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W powszechnym odbiorze historia 
ziem polskich przed średniowieczem 
jest niegodna do chwalenia się 
światu – to błąd  22

Makroregion Północny Stefczyk 
Finanse przystąpił do największej 
na północy Polski organizacji 
zrzeszającej przedsiębiorców  5

Również ukraińskie dzieci 
poszły we wrześniu do 
szkoły – o wyprawki szkolne 
zadbała Kasa Stefczyka  2

 gwarancja bezpieczeństwa na zmienne czasy
Niezmienna rata –

Szczegóły 
na str. 3prowizji

Szczegóły 
na str. 3

Inflacja i rosnące stopy procentowe wpływają 
niekorzystnie na wysokość rat posiadanych pożyczek. 
Co więc warto zrobić w tej sytuacji? Przede wszystkim 
uporządkować swoje finanse, a pomocna w tym będzie 
Pożyczka Fit (RRSO: 11,52%), którą możesz wziąć już teraz, 
a spłacać dopiero po Nowym Roku. 
Pożyczka Fit to dobry wybór: została uznana 
za najlepszą ofertęw „Rankingu kredytów 
konsolidacyjnych: październik 2022” 
portalu Comperia.pl.

Przejmij kontrolę nad swoimi finansami, 
a raty zbijaj razem z Kasą Stefczyka

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 16.08.2022 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 83 840 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania  
dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 0 zł/0%, opłatą za dwa przelewy: 160 zł) wynosi 10,90%. Rzeczywista roczna 
stopa oprocentowania (RSSO): 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.
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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
mamy przede wszystkim nasze polskie, narodo-
we obowiązki, jednak nasi Pracownicy i Członko-
wie mają serca otwarte na każdą ludzką niedolę. 
Gościmy w Polsce blisko 2 miliony ukraińskich matek 
z dziećmi oraz sierot, których rodzice zginęli m.in. 
w wyniku bombardowań prowadzonych przez Rosję. 
To milion dzieci, które zaczęły edukację w polskich 
szkołach. Ich matki dopiero układają sobie życie 
w nowej rzeczywistości. Nic dziwnego, że problemem 
może być kupno podręczników, zeszytów i przyborów 
szkolnych. Pomogła im Kasa Stefczyka. Z okazji jubi-
leuszu 25-lecia Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji 
Finansowej zaprosiło wszystkich Członków do udzia-
łu w wyjątkowym konkursie. W tym numerze „Cza-
su Stefczyka” przedstawiamy laureatów pierwszego 
i drugiego miejsca. Przedstawili oni swoje rozumienie 
pojęcia solidarności narodowej. Jeden z nich napi-
sał, że solidarność narodowa to największy przejaw 
patriotyzmu. Nie ma lepszego kultywowania tak poj-
mowanej solidarności narodowej, jak propagowanie 
bogactwa dziejów ziemi ojczystej. Tegoroczne znale-
zisko polskich archeologów jest ponaddwukrotnie 
rozleglejsze i o tysiąclecie starsze od słynnego an-
gielskiego Stonehenge. Wielka konstrukcja ze skał 
dolomitowych ma 100 m średnicy i może pochodzić 
sprzed 5,5 tys. lat, czyli była współczesna budowlom 
starożytnych Sumerów. Cudze chwalicie, a sami nie 
wiecie, co posiadacie…

liczby Kasy Stefczyka

7 320 000 000 zł
depozyty

6 100 000 000 zł
pożyczki

7 780 000 000 zł
aktywa

360
placówki

841 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA WRZESIEŃ 2022 ROKU

Pomagamy 
Ukrainie

O d 24 lutego 2022 r., czyli dnia 
początku agresji Rosji, przez gra-

nicę polsko-ukraińską przybyło już 7,051 
mln osób uciekających przed wojną. 
Jak podaje Straż Graniczna, to głównie 
kobiety i dzieci. (…) Łącznie od 24 lutego 
na Ukrainę wróciło ponad 5,254 mln 
osób” – czytaliśmy 16 października 2022 r. 
na portalu 300gospodarka.pl. Oznacza to, 
że obecnie gościmy w Polsce blisko 2 mln 
ukraińskich matek z dziećmi oraz dzieci, 
których rodzice zginęli m.in. w wyniku 
bombardowań ukraińskich miast i wsi 
prowadzonych przez Rosję. To  z  kolei 
oznacza co najmniej milion dzieci, które 

z  początkiem roku szkolnego zaczęły 
edukację w polskich szkołach. Ich matki 
dopiero układają sobie życie w nowej rze-
czywistości. Nic dziwnego, że problemem 
może być kupno podręczników, zeszytów 
i przyborów szkolnych.

– Tak, to był impuls. Dowiedzieliśmy 
się o grupie dzieci, które będąc w trud-
nej sytuacji związanej z wojną, nie mają 
podstawowych przyborów szkolnych. 
Stale pomagamy, bez względu na czas. Już 
następnego dnia byliśmy u nich, zawieźli-
śmy im wyprawki szkolne – mówi Krzysz-
tof Pietrowicz, dyrektor Departamentu 
Produktów w Kasie Stefczyka.

Od niemal 250 dni trwa brutalna inwazja Rosji  
na Ukrainę. Wiele matek z dziećmi znalazło na pol- 
skiej ziemi schronienie przed wojną. Jednak trze-
ba żyć dalej. Również ukraińskie dzieci poszły  
we wrześniu do szkoły. Potrzebne im były wy-
prawki szkolne. Zadbała o to Kasa Stefczyka.

 Krzysztof Pietrowicz, dyrektor Departamentu Produktów w Kasie Stefczyka, przekazuje 
przedstawicielowi Caritas w Stalowej Woli Ireneuszowi Świętemu pomoc dla ukraińskich dzieci 
będących pod opieką ośrodka
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RRSO: 
11,52%

prowizji
Połącz swoje raty i płać jedną! 

Wybierz wygodę!

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

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

Pożyczka Fit to nie tylko lekka rata:
•	0 zł prowizji
•	konkurencyjne, niskie RRSO: 11,52%,
•	jedna rata w miesiącu zamiast wielu
•	weź teraz, a spłacaj po Nowym Roku – 

możliwość spłaty pierwszej raty nawet 
za 60 dni od podpisania umowy!

•	najlepszy kredyt konsolidacyjny 
wg rankingu Comperia.pl z października 
2022 r.

Inflacja i rosnące stopy procentowe wpływają niekorzystnie na wysokość rat posiadanych pożyczek. Co więc warto 
zrobić w tej sytuacji? Przede wszystkim uporządkować swoje finanse, a pomocna w tym będzie Pożyczka Fit (RRSO: 
11,52%), którą możesz wziąć już teraz, a spłacać dopiero po Nowym Roku. Pożyczka Fit to dobry wybór: została 
uznana za najlepszą ofertę w „Rankingu kredytów konsolidacyjnych: październik 2022” portalu Comperia.pl.

D o uporządkowania swoich finansów warto 
się przygotować. Od czego zacząć? Od 

dokładnego poznania dochodów oraz kwoty 
wydatków miesięcznych. Nie wahaj się również 
poświęcać czas na przejrzenie swoich umów 
i poszukanie oszczędności. Płać swoje rachunki 
w terminie, by uniknąć niepotrzebnych kar. 
Pamiętaj także, żeby spłacić w wyznaczonym 
czasie swoje zobowiązania finansowe, gdyż 
w dobie rosnących stóp procentowych to na 
odsetkach tracisz cenny kapitał. Przyjrzyj się 
zaciągniętym pożyczkom oraz kredytom. Przy 
wielu zobowiązaniach kontrola terminowości 
spłat to nie lada wyzwanie.

Rozwiązaniem, które zapewni spokojny sen, 
może być konsolidacja. Jest to dobre rozwiąza-
nie dla osób, które chcą zadbać o swoją wygodę 
i komfort w spłacie zobowiązań. Pożyczka Fit 
(RRSO: 11,52%) z prowizją 0 zł od Kasy Stef-
czyka połączy Twoje raty w jedną, co w prosty 
i jasny sposób pozwoli na ich uporządkowanie 

Przejmij kontrolę nad swoimi finansami,
a raty zbijaj razem z Kasą Stefczyka

i uregulowanie. Umożliwia ona spłatę zobowią-
zań zaciągniętych w innych instytucjach finan-
sowych, m.in. pożyczek gotówkowych, ratalnych, 
kredytów samochodowych, kart kredytowych, 
kredytów w rachunku płatniczym czy debetów 
w  rachunku osobistym. Dzięki Pożyczce Fit 
dotychczasowe zobowiązania w kilku instytu-
cjach finansowych połączone zostaną w jedno 
w Kasie Stefczyka, a nowa rata miesięczna może 
być mniejsza niż suma dotychczasowych rat. 

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

Koszt połączenia wg taryfy operatora. 
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowią-
zań zaciągniętych wyłącznie w innych instytu-
cjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy 
od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 

Przykład reprezentatywny z dnia 16.08.2022 r. 
dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu 

wynosi 83 840 zł. Zmienna roczna stopa opro-
centowania 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 
(RSSO): 11,52%. Czas obowiązywania umowy – 
107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 
1231,11 zł oraz ostatnia, 107. rata: 1231,35 zł. Cał-
kowita kwota do zapłaty: 131 729,01 zł, w tym 
odsetki: 47 729,01 zł.
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Nasi laureaci
Zapraszamy naszych Czytelników do zabawy związanej z Konkursem Krzyżówkowym. 
Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć hasło oraz wykonać zadanie konkurso-
we. Co miesiąc do wygrania w konkursie są trzy karty podarunkowe o wartości 50 zł 
na zakupy w sklepach Biedronka. Przedstawiamy kolejnych laureatów i ich prace.

 GDYNIA. Pani Anna Wilk wykonała zadanie w Konkursie Krzyżówkowym, 
które brzmiało: „Napisz, na co lubisz przeznaczać zaoszczędzone pieniądze”. 
Nagrodę odebrała w placówce partnerskiej mieszczącej się przy  
ul. Sikorskiego 59C w Głownie. 

W dzisiejszych czasach dość trudno zaoszczędzić. Z każdej strony uderza 
w nas drożyzna. Mimo wszystko warto próbować odłożyć choć małą sumę 
każdego miesiąca. Gdy tylko jest to możliwe, za „zaskórniaki” kupuję 
prezenty dla swoich bliskich. Nic nie daje takiej satysfakcji jak szczera 
radość bliskiej osoby.

 KĘTY. Pani Jadwiga Żuławska wykonała zadanie w Konkursie 
Krzyżówkowym, które brzmiało: „Opisz wymarzony sposób na spędzenie 
majówki”. Nagrodę odebrała w placówce mieszczącej się przy ul. Rynek 11 
w Kętach.

Chciałabym wspólnie z całą rodziną wybrać się na spływ Dunajcem. 
Podziwiać piękno polskich gór wiosną, gdy cała przyroda budzi się 
z zimowego snu.
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We wrześniu Makroregion Północny Stefczyk Finanse przystąpił do największej na 
północy Polski organizacji zrzeszającej  przedsiębiorców – „Pracodawcy Pomorza”. 
Przystąpienie do organizacji zrzeszającej blisko 1000 przedsiębiorstw zatrudniających 
w sumie 150 tys. osób to szansa dla Kasy Stefczyka na dotarcie z ofertą usług 
finansowych do szerokiego kręgu potencjalnych Klientów, przyszłych Członków Kasy. 
Udział w działaniach organizacji, takich jak spotkania z przedsiębiorcami, webinaria, 
dzielenie się wiedzą na temat Kasy w mediach społecznościowych, to najważniejsze 
kierunki działań makroregionu.

– Jak długo działa organizacja i jaki jest jej cel 
funkcjonowania?
– „Pracodawcy Pomorza” prowadzą działalność 
nieprzerwanie od 1991 r., jako jedna z najwięk-
szych i  najstarszych organizacji pracodaw-
ców w Polsce. Działamy na rzecz długofalo-
wego, dynamicznego rozwoju gospodarczego 
regionu, uwzględniając bieżące, zróżnicowane 
potrzeby podmiotów zrzeszonych w naszej 
organizacji. Wiodącym celem jest obrona 
interesów pracodawców, reprezentowanie ich 
wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej 
oraz instytucji nadzorujących oraz kontrolują-
cych przedsiębiorstwa. Dbamy o utrzymanie 
poprawnych stosunków w relacji pracodawca-
-pracobiorca. Według naszych informacji 
jesteśmy największym w Polsce regionalnym 
związkiem pracodawców. Zrzeszamy blisko 
1000 przedsiębiorstw o bardzo zróżnicowanym 
profilu działalności. W grupie tej znajduje się 
szeroka reprezentacja MŚP z niemalże wszyst-
kich branż, ale i wielkie koncerny, w tym pod-
mioty zagraniczne. Wśród członków organiza-
cji znaleźć można też uczelnie wyższe, szkoły, 
instytucje kulturalne. Naszą działalność finan-
sujemy ze składek członkowskich.

– Czym zajmuje się organizacja?
– Z tytułu uprawnień ustawowych oraz wypeł-
niając zapisy statutowe, jesteśmy partnerem 
w dialogu społecznym z organizacjami związ-
ków zawodowych oraz administracją rządową 
i samorządową. Mamy wpływ na kreowanie 
prawa oraz strategicznych dokumentów 
polityk regionalnych i krajowych. Ponieważ 
posiadamy status organizacji reprezentatyw-
nej, nasz wpływ na ustawodawstwo, w ramach 
konsultacji społecznych, jest bezpośredni. 
Dużą pomoc w  tym procederze daje nam 
organizacja Konfederacja Lewiatan, w któ-
rej „Pracodawcy Pomorza” są zrzeszeni. Aby 
usprawnić i poszerzyć zakres bieżąco koor-
dynowanych działań, powołujemy pełno-
mocników i doradców wspierających zarząd 
organizacji. Nasi członkowie zasiadają m.in. 
w  Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecz-
nego, w Wojewódzkiej i Powiatowych Radach 

Stefczyk Finanse
podjął współpracę
z „Pracodawcami Pomorza”
Rozmawiamy z  Tomaszem Limonem, prezesem zarządu 
i  dyrektorem zarządzającym „Pracodawców Pomorza”, 
który przybliża naszym Czytelnikom działalność tej naj-
większej i najstarszej organizacji pracodawców.

