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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
od kiedy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, Po-
lacy pomagają sąsiadom. Pomaga również Kasa 
Stefczyka. Za pośrednictwem Fundacji Stefczyka 
m.in. kupiliśmy żywność dla walczących żołnierzy 
ukraińskich. Przekazaliśmy artykuły medyczne 
dla osób, które zostały w Ukrainie. Dofinansowa-
liśmy pobyt trojga dzieci w przedszkolu. Oprócz 
opisania sprawdzianu naszych sumień w tym nu-
merze „Czasu Stefczyka” wracamy do problemu 
cyberbezpieczeństwa. SKEF już po raz szesnasty 
zorganizowało „Mistrzostwa Polski Młodych Eko-
nomistów”. Od 2006 r. wzięło w nich udział blisko 
12 tys. uczniów. Temat tegorocznej edycji brzmiał 
właśnie: „Z cyberbezpieczeństwem na TY”. Tra-
dycyjnie też przywołujemy dokonania wybitnych 
Polaków, w tym razem kapłana i prawnika – Pawła 
Włodkowica. Jego prace z początków XV w. do dziś 
kształtują prawa człowieka i narodów. W 1995 r. 
na uroczystej sesji ONZ Jan Paweł II przywołał 
dokonania soboru w Konstancji z 1414 r., na którym 
Włodkowic reprezentował Polskę. Papież Polak 
przypomniał, że należy wrócić do refleksji etycz-
no-prawnej, jaką wówczas przedstawili naukow-
cy Uniwersytetu Krakowskiego z Włodkowicem  
na czele. Wynika z niej różnica „między szaleńczym 
nacjonalizmem, głoszącym pogardę dla innych na-
rodów i kultur, a patriotyzmem, który jest godziwą 
miłością własnej ojczyzny”.

liczby Kasy Stefczyka

7 110 000 000 zł
depozyty

6 180 000 000 zł
pożyczki

7 620 000 000 zł
aktywa

364
placówki

835 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA MAJ 2022 ROKU

Uwaga na fałszywe 
SMS-y dotyczące
dopłaty dla PGE

D o zduńskowolskiej komendy zgła-
szają się osoby, które chcąc przestrzec 

innych przed stratami finansowymi, 
informują policję, że oszuści podszywają 
się pod PGE i za pośrednictwem wiado-
mości SMS wzywają do uregulowania 
należności.

Policja ostrzega: to oszustwo i próba 
kradzieży pieniędzy z konta bankowego 
adresata. Przestępcy, podszywając się pod 
różnego rodzaju portale ogłoszeniowe czy 
też firmy kurierskie, wysyłają do przypad-
kowych osób wiadomości o uregulowaniu 
płatności. Zależy im, aby adresat wiado-
mości kliknął w  link i zainstalował na 
swoim telefonie złośliwe oprogramowa-
nie, które umożliwi przejęcie kontroli nad 
telefonem i dostanie się do bankowości 
mobilnej. Link może również przekiero-
wać nas na fałszywą stronę banku. Wów-
czas przestępcy mogą wejść w posiadanie 
loginu i hasła do naszego internetowego 
konta bankowego. Nie jest to nowy sposób 
oszustów. Podobna metoda była wyko-
rzystywana przez złodziei już w zeszłym 
roku.

Na stronie https://pge-obrot.pl/, 
w zakładce „Dla Klientów”, ukazało się 
ostrzeżenie, które mówi, jak odróżnić 

prawdziwe wezwanie do zapłaty od wia-
domości oszusta: „Spółka podkreśla, 
że w  korespondencji przypominającej 
o zaległych płatnościach oraz zamiarze 
wstrzymania dostaw energii elektrycznej 
zawsze podany jest nr Klienta, nr faktury/
dokumentu wraz z terminem płatności 
i kwotę do zapłaty. Nie ma tam natomiast 
linku kierującego bezpośrednio do syste-
mów płatności internetowych”.

Zwracajmy uwagę na to, kto i co do nas 
pisze. Nie korzystajmy z  linków, które 
otrzymujemy od nieznanych osób, i nie 
logujmy się przez nie na swoje strony ban-
kowe. Nie wpisujmy nigdzie numeru swo-
jej karty, nie wpisujmy wygenerowanych 
kodów Blik. Aby nie paść ofiarą oszustów, 
zachowajmy szczególną ostrożność.

Wszystkie osoby, które otrzymały 
podobne wiadomości, zachęcamy do zgło-
szenia tego incydentu, przesyłając pełną 
treść SMS-a  (wraz z  numerem/nazwą 
nadawcy) albo zrzutu z ekranu ukazują-
cego pełną treść wiadomości pod numer 
799 448 084. Jest to numer telefonu, pod 
którym zespół CERT Polska rejestruje 
podejrzane SMS-y i linki oraz aktywnie 
walczy z przestępczością w sieci.
Źródło: lodzka.policja.gov.pl

Między innymi do zduńskowolskiej komendy zgłasza-
ją się osoby, które otrzymały SMS-y dotyczące ure-
gulowania płatności za prąd. Czujność zduńskowolan 
jest godna pochwały, bo wszyscy, którzy o  tym mó-
wią, otrzymane SMS-y zignorowali, usunęli z  telefonu  
lub oznaczyli jako spam.
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O becnie istotnym wyznacznikiem cywiliza-
cyjnym jest szybkość. Badania pokazują, 

że tempo naszego życia z roku na rok zwiększa 
się, co widać szczególnie wśród młodych ludzi. 
Coraz więcej i szybciej pracujemy, także zdalnie, 
oszczędzając czas przeznaczony dotychczas na 
dojazdy do pracy. Technologia pozwala na pro-
dukowanie coraz szybszych samochodów czy 
pociągów. Szybki Internet to obecnie standard 
w każdym domu. Szybkość zaczyna cechować 
także kontakty międzyludzkie, co obrazuje 
zjawisko tzw. speed datingu, czyli metoda 
randkowania polegająca na serii krótkich roz-
mów z różnymi ludźmi i selekcji tych, z którymi 
chcielibyśmy spędzić więcej czasu. 

Szybkość ceniona jest również w sporcie. 
Paweł Tarnowski, żeglarz, którego potencjał 

wspiera Kasa Stefczyka, bardzo ceni także 
wygodę oraz korzystne warunki. To wszystko 
oferuje Kasa Stefczyka w  Prostej Pożyczce 
(RRSO: 8,29%), dostępnej online. 

Prosta Pożyczka (RRSO: 8,29%) to dosko-
nałe połączenie finansowej wygody i korzyści, 
a także dodatkowa gotówka bez prowizji, bez 
zbędnych formalności i z szybką decyzją kre-
dytową. To propozycja szczególnie dla tych, 
którzy potrzebują niewielkiej kwoty w eks-
presowym tempie. 

Więcej szczegółów na www.kasastefczyka.pl 
lub pod numerem 801 600 100 (koszt połącze-
nia wg taryfy operatora).

Przykład reprezentatywny z  dnia 
11.04.2022 r. dla Prostej Pożyczki: Całkowita 
kwota kredytu wynosi 2250  zł. Zmienna 

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

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

7%
Aż

w skali roku
Oprocentowanie stałe  
na lokacie 3-miesięcznej

Lokata
Witaj w Kasie

Możesz ulokować  
nawet 100 000 zł Załóż lokatę w placówce!

Współczesny świat ceni sobie szybkość, wygodę i  korzystne 
warunki, zwłaszcza w  kontekście produktów finansowych. 
Obiecującą propozycję dla swoich Klientów ma Kasa Stefczy-
ka. To Prosta Pożyczka (RRSO: 8,29%) online z prowizją 0 zł, 
którą poleca także znany polski windsurfer Paweł Tarnowski.

Atuty:
•	Do 3000 zł na Twoim koncie  

nawet w 15 minut od złożenia wniosku
•	0 zł prowizji
•	100% online! Bez dodatkowych 

formalności
•	Możliwość samodzielnego dopasowania 

dnia spłaty miesięcznej raty oraz jej 
wysokości 

•	Pierwszą ratę można zapłacić  
nawet za 60 dni od podpisania umowy 

Prosta Pożyczka do 3000 zł z Kasą 
Stefczyka? To bardzo proste!

roczna stopa oprocentowania dla całkowitej 
kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami 
(prowizją 0 zł / 0%) wynosi 7,99%. Rzeczy-
wista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 
8,29%. Czas obowiązywania umowy  – 
30  miesięcy, 30  miesięcznych rat równych: 
83,01  zł. Całkowita kwota do zapłaty: 
2490,30 zł, w tym odsetki: 240,30 zł. Decyzja 
kredytowa zależy od indywidualnej oceny 
zdolności kredytowej. Konto oznacza rachu-
nek płatniczy.
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Festiwal przyjaźni 
polsko-ukraińskiej
Kasa Stefczyka wspiera Ukraińców na różne sposoby. Za pośrednictwem 
Fundacji Stefczyka finansujemy najpotrzebniejsze zakupy dla cywilów i żoł-
nierzy walczących w Ukrainie, ale też pomagamy uchodźcom z Ukrainy w co-
dziennym życiu w Polsce. W tym trudnym czasie odbył się festiwal „Ginące 
zawody – festiwal przyjaźni polsko-ukraińskiej”, a w jego ramach przegląd 
polsko-ukraińskiej piosenki dziecięcej. Jednym z fundatorów nagród i współ-
organizatorem festiwalu była placówka partnerska Kasy Stefczyka miesz-
cząca się przy placu Wolności 2 w Myszyńcu. 

O d kiedy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, Polacy intensywnie 
pomagają swoim sąsiadom. Gościmy Ukraińców w swoich domach, 

pomagamy znaleźć pracę w Polsce, pomagamy przetrwać piekło, które 
rozpętało się na ukraińskiej ziemi. Polacy robią to z potrzeby serca, a nie 
wskutek odgórnych zarządzeń. Pomaga również Kasa Stefczyka. Tylko 
w ostatnim czasie za pośrednictwem Fundacji Stefczyka m.in. kupiliśmy 
żywność dla żołnierzy walczących w Ukrainie (akcja organizowana we 
współpracy z Fundacją Marcina Gortata MG13). Przekazaliśmy arty-
kuły medyczne oraz najpotrzebniejsze rzeczy dla osób znajdujących 
się w Ukrainie – akcja została zorganizowana przez konsula Ukrainy 
w Gdańsku. Dofinansowaliśmy pobyt trojga dzieci z Ukrainy w przed-
szkolu na okres 4 miesięcy. 

Jednak czasem potrzebna jest chwila wytchnienia. Świetną okazją był 
festiwal „Ginące zawody – festiwal przyjaźni polsko-ukraińskiej”, który 
odbył się w „Kurpiowskiej Krainie” w Wydmusach koło Myszyńca.

Podczas festiwalu można było obserwować przy pracy piętnastu twór-
ców ludowych: na oczach publiczności powstawały m.in. wycinanki kur-
piowskie, hafty, koronki, pieczywo obrzędowe i kierce – tradycyjne kur-
piowskie ozdoby z grochu i bibuły, które dawniej wieszało się w wiejskich 
chatach, przypominały przedmioty, które można było zobaczyć w dwor-
skich i pałacowych wnętrzach, takie jak np. pokaźne żyrandole. Można 
było także podglądać pracę mistrzów tkactwa, bibułkarstwa, rzeźby 
czy plecionkarstwa. Zorganizowano warsztaty tańca kurpiowskiego, 
odbyły się prezentacje folklorystyczne: folklor kurpiowski w wykonaniu 
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Wielopokoleniowego Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowsz-
czyzna” z Myszyńca, folklor ukraiński w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca „Dumka” z Górowa Iławeckiego.

W ramach festiwalu odbył się przegląd polsko-ukraińskiej 
piosenki dziecięcej. Dzieci zaprezentowały swoje umiejęt-
ności wokalne w kategoriach: soliści (wystąpiło 32 uczestni-
ków), duety (5 par) i zespoły (12 grup). Celem przeglądu była 
prezentacja dorobku artystycznego szkół z gminy Myszyniec 
oraz dzieci ukraińskich przebywających gościnnie na tere-
nie powiatu ostrołęckiego, a także prezentacja kultury obu 
krajów.

Jednym z fundatorów nagród i współorganizatorem festi-
walu była placówka partnerska Kasy Stefczyka mieszcząca 
się przy placu Wolności 2 w Myszyńcu. Dzięki tej placówce 
imprezę odwiedził pasikonik Filip – maskotka Kasy Stef-
czyka – który rozdawał dzieciom baloniki i chętnie pozował 
do zdjęć – o co prosiło go wielu uczestników imprezy.
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Jubileuszowy konkurs 
dla Członków na 25-lecie SKEF
Z okazji jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecz-
nie zaprasza wszystkich Członków do udziału w wyjątkowym konkursie, w którym 
można zdobyć atrakcyjne nagrody. Mamy nadzieję, że w wakacyjnym okresie znajdą 
Państwo chwilę na rozwiązanie krzyżówek oraz podzielenie się swoją osobistą re-
fleksją na temat, który nawiązuje do aktualnej sytuacji politycznej i naszej wspólnej 
odpowiedzialności.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status 
Członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finan-
sowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, 
posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 
zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

NA CZYM POLEGA KONKURS?
1. Należy rozwiązać dwie krzyżówki w „Czasie Stefczyka” 

(pierwsza opublikowana w wydaniu lipcowym, druga 
opublikowana w wydaniu sierpniowym) lub na stro-
nie www.skef.pl (pierwsza krzyżówka opublikowana  
20 czerwca 2022, druga opublikowana w sierpniu 
2022) i zapisać na kuponie konkursowym, który zosta-
nie opublikowany w sierpniu w „Czasie Stefczyka” oraz 
na stronie www.skef.pl dwuczłonowe hasło utworzone 
ze wskazanych liter w rozwiązanych hasłach. 

2. Ponadto należy odpowiedzieć pisemnie na pytanie: 
„W nawiązaniu do obecnie panującej sytuacji na świe-
cie, za naszą wschodnią granicą, podziel się swoją 
refleksją, czym jest dla Ciebie solidarność narodowa”. 
*(pisemna praca nie krótsza niż max 1 str. formatu A4)

JAK WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE?
Należy wypełnić formularz konkursowy i kupon kon-
kursowy dostępne w wydaniu sierpniowym „Czasu 
Stefczyka”, a także na stronie www.skef.pl, a następ-
nie przesłać je wraz z odgadniętym dwuczłonowym 
hasłem z dwóch krzyżówek i pisemną wypowiedzią – 
w terminie do 31 sierpnia 2022 r. z dopiskiem „Jubi-
leuszowy konkurs 25-lecie SKEF” na adres: Stowa-
rzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 81-472 
Gdynia, ul. Legionów 126. Decyduje data wpływu.

Na zwycięzców czeka pula nagród w  łącznej 
kwocie 7000 zł, za którą zostaną zakupione bony 
podarunkowe o wartości 2000 zł za zajęcie I miej-
sca, 1500 zł za zajęcie II miejsca, 1000 zł  za zajęcie 
III miejsca oraz pięć wyróżnień po 500 zł.

