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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
trzydzieści lat temu chcieliśmy stworzyć alter-
natywę dla banków, bo zbyt wielu Polaków było 
pozbawionych możliwości korzystania z  usług 
finansowych. Brak możliwości wzięcia pożyczki był 
hamulcem w rozwoju przedsiębiorczości naszych 
rodaków. Nie po to z takim trudem wywalczyliśmy 
wtedy uwolnienie się od komunizmu, żeby nie móc 
się rozwijać. Powszechny dostęp do pożyczek na 
rozsądnych warunkach był też potrzebny ludziom 
w różnych sytuacjach życiowych, by nie musieli 
korzystać z usług lichwiarzy. Kiedy po 3 latach 
ciężkiej pracy otwieraliśmy dziesiątą placówkę 
Kasy Stefczyka, nie śmieliśmy nawet marzyć, że po 
30 latach tych placówek będzie niemal 400! Nie-
mniej od początku wiedzieliśmy, że spółdzielcza 
kasa musi być czymś więcej niż miejscem, gdzie 
można wziąć pożyczkę czy założyć lokatę. Chcie-
liśmy stworzyć społeczność ludzi, którzy troszczą 
się o siebie nawzajem. Tak też się stało – wszyscy 
Członkowie Kasy pomagają innym za pośrednic-
twem Fundacji Stefczyka oraz Stowarzyszenia 
Krzewienia Edukacji Finansowej. Spełniamy też 
Małe Wielkie Marzenia – już po raz jedenasty dzie-
ci wręcz zasypały nasze placówki swoimi listami  
do św. Mikołaja, w imieniu którego Kasa ma za-
szczyt przekazywać wymarzone przez nich upo-
minki. Dziękujemy za te wspólne 30 lat!

liczby Kasy Stefczyka

7 180 000 000 zł
depozyty

6 180 000 000 zł
pożyczki

7 690 000 000 zł
aktywa

359
placówki

842 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA LISTOPAD 2022 ROKU

Podaruj nam
1,5% podatku
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (KRS 
0000053057) od 2005 roku jest organizacją pożytku publicz-
nego. SKEF w szerokim zakresie działa na rzecz swoich Człon-
ków i konsumentów usług finansowych, realizując działalność 
edukacyjną, doradczą, wydawniczą i charytatywną. Uzyskane 
środki Stowarzyszenie przeznacza na realizację programów 
w zakresie edukacji finansowej.

S zanowni Państwo, przy rozli-
czeniu podatku PIT za 2022 rok 

będzie można przekazać nie jak 
dotychczas 1%, lecz aż 1,5% podatku 
na rzecz wybranej organizacji pożytku 
publicznego. 

Środki uzyskane z  wpłat 1,5% 
podatku Stowarzyszenie może przezna-
czyć na wsparcie następujących działań:

•	 SZKOLENIA	I PROJEKTY	Z ZAKRESU	
EDUKACJI	FINANSOWEJ	
I KONSUMENCKIEJ

SKEF swoje wieloletnie doświadcze-
nie wykorzystuje m.in. w organizacji 
i  prowadzeniu projektów i  szkoleń 
z zakresu edukacji finansowej i konsu-
menckiej. Zwracając szczególną uwagę 
na potrzeby konsumentów usług finan-
sowych, swoje działania edukacyjne 
Stowarzyszenie kieruje do różnych grup 
wiekowych. Priorytetem jest podnosze-
nie świadomości ekonomicznej, finan-
sowej poprzez rozwijanie praktycznych 
umiejętności w następujących obsza-
rach: nadmierne zadłużenie, prawa 
konsumenta, planowanie finansowe 

i budżet domowy, zarządzanie finan-
sami osobistymi itp.

•	 FUNDUSZ	STYPENDIALNY
Celem funduszu jest wsparcie mate-
rialne m.in. studentów uczelni wyż-
szych, studiujących na kierunkach 
dot. ekonomii, zarządzania, finansów, 
prawa i dziennikarstwa. Projekt adreso-
wany jest do studentów, którzy osiągają 
dobre wyniki w nauce, legitymują się 
działalnością na polu naukowym i cha-
rytatywnym. O stypendia mogą ubie-
gać się także wychowankowie domów 
dziecka podejmujący naukę w szkołach 
wyższych na kierunkach, na których 
programy nauczania zawierają elementy 
ekonomii, finansów, zarządzania, prawa 
i dziennikarstwa. 

Za dotychczasowe wsparcie 
serdecznie Państwu dziękujemy 
i  będziemy wdzięczni za przeka-
zanie 1,5% podatku na rzecz SKEF 
(KRS 0000053057) w 2023 roku.

Więcej na temat działalności SKEF 
można znaleźć na stronie www.skef.pl 
oraz na www.facebook.com/skef.gdynia.
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PRZEKAŻ 1,5% PODATKU
I WESPRZYJ EDUKACJĘ FINANSOWĄ

KRS 0000053057

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
www.skef.pl
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kasastefczyka.pl 
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

Przykład reprezentatywny z dnia 23.05.2022 r. dla Pożyczki 13-stka: Całkowita kwota kredytu wynosi 13 007,70  zł. 
Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 
402,30 zł / 3,00%) wynosi 12,50%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 14,12%. Czas obowiązywania 
umowy – 118 miesięcy, 117 miesięcznych  rat równych: 198,10 zł oraz ostatnia, 118. rata: 197,30 zł. Całkowita kwota 
do zapłaty: 23 375,00 zł, w tym odsetki: 9965,00 zł.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Konto oznacza rachunek płatniczy. 

Minimum formalności, 
MAXIMUM OKAZJI!

RRSO: 14,12%

gotówka na Twoim koncie 
nawet tego samego dnia
szybkie wnioskowanie 
przez  telefon, w placówce lub online 
akceptujemy różne źródła  
dochodów 

Pożyczka 13-stka to: 

#18067 STEFCZYK SF WYPRZEDAZ 22 13STKA CS 211 M 185x124[DS PS]v4.indd   1 19.12.2022   14:16:15

Pożyczka 13-stka
w Kasie Stefczyka:
•	13 000 zł z ratą jedynie 199 zł miesięcznie 
•	Gotówka na Twoim koncie nawet w dniu 

złożenia wniosku 
•	Szybkie wnioskowanie przez telefon, 

w placówce lub online 
•	Akceptujemy różne źródła dochodów 

(np. z prowadzenia gospodarstwa rolnego, 
umowy o pracę za granicą lub dzierżawy) 

Konto oznacza rachunek płatniczy. Decyzja 
kredytowa zależy od indywidualnej oceny 
zdolności kredytowej.

Początek roku to czas, kiedy szczególnie poszukujemy wsparcia finansowego, 
które pozwoli nam śmiało spojrzeć w przyszłość i nie rezygnować z planów. 
Właśnie na start roku 2023 i świętowania 30-lecia Kasy Stefczyka proponuje-
my Pożyczkę 13-stka, która wesprze nas w realizacji planów.

R ok 2022 jest już za nami, tak jak to, 
że musieliśmy poradzić sobie z  więk-

szymi wydatkami: święta zawsze sporo kosz-
tują i z reguły uszczuplają nasze możliwości 
finansowe w  Nowym Roku  – a  przed nami 
przecież kolejne wyzwania, na przykład zwią-
zane z feriami zimowymi. Jak więc zaplanować 
zimowy wypoczynek i zorganizować wolny czas 
dzieciom, kiedy w portfelu widać braki? Moż-
liwości jest wiele, a dobrze bawić się można 
także przy grach planszowych. Jednak nie warto 
z powodu braku funduszy rezygnować z droż-
szych planów – można skorzystać z Pożyczki 
13-stka (RRSO: 14,12%) w Kasie Stefczyka.

Pożyczka 13-stka to oferta, dzięki której 
można zrealizować wiele z odkładanych pla-
nów i spełnić marzenia – z takim budżetem 
zimowe wakacje dla całej rodziny w Tatrach 
czy jazda po alpejskich stokach są możliwe. 
Pożyczka 13-stka to 13 000 zł na dowolny cel, 
nie tylko na karnawał czy ferie zimowe. Mie-
sięczna rata natomiast nie obciąży zanadto 
domowego budżetu, bo wynosi tylko 199 zł.

Przykład reprezentatywny z dnia 23.05.2022 r. 
dla Pożyczki 13-stka: Całkowita kwota kredytu 

wynosi 13 007,70 zł. Zmienna roczna stopa 
oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu 
wraz z  kredytowanymi kosztami (prowizją 
402,30 zł / 3,00%) wynosi 12,50%. Rzeczywista 
roczna stopa oprocentowania (RRSO): 14,12%. 
Czas obowiązywania umowy – 118 miesięcy, 
117 miesięcznych rat równych: 198,10 zł oraz 
ostatnia, 118. rata: 197,30 zł. Całkowita kwota do 
zapłaty: 23 375,00 zł, w tym odsetki: 9965,00 zł.

Pożyczka 13-stka na Nowy Rok
Rok 2023 staje się 

faktem. Wierzymy, 

że będzie obfitował 

w miłe niespodzianki 

i dostarczy wielu 

powodów do radości. 

Życzymy wszystkim 

naszym Klientom 

i Przyjaciołom 

na ten Nowy Rok dużo 

zdrowia, uśmiechu 

i spełnienia marzeń. 

Niech będzie on dla Was 

nieustannym źródłem 

dobrego humoru, 

dalekim od zmartwień. 
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W 1993 r. powstała Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredy-
towa im. Franciszka Stefczyka. 30 lat później Kasa Stefczyka jest 
największą kasą oszczędnościowo-kredytową w Polsce. 

