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-Jałowiecki. Człowiek, 
który wykupił dla Polski  
Westerplatte  20

Przypominamy najważniejsze 
zasady, jak bezpiecznie 
korzystać z aplikacji 
mobilnych  9

100 bonów Sodexo i nagroda 
główna – modny rower miejski 
marki CROSS znalazły nowych 
właścicieli  4

 gwarancja bezpieczeństwa na zmienne czasy
Niezmienna rata –

Szczegóły 
na str. 3

prowizji

Porządek jest pojęciem rozumianym bardzo szeroko. 
Może oznaczać generalne sprzątanie, ale też działania 
zmierzające ku polepszeniu stanu naszych finansów. 
W tym ostatnim z chęcią pomoże Kasa Stefczyka.
 Jeśli trudno Ci zapanować nad podjętymi zobowiązaniami, 
rozwiązaniem jest konsolidacyjna Pożyczka Fit 
(RRSO: 11,52%), która została uznana 
za najlepszy kredyt konsolidacyjny według 
rankingu Comperia.pl z sierpnia 2022 r.

Uporządkuj swoje finanse. 
Wybierz jedną ratę w Kasie Stefczyka
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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
Kasa Stefczyka powstała niemal 30 lat temu, by wal-
czyć z wykluczeniem finansowym Polaków: w tamtym 
czasie osoby mniej zarabiające nie były atrakcyj-
nym klientem dla banków komercyjnych. Chcieli-
śmy stworzyć dla Polaków alternatywę – nie tylko 
pod względem oferty finansowej. Dlatego co roku 
wspólnie świętujemy Dni Kasy Stefczyka. Poza po-
częstunkiem i prezentami dla gości przygotowali-
śmy konkurs, w którym nagrodziliśmy 101 Człon-
ków naszej Kasy. Czytelników zapraszamy również 
do udziału w Konkursie Krzyżówkowym – co miesiąc 
do wygrania są trzy karty podarunkowe. Laureatów 
przedstawiamy w „Czasie Stefczyka”. 

Zakładając naszą Kasę, wiedzieliśmy również, 
że chcemy promować patriotyzm. Dlatego co mie-
siąc przypominamy tych, o których naród powinien 
pamiętać. Mieczysław Pieriejasławski-Jałowiecki 
to człowiek, który wykupił dla Polski Westerplatte. 
Biegle znał rosyjski, angielski, francuski, niemiecki 
i litewski. Te umiejętności przydały mu się podczas 
pracy dyplomatycznej dla odrodzonej Rzeczypospo-
litej. Przekonał premiera Paderewskiego, że warto 
wykupić półwysep w  Gdańsku. Nowo odrodzona 
II RP nie miała jednak pieniędzy. Jałowiecki sam 
więc wziął pożyczkę, a ponieważ Niemcy nie chcie-
li sprzedawać nieruchomości Polakom, skupował 
je przez podstawionych Kaszubów. Później na tych 
terenach powstała Wojskowa Składnica Tranzytowa – 
we wrześniu 1939 r. polski punkt oporu. 

liczby Kasy Stefczyka

7 290 000 000 zł
depozyty

6 140 000 000 zł
pożyczki

7 730 000 000 zł
aktywa

364
placówki

839 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA LIPIEC 2022 ROKU

Pożyczka Fit
to nie tylko lekka rata:
•	0 zł prowizji
•	konkurencyjne, niskie RRSO: 11,52%
•	jedna rata w miesiącu zamiast wielu
•	możliwość spłaty pierwszej raty nawet za 60 dni od 

podpisania umowy!
•	najlepszy kredyt konsolidacyjny wg rankingu Comperia.pl  

z sierpnia 2022 r.

Uporządkuj 
swoje finanse. 
Wybierz jedną
ratę w Kasie 
Stefczyka
K iedy decydujemy się na uporządko-

wanie swojego domu czy mieszka-
nia, w księgarniach, bibliotekach i tele-
wizji znajdziemy mnóstwo poradników 
dotyczących sposobów na osiągnięcie 
pożądanej harmonii. Układanie ubrań 
według barw, okazji, w pionie i pozio-
mie czy książek według wysokości, 
odcieni okładek, grzbietami do ściany – 
to tylko część propozycji. Niektórzy 
skłaniają się ku określonym barwom 
wnętrz, na  przykład przynoszącym 
spokój beżom i szarościom. Inni kom-
ponują układ mebli wg zasad feng shui. 
Chyba każdy słyszał także o metodzie 
Marie Kondo.

Gdy chcemy poprawić stan swojego 
zdrowia i  sylwetki, decydujemy się 
na zdrowszą dietę, rezygnujemy z uży-
wek, wykupujemy karnet na siłownię 
czy do klubu fitness. Nie żałujemy 
środków na specjalistów: lekarzy, 

fizjoterapeutów, trenerów. Niektórzy 
wybierają konsultację z przedstawicie-
lami medycyny alternatywnej czy prze-
chodzą posty oczyszczające. Do dbania 
o zdrowie zaliczamy także konsultacje 
psychologiczne oraz uzdrawianie relacji 
i życie w zgodzie ze sobą.

A jakie kroki należy podjąć, by upo-
rządkować nasze finanse? Przede 
wszystkim przyjrzeć się naszym 
pożyczkom oraz kredytom. Ci, którzy 
mają więcej niż jedno zobowiązanie, 
doskonale wiedzą, jak trudno jest kon-
trolować terminowość spłat. Rozwią-
zaniem, które zapewni spokojny sen, 
może być konsolidacja. Jest to dobre 
rozwiązanie także dla osób, które nie 
mają problemów finansowych, lecz 
chcą zadbać o swoją wygodę i komfort 
w  spłacie zobowiązań. Pożyczka Fit 
(RRSO: 11,52%) z prowizją 0 zł od Kasy 
Stefczyka może połączyć nasze raty 
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w jedną, co w prosty i jasny sposób pozwoli 
na ich uporządkowanie i  uregulowanie. 
Pożyczka ta umożliwia spłatę zobowiązań 
zaciągniętych w innych instytucjach finan-
sowych, m.in. pożyczek gotówkowych, ratal-
nych, kredytów samochodowych, kart kredy-
towych, kredytów w rachunku płatniczym 
czy debetów w rachunku osobistym. Dzięki 
Pożyczce Fit dotychczasowe zobowiązania 
w kilku instytucjach finansowych zostaną 
połączone w  jedno  – w  Kasie Stefczyka, 
a nowa rata miesięczna może być mniejsza 
niż suma dotychczasowych rat. 

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

Koszt połączenia wg taryfy operatora. 
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobo-
wiązań zaciągniętych wyłącznie w innych 
instytucjach finansowych. Decyzja kredy-
towa zależy od indywidualnej oceny zdol-
ności kredytowej. Maksymalna kwota 
pożyczki bez wychodzenia z domu dostępna 
jest dla Członków Kasy Stefczyka i wynosi  
100 000 zł.

Przykład reprezentatywny z dnia 16.08.2022 r. 
dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu 
wynosi 83  840 zł. Zmienna roczna stopa 
oprocentowania dla całkowitej kwoty kre-
dytu wraz z kredytowanymi kosztami (pro-
wizją: 0 zł/0%, opłatą za dwa przelewy:  
160 zł) wynosi 10,90%. Rzeczywista roczna 
stopa oprocentowania (RSSO): 11,52%. Czas 
obowiązywania umowy  – 107 miesięcy, 
106 miesięcznych rat równych: 1231,11 zł 
oraz ostatnia, 107. rata: 1231,35 zł. Całko-
wita kwota do zapłaty: 131 729,01 zł, w tym 
odsetki: 47 729,01 zł.

RRSO: 
11,52%

prowizji
Połącz swoje raty i płać jedną! 

Wybierz wygodę!

Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa 
zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 
Przykład reprezentatywny z dnia 16.08.2022 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 83 840 zł. Zmienna roczna 
stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 0 zł / 0%, opłatą za dwa przelewy: 
160 zł) wynosi 10,90%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 11,52%. Czas obowiązywania umowy – 107 miesięcy, 
106 miesięcznych rat równych: 1231,11 zł oraz ostatnia, 107. rata: 1231,35 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 131 729,01 zł, w tym 
odsetki: 47 729,01 zł.

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

Porządek jest pojęciem rozumianym bardzo szeroko. Może ozna-
czać generalne sprzątanie, podjęcie kroków niezbędnych do po-
prawy zdrowia lub sylwetki, naprawę relacji towarzyskich czy 
działania zmierzające ku polepszeniu stanu naszych finansów. 
W tym ostatnim z chęcią pomoże Kasa Stefczyka. Jeśli trudno 
Ci zapanować nad podjętymi zobowiązaniami, rozwiązaniem 
jest konsolidacyjna Pożyczka Fit (RRSO: 11,52%), która zosta-
ła uznana za najlepszy kredyt konsolidacyjny według rankingu  
Comperia.pl z sierpnia 2022 r.
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Świętowaliśmy
Dni Kasy Stefczyka
Kolejny raz świętowaliśmy Dni Kasy Stefczyka – przez cały tydzień trwała w placówkach huczna 
zabawa. Poza poczęstunkiem i drobnymi prezentami dla odwiedzających nas gości przygotowali-
śmy też niesamowity konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Wystarczyło wypełnić formularz kon-
kursowy oraz krótki test wiedzy o Kasie Stefczyka. 100 bonów Sodexo o wartości 50 zł i nagroda 
główna – modny rower miejski marki CROSS – znalazły nowych właścicieli. Na łamach „Czasu 
Stefczyka” przedstawiamy laureatów. Na wszystkich uczestników konkursu czekały także bony 
zniżkowe na ubezpieczenia marki Saltus Ubezpieczenia.

 Nagroda główna 
Kłobuck – Alina Januszka
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 Bielsko-Biała – Anna Ciesielska  Biłgoraj – Zbigniew Fraś  Bochnia – Stanisława Florczyk

 Bydgoszcz – Karolina Banasik  Chełmno – Grzegorz Włoczewski  Dąbrowa Górnicza – Sebastian Butrym

 Gdynia – Danuta Krzewińska  Goleniów – Jolanta Kaczmarczyk  Gorzów Wielkopolski – Stanisław Wilde



 AKTUALNOŚCI

WWW.KASASTEFCZYKA.PLCZAS STEFCZYKA6

 Jelenia Góra – Dominika Ostapiuk  Konin – Iwona Skalska  Lębork – Jarosław Formela

 Mikołów – Grażyna Zawadko  Mława – Krzysztof Krzemiński  Olkusz – Alicja Szczurowska-Wisor

