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ŁĄCZYMY  
CZYTELNIKÓW  

CZASU  
STEFCZYKA

Wynalazki Tadeusza Sendzimira 
zrewolucjonalizowały 
produkcję wyrobów stalowych  
w XX wieku  22

SKEF pomaga Polakom już od 
25 lat – z efektów działalności 
Stowarzyszenia skorzystały już 
tysiące polskich rodzin  6

Remont Domu św. Jana Pawła II 
w Kielcach wsparła Fundacja 
Stefczyka – pracę znajdują tam 
osoby niepełnosprawne  4

 gwarancja bezpieczeństwa na zmienne czasy
Letnie miesiące często łączą się z różnymi wydatkami - zaplanowanymi,  

ale też nieprzewidzianymi. Na to nakłada się wysoka inflacja oraz rosnące 
raty kredytów, które drenują nasze kieszenie. Kasa Stefczyka daje swoim 

klientom gwarancję stałej raty - Pożyczka Zaratka ze stałym 
oprocentowaniem (RRSO: 9,27%) w niepewnych czasach 

daje poczucie stabilności.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny 

zdolności kredytowej.

Niezmienna rata –

prowizji
Szczegóły 

na str. 3

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%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,27%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych 
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.

25 zł MIESIĘCZNEJ RATY

ZA KAŻDY POŻYCZONY 1000 zł
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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
mimo otwarcia na potrzeby bliźnich, które za-
wsze było powołaniem spółdzielczości finansowej, 
nie możemy zapominać, że niestety postawy ludzkie 
nie zawsze odpowiadają wymogom Dekalogu. W tym 
wydaniu naszego miesięcznika zwracamy uwagę na 
cyberprzestępców, którzy bezdusznie próbują wyłu-
dzać pieniądze od często niezamożnych ludzi. Inter-
netowi oszuści próbują wykorzystać koniec okresu 
rocznego rozliczenia podatkowego. Doradzamy więc, 
jak nie dać się nabrać na e-maile o zwrocie podat-
ku, rzekomo wysyłane przez urząd skarbowy lub 
Ministerstwo Finansów. Z drugiej strony nie sposób 
pominąć zaangażowania Kościoła w pomoc ludziom 
pokrzywdzonym przez los. Oddany swojemu powo-
łaniu kapłan prowadzi Fundację „Gramy z Tobą”, 
w której zbiera pieniądze na wspomaganie osób 
niepełnosprawnych. Ksiądz Witold Janocha jest nie 
tylko społecznikiem, lecz także dyrektorem Insty-
tutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego. W ten sposób teorię 
naukową łączy z jej realizacją w życiu codziennym. 
Jesteśmy dumni, że Fundacja Stefczyka wesprze 
jego działalność. Nie zapominamy też o przybli-
żaniu Państwu postaci wybitnych Polaków, którzy 
wpłynęli na losy świata. Taką niezwykłą postacią był 
Tadeusz Sendzimir, już za swojego życia okrzyknięty 
„Edisonem metalurgii”. Polski inżynier najbardziej 
znany jest z wynalazków, który zrewolucjonizowały 
produkcję stali.

liczby Kasy Stefczyka

7 170 000 000 zł
depozyty

6 170 000 000 zł
pożyczki

7 680 000 000 zł
aktywa

364
placówki

835 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA KWIECIEŃ 2022 ROKU

Nasi laureaci
Zapraszamy naszych Czytelników do zabawy związa-
nej z Konkursem Krzyżówkowym. Wystarczy rozwiązać 
krzyżówkę, odgadnąć hasło oraz wykonać zadanie kon-
kursowe. Co miesiąc do wygrania w  konkursie są trzy 
karty podarunkowe o wartości 50 zł na zakupy w skle-
pach Biedronka. Przedstawiamy kolejnych laureatów 
i ich prace.

 MILÓWKA. Pani 
Natalia Wasilewska 
wykonała zadanie 
w Konkursie 
Krzyżówkowym, które 
brzmiało: „Opowiedz 
o swoim ulubionym 
miejscu wypoczynku 
zimą”. Nagrodę 
odebrała w placówce 
mieszczącej się przy 
placu Wolności 8A 
w Milówce.

Moim ulubionym 
miejscem wypoczynku 
zimą jest mój dom. 
Mieszkam w górach. 
Każdej zimy mogę 
cieszyć się prawdziwą 
zimową aurą. Każdego 
wolnego dnia spędzam 
czas na nartach, 
a wieczorami mogę 
ogrzać się przy cieple 
kominka.

 TARNÓW. Pan 
Tadeusz Pudlewski 
wykonał zadanie 
w Konkursie 
Krzyżówkowym, które 
brzmiało: „Opisz swój 
sposób na oszczędzanie 
w nowym roku”. 
Nagrodę odebrał 
w placówce 
mieszczącej się przy 
ul. Słonecznej 35 
w Tarnowie.

Zebrałem trochę 
gotóweczki
Zbierając stówkę  
do stóweczki
Chodziłem po bankach 
szukałem
Aż u Stefczyka 
znalazłem
Najlepsze 
oprocentowanie
I niech już tak zostanie.
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S pecjaliści nie od dziś zalecają, by swoje zdro-
wie wzmacniać poprzez ruch na świeżym 

powietrzu. Do wyboru mamy wiele możliwych 
aktywności – każdy z pewnością znajdzie coś 
odpowiedniego dla siebie. Obecnie szczególnym 
zainteresowaniem cieszą się wycieczki rowerowe, 
jogging, nordic walking czy sporty drużynowe 
rozgrywane na odkrytych boiskach. Amatorzy 
spokojniejszej pracy mogą poświęcić się upięk-
szaniu swoich ogródków działkowych, które 
dostarczą świeżych warzyw i owoców. Coraz czę-
ściej obserwujemy także rodziców, którzy już od 
małego uczą dzieci aktywnego spędzania czasu 
na dworze – w rodzinnym gronie czy poprzez 
wykupienie kolonii. Młodsi i starsi preferujący 
imprezy plenerowe również znajdą wiele okazji 
do ciekawego zagospodarowania wolnego czasu 
– festiwale, koncerty czy letnie festyny.

Do wszystkich aktywności przyda się jednak 
odpowiedni sprzęt – strój, kijki, rower, bilety na 

konkretne wydarzenia, narzędzia ogrodowe czy 
sadzonki i wiele innych. Pożyczka Zaratka ze sta-
łym oprocentowaniem znajdująca się w ofercie 
Kasy Stefczyka może nas wesprzeć w tej sytuacji. 
Chętnie korzystają z niej członkowie Kasy, kiedy 
ich domowy budżet wymaga właśnie niewiel-
kiego zastrzyku gotówki. To także propozycja 
oparta na jasnych i czytelnych zasadach, która 
gwarantuje stałą miesięczną ratę przez cały 
okres kredytowania, co jest szczególnie ważne 
w dobie rosnącej inflacji i często zmieniającej się 
wysokości rat kredytów. 

Jej niekwestionowaną zaletą jest możliwość 
samodzielnego obliczenia miesięcznej kwoty  
do spłaty. Obowiązuje tu prosta zasada – za 
każdy pożyczony 1000 zł stała miesięczna rata 
wynosi 25 zł. Pożyczkę można otrzymać na 
kwotę 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. 
Miesięczne raty dla tych kwot, będą zatem 
wynosić odpowiednio: 25 zł, 50 zł, 75 zł i 100 zł 

prowizji

Kasa Stefczyka otrzymała od redakcji Forum Biznesu wyróżnienie Polska Dobra Marka 2021 i Super Marka 2021 - Jakość, Zaufanie, Renoma w ka-
tegorii „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 indywidualnej 
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%. Rzeczywista 
roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,27%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych 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.

Pożyczka Zaratka ze STAŁYM  OPROCENTOWANIEM 

RRSO: 9,27%

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

25 zł MIESIĘCZNEJ RATY

ZA KAŻDY POŻYCZONY 1000 zł

Letnie miesiące często łączą się z różnymi wydatkami – zaplanowanymi, ale też 
nieprzewidzianymi. Na to nakłada się wysoka inflacja oraz rosnące raty kredytów, 
które drenują nasze kieszenie. Kasa Stefczyka daje swoim klientom gwarancję sta-
łej raty – Pożyczka Zaratka ze stałym oprocentowaniem (RRSO: 9,27%) w niepew-
nych czasach daje poczucie stabilności.

Atuty:
•	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

Niezmienna rata – gwarancja
bezpieczeństwa na zmienne czasy

i co najważniejsze, nie zmienią się przez cały 
okres kredytowania.

Przykład reprezentatywny z dnia 01.05.2022 r. 
dla Pożyczki Zaratka ze stałym oprocento-
waniem: Całkowita kwota kredytu wynosi  
4000,00 zł. Stała roczna stopa oprocentowania 
dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredyto-
wanymi kosztami (prowizją 0 zł / 0%) wynosi 
8,90%. Rzeczywista roczna stopa oprocento-
wania (RRSO): 9,27%. Czas obowiązywania 
umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat rów-
nych: 99,38 zł oraz ostatnia, 48. rata: 99,58 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty: 4 770,44 zł, w tym 
odsetki: 770,44 zł. Decyzja kredytowa zależy od 
indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
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Ciastka, zioła, 
pasieka i rękodzieło
Rozmawiamy z ks. prof. Witoldem Janochą, dyrektorem Domu św. Jana  
Pawła II w Kielcach, założycielem Fundacji „Gramy z Tobą”, dzięki której 
osoby niepełnosprawne mają pracę, rehabilitację, a ich opiekunowie opiekę  
wytchnieniową. Remont Domu wsparła Fundacja Stefczyka. Jeśli nasi Czy-
telnicy również zechcą pomóc – szczegóły znajdą na www.gramyztoba.pl. 
– Wszyscy słyszeli o działalności charytatywnej Kościoła – choćby 
o Caritasie, ale o działalności Kościoła ukierunkowanej na potrzeby 
osób niepełnosprawnych już mało kto słyszał. Dlaczego Ksiądz zajął 
się tym ważnym tematem?
– Od pierwszych lat seminarium spotykałem się z osobami niepełnospraw-
nymi. Trwa 32. rok mojego kapłaństwa i cały czas towarzyszą mi takie 
osoby. Nie mówię tu tylko o wsparciu dla nich, ale też o działaniu na polu 
nauki, ponieważ wykładam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dok-
torat napisałem na temat poczucia sensu życia u osób niepełnosprawnych, 
z kolei habilitacja dotyczyła religijności osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin. Obie prace powstały w oparciu o ogólnopolskie, bardzo pogłębione 
badania. Już jako młody kapłan jeździłem do ośrodka w Piekoszowie koło 
Kielc, gdzie organizowaliśmy wczasorekolekcje dla osób niepełnospraw-
nych. Od 2000 r. przez 5 lat byłem dyrektorem tego ośrodka.

– Ponad rok temu media pisały o rozpoczęciu działalności Domu św. 
Jana Pawła II, gdzie niepełnosprawni mieli znaleźć miejsca pracy. Skąd 
taki pomysł? Jak zyskaliście siedzibę? 
– Przez wiele lat pełniłem funkcję krajowego duszpasterza sportowców 

z niepełnosprawnością. Żeby wspierać działalność duszpasterską, w 2016 
r. założyłem Fundację „Gramy z Tobą”. Okazało się, że potrzeby osób niepeł-
nosprawnych są szersze, inne; wiele osób sugerowało mi, że bardzo ważna 
jest kwestia miejsc pracy, ponieważ – jak pisał św. Jan Paweł II – praca daje 
człowiekowi poczucie sensu i celowości życia, a także udział w kreowaniu 
tego świata. Osoby niepełnosprawne są w tym obszarze bardzo margina-
lizowane – raczej nie mają szans na otwartym rynku pracy. Potrzebne są 
takie miejsca, gdzie mogliby pracować, a praca byłaby do nich dostosowana. 
Razem z zarządem Fundacji doszliśmy do wniosku, że świetnie byłoby stwo-
rzyć takie miejsce, w którym moglibyśmy je zatrudniać. Kiedy na spotka-
niu u księdza biskupa wspomniałem, że będę potrzebował siedziby, ksiądz 
biskup odpowiedział: „Mam już pomysł” i wskazał mi to miejsce w Kielcach – 
bardzo zaniedbane, ale z ogromnym potencjałem. Diecezja przekazała ośro-
dek naszej Fundacji nieodpłatnie, na użytkowanie przez 25 lat. W grudniu 
2020 r. ruszył Zakład Aktywności Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych, 
w którym zatrudniamy 30 osób z niepełnosprawnością.

– Czego osoby niepełnosprawne mogą się tu nauczyć? Co robią w pracy? 
– Kiedy tworzyliśmy całą koncepcję, doszliśmy do wniosku, że to miejsce – na 
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uboczu, w lesie, przy rzece – ma potencjał ekologiczny, zdrowa żywność 
itp. Wpadliśmy na pomysł, że będziemy wypiekać nasze autorskie ciastka 
„Pietraszki” (bo nasz Dom znajduje się przy ul. Pietraszki). Osoby pracujące 
w naszym Domu wypiekają ciastka maślane, owsiane, batony energetyczne – 
a nasz asortyment ciągle poszerzamy. Druga pracownia to ogród ziołowy. 
Posadziliśmy ponad 1200 sadzonek lawendy, rośnie też melisa, mięta, szał-
wia i wiele innych ziół. Już w tym roku będziemy je zbierać, suszyć i pewnie 
przetwarzać. Może na autorskie herbaty, może na inne rzeczy? Lawenda ma 
bardzo wiele zastosowań. Trzecia pracownia to pszczelarnia. Mamy już pięć 
uli, ale myślę, że w tym roku będzie ich dziesięć i będziemy mogli zebrać 
pierwsze słoiczki miodu z naszej pasieki. Oczywiście będzie on też wyko-
rzystywany do naszych ciastek – idziemy w stronę samowystarczalności. 
Czwarta propozycja to rękodzieło – pracownicy przygotowują m.in. opa-
kowania do ciastek. Kupujemy torebki, ale pracownicy je stemplują, nakle-
jają etykiety itp. Chodzi nam o stworzenie manufaktury – i tak nasz zakład 
aktywności został nazwany: „Manufaktura Pietraszki”. Wszystko zaczyna się 
zazębiać. Nasze ciastka sprzedajemy już w 15 sklepach w Kielcach, będziemy 
starali się też wychodzić poza Kielce. Kiedy pierwszy raz wstawiliśmy ciastka 
do sklepów, to nasi podopieczni przychodzili z rodzinami i mówili: „Mamo, 
ja to piekłem!”, „Ja to pakowałem!”, „To są nasze ciastka!”. To było niesamo-
wite. Rośnie w nich poczucie własnej wartości.

– To świetny pomysł na prezent. Czy można je kupić poza Kielcami?
– Nasze ciastka można też kupować drogą internetową: mamy profil na 
Facebooku, „Manufaktura Pietraszki – Zakład Aktywności Zawodowej”. 
Na święta przygotowujemy tzw. boksy, w których znajduje się wszystko, co 
nasi pracownicy robią: ciastka, batony, dołączamy do tego świece topione 
z wosku pszczelego, zawieszki zapachowe z lawendą czy innymi ziołami, 
wszystko ładnie zapakowane. Zamawiają to m.in. firmy. Na poprzednie 
święta sprzedaliśmy ok. 500 takich boksów. Zachęcam do zakupów. Każdy, 
kto kupuje te ciastka czy boksy, w sposób naturalny wspiera zatrudnie-
nie osób niepełnosprawnych. Zarobione pieniądze możemy spożytko-
wać tylko na rzecz osób niepełnosprawnych – możemy ich wesprzeć, dać 
pożyczkę, oczywiście musimy też kupować materiały, które są potrzebne 
w manufakturze: masło, jajka, cukier itd., a te są coraz droższe. 