U schyłku XIX w. ideę finansowej samopomocy wcielił w życie i roz-
winął dr Franciszek Stefczyk. Kasy Stefczyka na ziemiach polskich 

położyły wówczas kres lichwie pieniężnej. Współczesna Spółdzielcza 
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka powstała 
w 1993 r. Początkowo kierowała usługi do pracowników przedsiębiorstw 
morskich Wybrzeża Gdańskiego. Bardzo szybko zaczęła świadczyć usługi 
dla szerokiego grona odbiorców. Od maja 2010 r. SKOK Stefczyka funk-
cjonuje jako Kasa Stefczyka. Główna siedziba Kasy zawsze związana 
była z Trójmiastem; obecnie od 2007 r., znajduje się w dzielnicy Gdyni – 
Redłowie. W pierwszym roku działalności Kasa liczyła 654 Członków. Już 
w 1996 r. otworzyliśmy naszą 10. placówkę. Po 30 latach z dumą chwa-
limy się że z naszych usług korzysta już prawie 900 tys. osób, które są 
obsługiwane w niemal 400 placówkach w całej Polsce i przez Internet.

Systematycznie rozwijamy naszą ofertę. Dzisiaj to kilkadziesiąt pro-
duktów i usług dla osób indywidualnych, firm i organizacji. Oferujemy 
rachunki płatnicze, karty, pożyczki, kredyty, lokaty, kredyty hipoteczne 
oraz produkty dla przedsiębiorców i dla organizacji. Stefczyk Finanse 
oferuje również usługi swoich partnerów. Oprócz skorzystania z pro-
duktów Kasy Stefczyka można m.in. zapłacić rachunki (np. za prąd, gaz, 
telefon, Internet); wykupić ubezpieczenie mieszkaniowe, na życie, OC 
lub AC samochodu, doładować liczniki energii, przystąpić do funduszu 
inwestycyjnego, zrealizować polecenia przelewów zagranicznych czy 
skorzystać z oferty telefonii komórkowej „w naszej Rodzinie”.

Dzięki rozwojowi nowych technologii korzystanie z naszych usług 
jest dzisiaj łatwiejsze i zabiera mniej czasu. Starsi Członkowie Kasy 
pamiętają czasy, kiedy wnioski pożyczkowe były odbijane przez kalkę. 
Dziś wniosek można złożyć z każdego miejsca na Ziemi. Wystarczy 
Internet i kilka kliknięć lub telefon na infolinię, by ekspert finansowy 
zrobił to za nas. Kiedyś staliśmy przy okienku kasowym, żeby regulować 

30-lecie
Kasy Stefczyka

W roku jubileuszowym
zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej 
(www.kasastefczyka.pl), profili na Facebooku (Kasa Stefczyka 
oraz Miliony spełnionych marzeń) i „Czasu Stefczyka”, żeby 
nie przegapić niespodzianek, które dla Państwa planujemy – 
między innymi loterii z nagrodami.

płatności, teraz możemy zrobić to szybko i wygodnie w bankowości elek-
tronicznej, w dowolnym miejscu.

Dużą wagę przykładamy do bezpieczeństwa, przypominamy więc, 
że środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie (tak samo 
jak w banku) są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwa-
rancyjnego. Gwarancja BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzo-
nych w Kasie przez jednego deponenta do równowartości w złotych 
100 000 euro, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachun-
kach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu 
należności w Kasie.

Jednym z elementów naszej misji jest troska o dobro człowieka. Fun-
dujemy stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów, wyróżnia-
jących się szczególnymi osiągnięciami (dotychczas wypłacono 116 050 zł). 
Od wielu lat na regularne wsparcie mogą liczyć wychowankowie 

Kasa Stefczyka finansuje wiele 
inicjatyw i wydarzeń kulturalnych. 
Dzięki wsparciu Kasy odbywają się 
liczne koncerty muzyki poważnej 
i sakralnej, dotowane są festiwale 
i przeglądy, powstają wartościowe 
produkcje filmowe, m.in. „Katyń” 

Andrzeja Wajdy czy „Układ 
zamknięty” Ryszarda Bugajskiego.

24 domów dziecka w całej Polsce (dotychczasowa łączna kwota wsparcia 
to 1 248 000 zł). Pomoc otrzymali też m.in.: Adaś spod Olkusza, który 
znalazł się w głębokiej hipotermii; chory na wytrzewienie jelit Kamil 
z Gdańska; Dawid ze Starego Kurowa, który w wyniku wypadku znalazł 
się głębokiej śpiączce; pacjenci oddziału onkologii i hematologii Dzie-
cięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Na leczenie i rehabilitację 
indywidualną przeznaczyliśmy dotychczas co najmniej 240 000 zł. 
Regularne wsparcie otrzymują też poznańskie pięcioraczki z rodziny 
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państwa Ziemlińskich. Początkowo pomoc była przekazywana wprost 
przez Kasę Stefczyka. W 2012 r. powołano w tym celu Fundację 
Stefczyka.

Pielęgnujemy wartości patriotyczne i chrześcijańskie. Kasa współ-
finansowała m.in. rekonstrukcję jasnogórskiego tabernakulum, ofiaro-
wanie bursztynowo-brylantowej Sukienki Zawierzenia na obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej oraz stworzenie nowego tabernakulum w kate-
drze w Gdańsku-Oliwie. Dzięki zaangażowaniu Kasy powstał film upa-
miętniający kapelana „Solidarności” – „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. 
Nasza Kasa włączyła się w przygotowanie rodaków do kanonizacji Jana 
Pawła II i wzięła na siebie rolę mecenasa serialu „Metr od świętości”, 
dzięki czemu powstało 30 odcinków, emitowanych codziennie w tele-
wizji do dnia kanonizacji Ojca Świętego. Fundacja Stefczyka wraz Kasą 
wsparły również produkcję filmu paradokumentalnego „Błogosławiona 
wina”, opowiadającego historię Południowego Podlasia i oparte na histo-
rycznej dokumentacji dzieje obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.

Tradycja dbałości o Polskę to nasz znak rozpoznawczy. To dlatego 
wspieramy godne lokalne inicjatywy i angażujemy się w rozwój gospo-
darczy wielu regionów naszego kraju. Przykładowe realizacje: sfinan-
sowanie tablicy pamiątkowej w Sopocie oraz pomnika w Siedlcach 
dla uczczenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego; konkurs patriotyczny 
dotyczący działalności Armii Krajowej, organizowany dla uczniów szkół 
gimnazjalnych z Trójmiasta; wsparcie filmu Wojciecha Smarzowskiego 
„Wołyń”; miejsca pamięci Żołnierzy Wyklętych – pomnik płk. Łukasza 
Cieplińskiego w Rzeszowie czy Danuty Siedzikówny „Inki” w Gdańsku. 
Aktywnie działamy na rzecz szeroko rozumianej edukacji eko- 

nomicznej, podejmując walkę ze skutkami wykluczenia finansowego. 
Członkowie Kasy Stefczyka mogą korzystać m.in. z bezpłatnych porad 
w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego istniejącego od 
25 lat Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF), uczestni-
czyć w szkoleniach i warsztatach czy korzystać z materiałów edukacyj-
nych. Więcej o działalności SKEF piszemy na str. III.

Kasa Stefczyka finansuje wiele inicjatyw i wydarzeń kulturalnych. 
Dzięki wsparciu Kasy odbywają się liczne koncerty muzyki poważnej 
i sakralnej, dotowane są festiwale i przeglądy, powstają wartościowe pro-
dukcje filmowe, m.in. „Katyń” Andrzeja Wajdy czy „Układ zamknięty” 
Ryszarda Bugajskiego – Kasa sponsorowała też produkcję teledysku 
zespołu Kult promującego film. Zostaliśmy producentem cyklu filmo-
wego „Zakazane historie”, opowiadającego o zapomnianych ludziach, 
którzy w czasach PRL prowadzili działalność podziemną. Kasa była spon-
sorem przedpremierowego pokazu filmu „Czarny czwartek” opisującego 
wydarzenia Grudnia ’70, zaś wspólnie ze spółdzielczymi kasami wsparła 
produkcję filmu dokumentalnego „Bitwa o Warszawę ’44”. W 2010 r. 
przypomnieliśmy o wydarzeniach warszawskich, włączając się w spon-
soring teledysku „Uprising” szwedzkiego zespołu Sabaton.

Z pomocy Kasy korzystają m.in. młodzi pływacy, piłkarze, tancerze 
czy baseballiści. Kasa finansuje też zawodników indywidualnych, m.in. 
olimpijczyka Przemysława Czajkowskiego oraz Pawła Tarnowskiego, 
mistrza Europy w windsurfingu, którego wspieramy niemal od pierw-
szych treningów. Od 3 lat współpracujemy także z Fundacją Marcina 
Gortata MG13, która pomaga wznosić się na wyżyny uzdolnionym spor-
towo dzieciom i młodzieży.

MILIONY 
SPEŁNIONYCH MARZEŃ 



 AKTUALNOŚCI

WWW.KASASTEFCZYKA.PLCZAS STEFCZYKA6

Kasa Stefczyka i Fundacja Marcina Gortata 
MG13 grają zespołowo w projekcie Szkolny 
Skills Challenge 2022!
Wspólnota, solidarność i  wzajemna pomoc to wartości, które są bliskie Kasie 
Stefczyka, dlatego nieustannie szuka ona nowych możliwości dających szansę 
zarówno na realną poprawę bytu materialnego czy komfortu życia polskich 
rodzin, realizacji ich marzeń, jak i rozwoju talentów, także tych sportowych. Tym 
razem Kasa Stefczyka zaangażowała się w projekt Szkolny Skills Challenge 2022 
organizowany przez Fundację Marcina Gortata MG13.