 Tuchola – Katarzyna Łońska  Wałcz – Franciszek Ryder  Poznań – Ryszard Czarny-Kropiwnicki
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– Większe szkody spowodowane przez gwał-
towniejsze żywioły, będące konsekwencją 
zmian klimatycznych, siłą rzeczy wiążą się 
ze wzrostem składek ubezpieczeń. Jaką 
zatem alternatywę mają samorządy teryto-
rialne – miasta, gminy czy powiaty, których 
budżet nie pozwala na opłacenie drogich polis?
– System ubezpieczeń w obliczu żywiołów, które nawiedzają nie tylko 
Polskę, jest stale weryfikowany. Na razie obserwujemy wzrost składek 
ubezpieczeń towarzystw komercyjnych. Okazuje się, że samorządów 
nie zawsze na nie stać. Stąd większe zainteresowanie ofertą ubezpie-
czycieli wzajemnych (TUW-ów), których działania nie są nastawione 
na zysk i zaspokojenie oczekiwań akcjonariuszy. Poza tym TUW-y, jako 
jednostki inaczej zorganizowane niż pozostałe towarzystwa ubezpie-
czeniowe, działają w trochę innych warunkach prawnych – a to ma 
wpływ na jakość oferty ubezpieczeniowej i sposób zawierania umów.
– Przy ubezpieczeniach komercyjnych szeroki zakres ochrony jest 
dla samorządów terytorialnych nieosiągalny, bo wówczas cena po-
lisy jest zbyt wysoka. Jak to wygląda w TUW-ach?
– TUW-y pomagają w  obniżeniu kosztów polis, ale też pozwalają 
objąć ochroną znacznie większy zakres. Wynika to z faktu, że samo-

rządy terytorialne zwolnione są z obowiązku 
stosowania przepisów o  zamówieniach pu-
blicznych przy zawieraniu z TUW-em umowy 
ubezpieczenia. W konsekwencji daje to moż-
liwość negocjacji umowy, co w  efekcie może 
przełożyć się na zwiększenie zakresu ochrony 

polisy w porównaniu z ofertami ubezpieczycieli komercyjnych. Moż-
liwość negocjacji oznacza więc wpływ nie tylko na wysokość składki, 
lecz także na zakres ochrony. Tego natomiast oferta ubezpieczyciela 
komercyjnego nie daje – samorząd może ją odrzucić lub przyjąć bez 
możliwości ustalania warunków.
– Czy dzięki temu, że przepisy o  zamówieniach publicznych nie 
obowiązują przy zawieraniu umowy z TUW-em, wynikają też inne 
korzyści dla samorządów terytorialnych?
– Tak – na przykład długi czas ochrony. Ustawa o zamówieniach pu-
blicznych narzuca maksymalny okres umowy ubezpieczeniowej, jaką 
samorząd może zawrzeć z ubezpieczycielem komercyjnym – maksy-
malnie trzy lata. W przypadku skorzystania z oferty TUW-u nie ma 
takiego ograniczenia. Oznacza to możliwość dłuższej współpracy  – 
a  im ta współpraca jest dłuższa, tym cena ubezpieczenia może być 
korzystniejsza.

Czy TUW-y są alternatywą
dla samorządów terytorialnych?
Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń co roku wzrastają wartości odszkodowań 
za szkody spowodowane żywiołami. Rolnicy otrzymali z  tytułu ubezpieczeń od zjawisk 
pogodowych w latach 2008–2018 ponad 3,21 mld zł.
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 Wejherowo – Mateusz Pryczkowski  Zduńska Wola – Włodzimierz Wieczorek
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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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A plikacja mobilna to oprogramowa-
nie instalowane na urządzeniach 

mobilnych (przede wszystkim telefonach, 
smartfonach oraz tabletach) ułatwiająca 
użytkownikom dostęp do usług lub wyko-
nywanie zadań, które wymagają dostępu do 
sieci lub komputera. Aplikacje wykorzysty-
wane są m.in. do robienia zakupów, rezer-
wowania usług, nauki, rozrywki, bankowo-
ści elektronicznej czy komunikacji w social 
mediach. W wielu przypadkach zastępują 
tradycyjną stronę internetową. Na popu-
larność aplikacji mobilnych wpływa przede 
wszystkim komfort i  intuicyjność w  ich 
użytkowaniu, oszczędność czasu, a także 
różnorodna funkcjonalność. 

BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI:  
CZY WARTO JE INSTALOWAĆ?
Niestety, niektóre z aplikacji mogą zagrażać 
naszym danym. Dlaczego? Każda aplikacja 
wymaga od użytkownika zaakceptowania 
regulaminu dotyczącego jej funkcjonal-
ności, a  także przydzielenia uprawnień 
do różnych zasobów naszego sprzętu. Czę-
sto są to informacje o nas, o połączeniach, 
jakie wykonujemy, dostęp do galerii i innych 
plików, nasza lokalizacja, kamera lub 
mikrofon. Niestety, nie zawsze wiadomo,  
do czego i przez kogo takie informacje mogą 
zostać wykorzystane. Przeważnie informa-
cje zbierane o nas służą do celów marke-
tingowych, ale w niektórych przypadkach 
mogą zostać użyte przez osoby o  złych 
zamiarach. Częstym problemem jest fakt, 
że aplikacje wymagają dostępu do pewnych 
danych w  pewnym sensie „na wyrost”,  
i to zawsze powinno wzbudzić naszą czuj-
ność, szczególnie jeżeli aplikacja wymaga 
dostępu do naszych kontaktów i zdjęć.

SZKODLIWE OPROGRAMOWANIE  
NA TELEFON: CZY TO MOŻLIWE?
Warto wiedzieć, że nasze smartfony, 
podobnie jak laptopy i komputery stacjo-
narne, mogą zostać zainfekowane przez 
szkodliwie oprogramowanie. Jak to się 
dzieje? Nie wszystkie aplikacje mobilne są 
bezpieczne. Zdarza się, że zawierają różne 
wirusy, które śledzą naszą aktywność 
w sieci, a także przechwytują nasze dane, 
w tym hasła logowania czy dane kart płat-
niczych. Często są to pozornie pomocne 

aplikacje, zamaskowane na  przykład 
w formie gier, które po pobraniu na nasz 
sprzęt uaktywniają się, ale ich działanie 
jest niewidoczne.

Producenci oprogramowania na smart-
fony stale udoskonalają zabezpieczenia, 
które chronią użytkownika przed różnymi 
zagrożeniami, ale rozwiązania technolo-
giczne to nie wszystko. Aplikacje mobilne 
są bardzo użyteczne i jednocześnie nie-
bezpieczne, dlatego przypominamy naj-
ważniejsze zasady, jak bezpiecznie korzy-
stać z aplikacji mobilnych.
•	 Jeśli pobierasz aplikacje z  Internetu, 

pamiętaj, żeby robić to w przeznaczo-
nych do tego stronach  – sklepach lub 
bezpośrednio na stronie usługodawcy. 
Nie pobieraj oprogramowania z niezna-
nych stron, szczególnie jeżeli link pocho-
dzi z niezaufanego źródła.

•	 Zwracaj uwagę na nazwę aplikacji, czy nie 
ma w niej błędów lub literówek – jeśli tak 
jest, może być fałszywa i podszywać się 
pod oficjalną wersję.

•	 Czytaj opinie i komentarze osób, które 
już z danej aplikacji korzystają. Jeśli są 
negatywne, poszukaj innego rozwiązania.

•	 Instalując oprogramowanie na swoim 
urządzeniu, zwracaj uwagę, jakich 

uprawnień ono wymaga, i  zweryfikuj 
je. Dzięki temu chronisz nie tylko swoje 
dane, lecz także prywatność.

•	 Niektórzy producenci aplikacji wymagają 
od nas zgody na przetwarzanie naszych 
danych w celach marketingowych. Zanim 
jej udzielimy, zastanówmy się nad tym.

•	 Aktualizuj systematycznie aplikacje i sys-
tem operacyjny telefonu.

•	 Korzystaj z  zabezpieczeń producenta 
urządzenia.

•	 Pamiętaj, aby chronić swój telefon 
przed osobami trzecimi – stosuj blokadę 
ekranu.

•	 Nigdy nie instaluj aplikacji, do których 
namawiają Cię nieznane osoby trze-
cie. Popularne oszustwa telefoniczne 
„na pracownika banku” lub „na poli-
cjanta” polegają na zmuszeniu ofiary 
do instalacji aplikacji służącej do przej-
mowania telefonu.

Większość szkodliwych aplikacji mobil-
nych wykorzystuje nieuwagę ze strony użyt-
kownika. Zanim zdecydujesz się na insta- 
lację jakiejś apki, poświęć chwilę czasu 
i sprawdź, czy jest ona bezpieczna.

Źródło: www.gov.pl
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Bezpieczeństwo aplikacji
Obecnie korzystanie ze smartfonów bez zainstalowanych aplikacji 
jest nie tylko bardzo trudne, lecz wręcz niemożliwe. Czy korzysta-
jąc z aplikacji mobilnych, zawsze jesteśmy bezpieczni?
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Nasi laureaci
Zapraszamy naszych Czytelników do zabawy związanej z Konkursem Krzyżówkowym. 
Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć hasło oraz wykonać zadanie konkurso-
we. Co miesiąc do wygrania w konkursie są trzy karty podarunkowe o wartości 50 zł 
na zakupy w sklepach Biedronka. Przedstawiamy kolejnych laureatów i ich prace.

 BIAŁA PODLASKA. Pan Bohdan Zasadzki odpowiedział na pytanie 
w Konkursie Krzyżówkowym, które brzmiało: „Jaki jest Twój sposób 
na oszczędzanie przy codziennych wydatkach?”. Nagrodę w placówce 
mieszczącej się przy ul. Jatkowej 14 w Białej Podlaskiej wręczył pracownik 
Kasy – Maciej Mikiciuk.

Moim sposobem na oszczędzanie przy codziennych wydatkach jest: robienie 
listy zakupów przed wyjściem do sklepu, kupowanie tylko potrzebnych 
rzeczy, korzystanie z promocji, częste korzystanie z komunikacji miejskiej, 
używanie produktów wielorazowego użytku, racjonalne korzystanie z energii 
i wody, sprzedawanie niepotrzebnych rzeczy.

 BIAŁYSTOK. Pani Ewa 
Łotowska odpowiedziała 
na pytanie w Konkursie 
Krzyżówkowym, które 
brzmiało: „Jaki jest Twój 
sposób na oszczędzanie 
przy codziennych 
wydatkach?”. Nagrodę 
odebrała w placówce 
mieszczącej się przy  
ul. Lipowej 17 
w Białymstoku.

Przed wyjściem  
na zakupy sporządzam 
mały biznes plan  
i nie kupuję produktów 
„na wyrost”, sery 
i wędliny kupuję na wagę, 
a nie w opakowaniach, 
przyglądam się 
promocjom.

 ŁÓDŹ. Pan Włodzimierz Andrzejczak odpowiedział na pytanie  
w Konkursie Krzyżówkowym, które brzmiało: „Na jaki zwiastun wiosny 
czekasz najbardziej?”. Nagrodę odebrał w placówce mieszczącej się 
przy ul. Traktorowej 63 w Łódzi.

Pragnę, aby zwiastunem wiosny w tym roku był koniec wojny Rosji z Ukrainą, 
w tle kwitnących drzew, słońca i radości ludzi pragnących pokoju.
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 ZAMBRÓW. Pani Ewa 
Gołaszewska wykonała 
zadanie w Konkursie 
Krzyżówkowym, które 
brzmiało: „Opisz 
wymarzony sposób na 
spędzenie majówki”. 
Nagrodę odebrała w 
placówce mieszczącej się 
przy al. Wojska Polskiego 
8/6 w Zambrowie. 

Majówkę chciałabym 
spędzić w gronie 
rodzinnym na łonie natury. 
Może to być spacer po 
lesie, wspólne grillowanie 
na działeczce lub nad 
stawem łowiąc rybki. 
Najważniejsze, aby były 
ze mną wszystkie moje 
dzieci, jak również 
przyjaciele.

 GNIEZNO. Pan Tomasz Kasprzak wykonał zadanie w Konkursie 
Krzyżówkowym, które brzmiało: „Twój pomysł na wakacje na każdą kieszeń”. 
Nagrodę odebrał w placówce mieszczącej się przy ul. Mieszka I w Gnieźnie.

Wakacje na każdą kieszeń to plecak, dobre buty i głowa pełna pomysłów. 
Nasz kraj jest tak piękny, że tylko piesze wędrówki wsparte autostopem 
mogą w pełni ukazać jego piękno!

