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Wynalazki Polaka – Henryka 
Magnuskiego umożliwiły 
m.in. powstanie telefonii 
komórkowej  22

14-letnia Patrycja Tomczak jest 
drugą wicemistrzynią Europy 
w warcabach i wielokrotną 
mistrzynią Polski  8

Józef Różyński przez ponad 
50 lat tworzył bogate 
archiwum małopolskiej 
muzyki ludowej  4

Szczegóły na str. 3

Jesień to czas wielu przeciwieństw. Z jednej strony pogoda za oknem skłania do spokoju i melancholii.  
Druga strona medalu to zbliżające się uroczystości, które wymagają od nas zaangażowania zarówno 
fizycznego, jak i finansowego. Kasa Stefczyka zawsze w takich momentach jest wsparciem dla swoich 
Klientów. Oferuje Prostą Pożyczkę (RRSO: 8,29%), całkowicie online z prowizją 0 zł. Poleca ją także mistrz 
Europy w windsurfingu Paweł Tarnowski.

Podaruj sobie 
zastrzyk gotówki 
na jesień.
Skorzystaj 
z Prostej Pożyczki 
do 3000 zł 
w Kasie Stefczyka
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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
zawsze wierzymy w Rodaków: i wówczas, kie-
dy przypominamy wielkie postaci historyczne, 
i wtedy, kiedy wspieramy młodych Polaków. Już  
po raz piętnasty organizujemy, przy współpracy 
ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finanso-
wej i Fundacją im. Franciszka Stefczyka, Konkurs 
Stypendialny, który jest skierowany do uczniów 
klas VII i  VIII szkoły podstawowej oraz szkół 
średnich, a także studentów. Najlepsi uczniowie 
otrzymają stypendium w kwocie 250 zł, a stu-
denci 350 zł miesięcznie. Ważne są jednak nie 
tylko dobre wyniki w nauce, lecz także działania 
na rzecz społeczności lokalnych, poświęcanie 
swojego czasu dla innych, uczestnictwo w ak-
cjach charytatywnych, np. w ramach wolonta-
riatu. Liczy się realizacja pasji służących innym: 
dzieciom, osobom starszym czy zwierzętom lub 
środowisku naturalnemu. Wspieramy nieodmien-
nie talenty sportowe. Tym razem postanowiliśmy 
pomóc 14-letniej Patrycji Tomczak, drugiej wice- 
mistrzyni Europy w warcabach, wielokrotnej mi-
strzyni Polski. Jej karierę wsparła Fundacja Stef-
czyka. Spośród wybitnych postaci naszej historii 
przedstawiamy Henryka Magnuskiego, którego 
wynalazki m.in. umożliwiły powstanie telefonii 
komórkowej.

liczby Kasy Stefczyka

7 360 000 000 zł
depozyty

6 150 000 000 zł
pożyczki

7 810 000 000 zł
aktywa

363
placówki

840 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA SIERPIEŃ 2022 ROKU

Konkurs 
Stypendialny

R uszyła XV edycja Konkursu 
Stypendialnego, któr y 

organizowany jest przez Kasę 
Stefczyka przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Krzewienia 
Edukacji Finansowej i Fundacji im. 
Franciszka Stefczyka, będącej fundato-
rem stypendiów dla najwybitniejszych 
uczniów.

Konkurs jest skierowany do uczniów 
klas VII i  VIII szkoły podstawowej, 
uczniów szkół średnich, a także stu-
dentów uczelni wyższych. W tym roku 
najlepsi w konkursie uczniowie otrzy-
mają stypendium w kwocie 250 zł mie-
sięcznie, a studenci 350 zł miesięcznie.

Aby wziąć udział w  konkursie, 
należy złożyć odpowiedni wniosek, 
dostępny na stronie internetowej  
kasastefczyka.pl, w którym oprócz wpi-
sania podstawowych danych należy 
wykazać osiągnięcia osoby ubiegającej 

się o stypendium. Ważne są jednak 
nie tylko dobre wyniki w nauce 
kandydata, ale także pozaszkolne 
aktywności, np. działania na rzecz 

społeczności lokalnych, poświęca-
nie swojego czasu dla innych, uczest-

nictwo w  akcjach charytatywnych, 
np. w ramach wolontariatu. Liczy się 
także działalność na polu naukowym, 
realizacja pasji służących innym: dzie-
ciom, osobom starszym, zwierzętom 
lub środowisku naturalnemu.

Zgłoszenia do Konkursu Stypendial-
nego należy przesyłać do dnia 15 listo-
pada 2022 r. drogą elektroniczną na 
adres e-mail: konkurs.stypendialny@
kasastefczyka.pl lub pocztą na adres: 
Kasa Stefczyka, ul.  Legionów 126, 
81-472 Gdynia z dopiskiem: „Konkurs 
Stypendialny”. Regulamin konkursu 
dostępny jest na stronie internetowej 
kasastefczyka.pl. 

W ciągu roku szkolnego młodzież nie samą nauką 
żyje. Wielu uczniów i  studentów poświęca swój 
czas na realizację własnych pasji, samokształ-
cenie i  poszerzanie horyzontów czy działalność 
prospołeczną. Taką postawę warto docenić i  na-
grodzić. Dlatego Kasa Stefczyka już po raz 15. za-
prasza do udziału w konkursie, w którym można 
się pochwalić własną działalnością pozalekcyjną 
i otrzymać stypendium.
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Mistrz Europy 
w windsurfingu

PROSTA POŻYCZKA 
PRZEZ INTERNET
Bez formalności!

RRSO 8,29%

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.

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

zł zł 00 prowizjiprowizji

Co powinieneś wiedzieć o Prostej Pożyczce:
•	Do 3000 zł na Twoim koncie  

nawet w kilka minut
•	0 zł prowizji
•	100% online!
•	Możliwość samodzielnego dopasowania dnia 

spłaty miesięcznej raty oraz jej wielkości
•	Pierwszą ratę można zapłacić nawet  

po 60 dniach od podpisania umowy

Jesień to czas wielu przeciwieństw. Z jednej strony pogoda za oknem skłania do spokoju i melancholii. Druga strona medalu 
to zbliżające się uroczystości, które wymagają od nas zaangażowania zarówno fizycznego, jak i finansowego. Kasa Stefczyka 
zawsze w takich momentach jest wsparciem dla swoich Klientów. Oferuje Prostą Pożyczkę (RRSO: 8,29%), całkowicie online, 
z prowizją 0 zł. Poleca ją także mistrz Europy w windsurfingu Paweł Tarnowski.

C hoć mogłoby się wydawać, że wraz z koń-
cem lata nasze tempo życia zwalnia i zapa-

damy w jesienno-zimowy letarg, rzeczywistość 
wygląda nieco inaczej. Przed nami czas bar-
dzo intensywny i  obfitujący w  wiele wrażeń. 
Chłodne dni często wymagają odświeżenia 
garderoby – zakupu nowego płaszcza czy obu-
wia. Dodatkowo rodzinne wyprawy „na groby” 
w pierwszych dniach listopada wiążą się z koniecz-
nością porządków oraz zakupem kwiatów czy 
zniczy. Drobne upominki czy wizyta w restauracji  
na andrzejki, mikołajki czy chęć zjedzenia popu-
larnej „gęsiny na św. Marcina” na początku listo-
pada to kolejne okazje drenujące nasze kieszenie.

Kulminacją będą, jak co roku, święta Bożego 
Narodzenia oraz sylwester. Zgodnie z  polską 
tradycją znaczna część z nas okres gwiazdkowy 
spędza w gronie rodziny, wymienia się podarun-
kami i raczy własnoręcznie ugotowanymi czy 
upieczonymi przysmakami. Dla wielu z nas jest to 
jedyna okazja w roku do spróbowania wigilijnego 
karpia czy klusek z makiem przyrządzonych przez 
ukochaną babcię. Z roku na rok coraz więcej osób 

Podaruj sobie zastrzyk gotówki na jesień. Skorzystaj
z Prostej Pożyczki do 3000 zł w Kasie Stefczyka

decyduje się także na egzotyczne wycieczki i tzw. 
święta pod palmami. Nowy Rok jest natomiast 
okazją do szalonej imprezy w gronie przyjaciół – 
w przypadku młodszych – czy partyjki brydża lub 
szachów – w przypadku starszych. To wszystko 
jednak wymaga odpowiednich zasobów gotówki.

Nie dajmy się więc zaskoczyć i rozpocznijmy 
planowanie najbliższych miesięcy już teraz. 
Idea ta sprawdza się również w sporcie. Dobry 
zawodnik nie rozpoczyna treningów bezpośred-
nio przed zawodami, ale latami pracuje na swoje 
wyniki. Paweł Tarnowski, żeglarz, którego poten-
cjał od wielu lat wspiera Kasa Stefczyka, mocno 
ceni także jasne zasady. To wszystko Kasa Stef-
czyka oferuje w Prostej Pożyczce (RRSO: 8,29%), 
dostępnej całkowicie online.

Prosta Pożyczka (RRSO: 8,29%) to dodatkowa 
gotówka bez prowizji z szybką wstępną infor-
macją kredytową. To propozycja szczególnie dla 
tych, którzy potrzebują niewielkiej kwoty w eks-
presowym tempie. Więcej szczegółów na www.
kasastefczyka.pl lub pod numerem 801 600 100 
(koszt połączenia wg taryfy operatora).

Przykład reprezentatywny z dnia 11.04.2022 r. 
dla Prostej Pożyczki: Całkowita kwota kredytu 
wynosi 2250 zł. Zmienna roczna stopa oprocen-
towania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kre-
dytowanymi 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. Konto oznacza rachu-
nek płatniczy.
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Ocalić od zapomnienia 
małopolskie tradycje
Józef Różyński przez ponad 50 lat tworzył bogate archiwum regio- 
nalnej muzyki ludowej. Zgromadzoną wiedzę prezentował podczas 
swoich występów solowych i z założonymi przez siebie kapelami. Za 
te wieloletnie starania, by ocalić od zapomnienia małopolskie tra-
dycje, Prezydent RP przyznał mu Złoty Krzyż Zasługi. Pan Józef ko-
rzysta z usług placówki partnerskiej Kasy Stefczyka mieszczącej się 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Bochni. Przedstawiamy wspo-
mnienia wielokrotnie nagradzanego muzyka. 

Z upełnie nie spodziewałem się tego medalu 
od Prezydenta RP. Nie lubię „cukrowania”, 

ale cieszę się, że dostałem taki prezent „z wyso-
kiej półki”. Bardzo dziękuję. 

MUZYKUJĄCA RODZINA
Urodziłem się w Zabierzowie Bocheńskim 
w rodzinie muzykującej. Mój ojciec Bolesław 
oraz jego czterech braci grali na wszystkich 
instrumentach ludowych, tworząc rodzinną 
Kapelę Braci Różyńskich, która działała przy 
MDK w Niepołomicach w latach 1961–1985. 
W 1982 r. wystąpili w filmie „Zabijanie koni”, 
w którym główną rolę grał znakomity polski 
aktor Wojciech Siemion.

Już od dziecka byłem „zaszczepiony” 
muzyką ludową. Kiedy uczęszczałem do 
szkoły podstawowej, ojciec równocześnie 
posyłał mnie przez dwa lata do miejsco-
wego organisty na naukę gry na akordeonie. 
Kiedy byłem w szóstej klasie, ojciec zabierał 
mnie, bym już grał na weselach i zabawach. 
Po ukończeniu podstawówki rozpoczą-
łem naukę w  5-letniej Państwowej Szkole 
Muzycznej w Krakowie, w klasie akordeonu 
i fortepianu. Będąc na drugim roku tej szkoły, 

grałem także w Polskim Radiu w Krakowie, 
w audycji pt. „Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi”. 
W szkole muzycznej przesłuchali 70 akorde-
onistów – wybrali mnie. Dobrze mi płacili,  
ale w domu nic nie powiedziałem. Wydało się, 
kiedy mama wyprała moje portki – w kieszeni 
były uskładane pieniądze. Zrobiło się groźnie, 
bo rodzice pomyśleli, że może kradnę. Radia 
jeszcze u nas w domu nie było, więc w piątek 
poszli 5 km do domu z radiem, żeby posłuchać 
mojej audycji. Wtedy uwierzyli i pochwalili.  

HELIGONKA – ZAPOMNIANY INSTRUMENT
Po ukończeniu szkoły muzycznej w 1959 r. 
zająłem się folklorem. Gram m.in. na heli-
gonce, którą otrzymałem od ojca. To tak stary 
instrument, że żadna szkoła muzyczna nie 
uczy gry na nim. To rodzaj akordeonu, ale nie 
ma klawiszy, tylko z obu stron guziki: z lewej 
strony basy, z prawej są ograniczone tonacje. 
Trudność polega na tym, że po przyciśnięciu 
guzika z prawej strony wydobywa się inny 
dźwięk przy rozciąganiu miecha, inny przy 
ściąganiu. Ojciec mi pomógł i opanowałem tę 
heligonkę, która stała się moją specjalizacją. 

Pierwszy raz występowałem w Bukowinie 
Tatrzańskiej, gdzie co roku odbywają się „Saba-
łowe Bajania” – ogólnopolski festiwal folkloru 
polskiego, konkurs gawędziarzy, instrumen-
talistów i śpiewaków. Zagrałem tam właśnie  
na heligonce i od razu zdobyłem pierwsze miej-
sce. Jeździłem tam przez kolejne 30 lat i nadal 
zdobywałem pierwsze miejsca, ale żeby dać 
szansę innym, występowałem co drugi rok. 

W  1966 r. założyłem kapelę ludową 
w  Zabierzowie Bocheńskim, by ratować  
od zapomnienia stare melodie, przyśpiewki, 
tańce i obrzędy ludowe. Aby zebrać repertuar 
krakowiaków chodziłem z magnetofonem – 
jeszcze szpulowym – po wsiach i nagrywałem 

starsze osoby, które jeszcze pamiętały te stare 
śpiewki i obyczaje ludowe. Bardzo dużo reper-
tuaru mam też od mojego ojca. Zdobywałem 
pierwsze miejsca na festiwalach, bo jury doce-
niało autentyczność repertuaru. 