S zkolny Skills Challenge to inicjatywa skie-
rowana do uczniów szkół podstawowych 

z całej Polski, której celem są promowanie aktyw-
ności oraz podnoszenie sprawności fizycznej, 
a także wzmocnienie pozycji wychowania fizycz-
nego i sportu w środowisku szkolnym. Dzięki 
projektowi dzieci mogły zobaczyć, że codzienna 
gimnastyka oraz szkolne zajęcia sportowe mają 
niebagatelny wpływ na ogólny rozwój, co w przy-
szłości może nie tylko zaowocować wieloma suk-
cesami na polu sportowym, lecz także zapewnić 
sprawność, która pozwoli cieszyć się życiem. 

Szkolny Skills Challenge to kolejny projekt reali-
zowany przez Fundację Marcina Gortata MG13, 
z dumą wspierany przez Kasę Stefczyka, która 
ufundowała dwie nagrody pieniężne o wartości 
4000 zł dla najlepszych szkół na zakup sprzętu 
sportowego oraz dwie nagrody o  wartości 
1000 zł dla najlepszych dzieci na zakup sprzętu 
sportowego.

Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 
aż 40 szkół, których uczniowie mieli za zadanie 
pokonać na czas specjalnie przygotowany tor 
sprawnościowy. Na młodych śmiałków czekały 

zadania związane z dyscyplinami sportowymi 
najczęściej uprawianymi podczas zajęć wycho-
wania fizycznego. Na podstawie uzyskanego 
czasu każda ze szkół miała za zadanie wyłonić 
dwóch zwycięzców, jednego chłopca i jedną 
dziewczynkę. Do ostatecznej rywalizacji 
stanęła finałowa grupa pięciu dziewczynek 
i pięciu chłopców (na podstawie czasów uzy-
skanych podczas szkolnych eliminacji), którzy 
zmierzyli się ze sobą w Ogólnopolskim Finale 
Szkolnego Skills Challenge „Mierz Wysoko”. 
Impreza odbyła się 2 grudnia w  Miejskim 
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Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu, przy  
ul. Wschodniej 2. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 
treningiem z Marcinem Gortatem oraz sprzę-
tem sportowym.

Warto przypomnieć, że współpraca Kasy 
Stefczyka z Fundacją Marcina Gortata rozpo-
częła się w 2020 r. Od tego czasu Kasa wspiera 
jej różnorodne działania, których wspólnym 
celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w reali-
zacji ich sportowych celów. Idea ta towarzyszy 
także Kasie Stefczyka, która od lat swoim przy-
kładem pokazuje, że samopomoc i współdzia-
łanie są niezbędnym elementem przyczynia-
jącym się do poprawy bytu. Dotychczas Kasa 

Stefczyka zaangażowała się w różne inicja-
tywy Fundacji, m.in. odbywający się corocznie 
w całej Polsce cykl obozów sportowych Gor-
tat Camp. W ramach współpracy z Fundacją 
Marcina Gortata MG13 Kasa Stefczyka prze-
kazała również środki na pomoc Ukrainie 
oraz włączyła się w  organizację wielkiego 
meczu Gortat Team vs Wojsko Polskie w Łodzi 
w czerwcu 2022 r. 

Kasa Stefczyka bardzo ceni współpracę 
z  młodym pokoleniem sportowców, czego 
przykładem jest utalentowany żeglarz i wind-
surfer Paweł Tarnowski. Dzięki wsparciu finan-
sowemu Kasy miał on szansę podjąć regularne 

treningi, dzięki którym rozwinął swój talent 
i osiągnął wiele sukcesów, m.in. tytuł mistrza 
Europy w żeglarstwie w klasie RS:X w 2015 r. 
Kasa Stefczyka towarzyszy mu już 13 lat i jest 
pierwszą instytucją, z którą windsurfer podpi-
sał umowę sponsorską.

Mamy nadzieję, że młodzież uczestnicząca 
w tegorocznej edycji projektu Szkolny Skills 
Challenge odkryje w sobie zamiłowanie do 
sportu. Być może na naszych oczach wyłonią 
się także talenty, a ich ciężka praca zostanie 
kiedyś nagrodzona medalami. Cieszymy się, że 
Kasa Stefczyka może mieć w tym swój udział.

Fot. Michał Żytomirski
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Konkurs Małe Wielkie 
Marzenia rozstrzygnięty

M ałe Wielkie Marzenia to konkurs organizowany 
przez Kasę Stefczyka, który od jedenastu lat 

cieszy się dużą popularnością. Pomysł, żeby każde 
dziecko mogło w formie plastycznej przestawić swój 
list do św. Mikołaja, spotyka się co roku z coraz więk-
szym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. W tym 
roku z placówek przysłano 114 wstępnie wybranych 
prac.

Nie zawiodły pomysłowość i wyobraźnia uczest-
ników, więc wybór najlepszych prac był wyjątkowo 
trudny. Zadanie konkursowe – list do św. Mikołaja 
mógł zostać stworzony w dowolnej formie plastycz-
nej. Przesłane propozycje zachwycały więc przeróż-
nymi technikami artystycznymi.

Uznanie należy się wszystkim dzieciom, jednak 
jury konkursu zgodnie z regulaminem mogło wska-
zać w sumie 10 zwycięzców oraz wyróżnić dodatkowo 
10 uczestników. Serdecznie gratulujemy laureatom 
XI edycji konkursu Małe Wielkie Marzenia, w którym 
stawką były nagrody inspirowane marzeniami zawar-
tymi w pracach konkursowych.

XI edycja konkursu Małe Wielkie Marzenia została zakończona. Pra-
ce dzieci zostały ocenione, a autorzy najlepszych – zdaniem jury – już 
odbierają swoje wymarzone prezenty. Przedstawiamy pierwszych na-
grodzonych i ich prace. Dziesięcioro uczestników otrzymało nagrody 
główne i tylu też nagrody specjalne.

ZWYCIĘZCY KONKURSU MAŁE WIELKIE MARZENIA

 ŚWIDNICA. Pola Orlańska marzyła o lalce Barbie w tubie. 
Odebrała ją w placówce mieszczącej się przy ul. Długiej 3. 

Kategoria do 6 lat 
− nagrody główne:
Hania Dwojak
Jakub Szumigała
Julia Leśniak
Maja Domańska
Pola Orlańska

Kategoria do 6 lat 
− wyróżnienia:
Emil Jagieła
Szymon Halama
Pola Cichoń
Hanna Gralak
Kornelia Meyer

Kategoria 7–12 lat 
− nagrody główne:
Amelia Hutniczak
Kasia Grubicka
Katarzyna Tracz
Ksawery Michalik
Sylwester Okroy

Kategoria 7–12 lat 
− wyróżnienia:
Andżelina Lachendro
Marcela Maślanka
Mikołaj Wiśniewski
Julia Kulig
Nicola Suwała
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 OŁAWA. Jak co roku 
do oddziału mieszczącego się 
przy ul. Rynek 7A wpłynęło bardzo 
dużo prac konkursowych. W tym 
roku było ich aż 68. Do drugiego 
etapu przeszło tylko sześć prac, 
dwie z nich otrzymały nagrody 
w kategorii do 7 lat.
Jakub Szumigała po raz drugi 
został laureatem głównej 
nagrody. Tym razem otrzymał 
laptop edukacyjny, który odebrał 
wspólnie z mamą.
Emil Jagieła odebrał swoje 
wymarzone klocki Lego – 
w towarzystwie siostry.

 ANDRYCHÓW. W placówce 
partnerskiej mieszczącej się 
przy ul. Rynek 1 swoje wymarzone 
prezenty od św. Mikołaja odebrały 
Amelia Hutniczak i Andżelina 
Lachendro. 
Amelia narysowała zestaw figurek 
Moji Pops „Impreza na basenie”. 
Andżelina namalowała walizkę 
z przyborami do malowania – 
być może kolejnych listów 
do św. Mikołaja. 
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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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prowizji
Połącz swoje raty i płać jedną! 

Wybierz wygodę!

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

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

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

RRSO: 
11,52%
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W trosce o utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z chęci 
informowania Członków o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka 
oraz zgodnie z  przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego 
Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka przedstawia informację dotyczącą 
działań Zarządu Kasy w listopadzie 2022 roku.

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie

LISTOPAD 2022
W listopadzie posiedzenia Zarządu 
Spó łd z ielczej K a s y Oszcz ęd no -
ściowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka odbyły się pięć razy:
– 2 listopada,
– 9 listopada,
– 15 listopada,
– 22 listopada,
– 29 listopada.
Przedmiotem posiedzeń było m.in.:
1. Przedstawienie aktualnych staty-

styk związanych z  działalnością 
Kasy, głównie dotyczących wolu-
menu sprzedaży z  podziałem na 
produkty, oraz informacji na temat 
depozytów.

2. O mów ie n ie  bie ż ąc yc h s p r aw, 
w szczególności 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:
 ○ Zakończyła się kolejna edycja Kon-
kursu Stypendialnego, organizowa-
nego przez Kasę Stefczyka, którego 
partnerem jest Stowarzyszenie Krze-
wienia Edukacji Finansowej. Kolejni 
laureaci otrzymają wsparcie w postaci 
comiesięcznego stypendium.

 ○ Działań marketingowych i inicjatyw 
z  zakresu działalności społecznej 
i oświatowo-kulturalnej oraz współ-
działania w tym celu z organizacjami 
społecznymi:

 DWsparcie finansowe dla Fundacji 
„Droga na szczyt” w realizacji Festi-
walu Polskich Filmów Sportowych, 
który odbył się w Zakopanem w dniach 
16–19.11.2022 r.

3. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:

a) zatwierdzenia do stosowania jednoli-
tych wzorów następujących druków:
 D informacja Agenta Ubezpieczenio-
wego – Spółdzielcza Kasa Oszczęd-
nościowo-Kredytowa im. Franciszka 
Stefczyka;
 Ddeklaracja członkowska;
 Doświadczenie o  wypowiedzeniu 
członkostwa;
 Doświadczenie o rezydencji podatkowej 
posiadacza rachunku indywidualnego;
 Doświadczenie o spełnieniu lub nie-
spełnieniu warunków definicji podat-
nika Stanów Zjednoczonych Ameryki 
(FATCA); osoba fizyczna aktualizacja 
danych/ spółka cywilna;
 Dzakres obowiązków w zakresie realizacji 
Procedur zapobiegających praniu pie-
niędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka;
 Dzakres obowiązków w zakresie reali-
zacji Procedur zapobiegających praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terrory-
zmu w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka (placówki partnerskie);
 Doświadczenie o wypowiedzeniu umowy 
o prowadzenie rachunku płatniczego IKS 
i wypowiedzeniu członkostwa w Kasie;

b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i  parametrów następujących 
produktów:
 ○ Lokata Kapitalna,
 ○ e-Lokata Kapitalna,
 ○ Lokata na nowe środki,
 ○ e-Lokata na nowe środki,
 ○ Lokata Mobilna,
 ○ Lokata Mobilna na nowe środki;

c) zatwierdzenia dokumentacji i  pro-
cedur regulujących pracę w  Kasie 
Stefczyka: PR11.05/05 Transport 
wartości pieniężnych  – wyd.  XVI; 

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). 

PR02.04.01/01 Uzyskanie i obsługa 
członkostwa w  Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka, PR11.05/04 
Instrukcja postępowania pracow-
ników związana z monitorowaniem 
przez Agencje Ochrony – wyd. VII; 
PR02.04.06/08 Zawarcie umowy 
ubezpieczenia indy widualnego, 
które stanowi zabezpieczenie spłaty 
pożyczki/ kredytu/ linii pożyczkowej; 
PR11.04/08 Obowiązki SKOK doty-
czące wypełnienia międzynarodo-
wych obowiązków podatkowych na 
podstawie umowy FATCA – wyd. II; 
PR02.04.06/09 Rezygnacja z ochrony 
ubezpieczeniowej w  przypadku, 
gdy ubezpieczenie indywidualne 
stanowi zabezpieczenie niespła-
conej pożyczki/kredytu  – wyd.  IV; 
PR16.01/04 Polityka kredytowa Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im.  Franciszka Stef-
czyka – wyd. XIV; Metodyki analizy 
zdolności kredytowej i  weryfikacji 
dokumentacji kredytowej Spółdziel-
czej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka – 
wyd.  XL; Metodologia kredytów 
gospodarczych – Zasady udzielania 
pożyczek i kredytów gospodarczych 
oraz zasady przyjmowania zabez-
pieczeń rzeczowych w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka – wyd. XXIV; 
Standardy dokumentacji kredytowej 
w Kasie Stefczyka – wyd. XXVII;

d) przeniesienia placówki partner-
skiej mieszczącej się w  Kostrzynie 
nad Odrą przy ul. Gorzowskiej  8 
do nowej siedziby – w Dębnie przy 
ul. Mickiewicza 2.
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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

Paweł Tarnowski, 
wspierany przez Fundację 
Stefczyka, ze srebrnym 
medalem!
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Paweł Tarnowski, 
utalentowany żeglarz, windsurfer i kitesurfer, ambasador 
PGE Sailing Team Poland, zdobył srebrny medal w rega-
tach IQFOiL Class International Games, które odbywały się 
na Azorach. Fundacja Stefczyka wspiera Pawła w osiąganiu 
sportowych sukcesów już od kilkunastu lat!

P aweł Tarnowski do finałów zakwalifi-
kował się z pierwszego miejsca, z pię-

cioma punktami przewagi. Seria medalowa 
odbyła się przy wietrze dochodzącym 
do 20 węzłów.

– Niestety na samym początku startu 
finałowego zablokowano mnie, musia-
łem zmienić kurs i wyhamować, przez co 
byłem ostatni na starcie i goniłem za flotą. 
Uniknąłem kolizji, bo gdyby nie to, byłaby 
niezła kraksa. Udało mi się nadrobić straty 

i tuż przed metą byłem „łeb w łeb” z lide-
rem, jednak Finn Hawkins ukończył wyścig 
przede mną  – mówi Paweł Tarnowski. 
– Szkoda ostatniego wyścigu, ponieważ 
całe zawody byłem pierwszy i wyraźnie 
prowadziłem regaty. Żeglowałem bar-
dzo szybko, wygrałem najwięcej wyści-
gów. Ale… spokojnie, następnym razem 
wygram! – dodaje.

I  tego właśnie Pawłowi życzymy!  
Serdecznie gratulujemy!



Na lokacie można ulokować wyłącznie nowe środki stanowiące różnicę wynikającą z porównania salda wszystkich rachunków Klienta 
w Kasie w dniu zakładania lokaty z saldem na koniec 10. dnia poprzedniego miesiąca. Nadwyżkę salda można ulokować na Lokacie 
Mobilnej na nowe środki. Jeden Klient może posiadać jedną aktywną Lokatę Mobilną na nowe środki. Łączne saldo Lokat na nowe 
środki, e-Lokat na nowe środki oraz Lokaty Mobilnej na nowe środki nie może przekroczyć 1 000 000 PLN.   
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Cyfryzacja dzisiejszego świata przenosi coraz więcej naszych aktywności do Internetu. 
Dzięki aplikacjom kontrolujemy nasz czas, dietę, treningi, jakość snu, robimy zakupy, a także 
monitorujemy finanse. Klienci Kasy Stefczyka szczególnie cenią aplikację mobilną Kasa 
Stefczyka Online za jej intuicyjną funkcjonalność oraz nowoczesny design. Dla jej użytkowni-
ków Kasa Stefczyka przygotowała specjalną ofertę lokat dostępnych tylko w aplikacji.

rzeczywistym o  transakcjach na rachunku: 
przelewach przychodzących i  wychodzą-
cych, płatnościach kartą, wypłatach gotówki 
przy użyciu karty czy pracach serwisowych. 
Po kliknięciu w otrzymanego PUSH-a użyt-
kownik automatycznie przechodzi do aplikacji, 
gdzie po zalogowaniu wyświetlają się szczegóły 
powiadomienia. Dzięki tej opcji posiadaczowi 
rachunku nie umknie już żadna aktywność 
na koncie. Jak włączyć powiadomienia PUSH? 
To proste! Wystarczy zalogować się do aplika-
cji i w zakładce „WIĘCEJ” po kliknięciu w kafel 
„Powiadomienia w aplikacji” aktywować PUSH. 
Krótką instrukcję można znaleźć również w ban-
kowości elektronicznej w zakładce Ustawienia 
-> Moje powiadomienia.

Już teraz użytkownicy aplikacji mogą sko-
rzystać z możliwości założenia w niej lokaty na 
konkurencyjnych warunkach. Po zalogowaniu 
do aplikacji użytkownik ma możliwość założe-
nia półrocznej Lokaty Mobilnej o atrakcyjnym 
oprocentowaniu 7,5%, na środki w wysokości 
od 1 tys. zł do 50 tys. zł. Jeśli przelewasz na swoje 
konto w Kasie nowe środki, możesz skorzystać 

ze specjalnej oferty trzymiesięcznej Lokaty 
Mobilnej na nowe środki, w której oprocentowa-
nie wynosi 8% w skali roku, na środki w wyso-
kości od 1 tys. zł do 50 tys. zł. Warto pamiętać, 
że na jeden numer członkowski można założyć 
jedną lokatę danego rodzaju.

Więcej informacji znajdziesz także w Instruk-
cji Użytkownika Aplikacji Mobilnej dostępnej na 
stronie www.kasastefczyka.pl/instrukcja.

Lokata Mobilna dostępna wyłącznie dla 
użytkowników aplikacji mobilnej Kasy Stef-
czyka. Konto oznacza rachunek płatniczy. Nowe 
środki stanowią różnicę wynikającą z porówna-
nia salda wszystkich rachunków Klienta w Kasie 
w dniu zakładania lokaty z ich saldem na koniec 
10. dnia poprzedniego miesiąca. Nadwyżkę salda 
można ulokować na Lokacie Mobilnej na nowe 
środki. Karta oznacza zbliżeniową, debetową 
kartę płatniczą. Łączne saldo Lokat na nowe 
środki, e-Lokat na nowe środki oraz Lokaty 
Mobilnej na nowe środki nie może przekroczyć 
1 000 000 PLN. Jeden Członek Kasy może posia-
dać jedną aktywną Lokatę Mobilną na nowe 
środki.

P ostępu nie należy się bać, ale warto rozsąd-
nie z niego korzystać. Kasa Stefczyka stawia 

na zabezpieczenie finansów swoich Klientów. 
Zapewnia im stały dostęp do bankowości 
elektronicznej, a także dedykowaną aplika-
cję mobilną Kasa Stefczyka Online, dostępną 
zarówno w sklepie Google Play, jak i App Store. 
Wystarczy smartfon lub tablet z systemem 
iOS  10.0 lub nowszym bądź Android  5.1 
lub nowszym. Aplikacja mobilna oraz system 
bankowości elektronicznej pozwalają w spo-
sób prosty i bezpieczny monitorować swoje 
finanse, wykonywać transakcje bezgotówkowe 
oraz korzystać z szerokiej oferty usług, jakimi 
są dogodne lokaty czy pożyczki dopasowane 
do potrzeb i zdolności kredytowej. Zaawan-
sowane hasła i  nowoczesne szyfrowanie 
(np. logowanie z użyciem biometrii – Face ID 
czy przez odcisk palca) pozwalają na korzysta-
nie z systemu bez obawy o możliwe kradzieże 
czy włamania na konto.