– Wróćmy do siedziby Domu św. Jana Pawła II. Kiedy Fundacja otrzy-
mała ten budynek od diecezji, był on ruiną nieużytkowaną przez 30 lat.
– To wybudowany w latach 1937–1939 Katolicki Uniwersytet Ludowy, 
dedykowany młodzieży diecezji kieleckiej. W sierpniu 1939 r. zakończono 
budowę, we wrześniu rozpoczęła się druga wojna światowa. Niemcy mieli 
tu swój garnizon. Po wojnie komuniści przejęli obiekt i zrobili tu szpital 

płucny. Kiedy budynek został dość mocno wyeksploatowany, to w latach 
70. zorganizowano tu Dom Pomocy Społecznej, który funkcjonował do 
1996 r. Kiedy obiekt został tak zdewastowany, że nie spełniał żadnych 
standardów, to wtedy „łaskawie” zwrócono go diecezji. Kiedy wzięliśmy 
tę ruinę po 30 latach, to wszyscy, którzy tu przyjeżdżali, „życzyli mi dużo 
zdrowia”, gdyż widzieli ogrom pracy jaki jest przed nami, ja jednak zawsze 
widziałem tu duży potencjał. Dzięki otwartości Urzędu Marszałkowskiego 
w Kielcach i niezwykłemu zaangażowaniu Pani Renaty Janik – wicemar-
szałek województwa świętokrzyskiego dostosowaliśmy część budynku 
do potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej. Pozostały nam jeszcze do 
wyremontowania piętro, mieszkalne poddasze oraz sala gimnastyczna, 
które również mogą służyć pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Nasza Fundacja prowadzi również projekt opieki wytchnieniowo-reha-
bilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ciągu dwóch 
lat udało nam się otoczyć wsparciem ponad 200 osób. W tym roku naszą 
opieką zostanie objętych kolejne 100–120 osób. Na chwilę obecną wynaj-
mujemy sale rehabilitacyjne, za które płacimy dość znaczne kwoty; gdyby 
udało nam się wyremontować sale na piętrze, moglibyśmy prowadzić reha-
bilitację w Domu św. Jana Pawła II, co obniżyłoby koszty, i objąć opieką 
jeszcze większą liczbą osób. 

Piszę do wielu instytucji z prośbą o wsparcie, z nadzieją, że wyremontu-
jemy chociaż trzy takie sale. Jedną z organizacji, która pozytywnie odpo-
wiedziała na naszą prośbę, jest Fundacja im. Franciszka Stefczyka, za co, 
w imieniu naszych podopiecznych, serdecznie dziękuję.
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SKEF pomaga 
Polakom już od 25 lat
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej liczy ponad  
350 tysięcy Członków i działa prężnie w ośrodkach obejmujących 
zasięgiem swoich usług teren całego kraju. Z efektów działalno-
ści SKEF skorzystały już tysiące polskich rodzin. Historia Stowa-
rzyszenia jest długa i przepełniona sukcesami w walce o lepsze 
jutro polskich rodzin.

W 1997 r. grupa osób, którym bliskie były 
idee spółdzielczości, podjęła ważną ini-

cjatywę stworzenia organizacji pozarządowej 
służącej radami w kwestiach finansów. 

– Stowarzyszenie Krzewienia Eduka-
cji Finansowej powstało w odpowiedzi na 
potrzeby Polaków dotkniętych niekorzyst-
nymi skutkami nierzadko patologicznej 
prywatyzacji przeprowadzanej w  procesie 
transformacji ustrojowej, a także galopującej 
inflacji i bezrobocia – mówi Kazimierz Janiak, 
prezes SKEF. – Chcieliśmy stworzyć podmiot, 
do którego polskie rodziny będą mogły się 
zwrócić i od którego otrzymają bezintere-
sowną pomoc. 

BLISKO LUDZI
Pierwszy ośrodek SKEF powstał w  Gdyni  
20 lat temu i był pionierem wśród podmiotów 
specjalizujących się w bezpłatnej i poufnej 
pomocy w problemach związanych z nadmier-
nym zadłużeniem. SKEF stopniowo poszerzał 
swoją działalność i rozbudowywał sieć Ośrod-
ków Doradztwa Finansowego i Konsumenc-
kiego (ODFiK). 

– Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsu-
menckiego prowadzone przez Stowarzyszenie 
Krzewienia Edukacji Finansowej od wielu lat 
pomagają osobom nadmiernie zadłużonym. 
Dzięki poradom udzielanym w Ośrodkach 
wiele osób, często po bardzo długim czasie, 
zaczęło widzieć nadzieję na rozwiązanie swo-
ich problemów i przerwania spirali wyklucze-
nia finansowego, w jakie popadały często bez 
swojej winy – mówi Marzena Bierecka, wice-
prezes Stowarzyszenia.

PRZECIWKO LICHWIE I WYZYSKOWI
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finan-
sowej stanęło w obronie Polaków, którym 
zagrażała niekontrolowana lichwa. Racz-
kujący w kraju wolny rynek stał się rajem 

dla wszelkiego rodzaju firm pożyczkowych, 
które w  sposób niemal niekontrolowany 
mogły narzucać drakońskie odsetki i ograbiać 
pożyczkobiorców z ich oszczędności. 

Walka z lichwą spotkała się z potężnym 
oporem środowisk lewicowych i instytucji 
finansowych. Pierwsze prace nad ustawą anty-
lichwiarską podjął w 2005 r. m.in. wicepremier 
rządu Prawa i Sprawiedliwości Przemysław 
Gosiewski, który zauważył, że coraz mocniej 
wchodzące na polski rynek firmy pożyczkowe 
narzucają swoim klientom odsetki i koszty 
kredytu, których wartość potrafiła sięgać nie 
setek, ale tysięcy procent pożyczonej kwoty. 
Ustawa została przyjęta przez Sejm głosami 
PiS i SLD i weszła w życie w 2006 r. Nie poparli 
jej tylko politycy Platformy Obywatelskiej.

WSPÓŁPRACA Z MIĘDZYNARODOWYMI 
PARTNERAMI
SKEF działa w  Polsce, ale rozwija także 
szeroką współpracę na arenie międzyna-
rodowej. Ważnym krokiem w  kierunku 
współpracy z zagranicznymi podmiotami 
było zorganizowanie w 2001 r. konferencji 
zatytułowanej „Państwo a zadłużenie spo-
łeczeństwa”. W tym czasie zdecydowano, że 
SKEF, tworząc pionierski Ośrodek Doradz-
twa Finansowego i Konsumenckiego, będzie 
wzorował się na modelu irlandzkich MABS-
-ów (Money Advice and Budgeting Service, 
czyli ośrodków doradzających w problemach 
finansowych). Chodziło o to, aby jak najlepiej 
dostosować mechanizm pomocy do zamoż-
ności i struktury ludności zamieszkującej nad 
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 Finał zbiórki publicznej „Skarbonka”. Zakupione dary zostały przekazane podopiecznym Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Maniach
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Zbiórka publiczna „Skarbonka”
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, organizacja pożytku publicznego, od wiosny 
2005 r. wspólnie z Kasą Stefczyka prowadzi zbiórkę publiczną w ramach akcji „Skarbonka”.

A kcja charytatywna jest prowadzona 
w oddziałach Kasy Stefczyka na tere-

nie całej Polski. Tegoroczna akcja potrwa 
do końca lipca 2022 roku, a można ją 
wesprzeć poprzez złożenie datków 
do specjalnie oznakowanych skarbon 
wystawionych w  placówkach Kasy. 
Zebrane środki zostaną przeznaczone 
na zakup sprzętu komputerowego, mate-
riałów multimedialnych, tj. oprogramowania 
komputerowego, programów edukacyjnych, pomocy 
dydaktycznych oraz sprzętu i urządzeń związanych 
z  ochroną zdrowia, dla podopiecznych z  domów 
dziecka.

Dzięki hojności i wsparciu akcji przez darczyńców 
od wiosny 2005 roku przez 17 lat prowadzenia zbiórki 
udało się łącznie zebrać kwotę ponad 360 tys. zł. Środki 

te pozwoliły na obdarowanie podopiecznych 
z 30 domów dziecka na terenie całego 

kraju.
W  imieniu obdarowanych 

i  własnym bardzo dzięku-
jemy za dotychczasowe 
wsparcie i  serdecznie 

zachęcamy do włączenia 
się w  tegoroczną zbiórkę, 

która – przypominamy – trwa 
do końca lipca 2022 roku. Mamy 
nadzieję, że przy wsparciu Człon-
ków SKEF oraz Kasy Stefczyka uda 
się w tym roku zebrać jeszcze wię-
cej środków niż w latach ubiegłych, 
co pozwoli na wsparcie podopiecz-
nych z kolejnych domów dziecka.
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Wisłą. Polskie stowarzyszenie było w 2007 r. 
członkiem – założycielem European Con-
sumer Debt Network (ECDN). Podmiot ma 
swoją siedzibę w Belgii. ECDN jest stowa-
rzyszeniem działającym na rzecz poprawy 
dostępności i  jakości usług doradztwa 
zadłużeniowego w  całej Europie. Warto 
wspomnieć, że SKEF jest również członkiem 
stowarzyszonym w International Network on 
Financial Education (INFE). Jest to międzyna-
rodowa grupa składająca się z ekspertów zaj-
mujących się edukacją finansową, utworzona 
przy Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD).

NIESZABLONOWE DZIAŁANIE
SKEF działa wielowymiarowo. W  portalu 
internetowym Stowarzyszenia znajdziemy 
wiele cennych porad, informacji czy choćby 
gotowych wzorów dokumentów procesowych. 
Oprócz działalności informacyjno-edukacyj-
nej SKEF jest też wydawcą, w tym m.in. pod-
ręczników zatwierdzonych przez MEN do 
nauczania przedmiotu ekonomia w praktyce 
oraz podstawy przedsiębiorczości.  

– Długo moglibyśmy wymieniać programy 
edukacyjne, które zostały zainicjowane 
przez SKEF lub w które SKEF się włączył. 
W naszych projektach edukacyjnych wzięło 
udział 1046 seniorów, 47 844 uczniów,  
491 nauczycieli i 347 szkół z różnych etapów 
edukacyjnych. Wymieniając zaangażowa-
nie SKEF, warto z pewnością wspomnieć 
o  ogólnopolskim konkursie Mistrzostwa 
Polski Młodych Ekonomistów – projekcie 
będącym niejako flagową inicjatywą SKEF-u. 
Za nami już 15 edycji wydarzenia, które 

zachęca młodzież do zgłębiania wiedzy 
ekonomicznej. Regularnie organizujemy 
również projekty: „Żyj finansowo! czyli jak 
zarządzać finansami w życiu osobistym” 
i „Pomóż oszczędzać młodzieży”. Podjęli-
śmy również działania na rzecz stworzenia 
pakietu edukacyjnego dla uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej z klas I–III „Myślę, decy-
duję, działam – finanse dla najmłodszych” 
opracowanego przy współpracy czołowych 
ekspertów pedagogiki: dr hab. Małgorzaty 
Żytko, prof. UW oraz dr hab. Aliny Kalinow-
skiej-Iżykowskiej, prof. UWM – mówi Kazi-
mierz Janiak, prezes SKEF.

KOLEJNE LATA PEŁNE WYZWAŃ
Współczesne czasy nie są wolne od świa-
towych kryzysów. Pandemia koronawirusa 
wstrząsnęła gospodarkami wszystkich kra-
jów. Nie gasną napięcia związane z konfliktem 
między Rosją a Ukrainą, co przekłada się na 
problemy migracyjne i wahania na światowych 
rynkach surowców. Dodatkowo społeczeństwa 

muszą borykać się z kosztami tzw. transfor-
macji energetycznej i restrykcyjnej polityki 
klimatycznej UE oraz zagrożeniami – także 
finansowymi – ze strony cyberświata. 

W  obliczu tych zagrożeń to właśnie 
SKEF doradza rodakom, jak skorzystać 
z dodatków osłonowych, składać wnioski 
w ramach programów socjalnych i proro-
dzinnych. Stowarzyszenie może okazać się 
też pomocne w inwestowaniu i planowaniu 
budżetu i wydatków w czasach niestabilnej 
sytuacji na rynkach finansowych. COVID-19 
zwiększył także otwartość społeczeństwa na 
cyfryzację, co przekłada się większym zain-
teresowaniem internautów, którzy chętnie 
zaglądają na stronę SKEF i pobierają doku-
menty w formie online. Warto także pamię-
tać, że organizacja funkcjonuje dzięki skład-
kom swoich Członków oraz dobremu sercu 
darczyńców. Jej przemyślane i potrzebne 
społecznie działania można wesprzeć, 
przeznaczając swój 1% z podatku podczas 
rocznego rozliczenia. 

20 czerwca 2022 r.
szukaj informacji o jubileuszowym konkursie

z okazji 25-lecia działalności 
Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej

na stronie www.skef.pl

DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY!
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R esort finansów nie jest nadawcą wiadomości, które trafiają do 
skrzynek e-mailowych podatników. W treści rozsyłanego przez 

oszustów e-maila znajduje się link (słowa „odbierz teraz”) prowa-
dzący do fikcyjnego konta urzędu skarbowego. Przykład fałszywej 
wiadomości:

Wiadomości te są próbą wyłudzenia danych. Po kliknięciu w link pokaże 
się formularz. Po wypełnieniu go (trzeba podać dane swojej karty płat-
niczej) i wysłaniu jesteśmy jeszcze proszeni o kod do autoryzowania 
transakcji. Teraz oszust ma już wszystkie potrzebne dane, żeby „wyczy-
ścić” nam konto. Razem z danymi naszej karty tracimy oszczędności. 

Nie należy otwierać linków z takiej wiadomości ani na nią odpo-
wiadać. Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocz-
nego można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.
gov.pl lub w urzędzie skarbowym. Krajowa Administracja Skar-
bowa nie wysyła do podatników żadnych wiadomości w sprawie 
zwrotu podatku.

Wielu cyberprzestępców używa właśnie tej metody, czyli phi-
shingu. Termin ten oznacza wysyłanie fałszywych wiadomości 
e-mailowych, wyglądających bardzo prawdziwie oraz nakłaniających 
nas do podjęcia zaplanowanych przez autorów wiadomości działań, 
które w większości wiążą się z podaniem poufnych danych.

W celu zdobycia informacji cyberprzestępcy podszywają się pod 
firmy kurierskie, usługi telekomunikacyjne, znajomych, rodzinę czy 
nawet urzędy administracyjne. Całość w większości przypadków 
wygląda bardzo prawdopodobnie, lecz jest kilka sposobów na zwe-
ryfikowanie tego faktu. 
Źródło: www.podatki.gov.pl

Cyberprzestępcy wykorzystują ostateczny termin rozliczenia podatku dochodowego PIT. Tym 
razem podszywają się pod urząd skarbowy lub bezpośrednio pod Ministerstwo Finansów 
i rozsyłają e-maile z informacją o zwrocie podatku. Taka dobra wiadomość ma uśpić naszą 
czujność i spowodować, że podamy oszustom nasze dane.