Od 1975 r. mieszkam w Bochni i tu założyłem 
kapelę podwórkową „Gazaris”, a w 1993 r. – 
kapelę ludową „Bochnianie”. W 1996 r. zało-
żyłem wraz z choreografem, panią Katarzyną 
Serwinowską, dwa zespoły pieśni i  tańca 
„Bochnianie” i „Mali Bochnianie”, bo moim 
pragnieniem było, aby repertuar, który gra-
łem z kapelą, był tańczony, śpiewany i poka-
zywany młodemu pokoleniu. Chciałem, żeby 
znali kulturę ludową naszych przodków. 
Dzieci i  młodzież były chętne do takiego 
tańca. Ładnie i barwnie wyglądało to na sce-
nie. Wszystkie te zespoły w szybkim tempie 
opanowały układy taneczne i na estradach 
w Polsce i za granicą zdobywały najwyższe 
osiągnięcia artystyczne. Ja dodatkowo wystę-
powałem jako solista-instrumentalista i też 
zdobywałem laury. Bardzo dziękuję ówcze-
snemu burmistrzowi miasta Bochni – Panu 
Wojciechowi Cholewie oraz byłemu dyrekto-
rowi MDK – Panu Krzysztofowi Pławeckiemu. 
To im zawdzięczam fakt, że folklor ludowy 
mógł rozwijać się w tym mieście. 

Później stało się nieszczęście: przyszła 
nowa pani dyrektor MDK, która nie lubiła 
folkloru. Powiedziała mi, że wie o naszych 
osiągnięciach, ale folklor ma zniknąć z MDK. 
I tak po zmianach na stanowiskach burmi-
strza miasta Bochni oraz dyrektora tutejszego 
MDK działalność folklorystyczna została 
w tym mieście zlikwidowana. Łzy stanęły mi 
w oczach, gdy usłyszałem ten wyrok na moją 
działalność, bo oznaczało to w praktyce ska-
zanie na zapomnienie naszego dziedzictwa 
narodowego. Żal było, bo przez wiele lat gdzie 

Józef Różyński:
Od kilku lat należę do Kasy Stefczyka. 
Z  powodu choroby musiałem wziąć 
kilka pożyczek w  bankach. W  końcu 
pozbierałem razem, poszedłem do Kasy 
Stefczyka i zamieniłem to wszystko na 
jedną pożyczkę. To wygodne, bo zacząłem 
płacić tylko jedną ratę  – już kończę. 
W Kasie Stefczyka znalazłem wiarygodną 
ofertę i jestem zadowolony.
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nie pojechaliśmy, to zdobywaliśmy pierwsze 
miejsca. Dzieci z naszych zespołów płakały, bo 
nadal chciały tańczyć, ale nic to nie pomogło.

Bardzo ładnie postąpił wójt gminy Łapa-
nów, nieżyjący już Pan Jan Kulig, który przyjął 
kapelę „Bochnianie” do Łapanowa – dlatego 
zmieniliśmy nazwę na „Łapanowianie”. Tam 
również założyliśmy z Panią Serwinowską 
dwa zespoły pieśni i  tańca, które bardzo 
szybko osiągnęły wysoki poziom taneczny 
i nadal zdobywały pierwsze miejsca na estra-
dach w  Polsce i  za  granicą. Koncertowały 
na Węgrzech, w Ukrainie, Czechach, Słowa-
cji i we Francji. W końcu zabrakło funduszy 
na naszą działalność, choć mieliśmy małe 
wymagania: użyczenie miejsca na próby, 
zwrot za paliwo itp. Tak w praktyce zakoń-
czyliśmy naszą działalność. 

LUBIĘ POMAGAĆ LUDZIOM
35 lat temu przewodnicząca koła niewido-
mych i  słabowidzących zapytała nas, czy 
byśmy nie zagrali z okazji Dnia Białej Laski. 
Z miejsca zgodziłem się, bo lubię pomagać 
ludziom i zawsze cieszy mnie, jak coś dobrego 
zrobię. Po tym pierwszym koncercie przyrze-
kłem tym dzieciom, że do kiedy będziemy 
żyć, to będziemy dla nich bezinteresownie 
grać. Pamiętam to do tej pory. I tak graliśmy 
im zawsze na święta do mszy świętej, na zaba-
wach i bez okazji. 

Pamiętam, jak lata temu pewna babcia przy-
prowadziła niewidomą wnuczkę z  prośbą, 
żeby dziecko mogło dotknąć każdego instru-
mentu, na jakim graliśmy w kapeli: heligonki, 
dwojga skrzypiec, kontrabasu, klarnetu 
i  trąbki. Wziąłem więc ją na ręce, nosiłem 
od instrumentu do instrumentu i  opowia-
dałem o nich, ona je dotykała. Przyszła do 
nas ponownie, jak miała 22 lata, i zapytała: 
„Który z panów mnie wtedy dźwigał?”. No to 
mówię: „To ja!” Serdecznie nam podziękowała  
za tamto spotkanie i wszystkich uściskała. 
Bardzo to było miłe. 

NIE DLA NAGRÓD
Przyznano mi nawet odznakę „Przyjaciel 
niewidomego”, a później Złotą Odznakę Pol-
skiego Związku Niewidomych przyznał mi 
zarząd główny w Warszawie. Dostałem wiele 
nagród, odznaczeń i medali, m.in. Minister 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego przy-
znał mi Medal „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”. Taki sam otrzymali m.in. znani akto-
rzy: Małgorzata Kożuchowska i  Jan Frycz. 
Ale nie o medale w tym wszystkim chodziło. 
Jak zdobywałem – ja i kapela – jakieś nagrody 

i puchary, to dawałem je na aukcje charyta-
tywne dla chorych dzieci, na dom dziecka, 
na szpital, na WOŚP. Trochę grosza się z tego 

uzbierało. Żeby pomóc zebrać pieniądze na 
dobry cel, dzwoniłem po zakładach pracy 
i pytałem, czy możemy przyjść zagrać i zebrać 
wśród załogi trochę grosza. Zawsze byliśmy 
miło przyjmowani. 

Szkoda, że teraz niewiele się dzieje. Ja tak 
lubiłem ten folklor. Teraz kapela spotyka 
się raz w miesiącu, żeby nie wyjść z wprawy 
i utrzymywać kontakt. No i oczywiście gramy 
dla niewidomych, bo im to przyrzekłem. Ale 
nie ma już spotykania się na próby i ćwiczenia 
nowego repertuaru.

Józef Różyński został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym 
Krzyżem Zasługi. Uroczystej dekoracji w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy dokonał 
I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Honorując muzyka, mówił: 
Chciałbym serdecznie podziękować za wkład, jaki ma Pan w ocalenie od zapomnienia tych 
melodii, przyśpiewek, tańców i obrzędów ludowych, które są przesiąknięte polskością. 
Dzięki osobom takim jak Pan Polacy mogą chlubić się kulturą i tradycją naszych przodków.

 Józef Różyński gra na heligonce, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za 
stworzenie bogatego archiwum regionalnej muzyki ludowej
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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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Wyniki „Jubileuszowego 
konkursu 25-lecie SKEF”

Zakupy online – jak nie dać się oszukać?

Komisja konkursowa, w  ramach konkursu dla Członków SKEF i  SKOK 
pt. „Jubileuszowy konkurs 25-lecie SKEF”, dokonała weryfikacji formula-
rzy konkursowych, kuponów konkursowych i prac pisemnych przesłanych 
w ramach konkursu pod kątem spełnienia łącznie wszystkich warunków 
wynikających z regulaminu konkursu.

N ależało przesłać hasło konkursowe 
wynikające z prawidłowego rozwią-

zania dwóch krzyżówek oraz pracę pisemną 
zawierającą odpowiedź na pytanie: „W nawią-
zaniu do obecnie panującej sytuacji na świe-
cie, za naszą wschodnią granicą, podziel się 
swoją refleksją, czym jest dla Ciebie solidar-
ność narodowa”. 

Komisja konkursowa postanowiła 
przyznać:
○ Pierwsze miejsce i  główną nagrodę 

w postaci bonów podarunkowych o war-
tości 2000  zł  – Panu Piotrowi Nowa-
kowskiemu z miejscowości Dzierzgowo 
(woj. mazowieckie), który jest Członkiem 
Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych 
punktów: 50.

○ Drugie miejsce i  nagrodę w  postaci 
bonów podarunkowych o  wartości 
1500 zł – Panu Maciejowi Boba z miejsco-
wości Bielsko-Biała (woj. śląskie), który jest 
Członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przy-
znanych punktów: 49.

○ Trzecie miejsce i  nagrodę w  postaci 
bonów podarunkowych o  wartości 
1000 zł – Pani Natalii Lempaszek z Gdań-
ska (woj.  pomorskie), która jest Człon-
kiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych 
punktów: 48.

○ Ponadto zostało przyznane jedno 
wyróżnienie  i nagroda w postaci 
bonów w wysokości 500 zł Pani Iwo-
nie Jończyk z miejscowości Miętne (woj. 

mazowieckie), która jest Członkiem 
Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych 
punktów: 47.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy i dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział w konkursie. Zapraszamy 
Państwa do kolejnych konkursów organi-
zowanych przez Stowarzyszenie Krzewie-
nia Edukacji Finansowej.

Chcesz, żeby zakupy online były nie tylko szybkie i wygodne, lecz także bezpieczne? 
Poznaj podstawowe zasady bezpiecznych zakupów.
SPRZEDAWCA
•	 Korzystaj ze znanych sklepów, inter-

netowe superokazje często okazują się 
oszustwami. 

•	 Przeczytaj regulamin sklepu i zasady zwrotu 
towarów, zweryfikuj dane rejestrowe firmy. 

•	 Sprawdź opinie o sprzedawcy na platfor-
mie handlowej i w niezależnych serwisach 
z opiniami. 

•	 Zwróć uwagę na opisy oferowanych pro-
duktów. Niechlujny, pełen błędów opis 
i okazyjna cena to prawdopodobnie próba 
oszustwa. 

•	 Korzystaj z  platform handlowych 
w aplikacjach lub ze stron oferujących 

ochronę kupującego i  oferty różnych 
sprzedawców. 

•	 Znajdź innego sprzedawcę, jeśli masz jaką-
kolwiek wątpliwość. 

PŁATNOŚĆ
•	 Sprawdź świeże opinie na temat 

sprzedawcy. 
•	 W  razie wątpliwości wybierz płatność  

za pobraniem albo płatność kartą (płat-
ność kartą możesz reklamować w banku). 

•	 Przelewem płać tylko w serwisach ofe-
rujących ochronę kupującego. Mały 
sklep przyjmujący tylko przelew jest 
podejrzany. 

•	 Zabezpiecz konto bankowe dwuskładni-
kowym uwierzytelnianiem z aplikacji albo 
kodem SMS lub zdrapką.

DOSTAWA
•	 Zamów dostawę z  opcją sprawdzenia 

zawartości przesyłki. 
•	 Utrzymuj kontakt ze sprzedawcą. 
•	 Zachowaj korespondencję ze sprzedawcą. 
•	 W razie problemów rozpocznij procedurę 

reklamacji w ramach platformy handlo-
wej, operatora płatności, zgłoś sprawę  
na policję. 

Źródło: www.gov.pl
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Polska warcabistka
zdobywa międzynarodowe laury

– Jak zaczęła się Twoja przygoda z warcabami?
– Miałam 6 lat, kiedy w mojej szkole trener rozpoczął zajęcia. Spodobało 
mi się. 
– Kiedy okazało się, że warcaby to nie tylko zabawa – że jesteś w tym 
naprawdę dobra? 
– Kiedy zaczęłam zdobywać laury na zawodach. Kiedy zawodnicy z całej 
Polski przyjechali w jedno miejsce, wszyscy ze sobą rywalizowali, a ja sta-
nęłam na podium. Dostałam się do kadry narodowej. Zaczęłam jeździć na 
zawody międzynarodowe. Wtedy poczułam, że to nie jest tylko zabawa. 
Trzeba w to włożyć wiele pracy, ale można osiągnąć wielkie sukcesy.
– Istnieją warcaby 64-polowe, 100-polowe, a nawet biegane. W jakich 
się specjalizujesz?
– Pasjonują mnie wszystkie rodzaje warcabów. 64-polowe polegają na 
tym, że każdy zawodnik ma tylko 12 pionków, gra się na małej planszy 
i jest mniej kombinacji. W 100-polowych warcabach każdy zawodnik 
ma po 20 pionków, jest więcej kombinacji i trzeba więcej pomyśleć. War-
caby biegane polegają na tym, że po wykonaniu ruchu trzeba przebiec 
na przykład 7 m (zależy od tego, jaki jest dystans na danych zawodach) 
i dopiero wtedy można przełączyć zegar. Wykonanie na przykład 40 
ruchów zajmuje więc trochę czasu.
– Jakie jest Twoje największe osiągnięcie?
– Największy mój sukces osiągnęłam w sierpniu 2022 r., na młodzieżo-
wych mistrzostwach Europy w Kapadocji, w Turcji – zdobyłam trzecie 

miejsce i zostałam drugą wicemistrzynią Europy. Wcześniejsze moje 
sukcesy odniosłam m.in. na mistrzostwach Polski, które odbyły się 
niedawno w Boszkowie, gdzie zostałam potrójną mistrzynią Polski – 
zdobyłam trzy medale w warcabach 64-polowych – musiałam pokonać 
13 zawodniczek. W kategorii do lat 16 najczęściej musiałam grać ze star-
szymi i mocniejszymi zawodniczkami. W tamtym roku w październiku 
byłam na 100-polowych mistrzostwach Polski, gdzie musiałam pokonać 
15-zawodniczek – zostałam mistrzynią i wicemistrzynią Polski. Co roku, 
od czterech lat, zdobywam też „małe” pierwsze i drugie miejsca w zawo-
dach niższej rangi. 
– Jak to możliwe, że na jednych zawodach zostałaś trzykrotną 
mistrzynią? 
– Chodzi o to, że turnieje, np. mistrzostwa świata, są rozgrywane na trzy 
rodzaje czasów: aktywny (15 min + 5 s na zawodnika), blitz (3 min + 2 s  
na zawodnika) i klasyczne (1,30 h na zawodnika), więc zawodniczka 
może zostać na jednym turnieju potrójną mistrzynią Polski, tak jak 
osiągnęłam to w Polsce na zawodach w Boszkowie. 
– Jak długo rozgrywana jest jedna partia?
– Wszystko zależy od tego, jak mocny jest przeciwnik, ale nie ma reguł. 
Czasem rozgrywka trwa 5 godzin i można partię przegrać, czasem  
3 godziny i rezultatem jest wygrana. Bywa też remis. 
– Twoim marzeniem jest ponowny wyjazd do Turcji, by wziąć udział 
w młodzieżowych mistrzostwach świata – w największych tego typu 