Aplikacja Kasa Stefczyka Online daje także 
możliwość włączenia tzw. powiadomień PUSH, 
czyli wiadomości informujących w  czasie 

Masz aplikację mobilną Kasy 
Stefczyka? Skorzystaj ze specjalnej 
oferty Lokaty Mobilnej
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N iekiedy wraz z Nowym Rokiem zaskakują nas 
większe wydatki. Innym razem są one pla-

nowane, ale okazuje się, że potrzebujemy nieco 
więcej środków finansowych, niż zakładaliśmy. 
Zapewne planujemy zimowy wypoczynek dla 
siebie i swoich bliskich albo chcemy, by nasze 
dzieci lub wnuki cieszyły się wspaniałym zimo-
wiskiem podczas tegorocznych ferii. Z pewnością 
kuszą także noworoczne wyprzedaże – z roku  
na rok coraz bardziej na popularności zyskuje 
nowa tradycja obdarowywania się prezentami 
dopiero po upolowaniu ich na wyprzedaży, a nie 
bezpośrednio na święta. Niektórzy już odliczają 
dni do karnawału i  planują szalone imprezy  
czy wyjścia do teatru lub filharmonii, które w tym 
czasie zwykle mają specjalny „balowy” repertuar. 
Do tego dochodzą bardziej sztampowe okazje,  
jak walentynki czy Dzień Kobiet – w odpowiednie 
podarunki warto zaopatrzyć się z wyprzedzeniem 
i nie czekać na ostatnią chwilę.

Odpowiedzią na większe, mniejsze, zapla-
nowane i spontaniczne wydatki jest Pożyczka 

Zaratka ze stałym oprocentowaniem od Kasy 
Stefczyka. Jej niekwestionowaną zaletą jest moż-
liwość samodzielnego obliczenia miesięcznej 
kwoty do spłaty. Obowiązuje tu prosta zasada: 
za każdy pożyczony 1000 zł stała miesięczna 
rata wynosi 25 zł. Pożyczkę można otrzymać 
w kwotach: 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. 
Miesięczne raty dla tych kwot będą zatem 
wynosić odpowiednio: 25 zł, 50 zł, 75 zł i 100 zł 
i co najważniejsze – nie zmienią się przez cały 
okres kredytowania.

Przykład reprezentatywny z dnia 1.05.2022 r. 
dla Pożyczki Zaratka ze stałym oprocento-
waniem: Całkowita kwota kredytu wynosi 
4000,00 zł. Stała roczna stopa oprocentowania 
dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredyto-
wanymi kosztami (prowizją 0 zł / 0%) wynosi 
8,90%. Rzeczywista roczna stopa oprocento-
wania (RRSO): 9,27%. Czas obowiązywania 
umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat rów-
nych: 99,38 zł oraz ostatnia, 48. rata: 99,58 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty: 4770,44 zł, w tym 

odsetki: 770,44 zł. Symulacja ma charakter 
informacyjny, nie stanowi oferty w rozumie-
niu Kodeksu cywilnego. Okres spłaty wynosi 
48 miesięcy. Decyzja kredytowa zależy od indy-
widualnej oceny zdolności kredytowej.
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Rozpoczął się Nowy Rok, a wraz z nim otwierają się nowe możliwości. Czujemy po-
wiew chłodnego zimowego powietrza, planujemy wydatki na kolejne 12 miesięcy 
i z pewnością wielu z nas ochoczo skorzysta z zastrzyku gotówki. Kasa Stefczyka 
daje swoim Klientom gwarancję stałej raty – Pożyczka Zaratka ze stałym opro-
centowaniem (RRSO: 9,27%) w niepewnych czasach daje poczucie stabilności.

Co wyróżnia Pożyczkę 
Zaratka ze stałym 
oprocentowaniem?
•	0 zł prowizji
•	niezmienna miesięczna rata – tylko 25 zł 

za każdy pożyczony 1000 zł!
•	dostępne kwoty: 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł 

lub 4000 zł
•	RSSO tylko 9,27%
•	możliwość ustalenia dnia spłaty 

miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu 
wynagrodzenia

Nowy Rok rozpocznij ze stałą ratą
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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 blisko  
1,5 tysiąca 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.

tel. 603 222 609

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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M ieczysław Jałowiecki był polskim arysto-
kratą, dyplomatą i pierwszym delegatem 

rządu polskiego w grodzie nad Motławą. Przede 
wszystkim był jednak gorącym orędownikiem 
sprawy polskiej w Gdańsku przed wybuchem 
II wojny światowej. W historii zapisał się także 
jako wspaniały kronikarz dziejów przedwo-
jennej Polski, a  jego wspomnienia spisane 
w  książce „Na  skraju Imperium” są żywym 
pomnikiem miłości do ojczyzny.

Jako generalny delegat przedwojennego 
Ministerstwa Aprowizacji Jałowiecki zajmo-
wał się organizacją pomocy żywnościowej 
dostarczanej do Gdańska z USA. Od 1919 roku 
organizował wykup z rąk niemieckich wielu 
ważnych nieruchomości na terenie miasta, 
w tym na półwyspie Westerplatte. Zorganizo-
wał także biuro paszportowe, które zajmowało 
się wydawaniem wiz do Polski. Był członkiem 
komisji do spraw gdańskich przy polskiej dele-
gacji biorącej udział w konferencji pokojowej 
w Paryżu.

O tym, jak dalekowzroczne były działania 
Jałowieckiego związane z wykupem nierucho-
mości na Westerplatte, świadczą m.in. efekty 
rokowań dotyczących lokalizacji polskiej woj-
skowej bazy przeładunkowej na terenie Gdań-
ska. Jednym z argumentów dla Rady Ligi Naro-
dów, podejmującej decyzję w tej sprawie, było 

istnienie licznych polskich nieruchomości na 
terenie półwyspu. Był to efekt działań zapo-
czątkowanych przez polskiego delegata.

Za swą działalność dla ojczyzny Jałowiecki 
został w  1924 roku odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
W 1939 wyjechał do Wielkiej Brytanii. Zmarł 
10 marca 1962 roku w Beckenham pod Londy-
nem, gdzie został pochowany. Jego grób odna-
lazł tam Tomasz Muskus, polonijny pasjonat 
historii z  fundacji Polskie Miejsca Pamięci. 
Zgodnie z wolą i decyzją rodziny Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku przez kilka 
miesięcy zabiegało o sprowadzenie szcząt-
ków i organizację pochówku polskiego boha-
tera w ojczyźnie.

Mszę świętą w gdańskim kościele św. Bry-
gidy koncelebrował ksiądz infułat Henryk 
Klaczyński. 

– Odprowadzamy na miejsce wiecznego 
spoczynku bohatera narodowego, delegata 
rządu polskiego w Gdańsku, który służył Pol-
sce w burzliwym, ale pełnym nadziei okresie 
międzywojennym. Pochylamy czoło nad jego 
pamięcią, ale i bohaterstwem; nad człowie-
kiem, któremu zabrano ojczyznę. Orędowniku 
polskiej sprawy w  Gdańsku, powróciłeś do 
Polski, powróciłeś do swojego domu. W dniu 
dzisiejszym państwo polskie daje świadectwo 

pamięci i dbałości o syna tej ziemi – mówił 
ks. Klaczyński.

W wygłoszonej homilii ksiądz prałat Ludwik 
Kowalski, proboszcz bazyliki św.  Brygidy, 
wskazał, że „postać pierwszego delegata rządu 
w Gdańsku uczy nas patriotyzmu, nawet wtedy, 
gdy sytuacja jawi się jako beznadziejna”.

– Stał się jednym z tych bohaterów, którzy 
uznali, że nie ma sprawy ważniejszej niż Pol-
ska. Dla tej wartości i dla jej – Polski, wolności, 
warto poświęcić majątek, zdrowie, a nawet 
życie – dodawał proboszcz Kowalski.

Po mszy św. w bazylice św. Brygidy uroczy-
stości pogrzebowe przeniosły się na gdański 
cmentarz Srebrzysko, gdzie przemówienia 
wygłosili: dyrektor Muzeum II Wojny Świato-
wej dr hab. Grzegorz Berendt, pełnomocnik 
Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc 
pamięci Wojciech Labuda, prezydent Gdańska 
Aleksandra Dulkiewicz, minister, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dr hab. Jarosław Sellin, wójt gminy 
Ceków Kolonia Mariusz Chojnacki, prezes 
Związku Filistrów Arkonii Bartłomiej Kach-
niarz, wicewojewoda pomorski Aleksander 
Jankowski oraz Andrzej Jałowiecki, prawnuk 
Mieczysława Jałowieckiego.

– Chciałbym podziękować państwu za to, 
że dzisiaj jesteście tutaj z nami, aby uhonorować 
mojego pradziadka. […] Mieczysław Jałowiecki 
powraca do ojczyzny. Razem z nim powraca 
jego ukochana żona Zofia. Marzenie mojego 
pradziadka zostało dzisiaj spełnione. Dedykuję 
ten moment mojemu kochanemu ojcu Micha-
łowi – dzięki niemu zaczął się ten cały proces. 
Ten dzień jest symbolicznym zamknięciem 
pewnego rozdziału, bogatej, momentami trud-
nej i tragicznej historii mojej rodziny – mówił 
Andrzej Jałowiecki, prawnuk bohatera.