Uwaga na fałszywe e-maile
dotyczące zwrotu podatku
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Ministerstwo Finansów zwraca podatki zapłacone w 2021 r.
Twój zwrot podatku w wysokości 375,10 zł.
Proszę odebrać zwrot pieniędzy przed 01.05.2022

Odbierz teraz.
* proszę postępować zgodnie z instrukcjami, abyśmy 
wiedzieli, gdzie zwrócić podatki z 2021 r.
@ 2022 Ministerstwo Finansów

•	 Wiele	wiadomości	phishingowych	ma	niepoprawną	gramatykę,	
interpunkcję,	pisownię	czy	też	brak	jest	polskich	znaków	diakry-
tycznych,	np.	nie	używa	się	„ą”,	„ę”	itd.

•	 Sprawdź,	czy	e-mail	pochodzi	z organizacji,	na	którą	powołuje	się	
nadawca.	Często	adres	mailowy	nadawcy	jest	zupełnie	niewiary-
godny	lub	nie	jest	tożsamy	na przykład	z podpisem	pod	treścią	
e-maila.

•	 Oceń,	czy	wygląd	i ogólna	jakość	e-maila	może	pochodzić	z orga-
nizacji/firmy,	od	której	powinna	pochodzić	taka	wiadomość,	
np.	użyte	logotypy,	stopki	z danymi	nadawcy	itd.

•	 Sprawdź,	czy	e-mail	jest	adresowany	do	Ciebie	z imienia	i nazwi-
ska,	czy	odnosi	się	do	„cenionego	klienta”,	„przyjaciela”	lub	„współ-
pracownika”?	Może	to	oznaczać,	że	nadawca	tak	naprawdę	Cię	nie	
zna	i że	jest	to	część	oszustwa	typu	phishing.

•	 Sprawdź,	czy	e-mail	zawiera	ukryte zagrożenie,	które	wymaga	
natychmiastowego	działania.	Bądź podejrzliwy w stosunku do 
słów typu „wyślij te dane w ciągu 24 godzin”	lub	„padłeś ofiarą 
przestępstwa, kliknij tutaj natychmiast”.	

•	 Spójrz	 na	 nazwę	 nadawcy,	 czy	wygląda	 na	 prawdziwą,	
czy	może	tylko	naśladuje	kogoś,	kogo	znasz.

•	 Jeśli	wiadomość	brzmi	zbyt	dobrze,	aby	mogła	być	prawdziwa,	
prawdopodobnie	nie	jest	ona	prawdziwa.	Jest	mało	prawdopo-
dobne,	aby	ktoś	chciał	Ci	dać	pieniądze	lub	dostęp	do	tajnej	części	
Internetu.

•	 Twój bank lub jakakolwiek inna instytucja nigdy 
nie powinna prosić Cię o  podanie w wiadomości e-mail  
danych osobowych.

•	 Urzędy	administracji	publicznej	nigdy	nie	proszą	Cię	przy	pomocy	
SMS-ów	czy	e-maili	o dopłatę	do	szczepionki	czy	uregulowanie	
należności	podatkowych.

•	 Sprawdź	wszelkie	polecenia	lub	pytania	w wiadomości	e-mail,		
na	 przykład	 dzwoniąc	 do	banku	z  pytaniem,	czy	 rzeczywi-
ście	wysłana	została	do	Ciebie	taka	wiadomość,	lub	wyszukaj	
w wyszukiwarce	Google	(lub	podobnej)	wybrane	słowa	użyte	
w wiadomości	e-mail.

•	 Zwracaj	uwagę	na	linki	przekazywane	również	między	znajomymi;	
sprawdź,	czy	link	faktycznie	prowadzi	do	właściwej	strony.	Coraz	
częściej	przestępcy,	uzyskawszy	w nielegalny	sposób	kontrolę	nad	
naszymi	kontami	społecznościowymi,	podszywają	się	pod	naszych	
znajomych	i rodzinę.

•	 Uważaj	na	skrócone	linki;	jeśli	nie	masz	pewności,	dokąd	popro-
wadzi	Cię	link,	najedź	wskaźnikiem	myszy	na	link	(nie	klikaj),	
a na	dole	przeglądarki	zostanie	wyświetlony	pełen	adres	linku.

Jeśli	zauważysz	podejrzanego	e-maila,	oznacz	go	w skrzynce	odbior-
czej	jako	spam	lub	wiadomości śmieci,	lub	podejrzany.	Spowo-
duje	to	usunięcie	go	ze	skrzynki	odbiorczej,	a	także	poinformowanie	
dostawcy	poczty	e-mail,	że	zidentyfikowałeś	go	jako	potencjalnie	
niebezpieczny.	 	 	 									Źródło: www.gov.pl

Jak rozpoznać e-mail wyłudzający informacje?
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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.
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Z nami możesz 
wygrać!

Ż eby wziąć udział w konkursie, wystarczyło 
spełnić trzy proste warunki: w czasie trwa-

nia konkursu (od 1.12.2021 r. do 31.01.2022 r.) 
kupić minimum jedno ubezpieczenie dobro-
wolne z  oferty Saltus w  placówce partner-
skiej SKOK; udzielić odpowiedzi na pytanie 
konkursowe: „Wieczory spędzone pod kocem 
z kubkiem gorącej herbaty, a może szaleństwo 
na śniegu… Jaki masz sprawdzony sposób na 
zimę?” oraz przekazać wypełniony formularz 
konkursowy pracownikowi w placówce. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowa-
niem: kilkaset osób z całej Polski rywalizo-
wało o cenne nagrody: ekspres ciśnieniowy do 
kawy marki DeLonghi, telewizor Philips LED  
50 cali, robot kuchenny Bosch, robot sprząta-
jący IRobot Roomba, tablet Huawei oraz nawil-
żacz powietrza Stadler From Oskar. 

Klient mógł wziąć udział w konkursie, jeśli 
kupi jedno z  ubezpieczeń: Ubezpieczenia 

DIRECT – ubezpieczenia indywidualne 
z oferty SALTUS Ubezpieczenia (Ubezpie-
czenie mieszkań i domów jednorodzinnych 
Mój Dom, Ubezpieczenie NNW SALTUS 
Moje Bezpieczeństwo, Ubezpieczenie Zdro-
wotne SALTUS Na Zdrowie oraz SALTUS 
Kuracja, Ubezpieczenie podróżne SALTUS 
Moja Podróż), Ubezpieczenie na życie – Gru-
powe Ubezpieczenie na Życie Optimum MAX 
z oferty SALTUS TU Życie S.A.

Pan Mariusz kupił ubezpieczenie Moje Bez-
pieczeństwo (od następstw nieszczęśliwych 
wypadków) i wygrał 50-calowy telewizor. To 
nie pierwszy laureat konkursu korzystający 
z usług placówki Kasy w Bochni, wcześniej 
jedna z  Klientek wygrała ekspres do kawy 
w konkursie z okazji 25-lecia Kasy Stefczyka.

– Bardzo się cieszymy z  wygranej Pana 
Mariusza Możdżenia. Wielu z naszych Klien-
tów aktywnie bierze udział w takich przed-
sięwzięciach i… szczęście dopisało – mówi 
Michał Kozak, zastępca kierownika placówki 
partnerskiej Kasy Stefczyka w Bochni.

W tej placówce dużym zainteresowaniem 
Klientów cieszą się nie tylko pożyczki, lokaty 
i konta osobiste, lecz także ubezpieczenia.

– Chyba wszyscy Członkowie Kasy odwie-
dzający naszą placówkę wiedzą, że mamy 
tu wszelkiego rodzaju ubezpieczenia: od 
podróżnych, przez komunikacyjne, po ubez-
pieczenia na życie oraz wypadkowe. U nas 
o nowych ofertach informujemy Klientów na 
bieżąco – dodaje Michał Kozak. – Polecając 
je, często powołujemy się na historie, które 
spotkały naszych Klientów, m.in. związane 
z ubezpieczeniem domu: zalanie czy uszko-
dzenie dachu. Klienci, których spotkało takie 
zdarzenie, bez problemu, w ciągu tygodnia, 

załatwiali wszelkie formalności, łącznie 
z wypłatą odszkodowania. Dużo łatwiej jest 
kogoś przekonać do ubezpieczenia, wiedząc, 
że to faktycznie działa. Sprzedajemy dużo 
ubezpieczeń, bo wiemy, że warto się ubez-
pieczyć. Mieliśmy takich Klientów, którzy byli 
sceptycznie nastawieni, ale dali się przekonać 
i kiedy naprawdę coś się stało, mówili nam, że 
są ogromnie wdzięczni za to, że ich przeko-
naliśmy, żeby takie produkty mieć. Właściwie 
nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby ktoś zgłosił 
jakieś roszczenie ubezpieczeniowe i byłoby 
ono odrzucone.

Dlaczego warto się ubezpieczyć? Ponieważ 
płacąc niewielką składkę, przenosimy odpo-
wiedzialność za skutki negatywnych, loso-
wych wydarzeń na zakład ubezpieczeń, który 
zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, 
jeśli wydarzy się coś, przed czym chcemy się 
zabezpieczyć.

– Ubezpieczenie stanowi koło ratun-
kowe, które pozwala nam utrzymać się na 
powierzchni po tym, jak wydarzy się nie-
szczęśliwe zdarzenie czy wypadek – przypo-
mina Gabriela Płonka, regionalny kierownik 
sprzedaży ubezpieczeń, która pracuje w SAL-
TUS TUW i SALTUS TU Życie S.A. od 2013 r., 
ale w branży ubezpieczeniowej ma już ponad 
20-letnie doświadczenie. – Nie mam najmniej-
szych wątpliwości, że jest to najlepsza forma 
zabezpieczenia siebie, swoich bliskich oraz 
posiadanego mienia. W Polsce pojawiają się 
coraz częściej takie zjawiska pogodowe, jak: 
burze, huraganowe wiatry, trąby powietrzne 
czy gradobicia, które w  ostatnich latach 
spowodowały wiele szkód. Dobrze jest być 
mądrym przed szkodą, zwłaszcza że to dużo 
nie kosztuje.

50-calowy telewizor wygrał Pan Mariusz Możdżeń, korzysta-
jący z usług placówki partnerskiej Kasy Stefczyka mieszczącej 
się przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Bochni. Pracownicy 
tej placówki zachęcali swoich Klientów do udziału w „Zimo-
wym Konkursie” organizowanym przez SALTUS Ubezpiecze-
nia. Panu Mariuszowi dopisało szczęście. 

Mieliśmy	takich	Klientów,	
którzy	byli	sceptycznie	
nastawieni,	ale	dali	
się	przekonać	i kiedy	
naprawdę	coś	się	stało,	
mówili	nam,	że	są	

ogromnie	wdzięczni	za	
to,	że	ich	przekonaliśmy	
do	ubezpieczenia.	
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– Jak dowiedział się Pan o konkursie?
– Korzystam z usług placówki Kasy w Bochni i dostałem od jej 
pracowników wiadomość, że można wziąć udział w konkursie. 
Pomyślałem, że przyda mi się ubezpieczenie na życie, a skoro 
udział w konkursie był bezpłatny, to warto spróbować.

– Czy wcześniej zdarzyło się Panu coś wygrać?
– Wygrałem pierwszy raz, nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. 
Teraz było duże zaskoczenie. Wygrałem telewizor, na dodatek 
bardzo dobry. 

– Dlaczego zdecydował się Pan korzystać z usług Kasy Stefczyka?
– Przyciągnęła mnie tu dobra oferta. Wcześniej korzystałem 
z usług jednego z banków, ale pół roku temu przeszedłem do 
Kasy Stefczyka, bo znalazłem tu bardziej korzystną ofertę. Jak wi- 
dać, zapisanie się do Kasy przyniosło mi szczęście. Na dodatek 

w mojej placówce w Bochni jest bardzo dobra obsługa. Jeśli cze-
goś nie wiem, nie rozumiem – mogę zapytać i pracownicy zawsze 
wszystko mi dokładnie i zrozumiale wyjaśnią. W innych bankach 
tak nie było. Polecam usługi Kasy Stefczyka i Saltus Ubezpieczenia. 

Pytanie konkursowe: Wieczory spędzone pod kocem z kubkiem 
gorącej herbaty, a może szaleństwo na śniegu… Jaki masz spraw-
dzony sposób na zimę? Nagrodzona odpowiedź laureata:
Od Zakopca do Krakowa
drift na śniegu adrenaliny doda.
Nowe opony trzeba spróbować, 
trochę więcej gazu dodać.
Strzała w sprzęgło „Clutch kick”
i już mam gotowy trik.
Potem z żoną dobra kawa
i… od nowa zabawa.

Rozmawiamy z Panem Mariuszem Możdżeniem, laureatem konkursu

 Pan Mariusz Możdżeń (z lewej) odbiera wygrany telewizor z rąk pracowników placówki partnerskiej Kasy Stefczyka, mieszczącej się przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 3 w Bochni
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W trosce o utrzymanie dobrych relacji członkow-
skich, z  chęci informowania Członków o  bieżącej 
sytuacji w  Kasie Stefczyka oraz zgodnie z  przy-
jętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka przedstawia informa-
cję dotyczącą działań Zarządu Kasy w  kwietniu  
2022 roku.

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej Kasie

KWIECIEŃ 2022
W  kwietniu posiedzenia Zarządu 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
odbyły się cztery razy:
– 5 kwietnia,
– 12 kwietnia,
– 20 kwietnia,
– 26 kwietnia. 

Przedmiotem posiedzeń było m.in.:
1. Przedstawienie aktualnych statystyk 

związanych z działalnością Kasy, głów-
nie dotyczących wolumenu sprzedaży 
z podziałem na produkty, oraz infor-
macji 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: 
 ○ sponsoring drużyny piłkarzy ręcznych 
z klubu AZS-AWF Biała Podlaska,

 ○ organizacja śniadania wielkanocnego 
dla najmłodszych podopiecznych szpi-
tala onkologicznego w Białymstoku – 
Fundacja Bajkowa Fabryka Nadziei,

 ○ wyposażenie pracowni tabletowej 
w Szkole Podstawowej w Żukowie,

 ○ dofinansowanie wyjazdu dzieci na 
konkurs Odyseja Umysłu do USA – 
Fundacja Promocji Dzieci Zdolnych;

b) sytuacji w placówkach sprzedażowych 
z  uwzględnieniem aspektu dotyczą-
cego budowania i  umacniania więzi 
członkowskiej, a także jeszcze lepszego 
reagowania na potrzeby Członków Kasy.
 ○ Po raz szesnasty Stowarzyszenie 
Krzewienia Edukacji Finansowej zor-
ganizowało konkurs ekonomiczny dla 
uczniów szkół podstawowych z klas 
VII i VIII z terenu całej Polski. W tym 
roku uczestnicy mogli wykazać się 
znajomością zagadnień związanych 
z cyberbezpieczeństwem.