Rynku Pracy, w Komitetach Monitorujących 
i Sterujących Programami Operacyjnymi oraz 
biorą aktywny udział w większości wydarzeń 
gospodarczych w kraju i regionie. Posiadamy 
doświadczenie w  prowadzeniu negocjacji 
i mediacji z partnerami społecznymi w imie-
niu naszych członków. Współpracujemy ze 
związkami zawodowymi oraz innymi orga-
nizacjami pracodawców. Od lat podejmujemy 
działania na rzecz wzmocnienia synergicznej 
współpracy pomiędzy biznesem a nauką.

– Dlaczego warto przystąpić do „Pracodawców 
Pomorza”? 
– Każdy podmiot przystępujący do naszej orga-
nizacji uzyskuje możliwość wsparcia w kontak-
tach biznesowych, prezentacji oferty w naszych 
kanałach informacyjnych obfitujących 
w istotne komunikaty ekonomiczne i oferty 
gospodarcze. Cyklicznie oferujemy spotkania 
z doradcami o różnych profilach specjalizacji, 
m.in. prawnym, ekonomiczno-podatkowym, 
marketingowym, eksportowym. Dostarczamy 
informacje o planowanych i wprowadzanych 
zmianach prawa w Polsce i Unii Europejskiej. 
Umożliwiamy zapoznanie się z nowymi prze-
pisami i ich urzędowymi interpretacjami. Zrze-
szone podmioty mogą liczyć na wsparcie przed 
organami administracji publicznej i samorzą-
dowej oraz w instytucjach takich jak na przy-
kład: ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa 
Administracja Skarbowa, urzędy miast i gmin. 
Organizujemy rozmaite wydarzenia biznesowe. 
Przez lata zrealizowaliśmy setki – cieszących się 
dużą frekwencją – specjalistycznych konferen-
cji, seminariów, debat i spotkań z ekspertami 
w województwie pomorskim. Z powodzeniem 
wprowadzamy cykliczne projekty o charak-
terze networkingowym, promując mniej for-
malne wydarzenia służące budowaniu trwałych 
i wartościowych relacji biznesowych. Nawet 
w pandemicznym roku 2021 w organizowa-
nych przez nas webinariach uczestniczyło bli-
sko 2 tys. osób. Informowanie o wydarzeniach 
oraz rejestracja na nie ułatwia nasza dedyko-
wana aplikacja mobilna, jak również specjalny 
system szybkiej rejestracji internetowej. Warto 
śledzić nasze kanały społecznościowe – Face-
book i LinkedIn. Ponadto patronujemy dobrze 
rokującym inicjatywom oraz projektom pro-
biznesowym w regionie i nie tylko. Kładziemy 
szczególny nacisk na przestrzeganie i rozwój 
strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, 
partycypując w dedykowanych im projektach 
regionalnych i krajowych.
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Jubileuszowy konkurs 
25-lecie SKEF
Z okazji jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 
zaprosiło wszystkich Członków do udziału w wyjątkowym konkursie, w któ-
rym można było zdobyć atrakcyjne nagrody. W tym numerze „Czasu Stefczy-
ka” przedstawiamy laureatów pierwszego i drugiego miejsca. Gratulujemy!

Z adaniem uczestników konkursu było udzielenie pisemnej odpo-
wiedzi na pytanie zamieszczone na kuponie konkursowym: 

„W nawiązaniu do obecnie panującej sytuacji na świecie, za naszą 

wschodnią granicą, podziel się swoją refleksją, czym jest dla Cie-
bie solidarność narodowa”. Należało też rozwiązać dwie krzyżówki 
i zapisać dwuczłonowe hasło.

W ostatnich latach dosyć często wspomina 
się chińskie, negatywne życzenie: „Obyś żył 
w ciekawych czasach”. Niestety, możemy po-
wiedzieć, że widzimy na świecie jego realiza-
cję. Pandemia Covid-19 i jej następstwa były 
czarnym łabędziem, o  którym pisał Taleb. 
Nikt nie spodziewał się, że z  dnia na dzień 
zostanie ograniczony kontakt z  bliskimi, 
wyjścia do szkoły, sklepu, kościoła. Wów-
czas solidarność polegała na pomaganiu 
starszym, osobom obarczonym ryzykiem 
choroby. Pomoc była wyrażana na przykład 
poprzez zrobienie zakupów, rozmowę tele-
foniczną, wsparcie psychiczne. 

Po 2 latach, gdy można było powiedzieć, 
że pandemia jest w  odwrocie, wracamy do 
społecznej „homeostazy”; nasi sąsiedzi zza 
wschodniej granicy padli ofiarą rosyjskiej 
agresji. Pomimo wcześniejszych spekulacji geopolityków, że taki 
scenariusz jest możliwy, niewielu wierzyło, że w XXI wieku może 
dojść do napaści zbrojnej i wojny na dużą skalę. Rosyjska agre-
sja pozbawiła życia wielu obrońców Ukrainy, a  codzienność jej 
mieszkańców już nigdy nie będzie taka sama. W mojej opinii w tym 
trudnym czasie solidarność narodowa Polaków wobec Ukraińców 
została wypełniona wzorowo, na niezliczone ilości sposobów. Ty-
siące Polaków jeździ na wschodnią granicę, umożliwiając tym sa-
mym podróż uciekającym Ukraińcom na zachód, aby znaleźć azyl. 
Wielu z nich zostało przyjętych do polskich domów. Szkoły, hale 
sportowe i wiele innych miejsc były i są w taki sposób przeorgani-
zowane, aby duża liczba potrzebujących mogła znaleźć bezpiecz-
ne schronienie. Uchodźcy otrzymali również wyżywienie. Dodat-
kowo Ukraińcy mają zapewnione wsparcie finansowe. Powstały 
również oddolne inicjatywy mające na celu zebranie potrzebnych 
rzeczy oraz funduszy dla Ukraińców w Polsce i na wojnie. Polska 
otworzyła również swoje serce w  kwestii edukacji i  opieki zdro-
wotnej. Limit liczby uczniów w klasach został podwyższony. Dzie-

ci mają zapewnioną opiekę psychologa, 
adaptację w  placówce razem z  rodzicem. 
Zostały zorganizowane ogromne akcje 
zbierania artykułów niezbędnych do życia 
dla uchodźców. Polacy odbyli spotkania 
z  setkami tysięcy indywidualnych historii. 
Dzięki temu pomagali im również psychicz-
nie. Dawali przestrzeń do rozmowy, wysłu-
chania. Dodatkowo w  geście solidarności 
narodowej wielu Polaków zrezygnowało 
z kupna produktów, których producenci nie 
sprzeciwiali się atakowi Rosji na niewinnych 
Ukraińców. Takich przykładów solidarności 
narodowej możemy znaleźć jeszcze więcej. 
Są to uczynki miłosierdzia, wykonywane 
pomimo niezagojonych ran. Nie oznacza to, 
że powinniśmy zapomnieć o Wołyniu, prze-
szłych konfliktach. W  dzisiejszej sytuacji 

ochrona ludzkiego życia przed oprawcami jest jednak jedynym 
słusznym zachowaniem, pomimo okrucieństw historycznie nam 
znanych. Wojna trwa już prawie pół roku. Zachowanie solidarno-
ści jest w tym przypadku maratonem, a nie sprintem. Nie możemy 
zwolnić, ponieważ meta znajduje się wciąż przed nami. Trudna 
sytuacja pokazała altruizm Polaków. Zjednoczyliśmy się, solida-
ryzując się z Ukraińcami. Pomoc była niesiona przez wiele osób, 
na niezliczone sposoby. W zabieganym, zglobalizowanym świecie 
na nowo dostrzegliśmy najważniejsze wartości i  zaczęliśmy żyć 
bardziej ze sobą niż obok siebie. Cytując arcybiskupa Ihora Isi-
chenko, emerytowanego prawosławnego duchownego z Charko-
wa, „wojna stałą się wstrząsem, który przez ból, cierpienie, ujaw-
nienie się słabości, których nie zauważyliśmy, pomaga odkryć 
siebie. Pomaga także dostrzec własną siłę i zdolność do obrony”.

Można dodać, że aktualna sytuacja pozwala zauważyć nie-
zwykłą solidarność narodową Polaków z  Ukraińcami, bowiem 
słuszne jest powiedzenie, że „prawdziwych przyjaciół poznaje się 
w biedzie”. 

Piotr Nowakowski z miejscowości Dzierzgowo (woj. mazowieckie), który jest Członkiem 
Kasy Stefczyka, zajął pierwsze miejsce i zdobył główną nagrodę w postaci bonów poda-
runkowych o wartości 2000 zł.
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„Obyś żył w ciekawych czasach”. To słyn- 
ne starożytne błogosławieństwo. Jak 
się jednak okazuje, powiedzenie to ma 
swoją genezę nie w  starożytnych Chi-
nach, a w XIX-wiecznej Anglii. Ma rów-
nież pejoratywne znaczenie, gdyż jest 
swego rodzaju przekleństwem, zwróce-
niem uwagi na niestabilne i  nieprzewi-
dywalne czasy, pełne niepokoju, który 
towarzyszy naszemu codziennemu ży-
ciu. W dodatku otaczający nas zewsząd 
natłok bodźców i  chaos informacyjny 
sprawiają, że z  coraz większą troską 
i  nieufnością patrzymy w  przyszłość. 
Przyszłość nie tylko nas samych, ale 
przede wszystkim naszych rodzin i bli-
skich.

Pandemia koronawirusa, a także idą-
cy w ślad za nią kryzys gospodarczy to wyzwania, na które więk-
szość z nas nie była gotowa. Do tej pory żyliśmy we względnie sta-
bilnym otoczeniu, ale wydaje się, że los z nas zakpił kolejny raz 
i niemal natychmiast po długo wyczekiwanym pokonaniu pandemii 
zesłał wojnę za naszą wschodnią granicę.

Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że wojnę i jej wszechobecny 
tragizm możemy niemal poczuć na wyciągnięcie ręki. To już nie jest 
po prostu „ciekawostka” o  jakimś konflikcie zbrojnym na drugim 
końcu świata. Dramat rozgrywa się u naszych sąsiadów, naszych 
braci zza wschodniej granicy, dzięki najnowszym technologiom 
również na naszych oczach, a zaistniała sytuacja to przede wszyst-
kim wielka próba dla nas jako narodu i jako społeczeństwa.

Czym zatem dla mnie jest solidarność narodowa? Pozwolę sobie 
zacząć od tego, czym dla mnie jest naród. Definicja mówi, że naród 
to trwała, ukształtowana historią, językiem, kulturą i terytorium 
wspólnota ludzi. Według mnie wszystkie te czynniki byłyby osob-
nymi ogniwami, gdyby nie spajały je ze sobą wyznawane wartości, 
które są jak więzi utrzymujące wspólnotę, naród. Wspólnota bez 

odpowiedniego spoiwa, bez miłości do 
ojczyzny, bez świadomości jej tradycji, 
historii i kultury jest z góry skazana na 
wyginięcie. Natomiast dzięki tym czyn-
nikom jest w  stanie przetrwać nawet 
najgorsze dzieje w  historii, jak Rzecz-
pospolita w czasie zaborów czy II wojny 
światowej. 

Solidarność narodowa to dla mnie 
pojęcie, które odbieram w  dwójnasób. 
Przede wszystkim to największy prze-
jaw patriotyzmu. Patriotyzmu, czyli 
nie tylko umiłowania i  przywiązania 
do własnej ojczyzny i narodu czy posta-
wy obronnej w  momentach zagrożenia, 
ale również pomocy i  szacunku dla in-
nego rodaka, bliźniego, współdziałanie 
ponad wszelkimi podziałami dla dobra 

ojczyzny, nie bacząc na partykularne interesy lub odmienność po-
glądów, rasy czy orientacji.

Solidarność narodowa dla mnie to również wsparcie dla potrze-
bujących i  uciekających z  ogarniętego wojną kraju mieszkańców 
Ukrainy. Kto jak kto, ale nasz kraj zna cierpienie wojny jak mało 
który. I to właśnie my, Polacy, pokazaliśmy, że odrzucając na bok 
wszelkie waśnie i podziały, potrafimy się zjednoczyć i dzięki soli-
darności kolejny raz dać przykład na cały świat, jak bezinteresow-
ną dobrocią i wsparciem dla naszych braci z Ukrainy zdaliśmy eg-
zamin na człowieczeństwo, które kolejny raz zostało wystawione 
na próbę. 

Tak jak mówił Prymas Tysiąclecia, Błogosławiony Kardynał 
Stefan Wyszyński, „z drobiazgów życiowych, wykonanych wielkim 
sercem powstaje wielkość człowieka”.

Polacy dzięki solidarności narodowej w trudnym czasie kolejny 
raz pokazali, że wielkość ich serc nie ma granic. To świadectwo do-
broci idealnie współgra z naukami św. Pawła z  listu do Rzymian, 
które mówi, żeby „nie dać zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać”.

Maciej Boba z miejscowości Bielsko-Biała (woj. śląskie), który jest Członkiem Kasy Stef-
czyka, zajął drugie miejsce i zdobył nagrodę w postaci bonów podarunkowych o warto-
ści 1500 zł.
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S kładamy wielkie podziękowania 
wszystkim osobom zaangażowanym 

w przeprowadzenie tej zbiórki, a zwłaszcza 
pracownikom oddziałów Kasy Stefczyka, 
którzy jako wolontariusze sprawowali pie-
czę nad wystawionymi w placówkach skar-
bonkami, do których można było składać 
datki.