 TUCHOLA. Pani Ewa Chrostowska wykonała zadanie w Konkursie 
Krzyżówkowym, które brzmiało: „Opisz wymarzony sposób  
na spędzenie majówki”. Nagrodę odebrała w placówce mieszczącej się  
przy ul. Nowodworskiego 3 w Tucholi. 

Sposób na spędzenie majówki to rodzinny, aktywny wypoczynek, a więc 
wycieczka rowerowa połączona z piknikiem – chodzi o to, aby się dobrze 
bawić, odpoczywać wśród skarbów natury i odkrywać po swojemu uroki 
regionu.
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W  trosce o  utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z  chęci 
informowania 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 lipcu 2022 roku.

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie

LIPIEC 2022
W lipcu posiedzenia Zarządu Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
odbyły się cztery razy:
– 5 lipca, 
– 14 lipca, 
– 19 lipca, 
– 26 lipca. 
Przedmiotem posiedzeń było m.in.:
1. Przedstawienie aktualnych statystyk 

związanych z  działalnością Kasy, 
głównie dotyczących wolumenu 
sprzedaży z podziałem na produkty, 
oraz informacji 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; 

b) sytuacji w  placówkach sprzedażo-
wych z  uwzględnieniem aspektu 
dotyczącego budowania i umacniania 
więzi członkowskiej, a także jeszcze 
lepszego reagowania na potrzeby 
Członków Kasy:
 ○ Dobry Start to program przewidu-
jący przyznanie raz w roku wspar-
cia w wysokości 300 zł na wyprawkę 
szkolną dla ucznia, bez względu 
na dochód rodziny. Z  programu 
mogą skorzystać rodzice albo opie-
kunowie prawni ucznia w  wieku  

do 20 lat, a  w  przypadku ucznia 
z niepełnosprawnością – do 24 lat. 
Możesz ubiegać się o świadczenie 
Dobry Start poprzez złożenie od-
powiedniego wniosku. Od 1 lipca  
do 30 listopada 2022 r. wniosek 
o ustalenie prawa do tego świadcze-
nia będzie dostępny online w banko-
wości elektronicznej Kasy Stefczyka. 
Jeśli wniosek zostanie złożony  
do końca sierpnia br., świadczenie 
zostanie wypłacone nie później niż 
do 30 września 2022 r. Jeśli wniosek 
złożony zostanie później, ZUS wy-
płaci świadczenie w terminie 2 mie-
sięcy od dnia złożenia wniosku. Jeśli 
wniosek zostanie złożony w banko-
wości elektronicznej Kasy Stefczyka, 
to urzędowe poświadczenie odbioru 
(UPO) przesłane zostanie na adres 
e-mail podany we wniosku. Wia-
domość zostanie wysłana z adresu 
noreply@zus.pl.

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

tych wzorów następujących druków:
 Dwniosek o zawieszenie spłaty kre-
dytu hipotecznego (ustawowe wakacje 
kredytowe),
 D aneks do umowy o prowadzenie Ra-
chunku Oszczędnościowego Moja 
Skarbonka z funkcją autooszczędza-
nia (zawarty elektronicznie),
 D aneks do umowy o  prowadzenie 
Rachunku Oszczędnościowego 

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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Moja Ska rbon ka z  f u n kc ją 
autooszczędzania,
 Dumowa o  prowadzenie rachunku 
płatniczego IKS (Twoja Skarbonka 
elektroniczna),
 Dumowa o  prowadzenie rachunku 
płatniczego IKS (Twoja Skarbonka 
oddziałowa), 
 Dumowa o kartę płatniczą Visa,
 Dumowa o kartę płatniczą Visa (zawie-
ranych na odległość),
 Dumowa o kartę płatniczą Visa (Tan-
dem; zawieranych na odległość), 
 Dumowa o  kartę płatniczą Visa 
(Tandem),
 Dumowa o  kartę płatniczą Visa 
Business, 
 D regulamin korzystania z  usługi 
Google Pay w SKOK,
 D regulamin wydawania kart VISA 
Business,
 Ddyspozycja udostępnienia środków 
do wypłaty po zmarłym Członku;

b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i parametrów następujących 
produktów: 
 D e-LOKATA KAPITALNA,
 DLOKATA KAPITALNA,
 DLokata na nowe środki,
 DLokata Specjalna VIP,
 DPożyczka Gotówkowa,

 D e-Lokata Witaj w Kasie,
 D e-Lokata na nowe środki – wprowa-
dzenie nowego produktu do oferty 
Kasy,
 DKredyt Hipoteczny Super VIP,
 DKredyt Wysokokwotowy,
 DKredyt Hipoteczny,
 DKredyt Konsolidacyjno-Hipoteczny,
 DProdukt Pożyczka Hipoteczna;

c) zmiany oprocentowania pożyczek/
kredytów w związku z podwyższe-
niem wysokości stóp procentowych 
decyzją Rady Polityki Pieniężnej NBP 
w II kwartale 2022 r.; 

d) podwyższenia wartości oprocento-
wania maksymalnego pożyczek i kre-
dytów w związku z podwyższeniem 
wartości stopy referencyjnej przez 
RPP;

e) wprowadzenia trybu wydawania 
decyzji i  przeprowadzania zmian 
harmonogramu spłaty kredytów na 
wniosek Członków Kasy w związku 
z wejściem w życie Ustawy z dnia 
7 l ipca 2022  r. o  f inansowaniu 
społecznościowym dla przedsię-
wzięć gospodarczych i  pomocy 
kredytobiorcom;

f) zatwierdzenia dokumentacji i pro-
cedur regulujących pracę w  Kasie 
Stefczyka: Standardy dokumentacji 

kredytowej w  Kasie Stefczyka  – 
w yd.  X XI V; PR12/01 Szkolenia 
z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy  – wyd.  II; PR12/02 Monito-
rowanie warunków pracy i  kon-
trola przestrzegania przepisów  – 
w yd.  II; PR12/03 Ocena r yzyka 
zawodowego  – wyd.  II; PR12/04 
Wypadki  – tryb postępowania  – 
wyd. II; PR11.05/12 Instrukcja ogólna 
zasad bezpiecznej pracy w placów-
kach partnerskich Kasy Stefczyka; 
PR 1 1 .05/02 I n s t r u kc ja ogól n a 
zasad bezpiecznej pracy w  loka-
lizacjach; Metodologia kredytów 
detalicznych  – Zasady udzielania 
pożyczek i kredytów detalicznych 
w Spółdzielczej Kasie Oszczędno-
ściowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka – wyd. XX; Metodologia 
kredytów gospodarczych – Zasady 
udzielania pożyczek i  kredytów 
gospodarczych oraz zasady przyj-
mowania zabezpieczeń rzeczowych 
w Spółdzielczej Kasie Oszczędno-
ściowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka – wyd. XVII;

g) podjęcie decyzji o likwidacji z dniem 
1 sierpnia 2022 r. placówki w Dębnie, 
mieszczącej się przy ul. Armii Krajo-
wej 4.

Możliwe, że my 
szukamy Ciebie 

Szukasz pracy? 

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

Co oferujemy?  
Umowę o pracę + atrakcyjne premie 
miesięczne oraz wiele benefitów

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

Zatrudniamy pracowników 
do placówek Stefczyk Finanse, 
w których dostępne są produkty 
Kasy Stefczyka.

Stefczyk Finanse partnerem

 #PracujwStefczyku
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Przenieś swoje finanse 
do Kasy Stefczyka:

60
+  Darmowe i łatwe 

w obsłudze konto 
osobiste IKS Senior 

+  Niska rata z Pożyczką 
Zaratka ze stałym 
oprocentowaniem  
i RRSO tylko 9,27%  

+  Lokaty i konta 
oszczędnościowe

SENIORZE, 
sprawdź, jakie to proste!

+

Kasa Stefczyka otrzymała wyróżnienie złoty Laur Klienta 2022 w kategorii pożyczki internetowe w ogólnopolskim plebiscycie popular-
ności produktów i usług Laur Klienta.
Rachunek płatniczy IKS Senior dedykowany jest Członkom Kasy posiadającym status emeryta bądź rencisty. Bezpłatne prowadzenie 
konta w miesiącu, w którym suma wpływów zewnętrznych, pochodzących z innych rachunków niż Twój własny w Kasie, wyniosła 
minimum 1000 zł. Konto oznacza rachunek płatniczy.
Pożyczka dostępna w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. Okres spłaty wynosi 48 miesięcy. RRSO oznacza rzeczywistą 
roczną stopę oprocentowania. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 

kasastefczyka.pl 
801 600 100 
(koszt wg taryfy operatora)
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Zwiększające się tempo życia coraz częściej skłania nas do zatrzymania się 
i  zastanowienia, co tak naprawdę jest w życiu ważne. Trendem znajdującym  
coraz więcej zwolenników jest idea prostego, spokojnego życia. Z pewnością 
prostota i przejrzystość cenione są także w przypadku produktów finansowych. 
Stawia na nią Kasa Stefczyka. Prostą Pożyczkę (RRSO: 8,29%) online z prowi-
zją 0 zł poleca także mistrz Europy w windsurfingu Paweł Tarnowski.

Co powinieneś wiedzieć 
o Prostej Pożyczce:
•	do 3000 zł na Twoim koncie nawet w kilka 

minut 

•	0 zł prowizji 

•	100% online, bez dodatkowych 
formalności 

•	możliwość samodzielnego dopasowania 
dnia spłaty miesięcznej raty oraz jej 
wielkości 

•	pierwszą ratę można zapłacić nawet  
po 60 dniach od podpisania umowy 

Cenisz sobie prostotę?
Mamy rozwiązanie dla Ciebie! 
Prosta Pożyczka do 3000 zł 
w Kasie Stefczyka

O dpowiedzią na zwiększające się tempo 
życia jest idea slow life, która propaguje 

jego świadome spowolnienie. Zgodnie z ideą 
slow life poszukujemy w życiu balansu i har-
monii, dzięki któremu przestajemy pędzić bez 
celu, a zaczynamy celebrować każdą chwilę 
naszego istnienia. Zwracamy uwagę przede 
wszystkim na kierowanie się wartościami, 
które są dla nas ważne, oraz odpowiadanie 
na potrzeby nasze i  naszych najbliższych. 
Idea slow life w  ostatnich latach rozszerza 
się na różne dziedziny życia i wpływa m.in.  
na nasze wybory turystyczne, odzież, kosme-
tyki, jakich używamy, jedzenie, które spoży-
wamy, czy nawet sposób umeblowania naszego 
domu. Z pewnością można wysnuć wniosek, 
że postęp technologiczny wykorzystywany we 
właściwy sposób może umożliwić nam pro-
wadzenie życia we własnym tempie i zgodnie 
z naszymi przekonaniami. 

Idea ta sprawdza się również w  sporcie. 
Dobry zawodnik poświęca wiele godzin  
na realizację swojej pasji. Wyznacza sobie cel 
i wytrwale dąży do jego realizacji. Dba o sie-
bie zarówno pod kątem kondycji fizycznej, jak 
i wartościowego odżywiania. Poświęca wiele 
uwagi swojej psychice – jasny umysł oraz siła 
woli pozwalają pokonywać samego siebie. 
Paweł Tarnowski, żeglarz, którego potencjał 
wspiera Kasa Stefczyka, mocno ceni także jasne 
zasady. To wszystko Kasa Stefczyka oferuje 
w Prostej Pożyczce (RRSO: 8,29%), dostępnej 
całkowicie online.

Prosta Pożyczka (RRSO: 8,29%) to dosko-
nałe połączenie finansowej wygody i korzy-
ści, a także dodatkowa gotówka bez prowizji,  
bez zbędnych formalności i z szybką wstępną 
informacją kredytową. To propozycja szcze-
gólnie dla tych, którzy potrzebują niewielkiej 
kwoty w ekspresowym tempie. 

