSKI
Piotr Konaszewicz przyszedł na świat w  Kul-
czycach niedaleko Sambora w  rodzinie szla-
checkiej, pieczętującej się herbem Pobóg. Hi-
storykom nie udało się precyzyjnie określić 
daty jego narodzin, padają lata między 1570 
a  1582. Odebrał solidne wykształcenie w  aka-
demii ufundowanej przez książąt Ostrogskich 
na Wołyniu. Następnie przeniósł się do Lwowa, 
skąd trafił do Kijowa, gdzie dalej studiował oraz 
pracował jako nauczyciel domowy i  asystent 
sędziego. W  1598 r. postanowił zaciągnąć się 
do armii zaporoskiej, która strzegła wówczas 
wschodnich i południowych rubieży Rzeczypo-

spolitej, tocząc walki głównie z Turkami i Tata-
rami, a także z Rosjanami. Szybko zyskał wśród 
Kozaków szacunek, przede wszystkim dzięki 
swojej odwadze na polu walki. Właśnie wtedy 
zyskał przydomek Sahajdaczny, pochodzący od 
słowa „sahajdak”, czyli kołczan, co świadczyło 
o jego umiejętnościach łuczniczych.

Konaszewicz-Sahajdaczny brał udział 
w wielu kampaniach, m.in. w wyprawie moł-
dawskiej zorganizowanej przez Jana Zamoy-
skiego, wojnie polsko-szwedzkiej o  Inflanty 
czy licznych konfliktach zbrojnych z Turkami 
i  Tatarami. Stał na czele wojsk, które opano-
wały twierdzę turecką w Warnie (w dzisiejszej 
Bułgarii), uważaną wcześniej za niezdobytą. 
Później zdobył i  spalił tatarskie warownie 
w Perekopie i Oczakowie.

Rok 1615 zaznaczył się wśród kozackich 
wypraw uderzeniem w  samo serce Imperium 
Osmańskiego. Sahajdaczny poprowadził sil-
ną flotę 130 czajek (według różnych źródeł 
80 lub 130 łodzi) na Konstantynopol (obecnie 
Stambuł). Kozacki najazd zakończył się splą-
drowaniem i  spaleniem kilku dzielnic oraz 
portów stolicy imperium. Sułtan Ahmed I wy-
słał w pościg flotę galer, która dogoniła siły Sa-
hajdacznego u ujścia Dniepru. Bitwa skończyła 
się jednak sukcesem Kozaków, którzy zdobyli 
kilka okrętów oraz pojmali rannego admirała 

tureckiego. W roku 1616 ogłoszony został het-
manem armii zaporoskiej. Zaraz po swym wy-
borze wyruszył na podbój osmańskiej fortecy 
w  Kaffie na Krymie, która stanowiła główny 
ośrodek handlu niewolnikami nad Morzem 
Czarnym. Turcy sprzedawali tam jeńców wzię-
tych do niewoli podczas najazdów na Rzeczpo-
spolitą. Kozakom udało się najpierw pokonać 
osmańską flotę w bitwie morskiej, a następnie 
zdobyć twierdzę i  uwolnić chrześcijańskich 
niewolników. Dwa lata później wojska zapo-
roskie dowodzone przez Konaszewicza-Sahaj-
dacznego ruszyły na Moskwę. Hetman zdobył 
po drodze kilka miast, wziął do niewoli wielu 
znaczących bojarów, których podarował kró-
lewiczowi Władysławowi Wazie. W trakcie tej 
kampanii przyszedł z  odsieczą królewiczo-
wi Władysławowi, który z  wojskiem polskim 
utknął pod Moskwą. Dywersja kozacka, na któ-
rej czele Sahajdaczny dotarł do Kaługi, urato-
wała polską armię i prawie pewną klęskę prze-
kształciła w  wielkie polskie zwycięstwo nad 
Rosją. 11 października 1618 r. Sahajdaczny roz-
począł szturm na rosyjską stolicę. Udało się mu 
nawet wedrzeć do miasta, ale nie zdołał utrzy-
mać swoich pozycji. Mimo to Moskwa została 
zmuszona do zawarcia rozejmu na warunkach 
Rzeczypospolitej. Dzięki temu Korona Polska 
zyskała ziemię czernihowską i  siewierską, 
a Wielkie Księstwo Litewskie odzyskało ziemię 
smoleńską. W 1619 r. Konaszewicz-Sahajdacz-
ny znów ruszył z wyprawą na Tatarów. Pokonał 
ich pod Perekopem i ponownie uwolnił wielu 
chrześcijańskich jeńców.

W  swej działalności kierował się nie tylko 
motywacją polityczną, lecz także pobudkami 
religijnymi. Według zgodnych relacji świadków 
był bowiem pobożnym wyznawcą prawosła-
wia. Odrzucał przy tym pretensje Moskwy do 
panowania nad prawosławnymi chrześcijana-
mi na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, 
zabiegając o bezpośrednie zwierzchnictwo pa-
triarchy Jerozolimy nad Kozakami. Prowadził 
politykę współpracy wobec Korony, ale chciał 
zwiększyć prawa kozackie i  liczebność armii 
zaporoskiej na żołdzie króla Polski. Samoobro-
na kozacka była odpowiedzią na zagony tatar-
skie, które dokonywały częstych łupieskich 
najazdów na wschodnie kresy I Rzeczypospo-
litej. Pustoszone były wówczas głównie tereny 

20 kwietnia 2022 r., w Soborze Sofijskim w Kijowie miał zostać zaprezentowany, po raz 
pierwszy na Ukrainie, miecz hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego, pochodzą-
cy ze zbiorów zbrojowni Zamku Królewskiego na Wawelu. Uzgodnili to kilka miesięcy 
wcześniej ministrowie kultury obu krajów  – Piotr Gliński i Ołeksandr Tkaczenko. Ich 
planom stanęła na drodze wojna z Rosją, z którą Konaszewicz-Sahajdaczny walczył 
przed czterema wiekami w obronie Rzeczypospolitej.