W sierpniu pojawi się druga krzyżówka, kupon 
konkursowy i formularz konkursowy. Szczegółowe 
informacje zawiera regulamin konkursu dostępny na 
stronie www.skef.pl. Konkurs prowadzony jest równo-
legle na stronie www.skef.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubi-
leuszowym konkursie SKEF!
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POZIOMO:
2.  Niesiona w trudnych chwilach 

najlepiej, gdy jest bezinteresowna
5.  Postawa charakterystyczna dla losów 

polskiego bohatera romantycznego (np. 
Kordian lub dr Judym) - całkowite poświęcenie 
własnego życia dla dobra ludzkości

7.  Podaj nazwę zbiórki organizowanej przez SKEF 
na rzecz podopiecznych z Domów Dziecka

9.  Polskie formacje wojskowe utworzone na obczyźnie 
z inicjatywy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

10. Cena towaru bez podatku
11.  Może być in blanco, własny lub czasowy. 

Papier wartościowy stosowany często jako 
zabezpieczenie kredytu lub innych umów

PIONOWO:
1.  Jego wizerunek widnieje na najwyższym 

nominale banknotów polskich
3.  Jaką formę prawną ma SKEF?
4.  Może ją ogłosić firma oraz konsument wskutek 

złej sytuacji finansowej i niewypłacalności
6.  Reforma wprowadzona 1 kwietnia 1924 r. 

przez Władysława Grabskiego, mająca 
na celu zwalczanie hiperinflacji

8.  ... Zakarpacka - ziemia odzyskana po II wojnie św.

TERMIN KONKURSU: OD 20 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2022 ROKU.
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Najmłodsi o finansach
P o zakończonych w  lutym 2022 roku 

warsztatach metodycznych online 
nauczycielki uczestniczące w projekcie roz-
poczęły zajęcia z uczniami. Wśród wybra-
nych przez organizatora projektu tematów 
znalazły się: historia pieniądza i wymiana 
barterowa, waluty, zawody i wynagrodzenia, 
piramida wydatków – potrzeba i zachcianka, 
oszczędzanie w domu, oszczędzanie pienię-
dzy, reklama i ceny towarów, dług oraz soli-
darność i wzajemna pomoc. Zajęcia wzbo-
gacone zostały metodą pracy warsztatowej 
w oparciu o karty pracy, karty wiedzy, mate-
riały dodatkowe pakietu „Myślę, decyduję, 
działam – finanse dla najmłodszych”. Forma 
pracy oraz umiejętne połączenie nauki 
z zabawą sprawiły, że uczniowie z niecier-
pliwością czekali na każde kolejne zajęcia, 
chętnie wykonywali zajęcia domowe, rozma-
wiali o finansach z rodzicami, rodzeństwem 
i swoimi rówieśnikami. Dzielili się zdobytą 
wiedzą, a nabyte umiejętności finansowe 
wykorzystywali przy każdej możliwej okazji. 
Sporą atrakcją były wspólne wyjścia w teren: 
odwiedziny w pobliskich sklepach oraz orga-
nizowanie własnych sklepików czy kierma-
szów szkolnych.

Po zakończonych zajęciach uczniowie 
wzięli udział w konkursie wiedzy finanso-
wej. Mimo iż projekt obejmował tylko 10 go- 
dzin zajęć, poziom merytoryczny prac był 
wysoki. Uczniowie bardzo dobrze poradzili 
sobie zarówno z testem wiedzy, jak i zada-
niami matematycznymi w zakresie proble-
matyki finansowo-ekonomicznej. Z relacji 
nauczycielek dowiedzieliśmy się, że dzieci 
były zachwycone materiałami edukacyjnymi, 
praca z pakietem „Myślę, decyduję, działam – 
finanse dla najmłodszych” była dla nich nie-
samowitą przyjemnością, a forma warszta-
towa zajęć i praca w grupach sprawiały, że nie 
mogły doczekać się kolejnych zajęć.

W dniu 31 maja zostały ogłoszone wyniki 
konkursu wiedzy finansowej. Wybrano 36 naj- 
wyżej ocenionych prac, po trzy z każdej klasy. 
Na laureatów konkursu czekają nagrody 
i dyplomy, które zostaną niebawem rozesłane 
do szkół. Każdy uczeń biorący udział w pro-
jekcie otrzyma dyplom uczestnictwa w pro-
jekcie oraz drobny, pamiątkowy upominek. 
Dodatkowo za aktywny udział w warsztatach 
i zaangażowanie podczas opracowywania 
prac domowych uczniowie mieli możliwość 
otrzymywania SKEFiaków – umownych pie-
niędzy projektowych, które po zakończonych 
zajęciach zostaną wymienione na złotówki 

i wypłacone młodym zdolnym finansistom. 
Na nauczycielki czekają zaświadczenia 
o uczestnictwie w projekcie w charakterze 
trenera oraz wynagrodzenie za prowadzone 
zajęcia. Na zakończenie projektu nauczy-
cielki przygotowały i przekazały organiza-
torowi sprawozdania z przeprowadzonych 
zajęć, w których chętnie dzieliły się swoimi 
spostrzeżeniami – w większości były one 
bardzo zbieżne. Dostrzegły konieczność 
poruszania tematyki ekonomii wśród dzieci 
oraz duże zróżnicowanie wyjściowej wie-
dzy i doświadczeń uczniów. Rodzice, któ-
rzy do tej pory nie uznawali za konieczne 
rozmowy z dziećmi na tematy finansowo-
-ekonomiczne, w trakcie realizacji projektu 
zmieniali zdanie, gdy dzieci przygotowując 
zadania domowe, zaczęły zadawać pytania, 

dzielić się wiadomościami, a nawet udzielać 
domownikom cennych rad. Udział dzieci 
w projekcie przekonał również rodziców do 
wypłacania kieszonkowego. Bardzo cieka-
wym i cennym doświadczeniem okazały się 
samodzielne zakupy w sklepach. Okazało się, 
że w wielu przypadkach były to ich pierwsze 
samodzielne zakupy. 

Wszystkie nauczycielki uznały udział 
w projekcie za bardzo cenne doświadczenie 
i wyraziły ogromną chęć udziału w kolejnych 
edycjach projektu „Myślę, decyduję, dzia-
łam – finanse dla najmłodszych”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy  
za udział w projekcie! 

MAGDALENA NASTRABASZ
kierownik projektu
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Warsztaty z zakresu edukacji finansowej realizowane na podstawie autorskiego pakietu 
edukacyjnego pt. „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” na finiszu.
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S KEF już po raz szesnasty 
zorganizowało ogólno-

polski konkurs ekonomiczny 
„Mistrzostwa Polski Młodych 
Ekonomistów”. Konkurs, który 
na stałe zagościł wśród dzia-
łań realizowanych przez SKEF, 
kierowany jest do uczniów 
klas siódmych i ósmych szkół 
podstawowych z całej Polski. 
Od 2006 r., w szesnastu edy-
cjach konkursu, wzięło udział 
blisko 12 tys. uczniów. Co roku 
konkurs poświęcony jest innej 
tematyce z obszaru zagadnień 
ekonomiczno-finansowych 
i ma na celu edukację finan-
sową młodzieży. Temat tego-
rocznej, XVI edycji konkursu 
brzmiał: „Z cyberbezpieczeń-
stwem na TY”. W  bieżącej 
edycji konkursu wzięło udział  
241 uczniów. Najwięcej prac 
wpłynęło z  województwa dolnośląskiego 
i wielkopolskiego. Konkurs dociera nawet do 
małych miejscowości, o czym świadczą liczne 
prace konkursowe przesyłane przez uczest-
ników z  takich obszarów. Wielu nauczy-
cieli, którzy współpracują ze Stowarzysze-
niem, również propaguje i wspiera konkurs, 
zachęcając swoich uczniów do udziału. Do 
finału konkursu zostało zakwalifikowanych 
12 osób, przyznano także dwa wyróżnienia 
upoważniające do udziału w finale konkursu. 
Realizacja konkursu nie byłaby możliwa bez 
życzliwości i wielkiego wsparcia patronów 
i sponsorów konkursu.
Patronat honorowy nad XVI edycją kon-
kursu objęła Krajowa Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa.
Patronat medialny objęły: „Gazeta Bankowa”, 
„Sieci”, portal „wGospodarce.pl”, telewizja 
„wPolsce.pl”.
Sponsorzy konkursu: Fundacja Stefczyka, 
której głównym fundatorem jest Kasa Stef-
czyka, Saltus Ubezpieczenia, Fundacja Wspie-
rania Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Finaliści XVI edycji konkursu „Mistrzo-
stwa Polski Młodych Ekonomistów”:
1. Zuzanna Marciniec – Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Prze-
myślu, woj. podkarpackie

2. Urszula Lipińska – Szkoła Podstawowa nr 
28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, 
woj. mazowieckie

3. Adam Strzyż – Szkoła Podstawowa Stowa-
rzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, 
woj. podkarpackie

4. Kinga Gołaszewska – Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 13 w  Katowicach,  
woj. śląskie

5. Aleksandra Ruskowiak – Szkoła Podsta-
wowa im. S. Żeromskiego w Starym Lubo-
szu, woj. wielkopolskie

6. Jakub Lipiński – Szkoła Podstawowa nr 28 
im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, 
woj. mazowieckie

7. Paweł Włoch  –  Szkoła Podsta-
wowa im. Flagi Polskiej w  Kobułtach,  
woj. warmińsko-mazurskie

8. Aleksander Markowski – Szkoła Pod-
stawowa im.  A.  Mickiewicza w  Łebie,  
woj. pomorskie

9. Oliwia Małkiewicz – Szkoła Podstawowa 
w Trąbinie, woj. kujawsko-pomorskie

10.  Alan Sozański – Szkoła Podstawowa 
nr 10 w  Szczecinie, woj. zachodnio- 
pomorskie

11. Oliwia Kuklińska – Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 13 w  Katowicach, 
woj. śląskie

12. Marta Szczepaniak – Szkoła Podstawowa 
im. S. Żeromskiego w Starym Luboszu, 
woj. wielkopolskie

13. Gabriel Rządca – Szkoła Podstawowa nr 
6 w Kwidzynie, woj. pomorskie

14. Piotr Zwierski – Szkoła Podstawowa nr 6 
w Kwidzynie, woj. pomorskie

Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody 
pieniężne: pierwsze miejsce – 3000 PLN, dru-
gie – 2000 PLN, trzecie – 1000 PLN. Przewi-
dziano również nagrodę pieniężną w wysokości 
1000 PLN dla nauczyciela, którego uczniowie 
przesłali największą liczbę prac konkursowych 
ocenionych powyżej 40 punktów i kompletnie 
wypełnionych w częściach A, B, C. 

W  tegorocznej edycji nagrodę spe-
cjalną dla nauczyciela otrzymał Pan Grze-
gorz Zajączkowski ze Szkoły Podstawowej  
im. św. Jadwigi Śląskiej w  Żernikach 
Wrocławskich. 

Od wielu lat finał konkursu „Mistrzostwa 
Polski Młodych Ekonomistów” odbywa się 
łącznie z  finałem konkursu organizowa-
nego w  ramach projektu „Żyj finansowo! 
czyli jak zarządzać finansami w życiu oso-
bistym”, skierowanego do młodzieży szkół 
ponadpodstawowych. 

11 czerwca 2022 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Warszawie odbyły 
się finały organizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 
konkursów: „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” i „Żyj finansowo!”.

Znamy zwycięzców
corocznych konkursów SKEF
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Podczas finałów konkursów, 
poza nagrodami pieniężnych 
dla laureatów, wszyscy fina-
liści zostali obdarowani wie-
loma upominkami od sponso-
rów i  organizatora konkursu, 
czekało na nich także wiele 
innych atrakcji, np. warsztaty 
edukacyjne. W dniu 10 czerwca  
2022 r. finaliści obu konkursów 
wzięli udział w  warsztatach 
związanych z tematem cyber-
bezpieczeństwa, pt. „Socjo-
technika – co można stracić?”, 
prowadzonych przez Panią 
Ewę Domańską i Pana Kamila 
Kucia reprezentujących NASK 
Państwowy Instytut Badaw-
czy. Natomiast w  kolejnym 
dniu młodzież miała możli-
wość zapoznania się z zabez-
pieczeniami stosowanymi na 
polskich banknotach, podczas 
warsztatów prowadzonych przez Pana Sławo-
mira Fala, przedstawiciela Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Fina-
liści wzięli także udział w  warsztatach pt. 
„Co się stanie, gdy porwą nas kosmici? czyli 
po co nam ubezpieczenia”, które przepro-
wadziła Pani Aleksandra Młodak z Saltus 
Ubezpieczenia. 

W poranek 11 czerwca 2022 r. finaliści sta-
nęli do walki o zaszczytny tytuł najlepszego 
młodego ekonomisty XVI edycji konkursu 
„Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” 
oraz główną nagrodę 3000 PLN. Był to również 
czas zmagań finalistów konkursu „Żyj finan-
sowo!”, którzy przystąpili do walki o główną 
nagrodę.

Na uroczystym otwarciu finału obecni byli 
przedstawiciele Stowarzyszenia Krzewie-
nia Edukacji Finansowej: dr inż. Kazimierz 
Janiak – Prezes Zarządu SKEF i jednocześnie 
przewodniczący jury konkursu MPME, Pani 
Ewa Kruk – Członek Zarządu SKEF oraz pra-
cownicy SKEF: koordynatorzy obu konkursów 
Iwona Karmasz i Katarzyna Kołodziejczyk 
oraz Monika Marchalewska i  Waldemar 
Szkiela. Swoją obecnością na finale zaszczy-
ciła Pani Agnieszka Durska, przedstawicielka 
Polskiej Izby Ubezpieczeń, która podjęła się 
roli przewodniczącej jury konkursu „Żyj 
finansowo!”. Następnie finaliści udali się do 
sal, w których czekały na nich zestawy zadań 
finałowych. Po godzinnych zmaganiach jury 
konkursu wyłoniło zwycięzców obu konkur-
sów „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomi-
stów” i „Żyj finansowo!”. Warto wskazać, że 
podczas finałów konkursów towarzyszyło 
nam wielu znamienitych gości – przedstawi-
cieli instytucji sektorów finansowego i ubez-
pieczeniowego. Podczas rozdania nagród były 
obecne: Pani Joanna Mędrzecka  – Prezes 

Kasy Stefczyka i Pani Aleksandra Młodak – 
przedstawicielka Saltus Ubezpieczenia.