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

Przykład reprezentatywny z dnia 11.04.2022 r. 
dla Prostej Pożyczki: Całkowita kwota kredytu 
wynosi 2250 zł. Zmienna roczna stopa opro-
centowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz 
z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł / 0%) 
wynosi 7,99%. Rzeczywista roczna stopa opro-
centowania (RRSO): 8,29%. Czas obowiązywa-
nia umowy – 30 miesięcy, 30 miesięcznych rat 
równych: 83,01 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 
2490,30 zł, w tym odsetki: 240,30 zł. Decyzja 
kredytowa zależy od indywidualnej oceny 
zdolności kredytowej. Konto oznacza rachu-
nek płatniczy.

 Paweł Tarnowski, mistrz Europy w windsurfingu, ceni jasne zasady
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wsparcia finansowego w ramach programu 
Dobry Start – o które wnioskować można także 
w bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka  
do 30 listopada 2022 r.

Z  pomocą swoim Klientom przychodzi 
Kasa Stefczyka, która proponuje skorzystanie 
z  dodatkowej gotówki na szkolne wydatki. 
Choć czasy są niepewne, a inflacja cały czas 
rośnie, rata Pożyczki Zaratka ze stałym opro-
centowaniem (RSSO: 9,27%) nie wzrośnie 
nigdy. Dodatkową zaletą pożyczki jest także 
możliwość samodzielnego obliczenia mie-
sięcznej kwoty do spłaty. Obowiązuje tu pro-
sta 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 
oraz 100 zł i co najważniejsze – nie zmienią się 
przez cały okres kredytowania.

Początek roku szkolnego to właściwy czas, by zweryfikować stan szkol-
nej wyprawki naszej pociechy oraz uzupełnić ją o niezbędne elementy. 
Jeśli domowe finanse wymagają zastrzyku gotówki, z pomocą przycho-
dzi Kasa Stefczyka, która w dobie rosnących wszędzie cen przygotowała 
Pożyczkę Zaratka ze stałym oprocentowaniem (RRSO: 9,27%).

Pożyczka Zaratka ze  
stałym oprocentowaniem  
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

Uzupełnij wyprawkę szkolną 
razem z Kasą Stefczyka

Odwiedź jedną z placówek Kasy Stefczyka albo 
złóż wniosek bez wychodzenia z domu: przez 
stronę www.kasastefczyka.pl lub pod numerem 
na infolinii 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.

Pożyczka Zaratka ze stałym oprocentowaniem RRSO: 9,27%

ta sama, niska rata
Nowy rok szkolny

pożyczony 1000 zł
raty miesięcznie za każdy

25zł

O kres wakacyjny czę-
sto wiąże się z  nad-

szarpnięciem domo-
wego budżetu. Wyjazdy, 
remonty i drobne finan-
sowe szaleństwa mogą 
skutecznie drenować 
nasze kieszenie, które  – 
choć potrzebują odde-
chu – muszą być gotowe 
na nadejście nowego roku 
szkolnego. Wrzesień to 
czas kupna podręczników, 
przyborów szkolnych oraz 
jesienno-zimowej garde-
roby dla naszych pociech, 
a   t a k że  a kces o r i ów 
koniecznych do odpo-
wiedniego rozpoczęcia 
lub kontynuowania nauki. 
Wiele rodzin, zwłaszcza 
wielodzietnych, boryka 
się z  problemem zdoby-
cia dodatkowych środków  
na jednorazowe duże 
zakupy, nawet pomimo 
możliwości uzyskania 
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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 kontak-
towe Ośrodków.

Joanna Kobus-Michalewska

Radca prawny
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U rodził się 2 grudnia 1876 r. w majątku rodzinnym Syłgudyszki na 
Litwie. Przodkowie Mieczysława Jałowieckiego używali przy-

domka Pieriejasławski, który według rodowej tradycji miał świadczyć 
o  ich pochodzeniu od kniaziów ruskich. Dziadek Mieczysława był 
powstańcem styczniowym. Straty poniesione przez rodzinę w wyniku 
carskich represji udało się nadrobić jednak w następnym pokoleniu, 
dzięki Bolesławowi, który jako inżynier komunikacji zajmował wiele 
odpowiedzialnych stanowisk na budowach linii kolejowych w wielkim 
imperium. W wyniku tego administracja zaborcza zgodziła się, by mógł 
on kupić majątki na rodzinnej Litwie. Matka Aniela pochodziła z innej 
starej rodziny szlachty litewskiej – z Witkiewiczów. Jej ojciec za działal-
ność patriotyczną został zesłany na Syberię. Aniela była osobą o bardzo 
rozległych horyzontach umysłowych i wrażliwą, jednocześnie świetnie 
radzącą sobie w twardych realiach życia na kresach. Jej brat był słynnym 
malarzem i architektem, twórcą stylu zakopiańskiego w budownictwie, 
ojcem Stanisława Ignacego, zwanego Witkacym – plastyka, pisarza, dra-
maturga i filozofa.

ROLNIK, POLIGLOTA, DYPLOMATA
Młody Jałowiecki nie poszedł jednak śladem artystycznych zaintereso-
wań rodziny matki, ale w 1896 r. zaczął studia na politechnice w Rydze, 
na wydziale chemicznym i  agronomicznym. Uczelnię tę ukończył 
z odznaczeniem i uzyskał dyplom agronoma. Do 1903 r. przebywał 
w Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie zapoznawał się z osiągnięciami 
rolnictwa tych krajów. Dzięki wykształceniu domowemu oraz studiom 
i praktykom zagranicznym biegle znał rosyjski, angielski, francuski, nie-
miecki, litewski i (słabiej) szwedzki. Umiejętności językowe przydały mu 
się podczas pracy dyplomatycznej na rzecz odrodzonej Rzeczypospolitej. 
Wcześniej jednak, po zakończniu I wojny światowej, próbował odzyskać 
swoje majątki w Syłgudyszkach i Otulanach. Pod koniec 1918 r. został 
wybrany do zarządu Ligi Polityki Czynnej, która skupiała część ziemiań-
stwa polskiego dążącą do porozumienia z Litwinami. Odbył rozmowy 
z ówczesnym premierem Litwy Antonasem Smetoną oraz z wieloma 
posłami litewskimi. Rozczarowany wynikami Jałowiecki wspominał: 
„Dla mnie jak dla wielu współobywateli [...], którzy z piersi matczynej 
wyssali miłość do Litwy, do ludu litewskiego [...] ten nowy kierunek był 
całkiem niezrozumiały”.

O DOSTĘP DO MÓRZ
Minister aprowizacji Antoni Minkiewicz, w porozumieniu z naczelni-
kiem państwa Józefem Piłsudskim, mianował 11 stycznia 1919 r. Mie-
czysława Jałowieckiego generalnym delegatem Ministerstwa Aprowi-
zacji na miasto Gdańsk. Kilkanaście dni później, 28 stycznia, premier 
Ignacy Paderewski powierzył mu jednocześnie funkcję delegata rządu 
polskiego w Gdańsku. Minkiewicz, proponując Jałowieckiemu wyjazd 
do Gdańska, powiedział: „Wiem, że pan lubi ryzykowne sprawy, niech 
się pan przeżegna i jedzie na tę ryzykowną imprezę, mogą pana równie 
dobrze zabić Niemcy, jak też może pan dostać kulą w łeb od swoich,  
ale sprawa jest poważna, chodzi tu o zapewnienie spokoju w kraju i wiem, 
że nie ma na to lepszego kandydata”. Jałowiecki jako delegat ministerstwa 
administracji, a później delegat rządu polskiego nadzorował dostawy 
pomocy żywnościowej przekazywane Polsce przez władze USA. Choć 
zgodnie z ustaleniami Niemcy byli zobowiązani, by udostępniać tabor 

kolejowy i infrastrukturę portową w Gdańsku, w rzeczywistości tego nie 
robili, a nawet na każdym kroku starali się utrudniać dostawy. Jałowiecki 
nie tylko nie dawał za wygraną i zapewnił dostawy, ale dostrzegł też 
strategiczny potencjał, jaki stanowił półwysep Westerplatte. Przekonał 
premiera Paderewskiego, że warto wykupić te tereny. Problemem było 
jednak to, że nowo odrodzona II RP nie miała na to pieniędzy. Jałowiecki 
więc sam wziął pożyczkę, a ponieważ Niemcy nie chcieli sprzedawać 
nieruchomości Polakom, skupował je poprzez podstawionych Kaszubów. 
Później na tych terenach powstała Wojskowa Składnica Tranzytowa, 
będąca we wrześniu 1939 r. polskim punktem oporu. Pod koniec 1920 r. 
wyjechał z Gdańska do swojego nowego majątku pod Kaliszem, gdzie 
zajął się działalnością społeczną i rolniczą. W czasie II wojny światowej 
trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie już pozostał do śmierci w 1962 r.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku podjęło starania o przenie-
sienie grobów Mieczysława Jałowieckiego i jego żony do Polski. Pomnik 
Jałowieckiego ma stanąć przy wejściu do tworzonego Muzeum Wester-
platte i Wojny 1939 r. „Bywa tak, że ktoś nie pełni pierwszoplanowych 
funkcji ani eksponowanych stanowisk, ale udaje mu się w krótkim czasie 
zrobić coś bardzo ważnego dla własnego państwa czy w służbie publicz-
nej. Tak wygląda przypadek Mieczysława Jałowieckiego” – stwierdził 
historyk prof. Marek Kornat.

MACIEJ BOGDANOWICZ

Muzeum II Wojny Światowej w  Gdańsku chce sprowadzić szczątki Mie-
czysława Pieriejasławskiego-Jałowieckiego  – człowieka, który wykupił 
dla Polski Westerplatte. Choć jego zasługi dla Rzeczypospolitej zostały 
zapomniane, to dla odrodzonego w 1918 r. państwa są niepodważalne.

Kupił Polsce Westerplatte

 Pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte
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17 września 1939 – atak ZSRR na 
Polskę. Tajny protokół towarzyszą-
cy paktowi Ribbentrop-Mołotow 
określał tylko kształt przyszłych 
granic. Pod koniec sierpnia 1939 było 
jednak jasne, że podział polskiego 
terytorium może nastąpić jedynie 
w wyniku wojny. Kwestią otwartą było 
to, czy Stalin weźmie w niej udział. Hi-
tler nalegał, by dołączył do agresji na 
Polskę. Wobec przystąpienia do wojny 
3 września 1939 Francji i  Wielkiej 
Brytanii  – Hitler bał się, że w  razie 
niepowodzeń w Polsce i energicznej 
ofensywy aliantów z zachodu Stalin 
nie będzie się spieszył ze wspieraniem 
III Rzeszy. Postępy Wehrmachtu w Pol-
sce były jednak wyjątkowo szybkie. Już 
8 września Niemcy podjęli pierwszy 
nieudany szturm na Warszawę. W tych 
okolicznościach Stalin nie chciał zwle-
kać, by łup nie wymknął mu się z rąk. 
Termin uderzenia na Polskę planowa-
no na noc z 12 na 13 września. Ostatecz-
nie termin ustalono na 17 września. Do 
uderzenia wyznaczono ok. 630 tys. żoł-
nierzy, 4700 czołgów (więcej niż mieli 
Niemcy) i 3300 samolotów. O godzinie 
3:00 nad ranem 17 września ambasador 
Polski w Moskwie Wacław Grzybowski 
otrzymał notę stwierdzającą rozpad 
państwa polskiego, wobec czego rząd 
ZSRR nie czuł się już zobowiązany ho-
norować pakt o nieagresji i postanowił 
wkroczyć na polskie terytoria celem 
chronienia jego ludności przed nie-
bezpieczeństwami wojny. Ambasador 
noty nie przyjął. Polski rząd nie zde-
cydował się na otwarte stwierdzenie 
zaistnienia stanu wojny między Polską 
a ZSRR. Opuszczenie kraju przez naj-
wyższego dowódcę wojskowego marsz. 
Edwarda Rydza-Śmigłego, podczas 
gdy Wojsko Polskie wciąż walczyło, 
jest wciąż przedmiotem sporów wśród 
historyków.
Źródło: muzhp.pl/ŁW
Na zdjęciu: sowiecki plakat propa- 
gandowy