Miecz hetmana

 W zbiorach wawelskich znajduje się miecz hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego, uważany za dar 
królewicza Władysława Zygmunta Wazy, późniejszego króla Władysława IV. Miał zostać zaprezentowany 
w tym roku w Kijowie w związku z obchodami 31. rocznicy uzyskania niepodległości przez Ukrainę oraz 
upamiętnieniem 400-lecia śmierci hetmana.
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Dzikich Pól w województwie kijowskim, gdzie 
swe siedziby zakładała ludność z całej Rzeczy-
pospolitej, która zapoczątkowała społeczność 
kozacką. Ponieważ z  biegiem czasu wojsko 
polsko-litewskie było coraz mocniej zaangażo-
wane w konflikty z Rosją, Szwecją oraz sprawy 
wołosko-mołdawskie, Kozacy zmuszeni byli 
do organizacji obrony. Z  upływem lat siły ko-
zackie rosły i od XVI w. były zdolne do działań 
odwetowych wobec Tatarów i Turków. Jednak 
te wyprawy spotykały się z  groźbami Turcji 
i Rosji wobec Rzeczypospolitej. W 1619 r. star-
szyzna kozacka i  Sahajdaczny podpisali ugo-
dę w  Rastawicy m.in. o  zaprzestaniu wypraw 
czarnomorskich i podporządkowaniu starszy-
zny królowi. Było jednak za późno i armia tu-
recko-tatarska w odwecie za kozackie najazdy 
ruszyła na Rzeczpospolitą.

ŚMIERĆ I CHWAŁA
Sahajdaczny dołączył z  30-tysięcznym kor-
pusem Kozaków do sił polskich, które miały 
powstrzymać agresora. W  1621 r. doszło do 
bitwy, która przyniosła mu największą sławę. 
Na Rzeczpospolitą runęła ponad 100-tysięcz-
na armia turecka, dowodzona osobiście przez 
sułtana Osmana  II. Naprzeciw niej stanęły 
o połowę mniej liczne połączone siły polsko-
-litewsko-kozackie. Na czele sprzymierzonych 
wojsk stali: hetman wielki litewski Karol Jan 
Chodkiewicz, regimentarz wojsk koronnych 
i  litewskich Stanisław Lubomirski oraz het-
man wojska zaporoskiego Piotr Konaszewicz-
-Sahajdaczny. Jednym z pierwszych epizodów 
starcia stała się bitwa w pobliżu źródeł Prutu, 
gdzie Tatarzy zaskoczyli kilkusetosobowy 
podjazd kozacki. Napastnicy, mimo znacznej 
przewagi liczebnej, nie mogli sobie poradzić, 
więc wezwali na pomoc Turków. Po długiej 
i  zaciętej walce Kozacy zostali pokonani, 
a około trzydziestu pozostałych przy życiu na 
rozkaz sułtański zamordowano. Doniósł o tym 
do obozu chocimskiego Teofil Szemberg, po-
seł hetmański do wielkiego wezyra. Wieść wy-
warła wielkie wrażenie. Kozaków znad Prutu 
przyrównywano do Spartan spod Termopil. 
Tymczasem obrońcy Chocimia ufortyfikowa-
li się przy warownym zamku nad brzegiem 
Dniestru. Kozacy natomiast zatoczyli potężny 
obóz obronny i przez cały okres walk trzymali 
lewe skrzydło sił Rzeczypospolitej. Oblężenie 
trwało sześć tygodni. Była to najdłuższa wojna 
pozycyjna w XVII-wiecznej Europie. Odparto 
w tym czasie wiele szturmów i stoczono mnó-
stwo zwycięskich potyczek, w których wsławił 
się właśnie Konaszewicz-Sahajdaczny. Osta-
tecznie Turcy zostali zmuszeni do opuszcze-
nia granic Rzeczypospolitej.

W  czasie oblężenia Chocimia zmarł sędzi-
wy hetman Karol Jan Chodkiewicz. Przejmują-
cy po nim współdowodzenie Konaszewicz-Sa-
hajdaczny został z  kolei poważnie ugodzony 
podczas bitwy i  zaczął chorować. Żegnając 
się z  ciężko rannym hetmanem, królewicz 
Władysław Waza podarował mu parę koni, 
własną lektykę oraz naszyjnik ze złota, wysa-

dzany rubinami i szafirami. Wśród prezentów 
od przyszłego króla Polski znalazł się także 
miecz z  łacińskim napisem: „VLADISLAVS – 
Konasevicio Koszovio ad Chocimum Contra 
Osmanum” (Władysław – Konaszewiczowi 
Koszowemu pod Chocimiem Przeciw Osma-
nom). Hetman wyjechał do Kijowa, lecz znaj-
dował się w  coraz gorszym stanie i  wkrótce 
zmarł. Komisarz sejmowy korpusu wojsk Rze-
czypospolitej w Chocimiu Jakub Sobieski (oj-
ciec króla Jana III) w „Pamiętniku wojny cho-
cimskiej” napisał: „Prawdziwymi zwycięzcami 
pod Chocimiem i zbawcami Rzeczypospolitej 
byli Kozacy”, natomiast kronikarz ormiański 
Auxentius ocenił: „Gdyby nie Kozacy, armia 
Rzeczypospolitej zostałaby pokonana w  3–4 
dni. Zwycięstwo odniesiono tylko dzięki Bogu 
i  Kozakom Zaporoskim”. W  testamencie het-
man przekazał cały swój majątek na cele do-
broczynne, edukacyjne i  religijne. W  2020 r. 
synod prawosławnego kościoła Ukrainy kano-
nizował Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego 
jako „wzór władcy i wodza chrześcijańskiego”. 
Jego imię nosiła fregata „Hetman Sahajdacz-
ny”, będąca okrętem flagowym sił morskich 
Ukrainy, zatopiona 3 marca 2022 r. podczas 
agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Po-
słali ją na dno sami Ukraińcy, aby nie wpadła 
w ręce wroga.

Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny był lojalnym 
żołnierzem Rzeczypospolitej, który nigdy nie 
obrócił swej szabli przeciw królowi Polski, 
natomiast zawsze walczył z  jego wrogami: 
Turkami, Tatarami, Rosjanami czy Szweda-
mi. W zamian za tę służbę domagał się jednak 
większych praw dla Kozaków zaporoskich, na 
których spoczywał ciężar codziennej obrony 
kresów południowo-wschodnich. Postulował 
większą autonomię Kozaczyzny, ale w ramach 
jednego, wspólnego państwa. Niestety, jego 
wizja nie została zrealizowana, co stało się 
jedną z  przyczyn kryzysu i  upadku I  Rzeczy-
pospolitej. Domagający się większych praw 
Kozacy wywoływali kolejne bunty, z  których 
największy – pod wodzą Bohdana Chmielnic-
kiego – doprowadził do okrutnej wojny domo-
wej. Okazała się ona straszliwym ciosem dla 
spoistości państwa, pierwszej wieloetnicznej 
i wieloreligijnej unii europejskiej. Na waśniach 
wewnętrznych skwapliwie korzystały wrogie 
mocarstwa, zwłaszcza Rosja, która znako-
micie opanowała sztukę „divide et impera” 
(„dziel i  rządź”). Moskwa w  ciągu kolejnego 
wieku zlikwidowała resztki autonomii kozac-
kiej i  doprowadziła  – wraz z  Austrią i  Prusa-
mi – do rozbioru Polski.