Wyniki XVI edycji konkursu „Mistrzo-
stwa Polski Młodych Ekonomistów”:
•	 I  miejsce – Urszula Lipińska ze Szkoły 

Podstawowej nr 28 im. Stefana Żeromskiego 
w Warszawie, woj. mazowieckie 

•	 II miejsce – Jakub Lipiński,  rów-
nież ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. 
Stefana Żeromskiego w  Warszawie, 
woj. mazowieckie 

•	 III miejsce – Alan Sozański ze Szkoły 
Podstawowej nr 10 w  Szczecinie, 
woj. zachodniopomorskie

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs „Żyj finansowo!” jest realizowany 
w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak 
zarządzać finansami w życiu osobistym”. Kon-
kurs organizowany jest w ramach szerszego 
projektu i jego celem jest zwiększenie efektyw-
ności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu 
racjonalnego gospodarowania finansami oso-
bistymi. W XIV edycji projektu „Żyj finansowo! 
czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” 
uczestniczyło blisko 1000 uczniów z 30 szkół 
ponadpodstawowych. Z 58 nadesłanych prac 
konkursowych jury wyłoniło 10 najlepszych. 
Jeden z finalistów z przyczyn osobistych zrezy-
gnował z udziału w finale. Jury podjęło decyzję 
o zakwalifikowaniu do finału uczestnika, który 
zajął 11. miejsce w eliminacjach.

Partnerzy i  Sponsorzy projektu i  kon-
kursu „Żyj finansowo!”: Fundacja Stefczyka, 
której głównym fundatorem jest Kasa Stef-
czyka, Polska Izba Ubezpieczeń, SALTUS 
Ubezpieczenia, Fundacja Wspierania Ubez-
pieczeń Wzajemnych, Fundacja Grzegorza 
Biereckiego „Kocham Podlasie”.

Finaliści tegorocznej edycji konkursu „Żyj 
finansowo!”:
1. Jakub Walczak – Techniczne Zakłady 

Naukowe w Częstochowie
2. Ilona Blaszyńska – Zespół Szkół 

w Jordanowie
3. Justyna Cybulska – II Liceum Ogólno-

kształcące w Wałbrzychu
4. Jan Łuba – Techniczne Zakłady Naukowe 

w Częstochowie
5. Natalia Barszcz – Liceum Ogólnokształ-

cące w Iłży
6. Wiktoria Kuźma – Zespół Szkół Ponad-

podstawowych nr 2 w Krotoszynie
7. Jan Majka – Zespół Szkół Mechanicznych 

w Poznaniu
8. Michał Tkaczyk – I Liceum Ogólnokształ-

cące w Przemyślu
9. Oliwia Kredens – Zespół Szkół w Pniewach
10. Łukasz Klukowski – Zespół Szkół Zawodo-

wych i Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Ostródzie

Laureaci X edycji konkursu „Żyj 
finansowo!”:
•	 I miejsce zajął Jakub Walczak z Technicz-

nych Zakładów Naukowych w Częstocho-
wie i zdobył nagrodę pieniężną w kwocie 
2000 PLN

•	 II miejsce zajęła Ilona Blaszyńska 
z Zespołu Szkół w Jordanowie i zdobyła 
nagrodę pieniężną w kwocie 1500 PLN

•	 III miejsce zdobyła Wiktoria Kuźma 
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 
w Krotoszynie i zdobyła nagrodę pieniężną 
w kwocie 1000 PLN

Serdecznie gratulujemy!

Wszyscy finaliści otrzymali również 
nagrody rzeczowe. Zakończenie uświetniła 
wspólna kolacja integracyjna.
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XXIV Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 
Organowej w Pelplinie

M iędzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w katedrze w Pelpli-
nie odbywa się od 1999 r. Od wielu lat jest w grupie największych 

przedsięwzięć kulturalnych tego typu w Polsce i w Europie, skupiających 
artystów i słuchaczy z całego świata. To zarazem (od początku istnie-
nia!) największe i najważniejsze wydarzenie o takim profilu w diecezji 
pelplińskiej i na całym Kociewiu. 

Podczas koncertów prezentowana jest światowa literatura muzyczna 
wszystkich epok, dlatego każdy znajdzie coś, co wyniesie na długo 
z tych wydarzeń. Koncerty mają charakter solowy, kameralny, wokalny, 

chóralny, symfoniczny. Na koncie festiwalu jest także wiele prawyko-
nań, debiutów, promocji młodych talentów.

Obecnie organizatorem głównym festiwalu jest działająca 
od 2003 r. Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure, a jego dyrekto-
rem i pomysłodawcą od początku istnienia jest aktywnie koncertujący 
na całym świecie organista Gedymin Grubba.

***
Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. Szczegóły na stronach 

www.pelplin.org.pl oraz www.faure.org.pl. 

Już po raz dwudziesty czwarty w  Pelplinie odbywa się 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Impreza, której 
mecenasem jest Fundacja Stefczyka, to cykl letnich koncertów, 
które swoją obecnością uświetniają najbardziej utalentowani 
organiści na świecie. Festiwalowi towarzyszą XXIV Mariackie 
Wieczory Kameralne w bazylice Mariackiej w Koronowie i liczne 
koncerty dodatkowe w wielu miejscowościach.

IMPREZA TOWARZYSZĄCA: XXIV Mariackie Wieczory Kameralne w bazylice 
Mariackiej w Koronowie, niedziele, godz. 19.00
10 LIPCA: Ernis 
Asanaliev – skrzypce 
(Kirgistan) i Johannes 
Skudlik – organy 
(Niemcy)

24 LIPCA: Jolanta 
Grzona – sopran 
(Lubichowo) i Zbigniew 
Gach – organy (Słupsk)

7 SIERPNIA: Róża 
Lorenc – skrzypce 
(Warszawa) i Wiktor 
Brzuchacz – organy 
(Legionowo)

21 SIERPNIA: Katarzyna 
Bierecka – sopran 
(Gdynia) i Gedymin 
Grubba – organy 
(Gdańsk)
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XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
w katedrze w Pelplinie, 6 lipca – 31 sierpnia 2022 (środy), 
godz. 19.00
6 LIPCA: Gedymin Grubba – organy (Gdańsk) 
Ernis Asanaliev – skrzypce (Kirgistan)

13 LIPCA: Thomas Fielding – organy (USA)

20 LIPCA: Kurt Ison – organy (Australia)

27 LIPCA: The Nordic Organduo: JeeYoung Park – organy 
(Korea Południowa) i Abram Bezuijen – organy (Norwegia)

3 SIERPNIA:  
Ugo Spanu – organy (Sardynia)  
Ach Duo: Aleksander Pankowski vel Jankowski – 
gitara (Katowice) i Noemi Hańczyk – harfa 
(Wrocław)

10 SIERPNIA: Dmitry Morozov – organy 
(Ukraina)

17 SIERPNIA: OGRÓD BISKUPI 
PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW  
GMINY PELPLIN:

Zespół Chrust

TrombQuartet (Poznań)

24 SIERPNIA: Luc Ponet – organy 
(Belgia)

31 SIERPNIA: Giulio Mercati – organy 
(Włochy) 
Zespół Muzyki Dawnej „Filatura di 
Musica” – flet, flet traverso, skrzypce, 
viola da gamba, wirginał (Łódź)

Koncerty towarzyszące:
25 CZERWCA: Lębork-Mosty, kościół św. Brata Alberta, 
godz. 18.30, Katarzyna Bierecka – sopran (Gdynia)*

26 CZERWCA: Żalno, kościół MB Nieustającej Pomocy, 
godz. 12.15, Katarzyna Bierecka – sopran (Gdynia)*

26 CZERWCA: Przeczno, kościół Podwyższenia Krzyża 
Świętego, godz. 16.00, Johannes Skudlik – organy (Niemcy)

26 CZERWCA: Banino, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, 
godz. 17.45, Tatiana Szczepankiewicz – sopran, 
Błażej Maliszewski – altówka (Kartuzy)*

3 LIPCA: Zapceń, kościół Chrystusa Króla, godz. 11.45,  
Paweł Gruba – bazuna koncertowa (Żukowo)*

3 LIPCA: Człuchów, kościół św. Jakuba Apostoła, godz. 17.00, 
Paweł Gruba – bazuna koncertowa (Żukowo)*

9 LIPCA: Nakło nad Notecią, kościół św. Stanisława BM, 
godz. 17.30, Ernis Asanaliev – skrzypce (Kirgistan), 
Johannes Skudlik – organy (Niemcy)

10 LIPCA: Dębowo, kościół św. Michała Archanioła, 
godz. 10.45, Ernis Asanaliev – skrzypce (Kirgistan)*

17 LIPCA: Czarna Dąbrówka, kościół św. Stanisława Kostki, 
godz. 11.00, Katarzyna Bierecka – sopran (Gdynia)*

17 LIPCA: Goręczyno, kościół Trójcy Świętej i Wszystkich 
Świętych, godz. 16.00, Katarzyna Bierecka – sopran (Gdynia)*

24 LIPCA: Lubichowo, kościół św. Jakuba Apostoła Starszego, 
godz. 12.30, Jolanta Grzona – sopran (Lubichowo), Zbigniew 
Gach – organy (Słupsk)

13 SIERPNIA: Łęgowo, sanktuarium, godz. 18.45, Dmitry 
Morozov – organy (Ukraina)

15 SIERPNIA: Hopowo, kościół Nawiedzenia NMP, godz. 18.00, 
Katarzyna Bierecka – sopran (Gdynia)*

21 SIERPNIA: Osie, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, 
godz. 11.00, Katarzyna Bierecka – sopran (Gdynia)*

28 SIERPNIA: Lubichowo, kościół św. Jakuba Apostoła 
Starszego, godz. 12.15, Katarzyna Bierecka – sopran (Gdynia)*

28 SIERPNIA: Sulęczyno, kościół Trójcy Świętej, godz. 18.45, 
Katarzyna Bierecka – sopran (Gdynia)*

4 WRZEŚNIA: Jeleńcz, kościół Chrystusa Króla, godz. 12.00, 
Ewelina Głowińska – sopran (Toruń)*

4 WRZEŚNIA: Kołczygłowy, kościół Chrystusa Króla, 
godz. 16.45, Ewelina Głowińska – sopran (Toruń)*

* Gedymin Grubba – organy
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W trosce o utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z chęci infor-
mowania Członków o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka oraz zgod-
nie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka przed-
stawia informację dotyczącą działań Zarządu Kasy w maju 2022 roku.

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej Kasie

W maju posiedzenia Zarządu Spółdziel-
czej Kasy Oszczędnościowo-Kredyto-
wej im. Franciszka Stefczyka odbyły się 
pięć razy:
– 4 maja,
– 10 maja,
– 17 maja,
– 25 maja,
– 31 maja.
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: 
 ○ zakup żywności dla żołnierzy walczą-
cych w Ukrainie – współpraca z Fun-
dacją Marcina Gortata MG13;

 ○ przekazanie darowizny rzeczowej 
w postaci artykułów medycznych oraz 
najpotrzebniejszych rzeczy dla osób 
znajdujących się w Ukrainie – akcja 
organizowana przez konsula Ukrainy 
w Gdańsku;

 ○ dofinansowanie organizacji jubileuszu 
dla czcicieli Matki Bożej Pompejańskiej 
organizowanego przez Fundację Kró-
lowej Różańca Świętego;

 ○ dofinansowanie pobytu trojga dzieci 
z Ukrainy w przedszkolu; 

 ○ dofinansowanie organizacji wydarzeń: 
– XXII Festiwal Kalejdoskop Form 

Muzycznych im. Marii Fołtyn, 
– XXIII Muzyczny Rok dla Pomorza 

2022, 

– „Nie ma wolności bez solidar-
ności”  – koncert słowno-mu-
zyczny w 30. rocznicę pierwszej 
pielgrzymki Jana Pawła II do 
Trójmiasta i 40. rocznicę delega-
lizacji Związków Zawodowych 
„Solidarność” (termin realizacji: 
12 czerwca 2022, miejsce realiza-
cji: Historyczna Sala BHP Stoczni 
Gdańskiej) – organizowany przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru 
Otwartego;

 ○ wsparcie Fundacji „Bajkowa Fabryka 
Nadziei” przy organizacji Dnia Dziecka 
dla najmłodszych pacjentów szpitala 
onkologicznego w Białymstoku;

b) sytuacji w placówkach sprzedażowych 
z uwzględnieniem aspektu dotyczą-
cego budowania i umacniania więzi 
członkowskiej, a także jeszcze lepszego 
reagowania na potrzeby Członków 
Kasy.

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

tych wzorów następujących druków: 
 Dprotokół zdawczo-odbiorczy przeka-
zania dokumentacji do Ogólnej Skład-
nicy Akt,
 D lista kontrolna w  celu weryfikacji 
tożsamości,
 Dzatwierdzenie Wyciągu Tabeli Prowizji 
i Opłat dla kart Visa do ZNC,
 D regulamin promocji Karta Visa 
Wielowalutowa,
 Dumowa kredytu wysokokwotowego 
zabezpieczonego hipoteką,
 Dumowa kredytu inwestycyjnego  
III Sektor,
 Dumowa o linię obrotową III Sektor,
 Dumowa kredytu wysokokwotowego 
gospodarczego,
 Dumowa kredytu wysokokwotowego 
niekonsumenckiego,
 Dumowa pożyczki gospodarczej;

b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i  parametrów następujących 
produktów:
 DPożyczka Gotówkowa,
 DPożyczka 13-stka – wprowadzenie do 
oferty Kasy nowego produktu z jed-
noczesnym wycofaniem Pożyczki na 
Nowe,
 De-LOKATA KAPITALNA,
 De-Lokata Witaj w Kasie,
 DLOKATA KAPITALNA,
 DLokata na nowe środki PLUS,
 DLokata Witaj w Kasie,
 DLokata na nowe środki,
 DPożyczka Gotówkowa,
 DRachunek e-Parlamentarzysta;

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

d) zatwierdzenie Tabeli Prowizji i Opłat 
dla kart Visa;

e) zatwierdzenia dokumentacji i  pro-
cedur regulujących pracę w  Kasie 
Stefczyka: PR02.04.01/01 Uzyskanie 
i obsługa członkostwa w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka; PR11.06/01 
Polityka Przeciwdziałania Naduży-
ciom w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 

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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Stefczyka; PR19/01 Przygotowanie 
i przekazywanie informacji zarząd-
czej w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka w Gdyni – wyd. XXI;

f) zwołania Zebrania Grupy Członkow-
skiej Okręgu Lubelskiego, Małopol-
skiego, Mazowieckiego, Mazurskiego, 
Pomorskiego, Północnego, Zachod-
niopomorskiego, Śląskiego, Zachod-
niego, Wielkopolskiego, Centralnego 
i Podkarpackiego; 

g) zwołania Zwyczajnego Zebrania 
Przedstawicieli SKOK im. Franciszka 
Stefczyka. 

Komitet Audytu SKOK im. Franciszka 
Stefczyka 
W dniu 17 maja odbyło się posiedzenie 
Komitetu Audytu Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka, podczas których omó-
wiono dokumenty będące przedmiotem 
obrad najbliższej Rady Nadzorczej SKOK 
im. Franciszka Stefczyka. Odbyło się rów-
nież spotkanie z  kluczowym biegłym 
rewidentem badającym sprawozdanie 
finansowe SKOK im. Franciszka Stef-
czyka za 2021 rok.