Media najczęściej donoszą o meczach piłki nożnej, nawet jeśli nasi piłkarze 
nie odnoszą sukcesów. O osiągnięciach sportowców innych dyscyplin mówi się 
mniej lub wcale. Przedstawiamy naszym Czytelnikom 14-letnią Patrycję Tom-
czak z UKS Komorzanka Komorze, drugą wicemistrzynię Europy w warcabach, 
wielokrotną mistrzynię Polski. Jej karierę wsparła Fundacja Stefczyka. 
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zawodach na świecie. Będziesz tam reprezentować Polskę. Opowiedz, 
jak powołano Cię do kadry narodowej? 
– Na mistrzostwach Polski, gdzie rywalizowałam ze wszystkimi zawod-
nikami, zostałam mistrzynią Polski i razem z najlepszymi zawodnikami 
dostałam się do kadry narodowej, która może reprezentować nasz kraj 
na przykład w warcabach 100-polowych, na mistrzostwach Europy 
i mistrzostwach świata. Właśnie w ten sposób pojechałam z kadrą 
13 osób na mistrzostwa Europy, gdzie cała kadra zdobyła aż 10 medali. 
Teraz, jako kadra narodowa, możemy na przełomie października i listo-
pada wyjechać na mistrzostwa świata, które odbędą się w Antalyi, w Tur-
cji, gdzie ponownie będziemy reprezentować Polskę.
– Oprócz gry w warcaby uczysz się – jak każdy nastolatek. Jaką drogę 
zawodową wybrałaś? 
– Chodzę do II klasy Technikum Rachunkowości w ZSP nr 1 w Jarocinie. 
Mamy rozszerzoną matematykę. Ten kierunek jest trudny i bardzo czaso-
chłonny, ale jak człowiek lubi matematykę i lubi dużo się uczyć, to wybiera 
technikum. Jest dużo pojęć, rodzajów rozliczeń, podatków – wszystko to 
trzeba zapamiętać. W trzeciej i piątej klasie mamy egzaminy. W piątej 
dochodzi jeszcze matura, która pozwala dalej uczyć się, np. na studiach. 
To ciężka nauka, dlatego że oprócz przedmiotów, których moi rówieśnicy 
uczą się w liceum, mamy jeszcze lekcje z przedmiotów zawodowych, któ-
rych jest więcej niż tych podstawowych – w tym roku mam 9 przedmiotów 
zawodowych plus 5 przedmiotów zwykłych, takich jak w liceum. 
– Widzę, że matematyka pomaga w grze w warcaby, ta zaś pomaga 
w nauce, bo ćwiczy umiejętność zapamiętywania kombinacji w grze. 
– Dokładnie tak. Matematyka pomaga w obliczaniu kombinacji, ruchów 
do przodu – nawet do dziesięciu. Czasem warcaby pomagają też w mate-
matyce, bo łatwiej jest coś obliczyć czy zapamiętać. Przykładem jest 
prosta sprawa: łatwiejsze zapamiętanie zwykłej tabliczki mnożenia – 
w wieku 6 lat znałam ją całą na pamięć, a moi rówieśnicy dopiero się tego 
uczyli. Również w szkole średniej mi to pomaga – dzięki temu na koniec 
roku szkolnego miałam świadectwo z paskiem i średnią 5,7.
– Niedawno bardzo popularny był serial „Gambit królowej”, w którym 
główna bohaterka, Beth Harmon, rozgrywa nawet w wyobraźni, sama 
ze sobą, partię szachów. Czy Tobie też tak się zdarza? Rzecz jasna 
mówimy o warcabach. 
– Oczywiście, też tak potrafię. To nic nadzwyczajnego.
– Czego Ci życzyć?
– Na pewno powodzenia na mistrzostwach świata – żeby wszystko się 
udało i żebyśmy w zdrowiu wrócili do domu. 
– I tego właśnie życzy redakcja. Trzymamy kciuki za sukces.

Na zdjęciach: Patrycja Tomczak na młodzieżowych 
mistrzostwach Europy w Kapadocji, w Turcji, m.in. pod-

czas partii z reprezentantką Czech, Sofią Iljinskają
Fot. archiwum prywatne rozmówcy

Grażyna Tomczak, mama Patrycji
– Wyjazd na młodzieżowe mistrzostwa świata do Turcji to marzenie naszej 
córki, jednak jest to marzenie kosztowne, ponad nasze możliwości finansowe. 
Dlatego, by córka nie musiała rezygnować z marzeń i żeby nie zmarnował 
się jej talent, szukamy sponsorów. Te pieniądze przeznaczamy wyłącznie  
na wyjazdy na zawody. 

Teraz zwróciliśmy się o pomoc w sfinansowaniu wyjazdu do Fundacji 
Stefczyka i  jednego z banków. Z banku nie dostaliśmy nawet odpowiedzi. 
W Fundacji Stefczyka potraktowano nas bardzo miło i uzyskaliśmy duże 
wsparcie finansowe, za które bardzo dziękujemy, bo umożliwia ono udział 
naszej córki w tak prestiżowych zawodach.

Jakie są koszty takiego wyjazdu? Przykładowo same bilety na samolot  
na mistrzostwa Europy w Turcji kosztowały nas przeszło 6 tys. zł – nie udało 
się wtedy dostać tańszych. Koszty pobytu jednego uczestnika (które pokrył 
klub) to 1,5 tys. zł. Problem w tym, że córka nie może jechać na zawody sama, 
bo jest niepełnoletnia – musiałam jechać z nią, a to kolejne koszty. Zawody 
są rozgrywane w wielu krajach. 
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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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Kasa Stefczyka otrzymała od redakcji Forum Biznesu wyróżnienie Polska Dobra Marka 2021 i Super Marka 2021 - Jakość, Zaufanie, Renoma  
w  kategorii „Instytucje finansowe” oraz wyróżnienie złoty Laur Klienta 2022 w ogólnopolskim plebiscycie popularności produktów i usług  
Laur Klienta. 
Pożyczka dostępna w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. Okres spłaty wynosi 48 miesięcy. Decyzja kredytowa zależy od indy-
widualnej oceny zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 1.05.2022 r. dla Pożyczki Zaratka ze stałym oprocentowaniem: Całkowita kwota kredytu wynosi 4000,00 zł. 
Stała roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł / 0%) wynosi 8,90%. Rzeczywi-
sta roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,27%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 99,38 zł oraz ostat-
nia, 48. rata: 99,58 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 4770,44 zł, w tym odsetki: 770,44 zł.

Pożyczka Zaratka 
ze STAŁYM 

OPROCENTOWANIEM

prowizji

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

RRSO: 
9,27%

#17773 STEFCZYK CS_208 Zaratka ze staly oproc 2022 prasa 205x290+3 [DS]M.indd   1 22.09.2022   08:40:23
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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 sierpniu 2022 roku.

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie

W sierpniu posiedzenia Zarządu Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka 
odbyły się pięć razy:
– 2 sierpnia,
– 9 sierpnia,
– 17 sierpnia,
– 23 sierpnia,
– 31 sierpnia.
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:
 ○ wsparcie finansowe działań Stowa-
rzyszenia Akademia Sportu Artura 
Siódmiaka,

 ○ wsparcie finansowe Pomorskiej Fun-
dacji Filmowej w Gdyni;

b) sytuacji w placówkach sprzedażowych 
z uwzględnieniem aspektu dotyczącego 
budowania i umacniania więzi człon-
kowskiej, a także jeszcze lepszego reago-
wania na potrzeby Członków Kasy:

W Kasie Stefczyka można już korzy-
stać z bezpiecznych, szybkich i pro-
stych płatności internetowych Visa 

Mobile. Wszystko sprowadza się do 
wybrania tej metody w sklepie inter-
netowym, podania numeru telefonu 
i  autoryzacji płatności w  aplikacji. 
Atuty Visa Mobile:

 ○ Szybkość – płaci się w zaledwie dwóch 
krokach: podaje numer telefonu i auto-
ryzuje w aplikacji Visa Mobile.

 ○ Wygoda – płatności akceptowane są 
w smartfonie, który bardzo często 
mamy pod ręką. Z łatwością można 
także sprawdzić historię transakcji.

 ○ Bezpieczeństwo  – płatności Visa 
Mobile są chronione procedurą char-
geback, pozwalającą odzyskać pie-
niądze w przypadku zagubienia prze-
syłki czy nieuczciwego sprzedawcy.  
Aby móc dochodzić roszczeń z  ty-
tułu procedury chargeback, najpierw 
należy spróbować rozwiązać spór 
ze sprzedawcą. Jeśli nie uda się zała-
twić sprawy w ten sposób, wydawca 
karty Visa, dzięki procedurze charge-
back, może dokonać zwrotu środków.

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

tych wzorów następujących druków:
 Dumowa o świadczenie usługi banko-
wości elektronicznej Kasy Stefczyka 
dla Parlamentarzysty,
 D informacja o  braku wyciągu z  ra-
chunku IKS i rachunku Tandem,
 Ddyspozycja na wypadek śmierci,
 Ddeklaracja wpływu środków na rachu-
nek IKS,

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). 

 Dpełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkiem,
 Dumowa lokaty terminowej zwykłej,
 D szczegółowe warunki dla lokat termi-
nowych zawieranych z wykorzysta-
niem usługi bankowości elektronicznej 
Kasy Stefczyka,
 Dumowa przelewu wierzytelności,
 D informacja ogólna dotycząca kredytu 
hipotecznego,
 Du m o w a  p o ż y c z k i  ( k r e d y t 
konsumencki),
 Dumowa pożyczki o stałym oprocento-
waniu (kredyt konsumencki),
 Ddokumenty przetłumaczone na język 
obcy – ukraiński,
 D regulamin IKS,
 Dzałącznik do umowy IKS Classic,
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 Dzałącznik do umowy Rachunku 
Podstawowego,
 Dwniosek o  przyznanie pożyczki/
kredytu,
 Ddeklaracja poręczyciela,
 D statut SKOK im. Franciszka Stefczyka,
 Ddyspozycja przelewu wynagrodzenia/
świadczenia uproszczona
 Dpełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkiem,
 Dpełnomocnictwo do usługi bankowo-
ści elektronicznej Kasy Stefczyka,
 Dzaświadczenie o członkostwie w SKEF;

b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i  parametrów następujących 
produktów: 
 DLinia Pożyczkowa VIP,
 DLinia Pożyczkowa,
 DPożyczka 13-stka,
 DPożyczka Fit,
 DPożyczka Gotówkowa ze stałym opro- 
centowaniem,
 DPożyczka Zaratka ze stałym oprocen- 
towaniem,
 DSzybka Pożyczka Odnawialna,
 DPożyczka Gotówkowa,
 DPożyczka Super VIP,
 De-Lokata Kapitalna,
 De-Lokata na nowe środki.
 De-Lokata nieodnawialna,
 De-Lokata terminowa VIP,

 De-Lokata Witaj w Kasie,
 DLokata Kapitalna,
 DLokata na nowe środki,
 DLokata Specjalna VIP,
 DLokata terminowa VIP,
 DLokata Witaj w Kasie,
 DLokata terminowa nieodnawialna;

c) zmiany wysokości stopy oprocento-
wania pożyczek/kredytów aktywnych 
zawartych do dnia 30 stycznia 2014 r. 
z oprocentowaniem opartym o stawkę 
WIBOR 6M;

d) zmiana wysokości stopy oprocento-
wania pożyczek/kredytów aktywnych 
zawartych od 31 stycznia 2014 r.do 31 
stycznia 2022 r. (włącznie) z oprocento-
waniem opartym o stawkę WIBOR 6M;

e) zatwierdzenia dokumentacji i proce-
dur regulujących pracę w Kasie Stef-
czyka: Metodyka analizy zdolności 
kredytowej i  weryfikacji dokumen-
tacji kredytowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka – wyd. XXXIV; 
Metodologia kredytów detalicznych – 
Zasady udzielania pożyczek i  kre-
dytów detalicznych w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka – wyd. XXI; 
Metodologia kredytów gospodar-
czych – Zasady udzielania pożyczek 

i kredytów gospodarczych oraz zasady 
przyjmowania zabezpieczeń rzeczo-
wych w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka  – wyd.  XVIII; Standardy 
dokumentacji kredytowej w  Kasie 
Stefczyka  – wyd.  XXV; PR16.02/03 
Metodyka oceny adekwatności kapi-
tałowej Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka – wyd. VII; PR16.02/04 Meto-
dyka wyznaczania MREL Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka  – wyd.  II; 
Metodyki analizy zdolności kredyto-
wej i weryfikacji dokumentacji kre-
dytowej Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka – wyd. XXXV; 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. XVIX; 

f) podjęcie decyzji dotyczących likwida-
cji z dniem 1 września 2022 r. placó-
wek partnerskich:
 ○ Ozorków, ul. Listopadowa 23;
 ○ Chorzele, plac Kościuszki 18.

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



500 zł
Tyle możesz zyskać,
polecając 
Kasę 
Stefczyka!