Po serii przemówień, przy wojskowej asy-
ście i salwie honorowej szczątki Mieczysława 
Jałowieckiego zostały złożone do grobu, a czło-
wiek, który zadbał o polskość Gdańska, spoczął 
w poświęconej, polskiej ziemi.

Historię Mieczysława Jałowieckiego opisali-
śmy we wrześniowym numerze naszej gazety 
(nr 207), dostępnym na www.stefczyk.info, 
w zakładce „Czas Stefczyka”.

W Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe Mieczysława Jałowieckiego i jego 
żony Zofii Anieli z Romockich Jałowieckiej, zorganizowane przez Muzeum II Wojny 
Światowej. Pożegnalną celebrę rozpoczęła msza święta w  gdańskim kościele 
św. Brygidy, której zwieńczeniem było pożegnanie polskiego bohatera na cmenta-
rzu Centralnym na Srebrzysku. W ostatniej doczesnej drodze człowieka, który za-
dbał o polskość Gdańska, wzięli udział: rodzina zmarłego, członkowie rządu i władz 
samorządowych, a także przedstawiciele pocztu sztandarowego Kasy Stefczyka.

„Był jednym z tych bohaterów, którzy uznali,
że nie ma sprawy ważniejszej niż Polska”
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19 stycznia 1947 – sfałszowane 
wybory parlamentarne w Polsce. 
Zgodnie z postanowieniami konferencji 
jałtańskiej legitymizacja władzy w Pol-
sce miała się dokonać na drodze demo-
kratycznych wyborów. Do tego czasu 
rządzić miał Tymczasowy Rząd Jedno-
ści Narodowej, powołany w trakcie kon-
ferencji moskiewskiej w czerwcu 1945 
pod nadzorem trzech mocarstw koalicji 
antyhitlerowskiej i uznany wówczas za 
legalny rząd polski. Przywódcy Polskiej 
Partii Robotniczej wiedzieli, że nie cie-
szą się takim poparciem społecznym, 
które pozwoli im w sposób legalny i de-
mokratyczny wygrać wybory. Komuni-
ści zawłaszczali więc nazwy przedwo-
jennych, niekomunistycznych partii 
politycznych i przejmowali w nich kie-
rownicze funkcje, zanim prawdziwi, 
przedwojenni politycy tych ugrupo-
wań zdążyli się ujawnić lub powrócić 
do kraju – powstały trzy ugrupowania 
satelickie wobec PPR: Polska Partia 
Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe 
i Stronnictwo Demokratyczne. Bole-
sław Bierut poprosił też o pomoc funk-
cjonariuszy MGB, którzy wcześniej sfał-
szowali wyniki referendum ludowego. 
Państwowa Komisja Bezpieczeństwa 
przeprowadziła skoordynowaną akcję 
LWP, KBW, MO, UB i ORMO – aresz-
towano ok. 50–60 tysięcy lokalnych 
działaczy i  sympatyków PSL. Tajne 
bojówki PPR i UB terroryzowały wsie – 
zamordowały ok. 200 członków PSL. 
Jednocześnie rozpoczęto akcję pro-
pagandowo-dezinformacyjną w celu 
skompromitowania PSL w oczach spo-
łeczeństwa. Władze komunistyczne 
pozbawiły praw wyborczych 409 326 
osób. Zwerbowano agentów UB wśród 
członków komisji wyborczych (niemal 
50% składu komisji). Na ok. 5,5 tys. ko-
misji obwodowych rządowi udało się 
utworzyć aż 3515 komisji złożonych 
wyłącznie z członków PPR. 
Źródło: wikipedia.org
Na zdjęciu: lokal wyborczy w Sanoku

3 stycznia 1912 – urodził się 
w  Łosiu Marian Pisarek, major 
pilot Polskich Sił Powietrznych 
w Wielkiej Brytanii, as myśliwski, 
kawaler Orderu Virtuti Militari. 
W  1939, jak wielu polskich pilotów 
i żołnierzy, dotarł przez Rumunię do 
Francji. Po przeszkoleniu w St. Etienne 
na samolotach „Romano” polscy piloci 
trafili na lotnisko Lyon-Mions, gdzie 
przeszli szkolenie na samolotach Cau-
dron „Simoun”, Morane 406 i Caudron 
„Cyclone” 714. 13 czerwca grupa zosta-
ła skierowana do Clermont-Ferrand, 
aby odebrać nowe Morane’y – zespół 
udał się do Chatearoux, by zasilić 
francuski dywizjon. Nie udało im się 
połączyć z jednostką, dotarli na lot-
nisko Gaillac koło Tuluzy, następnie 
do Oranu. 2 lipca zaokrętowano ich na 
brytyjskie jednostki. Nazajutrz popły-
nęli do Gibraltaru. Stąd, w konwoju, 
dotarli na Wyspy Brytyjskie. 2 sierp-
nia 1940 Pisarka przydzielono do 
303 Dywizjonu Myśliwskiego. 7 wrze-
śnia odniósł pierwsze zwycięstwo nad 
Bf 109 – sam zmuszony był do skoku ze 
spadochronem. Wylądował szczęśli-
wie, lecz tylko w jednym bucie i dziu-
rawej skarpetce. Jego samolot ude-
rzył w ogródek przy Roding Road 40 
w miejscowości Loughton i zabił trzy 
osoby. Do 30 marca 1941 uzyskał ko-
lejne trzy potwierdzone zestrzelenia. 
Od 23 czerwca do 10 grudnia 1941 do-
wodził 308 Dywizjonem Myśliwskim 
„Krakowskim”. 1 września 1941 awan-
sowano go do stopnia majora. W grud-
niu 1941 przeniesiony został do 11 Gru-
py Myśliwskiej jako oficer łącznikowy. 
19 kwietnia 1942 roku mjr Pisarek ob-
jął dowództwo 1 Polskiego Skrzydła 
Myśliwskiego. 29 kwietnia 1 Polskie 
Skrzydło Myśliwskie wyruszyło na 
wymiatanie w ramach operacji „Cir-
cus 145”. W trakcie walki z grupą około 
15 Fw 190 jego samolot został zestrze-
lony. Pilot zginął w walce.
Źródło: wikipedia.org

4 stycznia 1888 – urodził się w Cie-
chocinku Tytus Wincenty Czaki, 
polski działacz niepodległościo-
wy, legionista, prezydent Brześcia 
nad Bugiem i Włocławka (jako ko-
misarz rządowy), założyciel Unii 
Narodowo-Państwowej w  1922. 
Urodził się w rodzinie Feliksa, dzien-
nikarza, i Antoniny ze Śladowiczów. 
Ukończył szkołę średnią we Włocław-
ku, po czym zdał egzamin do Korpusu 
Kadetów im. Suworowa w Warszawie. 
W 1905 wstąpił do PPS, działał w jej 
Organizacji Bojowej. Został areszto-
wany i skazany na dożywotnią katorgę 
na Syberii. W 1905 zbiegł z Kireńska do 
Krakowa. Później podejmował zadania 
bojowe na terenie Królestwa Polskiego. 
W 1913 został ranny w płuco. Leczył 
się Zakopanem, gdzie organizował 
Obwód Podhalański Związku Strze-
leckiego. W czasie I wojny światowej 
walczył w Legionach Polskich. Był ko-
mendantem Komendy Placu Legionów 
w Zakopanem, gdzie popadł w konflikt 
z żandarmerią. 28 stycznia 1915 za-
chorował i leczył się w szpitalu Zmar-
twychwstanek w Kętach. Mianowany 
podporucznikiem w 1 pułku piechoty. 
4 maja 1915 został ranny w pierś. Le-
czony w szpitalu Czerwonego Krzyża. 
W latach 1916–1918 w Krakowie współ-
pracował z redakcją Kultury Polskiej. 
W wolnej Polsce był redaktorem na-
czelnym „Ziemi Lubelskiej”, współ-
zakładał również tygodnik „Polesie”. 
Sprawował funkcję prezydenta Brze-
ścia nad Bugiem, a później Włocławka 
(jako komisarz rządowy). 15 maja 1919 
ożenił się z  Jadwigą Dobrowolską, 
z którą miał córkę Hannę (1922–1944). 
19 grudnia 1930 odznaczony Krzyżem 
Niepodległości z Mieczami. Podczas 
II wojny światowej działał w konspi-
racji. 5  stycznia 1944 aresztowany 
przez gestapo, przebywał na Pawiaku, 
24 lub 26 stycznia 1944 rozstrzelany 
w ruinach getta warszawskiego.
Źródło: wikipedia.org
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S tarostecki przez 20 lat pracował w  USA nad realizacją jednego 
z najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej na świecie. 

Na spełnienie marzenia, aby Patrioty zaczęły bronić polskiego nieba, 
niestety nie doczekał się za życia. Dane mu było jednak cieszyć się, 
że Polska w końcu postanowiła zakupić tę broń.

