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„Wynalazca znad Wisły” – tak 
Brytyjczycy nazwali Jana Józefa 
Baranowskiego. Francuzi zaś – „ojcem 
wynalazczości kolejowej”  22

30-lecie funkcjonowania 
ruchu spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych 
w Polsce  10

Z okazji jubileuszu 25-lecia 
SKEF serdecznie zaprasza 
wszystkich Członków do udziału 
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(koszt wg taryfy operatora)

Przykład reprezentatywny z dnia 11.04.2022 r. dla Prostej Pożyczki: Całkowita kwota kredytu wynosi 2250 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania 
dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł / 0%) wynosi 7,99%. Rzeczywista 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. 

Mistrz Europy w windsurfingu

PROSTA POŻYCZKA 
PRZEZ INTERNET
Bez formalności!

0zł zł 0 prowizjiprowizji
RRSO 8,29%
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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
trzydzieści lat temu, na fali przemian „Solidarno-
ści”, powstały spółdzielcze kasy oszczędnościo-
wo-kredytowe. To była odpowiedź na brak oferty 
usług finansowych dla przeciętnych Polaków. Oso-
by niewiele zarabiające nie były interesującym 
klientem dla banków komercyjnych. Kasy stały 
się taką alternatywą i grono wspaniałych ludzi 
postanowiło je budować. Dzięki Kasom powstało 
i działa wiele społecznych przedsięwzięć. Wśród 
tych projektów, wspieranych przez Kasę Stefczy-
ka, jest cykl obozów sportowych organizowanych 
przez Marcina Gortata. W szkoleniu polskich dzieci 
i młodzieży bierze udział czołówka kadry trener-
skiej z całego świata. „Mam dług do spłacenia,  
bo ktoś, kiedyś wyciągnął do mnie pomocną dłoń” – 
to słowa Gortata, bliskie też Kasie Stefczyka. 
Na inne działanie w dziedzinie sportu, najpierw 
Kasa, a  następnie Fundacja Stefczyka, od lat 
przekazuje pieniądze. To Maratony Solidarności.  
Ich organizatorem był Kazimierz Zimny – ostatni 
Polak, który zdobył medal olimpijski na klasycz-
nym długim dystansie biegowym. Nie sposób więc, 
by go nie wspomnieć – podobnie jak Jana Józefa 
Baranowskiego, zwanego „ojcem wynalazczości 
kolejowej”. Powstaniec, finansista, wynalazca i ję-
zykoznawca. Uratował Francję przed bankructwem 
i opracował semafor. Zgodnie z naszą misją przy-
pominamy również tego nieprzeciętnego Polaka.

liczby Kasy Stefczyka

7 100 000 000 zł
depozyty

6 120 000 000 zł
pożyczki

7 550 000 000 zł
aktywa

364
placówki

837 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA CZERWIEC 2022 ROKU
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Kasa Stefczyka i Fundacja Marcina 
Gortata MG13 grają zespołowo
i wspierają realizację celów i marzeń!
Wspólnota, solidarność i wzajemna pomoc to wartości, które towarzyszą Kasie Stefczyka od momentu 
jej powstania. Każdego roku Kasa podejmuje zatem szereg działań, które w realny sposób poprawia-
ją byt materialny i komfort życia polskich rodzin. Współpracując z Fundacją Marcina Gortata MG13,  
Kasa Stefczyka pomaga również dzieciom i młodzieży w rozwoju talentu sportowego.

P artnerem Fundacji Marcina Gortata Kasa 
została w lutym 2020 r. i od tego czasu 

wspiera jej różnorodne działania, mające  
na celu pomoc dzieciom i młodzieży w reali-
zacji ich marzeń sportowych. Jednym z fila-
rów działalności Fundacji MG13, którą z dumą 
finansowo wspieramy, jest odbywający się 
corocznie w całej Polsce cykl obozów spor-
towych Gortat Camp. Profesjonalizm obo-
zów zapewnia czołówka kadry szkoleniowej 
z Europy i USA, która oferuje fachowe szkole-
nia sportowe. „Mam dług do spłacenia, bo ktoś, 
kiedyś wyciągnął do mnie pomocną dłoń” – to 
słowa Marcina Gortata, który dzięki swojej 
fundacji wspiera dzieci i młodzież w realizacji 
ich własnych marzeń sportowych. Idea ta jest 
bliska także Kasie Stefczyka, która od lat swoim 
przykładem pokazuje, że samopomoc i współ-
działanie stanowią motor przyczyniający się  
do rozwoju i poprawy bytu.

Tegoroczne obozy odbyły się pod koniec 
czerwca i na początku lipca w Łodzi, Zgierzu, 
Chorzowie i Rzeszowie. W tym roku znów naj-
młodsi adepci koszykówki pokazali swoje umie-
jętności sztabowi trenerów oraz pod ich okiem 

rozwijali talenty. Nie zabrakło również campu  
dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

W ramach współpracy z Fundacją Marcina 
Gortata MG13 Kasa Stefczyka przekazała środki 
na pomoc Ukrainie. Włączyła się także w orga-
nizację wielkiego meczu Gortat Team vs Wojsko 
Polskie w Łodzi, 16 czerwca 2022 r. To coroczne 
wydarzenie, które odbywało się przed Marcin 
Gortat Camp, w  tym roku miało dodatkowy 
wydźwięk, spowodowany wojną w Ukrainie. 
Wyrazem solidarności z ofiarami wojny było 
przekazanie całego tegorocznego dochodu z bile-
tów na pomoc Ukrainie. 

Kasa Stefczyka od lat kojarzona jest ze współ-
pracą z młodym pokoleniem sportowców. Dzięki 
wsparciu finansowemu Kasy Stefczyka utalento-
wany żeglarz i windsurfer Paweł Tarnowski miał 
szansę podjąć regularne treningi i dzięki temu 
osiągnąć wiele sukcesów. Uzyskał tytuł mistrza 
Europy w żeglarstwie w klasie RS:X w 2015 roku. 
Kasa Stefczyka z dumą wspiera go już od 13 lat 
i jest pierwszą instytucją, z którą windsurfer pod-
pisał umowę sponsorską.

Mamy nadzieję, że wśród młodzieży uczestni-
czącej w Gortat Camp wyłonią się talenty, które 

dzięki ciężkiej pracy w niedługim czasie rozbły-
sną i zaczną odnosić sportowe sukcesy w Polsce 
i na arenie międzynarodowej. Powodem do rado-
ści i dumy jest fakt, że Kasa Stefczyka ma szasnę 
wspierać ich już na początku drogi.

FOT. GRZEGORZ JĘDRZEJEWSKI / 058SPORT.PL
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Jubileuszowy konkurs 
dla Członków na 25-lecie SKEF
Z okazji jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie 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 krzyżó-
wek oraz podzielenie się swoją osobistą refleksją 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 Stowa-
rzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnolet-
nią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

sza została opublikowana w wydaniu lipcowym, drugą publiku-
jemy w bieżącym wydaniu) lub na stronie www.skef.pl (pierwsza 
krzyżówka opublikowana została 20 czerwca 2022 r., druga –  
na początku sierpnia 2022. Obie krzyżówki nr 1 i nr 2 dostępne są 
na stronie www.skef.pl) i na kuponie konkursowym, który został 
opublikowany w bieżącym wydaniu „Czasu Stefczyka”, a także  
na stronie www.skef.pl, zapisać dwuczłonowe hasło utworzone 
ze wskazanych liter w rozwiązanych hasłach.

2. Ponadto należy odpowiedzieć pisemnie na pytanie zamieszczone 
na kuponie konkursowym: „W nawiązaniu do obecnie panującej 
sytuacji na świecie, za naszą wschodnią granicą, podziel się swoją 
refleksją, czym jest dla Ciebie solidarność narodowa”

JAK WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE?
Należy wypełnić formularz konkursowy i kupon konkursowy, 
dostępne w bieżącym wydaniu „Czasu Stefczyka”, a także na stro-
nie www.skef.pl, wraz z odgadniętym dwuczłonowym hasłem 
z dwóch krzyżówek i pisemną wypowiedzią, a następnie przesłać 
w terminie do 31 sierpnia 2022 r. z dopiskiem „Jubileuszowy 
konkurs 25-lecie SKEF” na adres: Stowarzyszenie Krzewienia 
Edukacji Finansowej, 81-472 Gdynia, ul. Legionów 126. Decy-
duje 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 miejsca, 1500 zł za zajęcie II miejsca, 1000 zł za zajęcie 
III miejsca oraz pięć wyróżnień po 500 zł.

Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do dnia 16 września 
2022 r.

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu dostępny  
na stronie www.skef.pl. Konkurs prowadzony jest równolegle w gaze-
cie „Czas Stefczyka” oraz na stronie www.skef.pl. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowym 
konkursie SKEF!
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TERMIN KONKURSU: OD 20 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2022 ROKU.
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Staramy się dbać o nasz dom poprzez regularne sprzątanie, ubezpieczenie wartościowych rze-
czy i chcemy czuć się bezpiecznie zamykając go na klucz. Dobrze jest też pamiętać, że nasze 
wirtualne życie również zasługuje na zapewnienie odpowiedniej ochrony. 

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

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

Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM NA „TY”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKOK zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa fi nansowego swoim członkom. Pracownicy SKOK z chęcią po-
mogą lub wyjaśnią w jaki sposób bezpiecznie korzystać z udostępnianych narzędzi, takich jak karta płatnicza 
czy bankowość internetowa (eskok) lub mobilna (mskok), tak abyś czuł się bezpieczny w cyber przestrzeni.
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P odczas XVII Letnich Igrzysk Olimpijskich 
w 1960 r. w Rzymie Kazimierz Zimny wywal-

czył brązowy medal na 5000 m. To jedyny polski 
medal na tym dystansie. Po nim medale zdoby-
wał już tylko znakomity Bronisław Malinowski, 
ale w konkurencji po części technicznej, jaką 
jest bieg na 3000 m z przeszkodami. Kazimierz 
Zimny był kontynuatorem tradycji sukcesów 
na długich dystansach, zapoczątkowanej przez 
Janusza Kusocińskiego. W dobie dominacji bie-
gaczy pochodzących z Afryki o kolejnym takim 
medalu ciężko nawet marzyć.

Wojciech Szota z Maratończyk.pl tak wspo-
mina znakomitego biegacza: „My znaliśmy go 
jako dyrektora trójmiejskiego Maratonu Soli-
darności i przyjaciela serwisu Maratończyk.pl. 
Współpracowaliśmy od kilkunastu lat.  
Pan Kazimierz opowiedział nam wiele nie-
samowitych historii ze swojego życia. Słu-
chanie go było wspaniałą biegową przygodą. 
Imponował nam niezłomną wolą i  hartem 
ducha. Urodził się w Tczewie, 4 czerwca 1935 
r. Wspominał okropną biedę po II wojnie świa-
towej. Po żniwach zbierał ziarno, jakie zostało  
na polach, aby choć tak ulżyć swojej rodzinie. 
[…] Będąc małym, drobnym chłopcem, musiał 
się najmować do dorywczych prac. Nie raz 
przenosił ogromne ciężary czy pchał ciężkie 
wózki. Tczew był w czasie wojny jednym z naj-
bardziej zniszczonych miast Pomorza Gdań-
skiego. […] W  takich trudach powojennego 
życia wykuwał się mistrz. Jego pasją stało się 
bieganie. Samotnie wybierał się na kilkuna-
stokilometrowe treningi pomiędzy wiślanymi 
mostami. Nikt nie rozumiał, co ten drobny 
chłopak robi i po co. Opowiadał mi, jak intuicyj-
nie pracował nad techniką biegu, wyobrażając 
sobie, że ręce pracują jak koła lokomotywy”.

Ciężka praca i talent przyniosły wspaniałe 
efekty. Kazimierz Zimny to srebrny medalista 
mistrzostw Europy: w Sztokholmie (1958) oraz 

w Belgradzie (1962). 37-krotny reprezentant 
Polski w meczach międzypaństwowych 1956–
1966 (43 starty, 21 zwycięstw indywidualnych), 
4-krotny rekordzista kraju (3000 m, 5000 m, 
10000 m oraz sztafecie 4×1500 m) i 7-krotny 
mistrz Polski: 5000 m (1960, 1965, 1966), 
1500 m (1956), biegi przełajowe (1965 –1967).

Jego sukcesy doceniali również kibice:  
aż czterokrotnie znalazł się w dziesiątce naj-
lepszych polskich sportowców, w Plebiscycie 
„Przeglądu Sportowego” (w 1959 r. – 6. miejsce, 
w 1960 r. – 9. miejsce, w 1961 r. – 6. miejsce, 
w 1962 r. – 7. miejsce.

Po zakończeniu kariery został doktorem 
nauk wychowania fizycznego, był trenerem 
i  bardzo zdolnym organizatorem. Dopro-
wadził do rozkwitu Centralny Ośrodek 
Sportu w Cetniewie, którego był dyrektorem 
w latach 1998–2002. W 2008 r. został uhono-
rowany swoją gwiazdą w Alei Gwiazd Sportu  
we Władysławowie. 