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

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

kasastefczyka.pl 
801 600 100 
(koszt wg taryfy operatora)
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dostępne są w placówkach i na www.kasastefczyka.pl/polecnas.

kasastefczyka.pl 
801 600 100 
(koszt wg taryfy operatora)
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We współczesnym świecie wielu konsumentów ceni sobie szybkość, 
wygodę i  bezpieczeństwo dokonywania zakupów przez Internet. 
Dotychczas płatność kartą w  sklepie internetowym zwykle wiąza-
ła się z  koniecznością wprowadzania danych karty, przeklikiwania 
kolejnych okienek oraz podawania wygenerowanych haseł. Teraz 
Klienci Kasy Stefczyka mogą płacić w Internecie Visa Mobile, dzięki 
czemu zakupy staną się prostsze.

Łatwiejsze transakcje internetowe
w Kasie Stefczyka. Skorzystaj 
z płatności Visa Mobile

Z   roku na rok wśród 
konsumentów rośnie 

popularność robienia 
zakupów w  sklepach 
internetowych. Pozwa-
lają one zaoszczędzić 
zarówno czas, którego 
nie trzeba poświęcać na 
przemieszczanie się od 
sklepu do sklepu, jak i pie-
niądze, gdyż w Internecie 
może być po prostu taniej. 
O potrzeby swoich Klien-
tów dba Kasa Stefczyka, 
która we współpracy 
z Visa wprowadziła nową 
usługę – Visa Mobile. Aby 
zapłacić za zakupy online, 
Klienci Kasy nie będą 
już musieli wprowadzać 
16-cyfrowego numeru 
swojej karty Visa, haseł 
czy wypełniać wielu pól 
formularza. W  zamian, 
po pobraniu aplikacji 
Visa Mobile na telefon 

chargeback, która umożliwia odzyskanie pie-
niędzy od nierzetelnego sprzedawcy za pośred-
nictwem wydawcy karty.

JAK KORZYSTAĆ Z USŁUGI VISA MOBILE?
Pobierz aplikację Visa Mobile na swój smart-
fon i zarejestruj się, dodaj swój numer telefonu 
i  dane karty Visa, którą posiadasz w  Kasie 
Stefczyka.

Kiedy już dokonasz zakupu w Internecie 
i przejdziesz do płatności, z dostępnych opcji 
wybierz płatność za pomocą Visa Mobile. 
Następnym krokiem będzie podanie swojego 
numeru telefonu, który został zarejestrowany 
w aplikacji Visa Mobile, w odpowiednim polu 

oraz akceptacja płatności na smartfonie w apli-
kacji. Usługa jest całkowicie bezpłatna – pod-
czas korzystania z Visa Mobile nie są pobierane 
żadne dodatkowe opłaty.

Visa Mobile to rozwiązanie opierające się  
na technologii Visa Click to Pay, wykorzystują-
cej standard EMV®, Secure Remote Commerce 
(SRC).

Karta oznacza zbliżeniową, debetową kartę 
płatniczą VISA.

Uwaga: EMV jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym w USA i innych krajach oraz nieza-
rejestrowanym znakiem towarowym w innych 
miejscach. Znak towarowy EMV jest własno-
ścią EMVCo, LLC. 

i  dodaniu do niej danych karty Visa z  logo 
Kasy Stefczyka, będą mogli płacić w Internecie, 
wybierając ikonę Visa Mobile spośród dostęp-
nych metod. Niezależnie od tego, gdzie jesteś 
i co zamierzasz kupić, karta Visa gwarantuje Ci 
bezpieczne i łatwe płatności. Niekiedy zakupy 
internetowe mogą pójść nie po naszej myśli. 
Może zdarzyć się, że sklep online, w którym 
zrobiliśmy zakupy, po prostu już nie istnieje, 
więc w przypadku reklamacji nie ma się do kogo 
zwrócić. Zamówiony towar mógł nie zostać do 
nas dostarczony, dotarł uszkodzony lub zawar-
tość przesyłki nie była zgodna z zamówieniem, 
a dostawca odmówił zwrotu kosztów. W takich 
sytuacjach możemy skorzystać z procedury 



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

Załóż Lokatę Skokową Plus 
z oprocentowaniem 
stałym, które wzrasta 
co 3 miesiące!

Lokata z oprocentowaniem 
nawet 11% 
w skali roku

Wypłata odsetek / całości lokaty / jej części przed upływem okresu 24 miesięcy powoduje zerwanie lokaty. W takim wypadku  
wypłacane są odsetki za poprzednie pełne okresy kwartalne, natomiast za ostatni kwartał, w którym nastąpiło zerwanie, posiadaczowi 
lokaty przysługuje 10% odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego wypłatę włącznie.

#17695 STEFCZYK Lokata skokowa plus CS  Maly 205x290 +3 [DS]w6.indd   1 22.08.2022   15:39:08
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E ksperci prześcigają się w dokładności określenia siły nabywczej pie-
niądza. W mediach można znaleźć setki wyliczeń, wykresów, róż-

nych rodzajów tzw. koszyków inflacyjnych, które wskażą, ile tracimy. 
Co zatem zrobić ze zgromadzonymi oszczędnościami, by z czasem 
nie traciły na wartości? Przede wszystkim warto pamiętać, że trzymanie 
środków finansowych w domu nie jest bezpiecznym sposobem, gdyż 
naraża nas, a zwłaszcza seniorów, na kradzież. 

Cieszy zatem, że coraz większą popularność zdobywają lokaty, które 
powszechnie uznaje się za najbezpieczniejszy i najlepszy sposób oszczę-
dzania. Dzięki nim zdeponujemy nasze pieniądze w bezpiecznym miej-
scu, a dodatkowo damy im szansę na wypracowanie zysku. W szerokiej 
ofercie depozytowej Kasy Stefczyka każdy znajdzie coś dla siebie. Lokaty 
stanowią zatem odpowiednią propozycję zarówno dla tych, którzy naj-
wyżej cenią sobie wygodny dostęp do środków, jak i dla Klientów, dla 
których ważny jest odpowiedni termin trwania lokaty czy możliwość 
założenia jej przez Internet.

Osoby zainteresowanie długofalowym oszczędzaniem z pewno-
ścią zwrócą uwagę na Lokatę Skokową i Lokatę Skokową Plus, które 
cechuje progresywne oprocentowanie wzrastające co kwartał. Decyduje 
tu prosta zasada: im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz, nawet 
do 11% w skali roku. Nie ma także progów minimalnej lub maksymalnej 
kwoty: możesz wpłacić tyle środków, ile aktualnie chcesz. Klienci mają 
także możliwość podjęcia decyzji, jak długo chcą oszczędzać. Do wyboru 
mają dwie opcje: 12 miesięcy oszczędzania na Lokacie Skokowej z mie-
sięczną kapitalizacją odsetek oraz 24 miesiące oszczędzania na Lokacie 
Skokowej Plus z kwartalną kapitalizacją odsetek. Warto pamiętać, że 
wypłata środków możliwa jest po każdym pełnym okresie kapitalizacji, 
a po zakończeniu lokaty zostaje ona odnowiona automatycznie na ana-
logiczny okres, z oprocentowaniem z bieżącej oferty Kasy na dany dzień.

Jeden Klient Kasy może posiadać także dwie aktywne Lokaty Kapi-
talne założone w placówce lub przez infolinię oraz dwie założone w ban-
kowości elektronicznej (e-Lokata Kapitalna) na każdy z dostępnych 
okresów trwania lokaty (każda na maksymalną kwotę). Co wyróżnia 
Lokatę Kapitalną i e-Lokatę Kapitalną? Pozwalają one na oprocento-
wanie stałe aż 6,25% w skali roku na lokacie 18-miesięcznej, na której 
można ulokować do 200 000 zł. Wolisz zdecydować się na krótszy okres 
oszczędzania? Kasa ma dla Ciebie szereg możliwości, które w każdej 
sytuacji gwarantują pewne, stałe oprocentowanie: 5,50% w skali roku na 
lokacie 3-miesięcznej, 5,75% na lokacie 6-miesięcznej, 6,00% na lokacie 
9-miesięcznej, 6,25% na lokacie 12-miesięcznej.

Dla nowych Klientów Kasa przygotowała także specjalną, powi-
talną Lokatę Witaj w Kasie. Jej stałe oprocentowanie wynosi aż 7,50% 
w skali roku dla środków w kwocie do 50 000 zł. Można je zdeponować  
na 6 miesięcy – w sam raz na start. Należy pamiętać jednak, że jeden 
Klient może posiadać jedną aktywną Lokatę Witaj w Kasie, którą może 
założyć w ciągu 2 miesięcy od zapisania się do Kasy.

Media co miesiąc informują nas, jaką wartość mają obecnie nasze pieniądze. Niestety, w sytuacji inflacji 
rosnącej z miesiąca na miesiąc, a niekiedy i z dnia na dzień, trudno zachować optymistyczne nastawienie. 
Nie każdy jest także wytrawnym inwestorem. Ocena rynku akcji czy surowców wymaga wiedzy i doświad-
czenia, a nie każdy ma czas na wieloletnią edukację w tym zakresie. Warto zatem rozejrzeć się za moż-
liwie najbezpieczniejszą formą zabezpieczenia naszych oszczędności. Bogatą ofertę dla swoich Klientów 
ma Kasa Stefczyka, która proponuje szeroki wachlarz lokat dopasowanych do potrzeb odbiorców.

Chroń swoje środki
w czasach kryzysu

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

Niezależnie od wyboru rodzaju lokaty po jej zakończeniu mamy auto-
matyczny dostęp do naszych środków, ponieważ po jej zakończeniu 
kapitał wraz z odsetkami zostaje automatycznie przelany na rachunek 
płatniczy w Kasie.

Środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach 
imiennych w Kasie gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwa-
rancyjny, w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji, do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 
euro. Szczegółowy katalog wyłączeń objętych ochroną gwarancyjną 
zawarty jest w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
* Czym są „nowe środki”? Porównamy Twoje saldo w dniu zakłada-
nia lokaty z saldem Twoich wszystkich rachunków w Kasie na koniec  
10. dnia poprzedniego miesiąca. „Nowe środki” to nadwyżka pomiędzy 
tymi dwiema kwotami (z wyłączeniem salda już założonych lokat na 
nowe środki), np. jeśli 10 października Twoje wszystkie środki ulokowane 
w Kasie wynosiły 4000 zł, a 3 listopada masz na kontach łącznie 10 000 zł, 
to 6000 zł możesz ulokować na Lokacie na nowe środki. Pamiętaj,  
że środki, które chcesz ulokować, muszą znajdować się na rachunku IKS 
najpóźniej w dniu zawierania Umowy o lokatę. Za rachunki uznajemy 
rachunek płatniczy IKS, rachunek płatniczy systematycznego oszczędza-
nia „Książeczka”, rachunek lokaty, Rachunek oszczędnościowy.
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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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K azimierz Leski upodobał sobie wcielanie się w generałów III Rze-
szy o arystokratycznym pochodzeniu. Nie było to spowodowane 

jakąś megalomanią, lecz przyczynami czysto praktycznymi. Podczas 
pierwszych swoich misji w mundurze porucznika Wehrmachtu prze-
konał się, że te szarże są niemal tak samo często kontrolowane jak 
prości żołnierze. Postanowił więc uderzyć w wyższe tony. Jako gene-
rał o arystokratycznym pochodzeniu, z charakterystycznym „von” 
przed nazwiskiem, cieszył się ogólnym respektem i zamiast okazy-
wania papierów wystarczyła mu często niedbała odpowiedź na salut 
żandarma czy policjanta. Spośród licznych pseudonimów szczególnie 
polubił „gen. Julius von Hallman”.

Kazimierz Leski urodził się 21 czerwca 1912  r. w  Warszawie. 
Był synem neofity pochodzenia żydowskiego, inżyniera Juliusza Sta-
nisława Natanson-Leskiego i polskiej szlachcianki Marii Olszyńskiej, 
herbu Pniejnia. Do 1930 r. uczęszczał do VIII Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Króla Władysława IV. W 1936 r. wyjechał do Holandii, 
do pracy w centralnym holenderskim biurze konstrukcyjnym okrętów 
w Hadze, gdzie początkowo był kreślarzem. W Holandii kontynuował 
naukę, został absolwentem Wydziału Budowy Okrętów Politechniki 
w Delft. Po zakończeniu kariery kreślarza rozpoczął pracę w dziale 
okrętów podwodnych. Do jego obowiązków należało umiejscawia-
nie w projektach okrętów wytypowanych urządzeń i maszyn, wraz 
z zaprojektowaniem i obliczeniami wytrzymałościowymi mocowań 
i zawieszeń. W tym czasie uczestniczył m.in. w projektowaniu okrętów 
podwodnych ORP „Sęp” i ORP „Orzeł”, które budowano na zamówie-
nie polskiej marynarki wojennej. Podczas pobytu w Holandii dosko-
nalił swoje umiejętności językowe. Potrafił posługiwać się biegle – 
w tym przy użyciu lokalnych dialektów – niemieckim, francuskim 
i holenderskim. Ta umiejętność szczególnie przydała się mu w trakcie 
przyszłej działalności wywiadowczej.

DO KOŃCA DLA NIEPODLEGŁEJ
Na początku II wojny światowej jako pilot został zestrzelony przez 
Armię Czerwoną. Wzięty do niewoli, uciekł z niej do Lwowa, a następ-
nie przedostał się do Warszawy. Włączył się do polskiej konspiracyj-
nej organizacji wywiadowczej Muszkieterzy, gdzie pełnił funkcję szefa 
komórki kontrwywiadu tej organizacji. Po jej rozwiązaniu przeniesiony 
do Związku Walki Zbrojnej, a następnie do II Oddziału Komendy Głów-
nej Armii Krajowej. Zajmował się wywiadem komunikacyjnym i kontr-
wywiadem, a także tworzeniem szlaków kurierskich na froncie zachod-
nim. Według jego własnych relacji jako generał wojsk technicznych 
Julius von Hallman zdobył plany fortyfikacyjne jednego z odcinków 
Wału Atlantyckiego.