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

tych wzorów następujących druków:
 D regulamin Promocji Zdalnego Naby-
wania Członkostwa w Kasie Stefczyka,
 Dumowa o  prowadzenie rachunku 
płatniczego Indywidualnego Konta 
Spółdzielczego,
 D formularz danych i oświadczeń Klienta,
 D formularz wskazania użytkownika 
usługi bankowości elektronicznej Kasy 
Stefczyka,
 Doświadczenie o odstąpieniu od umowy 
zawartej na odległość,
 D regulamin prowadzenia rachunków 
płatniczych Indywidualnych Kont 
Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej,
 D regulamin świadczenia usługi banko-
wości elektronicznej Kasy Stefczyka 
przez Spółdzielczą Kasę Oszczędno-
ściowo-Kredytową im. Franciszka 
Stefczyka,

 D regulamin wydawania kart Visa 
dla Członków Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych, 
 D regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną dla umów zawieranych 
w  Spółdzielczej Kasie Oszczędno-
ściowo-Kredytowej im. F. Stefczyka,
 Dumowa o kartę płatniczą Visa,
 Dumowa o świadczenie usługi banko-
wości elektronicznej Kasy Stefczyka,
 D regulamin promocji Moja Skarbonka 
II edycja,
 Dzałącznik do wniosku o przyznanie 
pożyczki/kredytu,
 Dzałącznik do wniosku współwnios- 
kodawcy,
 Dzałącznik do deklaracji poręczyciela,
 Dzaświadczenie o zatrudnieniu i do- 
chodzie,
 Dumowa ugody,
 Doświadczenie (PEP) dotyczące zajmo-
wania eksponowanego stanowiska po-
litycznego, bycia członkiem rodziny 
(osoba pozostająca we wspólnym po-
życiu) lub bliskim współpracownikiem 
osoby zajmującej eksponowane stano-
wisko polityczne,
 Doświadczenie (PEP) – aktualizacja da-
nych dotyczących zajmowania ekspo-
nowanego stanowiska politycznego, 
bycia członkiem rodziny (osoba po-
zostająca we wspólnym pożyciu) lub 
bliskim współpracownikiem osoby 
zajmującej eksponowane stanowisko 
polityczne,
 D regulamin udzielania kredytów 
hipotecznych Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej,
 D regulamin udzielania kredytów i po-
życzek na cele związane z działalno-
ścią gospodarczą Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej,
 D regulamin udzielania kredytów i po-
życzek konsumenckich Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 D regulamin udzielania kredytów i poży-
czek odnawialnych Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej,
 D regulamin udzielania kredytów i poży-
czek niekonsumenckich Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo Kredytowej,
 D regulamin rachunków lokat termi-
nowych związanych z  działalno-
ścią gospodarczą Spółdzielczej Kasy 

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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Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka,
 D regulamin rachunków lokat termino-
wych udziałowych,
 D regulamin rachunków lokat 
terminowych,
 D regulamin Rachunków Systematycz-
nego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka,
 D regulamin rachunków lokat termino-
wych związanych z działalnością go-
spodarczą Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka,
 D regulamin rachunków lokat termino-
wych udziałowych,
 D regulamin rachunków lokat 
terminowych,
 D regulamin Rachunków Systematycz-
nego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka;

b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i  parametrów następujących 
produktów: 
 De-Lokata terminowa VIP,
 De-Lokata terminowa nieodnawialna,
 DLokata na nowe środki PLUS,
 DLokata na nowe środki,
 DLokata terminowa nieodnawialna,

 DLokata terminowa VIP,
 DLokata Udziałowa,
 DLokata Witaj w Kasie,
 DRachunek Oszczędnościowy Moja 
Skarbonka,
 DLokata Specjalna VIP,
 DPożyczka Gotówkowa,
 DProsta Pożyczka,
 DPożyczka Zaratka,
 De-Lokata Witaj w Kasie;

c) zmiany oprocentowania pożyczek/
kredytów w związku z podwyższeniem 
wysokości stóp procentowych decyzją 
Rady Polityki Pieniężnej NBP w I kwar-
tale 2022 r.;

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

e) zatwierdzenia dokumentacji i proce-
dur regulujących pracę w Kasie Stef-
czyka: Standardy dokumentacji kre-
dytowej w Kasie Stefczyka wyd. XXIII; 
Metodologia kredytów gospodar-
czych – Zasady udzielania pożyczek 
i kredytów gospodarczych oraz zasady 
przyjmowania zabezpieczeń rzeczo-
wych w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka  – wyd.  XVI; Metodologia 
kredytów detalicznych  – Zasady 

udzielania pożyczek i  kredytów 
detalicznych w  Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka  – wyd.  XIX; 
Metodyki analizy zdolności kredyto-
wej i weryfikacji dokumentacji kre-
dytowej Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka – wyd. XXXII; PR11.06/04 
Monitoring nadużyć w postępowaniu 
karnym – wyd. IV; PR02.04.01/46 Uzy-
skanie członkostwa i zawieranie umów 
drogą elektroniczną w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka  – wyd.  I; 
PR11.04/02 Wewnętrzna procedura 
w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – 
wyd. XIV; PR06/02 Procedura zarzą-
dzania zmianą w  systemach infor-
matycznych Kasy Stefczyka – wyd. I, 
PR12/05 Instrukcja bezpieczeństwa 
i higieny pracy dotycząca zasad zacho-
wania się pracowników Centrali w celu 
zminimalizowania zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 – wyd. VI;

f) otwarcia placówki partnerskiej 
w  Zduńskiej Woli przy placu Wol- 
ności 4;

g) likwidacji placówki w Pilicy przy placu 
Mickiewicza 35.

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)



Ulokuj nawet do 250 000 zł na lokacie 
6-miesięcznej i ciesz się zyskiem!
Szczegóły na temat warunków oferty dostępne  
na www.kasastefczyka.pl oraz w placówkach.

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

Lokata
na nowe środki PLUS

aż

w skali roku

#17389 STEFCZYK LOKATA-nowe_PLUS 5%  prasa [AD2] — v2.indd   1 23.05.2022   15:44:48
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C zasem doświadczamy okoliczności,  
na które nie mamy wpływu. Nie możemy 

ich przewidzieć, a  odbijają się one na sta-
nie naszego portfela. Wyjątkowo korzystne 
warunki dla kredytobiorców, jakie obser-
wowaliśmy przez ostatnie lata, skutkowały 
chęcią zaciągania atrakcyjnie oprocentowa-
nych pożyczek i kredytów. Jednakże rosnące 
stopy procentowe, pandemia, konflikt zbrojny 
w Ukrainie czy wzrost cen wielu niezbędnych 
artykułów powodują, że musimy przystosować 
się do nowych warunków i mierzyć z nieocze-
kiwanymi problemami. Warto zatem myśleć 
o zabezpieczeniu swoich zobowiązań, by nie 
obawiać się, że nie wystarczy nam środków na 
ich spłatę.

W przypadku podjęcia kilku zobowiązań 
finansowych problemem może okazać się 
ich kontrolowanie i pilnowanie terminowości 
spłat. Rozwiązaniem tych problemów, które 
zapewni nam spokojny sen, może być konsoli-
dacja. Jest to dobre rozwiązanie także dla osób, 
które nie mają problemów finansowych, lecz 
chcą zadbać o swoją wygodę i komfort w spła-
cie zobowiązań. Pożyczka Fit Kasy Stefczyka 
może połączyć nasze raty w jedną, co w prosty 

i jasny sposób pozwoli na ich uporządkowanie 
i uregulowanie.

Należy pamiętać, że Pożyczka Fit umożliwia 
spłatę różnych zobowiązań, m.in. pożyczek 
gotówkowych, kredytów ratalnych, kart kre-
dytowych, debetów w rachunkach płatniczych 
czy linii pożyczkowych, zaciągniętych w innych 
instytucjach finansowych niż Kasa Stefczyka. 
Dzięki Pożyczce Fit dotychczasowe zobowią-
zania w kilku instytucjach finansowych połą-
czone zostaną w jedno – w Kasie Stefczyka. 
Właśnie dlatego nasza rata miesięczna może 
być mniejsza niż suma dotychczasowych rat, 
a nowy harmonogram spłat dotyczyć będzie 
spłaty wyłącznie jednej raty w miesiącu. Warto 
wiedzieć, że w przypadku tego produktu nie 
ponosimy kosztów prowizji, ponieważ wynosi 
ona 0 zł. Co jeszcze przemawia na korzyść tego 
rozwiązania? Niskie RRSO – jedynie 8,35%. 

Odwiedź jedną z placówek Kasy Stefczyka 
albo złóż wniosek bez wychodzenia z domu – 
zadzwoń na infolinię: 801 600 100 i przekonaj 
się, o ile lżej jest z jedną ratą w miesiącu. 

Koszt połączenia wg taryfy operatora. 
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobo-
wiązań zaciągniętych wyłącznie w  innych 

Ostatni czas przyniósł nam niejednokrotną podwyżkę stóp procentowych, a konflikt zbrojny w Ukrainie pogłę-
bił inflację. Dla kredytobiorców nadszedł zatem czas, w którym konieczne jest uważne przeanalizowanie swoich  
zobowiązań. Dobrym rozwiązaniem jest konsolidacyjna Pożyczka Fit (RRSO: 8,35%) w Kasie Stefczyka.

Pożyczka Fit w Kasie Stefczyka 
to dobre rozwiązanie:
•	0 zł prowizji
•	miesięczna rata może być niższa niż suma 

rat dotychczas spłacanych zobowiązań
•	jedna rata w miesiącu zamiast wielu
•	szybka decyzja kredytowa – wstępna 

informacja nawet w 15 minut!

Skonsoliduj swoje raty
razem z Kasą Stefczyka

instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa 
zależy od indywidualnej oceny zdolności 
kredytowej.

Przykład reprezentatywny z  dnia 
14.03.2022 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota 
kredytu wynosi 83 840 zł. Zmienna roczna 
stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty 
kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (pro-
wizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 160 zł) 
wynosi 8%. Rzeczywista roczna stopa oprocen-
towania (RRSO): 8,35%. Czas obowiązywania 
umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat 
równych: 1101,05 zł oraz ostatnia, 107. rata: 
1100,63  zł. Całkowita kwota do zapłaty: 
117 811,93 zł, w tym odsetki: 33 811,93 zł.



Kasa Stefczyka Online
Sprawdź nową aplikację mobilną

Zarządzaj swoimi finansami prościej  
i szybciej niż zwykle

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

Aplikację Kasa Stefczyka Online można ściągnąć 
z Google Play lub App Store.

Karta oznacza debetową, zbliżeniową kartę płatniczą.

•    Błyskawicznie sprawdzaj stan konta oraz historię płatności  

•    Łatwo wykonuj zlecenia przelewów, w tym zlecenia  
do odbiorców zdefiniowanych

•    Swobodnie zarządzaj swoimi kartami i sposobami płatności  

•    Szybko i bezpłatnie autoryzuj wszystkie dyspozycje  
za pomocą kodu PIN
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Z a nami pierwsze tegoroczne ciepłe dni, 
podczas których mogliśmy skorzystać ze 

słońca i pięknej pogody. Przed nami natomiast 
wakacje, beztroski czas wypoczynku, letnich 
przygód i  odwiedzania ciekawych miejsc. 
Czas urlopu to ten moment w roku, w którym 
chcemy i powinniśmy cieszyć się bezwzględ-
nym spokojem i odpoczynkiem. Jednakże każ-
demu może przydarzyć się niespodziewana 
sytuacja, która zepsuje nawet najlepsze zagra-
niczne wakacje. Wypadek samochodowy, kra-
dzież, nieumyślne zniszczenie mienia hotelo-
wego, konieczność pilnej wizyty lekarskiej czy 
po prostu zwykła chęć wydania większej ilości 
pieniędzy na zwiedzanie czy pamiątki – to kwe-
stie, które warto wziąć pod uwagę podczas pla-
nowania wypoczynku. 

Aby bez niepotrzebnego stresu cieszyć 
się wyjazdem, warto być przygotowanym na 
wspomniane okoliczności i w razie potrzeby 
mieć gotowe odpowiednie rozwiązanie. Zwy-
kle na zaplanowanie urlopu poświęcamy 

Zbliżają się wakacje, które wielu z nas będzie chciało spędzić poza Polską. Bez-
pieczne dokonywanie płatności i wypłaty gotówki za granicą bez kosztów związa-
nych z przewalutowaniem zapewni karta Visa wielowalutowa od Kasy Stefczyka.

Planujesz wyjazd za granicę? 
Zadbaj o dostęp do swoich środków

sporo czasu i pamiętamy o dokładnym spako-
waniu walizki, zabezpieczeniu domu na czas 
nieobecności czy wykupieniu odpowiedniego 
ubezpieczenia. Pamiętać należy również, że 
podczas zagranicznych podróży będziemy 
potrzebowali szybkiego dostępu do naszych 
pieniędzy.

Doskonałym rozwiązaniem w takiej sytu-
acji jest posiadanie karty Visa wielowalutowej, 
dzięki której można dokonać płatności i wypłat 
gotówki za granicą bez żadnych dodatkowych 
kosztów związanych z  przewalutowaniem. 
Jedyny koszt, jaki wiąże się z  posiadaniem 
karty, to jednorazowa opłata za jej wydanie 
w wysokości 20 zł. Z kartą można dokonywać 
bezpiecznych płatności i wypłat z bankomatów 
na całym świecie, płacić za zakupy i usługi zbli-
żeniowo lub przez Internet oraz wykonywać 
płatności mobilne dzięki aplikacji Google Pay 
dostępnej dla telefonów z systemem Android. 

Kartę Visa wielowalutową mogą posiadać 
m.in. właściciele konta IKS Classic, które 

zapewnia kompleksową obsługę finansów 
już za 0 zł: 
•	 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego 

(w miesiącu kalendarzowym, w którym suma 
wpływów zewnętrznych wyniosła minimum 
2000 zł), 

•	 0 zł za internetowe polecenia przelewów 
(z wyłączeniem przelewów do ZUS i US), 

•	 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów z logo 
SKOK24 i placówek w całym kraju. 
Jak założyć konto IKS Classic i  cie-

szyć się możliwościami, jakie daje karta 
Visa wielowalutowa? To bardzo proste. 
Wystarczy:
•	 o t wo r z yć  ko nt o  p o p r z e z  s t ro n ę  

www.kasastefczyka.pl,
•	 zadzwonić pod numer infolinii 801 600 100 

w dogodnym dla siebie momencie,
•	 odwiedzić jedną z placówek Kasy Stefczyka, 

aby dopełnić formalności na miejscu.
Konto oznacza rachunek płatniczy. Koszt 

połączenia wg taryfy operatora.
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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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U rodzona w Berlinie, w polskiej rodzinie Konieczków, Zofia okazała 
się jedną z najlepszych polskich agentek II wojny światowej. Jej 

głównym atutami były wybitna inteligencja, nieprzeciętna uroda i biegła 
znajomość niemieckiego. Stanisław Jankowski „Agaton”, szef wydziału 
II Komendy Głównej Armii Krajowej (AK), tak opisał Zofię Rapp: Jakaż 
ona ładna! Miała dwadzieścia dwa lata, włosy koloru zboża, czarujący, 
trochę melancholijny uśmiech. W wieku 21 lat wyszła za mąż za poznań-
skiego kupca Janusza Rappa. Ślub wzięła 22 kwietnia 1940 r., kiedy Wiel-
kopolska była już Krajem Warty, włączonym do III Rzeszy. Małżonkowie 
zostali przesiedleni do Generalnej Guberni. Zofia mężatką była bardzo 
krótko – Janusz zmarł 7 maja 1942 r.

W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE
Młoda wdowa, jako Marie Springer, na fałszywych niemieckich papie-
rach kursowała pomiędzy Warszawą a największymi miastami Niemiec. 
Dzięki Polakom pracującym jako robotnicy przymusowi w fabryce produ-
kującej akumulatory do okrętów podwodnych zdobyła informacje, dzięki 
którym alianci mogli przeprowadzić nalot na fabrykę. Jako kurierka prze-
woziła meldunki wywiadowcze i kartki żywnościowe fałszowane przez 
AK. Raz wjechała do Berlina w wagonie pełnym oficerów niemieckich. 
Władze zamknęły stolicę dla cywilów z zewnątrz. Przemycili ją więc ofi-
cerowie, którzy nie byli w stanie oprzeć się jej urodzie. Podczas jednej 
z wizyt w Berlinie spotkała kuzyna służącego na pancerniku „Tirpitz”. 
Alianci bezskutecznie usiłowali namierzyć największy okręt Kriegsma-
rine. Oficer chciał zaimponować pięknej kuzynce i pochwalił się, co robi 
i gdzie. W ten sposób Zofia ustaliła, że „samotny władca Północy” sta-
cjonował w jednym z norweskich fiordów. We wrześniu 1943 r. okręty 
podwodne Royal Navy podłożyły ładunki wybuchowe pod „Tirpitza” 
i ciężko go uszkodziły. Kolejne uderzenie nastąpiło 12 listopada 1944 r. 
Alianci użyli ciężkich bomb Tallboy, ważących 5,45 tony. Pancernik 
zatonął.