Dzięki hojności i wsparciu akcji przez 
darczyńców, głównie Członków SKEF i Kasy 
Stefczyka, w 2022 roku udało się zebrać 

kwotę 14  251,22  zł. Środki te pozwoliły 
na obdarowanie podopiecznych z dwóch 
domów dziecka: Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej Lipowy Zakątek w Radym-
nie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowaw-
czej Dom pod Lipami w Radymnie.

W dniu 6 października 2022 r. zakupione 
dary w postaci sprzętu komputerowego oraz 
gier edukacyjnych dla dzieci zostały prze-
kazane do Placówek Opiekuńczo-Wycho-
wawczych w  Radymnie przez Katarzynę 
Adamczyk-Pytlik – przedstawiciela SKEF 
oraz Annę Brodalę – pełnomocnika Kasy 
Stefczyka.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finan-
sowej w imieniu własnym oraz wszystkich 
obdarowanych dzieci składa serdeczne 
podziękowania wszystkim darczyńcom za 
dotychczasowe wsparcie akcji i dokonane 
wpłaty. 

W  najbliższym czasie rozpocznie się 
kolejna zbiórka „Skarbonka”, do udziału 
w której serdecznie zachęcamy. Liczymy, 
że przy wsparciu Członków SKEF oraz 
Kasy Stefczyka uda się nam zebrać jeszcze 
więcej środków, które pozwolą na wspar-
cie podopiecznych z  kolejnych domów 
dziecka.

Zakończenie kolejnej zbiórki 
publicznej „Skarbonka”
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 17 lat wraz 
z Kasą Stefczyka wspiera podopiecznych z domów dziecka, organizu-
jąc zbiórkę publiczną „Skarbonka”. Jak co roku zbiórka została prze-
prowadzona wraz z partnerami SKEF: Spółdzielczą Kasą Oszczędno-
ściowo-Kredytową im. F. Stefczyka oraz Stefczyk Finanse.
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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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150 zł
Zyskaj nawet

zwrotu co miesiąc! 

Płać kartą Visa za zakupy
Kupujesz i zyskujesz

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

Spełnij warunki promocji „KASA WRACA II Edycja”, obowiązującej od 31.01.2020 r. do odwołania. Szczegóły w regulaminie dostępnym 
w placówkach oraz na kasastefczyka.pl. Karta oznacza debetową, zbliżeniową kartę płatniczą. 

#16813 STEFCZYK CS_201_M Kasa Wraca_2020  prasa 205 x 290 +3 spad [AD2] — v2.indd   1 20.10.2022   11:22:32



 AKTUALNOŚCI

WWW.KASASTEFCZYKA.PLCZAS STEFCZYKA12

W trosce o utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z chęci informowania Członków o bieżą-
cej sytuacji w Kasie Stefczyka oraz zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka przedstawia infor-
mację dotyczącą działań Zarządu Kasy we wrześniu 2022 roku.

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie

We wrześniu posiedzenia Zarządu 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
odbyły się cztery razy:
– 6 września,
– 13 września,
– 20 września,
– 27 września.
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) Sytuacji w  placówkach sprzedażo-
wych z  uwzględnieniem aspektu 
dotyczącego budowania i umacnia-
nia więzi członkowskiej, a także jesz-
cze lepszego reagowania na potrzeby 
Członków Kasy:
 ○ Rozpoczęła się kolejna edycja Kon-
kursu Stypendialnego, organizowa-
nego przez Kasę Stefczyka, której 
partnerem jest Stowarzyszenie Krze-
wienia Edukacji Finansowej. Konkurs 
skierowany do uczniów i studentów 
wyróżniających się dobrymi wyni-
kami w nauce, a ponadto zaangażo-
wanych w  dodatkową działalność. 
Przyznajemy stypendia nie tylko za 
wysokie oceny, lecz także za aktyw-
ność w obszarze sportu, sztuki, nauki 
czy też działalność charytatywną lub 
na rzecz lokalnej społeczności.

Udział w Konkursie mogą wziąć:
 Duczniowie szkół podstawowych (klasy 
VII, VIII) i średnich, którzy są Człon-
kami Kasy Stefczyka lub których przy-
najmniej jeden z rodziców bądź opie-
kunów prawnych jest Członkiem Kasy 
Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy, 
licząc wstecz od dnia 22.09.2022 r. (tj. 
przynajmniej od dnia 22.03.2022 r.);

 Duczniowie szkół wyższych, którzy 
pozostają Członkami Kasy Stefczyka.

Fundatorem stypendiów jest Fundacja 
im. Franciszka Stefczyka. Stypendia 
wynoszą 250 zł brutto miesięcznie dla 
uczniów szkół podstawowych (klasa 
VII i VIII) i średnich oraz 350 zł brutto 
miesięcznie dla studentów.
b) Działań marketingowych i inicjatyw 

z  zakresu działalności społecznej 
i oświatowo-kulturalnej oraz współ-
działania w tym celu z organizacjami 
społecznymi:
 ○ kwartalne wsparcie domów dziecka;
 ○ kwartalne wsparcie leczenia i reha-
bilitacji osób niepełnosprawnych 
oraz w  trudnej sytuacji życiowej 
i materialnej;

 ○ wsparcie finansowe koncertu cha-
rytatywnego organizowanego przez 
Stowarzyszenie Dzieci Chirurgicznie 
Chorym; koncert odbędzie się 28 paź-
dziernika 2022 roku.

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

nolitych wzorów następujących 
druków:
 D formularz informacyjny I  doty-
czący kredytu hipotecznego z niskim 
wkładem,
 D formularz informacyjny I dotyczący 
kredytu hipotecznego,
 Dumowa kredytu hipotecznego,
 Dumowa kredytu wysokokwotowego 
zabezpieczonego hipoteką,
 Dumowa pożyczki zabezpieczonej 
hipoteką,
 D regulamin promocji Rachunku 
Oszczędnościowego Moja Skarbonka 
IV edycja,
 Dwniosek o renegocjację,
 D informacja ogólna dotycząca kredytu 
hipotecznego,
 Ddokumenty przetłumaczone na język 
obcy – ukraiński;

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).

b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i  parametrów następujących 
produktów: 
 DPożyczka Gotówkowa,
 DProdukt Kredyt Hipoteczny Super VIP,
 DKredyt Hipoteczny,
 DKredyt Konsolidacyjno-Hipoteczny,
 DKredyt Wysokokwotowy,
 DPożyczka Hipoteczna,
 De-Lokata Kapitalna,
 De-Lokata na nowe środki,
 De-Lokata Witaj w Kasie,
 DLokata Kapitalna,
 DLokata na nowe środki,
 DLokata Witaj w Kasie,
 DRachunek Oszczędnościowy Moja 
Skarbonka,
 DRachunek Oszczędnościowy,
 DRachunek/Książeczka Systematycz-
nego Oszczędzania (KSO),
 De-Lokata dla przedsiębiorczych 
Tandem,
 De-Lokata terminowa nieodnawialna,
 DLokata dla przedsiębiorczych Tandem,
 DLokata rentierska,
 DLokata systematycznego oszczędzania 
z typem zakończenia na IKS,
 DLokata terminowa nieodnawialna;

c) zmiany oprocentowania produk-
tów kredytowo-pożyczkowych oraz 
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obowiązującej w IV kwartale 2022 r. 
stawki WIBOR 3M; 

d) oprocentowania aktywnych rachun-
ków lokat z oprocentowaniem opar-
tym o WIBOR 3M; 

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

f) zmiany Tabeli Prowizji i  Opłat dla 
pożyczek i kredytów;

g) zatwierdzenia dokumentacji i procedur 
regulujących pracę w Kasie Stefczyka: 
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. XX, XXI i XXII; Meto-
dyki analizy zdolności kredytowej 
i weryfikacji dokumentacji kredytowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka – 
wyd. XXXVI, XXXVII oraz XXXVIII; 
PR08.04/02 Procedura monitoringu 
sytuacji ekonomiczno-finansowej 
pożyczkobiorców/kredytobiorców

 oraz poręczycieli w Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka – wyd. XVII; PR16.02/01 

Polityka kapitałowa Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka – wyd. VI; Metodologia 
kredytów detalicznych – Zasady udzie-
lania pożyczek i  kredytów detalicz-
nych w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka – wyd. XXIII; PR10/02 Proce-
dura procesu renegocjacji i restruktury-
zacji zobowiązań Członków Spółdziel-
czej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka w Gdyni – 
wyd. XI;

h) likwidacji placówki mieszczącej się 
przy ul. 3 Marca 6 w Świdwinie.

KOMITET DORADCZY
7 września odbyło się posiedzenie Komi-
tetu Audytu Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka, podczas którego omówiono 
dokumenty będące przedmiotem obrad 
najbliższej Rady Nadzorczej SKOK  
im. Franciszka Stefczyka. 

RADA NADZORCZA SKOK  
IM. FRANCISZKA STEFCZYKA 
14 września odbyło się posiedzenie 
Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka, na którym:
1. podjęto uchwałę w  przedmio-

cie zatwierdzenia Planu budowy 
kapitałów Kasy Stefczyka w  latach 
2022–2033; 

2. podjęto uchwałę w  przedmiocie 
zatwierdzenia PR16.02/01 Poli-
tyka kapitałowa Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka;

3. omówiono oferty firm audytorskich 
na badanie sprawozdania finanso-
wego SKOK im. Franciszka Stefczyka 
za lata 2022 i 2023 oraz zapoznano 
się z rekomendacją Komitetu Audytu 
i  podjęto uchwały w  przedmiocie 
wyboru podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdania finansowego 
Kasy Stefczyka;

4. zapoznano się z Informacją dotyczącą 
przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i  finansowaniu terroryzmu za okres 
od 1.01.2022 do 30.06.2022, Sprawoz-
daniem z wykonania Rocznego Planu 
Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Spół-
dzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka w II 
kwartale 2022 r. oraz półroczną infor-
macją sprawozdawczą na temat podmio-
tów powiązanych z Kasą kapitałowo.

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



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

Pożyczka Zaratka 
ze STAŁYM 

OPROCENTOWANIEM

prowizji

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

RRSO: 
9,27%
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Pożyczkę Online (RRSO: 11,43%) w Kasie Stefczyka możesz otrzymać szybko i wy-
godnie – bez konieczności wizyty w placówce, pozostając przy własnym komputerze 
lub telefonie, w dogodnym dla siebie miejscu, np. w domu. W listopadzie można ją 
dodatkowo otrzymać z wyjątkową obniżką oprocentowania – aż o 2 punkty procen-
towe – z 8,99% na 6,99%!

Obniżamy oprocentowanie
Pożyczki Online – teraz tylko 6,99%!

świadczenie wpływa na rachunek w dowol-
nym banku, nie jest to przeszkodą. Decyzję 
kredytową uzyskasz w kilka chwil po złożeniu 
wniosku, a przelew środków z pożyczki na 
rachunek płatniczy IKS może odbyć się nawet 
tego samego dnia.

Decyzja kredytowa zależy od indywidual-
nej oceny zdolności kredytowej. Aby uzyskać 
Pożyczkę Online z obniżonym oprocentowa-
niem 6,99%, należy złożyć wniosek kredytowy 
w okresie 31.10.–30.11.2022 r.

Przykład reprezentatywny z dnia 31.10.2022 r. 
dla Pożyczki Online: Całkowita kwota kredytu 
wynosi 5300,00 zł. Zmienna roczna stopa 
oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu 
wraz z  kredytowanymi kosztami (prowizją 
371 zł / 7%) wynosi 6,99%. Rzeczywista roczna 

stopa oprocentowania (RRSO): 11,43%. Czas 
obowiązywania umowy – 47 miesięcy, 46 mie-
sięcznych rat równych: 129,22 zł oraz ostatnia, 
47. rata: 129,10 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 
6073,22 zł, w tym odsetki: 773,22 zł.

K asa Stefczyka obniża oprocentowanie 
Pożyczki Online z 8,99% na 6,99%. Z tej 

atrakcyjnej propozycji Członkowie Kasy będą 
mogli skorzystać przez cały listopad 2022 r. To 
propozycja dla każdego, kto szuka atrakcyjnej 
i taniej oferty na finasowanie swoich potrzeb 
w okresie wysokich stóp procentowych i infla-
cji. Dzięki niej łatwiej będzie można zrealizować 
na przykład jesienne zakupy na zimę, przygo-
tować zbliżające się święta Bożego Narodzenia 
czy opłacić ofertę wypoczynku podczas ferii 
zimowych. Propozycja Kasy to także możliwość 
szybkiego wnioskowania o pożyczkę i otrzymania 
wstępnej informacji kredytowej nawet w 15 minut.

Dużym ułatwieniem jest sposób weryfika-
cji dochodu – bez konieczności dostarczania 
dokumentów. Nawet jeśli wynagrodzenie lub 

Dlaczego Pożyczka Online w Kasie 
Stefczyka jest warta uwagi:
•	niskie, konkurencyjne oprocentowanie – 

tylko 6,99% 
•	dowolny cel 
•	wnioskowanie online bez wychodzenia 

z domu
•	minimum formalności 
•	szybka decyzja o przyznaniu środków 
•	akceptacja różnych form przychodów



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.
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C hoć mogłoby się wydawać, że oszczędzanie 
to powszechna praktyka, statystyki podają, 

że prawie połowa Polaków nie posiada żadnych 
odłożonych pieniędzy, a pozostali mają na kon-
cie nie więcej niż 30 tys. zł. Dla jednych jest to 
kwota duża, dla innych mała – w zależności od 
sumy miesięcznych wydatków i zarobków. Jed-
nak warto mieć świadomość, że w dzisiejszych 
czasach taka kwota nie wystarczy na długo, 
zwłaszcza w  przypadku posiadania dzieci, 
konieczności spłaty kredytu hipotecznego czy 
nieprzewidzianych okoliczności (wypadek, 
choroba, konieczność remontu na przykład 
z powodu zalania). Awaryjne fundusze przyda-
dzą się każdemu bez wyjątku: emerytom, rodzi-
com młodszych i starszych dzieci, osobom bez-
dzietnym, parom czy singlom. Rodzice powinni 
pamiętać, że dzieci najwięcej uczą się przez 
naśladowanie, a  zatem wdrażanie nawyku 
oszczędzania od najmłodszych lat pomaga 
wypracować dobre nawyki w przyszłości.