MACIEJ BOGDANOWICZ

 Hetman Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny
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51 dni temu (tekst opublikowany 15 kwiet-
nia  – dop. red.) barbarzyńska Rosja, 

taka sama, jaką znamy od wieków, napadła na 
Ukrainę. Napadła łżąc, że nie jest to wojna, lecz 
„operacja militarna”, a ujawnione kilka dni temu 
bestialskie ofiary armii Putina to „ukraińskie 
kłamstwo” i „inscenizacja”. Znamy to doskona-
le! Nie zmieniło się absolutnie nic! I choć Pol-
ska od dawna ostrzegała przed Rosją, świat 
dopiero teraz przekonał się, że mieliśmy ra-
cję. Mylili się wszyscy, którzy poniżali śp. pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego, wyśmiewając jego 
przestrogi. W błędzie tkwili żywiący przekona-
nie o  nowej Rosji, z  którą można negocjować 
i  prowadzić międzynarodowe interesy. Świat 
zrozumiał, że handlował z  barbarzyńcą, że 
Putin to bezduszny ludobójca, któremu dano 
się zmanipulować i uwikłać w trudne do prze-
cięcia zależności gospodarcze.

Podczas tych 50 dni okazało się także, że 
„druga armia świata” jest źle dowodzona, 
nieudolna i  nieprawdopodobnie słaba. Jej 
największą siłą jest zezwierzęcenie, a w wal-
ce najlepiej radzi sobie z  bestialskim mordo-
waniem kobiet i  dzieci oraz barbarzyńskim 
niszczeniem celów cywilnych.

Okazało się także, że wartości programowo 
niszczone przez zideologizowaną, neomark-
sistowską Unię Europejską są kluczowe dla 
obrony własnego kraju. Patriotyzm, męstwo, 
odwaga, służba ojczyźnie sprawiają, że Ukra-
ina bohatersko broni się przed rosyjskim na-
jeźdźcą! Cały świat patrzy z podziwem na opór 
stawiany przez Ukraińców. Bronią swojej ziemi, 

tożsamości, języka. I nawet jeśli na czas wojny 
kobiety i dzieci zmuszone zostały do opuszcze-
nia kraju, chcą do niego wrócić.

Polacy w naturalnym odruchu serca i woli 
pokazali, że są zdolni do właściwego rozpo-
znania problemu i zawsze gotowi do niesie-
nia realnej pomocy. Przyjęliśmy już ponad 
2,7 miliona uchodźców wojennych z Ukrainy. 
I choć próbowano nas wcześniej wrobić w ro-
syjsko-białoruską operację wywołania sztucz-
nego kryzysu migracyjnego, w dużej większo-
ści rozpoznaliśmy tę grę i nie pozwoliliśmy się 
zmanipulować. Państwo zadziałało niezwykle 
sprawnie, władze błyskawicznie oceniły pro-
blem, a  zdecydowana większość społeczeń-
stwa bardzo dobrze rozpoznała zjawisko, choć 
dezinformacja była niezwykle silna, wspiera-
na przez część polityków i mediów.

Niemcy i  Francja ujawniły swoją głęboką 
prorosyjskość i  uwikłanie w  interesy z  Ro-
sją. Gdyby nie wielomiesięczne, podejmowa-
ne jeszcze przed wojną zdecydowane wysiłki 
dyplomatyczne Polski, do dziś czekalibyśmy 
na najbardziej podstawowe decyzje sankcyjne 
tych krajów. Przez 50 dni nie zapadły te naj-
bardziej wyczekiwane, które spowodowałyby 
sparaliżowanie Rosji i zablokowanie dopływu 
środków finansowych. Jaki jest efekt pozo-
rowanych ruchów unijnych liderów? Taki, 
że w  ciągu 4 tygodni wojny Rosja otrzymała 
od UE 35 mld dolarów za surowce, a  w  tym 
samym czasie walcząca z  rosyjskim najeźdź-
cą Ukraina zaledwie 1  mld dolarów pomocy. 
Niemcy okazały się krajem, który najbardziej 

utrudnia Ukrainie prowadzenie wojny. Francja 
z  kolei dostarczała Rosji broń po roku 2014, 
omijając embargo, a prezydent Macron nie jest 
w stanie jednoznacznie potępić i nazwać puti-
nowskiego barbarzyństwa.

I  wreszcie rzecz najistotniejsza, spinająca 
wszystkie wskazane powyżej elementy. Z  tej 
wojny wyłania się nowy kształt Europy. 
Pojawiają się nowe sojusze – te prawdziwe, 
oparte na autentycznym braterstwie, po-
mocy, wsparciu i  prawdzie. Polska jest tu 
zdecydowanym liderem. Mamy szansę na 
zupełnie nowe rozdanie, mogące uzdrowić 
dotychczasową, rachityczną, zideologi-
zowaną i  momentami przemocową kon-
strukcję sojuszniczą w  Europie. Spotkanie 
prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i  Estonii 
z  prezydentem Ukrainy w  Kijowie pokazało, 
że są wartości, które nas łączą, i wspólne za-
grożenia, przed którymi chcemy się razem 
bronić. Zachowawczość i interesowność Berli-
na została już potraktowana wilczym biletem 
przez prezydenta Zełenskiego. Niemcy, mimo 
swojej gospodarczej potęgi, słabną znaczenio-
wo. Międzymorze staje się projektem, który 
może zabłysnąć nowym blaskiem i siłą zbu-
dowaną na najsolidniejszych podstawach. 
Na prawdziwym, sojuszniczym braterstwie 
przećwiczonym w  boju, zachowującym su-
werenność tworzących je państw.