W CIĄGŁEJ UCIECZCE
Zofia Rapp w  marcu 1943 r. wyszła za mąż za Jana Kochańskiego 
„Maćka” – cichociemnego. Decyzją dowództwa wyjechali do Lwowa – 
jako Maciej i Zofia Zubiczowie. Zakonspirowani, działający na fałszy-
wych papierach, nie wiedzieli, że ich poczynania śledzi gestapo. Niemcy 
wpadli do mieszkania we Wszystkich Świętych 1943 r., o wpół do szóstej 
rano. Zofia była w ósmym miesiącu ciąży. W czasie pierwszego przesłu-
chania nie wyjawiła żadnych sekretów. Jednak zmieniła taktykę, kiedy 
usłyszała: Pani myśli, że my nie bijemy ciężarnych kobiet? Przyznała, 
że biegle mówi po niemiecku i jeździła do Rzeszy, ale z kartkami żyw-
nościowymi dla wywiezionych na roboty Polaków. Nie miała pojęcia, 
że kartki są fałszywe. W szóstym tygodniu przed wyznaczoną datą 
przyjścia na świat dziecka Rapp-Kochańska powiedziała gestapowcom, 
że będzie rodzić za dwa tygodnie, licząc na to, że zostanie przewieziona 
do szpitala i uda jej się stamtąd uciec. Wywieziono ją z więzienia, ale 
nie do szpitala, tylko do obozu. Trafiła na jedno łóżko z ranną Rosjanką 
z partyzantki. Obok leżała kurierka AK z amputowaną nogą. Oprócz nich 
w baraku byli Żydzi. Drugiego dnia do baraku weszli dowodzeni przez 
gestapowców własowcy i szaulisi. Rozmawiali, nie zwracając uwagi na 
więźniów, bo nie podejrzewali, że ktoś inny zna niemiecki. Jednak Zofia 
zrozumiała, że omawiali szczegóły likwidacji obozu. Masakrę, w której 
zginęło ostatecznie 6 tys. więźniów, przeżyły tylko Zofia, leżąca obok niej 
Rosjanka i kurierka AK. Polki z powrotem przewieziono do więzienia. 

Tam Zofia dostała gryps: Staraj się dostać do szpitala, symuluj trudny 
poród. Więzienny lekarz potwierdził, że musi trafić do szpitala. Pod 
drzwiami jej sali umieszczono strażników. Zofia usypiała ich czujność 
ciągłymi wędrówkami do toalety. Pewnego razu nie wróciła do łóżka, 
tylko wyszła z budynku bocznymi drzwiami. Wsiadła do tramwaju, 
a potem kolejno idąc i podjeżdżając, by gubić tropy, dotarła do miesz-
kania Marii Strońskiej. Zofię trzeba było wywieźć ze Lwowa. Ukrycie 
płaczącego noworodka było niemożliwe. Wróciła do Warszawy i tam 
urodziła syna. Jan Kochański trafił do gestapowskiej katowni na Pawiaku 
i swojego dziecka nigdy nie zobaczył, bo rozstrzelano go 16 lutego 1944 r. 
Zofia aż do wybuchu powstania warszawskiego cały czas ukrywała się. 
Przeżyła wojnę i zmarła 7 lipca 1999 r.

MACIEJ BOGDANOWICZ

 Zofia Rapp-Kochańska „Maria Springer” (1918–1999), wywiadowczyni  
Komendy Głównej Armii Krajowej, Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy 
na Tereny III Rzeszy. Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania 
Warszawskiego, sygn. MPW-IK/1111

Za największe osiągnięcie Zofii Rapp-Kochańskiej uznaje się wykrycie miejsca 
cumowania superpancernika „Tirpitz”. Dzięki jej ustaleniom Brytyjczycy znisz-
czyli niemiecki okręt i odblokowali szlak konwojów do Murmańska.

Wytropiła władcę Północy
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22 czerwca 1792 – król Stanisław 
August ustanowił Order Virtuti 
Militari (dosł. Cnocie wojskowej). 
Po pierwszym większym zwycięstwie 
w wojnie polsko-rosyjskiej przeciwko 
konfederacji targowickiej, w obronie 
Konstytucji 3  maja, pod Zieleńcami 
(18 czerwca 1792), dowodzący w niej 
królewski bratanek książę Józef Po-
niatowski poprosił stryja o specjalne 
odznaczenie dla żołnierzy. Pierwsze 
ordery wręczono 25 czerwca w Ostrogu 
nad Horyniem na Wołyniu, w miejscu 
stacjonowania polskich oddziałów. 
Wśród 15 udekorowanych byli gene-
rałowie: ks. Józef Poniatowski, Tade-
usz Kościuszko, Michał Wielhorski, 
Stanisław Mokronowski, ks. Eustachy 
Sanguszko i  Józef Zajączek, a prócz 
nich dwóch pułkowników, jeden pod-
pułkownik, dwóch majorów, dwóch 
poruczników oraz jeden szef szwadro-
nu. Kilka miesięcy później, po powro-
cie ks. Poniatowskiego do Warszawy, 
ustanowiono statut orderu, wprowa-
dzając rozdział na pięć klas: Krzyż 
Wielki z Gwiazdą, Krzyż Komandor-
ski, Krzyż Kawalerski, Medal Złoty, 
Medal Srebrny. Nad przyznawaniem 
odznaczeń miała czuwać kapituła, do 
której weszliby wszyscy odznaczeni 
25 czerwca. Do nieodległego już końca 
panowania Stanisława Augusta udało 
się nadać go aż 526 osobom. Pierwot-
nie miał kształt owalny. Na awersie był 
napis „SAR” (łac. Stanislaus Augustus 
Rex) zwieńczony koroną królewską, 
a  pod monogramem  – dwie gałązki 
palmowe. Na  rewersie wygrawero-
wano dwuwierszem napis „VIRTUTI 
MILITARI”. Już na przełomie sierpnia 
i września 1792, po ustanowieniu sta-
tutu Orderu – zmieniono jego wygląd 
m.in. poprzez nadanie mu kształtu 
krzyża, który przetrwał, z pewnymi 
modyfikacjami, do dnia dzisiejszego. 
Obecnie Order Wojenny Virtuti Mili-
tari ma formę nadaną mu w 1933.
Źródło: muzhp.pl/ M.G.-K.

3 czerwca 1605 – Jan Zamoyski, 
wybitny dyplomata, polityk i mąż 
stanu zmarł na atak serca w wie-
ku 63 lat, otoczony przez rodzi-
nę i bliskich. Urodził się 19 marca 
1542 w Skokówce. Wszechstronnie 
wykształcony na uniwersytetach 
w Paryżu i Padwie, rozpoczął karierę 
polityczną od funkcji sekretarza przy 
królu Zygmuncie Auguście. Młody, 
zdolny i  coraz bardziej wpływowy 
polityk obejmował kolejne funkcje: 
podkanclerzego koronnego, kancle-
rza wielkiego koronnego, wreszcie 
hetmana wielkiego koronnego. Prze-
ciwnik Habsburgów, popierał w ko-
lejnych elekcjach Henryka Waleze-
go, Stefana Batorego i Zygmunta III. 
Niechętny polityce młodego Wazy, 
wkrótce przeszedł do opozycji, gdy 
odkrył plany objęcia przez króla ko-
rony szwedzkiej i scedowanie praw 
do tronu polskiego na Habsburgów. 
1 lutego 1605 wygłosił przed sejmem 
swój polityczny testament, zaleca-
jąc rozwijanie rodzimej produkcji 
kosztem importowania z zewnątrz 
drogich produktów stworzonych za 
granicą ze sprowadzonych wcześniej 
niższym kosztem surowców z Rze-
czypospolitej, odtwarzaniu u siebie 
zaawansowanych produktów z wy-
korzystaniem zagranicznych techno-
logii z krajów bardziej rozwiniętych. 
Zamoyski w  1580 założył Zamość. 
W ciągu swojego życia znacznie po-
mnożył majątek, a dla zapobieżenia 
jego rozdrobnieniu oraz w  trosce 
o utrzymanie pozycji rodu utworzył 
w  1589 Ordynację Zamojską, którą 
zarządzało po nim kolejno szesnastu 
ordynatów i która przetrwała do 1944. 
Zamoyski dbał o racjonalne wydawa-
nie pieniędzy, oferował rzemieślni-
kom tanie kredyty, sprowadzał kup-
ców, budował huty żelaza i szkła oraz 
cegielnie. W 1595 ufundował Akade-
mię Zamojską.
Źródło: muzhp.pl/ PM/ wikipedia.org

21 czerwca 1945 – przywódcy Pol-
skiego Państwa Podziemnego 
skazani w  Moskwie. Członkowie 
delegacji polskiego podziemia zostali 
aresztowani przez NKWD 27 marca 
1945 w podwarszawskim Pruszkowie – 
przybyli tu na rozmowy z przedstawi-
cielem dowództwa 1 Frontu Białoru-
skiego gen. Iwanowem (to pseudonim  
gen. NKWD Iwana Sierowa). Celem 
spotkania miało być unormowanie 
stosunków między Polskim Państwem 
Podziemnym a  władzami ZSRR po 
konferencji tzw. wielkiej trójki w Jał-
cie. Mimo zapewnień o nietykalności 
wszystkie osoby wchodzące w skład 
reprezentacji polskiego podziemia za-
trzymano i potajemnie przetranspor-
towano do moskiewskiego więzienia 
na Łubiance. Józef Stalin zarzucał Pola-
kom współpracę z III Rzeszą oraz dzia-
łania wymierzone we władze ZSRR. 
W przygotowanym akcie oskarżenia 
Sowieci ponadto akcentowali „niele-
galność” Rady Jedności Narodowej i Ar-
mii Krajowej, które miały stać za „ter-
rorystycznymi akcjami dywersyjnymi” 
na tyłach Armii Czerwonej. Po trzymie-
sięcznym śledztwie, 21 czerwca 1945, 
Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższe-
go ZSRR w Moskwie pod przewodnic-
twem gen. Wasilija Ulricha ogłosiło 
wyrok: dwunastu spośród szesnastu 
aresztowanych skazano na kary pozba-
wienia wolności od 4 miesięcy do 10 lat, 
pozostałych uniewinniono. Najwyższe 
wyroki otrzymali: ostatni dowódca 
Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki 
(10 lat), delegat rządu na kraj w randze 
wicepremiera Jan Stanisław Jankowski 
(8 lat) oraz Adam Bień ze Stronnictwa 
Ludowego „Roch” (5 lat) i Stanisław Ja-
siukowicz, reprezentujący Stronnictwo 
Narodowe (5 lat). W listopadzie 1945 
w  odrębnym procesie przed sądem 
w ZSRR na 5 lat więzienia skazano z ko-
lei Antoniego Pajdaka z Polskiej Partii 
Socjalistycznej. 
Źródło: muzhp.pl/ Paweł Cichocki
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R odzina Sędzimirów wywodzi się spod 
Krakowa ze starej szlachty polskiej i  pie-

czętuje się herbem Ostoja. Ród ten od stuleci 
interesował się technikami metalurgicznymi. 
Michał Sędziwój (żył w  latach 1556–1636) to 
alchemik, który oficjalnie odrzucał i wykpiwał 
magię. Był synem małopolskiego szlachcica 
Jakuba Sędzimira. Jego podstawowe dzieło 
to De Lapide Philosophorum, znane również 
pod tytułem Novum Lumen Chymicum. Praca 
ta stała się głośna w całej Europie Zachodniej. 
Między 1604 a 1778 r. miała 53 wydania w  ję-
zykach: niemieckim, francuskim, angielskim, 
rosyjskim, holenderskim, czeskim i  polskim. 

Jej egzemplarze znajdowały się w bibliotekach 
takich uczonych jak Isaac Newton i  Antoine 
Lavoisier. Niektóre ze swych rozpraw podpi-
sywał: divi Leschi genus amo (boskiego Lecha 
ród kocham) – anagram Michael Sendigovius. 
Współpracował z  Mikołajem Wolskim, mar-
szałkiem wielkim koronnym. Wolski korzy-
stał z  wiedzy Sędziwoja w  swoich zakładach. 
W  kuźnicach Wolskiego odlewano ciężkie 
działa forteczne, panwie do warzenia solanki 
w żupach solnych, kotły, garnce i garnki. Z że-
laza kutego wyrabiano w ogromnych ilościach 
sprzęt rolniczy i  rzemieślniczy, blachy, druty, 
łopaty, siekiery. Sędziwój, według przekazów 

z  epoki, miał mieć swoją pracownię w  wieży 
Kurza Stopka na Zamku Królewskim na Wa-
welu.

Kilka wieków później urodził się (15 lipca 
1894 r. we Lwowie) Tadeusz Sędzimir, jako 
najstarszy z  czworga rodzeństwa. We Lwowie 
ukończył IV Gimnazjum Klasyczne i  Wydział 
Mechaniczny Politechniki Lwowskiej.

CHIN CYWILIZOWANIE
Podczas I wojny światowej pracował w kijow-
skich warsztatach samochodowych, a następ-
nie w  Rosyjsko-Amerykańskiej Izbie Handlo-
wej, gdzie płynnie opanował język angielski 

i rosyjski. Władał ponadto greką, łaciną, fran-
cuskim i  niemieckim. Po wybuchu rewolucji 
bolszewickiej w  1917 r. uciekł przez Ural, Ir-
kuck i  Japonię, by pod koniec 1918 r. dotrzeć 
do Szanghaju. Tam podjął pracę instruktora 
jazdy, a  następnie pracownika w  warsztacie 
naprawy samochodów. W  1919 r., dzięki po-
życzce z Banku Azjatycko-Rosyjskiego, założył 
pierwszą w  Chinach fabrykę gwoździ, nitów 
i  śrub Sendzimir Mechanical Works. Zatrud-
niał około 150 robotników i  w  początkowym 
okresie działalności znakomicie prosperował 
na rynku chińskim. Problemy i doświadczenia 
zdobyte podczas produkcji podatnych na koro-

zję wyrobów metalowych z niskojakościowych 
stali węglowych stanowiły bazę pierwszych 
innowacyjnych rozwiązań Sędzimira dotyczą-
cych ochrony antykorozyjnej. Sędzimir w Chi-
nach nie mógł jednak uzyskać wsparcia finan-
sowego dla realizacji swoich rewolucyjnych 
wynalazków. Dlatego w  1929 r. wyjechał do 
USA. Amerykańscy inwestorzy także nie byli 
zainteresowani nową metodą ocynkowania 
blach oraz walcowania taśm. Rok później Sę-
dzimir powrócił do Polski. W 1932 r. w Nowym 
Bytomiu uruchomiono walcarkę według jego 
pomysłu, a  w  1933 r. w  Kostuchnie (obecnie 
dzielnica Katowic) zbudował cynkownię sto-
sującą pierwszą w świecie linię technologiczną 
ciągłego wyżarzania i  cynkowania blach sta-
lowych na skalę przemysłową według proce-
su, którego był wynalazcą. Zakład ten po raz 
pierwszy umożliwiał cynkowanie w  sposób, 
który nie generował trujących oparów i  wy-
ziewów kwasów. Prezydent Ignacy Mościcki, 
który również był wynalazcą i z wykształcenia 
chemikiem, zwiedzając Kostuchnę stwierdził 
zdziwiony: To nie cynkownia, to sanatorium. 
W maju 1934 r. opracował i uruchomił w Hucie 
Pokój oryginalną linię produkcyjną do ciągłe-
go walcowania blach cienkich na zimno wedle 
własnego pomysłu. Cały proces oparty był na 
walcowaniu blachy z równoczesnym jej rozcią-
ganiem. Dzięki konstrukcji opracowanej przez 
wynalazcę grubość blachy można było zmniej-
szyć w  procesie ciągłego walcowania z  6 mm 
do 0,1 mm, czyli 600 razy. Linia ta pracowała 
przez kilkadziesiąt lat.