Rada Nadzorcza SKOK im. Franciszka 
Stefczyka
W dniu 24 maja odbyło się posiedzenie 
Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka, na którym:
1. podjęto uchwałę w  przedmiocie 

przyjęcia Sprawozdania niezależ-
nego biegłego rewidenta z  badania 
rocznego sprawozdania finansowego 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
z siedzibą w Gdyni za rok obrotowy od 
dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021;

2. podjęto uchwałę w  przedmiocie 
przyjęcia oraz rekomendacji Zwy-
czajnemu Zebraniu Przedstawicieli 
Sprawozdania Zarządu z  działal-
ności jednostki i  Sprawozdania 
finansowego SKOK im. Franciszka 
Stefczyka za 2021 r. wraz ze Spra-
wozdaniem niezależnego biegłego 
rewidenta z badania rocznego spra-
wozdania finansowego Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka z siedzibą 
w  Gdyni za rok obrotowy od dnia 
1.01.2021 do dnia 31.12.2021; 

3. podjęto uchwałę w przedmiocie reko-
mendacji Zwyczajnemu Zebraniu 
Przedstawicieli udzielenia Członkom 

Zarządu SKOK im. Franciszka Stef-
czyka absolutorium za 2021 r.;

4. podjęto uchwałę w  przedmiocie 
zatwierdzenia Sprawozdania Rady 
Nadzorczej SKOK im. Franciszka Stef-
czyka za 2021 r.;

5. podjęto uchwałę w  przedmiocie 
zatwierdzenia „Sprawozdania z funk-
cjonowania systemu zarządzania 
ryzykiem braku zgodności w  SKOK  
im. Franciszka Stefczyka”;

6. dokonano okresowej oceny adekwat-
ności, efektywności i  skuteczności 
systemu kontroli wewnętrznej i jego 
wybranych elementów w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka oraz podjęcie 
uchwały w tym zakresie;

7. omówiono roczną ocenę skuteczno-
ści i adekwatności polityk zarządza-
nia ryzykiem na podstawie informacji 
Zarządu Kasy;

8. dokonano oceny stosowania przez 
SKOK im. Franciszka Stefczyka zasad 
wynikających z „Zasad Ładu Korpora-
cyjnego dla instytucji nadzorowanych” 
i podjęcie uchwały w tym zakresie;

9. dokonano rocznej oceny skuteczności 
i  adekwatności Systemu Informacji 
Zarządczej i podjęcie uchwały w tym 
zakresie.

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)



Oprocentowanie nawet

w skali roku!

6%

 

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

Jeden Członek Kasy może posiadać dwie aktywne LOKATY KAPITALNE założone w placówce lub przez infolinię oraz 
dwie założone w bankowości elektronicznej (e-LOKATA KAPITALNA) na każdy z dostępnych okresów trwania lokaty.

Złóż wniosek:

online w placówce przez telefon

Możesz ulokować  
od 300 zł do 200 000 zł!

Lokata Kapitalna na 12 miesięcy
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Oprocentowanie nawet

w skali roku!

6%

 

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

Jeden Członek Kasy może posiadać dwie aktywne LOKATY KAPITALNE założone w placówce lub przez infolinię oraz 
dwie założone w bankowości elektronicznej (e-LOKATA KAPITALNA) na każdy z dostępnych okresów trwania lokaty.

Złóż wniosek:

online w placówce przez telefon

Możesz ulokować  
od 300 zł do 200 000 zł!

Lokata Kapitalna na 12 miesięcy

P iękna pogoda przynosi odprężenie i roz-
luźnienie, a myśl o wakacjach kojarzy się 

przede wszystkim z  odpoczynkiem i  dobrą 
zabawą. Warto jednakże pamiętać, że za spo-
kojnym spędzeniem urlopu stoi wcześniejsze 
racjonalne i odpowiedzialne zaplanowanie tego 
czasu. Każdemu może przydarzyć się niespo-
dziewana sytuacja, która zepsuje nawet najlep-
sze zagraniczne wyjazdy. Rozsądnie spakowanie 
walizki, ubezpieczenie zdrowotne, zabezpiecze-
nie domu na czas nieobecności, zapewnienie 
opieki zwierzakom, jeśli nie zabieramy ich ze 
sobą – to tylko niektóre ze spraw, które powin-
niśmy załatwić jeszcze przez wyjazdem.

Nie można zapominać, że podczas urlopu 
może zdarzyć się konieczność uzyskania 
szybkiego dostępu do naszych pieniędzy. 
Warto wziąć pod uwagę choćby wypadek 
samochodowy, kradzież, nieumyślne znisz-
czenie mienia hotelowego, konieczność pilnej 
wizyty lekarskiej czy po prostu zwykłą chęć 

wydania większej ilości pieniędzy na zwiedza-
nie czy pamiątki z nowych miejsc. To wszystko 
zapewni karta Visa wielowalutowa od Kasy 
Stefczyka.

Karta Visa wielowalutowa to doskonałe 
rozwiązanie dla tych osób, które będą musiały 
dokonać płatności i wypłat gotówki za gra-
nicą. Karta pozwoli wykonać te operacje bez 
żadnych dodatkowych kosztów związanych 
z przewalutowaniem. Jedyny koszt, jaki wiąże 
się z jej posiadaniem, to jednorazowa opłata za 
jej wydanie w wysokości 20 zł. Z kartą można 
dokonywać bezpiecznych płatności i wypłat 
z bankomatów nie tylko w Europie, lecz także 
na całym świecie. Klienci mogą także płacić za 
zakupy i usługi zbliżeniowo lub przez Inter-
net oraz wykonywać płatności mobilne dzięki 
aplikacji Google Pay dostępnej dla telefonów 
z systemem Android. 

Kartę VISA wielowalutową mogą posia-
dać 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 min. 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 cieszyć się 

możliwościami, jakie daje karta Visa wielowa-
lutowa? 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.

Sezon zagranicznych wyjazdów w pełni. Warto z niego skorzystać i gromadzić 
piękne wspomnienia. Podczas letniego wypoczynku warto także oszczędzić 
sobie stresu i zapewnić bezpieczne dokonywanie płatności i wypłaty gotówki 
za granicą bez kosztów związanych z przewalutowaniem. To wszystko zapewni 
karta Visa wielowalutowa od Kasy Stefczyka.

Urlop za granicą? Pamiętaj
o dostępie do swoich środków



Kasa Stefczyka otrzymała od redakcji Forum Biznesu wyróżnienie Polska Dobra Marka 2021 i Super Marka 2021 - Jakość, Zaufanie, Renoma 
w kategorii „Instytucje finansowe” oraz wyróżnienie złoty Laur Klienta 2022 w ogólnopolskim plebiscycie popularności produktów i usług Laur 
Klienta. 
Pożyczka dostępna w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. Okres spłaty wynosi 48 miesięcy. Decyzja kredytowa zależy od indy-
widualnej oceny zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 1.05.2022 r. dla Pożyczki Zaratka ze stałym oprocentowaniem: Całkowita kwota kredytu wynosi 4000,00 zł. 
Stała roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł / 0%) wynosi 8,90%. Rzeczywi-
sta roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,27%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 99,38 zł oraz ostat-
nia, 48. rata: 99,58 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 4770,44 zł, w tym odsetki: 770,44 zł.

Pożyczka Zaratka 
ze STAŁYM 

OPROCENTOWANIEM

prowizji

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

RRSO: 
9,27%
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O statnie miesiące pokazały wszystkim 
konsumentom, że czas przyjrzeć się 

swoim wydatkom i dokładnie rozplanować 
najbliższe miesiące. Niestety nawet w najle-
piej opracowanym budżecie, który powinien 
przewidywać pieniądze na dodatkowe zakupy, 
mogą znaleźć się luki – zwłaszcza gdy sytu-
acja na świecie jest tak zmienna. Wyjątkowo 
atrakcyjne warunki dla pożyczko- i kredyto-
biorców, jakie obserwowaliśmy w minionych 
latach, niestety już nie wrócą. Za nami już 
kilka podwyżek stóp procentowych, nieko-
rzystne zmiany kursu złotówki wobec dolara 
i euro, prognozowany kryzys żywnościowy 
oraz podwyżki cen wielu artykułów, w tym 
tych najbardziej podstawowych typu żywność, 
materiały opałowe czy paliwo.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak 
odpowiednio przygotować się do zmian, 
które już nadeszły. Warto rozważyć zmianę 
tradycyjnego systemu ogrzewania węglem czy 
ekogroszkiem na ekologiczny, np. zainwesto-
wać w panele słoneczne. Rezygnacja z jazdy 
samochodem może przyczynić się do poprawy 

Ostatnie lata i miesiące to czas trudnych doświadczeń. Pandemia koronawirusa, rosną-
ca inflacja, podwyżki stóp procentowych oraz konflikt zbrojny w Ukrainie to czynniki 
wpływające na spadek poczucia bezpieczeństwa obywateli. W tak niepewnych czasach 
warto stawiać na pewne rozwiązania. Pożyczka Gotówkowa ze stałym oprocentowa-
niem (RRSO: 28,13%) od Kasy Stefczyka to gwarancja stałej raty.

Atuty produktu:
•	stałe oprocentowanie
•	kwota pożyczki: nawet do 50 000 zł
•	okres spłaty pożyczki: nawet  

60 miesięcy
•	pieniądze na koncie Klienta nawet 

w dniu złożenia wniosku
•	szybka wstępna decyzja kredytowa

W dobie rosnącej inflacji postaw
na stałą wysokość raty!

naszej kondycji oraz zdrowia, a dodatkowo 
przysłuży się temu ograniczenie niektórych 
niezdrowych, a drożejących produktów, typu 
słodycze czy alkohol i  inne używki. Mimo 
wszystko mogą zdarzyć się inne nieprzewi-
dziane, nieprzyjemne wydarzenia, typu zala-
nie mieszkania, awaria sprzętu, choroba bli-
skiej nam osoby czy te radosne, jak np. wesele 
czy jubileusz w rodzinie, na które będziemy 
potrzebowali zastrzyku gotówki. Ważne jest 
wtedy, by zaciągnięte przez nas zobowiąza-
nie finansowe nie dostarczało dodatkowego 
stresu w postaci rosnącej wysokości raty,

Nadszedł zatem czas przystosowywania 
się do nowych realiów, a  swoich Klientów 
wspierać w tym będzie Kasa Stefczyka, która 
przygotowała nową ofertę pożyczki gotów-
kowej, w  której podstawą jest stałe opro-
centowanie, a co za tym idzie – niezmienna 
wysokość raty. Pożyczka Gotówkowa ze sta-
łym oprocentowaniem (RRSO: 28,13%) kie-
rowana jest do Klientów, którzy obawiają się 
wzrostu wysokości miesięcznej raty. Uzyskane 
środki mogą przeznaczyć na dowolny cel i nie 

muszą obawiać się nadszarpnięcia domowego 
budżetu w  przypadku podniesienia stóp 
procentowych.

Odwiedź jedną z placówek Kasy Stefczyka, 
złóż wniosek online na www.kasastefczyka.pl 
albo zadzwoń na infolinię: 801 600 100 i prze-
konaj się, o ile mniej stresu jest ze stałą ratą co 
miesiąc. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę 
oprocentowania. Konto oznacza rachunek 
płatniczy. Decyzja kredytowa zależy od indy-
widualnej oceny zdolności kredytowej.

Kasa Stefczyka otrzymała od redakcji Forum Biznesu wyróżnienie Polska Dobra Marka 2021 i Super Marka 2021 - Jakość, Zaufanie, Renoma 
w kategorii „Instytucje finansowe” oraz wyróżnienie złoty Laur Klienta 2022 w ogólnopolskim plebiscycie popularności produktów i usług Laur 
Klienta. 
Pożyczka dostępna w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. Okres spłaty wynosi 48 miesięcy. Decyzja kredytowa zależy od indy-
widualnej oceny zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 1.05.2022 r. dla Pożyczki Zaratka ze stałym oprocentowaniem: Całkowita kwota kredytu wynosi 4000,00 zł. 
Stała roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł / 0%) wynosi 8,90%. Rzeczywi-
sta roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,27%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 99,38 zł oraz ostat-
nia, 48. rata: 99,58 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 4770,44 zł, w tym odsetki: 770,44 zł.

Pożyczka Zaratka 
ze STAŁYM 

OPROCENTOWANIEM

prowizji

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

RRSO: 
9,27%
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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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W 1348 r. nastąpiła inkorporacja Śląska do Korony Królestwa Czech, 
następnie w 1526 r. znalazł się on pod panowaniem monarchii 

Habsburgów. Habsburskie rządy na Śląsku trwały aż do wojen śląskich 
toczonych (z przerwami) w latach 1740–1763. Wskutek starć między 
Habsburgami i Hohenzollernami Śląsk następnie został przyłączony do 
Królestwa Prus, a w 1871 r. wszedł już w skład Cesarstwa Niemieckiego.

Wraz z końcem I wojny światowej, w listopadzie 1918 r., po 123 latach 
zaborów na mapy Europy powróciła Rzeczpospolita Polska. Jednym 
z postanowień traktatu wersalskiego była decyzja o zorganizowaniu 
na Górnym Śląsku plebiscytu, na podstawie którego rozstrzygnięta 
zostałaby kwestia przynależności państwowej Górnego Śląska. Zanim 
jednak ogłoszono plebiscyt, doszło do dwóch powstań śląskich: w 1919 
i 1920 r. Pierwsze wybuchło w sierpniu 1919 r. w reakcji na terror i repre-
sje niemieckie, zakończyło się jednak klęską i powstańcy schronić się 
musieli na terenie Polski. Rok później miało miejsce drugie powstanie 
śląskie, którego głównym celem było usunięcie z obszaru plebiscytowego 
niemieckich organów bezpieczeństwa oraz utworzenie mieszanej policji 
polsko-niemieckiej opartej na zasadzie parytetu. Powstanie to zakończyło 
się sukcesem, jako jedna z jedynie czterech udanych polskich insurekcji.

Plebiscyt ostatecznie przeprowadzony został 21 marca 1921 r. Wpro-
wadzone do zasad plebiscytu dopuszczenie do głosu także osób, które 
wcześniej wyemigrowały ze Śląska, choć w założeniu miało zapewnić 
Polakom większą liczbę głosów, podziałało przeciwnie: strona niemiecka 
ściągnęła blisko 200 tys. emigrantów dawniej zamieszkujących te tereny 
i ok. 90% emigrantów głosowało za przynależnością Górnego Śląska  
do Niemiec. W efekcie tylko 40,3% ludności uprawnionej do głosowania 
opowiedziało się za Polską.