Jednym ze sposobów oszczędzania w Kasie 
Stefczyka jest Rachunek Oszczędnościowy 
Moja Skarbonka, który pozwala Klientom Kasy 
Stefczyka realizować swoje małe marzenia. 
Jego działanie jest bardzo proste. Przy każdym 
przelewie, płatności kartą lub wypłacie gotówki 
z bankomatu automatycznie zasilasz swoją 
Skarbonkę na jeden z wybranych sposobów:

•	 końcówka kwoty transakcji zostaje zaokrą-
glona w górę do pełnych 1 zł, 5 zł lub mak-
symalnie 10 zł;

•	 stała wartość procentowa od każdej trans-
akcji – w przedziale od 1% do 10% (nie 
więcej niż 10 zł od pojedynczej transakcji);

•	 stała kwota od każdej transakcji  – do 
wyboru z przedziału od 1 zł do maksy-
malnie 10 zł.

Uzbierane środki możesz przeznaczyć na 
dowolny cel, np. wakacje, bilety na koncert 
czy nowy sprzęt. A może chcesz sprezentować 
jakąś kwotę swoim najbliższym, na przykład 
dziecku czy wnukowi? W tym wypadku możesz 
zdecydować się na funkcjonalność do rachunku 
płatniczego – Twoja Skarbonka, która pozwala 
zbierać pieniądze dla innej osoby posiadającej 

rachunek w  Kasie. Jak założyć Rachunek 
Oszczędnościowy Moja Skarbonka lub utwo-
rzyć Twoją Skarbonkę? Tak, jak Ci wygodnie: 
w placówce Kasy Stefczyka oraz w usłudze 
bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.  
To proste, bezpieczne i praktyczne! Pamiętaj, 
że stałe oprocentowanie promocyjne Rachunku 
Oszczędnościowego Moja Skarbonka w wyso-
kości 7,00% w skali roku obowiązuje przez 
okres 6 miesięcy od założenia rachunku 

do kwoty 5000 zł. Na kwotę powyżej 5000 zł 
we wskazanym okresie oraz całość środków  
na rachunku po upływie 6 miesięcy obowiązuje 
oprocentowanie zmienne w wysokości 3,59% 
w skali roku.

Popularnością nieustannie cieszą się również 
lokaty, które powszechnie uznaje się za najbez-
pieczniejszy i najlepszy sposób oszczędzania, 
który jednocześnie pozwala umieścić nasze 
środki w bezpiecznym miejscu i wypracować 
zysk. W ofercie depozytowej Kasy Stefczyka 
każdy znajdzie coś dla siebie. 

Osoby zainteresowanie długofalowym 
oszczędzaniem z  pewnością zwrócą uwagę 
na Lokatę Skokową i Lokatę Skokową Plus, 
które cechuje progresywne oprocentowanie 
wzrastające co miesiąc lub co kwartał, nawet 
do  11% w  skali roku w  przypadku Lokaty 
Skokowej Plus. Decyduje tu prosta zasada: 
im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. 
Nie ma także progów minimalnej lub maksy-
malnej kwoty – możesz wpłacić tyle środków, 
ile aktualnie chcesz. Klienci mogą zadecydować 
także, na jaki okres chcą zdeponować swoje 
środki: 12 miesięcy oszczędzania na Lokacie 
Skokowej z miesięczną kapitalizacją odsetek 
oraz 24 miesiące oszczędzania na Lokacie Sko-
kowej Plus z kwartalną kapitalizacją odsetek. 
Warto pamiętać, że wypłata środków możliwa 
jest po każdym pełnym okresie kapitalizacji, 
a po zakończeniu lokaty zostaje ona odno-
wiona automatycznie na analogiczny okres, 
z oprocentowaniem z bieżącej oferty Kasy na 
dany dzień.

Kasa Stefczyka pamięta także o  nowych 
Klientach, którym dedykuje Lokatę Witaj 

w Kasie, którą można założyć w ciągu 2 mie-
sięcy od zapisania się do Kasy. Jej stałe oprocen-
towanie wynosi aż 8% w skali roku dla środków 
w kwocie do 50 000 zł. Można je zdeponować 
na 6 miesięcy – w sam raz na start. Jeden Klient 
może posiadać jedną aktywną Lokatę Witaj 
w Kasie.

W Kasie Stefczyka dostępna jest cała gama 
depozytów, m.in. Lokaty i e-Lokaty terminowe, 
Lokaty i e-lokaty na nowe środki* czy Rachunek 
Oszczędnościowy KSO. Szczegóły oprocento-
wania i terminy oszczędzania poszczególnych 
lokat znajdują się w Cenniku Lokat, dostępnym 
w placówkach Kasy lub na stronie www.kasa-
stefczyka.pl. Tam też można uzyskać szczegó-
łowe informacje na temat warunków skorzysta-
nia z poszczególnych produktów.

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

* Czym są „nowe środki”? Porównamy Twoje 
saldo w dniu zakładania lokaty z saldem Two-
ich 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 łącz-
nie 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 rachu-
nek płatniczy IKS, rachunek płatniczy systema-
tycznego oszczędzania „Książeczka”, rachunek 
lokaty, rachunek oszczędnościowy.

Znane powiedzenie mówi, że kto chce dobrze jeść, kupuje akcje, a kto chce 
dobrze spać, wybiera obligacje. Statystyki mówią jednak, że ponad 60% 
Polaków nigdy nie zajmowało się inwestowaniem. Zajęcie to postrzegane jest 
jako trudne i  wymagające specjalistycznej wiedzy. Nie  można tego jednak 
powiedzieć o oszczędzaniu, do którego obliguje nas zwyczajny zdrowy rozsą-
dek, niezależnie od upływającego czasu.

Jak rozpoznać właściwy
czas na oszczędzanie?
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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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801 600 100 
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Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu Małe Wielkie Marzenia XI Edycja dostępne są w placówkach Kasy 
oraz na stronie https://www.kasastefczyka.pl/malewielkiemarzenia2022.  

List wraz z wypełnionym formularzem 
zgłoszeniowym należy dostarczyć 
do dowolnej  placówki Kasy Stefczyka 
w dniach od 14 do 25 listopada 2022 r., 
do godz. 15:00

Zachęcamy do uczestnictwa 
w konkursie plastycznym Kasy Stefczyka 

Małe Wielkie Marzenia XI Edycja
 Jak wziąć udział?

• Zachęć dziecko do napisania listu                                           
do św. Mikołaja, w którym przedstawi                      
swój wymarzony prezent

• Praca może zostać wykonana dowolną                
techniką plastyczną

• Autorzy najlepszych listów otrzymają              
swoje wymarzone upominki!

• Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci   
w dwóch kategoriach wiekowych:

– do 6 lat
– od 7 do 12 lat

Świ ę ty Mikoł aj 
spełnia marzenia dzieci!

#17589  STEFCZYK Małe Wielkie Marzenia 2022_ prasówka205x290 [DS]w1 .indd   1 20.10.2022   10:38:40
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21 listopada 1952 – 70 lat temu 
powołano Ministerstwo Kontroli 
Państwowej. Dzieje kontroli pań-
stwowej na ziemiach polskich zaczy-
nają się u schyłku I Rzeczypospolitej: 
w wyniku reform sejmowych z II po-
łowy XVIII w. wprowadzono odpowie-
dzialne przed parlamentem komisje 
skarbowe. Wspólną dla Korony i Litwy 
taką instytucję wprowadziła Konsty-
tucja 3  Maja, lecz państwo upadło, 
więc nigdy nie powstała. Kolejne takie 
urzędy – izby obrachunkowe – istnia-
ły w Księstwie Warszawskim i Króle-
stwie Polskim, ale właściwa Najwyż-
sza Izba Kontroli powstała dopiero po 
odzyskaniu niepodległości, na pod-
stawie dekretu naczelnika Józefa Pił-
sudskiego. Objęła ona wszechstronny 
nadzór nad finansami publicznymi. Po 
II wojnie światowej prerogatywy NIK 
otrzymało Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej za pośrednictwem Biura 
Kontroli, stworzonego w 1944. Później 
Sejm Ustawodawczy przywrócił do 
życia NIK jako niezależną od admini-
stracji. W 1952 stalinowcy ustanowili 
Ministerstwo Kontroli Państwowej – 
teraz szef głównego urzędu kontroli 
był członkiem rady ministrów, w pełni 
uzależnionym od niej i od premiera, 
mimo że do jego obowiązków należał 
nadzór nad wydatkami w minister-
stwach. Ten dziwny wytwór powojen-
nej myśli administracyjnej dotrwał do 
1957: na fali odwilży przywrócono NIK 
i podporządkowano ją (przynajmniej 
teoretycznie) Sejmowi. W 1976 znowu 
dokonano zmian, oddając nadzór nad 
NIK prezesowi Rady Ministrów, przy-
wracając więc stan sprzed 1957, choć 
bez zmiany nazwy, a szef NIK nie był 
tym razem ministrem. Sytuacja zmie-
niła się w 1980, kiedy to po raz kolejny 
Sejm stał się instytucją nadrzędną wo-
bec NIK. Tak pozostało do końca PRL 
oraz w III RP, co potwierdziła nowa 
ustawa z 1994.
Źródło: muzhp.pl/ M.G.-K.

11 listopada 1932 – 90 lat temu 
odsłonięto pomnik Lotnika na 
pl. Unii Lubelskiej w Warszawie 
poświęcony pamięci polskich 
lotników walczących w I wojnie 
światowej. Był on dziełem Edwarda 
Wittiga, artysty cieszącego się wiel-
ką popularnością w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Projekt powstał 
w 1923, a w 1929 odbyła się pierwsza 
prezentacja rzeźby na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu. Pier-
wotnie ustawiony został na pl. Unii 
Lubelskiej, jednak w czasie powsta-
nia warszawskiego uległ całkowitemu 
zniszczeniu. Z pomnikiem związany 
jest epizod z czasów wojny. Na jego co-
kole Jan Bytnar, ps. Rudy, narysował 
„kotwicę” Polski Walczącej, a znak ten 
był tak trwały, że jego zarys widoczny 
był jeszcze po wojnie. Pomnik został 
zrekonstruowany przez Alfreda Je-
siona. Od 1967 stoi na rondzie u zbie-
gu prowadzących na lotnisko Okęcie 
ulic Żwirki i Wigury oraz Wawelskiej 
w Warszawie. W ulotce wydanej przez 
Komitet Budowy Pomnika ku czci Po-
ległych Lotników w Warszawie z datą 
15 października 1932 (jej okładka na 
zdjęciu) czytamy: „Zawiązany pod 
Wysokim Patronatem Pana Prezy-
denta Rzeczypospolitej i Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 
Komitet Budowy Pomnika ku czci po-
ległych lotników z wytężeniem pracu-
je nad ostateczną realizacją podjętego 
zadania. […] Na placu Unii Lubelskiej 
wznosi się dzieło artysty-rzeźbiarza 
Edwarda Wittiga, wre paca dzień i noc, 
lecz dla całkowitego jej zakończenia 
potrzeba jeszcze około 80 000 zł. […] 
Niechaj ten dzień uroczystego odsło-
nięcia pomnika raz jeszcze potwier-
dzi i zaświadczy, że tam gdzie idzie 
o Chwałę Polski i cześć dla tych, któ-
rzy z Jej imieniem na ustach szli nie-
ustraszenie w objęcia śmierci, umiemy 
stanąć do apelu wszyscy”.
Źródło: muzhp.pl/AB

15 listopada 1902 – 120 lat temu 
uruchomiono Kolej Warszawsko-
-Kaliską. Przedsięwzięcie zreali-
zowało Towarzystwo Akcyjne Drogi 
Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. 
Cztery lata później trasę włączono 
w system kolei pruskich i powiązano 
z odcinkiem Kalisz – Nowe Skalmie-
rzyce. Tak w  owym czasie urucho-
mienie trasy relacjonował na swych 
łamach „Kurier Warszawski”: „O go-
dzinie 8-ej rano wyprawiono w kierun-
ku Kalisza pierwszy pociąg osobowo-
-towarowy linii kaliskiej, składający 
się z siedmiu wagonów. Osobowych 
cztery typu pulmanowskiego, w tym 
jeden mieszany, pierwszej i drugiej 
klasy, jeden wagon drugiej klasy 
i dwa trzeciej klasy. […] Pociąg prowa-
dzili nadkonduktor Kostenko i ma-
szynista Łebkowski, z pomocnikiem 
Żmudzkim. Pociąg żegnali: Prezes 
Rady Zarządzającej Towarzystwa ba-
ron Leopold Kronenberg i dyrektor 
kolei inż. Rydzewski. W Łodzi tłumy 
publiczności. Z Łodzi i Sieradza tele-
grafują, iż tłumy osób z radością wi-
tają pierwszy pociąg dążący do Kali-
sza. Pociąg był tak przeładowany, że 
w Zduńskiej Woli dodano wagon […]”. 
Kolej Kaliska skróciła czas podróżo-
wania z terenu zaboru rosyjskiego do 
miejscowości położonych w zaborze 
pruskim oraz wpłynęła w zasadniczy 
sposób na ułatwienia w  wymianie 
handlowej między Królestwem Pol-
skim a innymi obszarami Cesarstwa 
Rosyjskiego. W 1918, wraz z odzyska-
niem przez Polskę niepodległości, Ko-
lej Kaliska przeszła w stan posiadania 
Polskich Kolei Państwowych, do 1922 
była głównym połączeniem między 
ziemiami dawnego zaboru pruskiego 
a terenami byłego Królestwa Kongre-
sowego. Po uruchomieniu w latach 20. 
XX w. linii Kutno – Strzałkowo ranga 
połączenia stopniowo malała.
Źródło: muzhp.pl/ Paweł Cichocki
Na zdjęciu: dworzec w Warszawie, 1913
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Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu Małe Wielkie Marzenia XI Edycja dostępne są w placówkach Kasy 
oraz na stronie https://www.kasastefczyka.pl/malewielkiemarzenia2022.  