WIZYTÓWKA POLSKIEJ TECHNOLOGII
Dopiero po wdrożeniu w  Polsce jego wy-
nalazek spotkał się z  olbrzymim zainte-
resowaniem za granicą. W  1935 r. wal-
cownię i  cynkownię pomysłu Sędzimira 
zakupiła francuska Fabrique de Fer de Mau-
beuge. Podobnego zakupu dokonała inna fran-
cuska firma Chatillon Commentry oraz an-
gielska firma John Summers. W 1938 r. kolejną  
licencję zakupiła amerykańska firma Arm-

Tadeusz Sendzimir już za życia został okrzyknięty „Edisonem meta-
lurgii”. Polski inżynier najbardziej znany jest z trzech wynalazków: 
metody ciągłego cynkowania ogniowego (nazwanej procesem Sen-
dzimira), linii produkcyjnej do ciągłego walcowania blachy na zim-
no i walcarki planetarnej. Innowacje te zrewolucjonalizowały pro-
dukcję wyrobów stalowych w XX wieku.

PAN STALI

Tadeusz	Sendzimir	był	posiadaczem	
120	patentów	w górnictwie	i metalurgii,	z czego		
73	w USA.	Należał	do	znanych	inżynierów	
polskiej	emigracji.	We	wczesnych	latach	80.	
ponad	90%	światowej	stali	nierdzewnej	
przechodziło	przez	proces	Sendzimira.
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co Steel, piąta na świecie potęga przemysłu 
stalowego. Nadzorując instalacje urządzeń 
według swoich pomysłów, Tadeusz Sędzimir 
w  1935 r. wyjechał do Paryża, a  w  1938 r. do 
USA, tam zastał go wybuch II wojny świato-
wej. Znakomita jakość i wysoka efektywność 
ekonomiczna wyrobów stalowych uzyski-
wanych dzięki przełomowym technologiom 
i maszynom walcowniczym wykonanym we-
dług pomysłów Tadeusza Sędzimira sprawiły, 
że znalazły one nabywców w  wielu wysoko 
uprzemysłowionych krajach świata. W 1939 r. 
Sędzimir przeniósł się na stałe do USA. 
Po uzyskaniu amerykańskiego obywatelstwa 
zmienił pisownię nazwiska na łatwiejszą dla 
Amerykanów – Sendzimir. Po wojnie pozo-
stał na emigracji, gdzie nadal prowadził swą 
firmę specjalizującą się w projektowaniu ma-
szyn do obróbki metalu. Był posiadaczem 120 
patentów w  górnictwie i  metalurgii, z  czego 
73 w  USA. Należał do znanych inżynierów 
polskiej emigracji. We wczesnych latach 80. 
ponad 90 proc. światowej stali nierdzewnej 
przechodziło przez proces Sendzimira.

W  Stanach Zjednoczonych Sendzimir zre-
alizował swój trzeci najbardziej znany wynala-
zek, tzw. walcownię planetarną, umożliwiającą 
walcowanie na gorąco. Urządzenie dzięki ukła-
dowi małych walców roboczych toczących się 
po dużych, wspierających walcach umożliwia 
w  jednym przejściu zmianę 200-milimetro-
wego bloku w 2-milimetrową blachę. Uprosz-
czało to znacznie technikę walcowania wy-
magającą wielokrotnych przejść materiału do 
uzyskania takiego samego stopnia rozwalco-
wania. Pomysł został uznany za rewolucyjny 
i  doczekał się szeregu wdrożeń w  fabrykach 
amerykańskich, angielskich, szwedzkich, 
kanadyjskich i  japońskich. W  latach 30. i  40. 
opracowane i wciąż udoskonalane przez niego 
walcarki zaczęły pracować w USA i w Europie. 
Do końca XX wieku w 35 najbardziej uprzemy-
słowionych krajach świata pracowało ponad 
400 różnych typów walcarek wykonanych 
według przełomowych pomysłów i  patentów 
Tadeusza Sendzimira.

NAJPÓŹNIEJ UZNANY W KRAJU
W  początkowych czasach komunizmu jego 
nazwisko nie było wymieniane w  polskich 
encyklopediach  – pomimo wielu zasług oraz 
międzynarodowych sukcesów wielu jego wy-
nalazków. Zmieniło się to dopiero po dojściu 
do władzy Edwarda Gierka. Pod koniec życia 
założył wraz z żoną ekologiczną Fundację Sen-
dzimira, której prowadzenie przejął jego syn 
Jan Sendzimir.

W  końcu lat 50. jedno z  najbardziej facho-
wych pism branży stalowej „Metal Bulletin”, 
przedstawiając sylwetkę Tadeusza Sendzimira, 
oceniało: Wielu fachowców dało swe nazwiska 
poszczególnym fazom procesów metalurgicz-
nych, ale nieliczni z nich osiągnęli taką sławę 
jak Bessemer, Thomas czy Siemens. W  ciągu 
ostatnich dwudziestu lat pojawiło się nowe 
nazwisko, które powinno być niewątpliwie do-

dane do tych gigantów: nazwisko Sendzimira. 
Ten niezwykły wynalazca jest bowiem auto-
rem trzech fenomenalnych procesów techno-
logicznych.

W  1973 r. Senat Akademii Górniczo-Hutni-
czej w  Krakowie nadał mu tytuł doktora ho-
noris causa. W 1990 r. Kombinatowi Metalur-
gicznemu w Nowej Hucie nadano nazwę Huta 
im. T. Sendzimira, zwanej dawniej Hutą im. Le-
nina. Od 1999 r. Stowarzyszenie Polskich Wy-
nalazców i Racjonalizatorów nadaje czołowym 
wynalazcom i twórcom postępu technicznego 
w Polsce Honorowy Medal im. Tadeusza Sen-
dzimira.

Otrzymał liczne wyróżnienia zagraniczne. 
W  1949 r. Amerykański Instytut Cynkowania 
nadał mu odznaczenie za „fundamentalne 
osiągnięcia w  sztuce cynkowania”. W  1964 r. 
otrzymał Złoty Medal Międzynarodowego 
Zrzeszenia Galwanizatorów, w  1965 r. Złoty 
Medal Brytyjskiego Instytutu Żelaza i  Stali 

im. Bessemera, a w 1985 r. złoty medal im. Bes-
semera za innowacje. W  Szwecji przyznano 
mu Złoty Medal Brinella Akademii Nauk Tech-
nicznych.

Tadeusz Sendzimir aktywnie działał w Fun-
dacji Kościuszkowskiej, m.in. ufundował sty-
pendia umożliwiające kilkunastu młodym 
naukowcom z  Akademii Górniczo-Hutniczej 
w  Krakowie i  z  Instytutu Metalurgii w  Gliwi-
cach odbycie długoterminowych staży w USA. 
Do końca życia fascynował się polską poezją, 
zarówno romantyczną, jak i współczesną. Nie-
kiedy recytował z  pamięci długie fragmenty 
tekstów naszych klasyków. Zmarł 1 września 
1989 r. w miejscowości Jupiter koło Palm Beach 
na Florydzie. Pochowany został też w  USA, 
w  Bethlehem pod Waterbury, w  trumnie 
z  ocynkowanej stali, sporządzonej ściśle we-
dług jego technologii.

MACIEJ BOGDANOWICZ

 Tadeusz Sendzimir
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Skutki raszyzmu, 
czyli rosyjskiego rasizmu 
kulturowego i cywilizacyjnego
Wojna na Ukrainie nie jest – jak utrzymują niektórzy komentatorzy 
na  Zachodzie – rezultatem irracjonalnych decyzji Władimira Puti-
na. Nie jest wyrazem jego „woli mocy”. Jest logicznym rezultatem 
dokonanego przez rosyjskie władze strategicznego wyboru geo-
politycznego i  cywilizacyjnego, u  którego podstaw leży koncepcja 
„ruskiego mira”.

T o projekt nieuznający podstawowych 
wartości, na których ufundowana zosta-

ła cywilizacja łacińska – projekt, który dobrze 
opisuje sformułowana przez Feliksa Konecz-
nego kategoria cywilizacji turańskiej. W swym 
dzisiejszym wydaniu jest on oparty na  ide-
ologii panrosyjskiej, mitologii eurazjatyckiej, 
heterodoksyjnym mistycyzmie wschodnim 
oraz wrogości wobec Zachodu, uosabianego 
zarówno przez papieży, jak i  homoseksuali-
stów. To doktryna instrumentalizująca religię, 
zwłaszcza prawosławie, które staje się po-
słusznym narzędziem politycznym w  rękach 
włodarzy Kremla.

MOSKWA JAKO TRZECI RZYM
„Russkij mir” uznaje, że istnieje jedna wspól-
nota etniczna, językowa i kulturowa, obejmu-
jąca nie tylko wszystkie rosyjskojęzyczne ludy 
słowiańskie, jak Ukraińcy czy Białorusini, lecz 
także rosyjskojęzycznych mieszkańców nie-
słowiańskich krajów, takich jak np. Mołdawia, 
Litwa, Łotwa, Estonia, Armenia, Gruzja czy 
Kazachstan. Interes tej wspólnoty wymaga, 
by  Rosja decydowała o  suwerenności wspo-
mnianych wyżej krajów. Niektórym, jak np. 
Ukraińcom, Moskwa odmawia prawa bycia 
odrębnym narodem i budowania niepodległe-
go państwa, co zresztą wprost wyraził Władi-
mir Putin.

Duchowym ramieniem tego imperialnego 
projektu pozostaje patriarchat moskiewski, 
pielęgnujący mit Moskwy jako Trzeciego Rzy-
mu – czyli ostatniej i jedynej prawdziwej ostoi 
chrześcijaństwa we  współczesnym świecie 
(w  odróżnieniu od  pierwszego Rzymu, który 
popadł w  „herezję katolicyzmu”, oraz „dru-
giego Rzymu”, czyli Konstantynopola, który 
w 2018 r. ostatecznie „zdradził prawosławie”, 
popierając autokefalię dla Kijowa). W tej wizji 
konfrontacja z Zachodem i wojna na Ukrainie 
jawią się jako wspomniana przez Cyryla „me-

tafizyczna walka”, w  której Rosja z  Putinem 
na czele występuje w roli biblijnego „katecho-
na”, czyli tego, kto powstrzymuje nadejście 
Antychrysta. Z  tym swoistym rozumieniem 
politycznego prawosławia znakomicie współ-
grają różne nurty eurazjatyckiego mistycyzmu 
geopolitycznego, odwołujące się do myśli Lwa 
Gumilowa czy Aleksandra Dugina.

RASZYZM, CZYLI ROSYJSKI RASIZM POLITYCZNY
Próbując nazwać ideologię, która kryje się 
za  projektem „ruskiego mira”, część publi-
cystów wprowadziła do  obiegu publicznego 
pojęcie „raszyzmu”, czyli rosyjskiej odmiany 
faszyzmu. Stephan Courtois używa terminu 
„rasizm polityczny”, podkreślając duchowy 
i  teokratyczny wymiar kremlowskiej polity-
ki, propagującej „moralną wyższość” Rosjan 
nad innymi narodami, państwami, systemami 
czy cywilizacjami (Rosja definiuje się bowiem 
sama w  sobie jako odrębna cywilizacja). Od-
wołuje się przy tym często do najbardziej sa-
kralnego wydarzenia w  swojej historii, czyli 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, zakończonej 
pokonaniem absolutnego zła metafizycznego, 
czyli Trzeciej Rzeszy Adolfa Hitlera. 

W  tym świetle wszyscy przeciwnicy Mo-
skwy automatycznie stają się „nazistami”. 
Celem agresji na  Ukrainę była przecież „de-
nazyfikacja” tego kraju oraz wyzwolenie ucie-
miężonej ludności spod władzy „neonazi-
stów”. Gdy Szwecja wyraziła wolę wstąpienia 
do NATO, na ulicach Moskwy pojawiły się pla-
katy głoszące, że autorka „Dzieci z Bullerbyn” 
Astrid Lindgren była zwolenniczką nazizmu 
(w  rzeczywistości była ona przeciwniczką 
narodowego socjalizmu, zaś jej „wina” pole-
gała na tym, że w swych dziennikach wyraziła 
obawę, iż  sowiecka okupacja Szwecji była-
by bardziej rujnująca niż niemiecka). W  tym 
kontekście na  wyżyny absurdu wspiął się 
Siergiej Ławrow, który próbując wyjaśnić, jak 

to się stało, że na czele „nazistowskiego pań-
stwa” (Ukrainy) stoi „etniczny Żyd” (Zełenski), 
stwierdził, iż  największymi antysemitami 
na świecie są Żydzi i nawet Hitler miał w sobie 
żydowską krew.

LUDOBÓJSTWO JAKO SPOSÓB 
UPRAWIANIA POLITYKI
Ten „schizo-faszyzm” (jak nazywa go  filozof 
Michaił Epstein), czyli „faszyzm przebrany 
za walkę z faszyzmem”, cieszy się jednak po-
parciem milionów Rosjan, którzy przyjmują 
go  z  entuzjazmem. Poparcie większości oby-
wateli tego kraju dla wojny nad Dnieprem 
w dużej mierze wiąże się z poczuciem kultu-
rowej wyższości nad Ukraińcami oraz protek-
cjonalnym stosunkiem do nich.

Nowa jakość raszyzmu polega jednak 
na  tym, że  wraca on do  wzorów, które 
we współczesnym świecie raz na zawsze mia-
ły odejść w przeszłość. W Europie porzucono 
bowiem wojnę jako sposób osiągania celów. 
Tymczasem Moskwa nie tylko wskrzesza dok-
trynę Clausewitza mówiącą, że „wojna jest je-
dynie kontynuacją polityki innymi środkami”. 
Moskwa czyni także ludobójstwo uprawnio-
nym i  dopuszczalnym sposobem uprawiania 
polityki, próbując przejść nad tym do porząd-
ku dziennego.

Ten czynnik sprawia, że  Zachód nie może 
postępować wobec Rosji tak jak do  tej pory. 
Musi na nowo zdefiniować swoje stanowisko 
wobec Moskwy, biorąc pod uwagę ideologię 
„ruskiego mira” oraz ludobójczą praktykę ra-
szyzmu. Czas pokaże, jaka droga zostanie ob-
rana.