W powstaniu warszawskim walczył jako dowódca kompanii „Bradl” 
batalionu „Miłosz”. Za męstwo został odznaczony Krzyżem Vir-
tuti Militari i 3-krotnie Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji uciekł 
z kolumny jenieckiej. Pełnił funkcję szefa Sztabu Obszaru Zachod-
niego AK, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.

W chwili wejścia wojsk radzieckich do Polski podjął pracę w Stoczni 
Gdańskiej i cały czas utrzymywał kontakt z podziemiem. Był sze-
fem sztabu obszaru zachodniego Delegatury Sił Zbrojnych. Został 
aresztowany w 1945 r., jednak udało mu się uciec. W lipcu tego roku 

ponownie został schwytany przez UB. 3 lutego 1947 r. w procesie 
I Komendy WiN sąd wojskowy skazał go na 12 lat więzienia. Wyrok 
zmniejszono do 6 lat. Po odbyciu kary Kazimierza Leskiego skazano 
ponownie na 10 lat „za współpracę z okupantem”. Wyszedł z więzie-
nia w 1955 r. po odbyciu połowy wyroku.

NAUKOWIEC I WYNALAZCA
Po rehabilitacji w 1957 r. pracował w przemyśle okrętowym, później 
został pracownikiem naukowym i dyrektorem Ośrodka Informacji 
Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu patentów i około 
150 prac naukowych. Organizator ruchu wynalazczego i honorowy pre-
zes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. W latach 
1994–1997 był prezesem Związku Powstańców Warszawskich. W 1995 r. 
izraelski Instytut Jad Waszem przyznał mu tytuł Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. Zmarł 27 maja 2000 r. Został pochowany na cmen-
tarzu Powązkowskim w Warszawie. W 2016 r., na zlecenie Związku 
Powstańców Warszawskich, powstał film o nim – „Kazimierz Leski”.

MACIEJ BOGDANOWICZ

W Paryżu, w kolejce do recepcji hotelowej, niemiecki urzędnik odrzucił kartki na wyżywie-
nie stojącego przed nim oficera. Leski przestraszył się i chciał się wycofać, ale nie zdążył. 
Urzędnik zabrał mu kartki, obejrzał je i machając nimi przed nosem Niemca, krzyczał: 
„Widzi pan? Tak wyglądają prawdziwe kartki!”. Jednak to kartki Niemca były autentycz-
ne, a podrobione były polskiego agenta. Znakomicie podrobione przez specjalistów z AK.

Agent najwyższych szarż

 Kazimierz Leski
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17 października 1997 – 25 lat temu 
weszła w życie konstytucja III RP. 
Wybory 4 czerwca 1989 przyniosły ol-
brzymie zmiany w życiu politycznym 
w kraju, ale wciąż obowiązywała nas 
konstytucja z  1952. Prace nad nową 
ustawą zasadniczą podjęto w pierw-
szym Sejmie pochodzącym z w pełni 
wolnych wyborów, w  1991. W  1992 
uchwalono tymczasową „Małą Konsty-
tucję” określającą nowe zasady ustro-
jowe RP w najważniejszych kwestiach. 
Była dzieckiem silnej (w  założeniu) 
prezydentury Lecha Wałęsy i niesta-
bilnego Sejmu, pełnego drobnych i sła-
bych ugrupowań. Dawała prezydentowi 
m.in. możliwość obsady tzw. resortów 
siłowych – MON, MSZ i MSW. W 1992 
uzgodniono, że nową, „pełną” konsty-
tucję przygotuje Komisja Konstytucyjna. 
Prawo do wnoszenia swoich projektów 
nadano partiom politycznym, prezyden-
towi, grupie co najmniej 56 członków 
Zgromadzenia Narodowego, a także 
Komisji Konstytucyjnej. Przyjęto, że 
nową ustawę zasadniczą uchwali Zgro-
madzenie Narodowe (połączone Sejm 
i Senat), większością 2/3 głosów. O jej 
ostatecznym wejściu w życie będzie 
decydował naród. Komisja rozważała 
8 projektów: prezydenta Lecha Wałęsy, 
Unii Demokratycznej, Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, Komisji Konstytucyj-
nej, wspólny projekt Polskiego Stron-
nictwa Ludowego i Unii Pracy, projekty 
Konfederacji Polski Niepodległej, Poro-
zumienia Centrum oraz projekt oby-
watelski. Przyjęto model parlamentar-
no-gabinetowy, w którym zasadniczą 
rolę odgrywa premier. Obowiązującą 
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 
przyjęto w głosowaniu Zgromadzenia 
Narodowego 2 kwietnia 1997. 25 maja 
odbyło się referendum, w  którym 
52,71% głosów było „za”, przy przygnę-
biająco niskiej frekwencji 42,86%. 
Źródło: muzhp.pl
Na zdjęciu: plakietki upamiętniające 
uchwalenie konstytucji z 1997

6 października 1882 – 140 lat 
temu urodził się Karol Szyma-
nowski, najwybitniejszy obok 
Fryderyka Chopina polski kom-
pozytor. Urodził się w Tymoszówce 
na Ukrainie. Tam, w  domu rodzin-
nym, rozpoczął edukację muzyczną, 
którą kontynuował podczas pobytu 
w Berlinie i w czasie licznych podróży 
po Europie. Jako przedstawiciel nurtu 
Młodej Polski wypracował swój własny 
charakterystyczny styl i stał się jednym 
z najwybitniejszych przedstawicieli 
modernizmu. W swojej twórczości łą-
czył otwartość na świat z głębokim po-
czuciem zakorzenienia w tradycji na-
rodowej, co zadecydowało o bogactwie 
jego muzyki. Bardzo istotny wpływ na 
twórczość Szymanowskiego wywarła 
muzyka ludowa. Wpływ folkloru pol-
skiego widać w  takich dziełach, jak 
balet „Harnasie” czy „Pieśni kurpiow-
skie”. Jak pisał Stefan Kisielewski, Szy-
manowskiemu udało się osiągnąć cel 
swojej pracy kompozytorskiej: „styl na-
rodowy a zarazem uniwersalny”, w któ-
rym ludowa tradycja współgra z osią-
gnięciami współczesnej sztuki. W 1930 
cierpiący na gruźlicę Szymanowski na 
stałe zamieszkał w wynajmowanej willi 
„Atma” w Zakopanem (obecnie Oddział 
Muzeum Narodowego w Krakowie), 
skąd kierował Akademią Muzycz-
ną w Warszawie (1930–1932). Zmarł  
29 marca 1937 w czasie snu, w klinice 
Du Signal w Lozannie. Jego pogrzeb 
odbył się 7 kwietnia 1937 w Krakowie. 
Nabożeństwo żałobne miało miejsce 
w  kościele Mariackim. Kompozytor 
został pochowany w Krypcie Zasłu-
żonych na Skałce. Podczas ceremonii 
złożenia trumny w krypcie kapela gó-
ralska Obrochtów zagrała podhalańską 
nutę żałobną „Ej, kiedy Janicka wiedli 
do Lewoce...”. Serce Szymanowskiego 
spłonęło podczas powstania warszaw-
skiego razem z kaplicą Sióstr Sercanek 
w kościele św. Krzyża.
Źródło: muzhp.pl/ EZ/ wikipedia.org 

11 października 1849 – urodził się 
w Suwałkach Alfred Wierusz-Ko-
walski, polski malarz, przedsta-
wiciel tzw. szkoły monachijskiej 
w malarstwie realistycznym, czło-
nek i honorowy profesor Akademii 
Sztuk Pięknych w  Monachium. 
Edukację artystyczną rozpoczął w 1868 
w Warszawskiej Klasie Rysunkowej pod 
kierunkiem Wojciecha Gersona. Na-
ukę kontynuował w Dreźnie, Pradze 
i Monachium, gdzie oprócz studiów 
w Akademii Sztuk Pięknych uczęszczał 
od 1874 do prywatnej pracowni Józefa 
Brandta. Uzyskawszy powodzenie na 
rynku sztuki w Monachium, założył 
tam własną pracownię i pozostał aż 
do śmierci w  1915. Malował obrazy 
osadzone w konwencji realistycznej, 
których tematyką były sceny rodza-
jowe rozgrywające się w małych mia-
steczkach, szlacheckich dworkach 
i wsiach. Pojawia się w nich często mo-
tyw podróży; przykładami mogą być: 
„Wypadek w podróży” z 1873, „Przyjazd 
karetki pocztowej do miasteczka” z lat 
1873–1874, „Wyjazd powozem” z 1890 
i „Wesoła jazda” z ok. 1900. Największą 
popularność przyniosły artyście pra-
ce przedstawiające wilki napadające  
na podróżnych, np. „Wilki napadają-
ce na sanie” z 1880 i „Napad wilków” 
z 1890. Po podróży do Afryki Północ-
nej, którą odbył w 1903, w jego pracach 
pojawiła się tematyka egzotyczna. 
Reprezentują ją obrazy „Beduini przy 
studni” czy „Przed meczetem”. W 1890 
otrzymał tytuł honorowego profeso-
ra Akademii Sztuk Pięknych w Mo-
nachium. Odznaczony został także 
medalami na wielu wystawach, m.in. 
w Monachium i Wiedniu. Malarz zmarł 
16 lutego 1915 w Monachium. Pierwot-
nie został pochowany na tamtejszym 
cmentarzu Leśnym, lecz w 1936 jego 
prochy sprowadzono do kraju i złożo-
no w Alei Zasłużonych na cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. 
Źródło: muzhp.pl/ ML/ wikipedia.org

Kalendarium – październikKalendarium – październik
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O prócz rozpracowania przez naszych matematyków niemieckiej 
maszyny szyfrującej – słynnej Enigmy czy współtworzenia bom-

by wodorowej przez Stanisława Ulama albo wykrywacza min Józefa 
Kosackiego i Andrzeja Garbosia – na koncie Polaków jest wiele innych 
wynalazków, bez których II wojna trwałaby o wiele dłużej i przyniosła 
znacznie więcej ofiar.

TELEFON MOBILNY
Do prawdziwie rewolucyjnych wynalazków należy popularna do dziś 
krótkofalówka walkie-talkie wynaleziona przez Henryka Magnuskiego 
(ur. 30 stycznia 1909 r. w Warszawie). Amerykanie obecnie podkreśla-
ją, że jego wynalazek znacznie przyczynił się do ich zwycięstw w Eu-
ropie i na Pacyfiku. Krótkofalówka Magnuskiego była najsłynniejszym, 
ale niejedynym jego dziełem, bo opatentował on łącznie aż 30 wynalaz-
ków. Pasją do łączności radiowej zaraził się młody Polak w pracy, którą 
podjął z konieczności. Wcześnie został sierotą i musiał zacząć zarabiać 
na siebie i siostrę. Na szczęście nastoletniemu Henrykowi udało się za-
trudnić w Państwowych Zakładach Tele- i Radiotechnicznych w War-
szawie. Na pierwszym stanowisku pracy Magnuski był odpowiedzialny 
za naprawę oraz instalowanie odbiorników radiowych. Nowa praca 
stała się dla niego prawdziwym powołaniem. Dzięki stałym dochodom 
w zakładach państwowych Magnuski mógł pogłębić pasję, podejmując 
studia na Wydziale Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, które 
ukończył w 1934 r. Solidne wykształcenie i wrodzony talent połączony 
z  pracowitością sprawiły, że dyrekcja zakładów postanowiła uczynić 
go szefem zespołu projektującego radiostacje wojskowe. W końcu dy-
rekcja PZTiR postanowiła wysłać swojego najbardziej utalentowanego 
inżyniera na specjalne szkolenie do Stanów Zjednoczonych.

W  Ameryce Magnuski miał zapoznać się z  nowatorskimi projekta-
mi i wrócić do kraju, by kontynuować pracę nad polskimi radiostacjami 
wojskowymi. Za oceanem w czerwcu 1939 r. Magnuski podjął szkole-
nie Dla młodego polskiego inżyniera wyjazd do Ameryki był przede 
wszystkim ważną misją mającą przyczynić się do wzrostu obronności 
Polski. Trafił do Nowego Jorku, gdzie pod okiem amerykańskich fa-
chowców pogłębiał wiedzę z  zakresu łączności radiowej. Niestety, tej 

wiedzy nie dane mu było wykorzystać w  ojczyźnie. Wieść o  napaści 
Niemiec na Polskę oznaczała też, że na amerykańskiej ziemi będzie 
zdany na samego siebie.

Szybko jednak jego talent został zauważony. Już w 1940 r. Magnu-
ski znalazł zatrudnienie w  renomowanej firmie Galvin Manufactu-

ring Corporation, która siedem lat później zmieniła nazwę na Moto-
rola i  jako taka działa do dziś. Amerykanie liczyli się z  możliwością 
przyłączenia do wojny po stronie koalicji antyhitlerowskiej. Tamtejsi 

Poza wkładem czysto militarnym Polacy wnieśli wybitny, ale nie-
doceniany wkład intetelektualny w pokonanie Niemiec podczas 
II wojny światowej. Te zapomniane wysiłki zawierały się w osią-
gnięciach polskich naukowców i inżynierów w zakresie nowator-
skich technologii, które zapewniły aliantom końcową przewagę 
na polach bitewnych.