List wraz z wypełnionym formularzem 
zgłoszeniowym należy dostarczyć 
do dowolnej  placówki Kasy Stefczyka 
w dniach od 14 do 25 listopada 2022 r., 
do godz. 15:00

Zachęcamy do uczestnictwa 
w konkursie plastycznym Kasy Stefczyka 

Małe Wielkie Marzenia XI Edycja
 Jak wziąć udział?

• Zachęć dziecko do napisania listu                                           
do św. Mikołaja, w którym przedstawi                      
swój wymarzony prezent

• Praca może zostać wykonana dowolną                
techniką plastyczną

• Autorzy najlepszych listów otrzymają              
swoje wymarzone upominki!

• Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci   
w dwóch kategoriach wiekowych:

– do 6 lat
– od 7 do 12 lat

Świ ę ty Mikoł aj 
spełnia marzenia dzieci!
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N ajnowsze, tegoroczne znalezisko jest 
ponaddwukrotnie rozleglejsze i  o  ty-

siąclecie starsze od słynnego angielskiego 
Stonehenge. Megalitowe kręgi ze  Śląska to 
unikatowe założenie w  rozpoznanych dotąd 
dziejach Europy. Wielka konstrukcja ze skał 
dolomitowych ma 100 metrów średnicy i po-
chodzi najprawdopodobniej sprzed 5,5 tys. lat, 
czyli była współczesna budowlom starożyt-
nych Sumerów. Budowla na Bukowej Górze to 
unikatowe znalezisko archeologiczne w  skali 
światowej. W grudniu naukowcy mają przed-
stawić najświeższe ustalenia.

NAJSTARSZE W CENTRUM KONTYNENTU
Prof. Maciej Pawlikowski, mineralog z Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przyznał 
w Polskim Radiu, że dopiero pełna ekspertyza 
gruntu z podłoża megalitów pozwoli precyzyj-
niej ustalić czas powstania zabytku. Wstępnie 
mówi się o połowie IV tysiąclecia p.n.e. i wiąże 
konstrukcję z  kulturą pucharów lejkowatych, 
znaną choćby z  kujawskich megaksylonów, 
określanych jako „polskie piramidy”. Jednak 
kompleks z  Bukowej Góry jest w  całości ka-
mienny, bez udziału elementów drewnianych 
i  ziemnych. Prof.  Pawlikowski przekazał, że 
w wykopaliskach stwierdzono kuliste kamien-
ne struktury wytworzone przez człowieka, ale 
bez użycia narzędzi metalowych. Są też wy-
raźne ślady palonych tu od dawna ognisk. Pro-
wadzenie w  tym miejscu prac archeologicz-
nych umożliwiło podpisane w ubiegłym roku 
porozumienie między Lasami Państwowymi 
a  Generalnym Konserwatorem Zabytków. 
Śląski konserwator wojewódzki Łukasz Kona-
rzewski podkreślił, że prawdopodobnie mamy 

do czynienia z prastarym miejscem kultu. Do-
piero z  bliższych nam epok pochodzą ślady 
pochówków ciałopalnych w tym miejscu.

Kierownik wykopalisk na Bukowej Górze  – 
dr hab. Dariusz Rozmus szacuje, że najstarsze 
ślady obecności człowieka na Bukowej Gó-
rze pochodzą sprzed ok.  11  tys. lat p.n.e.  – to 
tzw. rdzenie krzemienne wokół góry z  epoki 
schyłkowego paleolitu, są też ślady z  epoki 
neolitu. Z  jakiego okresu pochodzą megality, 

archeolodzy na razie nie ustalili. „To zupełnie 
zdumiewające konstrukcje. Im więcej odkry-
wamy, m.in. dzięki badaniom lidarowym z wy-
korzystaniem drona, tym bardziej zaczynamy 

zauważać pewne prawidłowości”  – przyznał 
dr  Rozmus, który początkowo przypuszczał, 
że kamienie na Bukowej Górze są naturalnym 
elementem wzgórza. Archeolog podkreślił, 
że Góra Bukowa zbudowana jest z  dolomi-
tu kruszcowego, zaś megality są z  dolomitu 
diploporowego. Dlatego nie ma mowy o  na-
turalnym związku tych budowli z  masywem 
góry. Stanowisko neolityczne na Górze Buko-
wej tworzą płyty skalne ustawione pionowo 

w  kształcie zbliżonym do okręgu oraz bloki 
i  fragmenty skał stanowiące bruk. Wszystko 
jest celowym układem, kształtującym obejścia 
wokół centralnych punktów. Niezwykłymi 

W powszechnym odbiorze historia ziem polskich przed średniowieczem 
jest niegodna do chwalenia się światu. Kiedy wszystkie narody pysznią 
się każdym odkryciem ze swoich starożytnych dziejów, to Polacy za po-
wód do autoreklamy uznają na przykład wykopaliska naszych archeo- 
logów w Egipcie. Tymczasem mniej nagłaśniane są nie tylko na świecie, 
lecz także w kraju ich wybitne odkrycia w ziemi ojczystej.

Trzy powody 
do dumy

Budowla na Bukowej Górze to unikatowe 
znalezisko archeologiczne w skali światowej, 
ponaddwukrotnie rozleglejsze i o tysiąclecie 

starsze od słynnego angielskiego Stonehenge. 
Cytadela w Maszkowicach, w Małopolsce, jest 

o pół tysiąca lat starsza od cytadel mykeńskich 
ze starożytnej Grecji! W Bruszczewie, 

w Wielkopolsce, cztery tysiące lat temu istniała 
warownia metalurgów, wówczas największy taki 

ośrodek na północ od Alp.
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zabytkami z  Góry Bukowej, znalezionymi na 
szczycie wzgórza, są okrągłe, celowo obrobio-
ne kamienie o średnicy około 83 cm.

„Myślę, że jeszcze wiele ciekawych od-
kryć przed nami. Mamy tu mnóstwo tajem-
nic”  – ocenił Rozmus dla dabrowa.gornicza. 
naszemiasto.pl. Na razie mamy kolejny wybit-
ny zabytek po Maszkowicach, udowadniający, 
że nasi przodkowie potrafili wznosić wielkie 
kamienne budowle, unikatowe w skali Europy. 
Wykorzystywali kamień tam, gdzie był on do-
stępny i  odgrywał swoją rolę lepiej niż drew-
no czy ziemia. Miejsce kultu miało być trwałe 
i nie służyło do stałego mieszkania, jak domy, 
które na naszych ziemiach wznoszono prze-
ważnie z  drewna, bardziej przyjaznego dla 
człowieka i lepiej dostosowanego do klimatu.

STARSZA OD MYKEN
Inną sensacyjną budowlą odkrytą przez pol-
skich archeologów w  ziemi ojczystej jest cy-
tadela w  Maszkowicach, w  Małopolsce, na 
Górze Zyndrama. Cierpliwa praca naukowców 
i  studentów z  Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ujawniła tam fascynującą konstrukcję z  cza-
sów, w  których nikt nawet nie śnił o  muro-
wanym Rzymie i  jego drogach. Badaczom 
kojarzy się ona z  cytadelami mykeńskimi 
ze starożytnej Grecji, ale jest… starsza od nich 
o pół tysiąca lat! Osada w Maszkowicach była 
otoczona kilkumetrowym, kamiennym mu-
rem, a  dostępu do niej broniła rozbudowana 
brama – ujawnił w 2017 r. kierownik wykopa-
lisk, dr hab. Marcin S. Przybyła z Instytutu Ar-
cheologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sta-
rożytna polska brama wyglądała inaczej niż 
podobne konstrukcje znane z okresu średnio-
wiecza i czasów późniejszych. Zamiast wyso-
kiej wieży czy baszty górującej nad wjazdem 
przed  bramą  wzniesiono mury, przylegające 
prostopadle do głównego systemu fortyfikacji.

Archeolodzy odkryli też kamienny chod-
nik, który przylegał do murów od wnętrza 
osady. Jego szerokość wynosiła 1,6  m. Wyko-
nano go z  takich samych bloków piaskowco-
wych, z  jakich zbudowano mur grodziska. 
Część z  bloków obrobiono, aby ludzie mogli 
przemieszczać się po równej powierzchni. 
Zdaniem badaczy chodnik biegnący wzdłuż 
muru był wykonany z  kamienia najprawdo-
podobniej tylko w pobliżu głównej bramy, na-
tomiast w  innych partiach osady ułożono go 
z drewnianych dranic.

Ufortyfikowana osada wzniesiona 
ok.  1750  r. p.n.e. powstała dzięki wdrożeniu 
gotowego planu budowlanego, który zrealizo-
wano z  wielkim rozmachem i  nakładem pra-
cy – twierdzą archeolodzy. Podobne, równie 
stare konstrukcje kamienne są w naszej części 
Europy nieznane. Ich formy wskazują na kon-
takty ze społeczeństwami zamieszkującymi 
dorzecze środkowego Dunaju.

Według szacunków badaczy osada opusto-
szała nagle około 1550–1500  r. p.n.e. Brakuje 
jednak śladów po najeździe lub katastrofie. 
Co prawda mniej więcej w  połowie okresu 

jej zamieszkania doszło do dużego pożaru, 
jednak drewniane domostwa odbudowano. 
W centrum osady odkryto największy dom na 
kamiennej podstawie. Zdaniem archeologów 
główny dom w Maszkowicach był rezydencją 
grodowej elity. Odkryto tu przedmioty wyko-
nane z brązu i bursztynu. 

GRÓD METALURGÓW
W Bruszczewie, w Wielkopolsce, archeolodzy 
odkopali magazyn pełen gotowych wyrobów 
z brązu. Międzynarodowy zespół naukowców 
ustalił, że w  tym miejscu cztery tysiące lat 
temu istniała warownia metalurgów. Wów-
czas był to największy taki ośrodek na północ 
od Alp. Podobnych centrów, mimo intensyw-
nych poszukiwań, nie udało się odnaleźć ar-
cheologom w Niemczech. Nie znaleziono też 
takich ani na ziemiach obecnej Wielkiej Bry-
tanii, ani Francji, ani Hiszpanii, Szwecji czy 
Rosji. Mieszkańcy grodu w  Bruszczewie byli 
przedstawicielami tzw. kultury unietyckiej  – 
pierwszej kultury brązu na północ od Dunaju. 
Była młodsza od winczańskiej z  Bałkanów, 
ale współczesna chińskiej, starogreckiej, in-
dyjskiej czy egipskiej. Między 2300 a 1600 ro-
kiem przed Chrystusem ziemie dzisiejszej Pol-
ski, Czech, Zachodniej Słowacji i Wschodnich 
Niemiec znalazły się w elitarnym gronie cywi-
lizacji, które opanowały tajemnicę wytapiania 
metalu. Jak ważne było przekroczenie tego 
kolejnego progu na drodze rozwoju gatunku 
ludzkiego, może świadczyć uznawanie meta-
lurgii za magię. Archeolodzy przypuszczają, 
że dzięki tej symbolicznej władzy nad siłami 
natury gród hutników wielkopolskich pano-
wał też nad okolicznymi osadami i ich miesz-
kańcami. Kowale z Bruszczewa wyrabiali broń 
i ozdoby: sztylety, toporki, naramienniki, na-

szyjniki, szpile czy bransolety. Wykopaliska 
w  Bruszczewie rozpoczęły się już w  latach 
60. XX w., kiedy pracowali tutaj archeolodzy 
z  Muzeum Archeologicznego w  Poznaniu. 
Stanowisko bruszczewskie współcześnie było 
badane przez międzynarodowy zespół spe-
cjalistów 20  dyscyplin naukowych pod kie-
rownictwem profesorów Janusza Czebreszuka 
z uniwersytetu w Poznaniu i Johannesa Mülle-
ra z uniwersytetu w Kilonii.

Kultura unietycka to jeszcze jeden z  fe-
nomenów dziejów ziem polskich niedoce-
nianych przez jej dzisiejszych mieszkańców. 
Rozwijała się między Łabą, Dunajem, Bugiem 
i  Bałtykiem. Powstała pod wpływem cywili-
zacji środkowego Dunaju, wywodzących się 
z kultury Vinča, które jako pierwsza w histo-
rii ludzkości opanowała wytapianie miedzi. 
W  czasach kultury unietyckiej w  Europie 
Środkowej zaczęto wytwarzać stopy cyny 
i miedzi, czyli brązu. Na cmentarzyskach kul-
tury unietyckiej występują bogate groby. Były 
one wyposażone w  różnego rodzaju ozdoby, 
głównie z brązu, ale też ze złota i bursztynu. 
Osoby ważne w danej społeczności chowano 
pod kurhanami, w  tzw. grobach książęcych. 
Obowiązkowo znajdowały się w  nich berła 
sztyletowe, które mogły być symbolami wła-
dzy. Największe skupisko takich kurhanów 
znajduje się w  Łękach Małych w  Wielkopol-
sce. Zwane są one „piramidami wielkopolski-
mi”. Szczątki z  kurhanów w  Łękach Małych 
wykazały taki sam genotyp jak współcześni 
Polacy. Kultura unietycka około półtora ty-
siąca lat p.n.e. zaczęła przechodzić w kulturę 
łużycką, która powszechnie uznawana jest za 
prasłowiańską.

MACIEJ BOGDANOWICZ

 Odkryta przez archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego brama wschodnia cytadeli w Maszkowicach
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Białoruskie zaangażowanie w wojnę
Choć o  jednoznaczną odpowiedź nie 
jest łatwo, to warto przemyśleć ten te-
mat. Na pewno Mińsk jest potrzebny 
Kremlowi jako wojenne zaplecze. Do 
tej pory już nie raz Władimir Putin ko-
rzystał z  „uprzejmości” sąsiada, który 
użyczał swojego terytorium do ataków 
na Ukrainę (zakończone fiaskiem ude-
rzenie na Kijów) oraz umożliwiał korzy-
stanie z  baz czy lotnisk. Od początku 
konfliktu dziesiątki rakiet „Iskander” 
poszybowały w  powietrze z  obszaru 
Białorusi, by nieść śmierć ukraińskim 
cywilom w miastach na północy Ukra-
iny. Białoruś przekazała Rosji w  ciągu 
tygodnia co najmniej 67 czołgów T-72A 
i  28  samochodów ciężarowych Ural – 
szacują blogerzy z  projektu Biełaruski 
Hajun, monitorującego ruchy wojsk 
i uzbrojenia na terytorium Białorusi.