GRZEGORZ GÓRNY
reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent 
filmowy i telewizyjny, publicysta tygodnika 
„Sieci” i portalu wPolityce.pl
Źródło: wPolityce.pl
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Polsko-hiszpański łącznik, 
popularyzator idei Solidarności
Z Hiszpanii nadeszła do nas smutna wiadomość. W Granadzie nie-
spodziewanie w wieku 54 lat zmarł Artur Mrówczyński-van Allen – 
człowiek, który przez niemal trzy dekady był łącznikiem między pol-
skimi a hiszpańskimi środowiskami intelektualnymi inspirowanymi 
myślą katolicką.

N a  początku lat dziewięćdziesiątych 
XX  wieku osiadł na  stałe w  Andaluzji, 

gdzie założył rodzinę, doczekał się licznego 
potomstwa, a  także zaangażował się w  życie 
umysłowe tamtejszych środowisk chrześci-
jańskich. Przez lata animował różne inicja-
tywy, starając się przybliżyć Hiszpanom nasz 
dorobek kulturowy oraz zapoznać ich z  pol-
skim (czy też szerzej: środkowoeuropejskim) 
doświadczeniem historycznym. Na  pierwszy 
plan wysuwały się dla niego zwłaszcza dwa 
zagadnienia: solidarności i miłosierdzia, które 
w Polsce znalazły swe konkretne odzwiercie-
dlenie w życiu społecznym.

Problemy teologiczne i filozoficzne traktował 
jak sprawy najważniejsze, sprawy życia i śmier-
ci. Swoją misję rozpoznawał przede wszystkim 
jako posługę myślenia. Zawsze skromny, uwa-
żał, że jest wielu innych mądrzejszych od niego. 
Dlatego starał się umożliwić im dotarcie do lu-
dzi głodnych wiedzy oraz szukających odpowie-
dzi na najważniejsze pytania w życiu. To sprawi-
ło, że stał się organizatorem życia umysłowego 
w Andaluzji. To m.in. dzięki niemu w Granadzie 
odbywały się spotkania środowisk związanych 
z  nurtem tzw. radykalnej ortodoksji. Za  wy-
darzeniami naukowymi i  debatami intelek-
tualnymi stały jednak jego liczne przyjaźnie 
i znajomości, m.in. z Johnem Milbankiem, Wil-
liamem Cavanaughem czy Rocco Buttiglionem. 
Organizował też wymianę młodzieżową między 
Polską a  Hiszpanią, uruchamiał w  Granadzie 
szkoły letnie dla licealistów i  studentów, m.in. 
z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Realizował się na  wielu polach. Był m.in. 
dyrektorem dwóch wydawnictw książkowych: 
Neuvo Inicio oraz Levantate, dyrektorem Wy-
działu Słowiańskiego w  Międzynarodowym 
Centrum Studiów nad Chrześcijaństwem 
Wschodnim w  Granadzie, doradcą Komisji 
ds. Stosunków Międzyreligijnych i Międzywy-
znaniowych Konferencji Episkopatu Hiszpa-
nii w Madrycie, członkiem Komisji Naukowej 
Centrum Studiów nad Życiem i  Twórczością 
Wasyla Grossmana w  Turynie, wykładowcą 
w  Instytucie Filozofii im. Edyty oraz Insty-
tucie „Lumen Gentium” w  Granadzie, gdzie 
nauczał filozofii polityki i  filozofii historii. 

Był autorem wielu tekstów naukowych oraz 
książki pt. „Between the Icon and the Idol The 
Human Person and the Modern State in Rus-
sian Literature and Thought – Chaadayev, So-
loviev, Grossman”. W Polsce publikował głów-
nie na łamach „Frondy” i „Pressji”. W tej chwili 
w  Krakowie przygotowywany jest do  druku 
zbiór jego tekstów, on sam jednak nie doczeka 
się premiery swej książki.

W ostatnich latach Artur Mrówczyński-van 
Allen zaangażował się w tworzenie kolejnej 
inicjatywy. On, który wychowywał się w Trój-
mieście i  jako nastolatek pamiętał doskonale 
„karnawał” Solidarności oraz stan wojenny, 
był pomysłodawcą, współzałożycielem oraz 
członkiem zarządu Międzynarodowego Cen-
trum Badań nad Fenomenem Solidarności 
(jednostki naukowej powołanej wspólnie 
przez Uniwersytet Jana Pawła II  w  Krakowie 
i  Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”). Po-
dobnie jak francuski myśliciel Alain Touraine 
uważał Solidarność za  najpiękniejszą rzecz, 
jaka przydarzyła się ludzkości w  II  połowie 
XX  wieku. Był przekonany, że  to  polskie do-
świadczenie, łączące kilka wymiarów: związ-
kowy, demokratyczny, narodowy i  duchowy 

może być inspirujące także w innych częściach 
świata, dlatego należy je  rozpowszechniać 
i przybliżać ludziom w innych krajach. On sam 
miał szczególnie bliskie kontakty z działacza-
mi w  Argentynie, którzy zafascynowani byli 
polską Solidarnością. Być może to nie przypa-
dek, że właśnie w Hiszpanii powstał niedawno 
związek zawodowy Solidarność  – Sindicato 
Solidaridad, którego założyciele odwołują się 
do polskiej tradycji solidarnościowej.

Niestety, nie dane mu było rozwinąć w peł-
ni tego projektu, podobnie jak wielu innych 
pomysłów, które krążyły mu po głowie. Jego 
życie nagle i niespodziewanie dla wszystkich 
zostało przerwane. Pozostanie z nami jednak 
pamięć o nim oraz jego dorobek intelektualny 
i duchowy, zaś idee, którymi żył, z pewnością 
nadal inspirować będą wielu, zarówno w Pol-
sce, jak i na świecie.

Żegnaj, Arturze, Przyjacielu!

GRZEGORZ GÓRNY
reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent 
filmowy i telewizyjny, publicysta tygodnika 
„Sieci” i portalu wPolityce.pl
Źródło: wPolityce.pl
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W  ostatnich miesiącach edukacja zmieniła swoje oblicze.  
Zamknięcie szkół i  nauka zdalna wymusiły poszukiwanie  
nowych narzędzi edukacyjnych i stały się okazją do wykorzy-
stania nieco mniej konwencjonalnych źródeł wiedzy.

„Myślę, decyduję, działam – 
finanse dla najmłodszych”

Drodzy Rodzice, 
Dziadkowie, Opiekunowie, 

Nauczyciele,
jeśli	chcecie,	aby	

najmłodsi	uczestnicy	
rynku	finansowego
stali	się	świadomymi	
i	odpowiedzialnymi	
uczestnikami	życia	
ekonomicznego,		

to	zachęcamy	do	zakupu	
naszego	pakietu		

i	włączenia	się	w	edukację	
swoich	milusińskich.	

W ychodząc naprzeciw potrzebie 
edukacji ekonomicznej najmłod-

szych uczestników rynku finanso-
wego, Stowarzyszenie Krzewienia 
Edukacji Finansowej opracowało 
autorski pakiet dla uczniów 
klas I–III szkół podstawo-
wych „Myślę, decyduję, 
działam – finanse dla 
najmłodszych”. Może 
on zostać włączony 
w  program nauczania 
szkolnego z  uwagi na 
zgodność z  podstawą 
programową, jak również 
stanowić materiał do indy-
widualnej nauki o pienią-
dzach, zagadnieniach eko-
nomicznych i finansowych.

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

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

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

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

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

•	 umożliwia osobiste przeżycie sytuacji 
edukacyjnych związanych z zarządzaniem 

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

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

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

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

70 zł
•	 Koszt pakietu dla nauczyciela (3 lata 

nauki) – 110 zł
Zachęcamy do kontaktu ze Stowarzysze-

niem Krzewienia Edukacji Finansowej.
Więcej informacji na stronie www.skef.pl
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                          Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl 
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INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH  
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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   
 

RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Przedstawiona procedura dokumentowania przychodu 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.

Pożyczka na PIT
do 50 000 zł

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

Pożyczka Gotówkowa RRSO: 30,01%
kasastefczyka.pl 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
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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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Upadłość konsumencka. Jakie 
dokumenty należy przygotować?

P rzygotowanie wniosku o upadłość kon-
sumencką wymaga niejednokrotnie 

sporego zaangażowania ze strony dłużnika; 
jest to jednak wysiłek, który szybko się 
opłaci. Pierwszym krokiem będzie zawsze 
zgromadzenie: 
1. dokumentów dotyczących posiadanych 

zobowiązań, wskazujących na ich wyso-
kość, oraz aktualnego wierzyciela;

2. dokumentów potwierdzających wystą-
pienie zdarzeń, które przyczyniły się do 
popadnięcia w  stan niewypłacalności; 
w uzasadnieniu wniosku o upadłość kon-
sumencką opisuje się, jak doszło do nad-
miernego zadłużenia, i przedstawia się całą 
swoją sytuację życiową, zawodową oraz 
rodzinną.

3. dokumentów związanych z  sytuacją 
finansową:
a) dot. dochodów (np. zaświadczenie od 

pracodawcy, umowa o pracę, zaświad-
czenie z ZUS);

b) dot. wydatków (np. faktury za leki, 
potwierdzenia wpłaty).

Kolejnym krokiem będzie uporządkowanie 
posiadanej dokumentacji – podzielenie jej na 
trzy powyższe kategorie. Ze względu na cha-
rakter postępowania kluczowe jest zatrosz-
czenie się o jak najbardziej kompletną doku-
mentację dotyczącą zadłużenia.

JAKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA 
SĄ POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 
O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?
1. Umowa kredytowa/ faktura/ ewentualnie 

decyzja o najmie lokalu/ umowa porę-
czenia/ decyzje ZUS lub US – dokument 
będący podstawą zobowiązania.

2. Harmonogram spłaty pożyczki/kredytu – 
wskazanie terminów zapłaty.

3. Wypowiedzenie umowy pożyczki/kre-
dytu – wykazanie terminu wymagalności 
całości zobowiązania. Czasami w treści 
wezwania znajduje się informacja o wypo-
wiedzeniu umowy. Należy zwrócić uwagę 
na okres wypowiedzenia.

4. Informacja o  cesji (zmianie wierzy-
ciela) – pokazanie zmian podmiotowych 
zobowiązania.

5. Nakaz zapłaty, ewentualnie tytuł wyko-
nawczy – wskazanie kosztów sądowych, 
wysokości wierzytelności, terminu, od 
którego naliczane są odsetki.

6. Pisma związane z postępowaniem egze-
kucyjnym – przede wszystkim: informacja 
o stanie sprawy od komornika, postano-
wienie o wszczęciu i umorzeniu egzekucji.

7. Zaświadczenie o stanie zaległości od wie-
rzyciela – jeśli nie toczy się postępowanie 
egzekucyjne.

8. Wyciąg z  BIK (lub innego rejestru 
dłużników).

Warto zebrać jak najpełniejszą dokumentację, 
gdyż sąd w razie wątpliwości może wezwać 
do uzupełnienia złożonego wniosku o dodat-
kowe dokumenty – mamy wtedy tylko 7 dni 
na przesłanie żądanego dokumentu!

W uzasadnieniu opisujemy, jakie okolicz-
ności życiowe sprawiły, że staliśmy się nie-
wypłacalni. Każde opisane zdarzenie, które 
wpłynęło na naszą trudną sytuację życiową, 
powinno znaleźć odzwierciedlenie w dołą-
czonej dokumentacji. Jeżeli w uzasadnieniu 
napiszemy, że nasze zadłużenie wynika z uza-
leżnienia od hazardu, bo braliśmy pożyczki, 
aby grać, wskazane będzie dołączenie doku-
mentów o podjętym leczeniu. Jeżeli niewypła-
calność jest następstwem utraty zdrowia, to 
można dołączyć decyzję o przyznaniu renty, 
zaświadczenie od lekarza czy kartę pobytu 
w szpitalu. W ten sposób sąd będzie miał 
pewność, że opisywana przez nas historia 
wydarzyła się naprawdę.

Stan niewypłacalność jest jedną z prze-
słanek ogłoszenia upadłości, wobec czego 
sąd musi mieć pewność, że osoba składająca 
wniosek jest niewypłacalna. Zgodnie z prze-
pisami ustawy Prawo upadłościowe dłużnik 
jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do 
wykonywania swoich wymagalnych zobowią-
zań pieniężnych. Jeżeli dochody są mniejsze 
niż konieczne wydatki wraz z zobowiąza-
niami, mamy pewność, że ten stan zacho-
dzi. W celu udowodnienia niewypłacalności 
należy przygotować dokumenty dotyczące 

dochodów oraz wydatków. Dochód udowod-
nią: umowa o pracę, zaświadczenie od pra-
codawcy o zarobkach, zaświadczenie z ZUS, 
decyzja o waloryzacji renty/emerytury, decy-
zja o przyznaniu zasiłku, zeznanie podat-
kowe, umowa o  dzieło, umowa-zlecenie. 
Wydatki można udowodnić poprzez przed-
stawienie faktur za leki, wyciągu z konta, 
potwierdzeń zapłaty itp. 

Jeżeli na stan finansów wpłynęło jakieś 
zdarzenie, np. nagła choroba, konieczność 
opieki nad niedołężnym członkiem rodziny 
(np. uniemożliwiło to podjęcie zatrudnienia), 
zwolnienie z pracy – każde takie zdarzenie 
należy również wykazać. 

Dobre przygotowanie się do wykazania 
upadłości konsumenckiej poprzez zgroma-
dzenie dokumentacji jest kluczowe dla sku-
tecznego oddłużenia. Jeżeli wraz z wnioskiem 
dostarczymy aktualną, pełną i rzetelną doku-
mentację, nasza sprawa powinna zostać roz-
patrzona stosunkowo szybko. Upadłość kon-
sumencka nie jest łatwym postępowaniem, 
ale to wysiłek, który warto podjąć, by cieszyć 
się życiem bez długów.

KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK 
specjalista ds. prawnych
Ośrodek Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego w Krakowie
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Do ODFiK Kraków bardzo często zgłaszają się po pomoc osoby nadmiernie zadłużone. 
W  wielu przypadkach ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dla nich jedyną szansą 
na wyjście z długów i rozpoczęcie życia na nowo. Podstawową kwestią jest zgromadzenie 
odpowiedniej dokumentacji, która jest niezbędna do przygotowania wniosku o ogłoszenie 
upadłości konsumenckiej. Poniższy artykuł wyjaśni, jakie dokumenty należy przygotować.
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W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba samochodów skradzionych w Polsce znacząco 
spadła. Złodzieje jednak nie próżnują – w zeszłym roku ukradli ponad 7 tys. aut. Stosują 
przy tym coraz bardziej zaawansowane metody, na szczęście kierowcy nie zawsze są 
wobec nich bezradni. Ochronę pojazdu można znacząco poprawić w  kilku krokach  – 
część z nich jest prosta do wykonania i nie wymaga dużych środków.

ZNIECHĘCIĆ ZŁODZIEJA
Większość przestępców jest świadoma 
ryzyka, które towarzyszy kradzieży. Im mniej 
potencjalnych świadków przestępstwa oraz 
im łatwiejszy dostęp do samochodu, tym 
większa zachęta dla złodzieja. Warto o  tym 
pamiętać, poszukując miejsca do parkowania. 
Zamknięty garaż, strzeżony parking 
lub ogrodzone podwórko nie zapewnią 
stuprocentowej ochrony, ale znacznie 
utrudnią złodziejowi zadanie. Jeżeli nie mamy 
do dyspozycji takiego miejsca, warto wybierać 
parkingi w odsłoniętych, dobrze oświetlonych 
i monitorowanych okolicach. 