WOJSKOWE	POCZĄTKI
Zdzisław Julian Starostecki urodził się 8 lutego 1919 r. w Łodzi. Jego są-
siadem był starszy o  cztery lata Jan Kozielewski, przyszły kurier Pol-
skiego Państwa Podziemnego o  pseudonimie „Jan Karski”. W  kamie-
nicy przy ulicy Kilińskiego mieściło się dowództwo garnizonu i pułku 
strzelców kaniowskich, w którym oficerem był ojciec przyszłego kon-
struktora  – Leonard. Po wojnie polsko-bolszewickiej, w  której brał 
udział, rodzina nie wróciła już do Łodzi, bo Leonard został przeniesio-
ny do garnizonu w Grudziądzu. W nagrodę za zasługi w walce z bolsze-
wikami otrzymał grunty pod miastem, gdzie m.in. hodował konie dla 
wojska. W okolicy duży majątek posiadała też rodzina matki Zdzisława. 
On sam, choć miał studiować w  Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, skończył szkołę kadetów w Chełmnie w stopniu 
podchorążego. Kilkanaście miesięcy przed II wojną światową Zdzisław 
Starostecki rozpoczął służbę wojskową. Walczył w Samodzielnej Gru-
pie Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, która stoczyła 
ostatnią bitwę kampanii wrześniowej. Po jej kapitulacji, 6 październi-
ka 1939  r., nie poszedł do niemieckiej niewoli i  w  cywilnym ubraniu 
przedarł się do Warszawy. Wstąpił do konspiracyjnej Służby Zwycię-
stwu Polsce, która później przeobraziła się w Związek Walki Zbrojnej, 
a następnie w Armię Krajową.

Z NIELUDZKIEJ	ZIEMI	DO	ZWYCIĘSTWA
Wiosną 1940 r. chciał dotrzeć do odradzającego się Wojska Polskie-
go we Francji. Kiedy próbował dostać się na Zachód przez Rumunię, 
złapali go Rosjanie, uznając za szpiega. Skazano go na osiem lat łagru 
i  wysłano na Syberię. Rąbał lasy nad Peczorą, potem pracował w  ko-
palni złota na Kołymie. Poznał tam Aleksandra Swanidzego – szwagra 
Stalina, który został zesłany za stwierdzenie, że jego siostra została za-
mordowana przez sowieckiego dyktatora. Dwukrotnie próbował uciec. 
Uwolniony w 1941 r. na mocy porozumienia Sikorski–Stalin w sprawie 
formowania polskiej armii, wstąpił do niej i ukończył podchorążówkę 
wojsk pancernych. Wraz z innymi więźniami Kołymy trafił w 1942 r. do 
armii gen. Władysława Andersa. Przez Bliski Wschód dotarł do Włoch. 

Walczył pod Monte Cassino. 17 maja 1944 r., dowodząc kompanią czoł-
gów 4 pułku pancernego „Skorpion”, zdobył wzgórze Widmo, kluczo-
we dla powodzenia szturmu na Monte Cassino, za co otrzymał Krzyż 
Virtuti Militari. W  kwietniu następnego roku, w  bitwie pod Bolonią, 
został ciężko raniony przez niemieckiego snajpera. Omal nie stracił 
zmasakrowanej pociskiem penetrującym nogi. Został przetransporto-
wany do Anglii, gdzie lekarze wstawili mu kość piszczelową z platyny. 
Za bohaterstwo uhonorowano go też Krzyżem Walecznych, a królowa 
brytyjska przyznała mu dożywotnią rentę. W Anglii ożenił się z Polką, 

którą poznał w armii Andersa w 1942 r. w Iraku. Wcześniej została ona 
zesłana przez bolszewików z Kresów i także ewakuowana z Rosji wraz 
z armią Andersa. Irena już była zamężna, ale jej pierwszy małżonek był 

Polski patriota i  główny twórca amerykańskich Patriotów tak podsu-
mował swoją ziemską drogę w  jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi. 
Stworzone przez zespół Zdzisława Starosteckiego systemy antyrakieto-
we trafiły w końcu do ojczyzny konstruktora. Dwie baterie w sile szesna-
stu wyrzutni w przyszłym roku osiągną gotowość bojową nad Wisłą.

Życia nie 
zmarnowałem

Starostecki przez 
20 lat pracował w USA 
nad realizacją jednego 
z najnowocześniejszych 

systemów obrony powietrznej 
na świecie. Na spełnienie 

marzenia, aby Patrioty zaczęły 
bronić polskiego nieba, 
niestety nie doczekał się 

za życia. Dane mu było jednak 
cieszyć się, że Polska w końcu 
postanowiła zakupić tę broń.
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pilotem, który zginął na oczach Zdzisława podczas działań wojennych. 
Po wojnie, w  Londynie urodzili się dwaj synowie Ireny i  Zdzisława. 
Do komunistycznej Polski nie chcieli wracać. Na Wyspach Brytyjskich 
nie mieli jednak perspektyw. Mimo tego, że w ciągu kilku lat Zdzisław 
Starostecki nauczył się zawodu protetyka dentysty, ślusarza narzędzio-
wego, studiował handel zagraniczny i prawo. Polacy w Anglii byli trak-
towani jak bohaterowie, ale niedopuszczani do poważniejszych prac. 
W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Starosteccy wyjechali więc 
do USA.

AMERYKAŃSKA	KARIERA
Za oceanem Zdzisław ukończył studia w Stevens Institute of Techno-
logy w Hoboken, w stanie New Jersey. Przez kilka lat pracował jako kre-
ślarz w  laboratoriach Edisona. W  1960 r. rozpoczął pracę w  Centrum 
Badań Obronnych Armii USA, gdzie trafił do działu rakiet przeciwpan-
cernych. Na początku lat osiemdziesiątych został szefem czterdziesto-
osobowej grupy projektującej radar i głowicę rakiety przeznaczonej do 
zwalczania samolotów. Głowica była dziełem samego Starosteckiego. 
Koordynował również cały program powstawania Patriota i wdrażania 
go.Wkrótce projekt rakiety przeszedł najśmielsze oczekiwania i zaowo-
cował stworzeniem pocisku mogącego niszczyć także rakiety z głowi-
cami nuklearnymi. Założeniem było, że pocisk powinien sam zbierać 
informacje o nadlatującym samolocie lub rakiecie wroga, a nie uzyski-
wać je z naziemnego radaru. Ta zmiana opóźniła wdrożenie projektu 
Patriot, ale sprawiła, że w drugiej połowie lat osiemdziesiątych był to 
najnowocześniejszy i najdoskonalszy system obrony przeciwlotniczej, 
który do dziś został jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie.

W  latach osiemdziesiątych Starostecki przeżył najbardziej drama-
tyczny moment podczas swojej pracy w USA. Był podejrzewany o wy-
kradanie dokumentacji i  przekazywanie jej wywiadom państwom 
Układu Warszawskiego. Był wiele razy przesłuchiwany przez FBI. 
Okazało się, że wykradziono siedemnaście rysunków głowicy sygno-
wanych przez Starosteckiego.W rzeczywistości dokumentację pozyskał 
agent służb PRL, który zwerbował do współpracy małżeństwo Jamesa 
Harpera i  Rudy Schiller, zatrudnionych w  firmie Systems Controls 
w  Kalifornii. Harper z  żoną zostali aresztowani, a  Starostecki całko-
wicie oczyszczony z podejrzeń. Kilka lat po tych wydarzeniach rakiety 
Patriot przeszły swój chrzest bojowy. Zwalczały irackie rakiety wystrze-
liwane na Izrael. Sprawdziły się także w kolejnych konfliktach. Patrioty 
stały się powszechnym wyposażeniem armii w wielu krajach, nie tyl-
ko USA. Rakiety te niewątpliwie stały się ukoronowaniem jego życia  
zawodowego.

ŻYCIE	SPEŁNIONE
W stanie wojennym Starostecki wspierał „Solidarność”. Potem był go-
rącym orędownikiem wstąpienia Polski do NATO. Zamieszkał na Flo-
rydzie. Tam spotykał się z  wieloma weteranami wojennymi, między 
innymi z  płk. Wojciechem Kołaczkowskim, dowódcą Dywizjonu 303, 
i  płk. Ryszardem Kuklińskim, z  którym się przyjaźnił. Gościł też Jana 
Karskiego, dawnego sąsiada z łódzkiej kamienicy. Kiedy zdrowie mu na 
to pozwalało, do Polski przyjeżdżał co dwa, trzy lata. Zawsze odwiedzał 
Łódź, bo tu po wojnie ponownie zamieszkała cała jego najbliższa rodzi-
na. Do końca życia mówił znakomitą polszczyzną, bez żadnych nale-
ciałości w akcencie, pomimo kilku dziesięcioleci na emigracji. Najbliżsi 
w Polsce bywali nawet poprawiani przez niego w codziennej polszczyź-
nie. Po 1989 r. utrzymywał bliskie kontakty z Polską, m.in. protestował 
w  liście do premiera Tadeusza Mazowieckiego przeciwko honorowa-
niu nominacją na szefa wywiadu płk. Mariana Zacharskiego, polskiego 
szpiega schwytanego w Ameryce i wymienionego z ZSRS na kilkunastu 
agentów amerykańskich. Z wielkim oburzeniem przyjął film TVN o Za-
charskim, gloryfikujący tę postać.

Był wielkim zwolennikiem obecności tarczy rakietowej i  Patrio-
tów na ziemi polskiej oraz przeciwstawiania się rosyjskiej kampanii 
zmierzającej do zablokowania tych planów. Pod koniec życia Zdzisła-
wa Starosteckiego system Patriot stał się faworytem w planowanym 
przetargu na modernizację polskiej obrony przeciwlotniczej. Staro-

stecki ocenił: „Spełnia się moje marzenie. Skoro Patriot zdawał egza-
min na tylu frontach i w tylu krajach dobrze służy ich obronie, to, jako 
Polak, czułem żal, że nie pomaga mojej ojczyźnie, która jest przecież 
od 1999 r. sojusznikiem USA w NATO”. O zakupie rakiet zdecydowa-
no ostatecznie w  2017 r.  – siedem lat po śmierci ich głównego kon-
struktora. Starostecki w 2009 r. został pierwszym polskim generałem 
z obywatelstwem USA. Nominację otrzymał w dzień Święta Niepod-
ległości od prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Również za życia odzna-
czono go m.in.  Krzyżem Komandorskim z  Gwiazdą Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zmarł 31  grudnia 2010 r. w  swoim domu 
na Florydzie.