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

Po 50 dniach wojny sytuacja jest tak klarowna, jak nigdy dotąd. Ukraińcy 
pokazali, jak wielką siłą są tożsamość i  patriotyzm, Unia Europejska 
rozjechała się w  swoich zideologizowanych fundamentach, Niemcy 
powoli tracą potęgę i przywództwo, a Rosja ujawniając bestialską twarz, 
dowiodła, że to Polska miała rację. Tworzy się nowy, silny sojusz, który 
może zmienić kształt Europy.

Po 50 dniach widać, jak 
wojna w Ukrainie zmieniła 
świat! Rosja zdemaskowana, 
Niemcy osłabione, Polska 
buduje nowy, silny sojusz
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IDEOLOGIA NIEBEZPIECZNA I KARYKATURALNA
Komentując stosunek społeczeństwa rosyj-
skiego do agresji na Ukrainę, Epstein docho-
dzi do wniosku, że wyznaje ono specyficzny 
światopogląd, na którego określenie nie ma 
adekwatnego pojęcia w  słowniku terminów 
ideowo-politycznych. Proponuje więc zasto-
sowanie nowej definicji: „schizo-faszyzmu”, 
czyli „faszyzmu przebranego za walkę z faszy-
zmem”, przy czym mianem „faszyzmu” okre-

śla on „całościowy światopogląd, który łączy 
teorię wyższości moralnej, etnicznej lub ra-
sowej, boskiej misji, imperializmu, nacjonali-
zmu, ksenofobii, dążenia do supermocarstwa, 
antykapitalizmu, antydemokracji i  antylibe-
ralizmu”. Ta agresywna i niebezpieczna, a za-
razem karykaturalna ideologia jest  – według 
niego – z jednej strony spuścizną postsowiec-
ką, a z drugiej dziedzictwem o wiele starszych 
tradycji rosyjskich.

Dla obu tych nurtów głównym wrogiem był 
Zachód – i to pod różnymi postaciami: Polski, 
Szwecji, Francji, Niemiec czy Stanów Zjedno-
czonych, przy czym stosunek do owego Zacho-
du zawsze pozostawał dwuznaczny. Z  jednej 
strony kopiowano zachodnie wzory i  korzy-
stano z zachodnich osiągnięć, ale z drugiej gar-
dzono tymi, od których pochodziły te zapoży-
czenia. Przejmowano tylko formy i narzędzia, 
a  następnie często obracano je przeciw tym, 

„Schizo-faszyzm”, czyli 
„faszyzm przebrany za walkę 
z faszyzmem”. O meandrach 
rozdwojonej duszy rosyjskiej
Ciekawą charakterystykę współczesnej kondycji mentalnej Rosjan 
przedstawił w  wywiadzie dla Radia Swoboda rosyjsko-amerykań-
ski filozof i  filolog Michaił Epstein. Jego punkt obserwacyjny jest  
wyjątkowy, ponieważ 40 lat swojego życia spędził w  Związku So-
wieckim, a następne 32 lata w Stanach Zjednoczonych, zajmując się  
m.in. semiotyką i  kulturologią obu narodów oraz porównując  
odmienne zasady i  porządki w  nich panujące. To sprawia, że my-
śliciel, który wydał około 40 książek tłumaczonych na 24  języki  
świata, ma ogląd obu kultur zarówno od środka, jak i z zewnątrz.

Komentując stosunek społeczeństwa rosyjskiego do agresji na Ukrainę, 
Michaił Epstein (…) proponuje zastosowanie nowej definicji: „schizo-

faszyzmu”, czyli „faszyzmu przebranego za walkę z faszyzmem”, przy czym 
mianem „faszyzmu” określa on „całościowy światopogląd, który łączy 

teorię wyższości moralnej, etnicznej lub rasowej, boskiej misji, imperializmu, 
nacjonalizmu, ksenofobii, dążenia do supermocarstwa, antykapitalizmu, 

antydemokracji i antyliberalizmu”. Ta agresywna i niebezpieczna, a zarazem 
karykaturalna ideologia jest – według niego – z jednej strony spuścizną 

postsowiecką, a z drugiej dziedzictwem o wiele starszych tradycji rosyjskich.
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którzy je wymyślili. Kwintesencją takiej po-
stawy były rządy Piotra I, o którym mówiono, 
że buduje Azję europejskimi metodami, albo 
spadkobierców Włodzimierza Lenina, który 
powtarzał, że kapitaliści powinni sprzedać 
bolszewikom sznur, na którym potem zostaną 
sami przez tych bolszewików powieszeni.

SCHIZOFRENIA ZNACZY ROZSZCZEPIENIE
Dziś ta dwoistość jest jeszcze bardziej para-
doksalna, ponieważ przedstawiciele rosyjskiej 
elity władzy z jednej strony pomstują na zgni-
ły, zdegenerowany, zdemoralizowany Zachód, 
a  z  drugiej mają konta w  szwajcarskich ban-
kach, kamienice w Londynie, wille w Toskanii, 
rezydencje na Lazurowym Wybrzeżu, a dzieci 
na amerykańskich uniwersytetach. To jest 
właśnie owa schizofrenia będąca komponen-
tem „schizo-faszyzmu”.

Człowiek cywilizacji zachodniej dąży raczej 
do zintegrowania swojej osobowości i  zli-
kwidowania stanu wewnętrznego rozdarcia. 
Dla Rosjanina jednak taka (z naszego punktu 
widzenia) dysfunkcja nie jest niczym niezwy-
kłym. Dla niego jest oczywiste, że można – jak 
pisze Epstein – „być jednocześnie romanty-
kiem i zbójcą, żyć szczerością kłamstwa, czy-
li kłamstwem bez oszustwa, jak wtedy, gdy 
mówi się nam, że postęp wojsk rosyjskich jest 
spowalniany przez tchórzostwo ukraińskich 
neonazistów”. 

Na tej schizofrenii bazuje propaganda Krem-
la, która nie dba w ogóle nawet o najmniejsze 
pozory zgodności z  rzeczywistością. Przykła-

dem tego może być choćby słynna konferen-
cja prasowa Siergieja Ławrowa, podczas której 
oświadczył on, że Rosja nie zaatakowała Ukra-
iny. Takie wypowiedzi – według Epsteina – nie 
odwołują się do faktów, lecz do wzorców ideal-
nych, wykreowanych przez władze.