Zmienił
obraz wojen

Do prawdziwie rewolucyjnych 
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wojskowi zdawali sobie sprawę z  tego, że walczący na froncie żoł-
nierze muszą mieć sprawną łączność radiową. Żołnierze armii USA 
korzystali co  prawda z  radioodbiorników, ale problemem był brak 
możliwości przeniesienia tych urządzeń. Z aparatury amerykańskiej 
(ze względu na ciężar i rozmiary) można było korzystać jedynie w ba-
zach wojskowych i na statkach, dlatego władze rozpoczęły poszukiwa-
nia firmy, która byłaby w stanie wyprodukować pierwszą przenośną 
radiostację. Padło na GMC, do której rok wcześniej trafił Magnuski. 
Polski inżynier jeszcze w Warszawie rozpoczął pracę nad ulepszeniem 
radiostacji wojskowych. W 1941 r. skonstruował nowatorski radiote-
lefon oznaczony kodem SCR  536, zwany popularnie handie-talkie. 
Do głównych zalet tego radiotelefonu należały mała waga (ok. 2 kg) 
i  wysoka wytrzymałość. Można go było nawet zanurzyć w  wodzie. 
W  grudniu 1941 r., po ataku Japonii, Stany Zjednoczone przystąpiły 
do II wojny światowej i handie-talkie okazał się niezwykle popularny 
na polach walki. Dzięki nowemu urządzeniu żołnierze mogli łatwo 
i  bezpiecznie się ze sobą kontaktować. O  sukcesie wynalazku niech 
świadczy fakt, że liczba egzemplarzy wyprodukowanych przez GMC – 
od grudnia 1941 r. do zakończenia II wojny światowej – przekroczyła 
100 tys. sztuk. Dzięki wynalazkowi polskiego inżyniera fabryka GMC 
zdobyła lukratywne zamówienia wojskowe, a i sam Magnuski zyskał 
zasłużony rozgłos.

Jednak handie-talkie, choć niezwykle nowatorski i  prosty w  użyt-
kowaniu, miał zasięg 4,5  km, co nie zadowalało amerykańskich woj-
skowych. Magnuski postanowił podjąć wyzwanie i  skonstruować 
radiostację o  większym zasięgu. W  taki sposób doszło do stworzenia 
wynalazku, który stał się dziełem życia Magnuskiego. Radiostacja 
wojskowa SCR  300, której seryjna produkcja na potrzeby wojska ru-
szyła w 1943 r., ważyła co prawda ok. 17 kg, czyli była znacznie cięższa 
od radiotelefonu, ale miała o  kilkanaście kilometrów większy zasięg 
od swoich poprzedników. Do tego każdy żołnierz był w  stanie sam 
przenieść to urządzenie w  plecaku. Stąd też popularna nazwa radio-
stacji skonstruowanej przez Polaka: walkie-talkie (od walk  – spacer 
i talk – rozmawiać). Urządzenie umożliwiało komunikację piechoty, ar-
tylerii i czołgów. Można było dostrajać je do innych radiostacji działają-
cych na różnych częstotliwościach, co było na ówczesne czasy nie lada 
udogodnieniem. Do końca wojny wyprodukowała aż 43 tys. radiostacji 
walkie-talkie, które używane były wszędzie tam, gdzie walczyło amery-
kańskie wojsko. Pomysły Magnuskiego były tak nowatorskie, że 7 jego 
patentów zostało zastosowanych w technologii telefonii komórkowej, 
bez której dziś nie wyobrażamy sobie życia.

ŁĄCZNOŚĆ ZA POMOCĄ MIKROFAL
Kolejnym ważnym dziełem Magnuskiego było stworzenie radiolatar-
ni mikrofalowej, która miała za zadanie pomagać pilotom samolotów 
w przypadku słabej widoczności lub w warunkach nocnych. Wielkim 
problemem pilotów startujących z  lotniskowców było to, że w  czasie 
pochmurnej i mglistej pogody oraz po zmierzchu mieli ogromne trud-
ności z odnalezieniem pływającego lotniska. Ci, którym nie udało się 
podczas powrotu odnaleźć lotniskowca, ginęli w przepastnych wodach 
oceanów. Magnuski zaradził temu, tworząc radiolatarnię radarową 
AN/CPN-6. Dzięki temu urządzeniu piloci mogli już bez problemu 
odnaleźć swój lotniskowiec nawet w  burzową pogodę czy w  ciemno-
ściach. Za ten wynalazek otrzymał Medal Marynarki Wojennej Stanów 
Zjednoczonych za wybitną służbę. Warto dodać, że inny polski inży- 
nier i  absolwent Politechniki Warszawskiej  – Zygmunt Jelonek opra-
cował pierwszą na świecie linię radiową o  ośmiu kanałach komuni-
kacyjnych. Bardzo przydała się ona wojsku amerykańskiemu, którego 
dowództwo wymieniło nawet inżyniera Jelonka w rozkazie dziennym 
operacji „D-Day” (kryptonim lądowania w Normandii).

DYNASTIA INŻYNIERSKA
Po zakończeniu II wojny światowej Magnuski postanowił nie wracać 
do komunistycznej Polski. Został w USA, gdzie założył rodzinę i konty-
nuował działalność naukową. Zajmował się m.in. pracami nad konstru-
owaniem mikrofalowych stacji przekaźnikowych, powszechnie dzisiaj 
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wykorzystywanych w  telewizji i  telefonii komórkowej. Pracował nad 
rezonatorami wnękowymi i  ich zastosowaniem jako filtry wejściowe 
w  odbiornikach mikrofalowych (m.in. w  odbiorniku „Sensicon”) oraz 
nad konstrukcją mikrofalowych stacji przekaźnikowych telefonii wie-
lokrotnej, telewizji i transmisji danych. W Dziale Elektroniki do Zasto-
sowań Rządowych (Government Electronics Division) Motoroli opra-
cował konstrukcję radiostacji SSB typu AN/USC-3, system RADAS oraz 
system łączności troposferycznej Deltaplex I i aparatury AN/TRC-105. 
W  uznaniu jego zasług Uniwersytet Illinois zdecydował, że profesura 
z  zakresu inżynierii komputerowej zostanie nazwana jego imieniem. 
W  2006 r. Henryk Magnuski został wprowadzony przez uniwersy-
tet jako pierwszy do galerii sław w dziedzinie inżynierii. W jego ślady 
poszedł syn Henry „Hank” Stanley Magnuski, inżynier, współzałoży-
ciel i  dyrektor GammaLink  – został pionierem technologii PC-to-fax. 
Założył także Internet Video Services, dostawcę usług wideo, a także 
MediaMart, witrynę handlu elektronicznego. Patent na multicast wide-
okonferencje został przyznany mu w 2007 r. Wydział Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej Uniwersytetu Illinois w 1998 r. uznał młodego 
Magnuskiego za Wybitnego Absolwenta „w uznaniu wybitnego wkładu 
w przemysł telekomunikacyjny, w tym pionierskich prac w dziedzinie 
technologii pc-fax”.

Na koncie Henryka Magnuskiego ojca jest łącznie 30  patentów. 
Był członkiem IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i  Elektroników) 
i  autorem wielu publikacji w  języku angielskim dotyczących techniki 
telekomunikacyjnej. Po 30 latach pracy w firmie Motorola na stanowi-
sku zastępcy dyrektora ds. badań w dziale elektroniki rządowej prze-
szedł na emeryturę. Był również autorem wielu publikacji technicz-
nych. Zmarł w 1978 r. w swoim domu w Glenview w rejonie Chicago.

MACIEJ BOGDANOWICZ
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kasastefczyka.pl
801 600 100  
(koszt wg taryfy operatora)
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J ej trwanie – niezłomne, dzielne – dawało 
nam wszystkim element stabilności 

w tak strasznie pędzącym świecie. Łączyła 
przecież epokę wojenną, epokę II wojny świa-
towej, z w pełni już rozpędzonym wiekiem 
XXI. Łączyła światy, które w dużej mierze 
nie rozpoznałyby siebie wzajemnie. Paradok-
salnie im bardziej świat oddalał się od tego, 
w czym wyrosła i czemu była wierna, tym bar-
dziej brał ją na sztandary, czynił z niej ikonę.

Los nie oszczędził jej krzyża. Poznała go-
rycz rodzinnych dramatów, złych wyborów 
dzieci, cierpienia. To na płaszczyźnie osobi-
stej. Na płaszczyźnie cywilizacyjnej widzia-
ła stałą degradację norm i  obyczajów, które 
ceniła, a  na politycznej rozpad Imperium 
Brytyjskiego, budowanego przez poprzednie 
pokolenia przez kilka ładnych stuleci. Widzia-
ła degradację ekonomiczną kraju, a  później, 
po reformach Thatcher, jego odrodzenie – ale 
też niebezkosztowe, społecznie dość bolesne.

Jakie było jej najważniejsze przesłanie? 
Na pewno umiała się uczyć, adaptować  – 
przy zachowaniu własnej tożsamości, wy-
ciągać wnioski. W  najbardziej dramatycznej 
chwili, po śmierci księżnej Diany, przekroczy-
ła samą siebie i złożyła hołd tragicznie zmar-
łej synowej, być może ratując monarchię. Była 
konsekwentna, była dzielna. Ale nade wszyst-
ko była przekonana, że w życiu mamy obo-
wiązki, którym musimy dochować wierności. 
Obowiązki, które są podstawą trwania, sukce-
su, przyszłości.

To przesłanie jest dziś szczególnie ważne. 
W świecie, w którym ludzie lekką ręką zmie-
niają poglądy, tożsamości, postawę, otoczenie, 
ona szła równym tempem, dźwigając ciężkie 
brzemię monarchii parlamentarnej, w  isto-
cie konstytucyjnej. Tym swoim uporem, de-
terminacją i konsekwencją ocaliła powierzoną 
jej instytucję. Ocaliła, choć przyszło jej pano-
wać w czasach dla monarchii w istocie bardzo 
niebezpiecznych.

I o tej lekcji warto pamiętać, bo i dla nas jest 
ona ważną wskazówką, oczywiście zachowu-
jąc także w głowie pamięć o bardzo ciekawym 
i dobrym człowieku, który będąc z innej epo-
ki, dał naszej współczesności coś cennego. 

Coś, czego bardzo potrzebowaliśmy i za czym 
będziemy mocno tęsknili.

JACEK KARNOWSKI
Źródło: wPolityce.pl Aby otrzymać nagrodę, należy wziąć udział w promocji KASA DLA SENIORA IV, obowiązującej od 1.01.2022 roku 

do odwołania. Szczegóły i regulamin promocji dostępne na www.kasastefczyka.pl/promocjasenior. Konto 
oznacza rachunek płatniczy.

Drogi Seniorze,
mamy dla Ciebie 50 zł! 

Wystarczy zacząć przelewać emeryturę lub rentę 

na konto osobiste w Kasie Stefczyka.

kasastefczyka.pl
801 600 100  
(koszt wg taryfy operatora)
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Będąc z innej epoki, dała naszej 
współczesności coś cennego.
Coś, czego bardzo potrzebowaliśmy 
i za czym będziemy mocno tęsknili
Śmierć Elżbiety II jest smutną wiadomością, może nawet ciosem, dla milionów, 
a może i miliardów ludzi na całym świecie. Była globalną ikoną i była z nami 
tak długo, że wydawała się nieśmiertelna. Sądziliśmy podświadomie, że bę-
dzie trwała wiecznie. Ale to było oczywiście złudzenie, może w jakiejś mierze 
niewinne, samooszustwo. Usprawiedliwione, bo chcieliśmy, by tak było.

 Królowa Elżbieta w dniu koronacji, pozdrawiająca poddanych z balkonu pałacu Buckingham (2 czerwca 1953)
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D o zablokowania przekopu Mierzei 
Wiślanej używano wszelkich argu-

mentów, sięgano po najróżniejsze autory-
tety, wykorzystywano protesty „ekologów” 
i  straszono niepowodzeniem. Wprawdzie 
politycy PO przed szesnastu laty uznali prze-
kop za konieczny, jednak zaczęli tę inicja-
tywę ośmieszać, gdy tylko stała się realna. 
Doskonale znamy tę strategię. Obiecywać, 
ale tak, by nie spełnić, jeśli naruszyłoby to 
stosunki dobrosąsiedzkie. A  do takich nale-
żało właśnie „panowanie” Rosjan nad obwo-
dem kaliningradzkim i  dyktowanie swoich 
warunków w  Cieśninie Piławskiej. Polskie 
jednostki za każdym razem musiały prosić 
Rosję o zgodę na przepłynięcie. Bywały okre-
sy, w  których Rosja tej zgody nie wydawała 
i  całkowicie blokowała ruch. Przekop przez 
Mierzeję Wiślaną kończy rosyjską dominację 
i uniezależnia Polskę. Zwiększa nasze możli-
wości turystyczne, gospodarcze, handlowe, 
a  przede wszystkim wzmacnia polskie bez-
pieczeństwo i  suwerenność. I  wcale nie jest 
to pomysł nowy! Ideę tę nakreślił w  1945 r. 
budowniczy Gdyni Eugeniusz Kwiatkowski 
w  swojej książce „Budujemy nową Polskę 
nad Bałtykiem”.

PO straszyła, że przekop jest nieopłacalny 
i nie powstanie
Rząd PiS rozumiał to od początku. W  2007 
roku podjął decyzję o  budowie przekopu. 

Uchwałę podjęto na ostatnim posiedzeniu 
przed zmianą władzy. Rząd Donalda Tuska 
uznał jednak, że to inwestycja zbyt kosz-
towna. W 2013 roku, gdy Jarosław Kaczyński 
przypomniał mieszkańcom Elbląga o planach 
i wskazał na brak działań rządu PO-PSL, lider 
PO stwierdził, że to inwestycja „o wątpliwym 
sensie ekonomicznym” i  „jest dziś wyłącznie 
politycznym trikiem”.

Po powrocie PiS do władzy pomysł znów 
stał się realny, jednak gdy tylko rząd podjął de-

cyzję o rozpoczęciu inwestycji, ruszył atak. Po-
litycy Platformy Obywatelskiej przekonywali, 
że przekop nigdy nie powstanie, a  podczas 
jednego ze spotkań w Elblągu Tomasz Siemo-
niak uznał, że jest jedynie „propagandową lipą 
i wyborczym oszustwem”.