W 1995 r. dzięki Kazimierzowi Zimnemu został 
zorganizowany Maraton Solidarności w Trój-
mieście. Ten bieg po raz pierwszy odbył się  
1981 r., aby uczcić rocznicę podpisanych rok 
wcześniej porozumień sierpniowych i oddać 
hołd ofiarom Grudnia 1970. Później, ze względu 
na sytuację w kraju, impreza odbywała się nie-
regularnie i na różnych dystansach. Od 1995 r. 
do czasu pandemii trasa Maratonu Solidarności 
prowadziła przez całe Trójmiasto, przypomina-
jąc poległych na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. 
i strajki sierpniowe 1980 r. Bieg nawiązuje do 
trudu kurierów: ludzi „Solidarności”, któ-
rzy w  1980  r. biegali pomiędzy stoczniami 
w Gdańsku i Gdyni i przekazywali informacje 
o sytuacji strajkujących największych zakładów 
na Wybrzeżu. Zmagania maratończyków trady-
cyjnie rozpoczynały się uroczystym apelem pod 
pomnikiem Ofiar Grudnia ’70, upamiętniają-
cym przelaną krew Polaków w drodze naszego 
narodu do wolności. Atrakcją pierwszych kilo-
metrów była możliwość przebiegnięcia przez 
port w Gdyni, m.in. obok „Daru Pomorza” i ORP 
„Błyskawica”. Ostatnie kilometry, już w Gdań-
sku, to ogromny trud, ale też duże przeżycie 
dla wielu maratończyków. Pojawiają się charak-
terystyczne żurawie stoczniowe, a dalej trasa 
prowadzi przez II bramę Stoczni Gdańskiej, 
obok Sali BHP i pomnika Poległych Stoczniow-
ców. Biegowy trud wieńczy meta znajdująca się 
przy Fontannie Neptuna, obok Ratusza i Dworu 
Artusa na Długim Targu w otoczeniu gdańskich 
kamieniczek. 

„Dziś ten maraton umiera wraz ze swoim 
dyrektorem Kazimierzem Zimnym” – czytamy 
na www.maratongdansk.pl.

Kazimierz Zimny zmarł 30 czerwca 
2022 r. Spoczął na cmentarzu Łostowickim 
w Gdańsku.

Źródło: www.maratongdansk.pl/ www.pzla.pl 
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Żegnamy legendę polskiej 
lekkoatletyki i dyrektora 
Maratonu Solidarności
Po długim pobycie w szpitalu zmarł Kazimierz Zimny – ostatni polski 
medalista olimpijski na długich dystansach, trener, wychowawca 
młodzieży, organizator. Był pomysłodawcą i  – od pierwszej edycji 
w  1995 r.  – dyrektorem Maratonu Solidarności. Początkowo Kasa 
Stefczyka, a  potem Fundacja Stefczyka, przez wiele lat wspierała 
finansowo organizację tego wydarzenia. 
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30 lat spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-
-kredytowych

P ierwotnie te uroczystości planowane były znacznie szerzej, jednak 
to, co wydarzyło się 24 lutego tego roku za naszą wschodnią gra-

nicą, skłoniło nas do pewnej refleksji i odstąpienia od organizowania 
hucznych obchodów – mówił, rozpoczynając konferencję, Rafał Matu-
siak, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, 
przewodniczący Rady Dyrektorów WOCCU. – Wierzymy, że w przyszłym 
roku będziemy mogli już świętować.

POLSKI WZORZEC DLA EUROPY
Na uroczystym spotkaniu w Warszawie obecni byli przedstawiciele 
Rady Dyrektorów WOCCU, którzy w wielu wystąpieniach podkreślali 
znaczenie polskiego ruchu spółdzielczego, a przede wszystkim odbu-
dowanych po upadku komunizmu kas kredytowych, których działal-
ność także na arenie międzynarodowej wpłynęła na odrodzenie unii 
kredytowych w wielu krajach.

– Trzydzieści lat temu, na fali przemian gospodarczych rozpoczę-
tych przez zryw wolnościowy zainicjowany przez Niezależny Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność” powstały spółdzielcze kasy oszczędno-
ściowo-kredytowe. To była odpowiedź na brak alternatywy na rynku 
usług finansowych dla przeciętnych ludzi. Przypomnę, że w tamtym 
czasie osoby nisko uposażone, niewiele zarabiające nie były atrakcyj-
nym, interesującym klientem dla banków komercyjnych. Kasy stały się 
taką alternatywą i wiele osób, wspaniałych ludzi, postanowiło budować 
kasy spółdzielcze – wspominał prezes Matusiak. – Warto wspomnieć, 
że SKOK-i powstawały zawsze w oparciu o idee, a nie o pieniądze.  
To nie jest tak, że państwo polskie albo jakaś inna instytucja wyłożyły 
jakieś ogromne ilości pieniędzy na kapitał początkowy, żeby ułatwić 
nam start. I to założyciele przynieśli do Kas swoje oszczędności i z tych 
oszczędności udzielali pierwszych pożyczek – najpierw w zakładach 
pracy, potem szerzej – poza nimi. Krok po kroku, złotówka po złotówce 
były budowane Kasy. 

Dziś SKOK-i obsługują blisko 1,4 mln gospodarstw domowych i dys-
ponują siecią ponad 700 placówek na terenie całego kraju. Idea spro-
wadzająca się do hasła „ludzie pomagają ludziom” pozostaje jednak 
niezmienna, a działalność finansową Kasy łączą z edukacją finansową, 
przeciwdziałaniem lichwie i wykluczeniu cyfrowemu. Kasy wspierają 
lokalne społeczności, pielęgnują postawy patriotyczne, a od kilku mie-
sięcy mocno włączają się w pomoc Ukrainie.

– Obserwuję rozwój kas spółdzielczych w Polsce od 25 lat. Widzia-
łem, jak wykorzystują swoje aktywa i narzędzia, aby krok po kroku 
rozwijać się i budować, aż w końcu zbudować to, co dziś – z perspek-
tywy Światowej Rady Unii Kredytowych – uznać możemy za jeden 

z wzorcowych modeli społecznych kas oszczędnościowo-kredytowych 
na poziomie globalnym – mówił podczas konferencji Paul Trainen, 
wiceprzewodniczący WOCCU. – Polskie SKOK-i stały się dla nas swo-
istym hubem w rozwoju i w pracy nad zakładaniem podobnych orga-
nizacji w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Widzimy, 
jak dużą pomoc świadczą nasi koledzy z Polski tym, którzy chcą orga-
nizować własne kasy oszczędnościowo-kredytowe. Za to serdecznie 
dziękuję, gratulując pięknego jubileuszu.

LISTY GRATULACYJNE
Podczas uroczystego posiedzenia Rady Dyrektorów Światowej Rady 
Unii Kredytowych odczytano listy gratulacyjne skierowane do Kasy 
Krajowej w związku z 30-leciem odrodzenia polskiego ruchu kas 
spółdzielczych.

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał obecny na konferencji 
Paweł Mucha, doradca prezydenta. 

„Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe od 30 lat odgrywają 
znaczącą rolę w polskim systemie gospodarczym, w istotny sposób 
przyczyniając się do naszych sukcesów ekonomicznych. Jest dla nas 
wielką satysfakcją, że polski ruch SKOK zajmuje poczesne miejsce 
w światowej sieci WOCCU, a nasz rodak sprawuje zaszczytną i odpo-
wiedzialną funkcję przewodniczącego Rady Dyrektorów” – napisał 
prezydent Duda.

Prezydent wspomniał działalność spółdzielczą Franciszka Stefczyka, 
który w pogrążonej zaborami Polsce zakładał pierwsze Kasy. „To inspi-
rujące dziedzictwo [...]. Te wspaniałe wolnościowe i solidarnościowe 
tradycje wpisane są dziś w misję polskich SKOK-ów. To nie przypa-
dek, że przed 30 laty na początku nowoczesnego ruchu spółdzielczo-
ści oszczędnościowo-kredytowej w naszym kraju istotną, wspierającą 
rolę odegrał związek zawodowy NSZZ «Solidarność». Oznaczało to 
poparcie dla idei zrównoważonego rozwoju reprezentowanej przez 
SKOK-i. W spółdzielczości finansowej wymiar wspólnotowy, między-
ludzka więź, niesienie sobie wzajemnej pomocy są przecież równie 
ważne jak wymiar biznesowy. Polakom bliski jest etos spółdzielczy 
postrzegający człowieka jako podmiot, a nie jedynie przedmiot proce-
sów ekonomicznych” – podkreślił prezydent Andrzej Duda w swoim 
liście do Krajowej SKOK.

Hasło przyświecające światowemu ruchowi unii kredytowych: 
„Nie dla zysku, nie dla filantropii, lecz by służyć” wielokrotnie 
wybrzmiewało w wypowiedziach uczestników konferencji. W liście 
prezesa Prawa i Sprawiedliwości wybrzmiało jeszcze wspomnienie 
pierwszych, powstających 30 lat temu Kas.

Uroczyste posiedzenie Rady Dyrektorów Światowej Rady Unii Kredytowych 
(WOCCU) w  Warszawie było głównym elementem tegorocznych obchodów 
30-lecia funkcjonowania ruchu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
w  Polsce. Podczas konferencji podsumowano też działania sektora na rzecz 
pomocy Ukrainie i obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.
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„Nie powiem, że zaczynaliście od zera, bo mieliście przecież niemały 
kapitał w postaci rwących się do dzieła budowania upragnionej wol-
nej Polski serc, szczytnych idei, twórczych myśli oraz wspaniałych 
wzorów. SKOK-i odwoływały się bowiem do pięknych tradycji naszej 
spółdzielczości, a zwłaszcza kas Stefczyka, instytucji, które w rze-
czywistości zaborów były czymś więcej niż zwykłymi formami dzia-
łalności spółdzielczej” – napisał w liście do uczestników konferencji 
prezes PiS Jarosław Kaczyński. „Dziś nie sposób sobie wyobrazić pol-
ski sektor finansowy bez SKOK-ów” – podkreślił lider partii rządzącej, 
który wspomniał także, że udział w powstaniu pierwszych po upadku 
komunizmu kas oszczędnościowo-kredytowych miał śp. prezydent 
Lech Kaczyński. 

„Chciałbym też dodać, że dzieje SKOK-ów mają dla mnie także – by 
tak rzec – osobisty wątek, bo – jak Państwo wiecie – tworzyły się one 
przy udziale NSZZ «Solidarność», a mój Śp. Brat był ówcześnie pierw-
szym wiceprzewodniczącym Związku. Jestem dumny, że Lech Kaczyń-
ski miał swój udział w tym wspaniałym dziele” – napisał do zarządu 
Krajowej SKOK Jarosław Kaczyński.

Podczas uroczystej sesji odczytano także list wicepremiera Jacka 
Sasina, ministra aktywów państwowych, który podkreślał rolę Kas 
w walce z wykluczeniem finansowym Polaków i zjawiskiem lichwy 
oraz realizację praktycznej strony „solidaryzmu społecznego, który 
daje ludziom poczucie godności i umacnia wspólnotowe więzi”. Wice-
premier wspomniał też utworzenie w 2008 r., m.in. dzięki zabiegom 
ówczesnego prezesa Krajowej SKOK Grzegorza Biereckiego, pierwszego 
w Polsce etycznego funduszu inwestycyjnego.

„W czasach głoszenia kapitałowego absolutyzmu, pokazywaliście 
Państwo, że możliwe jest inwestowanie społecznie odpowiedzialne, 
respektujące zasady moralne” – napisał Jacek Sasin.

„Ruch spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, będący 
bez wątpienia największym ruchem społecznym po 1989 r., zasługuje 
na uwagę także krajowych instytucji mających wpływ na kształtowa-
nie otoczenia prawnego, w jakim Kasy prowadzą swoją działalność” – 
stwierdził w oświadczeniu senatorskim parlamentarzysta PiS Grze-
gorz Bierecki. „Przed 30 laty odrodził się w Polsce ruch spółdziel-
czych instytucji samopomocy finansowej, jakimi są spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe. Kontynuując tradycję kas Stefczyka, 
instytucje te zapewniają dostęp do podstawowych usług finanso-
wych swoim Członkom, którzy wywodzą się w większości z uboż-
szych warstw społecznych i którzy nie mieliby szans na uzyskanie 
finansowania dla zaspokojenia swoich życiowych potrzeb w instytu-
cjach komercyjnych. Spełniając tym samym ważną funkcję w walce 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Kasy angażują się także 
w sprawy społeczności lokalnych, wspierają inicjatywy kulturalno-
-oświatowe i akcje dobroczynne, włączają się w ochronę dziedzictwa 

narodowego oraz w promowanie wartości patriotycznych” – stwierdził 
parlamentarzysta.

List gratulacyjny do uczestników uroczystości skierował również 
prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, podkre-
ślając rolę Kas w polskim systemie finansowym.