10 września 1972 – 50 lat temu 
polscy piłkarze zdobyli złoty 
medal podczas letnich igrzysk 
olimpijskich w Monachium. Igrzy-
ska te przyniosły jedne z najwięk-
szych sukcesów w dziejach pol-
skiego sportu. Zdobyliśmy łącznie 
21 medali, z czego aż 7 złotych. Jeden 
ze złotych medali przypadł polskiej 
drużynie piłkarskiej, której trene-
rem był wówczas Kazimierz Górski. 
Po pokonaniu ZSRR i Maroka Polacy 
rozegrali finałowy mecz z  Węgra-
mi i wygrali 2:1. Po dziś dzień wielu 
uważa to olimpijskie wyróżnienie  
za jedno z  największych polskich 
osiągnięć piłkarskich. Kazimierz 
Górski urodził się 2 marca 1921 we 
Lwowie. Trenerem został po ukoń-
czeniu specjalnego kursu w  Wyż-
szej Szkole Wychowania Fizycznego 
w  Krakowie. W  1970 powołano go 
na trenera reprezentacji narodowej. 
Do 1976 prowadził ją w 73 meczach, 
z  których 43  zakończyło się zwy-
cięstwami. Oprócz wspomnianego 
sukcesu w Monachium Górski przy-
czynił się również do zajęcia III miej-
sca na mistrzostwach świata w RFN 
w 1974 oraz do zdobycia srebrnego 
medalu w czasie igrzysk w Montrealu 
w 1976. Po rezygnacji z funkcji trene-
ra reprezentacji wyjechał do Grecji, 
gdzie trenował m.in. drużyny Pana-
thinaikos Ateny i Olympiakos Pireus, 
z którymi zdobył mistrzostwo kraju. 
W 1986 powrócił do Polski. Działał 
we władzach PZPN (był wicepreze-
sem, a w latach 1991–1995 prezesem). 
Zmarł 23 maja 2006 w Warszawie, 
spoczął na Powązkach. W uznaniu 
zasług trzykrotnie odznaczono go 
Orderem Odrodzenia Polski (kolej-
no III, II i I klasy) oraz przyznano mu 
m.in. Złoty Medal Zasługi dla FIFA 
czy doktorat honoris causa gdańskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego 
i Sportu.
Źródło: muzhp.pl/M.G.-K.

11 września 1932 – 90 lat temu 
w  katastrofie lotniczej zginęli 
kpt. Franciszek Żwirko i inż. Sta-
nisław Wigura, najsłynniejsza 
para polskich lotników. Wigura był 
zdolnym konstruktorem samolotów, 
obok Stanisława Rogalskiego i Jerze-
go Drzewieckiego jednym z założy-
cieli wytwórni RWD (nazwa pochodzi  
od pierwszych liter nazwisk). Pierw-
szy wspólnie skonstruowany samo-
lot, RWD 1, powstał w 1928. Niedługo 
po tym kontakt z konstruktorami na-
wiązał doświadczony instruktor pi-
lotażu i pilot wojskowy por. Żwirko. 
Żwirko i Wigura w sierpniu 1929 ob-
lecieli Europę – marka RWD stała się 
znana, a produkcja nad kolejnymi „er-
wudziakami” zaczęła przyspieszać. 
Ich dużym osiągnięciem było zakwa-
lifikowanie się do prestiżowych za-
wodów Challenge Internationale des 
Avions de Tourisme w 1930. Z powodu 
awarii silnika nie ukończyli tych za-
wodów, lecz dwa lata później w Ber-
linie uzyskali pierwsze miejsce i stali 
się bohaterami – nie tylko w katego-
riach sportowego triumfu, lecz rów-
nież sukcesu polskiej myśli technicz-
nej. RWD 6 nie ustępował technicznie 
samolotom renomowanych dużych 
europejskich firm lotniczych. Zwy-
cięska załoga po powrocie z zawo-
dów zaczęła otrzymywać zaproszenia  
do udziału w różnych imprezach, jak 
chociażby meeting lotniczy w Pradze. 
11 września 1932 lotnicy wylecieli  
do Pragi; w okolicach Cieszyna zasko-
czyła ich nawałnica, która spowodo-
wała uszkodzenia samolotu, a  na-
stępnie upadek w Cierliku Dolnym 
w  Czechosłowacji. Władze czeskie 
z honorami przekazały ciała polskich 
bohaterów stronie polskiej na moście 
w Cieszynie. Spoczęli na Powązkach. 
Żegnało ich ok. 300 tys. rodaków, 
w tym marszałek Józef Piłsudski oraz 
prezydent Ignacy Mościcki.
Źródło: muzhp.pl/Ł.D.

Kalendarium – wrzesieńKalendarium – wrzesień
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P ostacią, która niewątpliwie zasłużyła się w  budowaniu Polski 
nowoczesnej, był Eugeniusz Kwiatkowski. Urodził się w  1888 r. 

w Krakowie, w rodzinie Jana i Wincentyny z Maszczyńskich. Jego ojciec 
z  wykształcenia był prawnikiem. Eugeniusz dorastał w  miejscowości 
Czernichowce (obecnie Ukraina), gdzie rodzice posiadali majątek. Stu-
diował chemię najpierw we Lwowie, a później w Monachium. W wojnie 
polsko-bolszewickiej służył w oddziale chemicznym Głównego Urzędu 
Zaopatrzenia Armii. W  odrodzonej Polsce był m.in. dyrektorem tech-
nicznym fabryki azotowej w Chorzowie i wykładowcą Politechniki War-
szawskiej. Do polityki przekonało go środowisko Józefa Pilsudskiego. 
Po przewrocie majowym 1926 r. wszedł do rządu i następnie w kolejnych 
gabinetach pełnił funkcje wicepremiera oraz szefa różnych ministerstw. 
Karierę ministerialną rozpoczął od kierowania resortem przemysłu 
i  handlu  – jego największą zasługą było dokończenie budowy portu 
w  Gdyni. Dla wzmocnienia gospodarczego portu powołał Radę Portu 
oraz patronował Radzie Interesantów Portu.

NIE OD RAZU PORT ZBUDOWANO
Same prace nad powstaniem nowego portu Rzeczypospolitej rozpoczę-
ły się znacznie wcześniej. Na podstawie traktatu wersalskiego Polska 
miała korzystać z nabrzeży Wolnego Miasta Gdańska, które znajdowa-
ło się w polskim obszarze celnym. Jednak od samego początku Niemcy, 
mający przewagę w Gdańsku, sabotowali te postanowienia. Do szcze-
gólnie groźnej sytuacji doszło w 1920 r., kiedy zablokowano przeładu-
nek broni do Polski w czasie wojny z Rosją. W tej sytuacji wiceadmirał 
Kazimierz Porębski, szef Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, zlecił inżynierowi Tadeuszowi Wendzie wybra-
nie miejsca na budowę przyszłego portu oraz wykonanie projektu. 
W czerwcu 1920 r. Tadeusz Wenda złożył sprawozdanie z przeprowa-
dzonej lustracji Wybrzeża. Wskazał, że „najdogodniejszym miejscem 
do budowy portu wojennego (jak również w razie potrzeby handlowe-
go) jest Gdynia, a właściwie nizina między Gdynią a Oksywą”. 23 wrze-
śnia 1922  r., po długich debatach, Sejm RP przyjął ustawę w  sprawie 
budowy „portu morskiego przy Gdyni na Pomorzu”. Budowa ruszyła, 
ale prowadzono ją początkowo dość ospale, ograniczając się do robót 
ziemnych i wzniesienia tymczasowej przystani dla okrętów marynar-
ki wojennej i schroniska dla rybaków (uroczyste otwarcie 23 kwietnia 
1923 r.). Do pierwszego drewnianego mola przeładunkowego 13 sierp-
nia 1923 r. zacumował SS Kentucky, pierwszy statek pod obcą banderą. 

5  stycznia 1927  r. odbyła się w  Gdyni uroczystość podniesienia ban-
dery na SS Wilno, pierwszym z  parowców Żeglugi Polskiej zakupio-
nych we Francji. W  tych obchodach uczestniczył minister Eugeniusz 
Kwiatkowski, któremu – obok inż. Wendy – port gdyński zawdzięczał 
dynamiczny rozwój. W  czerwcu tego roku weszły do Gdyni dwa nie-
wielkie, zbudowane w Gdańsku statki pasażerskie, SS Gdańsk i SS Gdy-
nia. 11  marca 1930 r. dokonano otwarcia regularnej linii pasażerskiej 
z  Gdyni do Nowego Jorku. Szereg wybudowanych modernistycznych 
budynków w  porcie otrzymało patriotyczne akcenty, np.  Łuszczarnia 
Ryżu – biało-czerwoną elewację, a fronton Dworca Morskiego – rzeźby 
orłów. W latach trzydziestych gdyński port zaczął stanowić konkuren-
cję dla innych portów leżących nad Bałtykiem i  Morzem Północnym. 
Odebrał Hamburgowi przeładunek skór i  owoców południowych, 
a Bremie – bawełny. W 1933 r. po raz pierwszy przez port gdyński wy-

eksportowano większą masę towarów niż przez gdański. Największymi 
odbiorcami były przede wszystkim kraje Półwyspu Skandynawskiego, 
w dalszej kolejności państwa Europy Zachodniej i Południowej. Ekspor-
towano głównie surowce: węgiel, drewno oraz artykuły pochodzenia 

II Rzeczpospolita, mimo wielu wybitnych osiągnięć, nie uniknęła poważnych kry-
zysów. Największym z  nich było załamanie gospodarcze, spowodowane ogól-
noświatowym kryzysem z  początków lat 30. ubiegłego wieku. Grono członków 
ówczesnej narodowej elity postanowiło uporać się z  tą katastrofą ekonomicz-
ną poprzez szybkie uprzemysłowienie kraju. Uznali oni przy tym, że gwarantem 
takiego procesu może być tylko silne państwo.

Polski sposób 
na kryzys

100 lat temu Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej przyjął ustawę o budowie 

portu w Gdyni. 85 lat temu powstał 
Centralny Okręg Przemysłowy, 

jedno z największych przedsięwzięć 
gospodarczych II RP. Oba pomniki 

nowoczesnego patriotyzmu 
powstały przy współudziale tego 
samego człowieka – Eugeniusza 

Kwiatkowskiego.
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roślinnego i zwierzęcego. W 1935 r. port miał już wszystkie niezbędne 
nabrzeża (o długości 8800 m) oraz baseny (zajmujące 320 hektarów). 
Głębokość (6–12  m) pozwalała na zawijanie największych statków. 
120 788 m2 zajmowała powierzchnia magazynowa. Chłodnia Portowa 
była drugim co  do  wielkości tego typu obiektem na świecie. Dyspo-
nowała powierzchnią do jednoczesnego przechowywania nawet 1200 
wagonów towarowych. Zbudowany w 1938 r. elewator zbożowy mieścił 
jednorazowo nawet 10 000 ton zboża, olejarnia posiadała własne silosy 
o pojemności 6500 ton surowca, a Łuszczarnia Ryżu miała roczną zdol-
ność przemiałową 150  000  ton. W  1938  r. Gdynię odwiedziło prawie 
6500 statków. Razem z portem rosło miasto Gdynia – w 1926 r. otrzy-
mała prawa miejskie, a w 1939 r. liczyła już 125 tys. mieszkańców.