Mieszkańcy Elbląga i  regionu doznają 
krzywdy, są oszukiwani. Faktyczny przywód-
ca Polski, prezes PiS, udaje się na plażę, gdzie 
udaje, że inicjuje rozpoczęcie ważnej inwesty-
cji. (…) Tymczasem nie ma pozwoleń, nie ma 

W 2006 roku politycy Platformy Obywatelskiej twierdzili, że przekop jest 
„możliwy i konieczny”. I choć po takich słowach nie pozostaje nic innego 
jak przejść do czynów, sprawę zakończono. Jedyny czyn PO ograniczył 
się do symbolicznego uwiecznienia tych  – niezwykle ważnych dziś 
słów – na pomniku stojącym w Kątach Rybackich. Dlaczego? Czyżby nie 
z tego samego powodu, dla którego nie podejmowano innych inwestycji 
ograniczających możliwości uzurpatorskie naszych sąsiadów?

Przekop miał nigdy 
nie powstać. PO mówiła, 
że to „propagandowa lipa”. 
Wbrew atakom Polska 
stała się niezależna od Rosji
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decyzji środowiskowej, przetargu, niejasne jest 
finansowanie, a na kilka dni przed wyborami 
mówi mieszkańcom Elbląga, że coś się zaczy-
na dziać. To przejdzie do historii wyborczych 
manipulacji, wyborczych oszustw  – mówił 
Tomasz Siemoniak w 2018 roku do mieszkań-
ców Elbląga.

Ciekawe, że dokładnie tych samych argu-
mentów używa Koalicja Obywatelska, bojko-
tując wszelkie inne inicjatywy Prawa i  Spra-
wiedliwości. Ostatnio w  tym samym duchu 
mówiła o  reparacjach wojennych, których 
rząd zamierza żądać od Niemiec.

Nieustanne ataki
Ataków na przekop było całe mnóstwo: we-
wnętrznych i  zewnętrznych, politycznych 
i  społecznych, samorządowych i  central-
nych. Odbywały się na każdym etapie pro-
jektu, budowy i  jej finalizacji. Nie ustały 
nawet na moment przed otwarciem kanału. 
„Gazeta Wyborcza” opublikowała ostatnio 
wywiad z  płk. Juźwikiem, który stwierdził 
wręcz, że przekop jest zagrożeniem dla pol-
skiego bezpieczeństwa.

Nie ma żadnego militarnego uzasadnienia 
dla budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. 
Kanał nie zwiększa potencjału obronnego 
Polski. Jest wręcz odwrotnie: stworzyliśmy in-
frastrukturę, której musimy dodatkowo bro-
nić w dwóch miejscach: samego kanału z sys-
temami śluz i  mostów oraz portu w  Elblągu. 
Powiem sarkastycznie: dla obronności Polski 
większy sens miałoby zasypanie kanału i stwo-
rzenie możliwości do działania dla wojsk lą-

dowych. Kumulowanie jakichkolwiek statków 
czy okrętów na zalewie byłoby proszeniem się 
o  Pearl Harbor. Jestem przekonany, że całe to 
przedsięwzięcie jest dla Marynarki Wojennej 
bardziej kłopotem niż korzyścią. Marynarka 
potrzebuje okrętów, zdolności rozpoznania 
i  rakiet, a  nie dziury w  ziemi, jaką jest prze-
kop  – stwierdził w  rozmowie z  Wyborczą 
płk Czesław Juźwik, który – jak ujawniono kil-
ka lat temu – w latach 1983–1990 służył w Woj-
skowej Służbie Wewnętrznej. Jak widać, agen-
tura w GW wciąż ma się dobrze. A przecież nie 
ma bezpieczeństwa bez suwerenności. Tę zaś 
zyskujemy także dzięki powiększaniu prze-
strzeni naszej niezależności, zwłaszcza teraz, 
gdy chodzi o niezależność od kraju prowadzą-
cego bestialską wojnę.

Suwerenność, rozwój i bezpieczeństwo
Wbrew temu, co sączą antyrządowe media 
i  szeroko pojęta opozycja, kanał żeglugowy 
zwiększy potencjał przeładunkowy elbląskie-
go portu ponad czterokrotnie. Dziś wynosi on 
od miliona do półtora miliona tony towarów 
rocznie. Jak podkreśla dyrektor Portu Morskie-
go w Elblągu Arkadiusz Zgliński, po otwarciu 
kanału wielkość przeładunków wzrośnie do 
około 5 milionów. „Budowa kanału żeglugo-
wego przez Mierzeję Wiślaną jest powrotem 
do tradycji morskich miasta” – mówi.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną 
skróci drogę z  Zalewu Wiślanego i  portu 
w Elblągu na Bałtyk. Staniemy się wreszcie 
niezależni od Rosji, bo dotychczas to ona 
regulowała ruch jednostek przez Cieśninę 

Piławską. Prof. Dariusz Bugajski z  Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni uważa, że nowa 
droga zapewni Polsce bezpieczeństwo i su-
werenność. „Budowa tego kanału to jedyna 
szansa na uniezależnienie się od Rosji” – 
podkreśla i dodaje:

„To niezwykle istotne, aby zaopatrzenie 
jednostek wojskowych w  Polsce północno-
-wschodniej dostarczać nie przez obcią-
żone porty Trójmiasta, ale bezpośrednio 
do Elbląga”.

17 września, symbolicznie, w  83. roczni-
cę napaści Związku Sowieckiego na Polskę, 
znienawidzona przez Rosję inwestycja zo-
stała uroczyście otwarta. Tym samym za-
kończył się pierwszy etap inwestycji. I  choć 
ataki nie ustają i  wciąż usłyszeć można 
mnóstwo uwag o  niedrożności kanału dla 
dużych jednostek, jasne jest, że przed nami 
jeszcze dwa kolejne etapy: pogłębienie Zale-
wu Wiślanego i  rzeki Elbląg wraz z  dojściem 
do portu. Całość inwestycji zaplanowana jest 
na przyszły rok. Tak oto otwiera się ostatni, 
zablokowany dla Polski akwen. To moment 
historyczny i symboliczny, ważny nie tylko 
dla bezpieczeństwa i  niezależności Polski, 
nie tylko dla rozwoju regionu, lecz także 
niezwykle istotny w  kwestii rozpoznania 
politycznego. Jasno pokazuje kto, jest kim 
w  układzie medialno-politycznym i  czyje 
interesy reprezentuje.

MARZENA NYKIEL
redaktor naczelna wPolityce.pl, publicystka „Sieci”
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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Elektroniczne składanie wniosku
o upadłość konsumencką

KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH
W Polsce od 1 grudnia 2021 r. działa Kra-
jowy Rejestr Zadłużonych i w zamyśle usta-
wodawcy całe postępowanie upadłościowe 
zostało przeniesione do systemu telein-
formatycznego. Oznacza to, że wszystkie 
pisma w  postępowaniu upadłościowym, 
w  tym także sam wniosek o  ogłoszenie 
upadłości konsumenckiej, są składane 
w formie elektronicznej poprzez platformę 
internetową.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UPADŁOŚĆ  
KONSUMENCKĄ PRZEZ INTERNET?
W celu złożenia wniosku o upadłość konsu-
mencką w wersji elektronicznej należy wejść 
na stronę Portal Rejestrów Sądowych i wybrać 
zakładkę Krajowy Rejestr Zadłużonych. Skła-
danie pism jest możliwe tylko do zarejestro-
wanych użytkowników, więc jeżeli mamy 
już konto, to wybieramy zakładkę Portal 
Użytkowników Zarejestrowanych; jeżeli nie – 
to musimy najpierw utworzyć konto.

ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU  
ELEKTRONICZNIE:
1. Utworzenie konta na portalu Krajowy 

Rejestr Zadłużonych
Konto na portalu możemy utworzyć 
za pomocą profilu zaufanego albo podpisu 
elektronicznego. Jeżeli ich nie posiadamy, 
to musimy najpierw zacząć od utworzenia 
na przykład profilu zaufanego.

2. Logowanie na portalu Krajowy Rejestr 
Dłużników
Kiedy już się zalogujemy na portalu, 
będziemy mogli za jego pośrednictwem 
składać różnego rodzaju pisma do sądu. 

3. Wybranie wniosku o ogłoszenie upadłości 
dłużnika nieprowadzącego działalności 
gospodarczej 
W  pierwszej kolejności interesuje nas 
wniosek o ogłoszenie upadłości konsu-
menckiej i taki wniosek wybieramy. 

4. Wypełnienie wniosku 
W dalszej kolejności wypełniamy wnio-
sek tak, jak byłby on w wersji papierowej, 
czyli wypełniamy po kolei wszystkie pola. 
Do tak przygotowanego wniosku musimy 
również dołączyć dokumenty; w związku 
z tym, że wniosek jest składany w formie 
elektronicznej, to dołączamy skany tych 
dokumentów. Natomiast już po złożeniu 
wniosku oryginały załączonych doku-
mentów należy przesłać do sądu w wersji 
papierowej.

5. Uiszczenie opłaty od wniosku
Należy pamiętać o opłaceniu wniosku – 
można to zrobić tradycyjne (wtedy jed-
nym z skanowanych dokumentów będzie 
potwierdzenie wpłaty) lub wnieść opłatę 
internetowo za pośrednictwem portalu.

6. Podpisanie i wysłanie wniosku
Wniosek podpisujemy profilem zaufa-
nym lub kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym. W odpowiedzi dostaniemy 
potwierdzenie złożenia wniosku. Należy 
też pamiętać, że wszelka korespondencja 
z sądem będzie się odbywać za pośrednic-
twem tego portalu, więc wszelkie pisma 
z  sądu też będą przychodziły w  wersji 
elektronicznej.

CO Z OSOBAMI, KTÓRE NIE KORZYSTAJĄ 
Z KOMPUTERA I INTERNETU?
To, że ustawodawca wprowadził elek-
troniczne postępowanie upadłościowe, 
nie oznacza, że tylko w ten sposób można 
składać wniosek. Osoby wykluczone cyfrowo 
nadal mają możliwość składania wniosków 

w  formie papierowej, pod warunkiem 
że nie mają one pełnomocnika i faktycznie 
są wykluczone cyfrowo i nie potrafią korzy-
stać z Internetu i komputera. Należy jednak 
pamiętać o tym, że złożenie wniosku w wersji 
papierowej może wydłużyć całe postępowa-
nie. Związane jest to z tym, że po otrzymaniu 
przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości 
konsumenckiej w  formie papierowej pra-
cownik sądu musi taki wniosek wprowadzić 
ręcznie do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

W związku z powyższym Pani Jadwiga jako 
osoba w podeszłym wieku miała możliwość 
złożenia wniosku w formie papierowej, nato-
miast wniosek jej koleżanki, mimo że też jest 
w podeszłym wieku, musiał zostać złożony 
w formie elektronicznej, gdyż korzysta ona 
z usług kancelarii prawnej i nie można powie-
dzieć, w żaden sposób, że pełnomocnik, który 
ją reprezentuje, jest wykluczony cyfrowo.

MONIKA MARCHALEWSKA
specjalista ds. doradztwa finansowego 
i konsumenckiego w Ośrodku Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej
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Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego zgłosiła się Pani Jadwiga, która chciała 
złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Po kilku miesiącach, przy pomocy pracownika Ośrodka, 
Pani Jadwidze udało się ustalić poszczególnych wierzycieli oraz aktualne salda poszczególnych 
zobowiązań. Po dostarczeniu przez Klientkę wszystkich niezbędnych dokumentów przygotowano 
dla niej wniosek o  ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na spotkaniu, na którym Klientka 
otrzymała komplet dokumentów wraz z  instrukcją, jakie dalej kroki musi podjąć, była bardzo 
zdziwiona, że pracownik Ośrodka wydał jej wniosek w  wersji papierowej gotowy do złożenia 
we właściwym sądzie. Parę dni wcześniej rozmawiała bowiem z koleżanką, która również składała 
wniosek o  upadłość konsumencką, i  ta powiedziała jej, że teraz wnioski składa się wyłącznie 
w formie elektronicznej. W trakcie rozmowy okazało się, że taką informację jej znajoma otrzymała 
od swojego pełnomocnika z kancelarii prawnej, z której usług korzysta w tym zakresie.
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Ubezpieczenia komunikacyjne mogą nam się wydawać zbędne… do pierwszej stłuczki. 
Dopiero wówczas zdajemy sobie sprawę, że bez gwarancji ubezpieczeniowych byłoby nam 
znacznie trudniej poradzić sobie ze skutkami zaistniałego zdarzenia. Nasza ściągawka 
pomoże znaleźć właściwą drogę wśród mnogości dostępnych opcji.

W łaśnie stałeś się posiadaczem nowego samochodu 
i  musisz szybko podjąć decyzję dotyczącą 

ubezpieczenia, żeby móc wyruszyć w  podróż życia? 
A  może kończy się Twój dotychczasowy pakiet 
ubezpieczeń i szukasz najlepszej opcji jego przedłużenia? 
Na rynku jest wiele możliwości konfiguracji ubezpieczenia 
komunikacyjnego. Podpowiadamy, co zrobić, żeby 
się w  nich nie zgubić, znaleźć ofertę dopasowaną do 
własnych potrzeb i nie wydać zbyt wiele. 

OC – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
To ubezpieczenie po prostu musisz mieć, jeśli chcesz 
jeździć samochodem. Jest ono obowiązkowe i  chroni 
przed kosztami szkód, które możesz wyrządzić innym 
osobom, np. jeśli nie zdążysz wyhamować i uderzysz w tył 
poprzedzającego pojazdu, czyli popularnie wjedziesz 
komuś w  zderzak. Mogłoby się wydawać, że to może 
być nieduże uszkodzenie i nawet mógłbyś samodzielnie 
pokryć koszt zniszczeń, ale wystarczy wyobrazić sobie, że 
przez przypadek wjechałeś w najnowsze porsche… Wtedy 
koszty są już inne i wówczas doceniasz to ubezpieczenie.

Posiadanie tego ubezpieczenia może zostać zweryfikowane w trakcie 
każdej kontroli policyjnej, a  za  jego brak płacimy spore kary, więc 
warto zaraz po zakupie pojazdu wpisać w kalendarz datę zakończenia 
aktualnego okresu ochrony.