Według informacji z  14 październi-
ka transport 22 czołgów widziano pod 
Mohylewem. Zmierzał w  kierunku 
Orszy. Natomiast Sztab Generalny Sił 
Zbrojnych Ukrainy (SZU) podał na-
stępnie, że Białoruś wysłała do obwodu 
biełgorodzkiego, sąsiadującego z Ukra-
iną, 20  czołgów T-72 (niewielka liczba 
jak na 1250 czołgów, którymi dysponuje 
reżim w Mińsku). Z kolei wielu eksper-
tów ocenia, że z punktu widzenia woj-
skowego Białoruś jest potrzebna Rosji 
jako zaplecze do wojny, a nie jej uczest-
nik. Z  drugiej strony zaobserwowano 
ruchy odwrotne. Moskwa nakazała 
Mińskowi przygotować infrastrukturę 
do formowania regionalnego zgrupo-
wania wojsk przy granicy z  Ukrainą, 
gdzie ma przybyć ok. 170 czołgów, ok. 200 opancerzonych pojazdów 
bojowych, ok. 100 dział i moździerzy kalibru ponad 100 mm plus 9 tys. 
bojców – pisała 17 października Ukraińska Prawda, powołując się na 
białoruski resort obrony. Transporty sprzętu wojskowego na Białorusi 
są oznaczone nowym symbolem – cyfrą 2 w trójkącie, co przypomina 
inne symbole inwazyjne używane przez rosyjskie wojska od początku 
agresji. Powstaje pytanie: po co to całe zamieszanie? Zabrać czołgi Bia-
łorusinom i w ich miejsce wysłać swoje? Co knuje ruski sztab general-
ny pod wodzą nieocenionego Gierasimowa? Sprawa wydaje się raczej 
oczywista. Moskal nie ma zaufania do czołgistów Łukaszenki i  po-
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Atak Białorusi na Ukrainę.
Na pewno Mińsk jest potrzebny 
Kremlowi jako wojenne zaplecze
Czy Aleksandr Łukaszenka i  jego wojska zaatakują wraz z  Moskwą 
Ukrainę? To pytanie stawiają sobie zarówno politycy, jak i  zespoły 
analityków nie tylko w Polsce.
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zbawia ich pojazdów, które w ich rękach byłyby bezużyteczne. Mogą 
natomiast przydać się w Donbasie. To pierwszy nieco zakamuflowany 
sygnał, że wg  oceny Kremla wojska pancerne Łukaszenki nie nadają 
się do akcji. Co natomiast może zdziałać tzw. regionalne zgrupowanie 
wojsk? Otóż niewiele. Siły, które chcą zgromadzić Moskale przy grani-
cy z Ukrainą, są zbyt małe, żeby przełamać linie obronne SZU. Ukraiń-
cy mieli dość czasu na przygotowanie umocnień i pól minowych. Nie 
muszą specjalnie przejmować się wspomnianym zgrupowaniem wojsk 
przeciwnika. A mieszkańcy Kijowa mogliby już spać spokojnie, gdyby 
nie ataki rakietowe wymierzone głównie w  ludność cywilną i  infra-
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Potęga geotermalna Polski
Bogactwo polskich złóż nie przestaje zadziwiać – także w kwestii zaso-
bów geotermalnych. Jesteśmy pod tym względem jednym z  najbogat-
szych państw w Europie, bo potencjał geotermalny stanowi 60% na-
szego kraju. O. Tadeusz Rydzyk otrzymał taką informację blisko 20 lat 
temu. Była poseł Zofia Krasicka-Domka przedstawiła dyrektorowi Ra-
dia Maryja trzech geologów: prof. Juliana Sokołowskiego, prof. Ryszar-
da Kozłowskiego i prof. Jacka Zimnego, którzy zachęcili o. Tadeusza Ry-
dzyka do podjęcia działań odwiertowych. Inicjatywę tę wspierał także 
śp. prof. Jan Szyszko, propagator idei zrównoważonego rozwoju, mini-
ster środowiska w dwóch rządach PiS i rządzie Jerzego Buzka. O. Tade-
usz Rydzyk, który zawsze powtarza, że „tyle wolności, ile własności”, 
a sprawie Polskiej należy służyć na wielu płaszczyznach, od razu zrozu-
miał potencjał drzemiący w projekcie. Rozpoczęto odwierty i badania.

Okazało się, że toruńska geotermia jest ewenementem energetycz-
nym na  skalę międzynarodową. Jeden otwór techniczny może do-
starczyć na  godzinę 500 ton wody o  temperaturze ponad 60 stopni,  
co pozwala na  doprowadzenie ciepła do 200 tys. mieszkańców. Nie 
emituje przy tym dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki czemu Polska 
wypełniałaby zobowiązania wobec Unii Europejskiej co do ogranicze-
nia emisji CO2 i większego wykorzystania źródeł energii odnawialnej. 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości rozumiał to doskonale. Jednak jego na-
stępcy już niekoniecznie.

Jak PO-PSL blokowało toruńską geotermię
Po zmianie władzy, za rządów Donalda Tuska, w  2008 r. Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej cofnął dotację 
na odwierty geotermalne. Pretekstem do odstąpienia od umowy były 
rzekome wątpliwości dotyczące praw własności nieruchomości stano-
wiących zabezpieczenie wypłaty dotacji.

Dotację na odwierty w wysokości 27 mln zł cofnięto, ale sprawa trafi-
ła do sądu. Według opinii niezależnych biegłych Fundacja Lux Veritatis 
wykonała zadania inwestycyjne zgodnie z warunkami dotacji i konce-
sji. Uznano przy tym, że efekt prac geologicznych w Toruniu zasługuje 
na duże uznanie. Co ciekawe, ten sam NFOŚiG, który zablokował geo-
termię toruńską, miał swoje udziały w kilku innych inwestycjach geo-
termalnych w Polsce.

Dopiero po latach batalii sądowej, w  2016 r., Fundacja Lux Veritatis 
sprawę wygrała, ale straciła mnóstwo czasu, zaprzepaszczono część wy-
konanej już pracy, którą trzeba było ponowić. Dyrektor finansowa fun-
dacji Lidia Kochanowicz-Mańk przypomniała wówczas, w  jaki sposób 
doszło do zerwania umowy: Jestem przekonana, że to była decyzja wy-
łącznie polityczna. Nastąpiła wtedy, kiedy nastąpiła zmiana rządu w Pol-
sce. W aktach jest notatka ministra Gawłowskiego, który nakazał znale-

12 października otwarto największe, 
nowatorskie, oddolne przedsięwzięcie 
energetyczne w  Polsce, stanowiące ab-
solutny fenomen w kraju, a może i w Eu-
ropie. Toruńska geotermia stała się fak-
tem, choć od lat, na wszelkie sposoby, 
próbowano ją zablokować. Czynili to ci, 
którzy dziś najgłośniej krzyczą o „zielo-
nej energii” i  alternatywnych źródłach 
ogrzewania. I  choć takiej inicjatywie 
należałoby jedynie przyklasnąć, część 
mediów i  tak ją atakuje. Tylko dlatego,  
że stoi za nią o. Tadeusz Rydzyk.

strukturę krytyczną. Jedyną korzyścią, jaką może dawać koncentracja 
wojsk moskiewskich na Białorusi, jest stwarzanie zagrożenia i bloko-
wanie w obszarze nadgranicznym rezerw ukraińskich, które mogłyby 
zostać wykorzystane w innym rejonie. Poza tym zawsze istnieje moż-
liwość wymyślenia jakiejś prowokacji. A  nóż widelec uda się i  Kijów 
uderzy na sąsiada. Szansa mała, ale spróbować nie zaszkodzi. Do tego 
Łukaszenka nakazał przeprowadzenie cichej mobilizacji. Początkowo 
są zapędzani w  kamasze mieszkańcy wsi. Białoruska mobilizacja ma 
nie obejmować póki co mieszkańców miast. Póki co armia dopomina 
się o kierowców, kucharzy, personel techniczny oraz szkoleniowców. 
Jeśli mobilizacja przekroczy 5  tys. żołnierzy, oznaczać to może, że 
Łukaszenka usiłuje stworzyć jakieś dodatkowe zgrupowanie, co nie 
oznacza, że natychmiast wejdzie do wojny. Równolegle pojawiają się 
buńczuczne hasła płynące prosto z  ośrodków mińskiej propagandy 
o zagrożeniu ze strony Zachodu, czyli Polski i Litwy. Białoruski resort 
obrony opublikował nagranie ministra Wiktara Chrenina, w  którym 
przedstawiciel reżimu chytrze, bo w łagodnym tonie, mówi o zaczep-
kach ze strony sąsiadów: Nie prowokujcie nas, nie zamierzamy z wami 
walczyć. Nie chcemy prowadzić wojny ani z Litwinami, ani z Polakami, 
a tym bardziej z Ukraińcami (…) Widzimy, że nasi ukraińscy sąsiedzi 
są zaniepokojeni możliwymi agresywnymi działaniami ze strony Sił 
Zbrojnych Republiki Białorusi. Pojawiają się przecieki na temat rzeko-
mych przygotowań do ataku. Na to mamy tylko jedną odpowiedź: nie 
prowokujcie nas, nie zamierzamy z wami walczyć. Nie chcemy prowa-
dzić wojny ani z Litwinami, ani z Polakami, a tym bardziej z Ukraiń-
cami. Jeśli wy też nie chcecie i  jeśli nie podejmiecie złych kroków, nie 
będzie wojny.

Oczywiście na pierwszym miejscu jest Kijów, który ryje pod satrapą 
i wręcz marzy o ataku na jego moskiewską kolonię. Zdaniem prezyden-
ta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Putin chce wciągnąć Białoruś do 
wojny. Zełenski jednak znany jest z „podkręcania” atmosfery. Trudno 
zresztą mu się dziwić. Przewodzi państwu, które toczy wojnę z nukle-
arnym mocarstwem na śmierć i życie i lepiej demonizować zagrożenie, 
dmuchając na zimne, zapobiegając w ten sposób zagrożeniu.

Jakie siły ma Łukaszenka?
Białoruskie Siły Zbrojne liczą oprócz ok. 48 tys. żołnierzy, 1250 czołgów, 
tyle samo bojowych wozów piechoty i rozpoznawczych, 500 transpor-
terów opancerzonych, 700  zestawów artylerii lufowej i  300 wyrzutni 
wieloprowadnicowych pocisków rakietowych. To teoretycznie stanowi 
siłę, która przydałaby się Putinowi do wsparcia w ataku na północne 
rubieże państwa ukraińskiego. Jednak użycie ich na froncie wiąże się 
z potężnym ryzykiem. Chodzi o esprit de corps siły żywej białoruskiej 
armii. I to jest największy problem Kremla. W przypadku niepowodze-
nia w  natarciu mógłby nastąpić bunt z  możliwością przeniesienia go 
na cały kraj. Zdają sobie z tego sprawę zarówno Putin, jak i Łukaszen-
ka. Po stronie ukraińskiej walczy Legion Białoruski w sile kilku tysięcy 
żołnierzy, silnie zmotywowanych przeciwko mińskiemu satrapie i jego 
akolitom. Ewentualna rebelia na Białorusi mogłaby przynieść Moskwie 
więcej strat niż korzyści. W dodatku przywódcy unijni na najbliższym 
posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli mają zagrozić władzom Bia-
łorusi nałożeniem kolejnych sankcji, jeśli reżim Aleksandra Łukaszenki 
będzie nadal angażował się w wojnę z Ukrainą po stronie Rosji – taki 
zapis został dodany do  najnowszego projektu konkluzji szczytu  UE. 
Szczyt odbędzie się w dniach 20-21 października (artykuł został opu-
blikowany 18 października – dop. red.). To też nie napawa optymizmem 
uzurpatora w Mińsku. Kolejny kamyczek do jego ogródka w wypadku 
wydania decyzji o ataku na Ukrainę. Dlatego śmiem twierdzić, że praw-
dopodobieństwo najazdu Białorusi na Ukrainę jest bardzo małe. Raczej 
ograniczy się ono w najbliższej przyszłości do machania szabelką i dal-
szego udostępniania swojego terytorium wraz z infrastrukturą władcy 
na Kremlu.

ANDRZEJ POTOCKI
publicysta, dziennikarz śledczy, pasjonat historii
Źródło: wPolityce.pl
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Geotermia toruńska to fenomen! 
Rząd Tuska zablokował ją 
na lata, za co skrytykowała go 
nawet KE. Tacy są ekologiczni

zienie sposobu wypowiedzenia umowy fundacji. To są sprawy dla mnie 
oczywiste. Sąd w każdym zakresie wykazał, że wypowiedzenie umowy – 
w każdym punkcie – było z naruszeniem prawa. (…) Sąd potwierdził, że 
fundacja była pokrzywdzoną, że decyzje były rzeczywiście polityczne.

Potwierdzenie tego przyszło również z samego kręgu ówczesnej wła-
dzy. Tuż po przegranych wyborach, w  grudniu 2015 r., były wicepre-
mier Janusz Piechociński przyznał się do skandalu, jakim była świado-
ma, polityczna blokada toruńskich inwestycji.

Każdy, kto rozbudowuje i  wykorzystuje energię odnawialną, powi-
nien na tych samych zasadach uzyskać wsparcie. Kwestia geotermii to-
ruńskiej stała się przedmiotem gry politycznej, i to był główny powód, 
dla którego geotermia nie  otrzymała publicznych środków, które po-
winna otrzymać – stwierdził w rozmowie z Telewizją Trwam.