Obie strony konfliktu od początku przygotowywały się do reakcji 
w razie niekorzystnych dla nich wyników plebiscytu. Kiedy Międzynaro-
dowa Komisja Rządowo-Plebiscytowa ogłosiła swoje propozycje podziału 
Górnego Śląska, zdecydowanie niekorzystne dla Polaków, wzburzenie 
zwolenników przyłączenia do Polski było ogromne. Na znak protestu 
Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska zintensyfikowała przygoto-
wania powstańcze i mimo braku zgody Ministerstwa Spraw Wojskowych 
II RP, w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. rozpoczęły się walki. Kierował nimi 
Wojciech Korfanty, wieloletni działacz narodowy i polityczny na Śląsku. 
Szybkość ataku śląskiego POW zaskoczyła przeciwnika, co pozwoliło 
zająć powstańcom znaczną część terenu plebiscytowego. Zwolennicy 
przynależności do Niemiec podjęli jednak kontrofensywę i walki roz-
gorzały na dobre. W takiej sytuacji ani władze II RP, ani władze Niemiec 
nie mogły już dłużej udawać, że są jedynie neutralnymi stronami, i razem 
z mocarstwami alianckimi doprowadziły do rozejmu i w toku rozmów 
wytyczenia nowej linii granicznej, ostatecznie dużo bardziej korzystnej 
dla Polski niż wyniki plebiscytu. Decyzją Konferencji Ambasadorów 
w Paryżu z 20 października 1921 r. II RP otrzymała 30% terytorium 
Górnego Śląska, ale z 46% ludności i zdecydowaną większością 
obiektów przemysłowych. W Polsce znalazły się m.in. Katowice, 
Świętochłowice, Królewska Huta (obecny Chorzów), Rybnik, Lubli-
niec, Tarnowskie Góry i Pszczyna. 15 czerwca 1922 r. Komisja Między- 
sojusznicza zawiadomiła rządy Polski i Niemiec, że w ciągu miesiąca 
powinny objąć przyznane im terytoria Górnego Śląska.

Przejmowanie kolejnych terenów dokonywane było w kilku eta-
pach. 19 czerwca na katowickim Rynku odbyła się parada wchodzących 
w skład wojsk alianckich oddziałów francuskich i ich wymarsz z Kato-
wic, zorganizowana na okoliczność podpisania aktu polsko-francuskiego 

o przejęciu powiatu katowickiego. Uroczystość powitania Wojska Pol-
skiego odbyła się 20 czerwca. Polskie oddziały zostały powitane na 
moście w Szopienicach przez tłumy ludzi, wśród nich byli wojewoda 
śląski Józef Rymer i działacz narodowy i dyktator III powstania śląskiego 
Wojciech Korfanty. Oddziały polskiej kawalerii pod wodzą gen. Stani-
sława Szeptyckiego przeszły w kilkukilometrowej defiladzie do rynku 
w Katowicach, przechodząc po drodze przez ustawione i udekorowane 
bramy triumfalne.

Uroczystość zjednoczenia Górnego Śląska z Polską przez symbo-
liczne przejęcie ziemi śląskiej przez rząd RP odbyła się w Katowicach 
16 lipca 1922 r. Podpisano wówczas Akt Objęcia Górnego Śląska przez 
Polskę. Późniejsza, sierpniowa wizyta na Górnym Śląsku naczelnika 
państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego, rozpoczęła kolejny okres 
państwowości polskiej w części Górnego Śląska. We wrześniu odbyły 
się wybory do Sejmu Śląskiego, którego funkcjonowanie w ramach auto-
nomii śląskiej zagwarantowała ustawa konstytucyjna. Autonomiczne 
województwo śląskie z Sejmem Śląskim i Skarbem Śląskim stanowiło 
nieodłączną część Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie przejściowym, do 
1937 r., obowiązywały tam prawa gwarantowane ludności polskiej i nie-
mieckiej na całym Górnym Śląsku przez polsko-niemiecką konwencję 
genewską z 15 maja 1922 r.
Źródło: muzhp.pl

 Akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski w 1922 r. 

100 lat temu, 16 lipca 1922 r., podpisano w Katowicach akt przyłączenia części 
Górnego Śląska do Polski. 

Po niemal 600 latach część 
Górnego Śląska wróciła do Polski
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29 lipca 1942 – 80 lat temu zmarł 
w Krakowie Wojciech Kossak, czo-
łowy reprezentant nurtu malar-
stwa historycznego i batalistycz-
nego. Urodził się w 1856. Był synem 
malarza Juliusza Kossaka – u niego po-
bierał pierwsze nauki. W latach 1871–
1873 studiował w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych. W okresie 1873–1877 
kontynuował naukę w  Akademii 
Monachijskiej i paryskiej École des  
Beaux-Arts. W 1909 wszedł w skład 
dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, którego prezesem został 
w 1913. Funkcję tę piastował do 1916, 
wtedy został mianowany profesorem 
Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Maniera malarska Kossaka ukształto-
wała się pod wpływem twórczości ojca 
i Józefa Brandta. Dzięki gruntownemu 
wykształceniu akademickiemu znako-
micie opanował warsztat malarski, co 
pozwoliło mu na swobodne posługiwa-
nie się konwencją realistyczną. Studia 
techniczne uzupełniał rzetelnymi ba-
daniami na temat uzbrojenia i mun-
durów. Efektem były naturalistycznie 
przedstawione, bardzo dynamiczne 
sceny bitewne, w których artysta ce-
lował. Współtworzył cztery wielkie 
panoramy historyczne, przedstawia-
jące bitwę pod Racławicami, Berezyną 
i pod piramidami. Czwarta, przedsta-
wiające szarżę w wąwozie Somosier-
ra, pozostała w fazie szkiców. Ważny 
w jego twórczości jest wątek patrio-
tyczny; dużo prac poświęcił przed-
stawieniom powstania listopadowego 
(Noc Listopadowa, 1898; Sowiński na 
szańcach Woli, 1922; Olszynka Gro-
chowska, 1886–1887). Wiele uwagi 
poświęcał epopei napoleońskiej (Po-
wrót Napoleona z Rosji, 1904) i histo-
rii II RP (Zaślubiny Polski z morzem, 
1930). Przez całe życie tworzy liczne 
portrety, m.in. swoich sławnych có-
rek: Magdaleny Samozwaniec i Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Źródło: muzhp.pl/ML

7 lipca 1572 – 450 lat temu zmarł 
Zygmunt II August, ostatni z mę-
skiej linii Jagiellonów (ur. 1520). 
Jego panowanie dobrze zapisało się 
w  dziejach państwa polskiego. Był 
synem Zygmunta I Starego i Bony Sfo-
rzy. Wybrany na króla jeszcze za życia 
swego ojca w lutym 1530, samodzielne 
rządy przejął po jego śmierci w 1548. 
Panująca za jego rządów tolerancja 
religijna przyciągała represjonowa-
nych w innych krajach braci czeskich, 
kalwinów i luteranów, którzy w poszu-
kiwaniu schronienia osiedlali się na 
ziemiach polskich. Najdonioślejszym 
dokonaniem Zygmunta II było dopro-
wadzenie do unii realnej z Litwą, za-
wartej 4 lipca 1569 w Lublinie. W ten 
sposób powstała Rzeczpospolita Oboj-
ga Narodów – unikalny w skali całej 
Europy model państwowości, umożli-
wiający pokojową koegzystencją wie-
lu kultur. Zygmunt II odnosił również 
sukcesy na arenie międzynarodowej. 
W 1561 nastąpiła sekularyzacja inf-
lanckiego państwa Kawalerów Mieczo-
wych. W Wilnie doszło do podpisania 
układu między Gottardem Kettlerem 
(ostatnim wielkim mistrzem zakonu) 
a polskim monarchą. Na podstawie 
tego porozumienia tereny dawnego 
państwa zakonnego zostały podzie-
lone na dwie części: przyłączone do 
Rzeczypospolitej Inflanty właściwe 
oraz Kurlandię, która pod dziedzicz-
ną władzą Kettlera stała się lennem 
Korony Polskiej. Powodzeniem za-
kończyły się także próby podporząd-
kowania Polsce Gdańska. Stało się to 
ostatecznie w 1570 (tzw. konstytucje 
Karnkowskiego). Zygmunt II, choć był 
trzykrotnie żonaty, nie doczekał się 
męskiego potomka, który zapewniłby 
ciągłość dynastii. Zmarł 7 lipca 1572 
w Knyszynie na Podlasiu.
Źródło: muzhp.pl/MP
Na zdjęciu: portret Zygmunta II Au-
gusta, warsztat Lucasa Cranacha,  
ok. 1555

9 lipca 1947  – 75 lat temu rząd 
polski na polecenie władz sowiec-
kich odrzucił propozycję udziału 
w planie Marshalla. Po zakończe-
niu II wojny światowej wiele państw 
europejskich, w  tym Polska, było 
zrujnowanych. Kryzys ekonomicz-
ny mógł stworzyć podatny grunt 
dla dalszych ideowych i  politycz-
nych zwycięstw komunizmu. Stany 
Zjednoczone, chcąc temu zaradzić, 
przedstawiły 5 czerwca 1947 na Uni-
wersytecie Harvarda plan pomocy 
gospodarczej dla Starego Konty-
nentu. Jej treść zredagował ówcze-
sny amerykański sekretarz stanu,  
gen. George Marshall. Na 12 lipca 1947 
zaplanowano zwołanie międzynaro-
dowej konferencji przygotowawczej 
w Paryżu. Miały w niej wziąć udział 
prawie wszystkie kraje europejskie; 
zaproszenia wysłano również do tych, 
które po 1945 znalazły się w strefie 
wpływów ZSRR. Pierwsze reakcje 
polskiego rządu na założenia planu 
były pozytywne, ale po kilku dniach 
na skutek nacisków Moskwy, obawia-
jącej się o swoje wpływy, zmieniły się 
diametralnie. 9  lipca 1947 premier 
Józef Cyrankiewicz musiał odmówić 
wyjazdu polskiej delegacji do stolicy 
Francji. Również Czechosłowacja i Ju-
gosławia musiały się wycofać. Trudno 
dziś oszacować straty, jakie poniosły 
Polska i inne państwa bloku wschod-
niego, które nie wzięły udziału w pla-
nie Marshalla. Jego realizacja ruszyła 
w 1948. Z 17 mld dolarów, które rząd 
amerykański przeznaczył dla Starego 
Kontynentu, wykorzystano 13,5 mld 
dol. Największymi beneficjentami 
planu okazały się Wielka Brytania 
(3,5 mld dol.), Francja (2,7 mld dol.), 
a w dalszej kolejności Włochy (1,5 mld 
dol.) i Niemcy Zachodnie (1,5 mld dol).
Źródło: muzhp.pl/ Paweł Cichocki
Na zdjęciu: jeden z plakatów promują-
cych plan Marshalla w Europie, 1950, 
autor: E. Spreckmeester
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U rodził się pomiędzy rokiem 1370 a 1373, 
jako syn Włodzimierza z rodu Dołęgów. 

Ród Włodkowiców miał posiadłości ziemskie 
w  ziemi dobrzyńskiej. Paweł ukończył szko-
łę przy kolegiacie św. Michała w  Płocku. Na 
uniwersytecie w  Pradze w  1389  r.  – uzyskał 
tytuł bakałarza, w 1393 r. tytuł mistrza sztuk 
wyzwolonych, a  w  1396  r.  – tytuł bakałarza 
prawa kanonicznego. Po studiach uzyskał 
święcenia i  został scholastykiem poznań-
skim, a  w  1400  r. kanonikiem płockim. Stu-
dia prawnicze kontynuował od około 1403  r. 
na Uniwersytecie Padewskim, gdzie w 1408 r. 
został licencjatem dekretów (prawa kanonicz-
nego). Prawdopodobnie w  tym okresie bywał 
też w  kurii rzymskiej, w  zastępstwie Piotra 
z  Kobylina, zastępował go w  obowiązkach 
prokuratora (ambasadora) króla polskiego. 
Po powrocie do Polski, około 1411  r., Paweł 
Włodkowic został kustoszem i  kanonikiem 
krakowskim. Wkrótce otrzymał też stopień 
doktora dekretów w Krakowie. W 1412 r., jako 
pełnomocnik księcia Janusza Mazowieckiego, 
wraz z pełnomocnikiem króla Polski Andrze-
jem Łaskarzem, brał udział w  sporze między 
Polską a  zakonem krzyżackim, toczącym się 
w Budzie przed rozjemcą – cesarzem Zygmun-
tem Luksemburskim. W  latach 1414  –1415 
pełnił funkcję rektora Akademii Krakowskiej. 
W tym czasie podjął się misji udziału w posel-
stwie polskim na sobór w Konstancji. Uczest-
niczył w obradach soboru przez cały czas jego 
trwania. Do kraju wrócił w  maju 1418  r. Był 
autorem głównych pism prezentujących sta-
nowisko strony polskiej w  sporze z  zakonem 
krzyżackim. Głównymi antagonistami Pawła 
Włodkowica ze strony krzyżackiej był Jan Fal-
kenberg i Jan z Bambergu.

PRZECIW NIEMIECKIEJ EKSTERMINACJI
Jan Falkenberg, Niemiec pochodzący z Gdań-
ska, działający na zlecenie Krzyżaków wy-
kładowca Akademii Krakowskiej, przekazał 
uczestnikom soboru rozprawę o sprzymierze-
niu się Polaków z poganami rzekomo przeciw 
władzy papieskiej. Oskarżał w  nim Polskę 
o  „nikczemne przestępstwo” korzystania ze 
wsparcia wojskowego pogan. Pod Grunwal-

dem w  1410  r. z  Krzyżakami i  zaciężnym ry-
cerstwem zachodnioeuropejskim starły się 
wojska Władysława Jagiełły. Oprócz katolic-
kich Polaków walczyli w  królewskiej armii 
poganie z  Litwy, a  także husyci z  Czech czy 
muzułmańscy Tatarzy. Z  tego powodu Nie-
miec argumentował, że wolno zabijać Pola-
ków, bo sprzymierzyli się z poganami. Według 
krzyżackiego ideologa Polacy powinni zostać 
eksterminowani, pozbawieni suwerenności 
i sprowadzeni do roli niewolników. Falkenberg 
reprezentował więc typowe podejście Niem-
ców do narodów Europy Środkowo-Wschod-
niej, które nie zmieniło się przez wieki.

Włodkowic zaprezentował pogląd, że 
wszystkie narodowości, nie wyłączając pogań-
skich, mają prawo do samorządności i  życia 
w  pokoju na ziemiach, które są ich własno-

ścią – jest to jedna z najwcześniejszych funda-
mentalnych myśli prawa międzynarodowego. 
Podniósł też w  imieniu króla Polski inne wy-
przedzające czasy postulaty:
•	 Społeczności mają prawo opowiadać się,  

do jakiego narodu należą.
•	 Ludzie mają prawo decydowania o  własnej 

przyszłości i obrony swego narodu.
•	 Władcy zobowiązani są szanować indywi-

dualne przekonania religijne swoich podda-
nych, a  poddani nie mogą być rugowani ze 
swoich praw w związku z wyznawaną wiarą.

•	 Nawracanie przy użyciu przymusu i siły nie 
jest ważne, jest grzeszne i godne potępienia.

•	 Nie wolno używać nawracania jako uspra-
wiedliwienia wojny.

•	 Utrzymanie pokoju wymaga istnienia mię-
dzynarodowego trybunału rozsądzającego 

wynikłe spory  – żadnemu władcy, nawet 
cesarzowi czy papieżowi, nie wolno wypo-
wiedzieć wojny bez poddania się takiemu 
procesowi.

•	 Reguły wojny sprawiedliwej mają zastoso-
wanie zawsze i są wiążące – niezależnie od 
tego, czy państwo, naród lub ludzie, wobec 
których jest prowadzona, są chrześcijanami 
czy nie są.