POCHWAŁA KŁAMSTWA
W tym kontekście rosyjsko-amerykański my-
śliciel mówi o zasadniczej różnicy między Ro-
sjanami a Amerykanami: „Rosjanie uwielbiają 
kłamców, podczas gdy Amerykanie nie mogą 
tego znieść i z tego powodu Rosjanie uważają 
ich za masę ludzi nieostrożnych”. 

Według Epsteina przesycenie życia kłam-
stwami, które da się rozszyfrować, jest dla 
Rosjan źródłem dumy i  szacunku otoczenia, 
ponieważ oznacza przynależność do grona lu-
dzi, którzy są w stanie zrozumieć rzeczy poza 
słowami. Z  tego powodu przykładanie miar 
cywilizacji zachodniej do rosyjskiej rzeczywi-
stości może okazać się zwodnicze.

POD ZNAKIEM „PÓŁSWASTYKI”
Podobne, choć nie tak pogłębione, refleksje 
wyszły spod klawiatury wiedeńskiego teolo-
ga Jana-Heinera Tücka, który na austriackim 
portalu katolisch.at stwierdził, iż podczas 
swego przemówienia 16 marca Władimir Pu-
tin użył retoryki czysto nazistowskiej. Nazwał 
mianowicie prozachodnich Rosjan „zdraj-
cami narodu” i  wezwał społeczeństwo do 
„oczyszczenia się” z  tych elementów. Przede 
wszystkim jednak mówił w kontekście wojny 

na Ukrainie o  „ostatecznym rozwiązaniu”, 
które trzeba osiągnąć wszelkimi dostępnymi 
środkami.

Tück zwraca uwagę na paradoks, że posłu-
gując się językiem nazistowskim, Putin we-
zwał do „denazyfikacji” Ukrainy. Zdaniem au-
striackiego teologa jest to zamiar absurdalny, 
ponieważ w Kijowie wcale nie rządzą naziści, 
co więcej – krajem „rządzi prezydent żydow-
skiego pochodzenia, który stracił przodków 
w  nazistowskich obozach”. W  świetle tego, 
o  czym mówił Epstein, dla Rosjan nie jest to 
jednak wcale tak absurdalne.

O  ile symbolem nazizmu była swastyka, 
o  tyle znakiem „schizo-faszyzmu” stała się 
litera „Z”, którą ukraiński publicysta Witalij 
Portnikow nazwał „półswastyką”. Jego zda-
niem jeszcze niedawno porównywanie Wła-
dimira Putina do Adolfa Hitlera wydawało się 
publicystyczną przesadą, przenośnią lub me-
taforą. Gdyby prezydent Rosji zmarł 23 lutego 
2022 roku, zapewne przeszedłby do historii 
jako jeszcze jeden antyzachodni autokrata 
rządzący na Kremlu, jak zauważa Portnikow. 
Napaść na Ukrainę zmieniła jednak wszyst-
ko – od tej pory będzie już na zawsze nazywa-
ny zbrodniarzem wojennym i stawiany w jed-
nym rzędzie z Hitlerem.

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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Miałam zaledwie 27 lat i perspektywę
spłacania długów do końca życia

N asza Klientka Anna z Warszawy kilka lat 
temu postanowiła założyć jednoosobową 

działalność gospodarczą, a jej pomysłem na 
życie było otwarcie sklepu i handel artyku-
łami przemysłowymi. W tym celu zainwe-
stowała swoje niewielkie pieniądze w kupno 
pawilonu handlowego. Z uwagi na ograni-
czone posiadane środki finansowe jej oferta 
handlowa była skromna. Wskutek tego obroty 
handlowe w pierwszych miesiącach funk-
cjonowania sklepu były niewielkie. Ledwo 
wystarczało na miesięczne opłaty i podatki. 
Aby zwiększyć opłacalność i  sens całego 
przedsięwzięcia, Klientka postanowiła zacią-
gnąć kredyt inwestycyjny, by zwiększyć ofertę 
sprzedaży. Po roku działalności otrzymała 
także ofertę z banku dotyczącą przyznania jej 
limitu w koncie firmowym. Klientka uznała, 
że jest to dobre rozwiązanie, które spowoduje 
zwiększenie obrotów, będą dodatkowe pie-
niądze, przez co zwiększy się oferta sprze-
daży i działalność szybko przyniesie należyty 
dochód. Jednak okazało się, że dochody nie 
wzrosły tak, jak sądziła, a dodatkowo doszły 
koszty obsługi zadłużenia w banku.

Aby wyjść z impasu, Klientka postanowiła 
wydłużyć godziny pracy do 14–15 godzin 
dziennie. Zwiększyła także limit kredytu 
obrotowego w banku. Niestety i to nie pomo-
gło, bowiem silna konkurencja sprawiała, że 
klientów nie przybywało, a obroty nie rosły, 
a wręcz przeciwnie – zaczęły spadać. Prawdzi-
wym wyzwaniem stało się teraz terminowe 
spłacanie składek w ZUS, podatków w urzę-
dzie skarbowym i rat w bankach.

Sytuacja finansowa naszej Klientki stale 
się pogarszała. Problemy finansowe spo-
wodowały kryzys w  jej życiu osobistym. 
Rozstała się z partnerem i koszty związane 
z utrzymaniem wynajmowanego mieszkania 
spadły na nią. Do tego dochody firmy spadały, 
rosły zobowiązania i zaległości w spłatach. 
Klientka całkowicie utraciła płynność finan-
sową. Banki na skutek nieterminowych spłat 
wypowiedziały umowy kredytowe. Cały ciąg 
problemów, które na nią spadły, doprowadził 
ją do zupełnego załamania psychicznego.

Gdyby nie obecny mąż Anny, nie wiadomo, 
jak potoczyłyby się jej losy. Pojawił się w samą 

porę. Bardzo mocno ją wsparł i pomógł zapa-
nować nad sytuacją. Postanowili wspólnie 
zamknąć działalność, żeby nie generować 
dalszego zadłużenia. Wypowiedzieli umowę 
najmu mieszkania i zamieszkali z rodzicami, 
by zminimalizować koszty utrzymania. Udało 
się sprzedać pawilon handlowy i spłacić część 
zobowiązań. Pozostała jednak znaczna kwota 
do spłaty: ponad 150 tys. zł.