Sprawa odbiła się echem także w Komisji Europejskiej, która skryty-
kowała rząd Donalda Tuska za nagłe zmiany decyzji w kwestii finanso-
wania źródeł energii odnawialnej i uznała je za „destruktywne”.

Toruń już zasilany geotermią
Po blisko 20 latach geotermia toruńska stała się faktem. Ciepło zasila 
kompleks Akademii Kultury Społecznej i  Medialnej, pobliskie sank-
tuarium, a także wznoszone muzeum oraz popłynie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Rozpoczęto już dostawy ciepła z  Geotermii Toruń do 
sieci ciepłowniczej PGE Toruń zasilającej ponad 100 tys. mieszkańców 
miasta. Ciepło to stanowi ok. 8% w systemie ciepłowniczym spółki. Nie 
trzeba tłumaczyć, co to oznacza w obecnym kryzysie energetycznym. 
Gorąca woda wydobywana wprost z ziemi przyczynia się do zwiększe-
nia bezpieczeństwa energetycznego.

Prof. Jacek Zimny, przemawiający na otwarciu w  imieniu zespołu ba-
dawczego, podkreślił, że to „najnowocześniejsza w  Polsce instalacja 
geotermalna w  Polsce, pracująca na technologii absorpcyjnych pomp 
ciepła”: Jako stowarzyszenie Polska Geotermalna Asocjacja rozwijamy 
geotermię od ponad 30 lat. Otwieramy pierwszą instalację po przeszło 
20 latach; szkoda, że tak późno.

Ciepłownia geotermalna przetarła szlak wielu podobnym przedsię-
wzięciom w  całej Polsce, więc z  pewnością może być traktowana jako 
inwestycja pionierska. Gdyby rząd Donalda Tuska nie zablokował jej, 
służyłaby mieszkańcom Torunia od lat. I choć dziś szczególnie należało-
by doceniać takie inicjatywy, część mediów nadal oblepia ją swoim czar-
nym PR-em, pisząc dodatkowo o ciepłowni jak o własności biznesowej 
o. Tadeusza Rydzyka. Trudno o większy nonsens, ale taki przekaz dobrze 
się sprzedaje. Cóż, wizjonerstwo, zwłaszcza to przekuwane w  konkret, 
realizowane w trosce o dobro wspólne i służące sprawie polskiej, zawsze 
będzie razić niektórych. Każde dzieło Ojców Redemptorystów jest oplu-
wane przez lewicę i  liberałów. Pewnie dlatego, że każde z nich (media, 
wydawnictwo, uczelnia, muzeum, sanktuarium, geotermia) wypełnia 
głęboko założenia katolickiej nauki społecznej, służąc Polsce i Polakom 
na wielu płaszczyznach. Najlepiej wyrażają to słowa o. Tadeusza Rydzy-
ka, wypowiedziane podczas otwarcia: „Tę ciepłownię postanowiliśmy ro-
bić, żeby powiedzieć: Polacy, bierzmy się do budowania ojczyzny. To jest 
przykład. Polska jest bogata. Nie sprzedajcie Polski!”.

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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Śmierć dłużnika – i co dalej?

SPADKOBIERCA, CZYLI KTO?
Spadkobierca to osoba, która dziedziczy spadek po zmarłym (spadko-
dawcy). Dziedziczenie może odbywać się na podstawie ustawy, czyli 
Kodeksu cywilnego, lub na podstawie testamentu.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym osoby, które dziedziczą po zmarłym, 
otrzymują nie tylko aktywa (wartościowe składniki majątku, np. pie-
niądze, nieruchomości), ale także długi. Jeżeli spadek został przyjęty 
wprost, odpowiada się za długi całym swoim majątkiem. W przypadku 
przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiedzialność 
za długi spadkowe ograniczona jest do wartości ustalonego w spisie 
inwentarza stanu czynnego spadku.

W przypadku kilku spadkobierców ich odpowiedzialność ma cha-
rakter solidarny do czasu podziału spadku. Dla wierzyciela to dogodna 
sytuacja, gdyż może domagać się spłaty całości lub części długu od 
wszystkich spadkobierców łącznie, od kilku z nich lub od każdego 
z osobna. Po podziale spadku każdy ze spadkobierców odpowiada za 
dług proporcjonalnie do swojego udziału w spadku. 

Spadkobiercy mogą oczywiście spadek odrzucić, mają na to 6 mie-
sięcy od dnia dowiedzenia się o powołaniu do dziedziczenia.

JAK USTALIĆ SPADKOBIERCÓW?
Zapytanie do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie 
miejsce zamieszkania dłużnika
1. W  sądzie można dowiedzieć się, czy zostało wszczęte, jest 

prowadzone lub zostało zakończone postępowanie spadkowe  
po zmarłym dłużniku.
Jeżeli takowe się toczy, można złożyć wniosek o przyłączenie się 

do postępowania spadkowego, a jeżeli się zakończyło – o wydanie 
odpisu postanowienia o nabyciu spadku. Można również uzyskać 
dostęp do akt sprawy, powołując się na swój interes prawny.

Jeżeli postępowanie spadkowe nie zostało wszczęte, wierzyciel ma 
prawo wnieść wniosek o rozpoczęcie postępowania spadkowego po 
dłużniku.
2. Sprawdzenie Rejestru Spadkowego i Rejestru Aktów Poświad-

czenia Dziedziczenia
Wierzyciel wykazując swój interes prawny, może uzyskać wgląd 

do akt, w których sąd zarejestrował przesłany przez notariusza akt 
poświadczenia dziedziczenia lub oświadczenie o odrzuceniu spadku – 
jeśli wierzyciel posiada tę dokumentację, pozyska informację o spad-
kobiercach zmarłego dłużnika.

Rejestr Spadkowy ma formę elektroniczną, dzięki czemu jest 
wygodny w użytkowaniu. Można w nim sprawdzić:
•	 notarialne akty poświadczenia dziedziczenia sporządzone  

po 1.03.2009 r.;
•	 sądowe stwierdzenia nabycia spadku wydane po 8.09.2016 r.;
•	 europejskie poświadczenia spadkowe wydane w  Polsce  

po 8.09.2016 r.
Ponadto po wpisaniu danych zmarłego dłużnika dowiemy się, 

czy toczyło się po nim postępowanie spadkowe oraz gdzie – lub 
czy – został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia. Dane 
spadkobierców nie będą figurowały w rejestrze, ale jeśli znane jest 

miejsce przeprowadzenia postępowania spadkowego, łatwo uda 
się je ustalić.
3. Wystąpienie przez wierzyciela z wnioskiem o stwierdzenie 

nabycia spadku
Jeżeli w toku ustaleń okaże się, że postępowanie spadkowe po dłuż-

niku nie miało miejsca, wierzyciel powinien wystąpić z wnioskiem 
o stwierdzenie nabycia spadku.

Bardzo rzadko zdarza się, że wierzyciel ma wiedzę, kto powinien 
dziedziczyć po jego dłużniku. Po złożeniu wniosku o stwierdzenie 
nabycia spadku sąd wezwie wnioskodawcę do wskazania następców 
prawnych (spadkobierców).

Wierzyciel – wnioskodawca powinien wystąpić do:
•	 urzędu miasta lub gminy ostatniego miejsca zamieszkania spad-

kodawcy, lub
•	 Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywa-

telskich MSWiA.
W celu ustalenia kręgu spadkobierców we wniosku o udostępnie-

nie danych osób wchodzących w krąg spadkobierców należy wykazać 
interes prawny na podstawie zobowiązania sądu.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sądu właści-
wego dla miejsca, w którym spadkodawca ostatnio stale zamieszki-
wał. Składając taki wniosek, wierzyciel musi wykazać interes prawny. 
W tym celu powinien dołączyć do niego dokumentację poświad-
czającą istnienie długu oraz odpowiednio opisać swoją sytuację 
w uzasadnieniu.

Wniosek należy opłacić opłatą sądową w kwocie 100 zł (jeżeli 
sprawa dotyczy jednego spadkodawcy) oraz uiścić kwotę 5 zł tytułem 
wpisu do Rejestru Spadkowego.

CO Z TYTUŁEM EGZEKUCYJNYM, GDY NIE DOSZŁO 
DO WSZCZĘCIA SPRAWY PRZED KOMORNIKIEM?
Jeżeli wierzyciel dysponował tytułem egzekucyjnym, musi uzyskać klau-
zulę wykonalności wobec spadkobierców swojego dłużnika. W tym celu 
będzie musiał przedłożyć przed sądem odpis prawomocnego postano-
wienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedzi-
czenia. Z taką klauzulą wykonalności można rozpocząć postępowanie 
egzekucyjne, jeżeli spadkobiercy samodzielnie nie uregulują długu.

Przedawnienie wierzytelności odbywa się na zasadach ogólnych.

KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK
specjalista ds. prawnych Ośrodek Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie
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Śmierć dłużnika jest sytuacją bardzo niekorzystną z  punktu widzenia wierzyciela. 
Wierzyciel, który chce zaspokoić swoje roszczenie, musi ustalić, kto odziedziczył 
dług, i podjąć odpowiednie kroki, zanim wierzytelność ulegnie przedawnieniu.
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Listopad i  jesienna pora roku sprawiają, że jesteśmy bardziej refleksyjni: nie  tylko 
wspominamy naszych zmarłych, którzy odeszli, lecz także częściej zastanawiamy 
się nad przemijaniem i upływem lat. Przy tej okazji warto także pomyśleć o naszych 
najbliższych seniorach. Oni bowiem wymagają szczególnej troski, by jak najdłużej 
mogli cieszyć się dobrym zdrowiem, a nas – swoim towarzystwem. Jak się tym zająć? 
Można wspomóc się ofertą SALTUS Ubezpieczenia.

G robami naszych najbliższych najczęściej opiekują 
się seniorzy. Warto więc zaoszczędzić im 

niepotrzebnych stresów, kiedy dojdzie do zniszczenia 
czy dewastacji miejsca pochówku, i  zadbać o  jego 
ubezpieczenie. Najłatwiej to zrobić, wybierając polisę Mój 
Dom w  SALTUS Ubezpieczenia, która daje dodatkową 
możliwość objęcia ochroną nagrobków bliskich. Dzięki 
niej można liczyć na środki, które pozwolą przeprowadzić 
kosztowną naprawę.

BEZPIECZNIE W DOMU
Jednak podstawą polisy Mój Dom jest ubezpieczenie 
mieszkania lub domu, które obejmuje szkody powstałe 
wskutek zdarzeń losowych, takich jak na  przykład 
pożar, uderzenia pioruna, huragan czy skutki powstałe 
bezpośrednio podczas akcji gaśniczej lub ratowniczej. 
Do podstawowego zakresu polisy Mój Dom można 
dokupić dodatkowe opcje, które będą obejmowały 
ochronę ruchomości domowych. Dotyczy to sprzętu 
elektronicznego czy kuchennego, ale także stałych 
elementów, np. podłogi, drzwi, meble wbudowane na stałe 
czy zabudowa kuchenna. Jest także opcja rozszerzenia 
ochrony o  antyki, dzieła sztuki i  cenne kolekcje. 
Dodatkowo ubezpieczyć można także architekturę 
ogrodową: ławki, fontanny czy elementy oświetlenia 
zewnętrznego, a także okna i szyby w domu od pęknięcia i stłuczenia. 
Polisę można rozszerzyć o  ubezpieczenie od kradzieży z  włamaniem 
i rozboju. Mój Dom umożliwia także dodatkowe ubezpieczenie domku 
letniskowego, budynków gospodarczych, altany ogrodowej.

POMOC DLA SENIORA 
Ważnymi opcjami ubezpieczenia mieszkaniowego w  SALTUS 
Ubezpieczenia jest także OC w życiu prywatnym, które sprawdza się, 
gdy nasz senior nieumyślnie wyrządzi szkodę osobie trzeciej. Może 
to być na  przykład zalanie mieszkania sąsiada czy zanieczyszczenie 
spowodowane przez zwierzęta domowe. Dzięki tej opcji senior nie 
musi pokrywać szkód ze swojej niewielkiej emerytury czy renty, bo 
zajmie się tym ubezpieczyciel.

Szczególnie pomocny dla starszej osoby będzie dodatkowy pakiet 
„Assistance w Domu”. Jest to szereg usług fachowców, którzy pomogą 
w  razie usterek, np. cieknącej rury, awarii instalacji elektrycznej 
albo zacinającego się zamka w  drzwiach. Dzięki temu rozwiązaniu 
usunięciem awarii zajmie się ubezpieczyciel, przysyłając właściwego 
fachowca.

JESIEŃ ŻYCIA 
Seniorzy wymagają także szczególnej dbałości o  zdrowie. Są bardziej 
narażeni na infekcje czy inne dolegliwości wymagające opieki 
specjalisty. Szybki kontakt z  lekarzem jest więc bardzo ważny, 
a  niestety nie zawsze jest możliwy w  ramach świadczeń NFZ. Jest 
jednak rozwiązanie: to ubezpieczenie SALTUS  – Moje ŻYCIE, które 

w  zależności od wariantu chroni całą rodzinę. Jest to ubezpieczenie 
na życie, dzięki któremu wypłacane są środki ubezpieczonemu lub 
uposażonemu w  przypadku śmierci lub pobytu w  szpitalu w  wyniku 
nieszczęśliwego wypadku. 