„SKOK-i  są wyjątkową wspólnotą samopomocową, działającą  
na rynku usług finansowych, ponieważ są organizacją ludzi, która 
stoi na pierwszej linii frontu w walce z wykluczeniem finansowym” – 
napisał szef banku centralnego, podkreślając niebagatelne znaczenie 
działań Krajowej SKOK w pomocy walczącej Ukrainie.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Krajowej Rady Spół-
dzielczości wręczyli Złotą Odznakę Spółdzielczości Polskiej prezesowi 
Rafałowi Matusiakowi i Światowej Radzie Unii Kredytowych.

UKRAINA WALCZY
W czasie warszawskiego posiedzenia Rady Dyrektorów WOCCU przed-
stawiono też swoiste raporty z działań unii kredytowych w Ukrainie. 
Co istotne, dzięki wsparciu WOCCU i polskich SKOK-ów ukraińskie 
Kasy wciąż działają, podejmując na terenie pogrążonego w wojnie kraju 
realną działalność finansową, od kredytowania rolników po wypłaty 
pensji. Raportom przysłuchiwał się obecny na konferencji chargé 
d�affaires ukraińskiej ambasady w Warszawie, Oleh Kuc.

– Przyjaciele! Dziękuję, że poza dyskusją na główne tematy, top of 
agenda, pamiętacie o pomocy i wsparciu. Doceniamy to. Zawsze będę 
powtarzał, że Polska jest liderem na arenie międzynarodowej we wspar-
ciu Ukrainy i Ukraińców. Byliście pierwsi, którzy przyszli z pomocą, 
wielowymiarową. Cały świat to widzi. Dziękujemy za wszystko,  
co robicie, za wsparcie Ukrainy. I mówię wszystkim: zobaczcie, jak to 
robią Polacy. Polska nie czekając na innych, zaczęła działać na każ-
dym poziomie i dziś cały świat jest świadkiem, jak Ukraina i Polska 
walczą z rosyjską agresją – mówił w swoim wystąpieniu Oleh Kuc,  
radca-minister ambasady Ukrainy w Polsce. – Razem bronimy przyszło-
ści całego regionu, a może i świata, ale z takimi przyjaciółmi – jestem 
przekonany – zwyciężymy na pewno.

Podczas wyjątkowej, uroczystej konferencji Rady Dyrektorów 
WOCCU wiele było takich wzruszających, emocjonalnych chwil. 
Relacje z pomocy Ukrainie i Ukraińcom, rozmowy o realnym wsparciu  
dla bieżącej i nieprzerwanej działalności ukraińskich kas spółdziel-
czych przez WOCCU i amerykańskie unie, rozmowy o powołanej przez 
SKOK-i pierwszej w Polsce fundacji donacyjnej niepobierającej opłat 
administracyjnych, która pomaga uchodźcom z Ukrainy uzupełniła  
na zakończenie specjalna Uchwała Rady Dyrektorów poświęcona 
30-leciu polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
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W  trosce o  utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z  chęci infor-
mowania Członków o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka oraz zgodnie 
z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka przedstawia 
informację dotyczącą działań Zarządu Kasy w czerwcu 2022 roku.

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie

W  czerwcu posiedzenia Zarządu 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
odbyły się cztery razy:
– 7 czerwca,
– 14 czerwca,
– 21 czerwca,
– 28 czerwca.
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:
 ○ wsparcie finansowe festynu organizo-
wanego dla rodzin adopcyjnych oraz 
ich dzieci, organizowanego przez Fun-
dację dla Rodziny w dniu 5 czerwca 
2022 r.;

 ○ wsparcie finansowe Pielgrzymki Lu-
dzi Pracy, która odbędzie się w dniach 
17–18 września 2022 r., organizowa-
nej przez NSZZ „Solidarność”, oddział 
w Gdyni;

 ○ dofinansowanie festynu „Kaszubskie 
Łodzie pod Żaglami”, który odbył się 
24 lipca 2022 r. w Chałupach;

 ○ dofinansowanie zakupu platformy 
samochodowej dla niepełnosprawnej 
osoby;

 ○ kwartalne dofinansowanie leczenia 
i rehabilitacji;

 ○ przekazanie kolejnej transzy wsparcia 
dla podopiecznych domów dziecka.

b) sytuacji w placówkach sprzedażowych 
z uwzględnieniem aspektu dotyczą-
cego budowania i umacniania więzi 
członkowskiej, a także jeszcze lepszego 

reagowania na potrzeby Członków 
Kasy:
 ○ Dobry Start to program przewidujący 
przyznanie raz w roku wsparcia w wy-
sokości 300 zł na wyprawkę szkolną 
dla ucznia, bez względu na dochód 
rodziny. Z programu mogą skorzy-
stać rodzice albo opiekunowie prawni 
ucznia w wieku do 20 lat, przypadku 
ucznia z niepełnosprawnością – do 24 
lat. O świadczenie Dobry Start można 
ubiegać się, składając odpowiedni 
wniosek. Od 1 lipca do 30 listopada 
2022 r. wniosek o ustalenie prawa do 
tego świadczenia będzie dostępny 
online w bankowości elektronicznej 
Kasy Stefczyka. Jeśli wniosek zostanie 
złożony do końca sierpnia br., świad-
czenie wypłacone zostanie nie później 
niż do 30 września 2022 r. Jeśli wniosek 
złożony zostanie później, ZUS wypłaci 
świadczenie w terminie 2 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek 
zostanie złożony w bankowości elek-
tronicznej Kasy Stefczyka, to urzędowe 
poświadczenie odbioru (UPO) prze-
słane zostanie na adres e-mail podany 
we wniosku. Wiadomość zostanie wy-
słana z adresu noreply@zus.pl.

 ○ Z okazji jubileuszu 25-lecia Stowarzy-
szenie Krzewienia Edukacji Finanso-
wej serdecznie zaprasza wszystkich 
Członków do udziału w wyjątkowym 
konkursie, w którym można zdobyć 
atrakcyjne nagrody. Konkurs trwa 
od 20 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. 
Aby wziąć udział w konkursie, należy 
posiadać status Członka Stowarzysze-
nia Krzewienia Edukacji Finansowej 
(SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej (SKOK), być 
osobą fizyczną, pełnoletnią, posia-
dającą pełną zdolność do czynności 
prawnych, zamieszkałą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy rozwiązać dwie krzyżówki na 
stronie skef.pl (pierwsza krzyżówka 

opublikowana 20 czerwca 2022, druga 
krzyżówka opublikowana w  sierp-
niu 2022) lub w  „Czasie Stefczyka” 
(pierwsza opublikowana w  wydaniu 
lipcowym, druga – w  wydaniu sierp-
niowym) i zapisać na kuponie konkur-
sowym, który zostanie opublikowany 
na początku sierpnia 2022 r. na stronie 
www.skef.pl oraz w  wydaniu sierp-
niowym „Czasu Stefczyka”, dwuczło-
nowe hasło utworzone ze wskazanych 
liter w rozwiązanych hasłach. Ponadto 
należy odpowiedzieć pisemnie na pyta-
nie: „W nawiązaniu do obecnie panującej 
sytuacji na świecie, za naszą wschodnią 
granicą, podziel się swoją refleksją, czym 
jest dla Ciebie solidarność narodowa”.
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
a) zatwierdzenia do stosowania jednoli-

tych wzorów następujących druków:
 Dumowa kredytu inwestycyjnego  
III sektor,
 Dumowa o linię obrotową III sektor,
 Dumowa kredytu wysokokwotowego 
gospodarczego,
 Dumowa kredytu wysokokwotowego 
niekonsumenckiego,
 Dumowa pożyczki gospodarczej 
z sygnaturą,
 Dumowa o linię kredytową w rachunku 
bieżącym „Tandem”,
 Dumowa o linię pożyczkową w rachunku 
bieżącym „Tandem”,
 Dumowa pożyczki niekonsumenckiej,
 Dumowa pożyczki (kredyt konsumencki) 
z sygnaturą,
 Dumowa pożyczki o stałym oprocento-
waniu (kredyt konsumencki),
 Dumowa kredytu w rachunku płatni-
czym LP,
 Dumowa kredytu wysokokwotowego 
zabezpieczonego hipoteką,
 Dumowa pożyczki zabezpieczonej 
hipoteką; 

b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i  parametrów następujących 
produktów: 

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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 DPożyczka Gotówkowa ze stałym opro-
centowaniem – wprowadzenie do 
oferty Kasy nowego produktu,
 De-LOKATA KAPITALNA,
 De-Lokata Witaj w Kasie,
 DLOKATA KAPITALNA
 DLokata na nowe środki,
 DLokata Witaj w Kasie,
 De-Lokata dla przedsiębiorczych 
Tandem,
 De-Lokata terminowa VIP,
 DLokata dla przedsiębiorczych Tandem,
 DLokata Dwuletnia progresywna  
SKOKOWA PLUS,
 De-Lokata terminowa nieodnawialna,
 DLokata SKOKOWA,
 DLokata systematycznego oszczędzania 
z typem zakończenia na IKS,
 DLokata terminowa nieodnawialna,
 DLokata terminowa VIP,
 DLokata Udziałowa,
 DRachunek Oszczędnościowy Moja 
Skarbonka,
 DPożyczka Gotówkowa ze stałym 
oprocentowaniem,
 DLokata rentierska – aktualizacja stawki 
WIBOR 3M,
 DLokata systematycznego oszczędzania 
z typem zakończenia na IKS,
 DLokata terminowa nieodnawialna – 
aktualizacja stawki WIBOR 3M;

c) zatwierdzenia Tabeli Prowizji i Opłat 
dla kart Visa;

d) zatwierdzenia Wyciągu Tabeli Prowizji 
i Opłat dla kart Visa do ZNC;

e) zatwierdzenia wyciągu z Tabeli Prowi-
zji i Opłat dla prowadzonych rachun-
ków płatniczych dla IKS Classic;

f) zmiany Tabeli Prowizji i Opłat dla pro-
wadzonych rachunków płatniczych;

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

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

i) zmiany oprocentowania produktów 
opartych o stawkę WIBOR 3M;

j) zatwierdzenia dokumentacji i proce-
dur regulujących pracę w Kasie Stef-
czyka: PR11.04/02 Wewnętrzna pro-
cedura w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terro-
ryzmu – wyd. XV; PR02.04.02/02 Pro-
cedura obsługi procesu kredyt online –  
wyd. III;

k) zmian w  funkcjonowaniu Central-
nego Zespołu Analitycznego przy 
Komisji Kredytowej Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  
im. Franciszka Stefczyka.

Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli 
SKOK im. Franciszka Stefczyka 
W dniu 13 czerwca 2022 r. odbyło się 
Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, 
które w związku z utrzymującym się sta-
nem zagrożenia epidemicznego odbyło 
się w formule mieszanej: stacjonarnie 
przy ul. Legionów 126-128 w Gdyni dla 
tych Przedstawicieli, którzy zgłoszą 
wolę przybycia, oraz przy wykorzysta-
niu środków bezpośredniego porozumie-
wania się na odległość, dla pozostałych 
Przedstawicieli.
Podczas Zwyczajnego Zebrania 
Przedstawicieli:
1. podjęto uchwałę w  przedmiocie 

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu 
z działalności jednostki i Sprawozda-
nia finansowego SKOK im. Franciszka 
Stefczyka za okres od 1.01.2021 r.  
do 31.12.2021 r.; 

2. podjęto uchwałę w  przedmiocie 
udzielenia absolutorium członkom 
Zarządu SKOK im. Franciszka Stef-
czyka za 2021 r.;

3. podjęto uchwałę w przedmiocie przy-
jęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej 
SKOK im. Franciszka Stefczyka za 
okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wyślij do nas swoje CV: praca@kasystefczyka.pl  
lub aplikuj poprzez stronę Kariera (kasastefczyka.pl)Stefczyk Finanse partnerem

U nas możesz:
 Î zyskać stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 Î pracować w stałych godzinach i mieć wolne weekendy
 Î otrzymywać stałe wynagrodzenie + atrakcyjne premie miesięczne
 Î wygrywać nagrody w konkursach sprzedażowych
 Î rozwijać się dzięki szkoleniom oraz przejrzystej ścieżce awansu
 Î uczestniczyć w życiu organizacji podczas wyjazdów integracyjnych
 Î korzystać z wielu benefitów: karty multisport, prywatnej opieki medycznej, 

dopłat do wypoczynku czy ubezpieczenia na życie

Chcesz zostać częścią naszej społeczności? 

SZUKASZ PRACY? 
MOŻLIWE, ŻE MY SZUKAMY CIEBIE
Zatrudnimy pracowników do placówek Stefczyk Finanse, 
w których dostępne są produkty Kasy Stefczyka.

 #PracujwStefczyku



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
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Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego. Rodzice stają przed 
zadaniem zapewnienia dzieciom odpowiedniej wyprawki. Z rozwiązaniem przy-
chodzi Kasa Stefczyka, która w dobie rosnącej inflacji przygotowała Pożyczkę 
Zaratkę ze stałym oprocentowaniem (RRSO: 9,27%). Doskonale sprawdzi się 
ona w pokryciu szkolnych wydatków.