POMOC W OŚRODKU DORADZTWA  
FINANSOWEGO I KONSUMENCKIEGO 
Mąż Anny nie poddawał się, znalazł w Inter-
necie adres Ośrodka w Warszawie. Umówił 
się na spotkanie. W ODFiK udzielono Klientce 
wszechstronnego wsparcia. Przedstawiono 
zasady dotyczące postępowania upadłościo-
wego i wyjaśniono, jaką pomoc otrzyma przy 
sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadło-
ści konsumenckiej. Stosowny wniosek został 
szybko przygotowany i  złożony w  sądzie 
gospodarczym. W bardzo szybkim czasie, bo 
już po miesiącu, Klientka otrzymała postano-
wienie o upadłości konsumenckiej.

Jak mocno przeżywała wówczas Anna 
swoją sytuację, jaki to był trudny czas dla niej, 
najlepiej można prześledzić na podstawie 
listu, który nadesłała do Ośrodka. Dziękując 
za wsparcie i pomoc, prosiła także o przeka-
zanie tego, co napisała, innym osobom, które 
znalazły się w podobnych kłopotach i nie wie-
dzą, jak się z nich wydobyć. 

Zakładając działalność gospodarczą, nie 
przypuszczałam, że spotka mnie taki finał. 
Miałam 24 lata, swoje plany i marzenia, które 
chciałam realizować. Na początku wszystko 
zapowiadało sukces. Prowadziłam kiosk, 
zarabiałam na swoje utrzymanie, pomaga-
łam rodzicom, kiedy tego potrzebowali, plano-
wałam przyszłość. Zaplanowałam, że wezmę 
tylko jeden kredyt na rozkręcenie biznesu. 
Wszystko zaczęło się komplikować, kiedy na 
moje barki spadła dodatkowo odpowiedzial-
ność samodzielnego utrzymywania mieszka-
nia. Mój ówczesny partner zaciągnął kredyt, 
żeby wykupić mieszkanie swoich rodziców, 
mówiąc mi, że po ślubie zamieszkamy w nim 
razem, że to przecież dla nas, że to inwestycja 
na przyszłość. Perspektywa ślubu nie zbliżała 
się, a dochody przestały wystarczać na pokry-
cie wszystkich kosztów i utrzymanie siebie 
i partnera. Wpadłam w spiralę zadłużenia. 

Brałam kolejne kredyty, żeby ratować coś, 
co budowałam swoją ciężką pracą. Pracą od 
świtu do zmierzchu.

Nie zdążyłam się obejrzeć, kiedy pierwsi 
wierzyciele zaczęli pukać do moich drzwi. 
Po zakończeniu toksycznego związku pod-
upadłam na zdrowiu psychicznym. Dopiero 
pomoc mojego obecnego męża, który podał mi 
dłoń, kiedy byłam na dnie, sprawiła, że uwie-
rzyłam, iż warto zawalczyć o siebie, o nas… 
o godne życie. Próbowaliśmy wspólnie zawie-
rać ugody, które pomogłyby mi stanąć na nogi. 
Niestety wierzyciele w takich sytuacjach nie są 
skłonni iść na jakiekolwiek ustępstwa.

Mąż nie poddawał się i znalazł w Internecie 
adres Ośrodka. Umówił się na spotkanie. Tam 
uzyskałam pomoc w napisaniu wniosku do 
sądu. Ciężko w takiej chwili myśleć pozytyw-
nie, kiedy ma się świadomość, że walczy się 
o odzyskanie godności i tę walkę można prze-
grać. Było wiele chwil zwątpienia, łzy zarówno 
w domu, jak i w sądzie. Emocje, jakie wtedy 
towarzyszą człowiekowi, są nie do opisania 
i nie do zrozumienia dla kogoś, kto tego nie 
przeżył. 

Jestem młoda, mam zaledwie 27 lat. Gdzie 
w tych wszystkich długach miejsce na cho-
ciażby myślenie o założeniu rodziny. To bolało 
najbardziej. Perspektywa spłacania długów 
do końca życia. Świadomość, że nie mogę 
założyć rodziny, mieć dzieci, bo zwyczajnie 
nie jestem w stanie niczego im zapewnić. 

Na szczęście udało się. Sąd wydał postano-
wienie o mojej upadłości już po pięciu minu-
tach od przesłuchania. Myślałam, że śnię. 
Wyszłam z sali i znów się rozpłakałam. Ja 
dalej nie mogę uwierzyć, że los dał mi drugą 
szansę. Nie wiem, czy poradziłabym sobie 
z tym wszystkim bez mojego męża i specjali-
sty w Ośrodku, który okazał tyle zrozumienia 
i wsparcia, że będę mu za to wdzięczna do 
końca życia!

A  my, oferując pomoc w  Ośrodkach 
Doradztwa Finansowego i  Konsumenc-
kiego, mamy prawdziwą satysfakcję, że 
przyczyniliśmy się do tego, by nasi Klienci 
mogli teraz rozpocząć nowy etap swojego 
życia, bez długów. 

WALDEMAR SZKIELA 
specjalista ds. doradztwa finansowego 
i konsumenckiego w ODFiK w Warszawie
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„Prowadziłam kiosk, zarabiałam na swoje utrzymanie, pomagałam rodzicom, planowałam 
przyszłość. Zaplanowałam, że wezmę tylko jeden kredyt na rozkręcenie biznesu” – to po-
czątek dramatycznej historii naszej Klientki, która dzięki upadłości konsumenckiej może 
rozpocząć swoje życie na nowo, bez długów.



Jeśli oczami wyobraźni już widzisz zbliżający się urlop, szeroką autostradę 
i  blask zachodzącego słońca, to nie pozostaje nic innego, jak tylko spakować 
walizki. Jednak zanim wyruszysz w  długo oczekiwaną podróż, warto pomyśleć 
o ubezpieczeniu assistance komunikacyjne, żeby nic nie popsuło wyjazdu.

W yjeżdżając na wakacje, letni urlop albo choćby weekendowy wypad 
za miasto, zazwyczaj wyobrażamy sobie idealnie spędzony czas 

w gronie rodziny czy przyjaciół. Ostatnie miesiące sprawiły, że jeszcze 
mocniej zatęskniliśmy za możliwością wyjazdu z domu, choćby na 
krótkie „wakacje”. W drodze jednak mogą zdarzyć się nieprzewidziane 
sytuacje, nawet jeśli mamy zadbany i przygotowany do jazdy samochód. 
Ubezpieczenie assistance komunikacyjne pozwoli „suchą stopą” wyjść 
z trudnej sytuacji i bez problemu dotrzeć nad ulubione jezioro czy morze. 
Jak to działa?