ODMIENIĆ WIEJSKĄ BIEDĘ
Po współudziale w  pracach nad ukończeniem nowoczesnego portu 
Kwiatkowski podjął się kolejnego zadania. Skalę problemów gospodar-
czych, z  którymi miał się borykać, przedstawił w  wystąpieniu sejmo-
wym z 1935 r.: „Nasza struktura gospodarcza jest wyjątkowo niekorzyst-
na [...]. Szereg potrzeb wsi zaspakaja się w sposób anormalny i niezwykle 
prymitywny, zapałki dzieli się na części, wraca się do łuczywa, a trans-
port pieszy i kołowy nawet na znaczne odległości przyszedł ponownie – 
po przerwie od końca XIX w. – do znaczenia”.

Kwiatkowski uznał, że najlepszym wyjściem będzie zwiększenie za-
trudnienia w przemyśle, bo nie było realnych szans na szybkie zmiany 
w strukturze agrarnej. Zgodnie z panującymi poglądami ekonomiczny-
mi, zapoczątkowanymi przez amerykański New Deal, starano się skupić 
na rozwoju wytwórczości w tych gałęziach przemysłu, które nie przy-
czyniały się do powstawania dóbr konsumpcyjnych. Dlatego położono 
nacisk na rozbudowę infrastruktury. W tym celu minister skarbu wraz 
z  braćmi Pawłem i  Władysławem Kosieradzkimi opracował czterolet-
ni plan inwestycyjny, obejmujący okres od 1  lipca 1936 do 30  czerwca 
1940  r. W  pierwszej wersji inwestycje miały być prowadzone w  całym 
kraju, ale  – ze względu na ograniczone środki  – zdecydowano się na 
modyfikację planu. Kwiatkowski i Kosieradzcy stworzyli koncepcję bu-
dowy Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Minister Kwiatkowski 
przedstawił ten projekt w  przemówieniu sejmowym 5  lutego 1937  r., 
podczas którego wystąpił też z wnioskiem o powiększenie przeznaczo-
nego na ten cel kapitału do 2,4 mld zł, na co uzyskał zgodę. Uznanie pro-
jektu zostało poprzedzone akcją propagandową, przeprowadzoną przez 
wybitnego publicystę Melchiora Wańkowicza.

COP obejmował ponad 15% terytorium kraju, zamieszkane przez18% 
ludności. Łącznie obszar ten liczył ok. 60 tys. km² i blisko 6 mln ludno-
ści, z której ponad 80% stanowili mieszkańcy ubogich, przeludnionych 
wsi. W  tym rejonie szczególnie widoczne było rozdrobnienie gospo-
darstw rolnych, a nadmiar siły roboczej (ukryte bezrobocie) szacowano 
tam na 400–700 tys. osób. Okręg składał się z obszarów województw: 
wschodniej części kieleckiego, wschodniej krakowskiego, zachodnich 
lubelskiego i  lwowskiego. Były to w  większości nieużytki rolne, nie-
urodzajne i  przeludnione gospodarstwa karłowate i  małorolne, nieza-
pewniające utrzymania rolnikom (poza Lubelszczyzną). Jedynie w  po-
wiatach kieleckim, koneckim i  opatowskim zatrudnienie w  przemyśle 
i rzemiośle przekraczało 20%.

Okręg podzielono na trzy rejony o zróżnicowanej specyfice:
A: kielecki – surowcowy (14 000 km²);
B: lubelski – aprowizacyjny (15 000 km²);
C: sandomierski (30  000 km²)  – właściwy rejon przemysłowy i  baza 
energetyczna (ropa naftowa, gaz ziemny, elektrownie wodne).

DO DZIŚ TWORZĄ POLSKI PRZEMYSŁ
Prace nad COP podjęto z dużym zaangażowaniem, rozpoczynając budo-
wę wielu obiektów równocześnie. Inwestycjom towarzyszyła rozbudo-
wa infrastruktury komunikacyjnej i  energetycznej. Energii dostarczać 
miały elektrownie wodne i  cieplne. W  ramach 30-letniego programu 
powstać miało ponad trzydzieści różnorodnych obiektów – elektrowni 
i zbiorników retencyjnych. Do 1939 r. w stadium zaawansowanym były 
hydroelektrownie: na Sole w Porąbce, na Dunajcu w Rożnowie i Czcho-

 Eugeniusz Kwiatkowski – polski chemik, wicepremier, minister przemysłu 
i handlu (1926–1930), minister skarbu (1935–1939) II Rzeczypospolitej
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wie; kończono prace na Sanie w  Solinie i  Myczkowcach. Inwestycję 
w Rożnowie dokończyli Niemcy. Do 1938 r. wybudowano około 300 km 
gazociągu Gorlice – Jasło – Krosno – Ostrowiec. Pod Rozwadowem po-
wstały huta, zakłady zbrojeniowe  – Zakłady Południowe, po wojnie 
znane jako KM Huta Stalowa Wola i  nowe miasto, któremu nadano 
nazwę Stalowa Wola. W 1939 r. rozpoczęto tam produkcję m.in. haubic 
100 mm. Dziś produkowane są tu nowoczesne polskie armatohaubice 
samobieżne Krab. W  Dębicy zbudowano fabrykę kauczuku syntetycz-
nego oraz fabrykę opon (Fabryka Gum Jezdnych „Stomil”) i fabrykę farb. 
W Mielcu stworzono Państwowe Zakłady Lotnicze, a w Rzeszowie fa-
brykę obrabiarek i sprzętu artyleryjskiego (filia poznańskich Zakładów 
Cegielskiego – Zelmer) oraz fabrykę silników lotniczych Państwowych 
Zakładów Lotniczych (obecna WSK PZL Rzeszów). W Niedomicach pod 
Tarnowem powstała fabryka celulozy do produkcji prochu, w  Dębie  – 
Wytwórnia Amunicji nr 3 (dzisiejszy Dezamet w Nowej Dębie). W Nowej 
Sarzynie w  1937  r. rozpoczęto budowę Zakładów Chemicznych. Miały 
one produkować materiały wybuchowe. Rozruch mechaniczny nastąpił 
w 1939 r., ale nie zdążono uruchomić produkcji chemicznej przed rozpo-
częciem II wojny światowej. W Lublinie Tatarach przygotowano budowę 
fabryki samochodów ciężarowych na licencji Chevroleta i zmodernizo-
wano istniejącą fabrykę samolotów. W  Starachowicach rozbudowano 
fabrykę broni. W  Pionkach zmodernizowano Państwową Wytwórnię 
Prochu Pionki (powojenne zakłady i  wytwórnia fonograficzna Pronit). 
W Radomiu rozbudowano Państwową Fabrykę Broni, a w Tarnobrzegu 
rozpoczęto budowę Zakładów Metalurgicznych.

Zarówno Gdynia, jak i COP stanowią dziedzictwo myśli o gospodar-
czej suwerenności II  Rzeczypospolitej. Oba pomniki nowoczesnego 
patriotyzmu powstały przy współudziale tego samego człowieka  – 
Eugeniusza Kwiatkowskiego.

MACIEJ BOGDANOWICZ



Oferta dostępna dla nowych Klientów Kasy. Jeden Klient może posiadać jedną aktywną lokatę, którą może 
założyć w ciągu 2 miesięcy od zapisania się do Kasy. Szczegóły w placówkach Kasy i na kasastefczyka.pl. 
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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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Dlaczego amerykańskie 
społeczeństwo spontanicznie 
wspiera Ukrainę? Co łączy  
Dzikie Pola z Dzikim Zachodem?
Podróżując po Stanach Zjednoczonych, w  wielu miejscach widziałem wywieszone ukraińskie  
flagi. Powiewały one nie tylko w reprezentacyjnych miejscach, jak np. na całej długości Pennsyl- 
vania Avenue w  Waszyngtonie, lecz także w  małych miasteczkach i  wioskach, przez które 
przejeżdżałem. Z moich obserwacji wynika, że sympatia i poparcie przeciętnych Amerykanów 
dla walczących Ukraińców są powszechne, naturalne i spontaniczne. Księża marianie w Stock-
bridge w  stanie Massachusetts opowiadali mi, że kiedy ogłosili zbiórkę pieniężną na pomoc 
Ukrainie, zebrali wśród swoich wiernych ponad milion dolarów w ciągu zaledwie dwóch tygodni.

DOŚWIADCZENIE POGRANICZA
Amerykański historyk Frederick Jackson Tur-
ner, autor klasycznej pracy „The Significance 
of the Frontier in American History”, twierdził, 
że decydującym czynnikiem kształtującym 
amerykański charakter narodowy było do-
świadczenie pogranicza. Chodziło mu o  pro-
ces opanowywania ziem zwanych potocznie 
Dzikim Zachodem. To właśnie wówczas mia-
ły wykształcić się instytucje i zwyczaje, które 
nadały koloryt amerykańskiemu stylowi ży-
cia. Ludzie pogranicza, tacy jak traper, pionier 
i kowboj, stali się reprezentatywnymi typami 
dla swojego narodu, zaludniając niezliczone 
dzieła tamtejszej kultury masowej.

Emigracyjny historyk ukraiński Iwan Ły-
siak-Rudnycki, mieszkający ponad trzydzie-
ści lat w USA, odnajdywał paralelę pomiędzy 
Dzikim Zachodem a  Dzikimi Polami. Twier-
dził, podobnie jak Frederick Jackson Turner, 
że charakter jego narodu również ukształto-
wało doświadczenie pogranicza, którego ucie-
leśnieniem stała się postać Kozaka  – arche-
typiczna figura ukraińskiej kultury ludowej. 
Sama nazwa „Ukraina” przez wielu badaczy 
interpretowana jest zresztą jako „okraina”, 
czyli ziemia pogranicza.

Zarówno amerykańska preria, jak i ukraiń-
ski step często przyciągały awanturników, lu-
dzi przygody, niekiedy zbiegów wyjętych spod 
prawa. Koń i  broń  – to były ich dwa główne 
atrybuty. To oni stawali się bohaterami ko-
zackich pieśni i dumek oraz piosenek country 
i westernów. Ich wspólną cechą było pragnie-
nie wolności.

ODRZUCENIE DESPOTYZMU
Oczywiście proces kolonizacyjny, w  którym 
uczestniczyli, przebiegał w  obu miejscach 
inaczej. W  Ameryce dokonywał się drogą 

podbojów, kosztem rdzennej ludności indiań-
skiej, która bywała nawet eksterminowana.  
Na Ukrainie z  kolei osadnictwo odbywało 
się na rozległych, niezamieszkanych prze-
strzeniach, których trzeba było później bro-
nić przed najeźdźcami, głównie tatarskimi 
czambułami. W odróżnieniu od Amerykanów 
Ukraińcy sami padali też ofiarami ekstermina-
cji, by wspomnieć tylko o  sztucznie wywoła-
nym Wielkim Głodzie czy kolejnych „rozstrze-
lanych pokoleniach”.

Oczywiście spontaniczne wsparcie Ame-
rykanów dla Ukraińców nie wynika ze  zna-
jomości zarysowanych wyżej paraleli. Przed 
wojną zapewne większość mieszkańców USA 
nie potrafiłaby wskazać na mapie, gdzie leży 

Ukraina (a i dziś nie jest to wcale takie pewne). 
Instynktownie stają jednak oni po stronie tych, 
którzy walczą o  wolność z  satrapami. Ich tra-
dycja polityczna oparta jest bowiem na toposie 
Pilgrim Fathers – wędrowców, którzy porzucili 
despotyczną Europę w poszukiwaniu wolności. 
Niczym biblijny Abraham wyruszyli w niezna-
ne, by znaleźć dla siebie przestrzeń swobody. 
Dziś w  obronie swobody Ukraińcy przelewają 
swoją krew. I Amerykanie to doceniają.