Pożyczka Zaratka 
to nie tylko stała niska rata:
•	0 zł prowizji
•	tylko 25 zł miesięcznej raty za każdy 

pożyczony 1000 zł
•	wstępna informacja kredytowa  

nawet w 15 minut
•	środki na Twoim koncie nawet w dniu 

złożenia wniosku
•	możliwość ustalenia dnia spłaty 

miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu 
wynagrodzenia

Czy Ty też już myślisz
o wyprawce szkolnej?

C hoć może się wydawać, że komponowanie 
wyprawki szkolnej, to „bułka z masłem”, 

rzeczywistość jest nieco bardziej skompliko-
wana. Uczeń potrzebuje bowiem bardzo wielu 
rzeczy: podręczników, zeszytów, plecaka i pod-
stawowych przyborów szkolnych, które mogły 
wyczerpać się z końcem minionego roku szkol-
nego, a jeśli nasza pociecha dopiero zaczyna 
przygodę ze szkołą, to nie ma ich w  ogóle. 
Wielokrotnie wraz z nowym rokiem szkolnym 
trzeba uzupełnić garderobę, gdyż okazuje się, 
że po wakacjach dziecko po prostu wyrosło 
z dotychczasowych ubrań i butów. Do tego 
dochodzą planowane wycieczki i inne standar-
dowe szkolne opłaty: obiady, komitet rodziciel-
ski, składki klasowe lub świetlicowe i z pew-
nością wiele innych zobowiązań koniecznych  
do uregulowania. Jednym zdaniem: liczba 
wydatków namnaża się w zawrotnym tem-
pie, co zapewne niejednego rodzica przypra-
wia o ból głowy – zwłaszcza jeśli ma więcej  
niż jedno dziecko w wieku szkolnym.

W związku z tym wielu rodziców boryka się 
z problemem, jakim jest zdobycie środków na 
jednorazowe duże zakupy. Nie pomaga w tym 
także wysoka inflacja, która – jak podają eks-
perci  – cały czas rośnie. Z  pomocą swoim 
Klientom przychodzi Kasa Stefczyka, która 
proponuje skorzystanie z dodatkowej gotówki 
na szkolne wydatki. Czasy są niepewne, ale 
rata Pożyczki Zaratka ma stałe oprocentowanie 
(RSSO: 9,27%), dlatego jest gwarancja, że rata 
nigdy nie wzrośnie.

Zaletą tej pożyczki jest także możliwość 
samodzielnego obliczenia miesięcznej kwoty 
do spłaty. Obowiązuje tu prosta zasada:  
za każdy pożyczony 1000 zł stała miesięczna 
rata wynosi 25 zł. Pożyczkę można otrzymać 
w  kwotach: 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub  
4000 zł. Miesięczne raty dla tych kwot będą 
zatem wynosić odpowiednio: 25 zł, 50 zł, 75 zł 
i 100 zł i co najważniejsze – nie zmienią się 
przez cały okres kredytowania.

Odwiedź jedną z placówek Kasy Stefczyka 
albo złóż wniosek bez wychodzenia z domu: 

wejdź przez stronę www.kasastefczyka.pl 
lub zadzwoń na infolinię: 801 600 100. Koszt 
połączenia wg taryfy operatora.

Pożyczka dostępna w  kwotach 1000 zł,  
2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. Okres spłaty 
wynosi 48 miesięcy. Konto oznacza rachunek 
płatniczy. Decyzja kredytowa zależy od indy-
widualnej oceny zdolności kredytowej.

Przykład reprezentatywny z dnia 1.05.2022 r. 
dla Pożyczki Zaratka ze stałym oprocento-
waniem: Całkowita kwota kredytu wynosi 
4000,00 zł. Stała roczna stopa oprocentowania 
dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredyto-
wanymi kosztami (prowizją 0 zł / 0%) wynosi 
8,90%. Rzeczywista roczna stopa oprocento-
wania (RRSO): 9,27%. Czas obowiązywania 
umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat rów-
nych: 99,38 zł oraz ostatnia, 48. rata: 99,58 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty: 4770,44 zł, w tym 
odsetki: 770,44 zł.



Oprocentowanie nawet

w skali roku!

6,75%

 

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

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

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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N adwyżka kapitału może być pomocna 
w przypadku nieprzewidzianych okolicz-

ności, np. awarii samochodu czy konieczności 
zakupu sprzętu RTV/AGD. Choć wiele osób 
cały czas trzyma pieniądze w tzw. skarpecie, 
warto pamiętać, że nie jest to ani dobrym, 
ani bezpiecznym sposobem na lokowanie 
swojej gotówki. Przechowując pieniądze 
w domu, ponosimy większe ryzyko w przy-
padku kradzieży, zwłaszcza że starsze osoby 
często padają ofiarami wyłudzeń popular-
nymi metodami „na wnuczka”, „na policjanta”  
czy „na Pocztę Polską”.

Niewątpliwie najbezpieczniejszym i  naj-
lepszym sposobem oszczędzania są lokaty, 
o  których zaletach mówi się coraz więcej. 
Dzięki nim nie tylko ochronimy nasze pie-
niądze – dodatkowo w dobie rosnącej inflacji 
lokaty gwarantują nam wypracowanie wyso-
koprocentowego zysku. W szerokiej ofercie 
depozytowej Kasy Stefczyka każdy znajdzie coś 
dla siebie. Lokaty stanowią zatem odpowied-
nią propozycję zarówno dla tych, którzy cenią 
sobie wygodny dostęp do środków, jak i dla 
Klientów, dla których ważny jest odpowiedni 
termin trwania lokaty czy możliwość założenia 
jej przez Internet.

Jednym z ciekawych przykładów z oferty 
Kasy Stefczyka są Lokata Kapitalna i e-Lokata 
Kapitalna, które pozwalają na oszczędzanie 
środków przez 3, 6, 9 lub 12 miesięcy w mak-
symalnej kwocie 200 000 zł przy stałym opro-
centowaniu aż 6,75% w skali roku w przypadku 
lokaty 12-miesięcznej.

Jeden Członek Kasy może posiadać dwie 
aktywne Lokaty Kapitalne założone w pla-
cówce lub przez infolinię oraz dwie założone 
w bankowości elektronicznej (e-Lokata Kapi-
talna) na każdy z dostępnych okresów trwania 
lokaty (każda na maksymalną kwotę).

Warto także zwrócić uwagę na Lokatę na 
nowe środki*, na której można ulokować 
środki niezdeponowane wcześniej w Kasie. 
Aby ją założyć, wystarczy jedynie 300 zł. 
Na lokacie można bezpiecznie ulokować aż 
200 000 zł na maksymalnie 12 miesięcy, przy 

Obecne czasy pokazują, że mądre dysponowanie swoim budżetem jest konieczne, 
by ochronić swoje środki i nie przysparzać sobie dodatkowych zmartwień. Ważna jest 
nie tylko redukcja niepotrzebnych kosztów, lecz także rozsądne planowanie codzien-
nych zakupów czy uwzględnianie w wydatkach nieprzewidzianych sytuacji. Warta doce-
nienia jest umiejętność oszczędzania pieniędzy. Bogatą ofertę w tym zakresie ma Kasa 
Stefczyka, która proponuje wachlarz lokat dopasowanych do potrzeb swoich Klientów.

Zadbaj o swoje finanse
razem z Kasą Stefczyka

oprocentowaniu stałym aż 7% w skali roku. 
Jeśli wolisz krótsze okresy, ta oferta jest również 
dla Ciebie. Nowe środki można zdeponować 
bowiem również na 3, 6 lub 9 miesięcy.

Dla nowych Klientów Kasa przygotowała 
także specjalną lokatę powitalną: Lokatę 
Witaj w  Kasie. Jej stałe oprocentowanie 
wynosi aż 7% w  skali roku dla środków 
w kwocie do 100 000 zł. Można je zdeponować 
na 3 miesiące – czyli idealnie na start. Należy 
pamiętać jednak, że jeden Klient może posia-
dać jedną aktywną Lokatę Witaj w Kasie, którą 

może założyć w ciągu 2 miesięcy od zapisania 
się do Kasy.

W Kasie Stefczyka dostępna jest cała gama 
depozytów, m.in. lokaty i e-lokaty terminowe, 
Lokata Skokowa i Skokowa PLUS, Rachunek 
Oszczędnościowy KSO czy Rachunek Oszczęd-
nościowy Moja Skarbonka. Szczegóły oprocen-
towania i okresów lokat znajdują się w Cenniku 
Lokat, dostępnym w placówkach Kasy lub na 
stronie www.kasastefczyka.pl. Tam też można 
zdobyć szczegółowe informacje na temat 
warunków skorzystania z  poszczególnych 
produktów.

Niezależnie od wyboru rodzaju lokaty Kasa 
Stefczyka zapewnia, że w przypadku wcze-
śniejszego zerwania lokaty zwracany jest pełny 
wpłacony kapitał plus 10% odsetek należnych 
na dzień zerwania lokaty. Wygodne również 
jest to, że po zakończeniu lokaty mamy automa-
tyczny dostęp do naszych środków, ponieważ 

po jej zakończeniu kapitał wraz z odsetkami 
zostaje automatycznie przelany na rachunek 
płatniczy w Kasie.

Środki pieniężne zgromadzone przez depo-
nenta na rachunkach imiennych w  Kasie 
gwarantowane są przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny, w  zakresie przewidzianym 
w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwaran-
cyjnym, systemie gwarantowania depozytów 
oraz przymusowej restrukturyzacji, do łącznej 
wysokości równowartości w złotych 100 000 
euro. Szczegółowy katalog wyłączeń objętych 

ochroną gwarancyjną zawarty jest w ustawie 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

* Czym są „nowe środki”? Porównamy 
Twoje saldo w dniu zakładania lokaty z sal-
dem Twoich wszystkich rachunków w Kasie 
na koniec 10. dnia poprzedniego miesiąca. 
„Nowe środki” to nadwyżka pomiędzy tymi 
dwiema kwotami (z wyłączeniem salda już 
założonych lokat na nowe środki), np. jeśli 
10 października Twoje wszystkie środki ulo-
kowane w Kasie wynosiły 4000 zł, a 3 listo-
pada masz na kontach łącznie 10 000 zł, to 
6000 zł możesz ulokować na Lokacie na nowe 
środki. Pamiętaj, że środki, które chcesz ulo-
kować, muszą znajdować się na rachunku IKS 
najpóźniej w dniu zawierania Umowy o lokatę. 
Za rachunki uznajemy rachunek płatniczy IKS, 
rachunek płatniczy systematycznego oszczę-
dzania „Książeczka”, rachunek lokaty, rachu-
nek oszczędnościowy.

Dla nowych Klientów Kasa przygotowała także 
specjalną lokatę powitalną: Lokatę Witaj w Kasie. 

Jej stałe oprocentowanie wynosi aż 7% w skali 
roku dla środków w kwocie do 100 000 zł. Można je 
zdeponować na 3 miesiące – czyli idealnie na start.
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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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T a zasłużona dla najnowszych dziejów polskich organizacja 
powstała wiek temu, 27 sierpnia 1922 r. Dzięki prężnej dzia-

łalności Polonia niemiecka miała przed wojną swoje struktury 
gospodarcze (w tym bank), spółki rolno-handlowe, spółdzielnie 
i zjednoczenia zawodowe, drukarnie, gazety, szkoły, bursy, instytu-
cje opieki socjalnej, stowarzyszenia kulturalne, zespoły artystyczne 
oraz kluby sportowe. Cały ten majątek skonfiskowany został przez 
Niemcy hitlerowskie. Nie oddały go dzisiejsze Niemcy – uznające 
się za praworządne i demokratyczne.

W okresie międzywojennym oceniano, że na Śląsku mieszkało 
pół miliona Polaków, a w Prusach Wschodnich około 100 tys. 
Ogólną liczbę autochtonów polskich w Niemczech szacowano na 
około milion osób. Ponadto emigracja zarobkowa doprowadziła 
do powstania znacznych skupisk robotników polskich w Nadrenii 
(250 tys.). Robotnicy rolni (ok. 115 tys.) w 3/5 stale zamieszkiwali 
w obrębie Rzeszy, a pozostali (ok. 45 tys.) napływali do Niemiec 
w marcu i pozostawali tam do grudnia.

SIŁA EKONOMII
Siedzibą Związku do września 1939 r. była nieruchomość w Berlinie. 
W nowo powstałym związku główną rolę odgrywał Jan Baczewski, 
przedstawiciel mniejszości polskiej z terenów Prus Wschodnich, 
oraz Jan Kaczmarek z Westfalii. Długoletnim radcą prawnym i syn-
dykiem Związku był Brunon Openkowski. Z inicjatywy Związku 
Polaków w Niemczech oraz Związku Spółdzielni Polskich w Niem-
czech w 1933 r. powstał Centralny Bank Spółdzielczości Polskiej, 
tzw. Bank Słowiański z siedzibą w Berlinie, będący centralą finan-
sową wszystkich spółdzielni polskich w Niemczech. Jego obroty 
na rok przed wybuchem wojny wynosiły 30 426 000 reichsmarek. 
Bank ten odegrał bardzo ważną rolę w utrzymaniu i rozszerzeniu 
polskiego stanu posiadania w Niemczech oraz konsolidacji niemieckiej 
Polonii. Został zlikwidowany w 1939 r. po agresji na Polskę.