WYBIERZ WARIANT DLA SIEBIE 
Jak w niemal każdym ubezpieczeniu, assistance oferowany jest w kilku 
wariantach – od tych bardziej podstawowych, aż po rozbudowany 
pakiet ochrony. W  opcji podstawowej znajdziemy m.in. możliwość 
usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia czy pomoc techniczną, 
holowanie do najbliższego warsztatu, a  także samochód zastępczy. 
W  wariantach bardziej rozbudowanych otrzymamy wszechstronną 
pomoc w trakcie podróży obejmującą np. holowanie na terenie Polski 
bez limitu kilometrów.

Ubezpieczenie gwarantuje Tobie i  Twoim bliskim komfort 
i  bezpieczeństwo podróżowania. Przed podjęciem decyzji o  wyborze 
ubezpieczenia assistance zwróć uwagę na to, czy ochroną obejmuje 
ono szkody i sytuacje powstałe na terenie Polski, czy również Europy. 
Dzięki temu możesz dopasować wariant do swoich potrzeb. 

KOMPLEKSOWA POMOC
Jeśli wyjeżdżasz za granicę i  zastanawiasz się jak poradzisz sobie, 
jeśli wydarzy się nieszczęśliwy wypadek albo awaria, zwróć uwagę na 
bardziej rozbudowane oferty assistance. Znajdziesz w nich np. pomoc 
tłumacza przez telefon, która z pewnością będzie wielkim ułatwieniem 
w  przypadku konieczności kontaktu z  miejscowym serwisem 
samochodowym. Z  kolei w  razie wypadku obejmie hospitalizację, 
powrót pasażerów i przewóz medyczny. 

OPIEKA NAD PUPILEM 
Jeśli nie wyobrażasz sobie wakacyjnego wyjazdu bez swojego 
czworonożnego przyjaciela, zwróć uwagę na to, czy dany pakiet 
ubezpieczenia assistance zawiera również wsparcie dla zwierząt. 
W  dostępnych opcjach możemy znaleźć np. przewóz czworonoga do 
lecznicy lub kliniki weterynaryjnej. Pamiętaj również, że assistance 
ułatwi poradzenie sobie ze skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, 
jednak kluczowe z  punktu widzenia bezpieczeństwa jest prawidłowe 
zabezpieczenie przewożonego zwierzaka – odpowiedni transporter 
albo właściwie założone szelki również zapewnią znaczną dozę 
spokoju i pozwolą cieszyć się upragnionym urlopem. 

***
Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych, których dystrybutorem 

jest Asekuracja sp. z  o.o., dostępna jest w  placówkach Stefczyk 
Finanse.
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Ruszył sezon letnich podróży.
Jak wybrać odpowiedni 
assistance komunikacyjny?
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K ażdy telefon komórkowy czy smartfon 
posiada obecnie aparat do robienia zdjęć 

i  kamerę do kręcenia krótkich filmów. Mo-
żemy dzięki temu uchwycić każdy moment 
naszego zachwycenia światem wokół nas. 
Możemy też od razu takie obrazy przesłać in-
nym, by podzielili nasze emocje. Szybko i  na 
duże odległości oferuje to Nowy Pakiet Pełny 
dla Klientów. To 4000 minut rozmów, 4000 
SMS-ów lub MMS-ów oraz 10 GB transmisji 
danych w Internecie. Wszystko za zaledwie 
19 zł miesięcznie  – dzięki sieci „w  naszej 
Rodzinie” i  e-bankowości Kasy Stefczyka, 
ułatwiającej zasilanie konta abonenta. Wy-
starczy kupić starter. Wszystkie wymienione 
limity są ważne przez 30 dni. Po zakończeniu 
tego okresu niewykorzystane 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 dla Klientów można akty-
wować telefonicznie pod numerem naszego 
biura telefonicznej obsługi: 536 699 999, 
którego pracownicy służą wszechstronną 
informacją i pomocą w uruchomieniu funk-
cji. Pakiet Pełny jest pakietem cyklicznym. 
Odnawia się sam, pod warunkiem posiada-
nia środków na koncie. Najwygodniejszym 
rozwiązaniem kwestii płatności za usługi 
telefonii „w  naszej Rodzinie” jest zlecenie 
stałe w  Kasie Stefczyka na przelew kwo-
ty będącej kosztem wybranego pakietu na 
konto operatora. Usługę taką włącza się 

Po chłodnym kwietniu powoli robi się coraz cieplej. Więcej jest słońca, a dni 
wciąż wydłużają się. Każdą wolną chwilę chce się spędzać na wycieczkach 
w lasach, górach, nad wodami i na łąkach, zbliżyć się do natury. Warto mieć 
wówczas przy sobie telefon komórkowy, uwiecznić nim piękne chwile i podzie-
lić się wrażeniami z bliskimi. Tanio i przyjaźnie taką wymianę słów i obrazów 
umożliwiają telefonia komórkowa „w naszej Rodzinie” i Kasa Stefczyka.

W wiosennym słońcu
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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. Wystar-
czy w  placówce Kasy Stefczyka kupić star-
ter z  nowym numerem telefonu. Jeśli masz 
już numer telefonu i  chcesz go przenieść 
do sieci „w  naszej Rodzinie”, proste for-
malności załatwisz od ręki podczas jednej 
wizyty w placówce Kasy Stefczyka. Wystar-
czy przyjść z  dowodem osobistym, wypełnić 
i  podpisać wniosek o  przeniesienie numeru, 
podając swoje dane (imię i  nazwisko, PESEL, 
numer dokumentu – informacje te muszą być 
zgodne z tymi, które podałeś obecnemu ope-

ratorowi przy rejestracji numeru), i  określić, 
w jakim terminie Twój numer ma zostać prze-
niesiony. Jeśli obecnie masz telefon na abo-
nament, sprawdź, kiedy kończy się umowa 
(zwykle jest zawierana na 2 lata), aby uniknąć 
finansowych konsekwencji 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 
Rodzinie” to 9 gr za minutę). Można też na-
pisać e-mail na adres: biuro@polskiesieci 
cyfrowe.pl. Infolinia czynna jest w  godz. 
8.00–20.00 od poniedziałku do piątku.
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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

STAWKA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA
Przede wszystkim należy wyjaśnić, że kwota wolna od zajęcia komor-
niczego odpowiada stawce minimalnego wynagrodzenia. Rok 2022 to 
kolejny rok z rzędu, w którym zostało podniesione minimalne wyna-
grodzenie. Tym samym wzrosły również kwoty wolne od potrąceń 
komorniczych. W styczniu 2022 r. płaca minimalna wzrosła z kwoty 
2800 zł brutto do kwoty 3010 zł brutto, czyli 2363,56 zł netto.