•	 Narody niechrześcijańskie i  niekatolickie 
żyjące z sąsiadami w pokoju mają zapewnio-
ne prawa do suwerenności i nienaruszalno-
ści terytorium.

•	 Ani cesarz, ani papież nie mogą przeczyć re-
gułom prawa naturalnego.

•	 Prawo silniejszego niszczy harmonię sto-
sunków międzynarodowych.

•	 Egzekwując swe prawo do samoobrony, kraj 

katolicki może wspierać swe siły niekatoli-
kami i niechrześcijanami.
Obrany na zakończenie soboru papież Mar-

cin V unieważnił jednak korzystne dla Polski 
wcześniejsze bulle poprzednika Jana XXIII 
i  potwierdził zakonowi krzyżackiemu wszyst-
kie przywileje (również sfałszowane). 4  maja 
1418  r., niewpuszczeni do pałacu papieskiego 
Polacy dostali się do niego siłą, wyłamawszy 
bramę. 9 maja Zawisza Czarny z Garbowa i Ja-
nusz z Tuliszkowa w obecności papieża oświad-
czyli, że czci króla polskiego będą bronić „gębą 
i ręką” i uzyskali od Marcina V potępienie trak-
tatu Falkenberga. 13 maja komisja trzech kardy-
nałów, wyznaczonych przez papieża, wydała 
ostatecznie orzeczenie w  sprawie oszczerstw 
niemieckich. Pismo Falkenberga zostało potę-
pione i – zgodnie z wcześniejszym werdyktem 

Postać Pawła Włodkowica, choć wybitna w  dziejach Rzeczypospolitej, lepiej zna-
na jest w  zasadzie historykom i  prawnikom. Tymczasem ten średniowieczny ka-
płan i  uczony był prekursorem praw człowieka i  narodów o  niebagatelnym wpływie 
na współczesną myśl prawną cywilizacji chrześcijańskiego Zachodu.

PRAWO OBRONY 
NARODU

Rzecznik Praw Obywatelskich od 2006 r. 
przyznaje nagrody im. Pawła Włodkowica 

osobom fizycznym i prawnym występującym 
w obronie praw i wolności.
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soborowej komisji wiary – uznane za „błędne, 
gorszące, podburzające, okrutne, krzywdzące 
i bezwstydne”.

W 1418 r. Paweł Włodkowic został prorekto-
rem uniwersytetu w Krakowie. Po odnowieniu 
sporu z Krzyżakami przed sądem rozjemczym 
Zygmunta Luksemburczyka we Wrocławiu 
przygotowywał stanowisko prawne strony 
polskiej. Był obecny przy ogłoszeniu nieko-
rzystnego dla Polski orzeczenia 6  stycznia 
1420 r. Od tego orzeczenia król Polski odwołał 
się do papieża Marcina  V i  wyznaczył Pawła 
Włodkowica jako jednego ze swoich ambasa-
dorów. Po 1424 r. został proboszczem kościoła  
św. Idziego w  Kłodawie. 30  września 1426  r. 
został powołany przez arcybiskupa gnieź-
nieńskiego Wojciecha Jastrzębca do zespołu 
przygotowującego materiały dla procesu beaty-
fikacyjnego królowej Jadwigi. Pod koniec życia 
Paweł Włodkowic mieszkał w Krakowie w zbu-
dowanym przez siebie domu. Zmarł prawdopo-
dobnie pod koniec 1435 r. Dom po jego śmierci 
przejęła kapituła krakowska – przeznaczyła go 
na mieszkanie dla kanoników, a dochody z nie-
go – na nabożeństwa za jego duszę.

AKTUALNY OD PIĘCIU WIEKÓW
Ludwik Ehrlich – prawnik polski, profesor Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Jagiel-
lońskiego oraz sędzia Stałego Trybunału Spra-
wiedliwości Międzynarodowej w  Hadze  – tak 
oto przedstawił kwintesencję Włodkowicow-

skiej wizji człowieka i  jego praw: „Podstawą 
rozumowania Włodkowica jest uznanie god-
ności istoty ludzkiej, tak jak już Stanisław ze 
Skarbimierza, w  kazaniu o  wojnach sprawie-
dliwych nazywał człowieka najgodniejszym ze 
stworzeń na świecie. Z uznania godności istoty 
ludzkiej wynikało uznanie wolności woli czło-
wieka, a łączyło się z nim uznanie obowiązku 
miłowania bliźniego. Obowiązek to nie teo-
retyczny: ma mieć skutki w całym życiu czło-
wieka i  grup ludzkich. Bliźnim [...] jest każdy 
człowiek, nie tylko katolik czy chrześcijanin”.

Tadeusz Jasudowicz – polski prawnik, 
profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, członek Stałego Komitetu Dekady 
Wiedzy o  Prawach Człowieka Narodów Zjed-
noczonych – ocenił: „Paweł Włodkowic przyjął 
za punkt wyjścia wspólne wszystkim ludziom 
dziecięctwo Boże i związaną z tym najwyższą 
godność człowieka, twierdząc: «Wszyscy zaś, 
tak wierni jak niewierni, są owcami Chrystusa 
przez stworzenie, choćby nie byli z  owczar-
ni Kościoła». Wszystkich zatem ogarnia i  na 
straży praw wszystkich staje prawo Boskie 
(ius Divinum), jak też «naturalne prawo spo-
łeczności ludzkiej» [...]. Świat bowiem tak jest 
pomyślany, iż «własność, rzeczy, władztwo 
i  posiadłości mogą godziwie bez grzechu na-
leżeć do niewiernych», jako że «te rzeczy są 
urządzone dla każdej rozumnej istoty przez 
Boga». Ponadto «co jest pozbawione miłości 
[...], jest też obrazą wiary, ponieważ miłość nie 

może być bez wiary ani wiara nie może być 
pożyteczna bez miłości. [...] Bliźnich zaś wtedy 
kochamy jak siebie samych, jeżeli kochamy ich 
nie dla jakichś korzyści, nie dla oczekiwanych 
lub otrzymanych dobrodziejstw, nie dla powi-
nowactw czy pokrewieństw, ale tylko dlatego, 
że są uczestnikami naszej natury»”.

5 października 1995 r., na uroczystej sesji 
Organizacji Narodów Zjednoczonych z  oka-
zji jej 50-lecia, papież Jan Paweł II przywołał 
dokonania soboru z  1414 r. i  stwierdził, że 
„jeśli pragniemy, aby wiek przymusu ustąpił 
wiekowi perswazji, musimy się nauczyć roz-
mawiać [...] językiem zrozumiałym dla wszyst-
kich, powszechności ludzkich praw”. Papież 
Polak przypomniał, że należy wrócić do re-
fleksji etyczno-prawnej, jaką podczas soboru 
w  Konstancji zapoczątkowali przedstawiciele 
Uniwersytetu Krakowskiego z Pawłem Włod-
kowicem na czele, którzy „odważnie bronili 
prawa pewnych narodów europejskich do 
istnienia i  autonomii”. W  tym świetle papież 
wskazał różnicę „między szaleńczym nacjo-
nalizmem, głoszącym pogardę dla innych 
narodów i  kultur, a  patriotyzmem, który jest 
godziwą miłością własnej ojczyzny”. Rzecznik 
Praw Obywatelskich od 2006 r. przyznaje na-
grody im. Pawła Włodkowica osobom fizycz-
nym i prawnym występującym w obronie praw 
i wolności.

MACIEJ BOGDANOWICZ

 Grafika z kroniki opisującej przebieg soboru w Konstancji, na którym Paweł Włodkowic – w imieniu króla Polski – przedstawił m.in. zasady wojny sprawiedliwej oraz 
praw człowieka i narodów
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IDEOLOGICZNA PACYFIKACJA
Za rządów PO-PSL kosmopolityczna, globali-
styczna ideologia dominowała we wszystkich 
przestrzeniach. Postawy patriotyczne i wycho-
wanie w tożsamości eliminowano ze szkół, na-
uczycielom odebrano mandat wychowawczy, 
napiętnowano wszelkie organizacje krzewiące 
tożsamość narodową, Biało-czerwone flagi 
kojarzono nacjonalistycznie, patriotyzm nazy-
wano faszyzmem, wtłaczano jedynie słuszny 
model multikulturowej otwartości na unijną 
wszechtolerancję, mającą rozmontowywać su-
werenność państw narodowych. I choć rzeczą 
oczywistą jest fakt, że ta neomarksistowska 
ideologia sączona jest w  określonym celu, że 
stoi za nią rosyjska, długodystansowa strate-
gia, mentalność liberalno-lewicowych polity-
ków i mediów z uporem maniaka wdrażała ten 
niebezpieczny trend. W medialnym przekazie 
przodowała „Gazeta Wyborcza”.

„PATRIOTYZM JEST JAK RASIZM”
Za rządów Prawa i  Sprawiedliwości, przy 
okazji wszelkiego rodzaju świąt narodo-
wych, na Czerskiej wybuchała histeria. Gdy 
w 2018 roku, na 100-lecie odzyskania przez 

Polskę niepodległości mieliśmy hucznie 
i dumnie świętować zwycięstwo, a 15 sierpnia 
przez Warszawę miała przejść największa de-
filada w historii Polski po 1989 roku, Wyborcza 
przez wiele dni przechodziła w  irytacji samą 

siebie. Groziła histerycznie, że jeśli żołnierze 
zadepczą Wisłostradę, a  czołgi zniszczą na-
wierzchnię, zostaną wyciągnięte konsekwen-
cje. Nie brakowało też odgrzewanych przez 
lata tekstów o  uwstecznionym patriotyzmie 
prawicy.

„Polityka narodowej dumy służy wyłączeniu 
racjonalnego myślenia, a  odgłos paradne-
go kroku i  grzechot gąsienic mają zagłuszyć 
rzeczywistość po trzech latach rządów PiS” – 
pisał Paweł Wroński w Wyborczej. I choć był 

to rok 2018, jego gazeta powielała narrację, 
jaka dominowała w  na jej łamach w  roku 
2007, za prezydentury śp. Lecha Kaczyń-
skiego. Tomasz Żuradzki w  szokujących sło-
wach krytykował wówczas defiladę wojskową 
z okazji Dnia Wojska Polskiego.

Przez lata każdy przejaw patriotyzmu był 
piętnowany. Marsze Niepodległości nazywane 

były marszami faszystów. Uciekano się 
do prowokacji z wykorzystaniem państwowych 

służb. Próbowano wyprać społeczeństwo 
z przynależności i tożsamości narodowej.

Gdyby nie patriotyzm, 
Ukraina poległaby już dawno! 
Czyj interes realizowali ci, 
którzy nazywali polskich 
patriotów faszystami?
Gdyby nie patriotyzm, poczucie przynależności, narodowej toż-
samości, wola obrony ojczyzny i zdolność do walki o nią na śmierć 
i życie, Ukraina poległaby już dawno. Jej bohaterski opór przed 
bestialską napaścią orków Putina niezmiennie trwa i nie słab-
nie. Czy wszyscy już zrozumieli, czemu miały służyć trwające 
od dekad próby rozbrajania krajów, pacyfikowania społeczeństw, 
eliminowania postaw tożsamościowych i patriotycznych? Widzą, 
czemu miała służyć zbitka patriota-faszysta? Znajomo brzmi 
„wyzwalanie Ukrainy od faszyzmu”?
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„Patriotyzm jest jak rasizm. Nie ma żadne-
go uzasadnienia moralnego – jest zbędnym 
reliktem przeszłości, pozostałością po cza-
sach, gdy hordy plemienne wiodły wojny 
o  terytorium, żywność i  kobiety. […] Po-
wiedzmy wprost: fascynacja militariami to 
smutny relikt naszej ewolucji i  przeszłości 
plemiennej. Krwawe porachunki między gru-
pami konkurującymi o  terytorium, żywność 
i  kobiety nie są typowe wyłącznie dla homo 
sapiens  – większość naczelnych jest równie 
brutalna jak ludzie, a przemoc stosuje przede 
wszystkim wobec członków innych grup. To 
właśnie po małpach odziedziczyliśmy te ce-
chy, które owocują tak dziś gloryfikowanym 
przez prawicę egoizmem plemiennym czy 
narodowym” – pisał, starając się skutecznie 
wywołać u  czytelników skojarzenia plemien-
nej hordy z prezydentem RP i politykami PiS.

„W  XX wieku największe pokazy potęgi 
militarnej urządzały zbrodnicze dyktatu-
ry  – komunistyczne i  faszystowskie. Dziś 
defilady wojskowe są nieodłącznym ele-
mentem autorytarnych rządów Putina. Od 
środy stały się także znakiem rozpoznaw-
czym karykaturalnych rządów naszych 
bliźniaków. Państwo, które nie jest w  stanie 
zbudować ani kilometra równej autostrady, 
nie jest w stanie rozwiązać problemów służby 
zdrowia, ba, nie jest w stanie uchwalić nawet 
poprawnej ustawy lustracyjnej, urządziło lu-
dowi igrzyska” – pisał Żuradzki.

Nie był w swojej ocenie odosobniony. Wtó-
rował mu Roman Kurkiewicz, ówczesny na-
czelny „Przekroju”, który oświadczył w swoim 
manifeście, że bliżej mu do postaw anarchi-
stycznych niż do „patriotycznego zadęcia”.

„Pojęcie patriotyzmu jest pojęciem opre-
syjnym, wykorzystywanym do tego, żeby 
budować fałszywe poczucie własnej tożsa-
mości; pojęciem, które grupuje ludzi we-
dług niejasnych kryteriów. To nie jest mi 
bliskie pojęcie. Wolę tych, którzy wstrze-
mięźliwie traktują to słowo, a  nie wpisują 
je sobie na czoło, na sztandary i na transpa-
renty, bo tym ludziom głęboko nie ufam”  – 
pisał Kurkiewicz i  dodawał: „Flagi polskiej 
nie wywieszam. Do orła mam stosunek 
ciepły jako do ptaka, który lata i  którego 
miałem przyjemność kilkakrotnie w  życiu 
widzieć na wolności. Hymnu nie śpiewam, 
nie lubię takiego epatowania taką formą pa-
triotycznego zadęcia”.

PATRIOTYZM BEZOBJAWOWY
Okazało się, że trend ten ma szersze grono 
zwolenników i  uwyraźnił się za prezydentury 
Bronisława Komorowskiego. W 2013 roku „Faj-
ni Polacy”, pozbawieni „patriotycznej agresji” 
świętowali Dzień Flagi z różowymi chorągiew-
kami i z czekoladowym orłem. Nie dziwi więc, 
że rok później, gdy Bronisław Komorowski zde-
cydował się jednak urządzić defiladę na Świę-
to Wojska Polskiego, „Gazeta Wyborcza” nie 

pisnęła ani jednym słowem krytyki. Dlaczego? 
Bo patriotyzm bezobjawowy nigdy jej nie prze-
szkadzał. Przypomnijmy, że polska armia była 
wówczas w  takiej kondycji, że do pilnowania 
koszar wynajmowała agencje ochrony.