NA CELOWNIKU NAZISTÓW
Rozwój Związku przypadł na trudny dla wszelkich mniejszości czas 
nazizmu w Niemczech. Od początku działacze organizacji byli prześla-
dowani, chociaż Hitler tolerował jej działanie w III Rzeszy, obawiając 
się, że w razie ostrzejszych represji władze w Polsce ograniczą również 
prawa mniejszości niemieckiej. Jednak we wrześniu 1937 r. gestapo zaka-
zało członkom Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech noszenia 
mundurów harcerskich i lilijki z Rodłem oraz używania na zbiórkach 
biało-czerwonych barw. Na Śląsku Opolskim w miejscowości Wielkie 
Borki 30 listopada 1938 r. nieznani sprawcy dokonali napadu na lokal 
polskiej szkoły, w chwili gdy odbywało się tam spotkanie Towarzystwa 
Młodzieży Polsko-Katolickiej. Z kolei opolskie gestapo nakazało pro-
boszczowi Melcowi ze Starego Koźla opuszczenie terenu niemieckiego 
Górnego Śląska do 12 stycznia 1938 r. Zakaz dotyczył również osiedlenia 
się na terenie przygranicznym. Mimo nasilających się represji 6 marca 
1938 r. podczas I Kongresu Związku Polaków w Niemczech, który się 
odbył w Teatrze Ludowym w Berlinie, uchwalono Pięć Prawd Polaka. 
W Kongresie wzięło udział 5 tys. delegatów.

WROGOWIE RZESZY
Wszyscy członkowie Związku Polaków w Niemczech wpisywani byli 
na specjalną listę „wrogów Rzeszy”, przygotowaną przez kontrwywiad 
służby bezpieczeństwa SS. Na jej podstawie przeprowadzano masowe 
aresztowania polskiej inteligencji oraz dokonywano czystek etnicznych 
w ramach w operacji Tannenberg i Intelligenzaktion. Władze niemieckie 
przygotowały jeszcze przed wojną policyjne „akcje specjalne”, wymie-
rzone w mniejszość polską zamieszkałą na terenie Niemiec. 25 sierpnia 
1939 r. niemiecka policja aresztowała wszystkich uczniów polskiego 
gimnazjum w Kwidzynie w wieku od lat 9 do 17, których wraz z nauczy-
cielami skierowano do tzw. obozu ochronnego. 

Z chwilą wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się aresztowania 
członków. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów dla obrony 
III Rzeszy z 27 lutego 1940 r. związek został zdelegalizowany, a jego mają-
tek skonfiskowany. Część działaczy rozstrzelano, a około 1200 członków 
uwięziono w obozach koncentracyjnych, głównie w Hohenbruch, Mau-
thausen-Gusen i Sachsenhausen. Całkowitą liczbę prześladowanych 
szacuje się na co najmniej 2000 osób. Straty materialne poniesione przez 
polską mniejszość narodową w Niemczech, spowodowane konfiskatą 
majątku, wyceniane są na co najmniej 8,45 miliona reichsmarek.

MACIEJ BOGDANOWICZ

 Symbolem Polaków w Niemczech jest Znak Rodła, który przedstawia bieg rzeki 
Wisły z Krakowem. Rodzina Rodła to autorska/indywidualna inicjatywa historyczno-
-edukacyjna z Wrocławia przypominająca tradycje Związku Polaków w Niemczech 
z okresu międzywojennego XX w. Projekt od lat wspiera Fundacja Stefczyka.

Do dziś rząd niemiecki nie anulował dekretu hitlerowskiego o odebraniu 
Polakom statusu mniejszości narodowej. Wiążą się z tym skutki finanso-
we i prawne, które utrudniają naszym rodakom za Odrą podtrzymywanie 
tożsamości narodowej, o jaką walczył Związek Polaków w Niemczech.

Odwieczna walka
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25 sierpnia 200 – 20 lat temu 
w wieku 104 lat zmarła Karolina 
Lanckorońska, bojowniczka ruchu 
oporu, historyczka. Urodziła się 
w 1898 w Buchbergu w Dolnej Austrii. 
Studiowała historię sztuki w Wiedniu. 
Po śmierci ojca w 1933 przeniosła się 
do Lwowa. W styczniu 1936 Senat Uni-
wersytetu Jana Kazimierza przyjął jej 
habilitację. Była to pierwsza w Polsce 
habilitacja z historii sztuki obronio-
na przez kobietę. Karierę akademicką 
przerwał wybuch II wojny światowej. 
Swoje przeżycia opisała we „Wspo-
mnieniach wojennych”. Pisane z my-
ślą o czytelnikach anglojęzycznych, 
tuż po wojnie zostały odrzucone przez 
wydawców jako „zbyt antyrosyjskie”, 
a po kilku latach jako „zbyt antynie-
mieckie”. Była porucznikiem Związku 
Walki Zbrojnej, a następnie Armii Kra-
jowej. Szczególnie oddała się jednak 
pracy w Czerwonym Krzyżu i akcep-
towanej przez Niemców Radzie Głów-
nej Opiekuńczej. Zorganizowała akcję 
dostarczania paczek z żywnością dla 
27 tys. więźniów. Została aresztowana 
przez gestapo w 1942. Przesłuchujący 
ją szef SS Hans Krüger, przekonany,  
że Lanckorońska zginie, wyjawił jej,  
że jest odpowiedzialny za rozstrze-
lanie 25  profesorów Uniwersytetu 
Lwowskiego. Niespodziewanie ura-
towała jej życie interwencja włoskiej 
rodziny królewskiej. Została przewie-
ziona do obozu koncentracyjnego dla 
kobiet w Ravensbrück. Prowadziła tam 
z pamięci wykłady z historii sztuki dla 
kobiet poddawanych groźnym ekspe-
rymentom medycznym. Po wojnie 
działała wśród Polonii we Włoszech. 
Była współzałożycielką Polskiego 
Instytutu Historycznego w Rzymie. 
W 1967 utworzyła Fundację Lancko-
rońskich z Brzezia, wspierającą pol-
ską naukę. W 1994 jako ostatnia z rodu 
przekazała cenną kolekcję obrazów 
polskim muzeom.
Źródło: muzhp.pl/MAS

5 sierpnia 1772 – 250 lat temu 
nastąpił pierwszy rozbiór Polski. 
Po wojnie siedmioletniej terytorium 
Rzeczypospolitej stanowiło łakomy 
kąsek dla trzech sąsiadujących z nią 
wielkich mocarstw. Austria starała 
się rozbić sojusz Prus i Rosji poprzez 
przekupienie tych pierwszych tere-
nami Prus Królewskich w  zamian 
za zwrot Śląska. Mimo że Prus nie 
interesowała ta propozycja, podob-
ne pomysły miały się już niedługo 
urzeczywistnić, tym bardziej że 
w wyniku wojny rosyjsko-tureckiej 
cała Europa zaczęła poważnie oba-
wiać się o dotychczasowy stan rów-
nowagi. Bezpośrednim wynikiem 
tego ostatniego był pruski plan ure-
gulowania wschodniego sporu mię-
dzy Rosją a Austrią (uważającą Turcję 
za swoją strefę wpływów) kosztem 
Polski: zamiast terenów tureckich 
Rosja miała zaspokoić się u swoich 
zachodnich granic, a żeby było spra-
wiedliwie, również inni mieli skorzy-
stać w ten sam sposób. Ostatecznie 
na podstawie układów z 5 sierpnia 
1772 Prusy otrzymały 36  tys.  km² 
(580  tys. mieszkańców), Austria  – 
83 tys. km² (2650 tys. mieszkańców), 
Rosja – 92 tys. km² (1300 tys. miesz-
kańców). Pruski udział był najbar-
dziej rozwinięty gospodarczo, a do 
tego przyczynił się do ziszczenia od-
wiecznych marzeń Hohenzollernów 
o połączeniu Brandenburgii (z Berli-
nem) z dawnymi Prusami Książęcy-
mi (z Królewcem). Austria otrzymała  
za to Lwów wraz z cennymi kopal-
niami soli, a Rosja teren stosunko-
wo najbardziej zacofany, choć i naj-
większy. Ten układ wywołał sprzeciw 
w Warszawie, tak ze strony posłów, 
jak i króla, który jednak nie protesto-
wał głośno. 30 września 1773 traktaty 
rozbiorowe zostały ratyfikowane.
Źródło: muzhp.pl/ M.G.-K.
Na zdjęciu: brytyjska rycina satyrycz-
na z epoki „Obraz Europy w lipcu 1772”

13 sierpnia 1902 – 120 lat temu 
zmarł Hieronim Derdowski, poeta 
kaszubski, dziennikarz. Urodził się 
9 marca 1852 w miejscowości Wiele 
na Kaszubach. W 1867 udał się wraz 
z  dwoma kolegami do Włoch, aby 
bronić papieża w czasie walk z Gari-
baldim w Rzymie; został zatrzymany 
w Padwie i wrócił do domu. Od 1870 
pracował w  księgarni Leitgebera 
w Poznaniu. Dorabiał, udzielając ko-
repetycji w  domach ziemiańskich. 
Pięć lat później powrócił na Kaszu-
by jako guwerner. Podjął współpracę 
z „Gazetą Toruńską”. W 1877 udał się 
do Paryża, gdzie zwiedził Wystawę 
Światową (na której był tłumaczem); 
do powrotu zmusił go brak pienię-
dzy. Dwa lata później stał się stałym 
pracownikiem „Gazety Toruńskiej”,  
co zbiegło się z jego znaczną aktywno-
ścią literacką, której przejawem było 
m.in. wydanie „O Panu Czorlińskim” – 
jednego z najważniejszych dzieł lite-
ratury kaszubskiej. W powieści umie-
ścił tekst piosenki „Marsz Kaszubów”, 
która wiele lat później stała się nieofi-
cjalnym hymnem mniejszości kaszub-
skiej. Derdowski starał się szczególnie 
podkreślać słowiańskie korzenie Ka-
szubów. Od 1882 mieszkał w Peters-
burgu, przeniósł się do Warszawy, 
później do Lwowa, Bytomia i znowu  
do Torunia. W owym czasie napisał 
swoje drugie bardzo znane dzieło „Ka-
szube pod Widnem”, powstałe w rocz-
nicę odsieczy wiedeńskiej. Z powodu 
komplikacji natury osobistej (matry-
monialnych i  finansowych) popły-
nął do Stanów Zjednoczonych. Pisał  
do kilku gazet polonijnych, aż w końcu 
został redaktorem i właścicielem tygo-
dnika „Wiarus”. Po kilkunastu latach 
spędzonych w Ameryce umarł w Wi-
nona, w stanie Minnesota 13 sierpnia 
1902; pozostawił żonę i córkę.
Źródło: muzhp.pl/ M.G.-K.
Na zdjęciu: pomnik Hieronima Der-
dowskiego w Rumi

Kalendarium – sierpieńKalendarium – sierpień
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J ako 16-latek Baranowski ukończył publicz-
ne gimnazjum klasyczne w  Mińsku Litew-

skim (dziś stolica Białorusi), wykazawszy nie-
przeciętne zdolności do nauk ścisłych, a także 
języków obcych. W  1828 r. ukończył wydział 
matematyczno-fizyczny oraz wydział prawny 
na Uniwersytecie Wileńskim. W  tym samym 
roku rozpoczął pracę w Banku Polskim w War-
szawie, do którego przyjmował go ówczesny 
prezes banku Ludwik Jelski. Założenie Banku 
Polskiego stanowiło wielki sukces Ksawerego 
Druckiego-Lubeckiego, który od 1821 r. był 
ministrem skarbu Królestwa Polskiego i uzdra-
wiał jego finanse oraz system gospodarczy. Za-
dania Banku Polskiego były zakreślone bardzo 
szeroko: poza emisją pieniądza miał on udzie-
lać kredytów komercyjnych, wspierać rozwój 
przemysłu czy finansować budowę dróg. Car 
Mikołaj  I  podpisał dekret o  utworzeniu Ban-
ku Polskiego w  styczniu 1828  r. Uroczyste 
otwarcie nastąpiło 6 maja. Młody Baranowski 
pracował w  zespole założycieli banku. Odtąd 
przez kilkanaście lat jego kariera była związa-
na z  przedsięwzięciami, którym patronował 
Jelski, uczestnik kampanii napoleońskich, syn 
ministra Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ba-
ranowski, dzięki pozyskanej wówczas znajo-
mości zgadnień finansowych, wykazał się po 
latach, ratując budżet państwa francuskiego 
po przegranej wojnie z Prusami.