ZAPISY KODEKSU PRACY
Należy wskazać, że zgodnie z zapisami Kodeksu pracy osoby zatrud-
nione na umowę o pracę mają ochronę swojego wynagrodzenia. 
W tym wypadku obowiązuje limit zajęcia komorniczego na poziomie 
50% otrzymywanego wynagrodzenia. Jeśli natomiast zatrudnienie 
odbywa się w niepełnym wymiarze, wówczas kwota wolna od zajęcia 
jest proporcjonalnie mniejsza. I tak przy zatrudnieniu na 3/4 etatu jest 
to kwota 1772,68 zł, a na 1/2 etatu kwota wolna to 1181,78 zł netto – 
potrącana z sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na 
pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

PRACA NA PODSTAWIE UMOWY-ZLECENIA
Jeżeli poza zatrudnieniem wykonywanym na podstawie umowy 
o pracę dodatkowo wykonujemy pracę na podstawie umowy-zlece-
nia, to kwota, jaką otrzymamy z umowy-zlecenia, nie jest już objęta 
ochroną i podlega zajęciu w całości.

ILE MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK Z EMERYTURY I RENTY?
Co do zasady komornik egzekwuje od emerytów i rencistów 25% 
wysokości emerytury. Musi jednak pamiętać o konieczności pozosta-
wienia na koncie seniora kwoty wolnej od potrąceń, o której mowa 
poniżej. 

W marcu 2022 r., na skutek corocznej waloryzacji na zasadach okre-
ślonych dla emerytur i rent, kwoty wolne od potrąceń także automa-
tycznie wzrosły. Podwyższono kwoty wolne od potrąceń realizowa-
nych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (tj. z zasiłku 
chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz 
ze świadczenia rehabilitacyjnego). W związku z powyższym na mocy 
tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych 
wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi kwota wolna od zajęć 
została podniesiona i obecnie najniższa emerytura i renta z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1338,44 zł brutto miesięcznie 
(1217,98 zł netto). W przypadku prowadzenia egzekucji komornik musi 
zostawić seniorowi kwotę wolną od potrąceń, która przy zadłużeniu 
z tytułu niespłaconych rat kredytów wynosi 980,19 zł netto. Oznacza 
to, że komornik może zająć jedynie kwotę 237,79 zł (1217,98 zł minus 
980,19 zł), a więc niższą niż 25% renty.

ILE MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK Z KONTA BANKOWEGO?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik musi pozostawić 
od 2022 r. na rachunku bankowym kwotę równą 75% minimalnego 
wynagrodzenia. Została ona podniesiona z 1950 zł w 2020 roku do 
kwoty 2257,50 zł obecnie (75% z 3010 zł). Wskazany limit dotyczy 
wszystkich posiadanych rachunków bankowych, tj. oszczędnościo-
wych, oszczędnościowo-rozliczeniowych czy rachunków terminowych 
lokat oszczędnościowych.

13. EMERYTURA WOLNA OD ZAJĘCIA
W przypadku żony Klienta, pobierającej emeryturę w chwili wypłaty 
tzw. 13. emerytury, nie ma ryzyka zajęcia tego świadczenia. Komornik 
nie może dokonywać potrąceń z „trzynastki”. Dodatkowe świadcze-
nie jest wypłacane z urzędu, w takiej formie, w jakiej pobierana jest 
emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia 
i egzekucje, świadczenie nie jest też wliczane do dochodu.

WALDEMAR SZKIELA 
specjalista ds. doradztwa finansowego 
i konsumenckiego w ODFiK w Warszawie

Ile może zająć komornik z emerytury, 
renty, konta bankowego w 2022 roku?
Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie zgłosił 
się Klient z  pytaniem, jaką kwotę zajmie komornik z  jego wynagrodzenia za 
pracę, a  także z  umowy-zlecenia, którą wykonuje w  ramach pracy dodatko-
wej w firmie ochroniarskiej? Klient dostał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji 
i dokonywaniu potrąceń z jego wynagrodzenia. Klient zaciągał zobowiązania 
wraz z żoną emerytką, która także otrzymała zawiadomienie o wszczęciu eg-
zekucji z emerytury.
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Karta na zakupy
w Biedronce

krzyżówka – trenuj swoje szare komórki!

bezpłatna gazeta członków  
kasy stefczyka oraz skef

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

www.kasystefczyka.pl 
www.stefczyk.info 

tel. 801 600 100
redaktor naczelny:  

Jadwiga Bogdanowicz
redaktor zarządzający:  

Łukasz Wróblewski
korekta: Bogumiła Kamola

kierownik produkcji:  
Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

studio: Jacek Łaski
wydawca:  
Apella S.A. 

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

Wszystkich zainteresowanych gimnastyką mózgu zachęcamy do udziału w naszym 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 maju zadanie konkursowe brzmi: 
Opisz wymarzony sposób 

na spędzenie majówki.
Na Twoje zgłoszenie czekamy w  dniach 

1–31.05.2022 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 201: Barbara Jakubowska – Brzesz-
cze, Włodzimierz Andrzejczak – Łódź, Zofia 
Łuszczyna – Skarżysko-Kamienna. Gratulujemy!
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Kasa Stefczyka otrzymała od redakcji Forum Biznesu wyróżnienie Polska Dobra Marka 2021 i Super Marka 2021 - Jakość, Zaufanie, Renoma 
w kategorii „Instytucje finansowe” oraz wyróżnienie złoty Laur Klienta 2022 w ogólnopolskim plebiscycie popularności produktów i usług Laur 
Klienta. 
Pożyczka dostępna w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. Okres spłaty wynosi 48 miesięcy. Decyzja kredytowa zależy od indy-
widualnej oceny zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 1.05.2022 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 / 0%) wynosi 8,90%. Rzeczywi-
sta roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,27%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 99,38 zł oraz ostat-
nia, 48. rata: 99,58 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 4770,44 zł, w tym odsetki: 770,44 zł.

Pożyczka Zaratka 
ze STAŁYM 

OPROCENTOWANIEM

prowizji

RRSO: 9,27%

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