Przez lata każdy przejaw patriotyzmu był 
piętnowany. Marsze Niepodległości nazywa-
ne były marszami faszystów. Uciekano się do 
prowokacji z wykorzystaniem państwowych 
służb. Próbowano wyprać społeczeństwo 
z  przynależności i  tożsamości narodowej. 
Trwało to przez lata i przybierało różne for-
my. W  ostatnim czasie, gdy Rosja i  Białoruś 
chciały wywołać kryzys migracyjny poprzez 
sforsowanie granicy z  Polską, rozpętano 
akcję nieufności wobec Straży Granicznej 
i  wojska. Wszystko to bezpośrednio przed 
późniejszą agresją Rosji na Ukrainę. Na szczę-
ście okazało się, że nawet lata polityczno-
-medialnej tresury, nie przyniosły oczekiwa-
nego efektu. A gdyby przyniosły? W obliczu 
wojny w Ukrainie jak nigdy dotąd widoczny 
jest cel tych działań. Walka z  patriotyzmem 
miała osłabić potencjał państwa – społeczny 
i obronny. Siła i suwerenność mają swoje źró-
dło w narodowej tożsamości, przynależności 
i odpowiedzialności za kraj. Trwająca od lat 
wojna informacyjna była etapem podboju.

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

 Marsz Niepodległości
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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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Cztery współczesne historie
z kraju agresora
Rosyjski poeta Fiodor Tiutczew napisał w  XIX w. słynne słowa: „Umysłem  
Rosji nie zrozumiesz” („Umom Rossiju nie poniat”). Fraza ta powraca w pamięci, 
gdy słyszymy ostatnie doniesienia z tego kraju. Przywołajmy cztery z nich.
MYŚLĄC OJCZYZNA
Jeden z  najbardziej znanych muzyków rocko-
wych w Rosji, założyciel i lider grupy DDT Jurij 
Szewczuk stał się obiektem zainteresowania 
prokuratury, która oskarżyła go o dyskredytację 
wysiłku rosyjskiej armii. Sprawa trafiła do Dzier-
żyńskiego Sądu Rejonowego w  Petersburgu, 
który jednak odesłał materiały z  powrotem do 
prokuratury z prośbą o ich uzupełnienie. W pro-
tokole śledztwa zabrakło bowiem wskazania, na 
czym konkretnie miałoby polegać zdyskredyto-
wanie armii przez oskarżonego. Wina przypisy-
wana Szewczukowi przez organy ścigania pole-
gała na tym, że 18 maja podczas koncertu w Ufie 
powiedział do zgromadzonej publiczności:

„Ojczyzna to nie jest d..a prezydenta, którą 
trzeba miętosić i całować”.

Sędziowie nie dostrzegli w powyższym zda-
niu prób zdyskredytowania rosyjskiej armii. 
Co więcej, zdają sobie doskonale sprawę, że 
Szewczuk powiedział oczywistą prawdę: oj-
czyzna rzeczywiście nie jest d..ą prezydenta. 
Pomyślcie sami: w  jakim świetle stawiałoby 
ich ukaranie muzyka za wypowiedziane przez 
niego słowa? Wyszłoby na to, że skazują go za 
mówienie nieprawdy i rozpowszechnianie fał-
szywych informacji.

Jeden z  internautów skomentował to na-
stępująco: „Władze chciały ukarać Jurę i  po-
wiedzieć, że ojczyzna to d..a  prezydenta. 
Jednak sąd odmówił. Teraz więc można już 
powiedzieć niemal oficjalnie: ojczyzna to nie 
d..a  prezydenta. Więc d..a  Putina jest osob-
no, a ojczyzna jest osobno. Takie mamy do tej 
pory skromne, tym niemniej znaczące, sukce-
sy współczesnej kultury rosyjskiej”.

ŻĄDANIE „DEPEDERYZACJI”
Po śmierci Władimira Żyrinowskiego doszło 
do wyborów nowego przewodniczącego Li-
beralno-Demokratycznej Partii Rosji. 18 maja 
delegaci zgromadzeni na XXXIV Nadzwyczaj-
nym Zjeździe LDPR wybrali na szefa ugrupo-
wania Leonida Słuckiego, który w głosowaniu 
pokonał Aleksandra Szerina. Ten ostatni nie 
pogodził się jednak z porażką i oskarżył swych 
przeciwników o  manipulację i  oszustwo. 
To nie wszystko. Ostatnio Szerin zamieścił 
w  Internecie wpis mówiący o  tym, że tak jak 
Ukraina powinna zostać zdenazyfikowana, 
tak Liberalno-Demokratyczna Partii Rosji po-
winna zostać poddana „depederyzacji”. We-

dług niego tak jak Ukraina jest rządzona przez 
nazistów, tak LDPR jest rządzona przez pe-
derastów – i należy z tym natychmiast skoń-
czyć. Twierdzenie polityka wywołało wśród 
komentatorów niemałe zdziwienie, ponieważ 
ugrupowanie założone przez Władimira Żyry-
nowskiego uchodziło zawsze za skrajnie na-
cjonalistyczne, a w swej retoryce było mocno 
antygejowskie. Być może jednak przymiotnik 
„liberalno-demokratyczna” w nazwie partii do 
czegoś zobowiązuje.

SOBÓR FILOZOFICZNY
W  Rosji odbyło się jedyne w  swoim rodzaju 
wydarzenie – sobór filozoficzny. Zainaugu-
rowany 27 maja przez Aleksandra Dugina, 
głównego ideologa eurazjatyzmu i  założycie-
la rosyjskiej szkoły geopolitycznej, miał for-
mę wideokonferencji, w  której głos zabrało 
kilka osób. W obliczu konfliktu zbrojnego na 
Ukrainie Dugin wezwał do stworzenia rosyj-
skiej filozofii, która – jego zdaniem – obecnie 
nie istnieje. To właśnie on wysunął postulat 
powołania Sztabu Generalnego Rosyjskiego 
Logosu, którego zadaniem miałoby być wy-
pracowanie rosyjskiej filozofii. Wojna w  sfe-
rze idei jest bowiem – według niego – równie 
ważna jak wojna militarna na froncie. Brzmi 
to wszystko zaskakująco. Przecież od wielu 
lat Dugin powtarza tezę o  starciu cywilizacji, 
w  której z  jednej strony występuje materiali-
styczny, pusty i  bezideowy Zachód, z  drugiej 
zaś ideowa i uduchowiona Rosja. Tymczasem 
z jego słów wynika, że za rosyjską siłą nie kry-
je się żadna głębsza myśl filozoficzna i trzeba 
ją dopiero naprędce wymyślić, by stworzyć 
jakąś podstawę ideologiczną dla prowadzenia 
wojny. Jego głos na soborze filozoficznym to 
jakieś rozpaczliwe wołanie o jakąkolwiek ideę, 
która usprawiedliwiałaby brutalną przemoc.

KOLONIZATOR W SZATACH DEKOLONIZATORA
21 maja Władimir Sołowjow, popularny dzien-
nikarz rosyjski, prezenter głównego programu 
politycznego państwowej telewizji Rossija 1, 
zamieścił w mediach społecznościowych cha-
rakterystyczny dla niego wpis. Warto go zacy-
tować, ponieważ pokazuje rozpowszechniony 
wśród rosyjskich elit władzy sposób myślenia, 
a także obowiązujące wśród nich słownictwo:

„My nie walczymy z  Ukrainą. Dlatego że 
Ukraina to nazistowski nowotwór, wypiesz-

czony przez polskich, niemieckich i  ame-
rykańskich imperialistów. Ten nowotwór, 
podobnie jak rak mózgu, pożera zdolność 
rozumienia i  myślenia ludzi, którzy na nim 
żyją, robiąc z  nich (szczególnie z  młodzieży) 
okrutnych zombie. Ukrainą albo okrainą Rusi 
nazywano od dawna ruskie ziemie znajdujące 
się na linii styku z innym krajem. Tak jak Da-
leki Wschód nie jest państwem, lecz rosyjską 
ziemią na Dalekim Wschodzie, tak i  Ukraina 
jest rosyjską ziemią na zachodnich rubieżach 
Rosji. A jeśli ktoś powie, że istnieją różnice ję-
zykowe – to przecież jest też Republika Tatar-
stan, Republika Buriacja, Republika Dagestan 
itd. Znów będzie Republika Ukraina. Jaki pro-
blem? Ukraina nigdzie się nie podzieje, lecz 
będzie pod naszą ochroną. My przywracamy 
dziś historyczną sprawiedliwość  – oswaba-
dzamy część Rosji – Ruś Kijowską od niemiec-
kich, anglosaskich i  żydowskich kolonizato-
rów, którzy ją zagarnęli, którzy mają ręce po 
łokcie umazane krwią innych narodów, któ-
rych nawet nie uważają za ludzi”.

Twierdzenie Sołowjowa, że to m.in. ży-
dowscy kolonizatorzy, mający ręce po łokcie 
umazane krwią innych narodów, stworzyli 
nazistowski nowotwór, czyli Ukrainę, bardzo 
przypomina słowa Siergieja Ławrowa o  tym, 
że Hitler miał żydowską krew, że najgorszy-
mi antysemitami bywają Żydzi i  że żydowski 
prezydent Zełenski wspiera nazizm. Być może 
więc słowa szefa rosyjskiego MSZ nie były jed-
norazowym wypadkiem przy pracy, lecz odda-
ją sposób myślenia tamtejszych elit.

ROZUM I WIARA
Wiersz wspomnianego na początku Fiodora 

Tiutczewa ma swój ciąg dalszy:
Umysłem Rosji nie zrozumiesz,
I zwykłą miarą jej nie zmierzysz:
Postać szczególną ona ma –
W Ruś można tylko wierzyć
I to jest, niestety, aktualna do dziś perspek-

tywa wielu mieszkańców Rosji, popierających 
ślepo wojnę przeciwko Ukrainie. Wyznawców, 
którzy wyłączają rozum.

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

Podstawy
przedsiębiorczości
Podręcznik dla szkół
ponadpodstawowych

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

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

P odręcznik przeznaczony do realizacji zajęć 
szkolnych przedmiotu podstawy przedsię-

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

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

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

przedsiębiorczości. Uwzględnia również 
doświadczenia Stowarzyszenia Krzewienia 

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

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

wiedzę. Podręcznik wyróżnia atrakcyjna forma 
i szata graficzna. 

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

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

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

Oferta promocyjna
dla Członków SKEF i SKOK

25ZŁSU
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Życie, które stało się 
walką i doprowadziło 
do ogromnych długów

T ak samo było w przypadku Pani Anny 
i Pana Pawła, którzy przyszli do ODFIK, 

ubrani oboje na czarno, prosić o  pomoc 
w związku z zadłużeniem, z którym nie mogli 
sobie poradzić. Pani Anna na początku roz-
mowy powiedziała: „Razem z mężem w życiu 
do niczego nie doszliśmy, nie posiadamy 
własnego domu, mieszkania ani innych dóbr 
materialnych, a cały nasz świat przez ostatnie 
17 lat skupiał się wokół niepełnosprawności 
córek. Nigdy też nie wyjeżdżaliśmy, gdyż cały 
czas opiekowaliśmy się dziećmi, a wszystkie 
środki finansowe szły na ich leczenie”. Jak się 
okazało w dalszej rozmowie, pół roku wcze-
śniej zmarła 12-letnia córka naszych Klien-
tów, ale początek historii ich życia i powsta-
nia zadłużenia zaczął się dużo wcześniej i był 
związany z niepełnosprawnością nie jednej, 
a dwóch córek.

Klientka wraz z mężem założyli rodzinę 
w bardzo młodym wieku, gdy mieli po 21 lat. 
Pierwsza córka, która im się urodziła, miała 
dziecięce porażenie mózgowe z czterokoń-
czynowym niedowładem, wodogłowiem 
i upośledzeniem umysłowym w stopniu głę-
bokim; potem doszły jeszcze inne schorze-
nia. Rok później na świat przyszła ich druga 
córka, która na szczęście urodziła się zdrowa, 
a trzy lata później na świecie powitali trzecią 
córkę, która niestety urodziła się z taką samą 
niepełnosprawnością jak pierwsza córka. 
Opieka nad dwojgiem niepełnosprawnych 
dzieci i  trzecim zdrowym była dla Klien-
tów bardzo dużym obciążeniem zarówno 
psychicznym, jak i finansowym. Pani Anna 
musiała zostać w  domu i  opiekować się 
dziećmi, a na utrzymanie rodziny pracował 

jej mąż. Przez 10 lat po narodzinach trzeciej 
córki jakoś dawali sobie radę, jednak potem 
zaczęły się nasilać problemy żywieniowe 
u najstarszej córki i za radą lekarzy i rodziny 
podjęli najtrudniejszą decyzję w  swoim 
życiu – musieli ją umieścić w domu opieki 
społecznej. Wtedy skupili wszystkie wysiłki 
na leczeniu i rehabilitacji najmłodszej córki, 
u której pojawiały się kolejne problemy zdro-
wotne. Zaczęły się ciągłe wyjazdy na kolejne 
operacje głowy w związku z wodogłowiem 
i torbielami mózgu. Ciągle brakowało im środ-
ków finansowych i zaciągali kolejne zobowią-
zania w celu leczenia dziecka. Liczne pobyty 
w szpitalach oraz dojazdy do lekarzy spe-
cjalistów pociągały za sobą ogromne koszty. 
Środki, jakie Klienci dostawali z NFZ, tylko 
w niewielkim stopniu były w stanie pokryć 
ich wydatki, a potrzebowali znacznie więcej 
pieniędzy m.in. na zakup pampersów, spe-
cjalistycznych leków, wózka inwalidzkiego.  
Co chwila u  córki pojawiały się kolejne 
problemy zdrowotne, m.in. padaczka leko-
oporna i częste infekcje dróg oddechowych. 
W ostatnim okresie życia przestała w ogóle 
sypiać. Klienci byli w  tamtym czasie na 
skraju wyczerpania zarówno psychicznego, 
jak i fizycznego. Szukając pomocy i rozwią-
zania problemów, zaczęli prywatnie leczyć 
córkę u neurologa. Pan doktor bardzo chciał 
pomóc im i  ich dziecku, lecz nie potrafił. 
Córka była kierowana na liczne badania oraz 
miała wypisywane bardzo drogie leki. Jako 
rodzice Klienci chwytali się każdej możliwo-
ści ulżenia w cierpieniu swojemu dziecku. 
Jednak wszystkie podejmowane działania 
i przyjmowane leki nie przynosiły oczekiwa-
nych efektów. Kiedy u ich córki pojawiała się 
coraz częściej niewydolność oddechowa – 
była hospitalizowana na OIOM-ie, w szpitalu, 

a  potem Klienci utworzyli mały OIOM 
w domu. Najmłodsza córka zmarła w wieku 
12 lat z powodu niewydolności oddechowej.

Po śmierci najmłodszej córki Pani Anna 
mogła i  musiała iść do pracy, aby zacząć 
spłacać długi, które przez wiele lat się nawar-
stwiały i powiększały. Jednak mimo ciągłej 
pracy zarówno Pana Pawła, jak i Pani Anny 
wiedzieli oni, że nigdy nie będą w stanie spła-
cić swoich zobowiązań, które łącznie wyno-
siły już ponad 450 tys. zł.