KTO POLAK NA BAGNETY
Z  pracy w  banku Baranowski zrezygnował, 
by wziąć udział w  walce o  wolność Ojczyzny. 
„Było nas stu sześćdziesięciu kilku!”  – opisał 
„Pamiętnik Piotra Wysockiego o powstaniu 29 
listopada 1830 roku”. W tym elitarnym gronie 
młodych patriotów znalazł się i  Baranowski. 
Następnie trafił do korpusu gidów  – konnej 
eskorty wyższych dowódców. Pełnił służbę 
w kwaterze dyktatora powstania Jana Zygmun-
ta Skrzyneckiego. Wziął udział w  bitwie pod 
Grochowem w sierpniu 1831 r., a potem w skła-

dzie korpusu gen. Girolamo Ramorino, w nocy 
z 16 na 17 września, przekroczył granicę Austrii. 
Po zdławieniu wolnościowego zrywu Polaków, 
pragnąc uspokoić europejską opinię publiczną, 
która opowiedziała się po stronie powstańców, 
car Mikołaj I ogłosił 1 listopada 1831 r. amnestię 
dla uczestników powstania. Umożliwiała ona 
im powrót do kraju, nie obejmowała jednak 

grona inicjatorów Nocy Listopadowej, do któ-
rych należał Baranowski. Udał się więc na emi-
grację do Francji, bo inaczej czekała go katorga, 
zsyłka lub kara śmierci.

OD FINANSÓW DO POCIĄGÓW
Polscy wychodźcy uzyskali pomoc w  Paryżu, 
gdzie od 28 stycznia 1831 r. działał Francu-

sko-Polski Komitet Pomocy dla Powstania Li-
stopadowego pod przywództwem „bohatera 
dwóch światów”, dawnego towarzysza Ko-
ściuszki w walce o wolność Ameryki, gen. Ma-
rie Josepha La Fayette’a. Baranowski zrzekł się 
jednak rządowego zasiłku i od 1832 r. pracował 
w domach handlowych i bankowych, w mniej-
szych francuskich miastach. W  1837 r. został 

powołany do Paryża przez Jelskiego, który za-
łożył bank Jelski, Dussard & C-ie. Baranowski 
organizował rachunkowość i  pracował w  tym 
banku aż do jego likwidacji. W tym czasie jego 
losy zawodowe po raz pierwszy splotły się 
z  kolejnictwem. W  1843 r. Baranowski dostał 
zadanie zorganizowania rachunkowości dla 
kolei na linii Paryż–Havre. Po trzech latach 

Tak Brytyjczycy nazwali Jana Józefa Baranowskiego. Francuzi nadali mu tytuł „ojca  
wynalazczości kolejowej”. Przyszły pionier techniki urodził się 7  września 1805 r.  
w kresowej rodzinie szlacheckiej. Jego ojcem był Marcin Baranowski herbu Grzymała, 
a matką Maryanna z Szalkiewiczów. Mieszkali w Śmiłowiczach w ówczesnym powiecie 
ihumeńskim na Mińszczyźnie, w dzisiejszej Białorusi.

WYNALAZCA 
ZNAD WISŁY

Jan Józef Baranowski w 1851 r., na pierwszej 
wystawie światowej w Londynie został nagrodzony 

medalem za nowatorską maszynę do druku i kontroli 
biletów kolejowych, która działała z niespotykaną 

wówczas szybkością 5 tysięcy sztuk na godzinę. Sześć 
lat później opracował mechaniczny, automatyczny 

system sygnalizacji kolejowej, nazwany później 
semaforem, uruchamiany przez jadący pociąg, który 

powodował ustawienie się ostrzegawczej okrągłej 
tarczy, informującej maszynistę następnego pociągu, 

że wjeżdża na odcinek toru, na którym znajduje się 
już jeden pociąg.
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zrezygnował z  tej posady, aby zająć się opra-
cowaniem wynalazków, na które wpadł pod-
czas pracy na kolei. W  1849 r. zaprezentował 
Taxe-machine do „kontrolowania wszystkich 
taryf dróg żelaznych we Francyi”. Opracował 
kasownik biletów kolejowych, za który dostał 
medal ministra robót publicznych. 

W roku 1851, na pierwszej wystawie świato-
wej w Londynie odniósł ważny sukces: został 
nagrodzony medalem za nowatorską maszynę 
do druku i kontroli biletów kolejowych, która 
działała z  niespotykaną wówczas szybkością 
5 tysięcy sztuk na godzinę. Wystawiał tam tak-
że maszynę do obliczeń bieżących, nadającą 
się do wszelkich operacji, urządzenie do me-
chanicznego liczenia głosów, oraz gazomierz.

Sześć lat później opracował mechaniczny, 
automatyczny system sygnalizacji kolejowej, 
uruchamiany przez jadący pociąg, który powo-
dował ustawienie się ostrzegawczej okrągłej 
tarczy, informującej maszynistę następnego 
pociągu, że  wjeżdża na odcinek toru, na któ-
rym znajduje się już jeden pociąg.

Działanie tego urządzenia, nazwanego póź-
niej semaforem, wypróbowano na linii Paryż–
Rouen w  pobliżu stacji Conflans i  uznano je 
za zbyt kosztowne. Nieco tańszą, zmodyfi-
kowaną wersję zainstalowano w  listopadzie 
1857 r. koło stacji Nanterre na trasie Paryż–St. 
Germain; działała ona prawidłowo przez kilka 
miesięcy podczas przejazdu ponad 2  tys. po-
ciągów. W tym czasie wypróbowywano system 
Baranowskiego również w  Anglii, pomiędzy 
stacjami Hackney i  Kingsland. Udoskonalone 
przez wynalazcę urządzenie, w  którym tarcza 
kładła się samoczynnie po 10 minutach, wypró-
bowano następnie w  pobliżu stacji Chelles (15 
km od Paryża), gdzie pociągi pośpieszne rozwi-
jały prędkość do 80 km/h. Jego działanie zostało 
pochlebnie ocenione przez specjalną komisję, 
której raport rozesłano do administracji wszyst-
kich kolei francuskich. W wyniku tego kilkana-
ście urządzeń sygnalizacyjnych Baranowskiego 
zainstalowano na kolei łączącej Paryż z Belgią, 
a  w  1858  r. również na linii Turyn–Genua we 
Włoszech. Ostatecznie jednak system B nie 
znalazł wówczas powszechniejszego zastoso-
wania ani uznania w  oczach jurorów wystawy 
powszechnej w  Londynie w  1862 r., na której 
wynalazca go zademonstrował. Baranowski 
uważał, że główną przyczyną niepowodzenia 
był świadomy sabotaż personelu dozorującego 
niższego szczebla, obawiającego się utraty pracy.

Do 1870 r. „wynalazca znad Wisły” uzyskał 
łącznie 21 oryginalnych patentów francuskich 
(m.in. na udoskonalenia w  technice drukar-
skiej i  urządzenie do kapslowania butelek). 
6 z  tych wynalazków opatentował później 
w  Wielkiej Brytanii, a  do wielu wprowadzał 
dodatkowe ulepszenia patentowe. Posiadał też 
patenty belgijskie na system sygnalizacji kole-
jowej z 1858 i 1863 r.

NIEWDZIĘCZNOŚĆ PARYSKIEGO BUDŻETU
W  1871 r., po zakończeniu wojny francusko-
-pruskiej, Francja musiała zapłacić wysokie 

 Jan Józef Baranowski
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odszkodowanie wojenne. Baranowski wy-
korzystał swoje bankierskie doświadczenia  
i 11 marca 1871 r. przedstawił nowatorski plan 
finansowy. Rdzeniem operacji była rządowa 
pożyczka, rozpisana na kwotę pięciu miliar-
dów franków. Rewolucyjny projekt Bara-
nowskiego zakładał, że Francja spłaci swoje 
zobowiązania częściowo w  formie usług dla 
Niemiec na przykład pracą architektów i urba-
nistów, a częściowo w postaci towarów luksu-
sowych. To rozwiązanie sprawdziło się na tyle 
dobrze, że Francja spłacała kontrybucje szyb-
ciej, niż przewidywały terminy. Niestety, za ten 
plan finansowy, który jako taki nie mógł zostać 
opatentowany, Baranowski nic nie otrzymał, 
oprócz pisemnego podziękowania od ministra 
finansów.

Rozczarowany wynalazca i  finansista opu-
ścił Francję w 1872 r. i przeniósł się do Londy-
nu. Tam wykazał się jeszcze jednym ze swoich 
licznych talentów. Jako sekretarz Towarzystwa 
Literackiego Przyjaciół Polski rozpoczął pracę 
nad słownikami: znał bowiem, oprócz polskie-
go i francuskiego, jeszcze niemiecki i angielski. 

Pierwszym owocem było wydane w  1879 r. 
„Vademecum de la langue francaise”, w 1880 r. 
stworzył podręcznik do nauki języka polskie-
go dla Anglików „The Student’s Anglo-Polish 
Grammar”, a także jeden z pierwszych współ-
czesnych słowników „Anglo-Polish Lexicon”. 
Przy pracy nad nim konsultował się wielokrot-
nie z Józefem Ignacym Kraszewskim.

Od 1877 r. Baranowski był członkiem Insty-
tucji „Czci i Chleba”, swoistej kasy samozapo-
mogowej, założonej 2 marca 1862 r. w Paryżu. 
Kasa miała za cel zabezpieczenie bytu wy-
chodźcom politycznym na starość, wspieranie 
wdów po weteranach i nauki polskiej młodzie-
ży. W  latach 1862–69 przystąpiło do „wielkiej 
chrześcijańskiej i  braterskiej akcji” około pół-
tora tysiąca emigrantów, rozrzuconych po ca-
łej Europie.

Jan Józef Baranowski zmarł 30 marca 1888 r. 
w  Londynie, w  wieku 82 lat. Uzyskał miano 
„najwybitniejszego wynalazcy wśród przed-
stawicieli Wielkiej Emigracji”.

MACIEJ BOGDANOWICZ
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B eneficjentami programu mogą zostać rodzice albo opiekuno-
wie prawni ucznia w wieku do 20 lat, a w przypadku ucznia 

z niepełnosprawnością do 24 lat, bez względu na dochód rodziny. 
Warto wiedzieć, że w przypadku złożenia wniosku do końca sierp-
nia br. świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 wrze-
śnia 2022 r. Później złożone wnioski realizowane będą w terminie 
2 miesięcy od dnia złożenia. Świadczenie z programu Dobry Start 
jest zwolnione z opodatkowania, a także nie podlega egzekucji 
komorniczej.

Jeśli wniosek zostanie złożony przez Bankowość Elektroniczną 
Kasy Stefczyka, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) prze-
słane zostanie na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość 
zostanie wysłana z adresu noreply@zus.pl.

Więcej informacji na temat Programu Dobry Start można uzyskać 
na stronach: www.zus.pl oraz www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.

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)

W ramach programu Dobry Start raz w roku można otrzymać wsparcie w wysokości 
300 zł na wyprawkę szkolną dla ucznia. Od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. o świadcze-
nie wnioskować można online w Bankowości Elektronicznej Kasy Stefczyka.

Wnioskuj o wyprawkę na Dobry 
Start 300+ w Bankowości 
Elektronicznej Kasy Stefczyka
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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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K ażda edycja projektu „Żyj finan-
sowo! czyli jak zarządzać finansami 

w  życiu osobistym” cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem wśród uczniów i nauczy-
cieli. W  ostatniej edycji, zakończonej 
30 czerwca 2022 r., udział wzięła rekordowa 
liczba 937 uczniów i 30 nauczycieli ze szkół 
ponadpodstawowych różnego typu: liceów 
ogólnokształcących, techników i szkół bran-
żowych z całego kraju.

Uczestnicy projektu wzięli udział 
w 18-godzinnych bezpłatnych warsztatach 
z  zakresu zarządzania finansami osobi-
stymi oraz otrzymali nowatorską publikację 
„Żyj finansowo!”, opracowaną na potrzeby 

projektu przez dr.  Dariusza Wieczorka. 
W trakcie zajęć młodzież miała okazję zdobyć 
wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie 
m.in. planowania finansowego, budżetu, pro-
duktów i usług finansowych: kredytowych, 
oszczędnościowych, inwestycyjnych i ubez-
pieczeniowych. Warsztaty przeprowadzili 
doświadczeni nauczyciele podstaw przedsię-
biorczości lub przedmiotów ekonomicznych, 
którzy uczestniczyli w szkoleniu przygotowu-
jącym do prowadzenia zajęć, zorganizowanym 
przez SKEF w styczniu 2022 r.

Projekt „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” 
na stałe wpisał się w działalność edukacyjną Stowarzyszenia Krzewienia 
Edukacji Finansowej. W minionym roku szkolnym została zrealizowana 
czternasta edycja projektu. Działania objęły swoim zasięgiem młodzież 
szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Kolejna edycja projektu „Żyj 
finansowo!” zakończona!
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Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej za-
kończyło realizację projektu pt. „Akademia edukacji 
finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pra-
cowników pomocy społecznej”.

Zakończenie realizacji projektu 
pt. „Akademia edukacji finansowej – 
szkolenia z edukacji finansowej dla
pracowników pomocy społecznej”

P rojekt realizowany był z Naro-
dowym Bankiem Polskim 

w  ramach programu edukacji 
ekonomicznej. Głównym celem 
projektu było podniesienie kom-
petencji zawodowych wśród  
60 osób – kadry sektora pomocy 
społecznej oraz organizacji poza-
rządowych w zakresie wsparcia osób 
zagrożonych nadmiernym zadłużeniem 
i  wykluczeniem społecznym, poprzez 
wzrost wiedzy i umiejętności finansowych, 
w okresie od 1.10.2021 do 30.06.2022 r.