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

Podstawy
przedsiębiorczości
Podręcznik dla szkół
ponadpodstawowych

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

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

P odręcznik przeznaczony do realizacji zajęć 
szkolnych przedmiotu podstawy przedsię-

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

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

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

przedsiębiorczości. Uwzględnia również 
doświadczenia Stowarzyszenia Krzewienia 

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

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

wiedzę. Podręcznik wyróżnia atrakcyjna forma 
i szata graficzna. 

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

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

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

Oferta promocyjna
dla Członków SKEF i SKOK

25ZŁSU
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Upadłość konsumencka: 
jakie dokumenty należy 
przygotować?

P rzygotowanie wniosku o upadłość konsu-
mencką wymaga niejednokrotnie sporego 

zaangażowania ze strony dłużnika – jest to 
jednak wysiłek, który szybko się opłaci. 

W  pierwszej kolejności należy przygo- 
tować: 
1. dokumenty dotyczące posiadanych zobo-

wiązań, wskazujące na ich wysokość oraz 
na aktualnego wierzyciela; 

2. dokumenty związane z  uzasadnieniem 
wniosku o  upadłość konsumencką 
potwierdzające wystąpienie zdarzeń, które 
przyczyniły się do popadnięcia w  stan 
niewypłacalności; 

3. Dokumenty związane z sytuacją finansową:
a) w y ka z u jące  o s i ąga n e  d o c h o d y 

(np.  zaświadczenie od pracodawcy, 
umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS); 

b) wykazujące ponoszone wydatki (np. fak-
tury za leki, potwierdzenia wpłaty). 

Istotne jest, aby uporządkować posiadaną 
dokumentację na wskazane trzy kategorie. 

Ze względu na charakter postępowania 
kluczowe jest zatroszczenie się o jak najbar-
dziej kompletną dokumentację dotyczącą 
zadłużenia.

JAKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE  
ZADŁUŻENIA SĄ POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA  
WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?
We wniosku o  upadłość należy ujawnić 
wszystkie długi, łącznie z tymi, które uległy 
przedawnieniu. W  odpowiednią rubrykę 
wpisuje się zarówno pożyczkę, która została 
wypowiedziana, jak i kredyt, który regularnie 
jest spłacany. 
1. Umowa kredytowa/ faktura/ ew. decy-

zja o najmie lokalu/ umowa poręczenia/ 

decyzje ZUS/US – dokument będący pod-
stawą zobowiązania.

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

3. Wypowiedzenie umowy pożyczki/kre-
dytu – wykazanie terminu wymagalno-
ści całości zobowiązania. Rekomenduje 
się uważnie czytać wezwania do zapłaty, 
gdyż w  treści wezwania czasami znaj-
duje się informacja o  wypowiedzeniu 
umowy. Należy zwrócić uwagę na okres 
wypowiedzenia.

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

5. Nakaz zapłaty, ew. tytuł wykonawczy – 
wskazanie kosztów sądowych, wysokości 
wierzytelności, terminu, od którego nali-
czane są odsetki.

6. Pisma związane z postępowaniem egze-
kucyjnym – przede wszystkim: Informacja 
o stanie sprawy od komornika, postanowie-
nie o wszczęciu i umorzeniu egzekucji.

7. Zaświadczenie o stanie zaległości od wie-
rzyciela, jeśli nie toczy się postępowanie 
egzekucyjne – wskazanie aktualnej kwoty 
zadłużenia.

8. Wyciąg z BIK (lub innego rejestru dłuż- 
ników).
Warto zebrać jak najpełniejszą dokumen-

tację, gdyż sąd w  razie wątpliwości może 
wezwać do uzupełnienia złożonego wniosku 
o dodatkowe dokumenty; mamy wtedy tylko 
7 dni na przesłanie żądanego dokumentu! 

W uzasadnieniu opisujemy, jakie okolicz-
ności życiowe sprawiły, że staliśmy się nie-
wypłacalni. Każde zdarzenie, które wpłynęło 
na naszą trudną sytuację życiową, a które 
opisujemy, powinno znaleźć odzwiercie-
dlenie w  dołączonej dokumentacji. Jeżeli 

w uzasadnieniu napiszemy, że nasze zadłu-
żenie wynika z  uzależnienia od hazardu, 
bo braliśmy pożyczki, aby grać, wskazane 
będzie dołączenie na przykład dokumentów 
o podjętym leczeniu. Jeżeli niewypłacalność 
jest następstwem utraty zdrowia, to można 
dołączyć decyzję o  przyznaniu renty  itd. 
W  ten sposób sąd będzie miał pewność, 
że opisywana przez nas historia wydarzyła 
się naprawdę.

Stan niewypłacalności jest jedną z prze-
słanek ogłoszenia upadłości, wobec czego 
sąd musi mieć pewność, że osoba składająca 
wniosek jest niewypłacalna. Zgodnie z prze-
pisami ustawy Prawo upadłościowe dłużnik 
jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do 
wykonywania swoich wymagalnych zobowią-
zań pieniężnych. Jeżeli dochody są mniejsze 
niż konieczne wydatki wraz z zobowiąza-
niami, mamy pewność, że ten stan zacho-
dzi. W celu udowodnienia niewypłacalności 
należy przygotować dokumenty dotyczące 
dochodów oraz wydatków. Dochód udowod-
nią: umowa o pracę, zaświadczenie od pra-
codawcy o zarobkach, zaświadczenie z ZUS, 
decyzja o waloryzacji renty/emerytury, decy-
zja o przyznaniu zasiłku, zeznanie podat-
kowe, umowa o  dzieło, umowa-zlecenie. 
Wydatki można udowodnić poprzez przed-
stawienie faktur za leki, wyciągu z konta, 
potwierdzeń zapłaty itp.

Dobre przygotowanie się do upadło-
ści konsumenckiej poprzez zgromadzenie 
dokumentacji jest kluczowe dla skutecznego 
oddłużenia. To wysiłek, który warto podjąć, 
by cieszyć się szybkim przebiegiem postępo-
wania i życiem bez długów.

KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK 
specjalista ds. prawnych Ośrodek Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie
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Kiedy długi przekraczają zdolności dłużnika do ich spłaty, warto 
rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Klienci dzwoniący 
do Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego często pytają 
o  to, jakie dokumenty będą potrzebne, żeby przygotować wniosek. 
Poniższy artykuł pomoże rozwiać wątpliwości.



Jazda po obcym państwie może wydawać się wyzwaniem. W  praktyce poza drobnymi różnicami 
w  wyglądzie znaków czy obcojęzycznymi napisami rzeczywistość drogowa zazwyczaj nie różni się 
znacząco od krajowej, zwłaszcza jeśli chodzi o europejskie państwa, najchętniej wybierane na wakacyjne 
wojaże. Nie oznacza to jednak, że kierowcy powinni ruszać za granicę zupełnie spontanicznie. Do jazdy 
po innych krajach warto się dobrze przygotować, ale przygotowania te nie są wcale wymagające.

REKONESANS I PLANOWANIE
Długą podróż zawsze warto dobrze zaplanować, 
szczególnie jeśli ruszamy poza Polskę. Nowe 
otoczenie i  komunikacja w  obcym języku mogą 
skomplikować nawet proste sytuacje. Planowanie 
pozwala ograniczyć ryzyko takich niespodzianek. 

Przede wszystkim warto zapoznać się z  trasą 
na mapie. Jeśli ruszamy gdzieś po raz pierwszy, 
dobrym pomysłem będzie wybór głównych dróg 
oraz wypisanie sobie głównych punktów na 
trasie planowanej podróży. Dobrze też rozeznać 
się w  alternatywach na wypadek, gdyby trasa 
pierwszego wyboru okazała się nieprzejezdna lub 
bardzo zakorkowana. Skomplikowane fragmenty 
drogi warto dodatkowo przejrzeć w  podglądzie 
Street view, dostępnym w popularnej wyszukiwarce 
internetowej. Dzięki temu zyskamy pewną wiedzę 
o jakości drogi, a przede wszystkim będziemy lepiej 
przygotowani na najbardziej wymagające etapy 
(np. w górach lub centrach miast). 

PRZEPIS NA BEZPROBLEMOWĄ TRASĘ
Rekonesans terenu należy uzupełnić o rozpoznanie 
w zakresie przepisów (zwłaszcza limitów prędkości) 
czy wysokości opłat drogowych i dopuszczalnych sposobów płatności. 
W  niektórych państwach, jak Włochy czy Chorwacja, za przejazd 
autostradą płaci się na bramkach. W  innych, jak Austria, Czechy 
czy Słowenia, konieczny będzie zakup winiety, która może mieć 
różną formę. Aktualizowaną bazę podstawowych wiadomości dla 
wyjeżdżających, w  tym dla kierowców, udostępnia na swojej stronie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Jeśli nie posiadamy w  aucie kamizelki odblaskowej czy apteczki, 
zagraniczny wyjazd to dobra okazja, by się w  nie wyposażyć. 
Wprawdzie zgodnie z przepisami w aucie musimy mieć ze sobą tylko 
to, co jest obowiązkowe w naszym kraju, ale dodatkowe wyposażenie 
pozwoli uniknąć wyjaśnień w  razie skrupulatnej kontroli drogowej. 
Z  niektórych elementów samochodowego ekwipunku w  wybranych 
państwach trzeba natomiast zrezygnować. Na Słowacji czy w Norwegii 
powinniśmy odczepić od przedniej szyby wszelki sprzęt; tamtejsza 
policja może go uznać za ograniczający pole widzenia. Chodzi 
m.in. o  rejestratory ruchu, z  którymi uważać trzeba także z  innych 
powodów. Ich używanie w  Austrii i  Niemczech jest zabronione, a  na 
Węgrzech objęte restrykcjami ze względu na ochronę prywatności 
osób postronnych. Za granicą dobrze też mieć w samochodzie gotówkę 
w  lokalnej walucie. To pewny środek płatności na bramkach oraz 
w razie otrzymania mandatu, które w większości europejskich państw, 
m.in. w Danii, Belgii czy we Włoszech, trzeba opłacić na miejscu i nie 
zawsze można to zrobić kartą.

BEZPIECZEŃSTWO NA DŁUGICH DYSTANSACH
Aby zminimalizować ryzyko usterek, każdą podróż warto poprzedzić 
przeglądem stanu pojazdu. Kluczowe kwestie to: poziom płynów 
eksploatacyjnych, stan opon i  ciśnienie powietrza oraz sprawność 
świateł. Jeśli ruszamy w gorętsze rejony, na szczególną uwagę zasługuje 
też weryfikacja układu chłodzenia pojazdu i klimatyzacji.