Historia życia i heroicznej walki Klientów 
o życie niepełnosprawnych córek była bar-
dzo przejmująca i bezapelacyjnie mogła być 
podstawą do złożenia wniosku o upadłość 
konsumencką. W ODFIK udzielono Klientom 
wszystkich informacji związanych z tym, jak 
wygląda postępowanie upadłościowe, i przy-
gotowano dla nich dwa oddzielne wnioski, 
w związku z tym, że zaciągali zobowiąza-
nia zarówno wspólnie, jak i indywidualnie. 
Klienci po złożeniu wniosku czekali trzy 
miesiące na ogłoszenie upadłości przez sąd. 
Dla jednych może to być bardzo krótko, ale 
dla nich była to cała wieczność. Ponieważ nie 
posiadali żadnego majątku, całe postępowa-
nie upadłościowe zakończyło się w  ciągu 
roku, a plan spłaty, jaki zaproponował syn-
dyk, został obniżony przez samego sędziego 
ze względu na sytuację Klientów. Teraz – jak 
stwierdziła Pani Anna – w wieku 38 lat zaczy-
nają nowe życie, o którym nigdy nawet nie 
śnili: bez ciągłego strachu związanego z tele-
fonami i listami od wierzycieli.

MONIKA MARCHALEWSKA,
specjalista ds. doradztwa finansowego 
i konsumenckiego w Ośrodku Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego 
w Białej Podlaskiej
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Do Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (ODFIK) regularnie 
zgłaszają się osoby, które szukają pomocy w związku z nadmiernym zadłu-
żeniem. Bardzo często jedynym dla nich rozwiązaniem jest upadłość konsu-
mencka, która daje im szanse na nowe życie. Niezależnie od tego, jaka jest 
przyczyna popadnięcia danej osoby w długi, zawsze wiąże się z  jakąś przej-
mującą historią jej życia.



Rozpoczyna się tradycyjny sezon urlopowy. Większość Polaków właśnie 
w  lipcu i  sierpniu planuje swój wypoczynek, kiedy dzieci i  młodzież mają 
wolne od szkoły. Jednak niezależnie od tego, kiedy i gdzie udajemy się na 
wakacje, warto pamiętać o ubezpieczeniu wakacyjnym. 

W tym roku ze względu na pogodę sezon 
urlopowy zapowiada się wyjątkowo atrakcyjne. 

Chętnie też skorzystamy z  możliwości wyjazdu po 
pandemicznych ograniczeniach. Warto jednak oprócz 
zakupu biletów i  rezerwacji miejsc w  ośrodkach 
turystycznych pomyśleć o  kompleksowym 
ubezpieczeniu. Kiedy udajemy się na wakacje, 
niezależnie od tego, czy to w Polskę, czy za granicę, 
musimy liczyć się z  różnymi nieprzewidzianymi 
zdarzeniami, i  to nie tylko podczas samego 
wyjazdu  – na  przykład związanymi ze zdrowiem, 
samochodem, bagażem, ale także z  pozostawionym 
mieniem. Dlatego trzeba mieć na uwadze wykupienie 
kompletnej ochrony ubezpieczeniowej, jaką oferuje 
na przykład SALTUS Ubezpieczenia.

DOM
Podczas naszej nieobecności mieszkanie czy dom stają 
się stosunkowo łatwym celem dla włamywaczy oraz 
złodziei  – i  to niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy  
na jeden dzień, czy na dwa tygodnie. Weźmy 
dodatkowo pod uwagę nieprzewidywalną aurę,  
np. huragan czy powódź. Dlatego warto skorzystać z  ubezpieczenia, 
np. SALTUS Mój DOM, i ochronić swój majątek na wypadek kradzieży 
z włamaniem oraz rozboju, pożaru, zalania i przepięć. Ważne, że taką 
polisę można wykupić również tylko na czas wyjazdu.

WYJAZD ZA GRANICĘ
W przypadku wyjazdów zagranicznych karta EKUZ, wydawana przez 
NFZ, nie daje kompletnego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie zawsze 
można z  niej skorzystać, zwłaszcza w  prywatnej służbie zdrowia. 
Kiedy zdarzy się nawet niegroźna choroba czy kontuzja, nie zawsze 
można skorzystać z  bezpłatnej opieki zdrowotnej w  danym kraju. 
Usługa lekarska z reguły wiąże się z niemałymi kosztami, które mogą 
urosnąć nawet do dziesiątek tysięcy euro, jeżeli konieczny będzie 
pobyt w  szpitalu. W  takich sytuacjach posiadanie ubezpieczenia 
turystycznego jest niezbędne. Dzięki ubezpieczeniu SALTUS  – Moja 
Podróż z  polisy pokrywane są wszelkie koszty związane z  pomocą 
medyczną, np. dojazd lekarza, konieczność leczenia w  szpitalu czy 
transport medyczny. Poza tym ochroną objęte są także utrata bagażu 
lub dokumentów oraz OC w  życiu prywatnym. Trzeba też pamiętać 
o wykupieniu dodatkowej opcji, jeżeli na wyjeździe mamy w planach 
uprawianie sportów wysokiego ryzyka, np. turystyki wysokogórskiej 
czy nurkowania.

URLOP W KRAJU
W  przypadku wakacji spędzanych w  Polsce warto zaopatrzyć się 
w  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 
Dzięki niemu można liczyć na wypłatę odszkodowania na powrót  

do zdrowia czy w przypadku śmierci. Ubezpieczenie SALTUS – Moje 
Bezpieczeństwo daje gwarancję wypłaty środków w  przypadku 
uszczerbku na zdrowiu w  NNW, pobytu w  szpitalu w  NNW, a  także 
w  konsekwencji uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Poza 
tym  – jeżeli już zdarzył się nam nieszczęśliwy wypadek, to powrót  
do zdrowia może oznaczać długą i  kosztowną terapię, rehabilitację. 
Warto zatem pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowotnym SALTUS – Kuracja, 
które umożliwi szybki powrót do sprawności po nieszczęśliwym 
wypadku dzięki badaniom diagnostycznym, a  w  przypadku długiej 
czy skomplikowanej rekonwalescencji – możliwość wypożyczenia lub 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

PODRÓŻ SAMOCHODEM 
Jeżeli wyjeżdżamy własnym samochodem, nieodzowny jest odpowiedni 
pakiet Assistance. Podczas podróży mogą zdarzyć się nieprzewidziane 
sytuacje. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC nie daje 
przecież pełnej ochrony i  pomocy. Odpowiednio dobrany pakiet 
Assistance w przypadku awarii na trasie może zapewnić na przykład 
holowanie samochodu do warsztatu, pojazd zastępczy, dostarczenie 
paliwa czy wymianę opon.

***
W  ubezpieczenia na okres wakacji czy podróży SALTUS 

Ubezpieczenia można zaopatrzyć się w  placówkach Kasy 
Stefczyka. Specjaliści w  placówkach udzielą wszelkich informacji 
i  zapoznają z  całą ofertą ubezpieczeniową. Dystrybutorem 
ubezpieczeń komunikacyjnych w  placówkach Kasy Stefczyka jest  
Asekuracja sp. z o.o.
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Ochrona ubezpieczeniowa
na czas urlopu
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P o rozmowie z  rodziną czy znajomymi, 
którzy zostali w  domu lub wyjechali 

w  inny zakątek kraju, możemy dzięki współ-
czesnym technologiom w kilka minut przesłać 
fotografie i  krótkie filmy z  miejsc, które nas 
zachwyciły. Mogą one też ucieszyć naszych 
rozmówców  – spowodować, że będą cieszyć 
się z nami.

Tę łączność, nie tylko w celu przekazania 
czystej informacji, lecz także ulotnych wra-
żeń, potrafią zapewnić 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 ko-
lejne połączenia lub SMS/MMS będą rozli-
czane zgodnie z  cennikiem. Po  przekroczeniu 
limitu na usługę transmisji danych zostanie 
ograniczona prędkość przesyłania danych do 
32 kbit/s (górna granica prędkości). W  celu 
zwiększenia szybkości transmisji danych nale-
ży dokupić dodatkowy limit transmisji danych, 
który jest ważny w bieżącym okresie ważności 
oferty Pakiet Pełny. Można też kupić dołado-
wanie dodatkowego limitu 500  MB transmisji 
danych w  Internecie, wybierając na klawiatu-
rze telefonu *121*11*11# (koszt 3,50 zł). Nato-
miast *121*11*12# (koszt 10 zł) wybieramy przy 
aktywacji dodatkowego limitu 3  GB transmisji 
danych.

Pakiet Pełny dla Klientów można aktywo-
wać telefonicznie pod numerem naszego biu-
ra telefonicznej obsługi: 536 699 999, którego 
pracownicy służą wszechstronną informacją 
i pomocą w uruchomieniu funkcji. Pakiet Peł-

Urlopy w końcu się zaczęły. Tym razem to nie tylko pora corocznego wy-
poczynku, lecz przede wszystkim czas bez pandemicznych restrykcji, 
okazja do czerpania pełnym oddechem ożywczego powietrza. To lato dla 
swobodnej regeneracji ciał i dusz. Korzystajmy więc z darów przyrody pol-
skiej. Rejestrujmy jej piękne krajobrazy dzięki aparatom w naszych tele-
fonach i smartfonach. W przesyłaniu ich naszym bliskim pomocna będzie 
oferta „w naszej Rodzinie” i Kasy Stefczyka.

Piękne chwile
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ny jest pakietem cyklicznym. Odnawia się 
sam, pod warunkiem posiadania środków na 
koncie. Najwygodniejszym rozwiązaniem 
kwestii płatności za usługi telefonii „w  na-
szej Rodzinie” jest zlecenie stałe w  Kasie 
Stefczyka na przelew kwoty będącej kosz-
tem wybranego pakietu na konto operatora. 
Usługę taką włącza się tylko raz – co miesiąc 
odnawia się sama bez konieczności wpisy-
wania kodu.

„W  naszej Rodzinie” to telefonia „na kar-
tę”, nie trzeba więc podpisywać żadnej umo-
wy, 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 dokumen-
tu – informacje te muszą być zgodne z tymi, 
które podałeś obecnemu operatorowi przy 
rejestracji numeru), i  określić, w  jakim ter-
minie Twój numer ma zostać przeniesiony. 
Jeśli obecnie masz telefon na abonament, 
sprawdź, kiedy kończy się umowa (zwykle 
jest zawierana na 2 lata), aby uniknąć fi-
nansowych konsekwencji zerwania umowy 
przed czasem.

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

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

Do końca 2021 r. dla naszych Klientów 
sporządziliśmy 356 wniosków o upadłość 
konsumencką, które w zdecydowanej więk-
szości zakończyły się pozytywnie. Z porad 
w naszych Ośrodkach korzysta rocznie bli-
sko 2 tys. osób. 

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

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

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

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

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

NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOT. UPADŁOŚCI 
KONSUMENCKIEJ
Na stronie zamieszczone zostały, w przy-
stępny sposób, odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania dotyczące postępowania 
upadłościowego. To 16 wybranych pytań 

i odpowiedzi, które pozwolą zrozumieć cały 
proces związany z przygotowaniem wniosku 
i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy mam 
szansę na upadłość?

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

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

www.pogotowiedlazadluzonych.pl
tel. 58 624 98 72; 12 684 35 83; 
22 848 08 46; 83 411 10 47

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

WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA 
A MOŻLIWOŚĆ DOROBIENIA 
Osoby, które przeszły na wcześniej-
szą emeryturę, mogą dorabiać do 
otrzymywanego świadczenia, jed-
nak muszą uważać na limity dodat-
kowych dochodów, jakie uzyskują. 
Zgodnie z art. 104 Ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych osoby, które 
jeszcze nie osiągnęły ustawowego 
wieku emerytalnego, mogą dorobić 
do świadczenia, jednak po prze-
kroczeniu ustawowych limitów ich 
emerytura może zostać zawieszona 
lub ulec zmniejszeniu. Wysokość 
limitów zarobków dla emerytów 
jest związana z wysokością przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia. 
Informację w  tym zakresie podaje 
co kwartał Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego, a Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych w  oparciu o  tej 
wskaźnik publikuje na swojej stronie 
limity obowiązujące emerytów.

Osoby pobierające wcześniejsze świadczenie i dorabiające do eme-
rytury muszą pamiętać, że:
•	 jeżeli ich dodatkowy dochód przekroczy 70% przeciętnego mie-

sięcznego wynagrodzenia, to ich emerytura zostanie zmniejszona;
•	 jeżeli ich dodatkowy dochód przekroczy 130% przeciętnego mie-

sięcznego wynagrodzenia, to ich emerytura zostanie zawieszona.

LIMITY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 CZERWCA 2022 
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 
2022 r. wyniosło 6235,22 zł, co oznacza, że:
•	 jeśli dodatkowy przychód emeryta przekroczy 4364,70 zł, to jego 

świadczenie emerytalne zostanie zmniejszone; 
•	 jeśli dodatkowy przychód emeryta przekroczy 8105,80 zł, to jego 

świadczenie emerytalne ulegnie zawieszeniu.
W związku z tym, że limity są związane z wysokością przecięt-

nego miesięcznego wynagrodzenia zmieniają się cztery razy w roku 

(w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu), osoby, które pobierają 
wcześniejsze świadczenie emerytalne i dodatkowo pracują, muszą 
kontrolować wysokość zmieniających się limitów.

OSIĄGNIĘCIE WIEKU EMERYTALNEGO 
A MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEJ PRACY ZAROBKOWEJ
W Polsce wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 
65 lat. Jeśli emeryt pobiera świadczenie i osiągnął już wiek emery-
talny, to wtedy wskazane powyżej limity go nie dotyczą. W takim 
przypadku można dorabiać bez ograniczeń. 

MONIKA MARCHALEWSKA,
specjalista ds. doradztwa finansowego 
i konsumenckiego w Ośrodku Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego 
w Białej Podlaskiej

Jak nie stracić prawa
do emerytury, dorabiając?
Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych świadczenie emerytalne przysługuje osobom, które 
zgodnie z  przepisami są uprawnione do pobierania wcześniejszej emerytury, 
oraz tym, które osiągnęły już wiek emerytalny. Jednocześnie, zgodnie z  tą 
ustawą, osobie, która pobiera emeryturę, przysługuje prawo dorobienia  
do otrzymywanego świadczenia. Jednakże zasady dorabiania na emeryturze  
są różne i zależą od tego, czy emeryt osiągnął już wiek emerytalny, czy przeszedł 
na wcześniejszą emeryturę.
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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 lipcu zadanie konkursowe brzmi: 
Napisz, na co lubisz przeznaczać 

zaoszczędzone pieniądze.
Na Twoje zgłoszenie czekamy w  dniach 

1–31.07.2022 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 203: Jadwiga Żuławska – Nowa 
Wieś, Ewa Gołaszewska – Zambrów, Ewa Chro-
stowska – Tuchola. 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

• decyzja 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