Natomiast cele szczegółowe to:
•	 wzrost wiedzy i umiejętności finanso-

wych w zakresie planowania i kontroli 
budżetu domowego;

•	 wzrost wiedzy i  umiejętności finan-
sowych w zakresie produktów i usług 
finansowych;

•	 wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie 
procedury upadłości konsumenckiej oraz 
zjawiska nadmiernego zadłużenia;

•	 rozwój kompetencji zawodowych wśród 
pracowników sektora pomocy społecznej 
oraz organizacji pozarządowych poprzez 
udział w szkoleniach online.
W ramach projektu Stowarzyszenie pro-

wadziło bezpłatne szkolenia w formie zdal-
nej (online). Bezpośrednią grupę odbiorców 
projektu stanowili m.in. asystenci rodziny, 
pracownicy socjalni, pomocy społecznej, 
zatrudnieni w  jednostkach organizacyj-
nych pomocy społecznej, jak na przykład: 
regionalne ośrodki polityki społecznej, 
powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki 
pomocy społecznej, domy pomocy społecz-
nej, placówki specjalistycznego poradnic-
twa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, 
ośrodki interwencji kryzysowej, a  także 
w organizacjach pozarządowych działają-
cych na rzecz osób wykluczonych społecz-
nie z terenu całego kraju. Liczba odbiorców 
akcji rekrutacyjnej projektu wyniosła 4532 
instytucje zajmujące się pomocą społeczną 
z  obszaru 16  województw. Do projektu 
zrekrutowano cztery grupy szkoleniowe, 
liczące po 16  osób (łącznie 64  osoby).  
Dla każdej z czterech grup przeprowadzono 

cykl szkoleń obejmujący cztery 
moduły tematyczne w  łącznym 

wymiarze 12 godzin. Po każdym 
module szkoleniowym była moż-
liwa jedna godzina konsultacji/
poradnictwa.

Program szkoleń obejmował 
następujące moduły tematyczne:

Moduł 1. Rola edukacji finansowej w zapo-
bieganiu nadmiernemu zadłużeniu. 
Zarządzanie finansami osobistymi 
w gospodarstwie domowym (3 godz.)

Moduł 2. Produkty i  usługi finansowe 
(3 godz.)

Moduł 3. ABC windykacji i egzekucji należ-
ności (3 godz.)

Moduł 4. Upadłość konsumencka (3 godz.)
Pierwsze zajęcia odbyły się na początku 

marca 2022 r., natomiast zajęcia ostatniej 
grupy szkoleniowej zakończono w kwiet-
niu 2022 r. W rezultacie przeprowadzono 
16 szkoleń w łącznym wymiarze 48 godzin: 
3 godz. × 4 moduły × 4 grupy. W ramach 
projektu powstała publikacja pt. „Akade-
mia Edukacji Finansowej. Poradnik dla osób 
pracujących z beneficjentami pomocy spo-
łecznej”. Po zakończonych zajęciach każdy 
uczestnik otrzymał publikację w  wersji 
elektronicznej zawierającą szczegółowo 
omówione treści prezentowane podczas 
szkoleń oraz certyfikaty ukończenia szko-
leń. Publikacja w  wersji elektronicznej 
została także szerzej rozdystrybuowana. 
W czerwcu 2022 r. została przesłana drogą 
mailową do 4043 instytucji sektora pomocy 
społecznej z obszaru całego kraju.

Projekt zakładał doskonalenie kadry 
systemu wsparcia osób i  rodzin oraz 
wzmocnienie roli pracowników instytucji 
związanych z pomocą społeczną. Zdobyte 
przez uczestników szkoleń wiedza i umie-
jętności z pewnością nie tylko przyczynią 
się do wzmocnienia ich osobistych kompe-
tencji finansowych, lecz przede wszystkim 
pozwolą na podjęcie efektywnych dzia-
łań przeciwdziałających nadmiernemu 
zadłużeniu i wsparciu osób wykluczonych 
finansowo.
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W  ramach projektu został przeprowa-
dzony konkurs dla uczniów, w  którym 
wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu. 
W pierwszym etapie konkursu zadaniem 
uczestników było przygotowanie pracy 
pisemnej, w której mieli odpowiedzieć na 
pytanie: „Oszczędzać czy inwestować?”, 
przedstawiając swoje stanowisko oraz 
prezentując znane i popularne, a także 
nietypowe produkty oszczędnościowe 
i inwestycyjne. Nauczyciele wytypowali 
58 najlepszych ich zdaniem prac, które 
następnie zostały zweryfikowane przez 
jury konkursu. Autorzy 10 najwyżej oce-
nionych prac zostali zakwalifikowani  
do finału konkursu, który w  tym roku 
odbył się w  Centrum Konferencyjno-
-Szkoleniowym BOSS w  Warszawie 
w terminie 10–12 czerwca. Finaliści kon-
kursu zmierzyli się z  przygotowanymi 
zestawami pytań i zadań, wykorzystując 
wiedzę zdobytą podczas zajęć warszta-
towych „Żyj finansowo!”. Najlepszy oka-
zał się uczeń Technicznych Zakładów 
Naukowych z Częstochowy (woj. śląskie) 
Jakub Walczak, który uzyskał najlep-
szy wynik zarówno w eliminacjach, jak 
i w finale. Opiekunem merytorycznym 
zwycięzcy była Pani Agnieszka Chobot. 
Kolejne miejsca na podium zajęły: II miej-
sce – Ilona Blaszyńska z Zespołu Szkół 
w Jordanowie (woj. małopolskie), III miej-
sce – Wiktoria Kuźma z Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 2 w  Krotoszy-
nie (woj. wielkopolskie). Laureaci zostali 
uhonorowani nagrodami pieniężnymi: 
2 tys. zł za zajęcie I miejsca, 1,5 tys. zł – 
za II miejsce i 1  tys. zł – za III miejsce. 
Pozostali finaliści otrzymali nagrody rze-
czowe. Cała dziesiątka otrzymała dodat-
kowo liczne upominki ufundowane przez 
sponsorów i partnerów projektu. Całość 
wydarzenia uświetniła wspólna kolacja.

Dzięki hojności, wsparciu i życzliwości 
sponsorów i partnerów projektu, którymi 
w tym roku były: SALTUS Ubezpiecze-
nia, Polska Izba Ubezpieczeń, Fundacja 
Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych, 
Fundacja Stefczyka, której Fundatorem 
jest Kasa Stefczyka, oraz Fundacja Grzego-
rza Biereckiego „Kocham Podlasie”, wszy-
scy uczniowie i nauczyciele mogli wziąć 
udział w projekcie bezpłatnie.

***
Stowarzyszenie planuje realizację kolej-
nej, XV edycji projektu w nowym roku 
szkolnym. Nauczycieli przedsiębiorczo-
ści lub przedmiotów ekonomicznych 
zainteresowanych podjęciem współ-
pracy przy realizacji projektu zachęcamy 
do odwiedzenia strony www.skef.pl, 
na której jesienią zostanie opubliko-
wana informacja o rekrutacji do nowej 
edycji „Żyj finansowo!”.
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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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Pomoc dla kredytobiorców 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej

O d 2015 r. funkcjonuje rządowy program 
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, 

który umożliwia osobom w trudnej sytuacji 
finansowej ubieganie się w BGK o dopłaty do 
kredytu hipotecznego. Owa trudna sytuacja 
musi być wywołana obiektywnymi okoliczno-
ściami, niezawinionymi przez kredytobiorcę. 
Wsparcie jest adresowane do kredytobiorców, 
którzy utracili pracę lub ich raty pochłaniają 
ponad 50% miesięcznych dochodów. 

DLA KOGO WSPARCIE?
Ustawa o  wsparciu kredytobiorców doty-
czy osób fizycznych lub osób pozostających 
w gospodarstwie domowym, które są zobo-
wiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego 
i  osób samodzielnie zajmujących lokal 
mieszkalny lub dom jednorodzinny. Może 
to być też osoba prowadząca gospodarstwo 
domowe wspólnie z innymi osobami, które 
stale z nią zamieszkują i gospodarują. Kre-
dytobiorca musi mieć przy tym swoje prawa  
do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym  
czy domu jednorodzinnym.

GŁÓWNE POSTANOWIENIA USTAWY 
O WSPARCIU KREDYTOBIORCÓW
Ustawa o wsparciu kredytobiorców, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, 
a  spłacają kredyt mieszkaniowy, zakłada 
czasowe wsparcie finansowe ze strony Banku 
Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem 
środków zgromadzonych w Funduszu Wspar-
cia Kredytobiorców. Główne postanowienia 
są następujące:
•	 kryterium dochodowe umożliwiające uzy-

skanie wsparcia: 1402 zł dla osób samot-
nych i 1056 zł na jedną osobę w rodzinie;

•	 wydłużenie okresu bezprocentowej spłaty 
otrzymanego wsparcia do 12 lat;

•	 zwiększenie wsparcia finansowego  
do 2000 zł miesięcznie;

•	 wydłużenie okresu wsparcia  do  
36 miesięcy;

•	 zmiana wskaźnika RdD do 50%, tj. stosu-
nek wysokości raty do dochodu gospodar-
stwa domowego;

•	 możliwość umorzenia części środków  
do zwrotu: 44 raty zostaną umorzone, gdy 
kredytobiorca dokona spłaty 100 rat zgod-
nie z harmonogramem.

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA
Wniosek o udzielenie wsparcia dla kredyto-
biorcy w ramach FWK powinien zostać zło-
żony w banku, w którym zaciągnięty został 
kredyt hipoteczny lub w SKOK. Następnie 
zostanie przekazany do rozpatrzenia przez 
Radę Funduszu w Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

Powinien on uwzględniać przy tym nastę-
pujące informacje:
•	 imię i nazwisko kredytobiorcy lub kredy-

tobiorców, adres, numer PESEL, numer 
dowodu osobistego albo rodzaj i numer 
innego dokumentu tożsamości, numer 
identyfikacyjny umowy kredytowej;

•	 wskazanie istnienia okoliczności stano-
wiących podstawę przyznania wspar-
cia lub udzielenia pożyczki na spłatę 
zadłużenia;

•	 wskazanie wartości wskaźnika RdD  
za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia 
wniosku;

•	 wysokość dochodu gospodarstwa domo-
wego i  liczbę osób zamieszkujących 
w gospodarstwie domowym kredytobiorcy.
Wsparcie na spłatę zadłużenia BGK przy-

znaje odpowiednio na podstawie stosownej 

umowy zawieranej przez kredytobiorcę z kre-
dytodawcą. Kredytodawca jest zobowiązany 
do odpowiedzi na wniosek klienta w terminie 
maksymalnie 21 dni od dnia jego złożenia.

Wsparcie z Funduszu jest zwrotną pomocą 
dla kredytobiorców, którą trzeba będzie 
w przyszłości zwrócić. Po upływie 36 miesięcy 
od udzielania dopłat do rat kredytowych jest 
12 miesięcy karencji; następnie rozpoczyna 
się spłata otrzymanej pomocy.

DODATKOWA POMOC  
DLA KREDYTOBIORCÓW
Poza nowelizacją obowiązującej ustawy, 
o której była mowa powyżej, w parlamencie 
trwają pilne prace nad dodatkowym wspar-
ciem dla kredytobiorców. Pomoc ma dotyczyć 
osób spłacających kredyty hipoteczne, które 
odczuwają skutki wzrostu stóp procentowych 
w postaci podwyższonych rat kredytowych. 
Najistotniejszą propozycją są 8-miesięczne 
wakacje kredytowe w  2022 i  2023 r. bez 
obciążania klienta odsetkami. W praktyce 
oznacza to, że cztery razy w  danym roku 
kredytobiorca nie będzie musiał płacić raty 
kredytu. Pomoc kredytobiorcom ma obejmo-
wać również dopłaty do rat oraz propozycję 
zmiany WIBOR na korzystniejszy wskaźnik, 
co spowoduje realne zmniejszenie kwoty 
spłacanej raty. Ustawa ta ma wejść w życie 
w najbliższych tygodniach.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o  wsparciu kredytobior-
ców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy 
i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej  
(Dz. U. 2015 poz. 1925) tekst jednolity Dz. U. 
z 2022 r. poz. 298.

WALDEMAR SZKIELA
specjalista ds. doradztwa finansowego 
i konsumenckiego w ODFiK w Warszawie
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Na skutek wzrostu w ostatnich miesiącach wskaźnika WIBOR, który obok marży 
jest istotnym składnikiem oprocentowania kredytów hipotecznych, raty takich kre-
dytów znacznie wzrosły. Najczęściej stosowany WIBOR 3M urósł od października  
2021 r. z poziomu 0,67% do 6,98% z końcem czerwca. To spowodowało pilną no-
welizację Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy 
zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. 