Nie każda kradzież jest skrupulatnie 
zaplanowana i  przygotowana. Czasami 
złodzieje działają spontanicznie, korzystając 
po prostu z okazji. Należy więc zawsze dobrze 
pilnować kluczyków i  dokumentów. Sprawa 
jest pozornie oczywista, przez co często 
działamy automatycznie: po wyjęciu ze stacyjki 
kluczyki odruchowo pakujemy do kieszeni, 
saszetki czy torebki. W chwili roztargnienia ta 
rutyna może nas zawieść, a kluczyki zostaną 
w niepowołanym miejscu: na restauracyjnym 
stoliku czy w kurtce oddanej do szatni. Warto 
więc za każdym razem zachować w tej kwestii 
uważność. Po opuszczeniu pojazdu dobrze też 
zawsze upewnić się, czy zamknęliśmy auto na 
zamek oraz czy wszystkie szyby są domknięte.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIA
W walce z przestępcami z pomocą przychodzą 
kierowcom również specjalne urządzenia 
i  mechanizmy. Niektóre, jak autoalarm, 
immobilizer czy automatyczny zamek 
centralny, są standardowym elementem 
wyposażenia współczesnych samochodów. 
Warto jednak systematycznie sprawdzać, czy 
są sprawne.

Oprócz tego możemy zakupić dodatkowy 
sprzęt. Kierowcy o  dłuższym stażu zapewne 
pamiętają bardzo popularne niegdyś blokady 
na kierownicę. Podobną, fizyczną blokadę 
możemy też założyć na pedały lub skrzynię 
biegów. Każde takie zabezpieczenie wymaga 
od kierowcy dodatkowego wysiłku przy 
zakładaniu i  zdejmowaniu, ale jednocześnie 
utrudnia zadanie złodziejowi. Kradzież 

wymaga wówczas więcej czasu, wysiłku 
i  działań mogących zwrócić uwagę osób 
postronnych. Widoczne blokady są też 
sygnałem, że właściciel dba o bezpieczeństwo 
i  może stosować również ukryte, bardziej 
zaawansowane metody.

Należą do nich przede wszystkim 
nadajniki, które wysyłają sygnał pozwalający 
zlokalizować pojazd. W  wersji rozbudowanej 
o  odpowiednie czujniki taki nadajnik 
wyśle kierowcy ostrzeżenie na przykład 
w  sytuacji, kiedy samochód będzie wciągany 
na lawetę. Tego typu urządzenia działają 
albo w  technologii GPS/GSM, albo też 
w  paśmie fal radiowych. Te pierwsze są 
tańsze, ale łatwiej zablokować ich sygnał 
urządzeniem zagłuszającym lub poprzez 
ukrycie samochodu w  podziemnym garażu 
czy stalowym kontenerze. Nadajniki radiowe 
zapewniają większy poziom bezpieczeństwa, 
choć wiążą się ze sporo większym wydatkiem.

SPOKOJNY KIEROWCA PO SZKODZIE
Nawet najnowocześniejsze i  najdroższe 
zabezpieczenia nie dają stuprocentowej 
gwarancji, że samochód nie zostanie 
skradziony lub że uda się go odzyskać. Można 
jednak otrzymać gwarancję rekompensaty 

w  przypadku kradzieży. Pewność tę daje 
odpowiednie ubezpieczenie autocasco, 
czyli popularne AC. W  Pakiecie AUTO od 
Wienera można w  prosty sposób rozszerzyć 
polisę OC, tak by zabezpieczała majątek 
właściciela pojazdu w  przypadku kradzieży. 
Ale to niejedyna korzyść z  posiadania 
ubezpieczenia AC.

Ubezpieczenie autocasco zapewnia zwrot 
kosztów naprawy pojazdu w przypadku kolizji 
lub wypadku. AC w Pakiecie AUTO gwarantuje 
też pomoc w razie awarii samochodu w trasie, 
na przykład uszkodzenia akumulatora. 
Ochrona obowiązuje nie tylko w  Polsce, lecz 
także na terenie całej Europy. Ponadto do 
każdej polisy OC i AC od Wienera właściciele 
otrzymują podstawowy pakiet assistance 
(można go rozszerzyć). Ochrona jest dostępna 
dla pojazdów w  wieku do 20 lat, a  przy 
kontynuacji polisy – również dla starszych. 

Wystarczą więc podstawowa ostrożność 
i  kompleksowe ubezpieczenie, by cieszyć 
się z  posiadania samochodu bez zbędnych 
zmartwień. 

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych, 
których dystrybutorem jest Asekuracja 
sp.  z  o.o., dostępna jest w  placówkach 
Stefczyk Finanse.
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Jak skutecznie ochronić się 
przed kradzieżą auta?
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U dostępniona przez nie przystępna ce-
nowo i  przyjazna technologicznie sieć 

telefonii komórkowej umożliwi nam szyb-
ką i  pewną łączność z  pociechami. Pomoże 
sprawdzać, co dzieciom potrzeba i czy wszyst-
ko z  nimi w  porządku. Można będzie też na 
bieżąco dzielić się wrażeniami z wyczekanych 
wakacji.

Taką dogodną platformę międzyludzkiej 
komunikacji zapewnia 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 
pakietu niewykorzystane limity usług przepa-
dają, a  więc opłaca się jak najszybciej korzy-
stać 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 

W domu najlepiej  – chciałoby się dopowiedzieć za przysłowiem. Niemniej, 
jak co roku, snujemy plany urlopowe. Tymczasowo mniej kosztowne, bo jest  
pandemiczna i wojenna inflacja. Wyjazdy mogą być krótsze i w mniej odległe strony, 
co nie znaczy, że ich nie będzie. Zwłaszcza dzieciom nie odmówimy i dlatego nadal 
potrzebny będzie kontakt z najmłodszymi, zwłaszcza tymi, którzy są poza domem. 
Znowu przydatna będzie oferta „w naszej Rodzinie” i Kasy Stefczyka.

Wszędzie dobrze, ale...
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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 Nowy Pakiet Pełny. Można 
też kupić doładowanie dodatkowego limitu  
500 MB transmisji danych w Internecie, wybie-
rając 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.

Nowy Pakiet Pełny można aktywować tele-
fonicznie pod numerem naszego biura telefo-
nicznej obsługi: 536 699 999, którego pracow-
nicy służą wszechstronną informacją i pomocą 
w  uruchomieniu funkcji. Nowy Pakiet Pełny 
jest pakietem cyklicznym. Odnawia się sam, 
pod warunkiem posiadania środków na kon-
cie. Najwygodniejszym rozwiązaniem kwe-
stii płatności za usługi telefonii „w naszej Ro-
dzinie” jest zlecenie stałe w Kasie Stefczyka 
na przelew kwoty będącej kosztem wybrane-
go pakietu na konto operatora. Usługę taką 
włącza się tylko raz – co miesiąc odnawia się 
sama bez konieczności wpisywania kodu.

„W naszej Rodzinie” to telefonia „na kartę”, 
nie trzeba więc podpisywać żadnej umowy, 

by korzystać z  jej usług. Wystarczy w  pla-
cówce Kasy Stefczyka kupić starter z nowym 
numerem telefonu. Jeśli masz już numer te-
lefonu i  chcesz go przenieść do sieci „w  na-
szej Rodzinie”, proste formalności załatwisz 
od ręki podczas jednej wizyty w  placówce 
Kasy Stefczyka. Wystarczy przyjść z  dowo-
dem 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 operatorowi przy rejestra-
cji numeru), i określić, w jakim terminie Twój 
numer ma zostać przeniesiony. Jeśli obecnie 
masz telefon na abonament, sprawdź, kie-
dy kończy się umowa (zwykle jest zawierana 
na 2 lata), aby uniknąć finansowych konse-
kwencji zerwania umowy przed czasem.

Wszelką pomocą abonentom telefonii 
„w  naszej Rodzinie” służą pracownicy Biura 
Obsługi Klienta tej sieci. Wystarczy zadzwo-
nić pod numer infolinii: 536 699 999 (koszt 
połączenia abonentów telefonii „w naszej Ro-
dzinie” to 9 gr za minutę). Można też napisać  
e-mail na adres: biuro@polskiesiecicyfrowe.pl. 
Infolinia czynna jest w  godz. 8.00–20.00 od 
poniedziałku do piątku.
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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

CZY WARTO BRAĆ POŻYCZKĘ NA WAKACJE?
Dla naszego portfela zawsze najlepszym rozwiązaniem jest oszczę-
dzanie. Dobrze jest wcześniej zaplanować, gdzie chcemy pojechać, 
ile możemy na taki wyjazd wydać i regularnie odkładać na ten cel. 
Czasami jednak, w sytuacji gdy nie planowaliśmy wyjazdu, trafia się 
szansa na stosunkowo tanie wakacje (np. last minute). Wiele osób 
w takiej sytuacji sięga po pożyczkę. Należy jednak mieć świadomość, 
że każda pożyczka wiąże się z kosztami i nigdy nie oddajemy tylko 
tyle, ile pożyczyliśmy. Za każdym razem przed zaciągnięciem zobo-
wiązania finansowego musimy poważnie się zastanowić, czy stać nas 
będzie na spłacanie pożyczki, a rata nie obciąży zanadto domowego 
budżetu.

DECYDUJEMY SIĘ NA POŻYCZKĘ –  
LEPIEJ WYBRAĆ BANK, SPÓŁDZIELCZĄ KASĘ  
CZY FIRMĘ POŻYCZKOWĄ TYPU „CHWILÓWKA”?
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie bez prze-
analizowania konkretnej oferty. W celu wyboru najkorzystniejszej 
pożyczki warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego lub 
poświęcić trochę czasu na sprawdzenie dostępnych w Internecie 
porównywarek kredytów czy rankingów pożyczek. Wybierając 
pożyczkę, należy zwrócić uwagę na poniższe parametry:

Całkowita kwota kredytu/pożyczki – to suma, którą otrzymamy 
od pożyczkodawcy „na rękę” do naszej dyspozycji. Nie obejmuje 
ona kredytowanych kosztów kredytu (nie wlicza się do niej kapitału 
kredytu, który instytucja finansowa nam udostępnia na opłacenie 
kosztów zaciągniętego zobowiązania).

Pozaodsetkowe koszty kredytu/pożyczki – to wszystkie opłaty 
poza odsetkami, np. prowizja, opłata wstępna. Warto wiedzieć, że 
pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe od całkowitej 
kwoty kredytu.

Całkowity koszt kredytu/pożyczki – każdy pożyczkodawca ma 
obowiązek poinformować pożyczkobiorcę o wszystkich kosztach, 
które będzie zmuszony ponieść w związku z zaciągniętym zobo-
wiązaniem. Są to zarówno odsetki, jak i pozaodsetkowe koszty 
kredytu. Do najpopularniejszych kosztów związanych z pożyczką 
należą:

a) Prowizja – stanowi opłatę pobieraną za udzielenie pożyczki. 
Podstawę jej naliczania stanowi najczęściej kwota udzielonego 
kredytu. Każda instytucja ustala ją indywidualnie.

b) Opłata przygotowawcza – opłata za koszty związane z przygo-
towaniem dokumentów niezbędnych do udzielenia pożyczki.

c) Ubezpieczenie pożyczki – nie każda pożyczka jest ubezpie-
czona, jeżeli jednak zaciągane przez nas zobowiązanie posiada 
ubezpieczenie, warto zapoznać się z jego warunkami: jakie zda-
rzenia są nim objęte, a jakie nie, a także jaki jest jego koszt.

Całkowita kwota do zapłaty – z perspektywy pożyczkobiorcy 
najważniejszy parametr przy porównywaniu ofert pożyczkodaw-
ców; określa dokładną kwotę, którą trzeba zwrócić pożyczkodawcy 
w ustalonym umową terminie.

Okres kredytowania – czas, przez jaki będziemy zobligowani do 
spłacania zobowiązania. Należy brać pod uwagę, że jeśli zdecydujemy 
się na dłuższy okres, rata będzie niższa, ale całkowity koszt kredytu 
będzie wyższy.

Oprocentowanie – konsument uzyskuje informacje, w jaki sposób 
będą obliczane odsetki od otrzymanej pożyczki. Warto być świado-
mym, że maksymalną wysokość odsetek ustalają przepisy Kodeksu 
cywilnego. Najbezpieczniej jest wybrać pożyczkę ze stałym opro-
centowaniem, wtedy wysokość raty nie ulegnie zmianie w związku 
z podwyżkami stóp procentowych.

RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) – oznacza 
całkowity koszt, jaki poniesiemy w ciągu roku w związku z wzięciem 
kredytu, wyrażony procentowo. Wskaźnik RRSO może być przydatny 
przy porównywaniu ofert pożyczek.

NA CO JESZCZE ZWRÓCIĆ UWAGĘ?  
Czytając umowę pożyczki, warto upewnić się co do warunków wcze-
śniejszej spłaty kredytu, możliwości dokonywania nadpłat oraz spo-
sobu naliczania wpłacanych pieniędzy. Ponadto należy zawczasu 
zorientować się, jakie są warunki tzw. wakacji kredytowych (moż-
liwość przesunięcia płatności raty) lub restrukturyzacji pożyczki 
w sytuacji, gdyby nasza sytuacja życiowa się zmieniła i spłacanie 
pożyczki byłoby problematyczne. Pod tym kątem należy także spraw-
dzić, jak umowa pożyczki reguluje kwestie odpłatności za działania 
windykacyjne oraz jakie konsekwencje czekają na nierzetelnych 
pożyczkobiorców.

Każdy z nas marzy o chwili wytchnienia na wakacjach. Przed zacią-
gnięciem zobowiązania na wymarzony wyjazd dobrze jest porównać 
kilka ofert, aby wybrać tę najkorzystniejszą. 

KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK 
specjalista ds. prawnych Ośrodek Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie 

Wakacyjna pożyczka – przeczytaj umowę!
Lato zbliża się wielkimi krokami, biura podróży kuszą atrakcyjnymi ofertami, 
ale na koncie pustki? W takiej sytuacji wiele osób sięga po pożyczkę na waka-
cje. Na co zwrócić uwagę, zaciągając takie zobowiązanie?
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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 czerwcu zadanie konkursowe brzmi: 
Twój pomysł na wakacje 

na każdą kieszeń.
Na Twoje zgłoszenie czekamy w  dniach 

1–30.06.2022 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 202: Ewa Łotowska – Białystok, 
Bohdan Zasadzki – Biała Podlaska, Piotr Giża – 
Rzeszów. Gratulujemy!
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Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Krzyżówkowego 
Imię i nazwisko Uczestnika:

Adres zamieszkania Uczestnika:

Numer telefonu Uczestnika:

Adres e-mail Uczestnika (opcjonalnie):

Nr wydania „Czasu Stefczyka”:

Rozwiązanie krzyżówki:

Odpowiedź na pytanie konkursowe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

• 13 000 zł na dowolny cel 

• tylko 199 zł raty miesięcznie 

• brak obowiązkowego  
ubezpieczenia 

• bez zaświadczeń –  
minimum formalności

• wstępna informacja 
kredytowa nawet  
w 15 minut 

Pożyczka 13-stka  
pozwoli na realizację planów

Sfinansuj rodzinne 
wakacje z ratą 199 zł

RRSO: 14,12% 

Przykład reprezentatywny z dnia 23.05.2022 r. dla Pożyczki 13-stka: Całkowita kwota kredytu wynosi 13 007,70 zł. Zmienna roczna 
stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 402,30 zł / 3,00%) wynosi 12,50%. 
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 14,12%. Czas obowiązywania umowy – 118 miesięcy, 117 miesięcznych rat 
równych: 198,10 zł oraz ostatnia, 118. rata: 197,30 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 23 375,00 zł, w tym odsetki: 9 965,00 zł.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 

miesięcznie