POWRÓT DO ZDROWIA
W ramach SALTUS – Moje ŻYCIE funkcjonuje także pakiet assistance, 
który jest ważnym wsparciem w  powrocie do zdrowia po zaistnieniu 
nieszczęśliwego wypadku. To m.in. pomoc w  realizacji konsultacji 
lekarskich oraz specjalistycznych badań lekarskich i  zabiegów 
medycznych, organizacja procesu rehabilitacyjnego po pobycie 
w  szpitalu w  wyniku nieszczęśliwego wypadku; to także dostawa 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizacja i  pokrycie kosztów 
dostosowania mieszkania dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu czy 
organizacja i pokrycie kosztów pobytu w sanatorium. Warto zauważyć, 
że w ramach ubezpieczenia SALTUS – Moje ŻYCIE seniorzy mają dostęp 
do niemal 900 placówek medycznych, 600 placówek rehabilitacyjnych 
i ponad 100 firm transportu medycznego w całej Polsce.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie posiada opcję „Dla Ciebie i Twojej 
Rodziny”, w  ramach której ochroną objęci są ubezpieczony oraz jego 
dziecko i małżonek, ale także rodzice i teściowie. Dzięki tej opcji sami 
możemy zadbać o bezpieczeństwo najstarszych członków rodziny.

Wszystkie opisane powyżej, a  również inne ubezpieczenia 
SALTUS Ubezpieczenia dostępne są w  placówkach Stefczyk  
Finanse. Pracownicy oddziałów przedstawią ofertę ubezpieczeniową 
i wyjaśnią różne jej warianty.
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J eśli jesteś w sieci należącej do zagranicz-
nej firmy, a chciałbyś przejść do polskiej, 

to czekamy na Ciebie. Możesz zachować swój 
obecny numer, ale numer telefonu komórko-
wego musi być aktywny, a dane rejestracyjne 
muszą być aktualne. Przeniesienie numeru 
nastąpi w  terminie wyznaczonym przez Cie-
bie. „Stara” karta przestanie działać, kiedy 
numer zostanie przeniesiony. Teraz będziesz 
mógł włożyć nową kartę SIM i  zacząć korzy-
stać z  telefonu w  sieci „w  naszej Rodzinie”. 
Kiedy doładujesz konto kwotą co  najmniej 
25 zł, to my jednorazowo zasilimy Twoje kon-
to kwotą 20 zł.

Czeka też na Ciebie tani i wygodny Nowy 
Pakiet Pełny. To 4000  minut rozmów, 
4000  SMS-ów lub MMS-ów oraz 10  GB 
transmisji danych w  Internecie. Wszystko 
za zaledwie 19  zł miesięcznie  – dzięki sieci 
„w  naszej Rodzinie” i  e-bankowości Kasy 
Stefczyka, ułatwiającej zasilanie konta abo-
nenta. Wystarczy kupić starter. Wszystkie 
wymienione limity są ważne przez 30 dni. Po 
zakończeniu pakietu niewykorzystane limity 
usług przepadają, a więc opłaca się jak najak-
tywniej 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 telefonicz-
nej obsługi: 536 699 999, którego pracownicy 
służą wszechstronną informacją i  pomocą 
w  uruchomieniu funkcji. Pakiet Pełny jest 

W obliczu trudnej rzeczywistości tuż za naszymi granicami oparciem mogą 
być tradycyjne wartości. Ważne będą ojczyste obyczaje i wiara przodków. 
Jednak największym spoiwem jest zawsze krąg rodzinny – rozumiany jako 
wspólnota nie tylko najbliższych krewnych, lecz także rodaków. Budowaniu 
tej szerszej więzi służyć może wspieranie rodzimej przedsiębiorczości. Przed-
sięwzięciem w pełni polskim jest sieć telefonii komórkowej „w naszej Rodzi-
nie”, wspierana przez – także w pełni polską – Kasę Stefczyka.

Zapraszamy do naszej Rodziny
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pakietem cyklicznym. Odnawia się sam, pod 
warunkiem posiadania środków na koncie. 
Najwygodniejszym rozwiązaniem kwestii 
płatności za usługi telefonii „w  naszej Ro-
dzinie” jest zlecenie stałe w Kasie Stefczy-
ka na przelew na konto operatora kwoty 
będącej kosztem wybranego pakietu. Usłu-
gę taką włącza się tylko raz – co miesiąc od-
nawia się sama bez konieczności wpisywania 
kodu.

„W  naszej Rodzinie” to telefonia „na 
kartę”, nie trzeba więc podpisywać żadnej 
umowy, by korzystać z  jej usług. Wystar-
czy w  placówce Kasy Stefczyka kupić star-
ter z  nowym numerem telefonu. Jeśli masz 
już numer telefonu i  chcesz go przenieść 
do sieci „w  naszej Rodzinie”, to proste for-
malności załatwisz od ręki podczas jednej 
wizyty w placówce Kasy Stefczyka. Wystar-
czy przyjść z  dowodem osobistym, wypełnić 

i  podpisać wniosek o  przeniesienie numeru, 
podając swoje dane (imię i  nazwisko, PESEL, 
numer dokumentu – informacje te muszą być 
zgodne z tymi, które podałeś obecnemu ope-
ratorowi przy rejestracji numeru), i  określić, 
w jakim terminie Twój numer ma zostać prze-
niesiony. Jeśli obecnie masz telefon na abo-
nament, sprawdź, kiedy kończy się umowa 
(zwykle jest zawierana na 2 lata), aby uniknąć 
finansowych konsekwencji zerwania umowy 
przed czasem.

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

 AKTUALNOŚCI
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Pogotowie dla zadłużonych –
strona dedykowana nadmiernie zadłużonym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W  ostatnim czasie SKEF zbudował nowoczesny one page skierowany do osób 
nadmiernie zadłużonych pod nazwą: Pogotowie dla zadłużonych. Teraz na stronie 
www.pogotowiedlazadluzonych.pl w  jednym miejscu mamy przystępnie podaną 
informację dotyczącą wszystkich aspektów związanych z problematyką upadłości 
konsumenckiej. Wchodząc na interaktywną mapę administracyjną Polski i klikając 
odpowiednie województwo, jesteśmy automatycznie przekierowywani na właściwy 
Ośrodek Doradztwa. Tam specjaliści wytłumaczą zawiłości postępowania sądowego 
i udzielą wszechstronnej pomocy w przygotowaniu wniosku do sądu upadłościowego. 
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Nabycie spadku krok po kroku
Wraz z odejściem bliskiej osoby stajemy przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich 
jest uporządkowanie spraw spadkowych. Jest to zagadnienie, które budzi często 
wiele emocji i obaw. Procedury wydają się bardzo skomplikowane i długotrwałe, 
a przepisy i pojęcia niezrozumiałe. Mamy nadzieję, że poniższy artykuł nieco przy-
bliży procedurę nabycia spadku i wytłumaczy, jak zrobić to krok po kroku.
CO TO JEST SPADEK I KIEDY SIĘ OTWIERA?
Wraz ze śmiercią spadkodawcy dochodzi do 
otwarcia spadku. W tym momencie spadko-
biercy zgodnie z prawem nabywają spadek, 
ale aby móc swobodnie nim rozporządzać, 
na przykład sprzedać mieszkanie, muszą 
podjąć kroki w celu uzyskania dokumentu 
potwierdzającego fakt nabycia spadku.

Spadek to ogół praw i  obowiązków, 
które za życia należały do spadkodawcy. 
Są to zarówno rzeczy materialne, takie jak 
dom, pieniądze czy książki, jak i niemate-
rialne prawa, które da się zmaterializować, 
na przykład udziały spółdzielcze, hipoteka, 
zobowiązania, których stroną lub podmio-
tem był spadkodawca (np. wierzytelności 
z umów).

Niestety do spadku po zmarłym wchodzą 
też jego długi. Warto o tym pamiętać pod-
czas podejmowania decyzji, czy przyjąć, 
czy też odrzucić spadek. Spadkobierca ma 
6 miesięcy, odkąd dowiedział się o byciu 
spadkobiercą, na podjęcie tej decyzji.  
Po upływie tego okresu przyjmuje się, że 
spadkobierca spadek przyjął z dobrodziej-
stwem inwentarza.

SPOSOBY NABYCIA SPADKU
Chociaż spadek nabywany jest w  chwili 
śmierci spadkodawcy, aby móc swobodnie 
nim rozporządzać, spadkobiercy potrzebują 
urzędowego potwierdzenia nabycia spadku. 
Mogą uzyskać je na dwa sposoby: u notariu-
sza lub w sądzie.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
Akt poświadczenia dziedziczenia sporzą-
dza się u notariusza. Wszyscy spadkobiercy 
muszą być obecni podczas jego sporządza-
nia. Jeżeli między spadkobiercami istnieją 
kwestie sporne, konieczne będzie przepro-
wadzenie postępowania przed sądem. 

U notariusza będziemy musieli przedsta-
wić następujące dokumenty:
•	 odpis	skrócony	aktu	zgonu	zmarłego,
•	 zaświadczenie	o numerze	PESEL,
•	 odpis	 skrócony	 aktu	 małżeństwa	

zmarłego,
•	 odpisy	 skrócone	 aktu	 urodzenia	

spadkobierców,

•	 odpis	skrócony	aktu	małżeństwa	spadko-
biercy (w przypadku zmiany nazwiska).
W sytuacji gdy zmarły pozostawił testa-

ment, będziemy potrzebować także tego 
dokumentu.

Po analizie dokumentów notariusz spo-
rządzi protokół dziedziczenia zawiera-
jący zgodne oświadczenia spadkobierców. 
Następnie na jego podstawie zostanie spo-
rządzony akt poświadczenia dziedziczenia, 
który zostanie zarejestrowany w elektronicz-
nym rejestrze poświadczeń dziedziczenia. 
Po tej czynności akt nabiera mocy prawnej 
równorzędnej sądowemu postanowieniu 
o stwierdzeniu nabycia spadku.

Należy pamiętać, że notariusz nie będzie 
mógł przeprowadzić notarialnego poświad-
czenia dziedziczenia w przypadku:
•	 dziedziczenia	na	podstawie	testamentów:	

ustnych, wojskowych, sporządzonych na 
polskim statku morskim lub powietrz-
nym, a  także innych, co do których 
notariusz nie jest w stanie stwierdzić ich 
autentyczności;

•	 spadków,	 które	 zostały	 otwarte	 przed	
dniem 1 lipca 1984 roku.
W powyższych przypadkach konieczne 

będzie przeprowadzenie nabycia spadku 
sądownie.

SĄDOWE NABYCIE SPADKU
Jeżeli zdecydujemy się na potwierdzenie 
naszego prawa do spadku na drodze sądowej, 
w pierwszej kolejności musimy przygotować 
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. 

We wniosku należy wymienić:
1. datę i miejsce sporządzenia wniosku;
2. określenie sądu właściwego – będzie to 

sąd rejonowy ostatniego miejsca zamiesz-
kania spadkodawcy;

3. określenie wnioskodawcy – imię, nazwi-
sko i adres;

4. określenie spadkobierców – imię, nazwi-
sko i  adres; informacja, czy zrzekli się 
spadku;

5. jeżeli spadkodawca zostawił testament, 
należy o  tym napisać we wniosku i  go 
dołączyć;

6. uzasadnienie wniosku  – opisujemy, 
kiedy spadkodawca zmarł, kto i na jakich 

zasadach po nim dziedziczy, czy w skład 
masy spadkowej wchodzi gospodarstwo 
rolne;

7. dowody na przedstawione w uzasadnieniu 
fakty – odpisy aktów notarialnych;

8. podpis wnioskodawcy.

We wniosku o  stwierdzenie nabycia 
spadku nie trzeba wymieniać żadnych 
składników spadku. Sąd wydając postano-
wienie, określi jedynie, kto jest spadkobiercą 
i w jakiej wysokości udział mu przysługuje. 
Wyjątkiem jest gospodarstwo rolne, jed-
nakże tu znaczenie ma data otwarcia spadku.

Do sądu składamy wniosek wraz z załącz-
nikami, dodatkowo przygotowujemy odpis 
dla każdego uczestnika postępowania  
(kserokopia wniosku wraz z załącznikami).

Wniosek podlega opłacie w  wysokości 
100 zł i dodatkowych 5 zł za wpis w Rejestrze 
Spadkowym.

Zarówno akt poświadczenia dziedziczenia 
sporządzony u notariusza, jak i postanowie-
nie sądu stwierdzające nabycie spadku sta-
nowią potwierdzenie stanu istniejącego, są 
jednak niezbędne dla zarządzania odziedzi-
czonym spadkiem. Dlatego nie warto odkła-
dać w czasie podjęcia niezbędnych kroków, 
aby takie formalne potwierdzenie prawa do 
spadku uzyskać.

KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK
specjalista ds. prawnych Ośrodek Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie
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Karta na zakupy
w Biedronce

krzyżówka – trenuj swoje szare komórki!

bezpłatna gazeta członków  
kasy stefczyka oraz skef

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

www.kasystefczyka.pl 
www.stefczyk.info 

tel. 801 600 100
redaktor naczelny:  

Jadwiga Bogdanowicz
redaktor zarządzający:  

Łukasz Wróblewski
korekta: Bogumiła Kamola

kierownik produkcji:  
Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

studio: Jacek Łaski
wydawca:  
Apella S.A. 

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

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

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

nie) konkursowe;
•	 wypełnić poniższy formularz zgłosze-

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

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

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

na adres: 
Apella S.A.

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

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

W listopadzie zadanie konkursowe brzmi: 
Napisz, dlaczego warto korzystać 

z lokat oszczędnościowych
Na Twoje zgłoszenie czekamy w  dniach 

1–30.11.2022 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 207: Krzysztof Kaczmarek – 
Przedecz, Zofia Górska – Tuchola, Barbara 
Sęczyk – Czechowice-Dziedzice. 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



Wybierz taką  
ze stałą ratą!

Pożyczka na święta
Wybierz taką  
ze stałą ratą!
Wybierz taką  
ze stałą ratą!

RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 
Konto oznacza rachunek płatniczy. Koszt połączenia wg taryfy operatora. 

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

Pożyczka Gotówkowa 
ze stałym oprocentowaniem

RRSO: 29,55%

pierwsza rata nawet 60 dni 
od podpisania umowy

minimum formalności –  
bez zaświadczeń

środki na koncie nawet 
w dniu złożenia wniosku

Podaruj sobie spokój na święta. 
Gwarantujemy, że Twoje  
raty nie wzrosną!
Gwarantujemy, że Twoje 
raty nie wzrosną!
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