Słoneczne, wakacyjne dni zachęcają do weekendowych i dłuższych wyjazdów. 
Piękna letnia pogoda to też jednak wysokie temperatury, a te mogą dać się 
we znaki zarówno kierowcom oraz pasażerom, jak i samochodom. Na upał 
można się przygotować, dzięki czemu nie będzie on tak dotkliwy. Wystarczy 
pamiętać o kilku prostych sprawach, by każdy letni wyjazd okazał się udany! 
OSŁONA PRZED GORĄCEM
Przed intensywnym słońcem 
najprościej ochronimy auto, zostawiając 
je w  zacienionym miejscu. Kiedy nie 
jest to możliwe, z  pomocą przychodzą 
osłony i maty odbijające słońce. Warto 
wyposażyć w  nie swój samochód. 
W zależności od wariantu można nimi 
przykryć całe auto lub tylko przednią 
szybę. Nawet częściowa osłona 
pomoże obniżyć temperaturę w środku 
pojazdu i  ograniczy nagrzewanie się 
kierownicy oraz kokpitu. Dzięki temu 
przed podróżą szybciej osiągniemy 
akceptowalną temperaturę we wnętrzu, 
a  jednocześnie ochronimy plastikowe 
akcesoria, takie jak uchwyty na kamerę 
samochodową czy telefon, przed 
odkształceniem od gorąca. 

Upalne temperatury to również 
wyzwanie dla silnika, dlatego u  progu 
lata warto sprawdzić stan płynu 
chłodniczego i  dokonać ewentualnego uzupełnienia lub wymiany. 
Przed wyruszeniem w podróż dobrze jest także sprawdzić szczelność 
układu chłodzenia; niesprawna chłodnica czy inny element układu 
mogą skutecznie unieruchomić nasz pojazd. Nie możemy zapomnieć 
również o  kontroli układu klimatyzacji. Powinniśmy sprawdzić jego 
szczelność, w razie potrzeby uzupełnić poziom czynnika chłodzącego, 
a także nie zapomnieć o wymianie filtra kabinowego oraz odgrzybieniu 
całego system wentylacji. W  upalne dni lepiej też nie narażać silnika 
na długotrwałą, intensywną pracę, zwłaszcza że również kierowca 
i pasażerowie z pewnością będą woleli uniknąć podróży w godzinach 
okołopołudniowych. Jeśli już musimy jechać o  tej porze dnia,  
to zaplanujmy częstsze przerwy na odpoczynek. 

PRZYGOTOWANIE DO WYPRAW
Rolą letniego ekwipunku nie jest jednak tylko ochrona przed upałem. 
Lato to przecież także czas częstszych wycieczek i przygód – zarówno 
zaplanowanych, jak i  tych niespodziewanych. W  czasie jednych 
i  drugich z  pewnością może przydać się woda  – tym razem nie tylko 
jako napój, lecz także do celów higienicznych. Kilkulitrowa butla 
w  bagażniku wraz z  mydłem są wybawieniem, kiedy w  polowych 
warunkach trzeba umyć ręce lub przemyć ranę. Podobną rolę mogą 
odgrywać nawilżane chusteczki, a  dla pełnej higieny możemy  
do samochodu zakupić też żel do dezynfekcji.

Na skaleczenia, kontuzje lub inne niewielkie problemy zdrowotne 
przyda się samochodowa apteczka pierwszej pomocy. Powinny się 
w niej znaleźć plastry, bandaż, leki i maści przeciwbólowe oraz preparat 

na oparzenia. W upalne dni szczególnie groźna jest biegunka, dlatego 
warto też pomyśleć o  odpowiednich lekach oraz rozpuszczalnych 
elektrolitach. Te ostatnie przydadzą się zresztą w różnych sytuacjach, 
na przykład po wzmożonym wysiłku.

Istotnym elementem wycieczkowego ekwipunku są też narzędzia. 
Każdemu kierowcy może przydać się scyzoryk lub inny mały nożyk. 
Bardziej wprawni majsterkowicze mogą też zaopatrzyć się w  tak 
zwany multitool, czyli niewielki gadżet zastępujący nawet kilkanaście 
różnych, podstawowych narzędzi.

Niestety, nie w  każdej sytuacji wystarczą zaradność i  odpowiednie 
wyposażenie samochodu. W takich wypadkach z pomocą przychodzi 
ubezpieczenie komunikacyjne assistance. W  Pakiecie Auto  
od Wienera podstawowy zakres ubezpieczenia tego typu uzyskuje się 
do polisy AC lub OC. Kompleksową pomoc w razie niespodziewanych 
kłopotów zapewni zaś ubezpieczenie Auto Assistance Plus. Dzięki 
niemu kierowcy mogą liczyć na wsparcie na przykład na wypadek 
nieprzewidzianego braku paliwa lub usterki  – Wiener dostarczy 
benzynę lub części zamienne. Jeżeli awaria jest poważna i  pojazdu 
nie da się usprawnić na miejscu, kierowca może liczyć na transport 
do warsztatu. Polisa została zaprojektowana kompleksowo i na miarę 
wakacyjnych potrzeb. Za granicą ubezpieczenie komunikacyjne Auto 
Assistance Plus gwarantuje wsparcie tłumacza, a  polisę można kupić 
tylko na okres letnich wyjazdów.

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych, których dystrybutorem 
jest Asekuracja sp.  z  o.o., dostępna jest w  placówkach Stefczyk 
Finanse.
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Samochodowe wyposażenie
na letni wypad
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O bie te instytucje z  polskim kapitałem są 
mniej zależne od szaleństw zewnętrzne-

go świata. To zwiększa bezpieczeństwo i nieza-
wodność usług przystępnych cenowo. Zapew-
nia to Nowy Pakiet Pełny dla Klientów. To 4000 
minut rozmów, 4000 SMS-ów lub MMS-ów 
oraz 10 GB transmisji danych w  Internecie. 
Wszystko za zaledwie 19 zł miesięcznie. Wy-
starczy kupić starter. Wszystkie wymienione li-
mity są ważne przez 30 dni. Po zakończeniu pa-
kietu niewykorzystane limity usług przepadają, 
a więc opłaca się szybko korzystać z tej oferty.

Po wykorzystaniu usługi głosowej lub SMS/
MMS w  okresie rozliczeniowym kolejne połą-
czenia lub SMS/MMS będą rozliczane według 
cennika. Po przekroczeniu limitu na usługę 

Niezależne od nas kryzysy i wojny wpływają nie tylko na wzrost cen i braki 
w zaopatrzeniu w surowce. Grożą także nieprzewidywalnymi zawirowaniami 
w nowoczesnych systemach łączności, zwłaszcza tych powiązanych ze świato-
wymi koncernami, nad którymi Polacy nie mają żadnej kontroli. W tej sytuacji 
nie ma lepszego rozwiązania niż zaufanie krajowym firmom – takim, jak sieć 
telefonii „w naszej Rodzinie” i Kasa Stefczyka.

Najbezpieczniejsza,
bo polska
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transmisji danych zostanie ograniczona pręd-
kość przesyłu do 32 kbit/s. W celu zwiększenia 
szybkości transmisji danych należy dokupić 
dodatkowy limit transmisji, który jest ważny 
w bieżącym okresie ważności oferty Pakiet Peł-
ny. Można też kupić doładowanie dodatkowe-
go limitu 500 MB w Internecie, wybierając na 
klawiaturze telefonu *121*11*11# (koszt 3,50 zł). 
Natomiast *121*11*12# (koszt 10 zł) wybieramy 
przy aktywacji dodatkowych 3  GB transmisji 
danych.

Pakiet Pełny dla Klientów można aktywo-
wać telefonicznie pod numerem: 536 699 999. 
Pakiet odnawia się sam, pod warunkiem posia-
dania środków na koncie. Najwygodniejszym 
rozwiązaniem jest zlecenie stałe w  Kasie 

Stefczyka na przelew kwoty będącej kosz-
tem wybranego pakietu na konto operatora. 
Usługa co miesiąc odnawia się sama bez wpi-
sywania kodu.

„W naszej Rodzinie” to telefonia „na kartę”, 
nie trzeba więc podpisywać żadnej umowy. 
Wystarczy w  placówce Kasy Stefczyka kupić 
starter z  nowym numerem telefonu. Wszelką 
pomocą abonentom telefonii „w naszej Rodzi-
nie” służą pracownicy Biura Obsługi Klienta tej 
sieci. Wystarczy zadzwonić pod numer infoli-
nii: 536 699 999 (koszt połączenia abonentów 
telefonii „w naszej Rodzinie” to 9 gr za minu-
tę). Można też napisać e-mail na adres: biuro@
polskiesiecicyfrowe.pl. Infolinia czynna jest 
w godz. 8.00–20.00 od poniedziałku do piątku.

 AKTUALNOŚCI
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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

KTO OTRZYMA PEŁNĄ KWOTĘ 
14. EMERYTURY?
Aby otrzymać 14. emeryturę w 2022 r., 
należy spełnić dwa warunki:
•	 być czynnym emerytem lub renci-

stą (mieć prawo do jednego z wyżej 
wymienionych świadczeń);

•	 nie przekroczyć ustalonego 
w danym roku progu dochodowego; 
w 2022 r. jest to kwota 4188,44 zł 
brutto.

ZASADA ZŁOTÓWKA 
ZA ZŁOTÓWKĘ 2022
Jeżeli nasza zasadnicza emerytura 
w  2022 r. jest wyższa niż 2900 zł 
brutto, nadal otrzymamy 14. emery-
turę, ale w pomniejszonej wysokości, 
zgodnie z zasadą „złotówka za zło-
tówkę”. Przykład: Jeśli nasza emery-
tura wynosi 3200 zł brutto, to prze-
kraczamy próg dochodowy o 300 zł,  
co powoduje, że „czternastka” zosta-
nie pomniejszona również o  300 

Czy 14. emerytura będzie 
podlegać egzekucji?
W  ostatnim czasie Sejm uchwalił ustawę o  14. emeryturze. Wypłaty 
dodatkowego świadczenia, na poziomie minimalnej emerytury, rozpoczną się 
21 sierpnia. W związku z tym wielu Klientów Ośrodka Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego (ODFiK) w Warszawie, którzy mają zajęcia komornicze, pyta, 
czy 14. emerytura będzie podlegać egzekucji.
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złotych (złotówka za złotówkę). Emeryci z emeryturami powyżej 
4188,44 zł brutto nie otrzymają czternastej emerytury.

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że 
nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. 14. eme-
rytura będzie wypłacana w sierpniu i wrześniu 2022 r. łącznie ze 
świadczeniem emerytalnym.

CZY DZIAŁANIOM KOMORNIKA PODLEGA  
TAKŻE 14. EMERYTURA?
Nie. Komornik nie może dokonać egzekucji z „czternastki”. Zgodnie 
z ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów 
i rencistów nie można dokonać potrąceń i egzekucji z tego świadcze-
nia. W praktyce świadczenia te specjalnie się oznacza, aby w prosty 
sposób były rozpoznawalne i nie podlegały zajęciom.

Warto wiedzieć, jak przebiega w praktyce postępowanie egzeku-
cyjne. Organ egzekucyjny, czyli komornik, zajmuje konta dłużnika, 
ale w wypadku emerytur – zanim świadczenie wpłynie na konto ban-
kowe. Wcześniej ZUS lub KRUS naliczy faktyczne kwoty zajęcia. Przy 
ustalaniu tej kwoty istotny jest rodzaj świadczenia, z którego doko-
nywane jest potrącenie lub do którego została skierowana egzekucja 

(np. emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Po odliczeniu kwoty zajęcia dokonanej przez ubezpieczyciela 
świadczenie jest przelewane na konto bankowe świadczeniobiorcy 
bądź bezpośrednio przekazywane do rąk emeryta lub rencisty 
poprzez przekaz pocztowy. Gdy świadczenie trafia na konto, to 
zgodnie z obowiązującymi przepisami środki na kontach bankowych 
także podlegają ochronie w kwocie równej 75% minimalnego wyna-
grodzenia. Wskazany limit dotyczy wszystkich posiadanych rachun-
ków bankowych, tj. oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozlicze-
niowych czy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Z przepisów wynika jednoznacznie, że 14. emerytura nie może 
podlegać zajęciu komorniczemu, jednak gdyby stało się inaczej, 
należy niezwłocznie skontaktować się z poszczególnymi jednostkami 
związanymi z procesem wypłacania emerytury. Trzeba to zrobić jak 
najszybciej, by potrącenia nie zostały przeksięgowane.

WALDEMAR SZKIELA, 
specjalista ds. doradztwa finansowego 
i konsumenckiego w ODFiK w Warszawie
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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 sierpniu zadanie konkursowe brzmi: 
Wskaż swoje ulubione przysłowie związane z 

finansami i napisz, dlaczego uważasz je za mądre.
Na Twoje zgłoszenie czekamy w  dniach 

1–31.08.2022 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 204: Aleksandra Grzyb-Czepek – 
Sadlinki, Agnieszka Szmelter – Żywiec, Tomasz 
Kasprzak – Rybitwy. 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.



GWARANCJA 
STAŁEJ  
RATY

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

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

Gotówkę otrzymasz nawet  
w dniu złożenia wniosku. 

Pożyczka Gotówkowa  
ze stałym oprocentowaniem 
RRSO 29,55%

Bez względu na inflację masz 
pewność, że rata nie wzrośnie.
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