Oprócz tego należy się upewnić, że posiadamy ze sobą wszystkie 
niezbędne dokumenty, czyli prawo jazdy, dowód rejestracyjny 
i potwierdzenie ubezpieczenia. W niektórych państwach poza UE, m.in. 
w  Albanii i  Czarnogórze, potrzebna będzie dodatkowo tzw. zielona 
karta potwierdzająca posiadanie ochrony ubezpieczenia w  zakresie 
OC. Świetnym rozwiązaniem dla wszystkich kierowców udających 
się za granicę jest Pakiet AUTO od Wienera. Dzięki oferowanym OC 
lub Zielonej Karcie można wjechać do każdego państwa w Europie, 
a  także m.in. do Turcji czy Iranu. Na europejską podróż można 
rozszerzyć polisę w  Pakiecie Auto o  AC, które pomoże uporać się 
z  rozmaitymi szkodami dotyczącymi naszego pojazdu. W  większości 
państw obowiązuje też assistance i  ubezpieczenie szyb oraz bagażu. 
Taka polisa zapewnia pomoc w razie nieszczęśliwych zdarzeń, takich 
jak uszkodzenie pojazdu w  wyniku wypadku, kradzież bagażu czy 
wybita szyba. Dzięki zdalnemu wsparciu tłumaczy w  stresujących 
sytuacjach problemem nie będą również bariery komunikacyjne. 

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych, których dystrybutorem jest 
Asekuracja sp. z o.o., dostępna jest w placówkach Stefczyk Finanse.
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Własnym autem
za granicę? To proste!
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D ziecko dzięki telefonowi komórkowemu 
zawsze może przekazać rodzicom, jak 

w danej chwili się czuje i gdzie jest: czy dotar-
ło już do szkoły, czy może z niej wyszło i wraca 
do domu. Sami też możemy zatelefonować,  
by sprawdzić, czy wszystko jest w  porządku. 
Możemy także od razu dowiedzieć się, jak po-
szła klasówka lub występ w zawodach.

Taką łączność potrafi zapewnić Nowy 
Pakiet Pełny. To 4000 minut rozmów, 
4000  SMS-ów lub MMS-ów oraz 10 GB 
transmisji danych w  Internecie. Wszystko 
za zaledwie 19 zł miesięcznie  – dzięki sieci 
„w  naszej Rodzinie” i  e-bankowości Kasy 
Stefczyka, ułatwiającej zasilanie konta abo-
nenta. Wystarczy kupić starter. Wszystkie 
wymienione limity są ważne przez 30 dni. 
Po zakończeniu pakietu niewykorzystane 
limity usług przepadają, a więc opłaca się jak 
najszybciej korzystać z tej oferty.

Po wykorzystaniu usługi głosowej lub SMS/
MMS w danym okresie rozliczeniowym kolej-
ne połączenia lub SMS/MMS będą rozlicza-
ne zgodnie z  cennikiem. Po  przekroczeniu 
limitu na usługę transmisji danych zostanie 
ograniczona prędkość przesyłania danych 
do 32 kbit/s (górna granica prędkości). W celu 
zwiększenia szybkości transmisji danych nale-
ży dokupić dodatkowy limit transmisji danych, 
który jest ważny w bieżącym okresie ważności 
oferty Pakiet Pełny. Można też kupić dołado-
wanie dodatkowego limitu 500 MB transmisji 
danych w  Internecie, wybierając na klawia-
turze telefonu *121*11*11# (koszt 3,50 zł). 
Natomiast *121*11*12# (koszt 10 zł) wybiera-
my przy aktywacji dodatkowego limitu 3  GB 
transmisji danych.

Pakiet Pełny można aktywować telefo-
nicznie pod numerem biura telefonicznej 
obsługi: 536 699 999, którego pracownicy 
służą wszechstronną informacją i  pomocą 
w  uruchomieniu funkcji. Pakiet Pełny jest 

Najmłodsi idą do szkół. Zgodnie z  zapowiedziami Ministerstwa  
Edukacji ten rok szkolny ma być pozbawiony okresów nauki zdalnej. 
Tak więc, tak jak od wieków, uczniowie i  nauczyciele będą twarzą 
w twarz uczestniczyli w procesie kształtowania kolejnych pokoleń 
Polaków. Nie zmienia się też naturalna troska rodziców o swoje po-
tomstwo. Bieżący kontakt z  dziećmi pozwala utrzymywać współ-
czesna technologia. Łatwy dostęp do niej zapewnia sieć „w  naszej 
Rodzinie” i Kasa Stefczyka.

Jesień idzie…
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pakietem cyklicznym. Odnawia się sam, pod 
warunkiem posiadania środków na koncie. 
Najwygodniejszym rozwiązaniem kwestii 
płatności za usługi telefonii „w naszej Rodzi-
nie” jest zlecenie stałe w Kasie Stefczyka na 
przelew kwoty będącej kosztem wybrane-
go pakietu na konto operatora. Usługę taką 
włącza się tylko raz – co miesiąc odnawia się 
sama bez konieczności wpisywania kodu.

„W naszej Rodzinie” to telefonia „na kartę”, 
nie trzeba więc podpisywać żadnej umowy, by 
korzystać z  jej usług. Wystarczy w  placówce 
Kasy Stefczyka kupić starter z nowym nume-
rem telefonu. Jeśli masz już numer telefonu 
i chcesz go przenieść do sieci „w naszej Rodzi-
nie”, proste formalności załatwisz od ręki pod-
czas jednej wizyty w placówce Kasy Stefczyka. 
Wystarczy przyjść z  dowodem osobistym, 
wypełnić i  podpisać wniosek o  przeniesienie 

numeru, podając swoje dane (imię i nazwisko, 
PESEL, numer dokumentu  – informacje te 
muszą być zgodne z tymi, które podałeś obec-
nemu operatorowi przy rejestracji numeru), 
i  określić, w  jakim terminie Twój numer ma 
zostać przeniesiony. Jeśli obecnie masz tele-
fon na abonament, sprawdź, kiedy kończy się 
umowa (zwykle jest zawierana na 2 lata), aby 
uniknąć finansowych konsekwencji zerwania 
umowy przed czasem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egzekucja komornicza
a majątek wspólny małżonków
Czy będę odpowiadać za długi męża/żony?  – to pytanie zadaje sobie wielu Klientów 
Ośrodka Doradztwa Finansowego i  Konsumenckiego. Życie czasami nie układa 
się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nadmierne zadłużenie, spirala długów lub 
ukrywanie swoich zobowiązań przed drugą połówką to jedne z  najczęstszych 
powodów rozstań. Kiedy współmałżonek poniesie konsekwencje zadłużenia 
swojego partnera? Poniższy artykuł rozwieje wątpliwości.
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MOJE, TWOJE I NASZE
Przed ślubem każdy posiada swój majątek osobisty. O ile przed zawar-
ciem małżeństwa nie podpisano umowy małżeńskiej, czyli intercyzy, 
po zawarciu związku małżeńskiego powstanie małżeńska wspól-
ność majątkowa. 

Co to oznacza? Najprościej mówiąc: od chwili zawarcia małżeństwa 
małżonkowie budują tzw. majątek wspólny (zachowując jednocze-
śnie majątek posiadany przed ślubem, który pozostaje majątkiem 
osobistym każdego z małżonków). Tym samym istnieją trzy majątki: 
majątek osobisty żony, majątek osobisty męża oraz majątek wspólny.

Majątek wspólny obejmuje: 
1. dobra nabyte po ślubie; 
2. wynagrodzenie za pracę i dochody małżonków z działalności 

zarobkowej;
3. dochody z majątku osobistego oraz wspólnego, np. z wynajmu, 

dzierżawy; 
4. środki przechowywane na rachunkach emerytalnych. 

Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku 
osobistego każdego z małżonków należą: 
1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności 

ustawowej; 
2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub daro-

wiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 
3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej 

odrębnym przepisom; 
4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania oso-

bistych potrzeb jednego z małżonków (np. okulary korekcyjne, 
biżuteria);

5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie 
(np. służebność osobista); 

6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała 
lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszko-
dowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty 
zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego 
potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; 

7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej 
działalności zarobkowej jednego z małżonków; realizacja tych wie-
rzytelności przez pobranie wynagrodzenia czy też przez uzyskanie 
kwot należnych z tytułu działalności zarobkowej stanowi prze-
słankę wejścia otrzymanych przedmiotów do majątku wspólnego; 

8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osią-
gnięcia jednego z małżonków; 

9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej 
oraz inne prawa twórcy; 

10.  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku 
osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

MAJĄTEK WSPÓLNY A EGZEKUCJA KOMORNICZA
Co do zasady każdy odpowiada za swoje długi samodzielnie i tylko 
swoim majątkiem. Jeżeli współmałżonek zaciągnął pożyczkę bez 
zgody i wiedzy drugiego współmałżonka, to tylko on ponosi za nią 
odpowiedzialność, a egzekucja z majątku wspólnego jest niemożliwa 
(art. 37 KRO).

Odpowiedzialność za długi z majątku wspólnego może jednak 
nastąpić w poniższych przypadkach:
1. zobowiązanie zostało zaciągnięte wspólnie przez współmałżon-

ków – odpowiada się z majątku wspólnego oraz majątków osobi-
stych obojga współmałżonków; 

2. zobowiązanie zostało zaciągnięte przez jednego ze współmałżon-
ków, ale za zgodą drugiego – odpowiada się z majątku wspólnego 
oraz z majątku osobistego małżonka, który zobowiązanie zaciągnął; 

3. zobowiązania wynikające z  zaspokajania zwykłych potrzeb 
rodziny np. rachunki za media, czynsz, pożyczka wzięta w celu 
zakupu opału itd. Co istotne, w takich sprawach małżonkowie 
są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez 
jednego z nich, co więcej zasada ta obowiązuje bez względu na 
ustrój majątkowy; 

4. zobowiązania związane z prowadzoną przez jednego z małżonków 
działalnością gospodarczą, o ile współmałżonek wyraził na nie 
zgodę. 

DŁUGI MAŁŻONKA ZACIĄGNIĘTE PRZED ŚLUBEM
Kwestię tę jednoznacznie reguluje art. 41 § 3 KRO: za długi powstałe 
jeszcze przed ślubem odpowiada jedynie ta osoba, która zaciągnęła 
zobowiązanie: Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspól-
ności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel 
może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagro-
dzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej 
działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, 
o których mowa w art. 33 składniki majątku osobistego pkt 9. 

Długi to poważny problem dla każdej rodziny. Jeżeli jesteś zadłu-
żony, warto zwrócić się po pomoc do Ośrodków Doradztwa Finan-
sowego i  Konsumenckiego w  Krakowie, Gdyni, Warszawie lub 
Białej Podlaskiej – pomoc jest bezpłatna i jest świadczona przez 
profesjonalistów. 

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

We wrześniu zadanie konkursowe brzmi: 
Podziel się przepisem 

na najlepsze jesienne przetwory.
Na Twoje zgłoszenie czekamy w  dniach 

1–30.09.2022 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 205: Magdalena Soboka – Bytom, 
Anna Wilk – Głowno, Bożena Sieradzka – Rud-
niki. Gratulujemy!
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Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Krzyżówkowego 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się na stronie  
http://www.kasastefczyka.pl/rodo oraz w placówkach Kasy Stefczyka i zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w Konkursie Krzyżówkowym.

Czytelny podpis Uczestnika Konkursu 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem Konkursu Krzyżówkowego dostępnym w placówkach Kasy Stefczyka 
i na stronie https://www.kasastefczyka.pl/konkurskrzyzowkowy i akceptuję jego postanowienia.

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.
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 Stefczyka, w serwisie społecznościowym Facebook prowa-dzonym 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. 

Czytelny podpis Uczestnika Konkursu

Wyrażam zgodę – zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne –  
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 poprzez 
następujące kanały komunikacji elektronicznej:

Czytelny podpis Uczestnika Konkursu 

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

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania:

Numer telefonu: 

Adres e-mail (opcjonalnie): 

Nr wydania „Czasu Stefczyka”: 

Rozwiązanie krzyżówki:

Odpowiedź na pytanie konkursowe: 
 
 
 

 e-mail  telefon  wiadomości SMS



kasastefczyka.pl
801 600 100 
(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!
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