AC – AUTOCASCO 
Wróćmy do stłuczki z  najnowszym modelem porsche. Co prawda 
dzięki ubezpieczeniu OC nie musisz się już martwić o  zderzak 
porsche, jednak wciąż pozostaje kwestia zniszczonego przedniego 
zderzaka w  Twoim samochodzie. W  takiej sytuacji ratuje nas 
ubezpieczenie AC, które chroni pojazd od zniszczeń, do których 
sami doprowadziliśmy, ale także wtedy, kiedy nie możemy ustalić, 
kto zniszczył nam samochód. Ubezpieczenie AC nie dotyczy tylko 
nowych samochodów  – wiele towarzystw ubezpieczeniowych 
obejmuje ochroną również pojazdy starsze. 

– W  ramach ubezpieczenia AC w  Wiener ubezpieczamy pojazdy 
mające do 20 lat, a  w  przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia 
w Wiener – również pojazdy starsze. Dzięki formule all risk obejmujemy 
ochroną ubezpieczony samochód między innymi od skutków będących 
następstwem: zderzenia z  innym pojazdem, działania sił przyrody, 
pożaru, uszkodzenia przez zwierzęta (np.  pogryzione kable przez 
kunę), uszkodzenia przez osoby trzecie czy w  przypadku kradzieży 
pojazdu – mówi Marek Dmytryk, z firmy Wiener.

NNW – NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
Niektórzy traktują swoje samochody jak największe skarby i  dbają 
o  to, żeby nic się z  nimi nie stało. Warto jednak zadbać też o  siebie 
i  pasażerów. Ubezpieczenie NNW dotyczy życia i  zdrowia kierowcy 
oraz pasażerów  – i  zapewni wypłatę świadczenia, jeśli wypadek 
spowoduje u nich uszczerbek na zdrowiu lub nastąpi śmierć.

UBEZPIECZENIA OPON, SZYB I BAGAŻU 
Kiedy jesteśmy w  podróży, potrafią nam się przydarzyć różne 
nieprzewidziane sytuacje  – szczególnie wtedy, kiedy bardzo 
się spieszymy. Wtedy właśnie coś się psuje. Nie musi to być 
od razu wielka awaria; już małe usterki wystarczą, żeby skutecznie 
pokrzyżować nam plany. Jedną z  nich jest uszkodzone koło. 
W  tej sytuacji nie zawsze sprawdzi się zestaw naprawczy. Dlatego 
w  ramach ubezpieczenia opon ubezpieczyciel zorganizuje nam 
i  pokryje koszt wymiany koła lub kół, holowania lub  naprawy 
uszkodzonego ogumienia.

Trudno jechać z  pękniętą lub stłuczoną szybą, nawet kiedy mamy 
ładną pogodę, a  jej wymiana może generować nie tylko duży koszt, 
lecz także zająć sporo czasu.

– W ramach ubezpieczenia Auto Szyby oferujemy możliwość naprawy 
lub wymiany szyby w  przypadku jej stłuczenia lub  uszkodzenia, 
a  ochroną obejmujemy szyby przednie, tylne i  boczne. Co ważne, 
ubezpieczamy pojazdy bez względu na wiek, a szkody nie będą miały 
wpływu na wysokość składki ubezpieczenia AC  – podkreśla Marek 
Dmytryk, Wiener.

Jeśli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, to przewożone bagaże 
zazwyczaj schodzą na dalszy plan. Jednak dobrze pamiętać, 
że w  przypadku ubezpieczenia bagażu możemy otrzymać zwrot 
kosztów jego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty w wyniku wypadku, 
bez względu na to, czy przewozimy go w samochodzie, czy na bagażniku 
dachowym.

Warto więc zastanowić się nad tym, jakie ubezpieczenie jest dla nas 
najlepsze i  ze  spokojem pokonywać kolejne kilometry, nie martwiąc 
się tym, co zrobimy w  przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Oferta 
ubezpieczeń komunikacyjnych, których dystrybutorem jest 
Asekuracja sp. z o.o., dostępna jest w placówkach Stefczyk Finanse.
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Ubezpieczeniowa układanka – 
jak stworzyć zestaw idealny?
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R ozmowa telefoniczna może być nie tylko 
wymianą komunikatów słownych, lecz 

także spotkaniem twarzą w twarz. Na ekranie 
smartfona możemy przekazywać uśmiechy 
i gesty wsparcia. Niemniej październik to czas 
zbiorów w  sadach i  ogrodach, także w  popu-
larnych ogródkach działkowych czy nawet 
ze skrzynek na balkonach. Dlaczego, wprost 
z  własnej działki, nie pochwalić się naszymi 
zbiorami znajomym lub bliskim?

Tanią możliwość takiej prezentacji zapew-
nia Nowy Pakiet Pełny. To 4000 minut roz-
mów, 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 limi- 
ty usług przepadają, a więc opłaca się jak naj-
szybciej korzystać z tej oferty.

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

Pakiet Pełny można aktywować telefonicz-
nie pod numerem naszego biura telefonicznej 
obsługi: 536 699 999, którego pracownicy słu-
żą wszechstronną informacją i pomocą w uru-
chomieniu funkcji. Pakiet Pełny jest pakietem 
cyklicznym. Odnawia się sam, pod warunkiem 
posiadania środków na koncie. Najwygod-
niejszym rozwiązaniem kwestii płatności 

Poranne przymrozki nie są czymś niezwykłym o  tej porze, tak 
samo jak zimne i rzęsiste deszcze. Coraz częściej więc skrywamy się 
w domowym zaciszu… ale przecież człowiek jest istotą społeczną. 
Do normalnego funkcjonowania potrzebuje kontaktu z  innymi 
ludźmi. Jeśli nie zawsze mamy czas i  możliwości, by spotkać się 
osobiście, to mamy przecież nowe technologie. Można z nich tanio 
korzystać dzięki sieci „w naszej Rodzinie” i Kasie Stefczyka.

Za oknem szaro i mokro
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za usługi telefonii „w  naszej Rodzinie” jest 
zlecenie stałe w Kasie Stefczyka na przelew 
kwoty będącej kosztem wybranego pakietu 
na konto operatora. 

„W  naszej Rodzinie” to telefonia 
„na kartę”, nie trzeba więc podpisywać 
żadnej umowy, by korzystać z  jej usług. 
Wystarczy w  placówce Kasy Stefczyka ku-
pić starter z  nowym numerem telefonu. 
Jeśli masz już numer telefonu i  chcesz go 
przenieść do sieci „w  naszej Rodzinie”, 
to proste formalności załatwisz od ręki 
podczas jednej wizyty w  placówce Kasy. 
Wystarczy przyjść z  dowodem osobistym, 
wypełnić i podpisać wniosek o przeniesienie 
numeru, podając swoje dane (imię i  nazwi-
sko, PESEL, numer dokumentu – informacje 

te muszą być zgodne z  tymi, które podałeś 
obecnemu operatorowi przy rejestracji nu-
meru), i  określić, w  jakim terminie Twój 
numer ma zostać przeniesiony. Jeśli obecnie 
masz telefon na abonament, sprawdź, kiedy 
kończy się umowa (zwykle jest zawierana 
na 2 lata), aby  uniknąć finansowych konse-
kwencji zerwania umowy przed czasem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Czy wcześniejsza spłata kredytu 
gotówkowego się opłaca?
Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej 
zadzwonił Pan Piotr z  pytaniem: Czy wcześniejsza spłata kredytu konsu-
menckiego ma więcej korzyści czy wad?

K iedy klient bierze kredyt gotówkowy jako 
osoba fizyczna, czyli na własne potrzeby, 

które nie są związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, to należy takie zobo-
wiązanie rozumieć jako kredyt konsumencki.

CO TO JEST KREDYT KONSUMENCKI?
Umowa o kredyt konsumencki została zde-
finiowana w art. 3 ustawy o kredycie konsu-
menckim. Zgodnie z tym artykułem kredyt 
gotówkowy jest kredytem konsumencki, gdy:
•	 kwota	kredytu	nie	przekracza	255 550	zł	

albo równowartości tej kwoty w walucie 
obcej;

•	 kredyt	jest	udzielany	osobie	fizycznej,	tj.	
konsumentowi;

•	 kredyt	udzielany	jest	na	cele	niezwiązane	
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

CZY ZAWSZE MOŻLIWA JEST WCZEŚNIEJSZA 
SPŁATA KREDYTU?
Zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsu-
menckim każdy bank działający w Polsce 
musi dawać klientom możliwość wcześniej-
szej spłaty zaciągniętego zobowiązania, i to 
zarówno kredytów konsumenckich, w tym 
gotówkowych, jak i hipotecznych.

Klient po podpisaniu umowy kredytowej 
zobowiązany jest do spłaty zobowiązania 
w ratach kapitałowo-odsetkowych zgodnie 
z harmonogramem spłaty, jednak zgodnie 
z prawem może on spłacić część lub nawet 
całość swojego zobowiązania przed termi-
nem, np. kiedy otrzyma spadek lub będzie 
miał więcej gotówki.

KORZYŚCI Z WCZEŚNIEJSZEJ SPŁATY 
KREDYTU?
Zazwyczaj wcześniejsza spłata kredytu kon-
sumenckiego opłaca się – wynika to z faktu, 
że każda rata składa się z tzw. części kapi-
tałowej i części odsetkowej, a im wcześniej 
spłacimy kredyt, tym krócej będą naliczane 
odsetki. Ma to znaczenie zwłaszcza przy 
kredytach udzielanych ze zmiennym opro-
centowaniem, gdyż przy obecnie rosnących 
stopach procentowych wysokość miesięcz-
nych rat wzrasta w związku z tym, że wzrasta 
oprocentowanie kredytu. 

Główne korzyści z wcześniejszej spłaty:
•	 spłata	odsetek	w mniejszej	wysokości
•	 brak	konieczności	pilnowania	terminowej	

spłaty
•	 brak	obciążenia	finansowego
•	 brak	obciążenia	psychicznego
•	 możliwość	uzyskania	zwrotu	części	opłat	

poniesionych z góry podczas podpisywa-
nia umowy
Warto zaznaczyć, że banki mogą naliczać 

opłaty w  związku z  wcześniejszą spłatą 
zobowiązań, co jest ich tzw. rekompensatą, 
dlatego zanim zdecydujemy się na wcześniej-
szą spłatę kredytu warto sprawdzić zapisy 
w tym zakresie w naszej umowie kredytowej. 
Ustawa o kredycie konsumenckim wprowa-
dza jednak ograniczenie w zakresie pobiera-
nia od klientów opłat za wcześniejszą spłatę. 
Art. 50 tej ustawy mówi o tym, że bank może 
pobrać taką opłatę, jeżeli łącznie spełnione 
zostały dwa warunki:
•	 spłata	przypada	na	okres,	w którym	stopa	

oprocentowania kredytu jest stała;
•	 kwota	spłacanego	w okresie	dwunastu	

kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż 

trzykrotność przeciętnego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw, z grudnia 
roku poprzedzającego rok spłaty kredytu.

ZWROT KOSZTÓW PRZY WCZEŚNIEJSZEJ 
SPŁACIE KREDYTU
Zgodnie z  art. 49 ust. 1 ustawy o  kredy-
cie konsumenckim „w przypadku spłaty 
całości kredytu przed terminem określo-
nym w umowie całkowity koszt kredytu 
ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą 
okresu, o który skrócono czas obowiązywa-
nia umowy, chociażby konsument poniósł 
je przed tą spłatą”.

Oznacza to, że przy wcześniejszej spłacie 
konsumentowi przysługuje proporcjonalny 
zwrot m.in. kosztów prowizji oraz ubezpie-
czenia (jeżeli zostało opłacone z góry za cały 
okres kredytowania).

MONIKA MARCHALEWSKA
specjalista ds. doradztwa finansowego
i konsumenckiego w Ośrodku Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego
w Białej Podlaskiej
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Karta na zakupy
w Biedronce

krzyżówka – trenuj swoje szare komórki!

bezpłatna gazeta członków  
kasy stefczyka oraz skef

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

www.kasystefczyka.pl 
www.stefczyk.info 

tel. 801 600 100
redaktor naczelny:  

Jadwiga Bogdanowicz
redaktor zarządzający:  

Łukasz Wróblewski
korekta: Bogumiła Kamola

kierownik produkcji:  
Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

studio: Jacek Łaski
wydawca:  
Apella S.A. 

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

Wszystkich zainteresowanych gimnastyką mózgu zachęcamy do udziału w naszym Konkursie Krzy-
żówkowym. Co miesiąc w „Czasie Stefczyka” publikujemy nową krzyżówkę oraz zadanie konkursowe. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy:
•	 rozwiązać krzyżówkę; 
•	 udzielić odpowiedzi na podane zadanie (pyta-

nie) konkursowe;
•	 wypełnić poniższy formularz zgłosze-

niowy (jest on dostępny także na stronie  
www.kasastefczyka.pl/konkursy);

•	 przesłać rozwiązanie krzyżówki wraz z odpo-
wiedzią na zadanie (pytanie) konkursowe na 
formularzu zgłoszeniowym.
Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna 

składać się maksymalnie z 300 słów. Zgłoszenia 
można przysyłać w wybrany przez siebie sposób:
•	 listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej – 

na adres: 
Apella S.A.

ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia
•	 elektronicznie – na adres: konkurs@apella.com.pl. 
W przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej 
należy przesłać zdjęcie uzupełnionego formularza 

wraz z rozwiązaniem krzyżówki oraz odpowiedzią 
na pytanie konkursowe. W treści e-maila należy 
wskazać, że dotyczy on zgłoszenia do Konkursu 
Krzyżówkowego i podać odpowiedni nr wydania 
„Czasu Stefczyka”. 
W październiku zadanie konkursowe brzmi: 

Opisz swój sposób na jesienne 
porządki w finansach

Na Twoje zgłoszenie czekamy w  dniach 
1–31.10.2022 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 206: Marianna Elak – Wyszków, 
Anna Nowicka – Tuchola, Teresa Pater – Kozie-
nice. 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



prowizji
Połącz swoje raty i płać jedną! 

Wybierz wygodę!

Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indy-
widualnej 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)

RRSO: 
11,52%
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