Jak zauważył historyk, prof. Przemysław Waingertner w wywiadzie 
dla Polskiej Agencji Prasowej, „na długo przed oficjalnym przystą-
pieniem do NATO wprowadzili nas tam między innymi trzej Polacy 
mieszkający w  Stanach Zjednoczonych. Byli to: wojenny emisariusz 
polskiego rządu, który pierwszy informował świat o niemieckim prze-
myśle zagłady Żydów, Polaków i innych narodów – profesor Jan Karski; 
więzień sowieckich łagrów, żołnierz generała Andersa, konstruktor 
systemu obronnego Patriot, inżynier – generał Zdzisław Starostecki 
oraz oficer Ludowego Wojska Polskiego, który zdecydował się ujawnić 
Amerykanom wojenne warianty planów wojsk Układu Warszawskie-
go – generał Ryszard Kukliński”.

Zdzisław Starostecki w  ostatnim wywiadzie dla „Tygodnika Po-
wszechnego” wyznał: „Moja droga dobiega końca. Wiem jednak, że ży-
cia nie zmarnowałem”.

MACIEJ	BOGDANOWICZ

 Zdzisław Julian Starostecki 
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OD CZŁOWIEKA WYSOKOEMISYJNEGO DO NISKOEMISYJNEGO
W Unii Europejskiej obowiązuje już system handlu emisjami (w skró-
cie: ETS  – Emissions Trading System), który obejmuje poszczególne 
gałęzie przemysłu. Polega on na tym, że konkretne zakłady pracy obło-
żone są rodzajem specjalnego podatku w zależności od tego, ile emitują 
do atmosfery dwutlenku węgla.

Zdaniem autorów wspomnianego tekstu istnienie ETS to jednak zbyt 
mało, by osiągnąć ambitne cele polityki klimatycznej i  zrównoważo-
nego rozwoju. Dlatego uznają oni za konieczne nałożenie podobnych 
ograniczeń emisyjnych na pojedyncze osoby. W tym celu można wyko-
rzystać sztuczną inteligencję, która będzie monitorować naszą emisyj-
ność związaną na przykład z „podróżami, ogrzewaniem pomieszczeń, 
podgrzewaniem wody i elektrycznością”. Według naukowców system 
„PCA można przetestować w  wybranych, świadomych klimatu, za-
awansowanych technologicznie krajach”. Chodzi o  „powiązanie oso-
bistych działań z globalnymi celami redukcji emisji dwutlenku węgla”. 
Oczywiście będzie to łączyło się z całym systemem uprawnień, limitów, 
rekompensat i handlu osobistymi emisjami.

Aby osiągnąć upragniony cel niskoemisyjności, autorzy tekstu pro-
ponują powiązanie bodźców ekonomicznych z  wprowadzeniem no-
wych norm społecznych oraz edukacją i wzrostem świadomości klima-
tycznej.

TRZY PRZESZKODY: TECHNOLOGIA, PIENIĄDZE, CZŁOWIEK
Ich ambitny program napotyka jednak problemy, które utrudniają 
jego przyjęcie. Tymi barierami są, według nich, ograniczenia techno-

Na łamach czasopisma „Nature” ukazał się niedawno tekst czworga 
naukowców z Wielkiej Brytanii, Szwecji i  Izraela, postulujący wprowadze-
nie „osobistych uprawnień do emisji dwutlenku węgla” (w skrócie: PCA – 
Personal Carbon Allowances).

logiczne, wysokie koszty wdrożenia oraz niska akceptacja społeczna. 
Z dwoma pierwszymi kłopotami można sobie poradzić dzięki rozwo-
jowi sztucznej inteligencji. Zdaniem wspomnianych naukowców „po-
lityczna szansa, jaką stworzył kryzys związany z  COVID”, dała nowy 
impuls do rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, które 
mogą być wykorzystywane w polityce klimatycznej.

Znacznie większą barierą jest jednak niska akceptacja społeczna 
dla programu PCA. Ludzie boją się wzrostu kosztów utrzymania oraz 
naruszenia ich prywatności (innymi słowy: kontroli i inwigilacji). Dla-
tego politycy wolą nie  podejmować tego tematu, który stanowi dla 
nich zbyt duże ryzyko wyborcze. To pokazuje, jak wielka jest jeszcze 
praca przed aktywistami klimatycznymi, by zmienić świadomość 
społeczeństw.

UŚWIADOMIONA KONIECZNOŚĆ DZIAŁACZY KLIMATYCZNYCH
Autorzy tekstu w „Nature” nie mają patentu, jak miałby konkretnie wy-
glądać system PCA. Sami zadają serię pytań:
W  jaki sposób można go wdrożyć w  praktyce? Jaka technologia jest 
potrzebna do zarządzania kontami węglowymi? W jaki sposób ludzie 
będą śledzić swoje uprawnienia do emisji dwutlenku węgla? Jak miałby 
wyglądać handel uprawnieniami?

Mimo tylu niewiadomych są oni jednak przekonani, że to najlepsze 
rozwiązanie. Swój tekst kończą pytaniem:

Chociaż program PCA nie byłby łatwy do zaprojektowania lub wdro-
żenia, biorąc pod uwagę konieczność wyznaczenia bardzo ambitnych 
celów w zakresie redukcji, kraje ambitne w dziedzinie klimatu powinny 

Człowiek jako istota 
niskoemisyjna, czyli na drodze 
ku osobistym uprawnieniom 
do emisji dwutlenku węgla

Autorzy tekstu w „Nature” nieprzypadkowo epidemię COVID nazwali szansą. 
Pewne środki, jakie przedsięwzięto w związku z pojawieniem się koronawirusa,  

są bowiem tymi samymi środkami, które postulują aktywiści klimatyczni. Z dnia  
na dzień wstrzymano loty samolotowe, które generują największą emisję dwutlenku 

węgla. Ograniczono działalność wysokoemisyjnych branż przemysłu. Zamknięto wiele 
lokali gastronomicznych, rozrywkowych i kulturalnych, napędzających konsumpcję, 
która nie jest niezbędna dla życia, a generuje wielkie koszty środowiskowe etc., etc. 

To wszystko nie jest jeszcze rzeczywistością dnia dzisiejszego, ale jutro – kto wie?
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zadać sobie pytanie: jeśli nie PCA, to jaki inny system należy wprowa-
dzić, aby wpłynąć na zachowania wysokoemisyjne, żeby wesprzeć cel 
zeroemisyjności dwutlenku węgla netto?

„TEORIA SZTURCHANIA” I „ARCHITEKTURA WYBORU”
Okazuje się, że są jednak tacy, którzy już myślą nad wprowadzeniem 
rozwiązań przybliżających wdrożenie PCA. Na przykład szwedzki star-
tup Doconomy wspólnie z Mastercard wypuścił na rynek pierwszą na 
świecie kartę kredytową (o nazwie DO Black), która blokuje transakcje, 
jeśli system uzna, że zakup jest niepoprawny klimatycznie. Sztuczna 
inteligencja, mająca dostęp do danych bankowych klienta, weryfikuje, 
czy dokonując zakupu, nie ryzykuje on zbyt dużej emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery.

Do nieco innych metod odwołuje się kanadyjski bank Vancity z Van-
couver, który z kolei oferuje w systemie Visa kartę monitorującą ślad 
węglowy klienta. Każdy zakup jest związany z uruchomieniem licznika 
węglowego, pokazującego nie tylko zużycie CO

2 przez właściciela karty, 
lecz także porównującego je ze średnią krajową i docelowym limitem.

Bank Vancity, w  odróżnieniu od Doconomy, nie stosuje przymusu 
w  formie blokady zakupów, lecz odwołuje się do ekonomii behawio-
ralnej, a zwłaszcza „teorii szturchania” (nudge theory), za którą w 2017 
roku dwaj amerykańscy ekonomiści – Richard Thaler i Cass Sunstein 
dostali Nagrodę Nobla. Chodzi o stałe sugerowanie ludziom, by podej-
mowali decyzje lepsze niż te, które podjęliby sami spontanicznie. Rodzi 
się oczywiście pytanie: dla kogo lepsze? Ludzie spontanicznie podej-
mują zazwyczaj decyzje, które uważają za dobre dla siebie. Praktycy 
„teorii szturchania” uważają jednak, że ludzie powinni podejmować 
decyzje lepsze dla społeczeństwa, decyzje, które są lepsze także dla 
nich samych, choć nie zdają oni sobie z  tego sprawy. Dlatego należy 
ludziom te rozwiązania podsuwać poprzez stworzenie odpowiedniej 
„architektury wyboru”. Celem jest to, by ludzie podejmowali decyzje 
przekonani, że jest to ich własny wybór, podczas gdy w rzeczywistości 
jest on im podsuwany.

Oczywiście można zawsze zapytać, czy sugerowany wybór jest na-
prawdę lepszy dla społeczeństwa, czy też może lepszy dla władzy albo 
wielkiego biznesu, który w ten sposób wychowuje konsumentów dla 
swoich towarów i usług. Można także zastanowić się, czy podsunię-
ty wybór jest rzeczywiście lepszy dla jednostki, bo przecież równie 
dobrze może być sprzeczny z  jej interesami. Wszystko zależy więc 
od prawdziwych intencji tego, kto tworzy system i konstruuje „archi-
tekturę wyboru”.

EPIDEMIA COVID JAKO SZANSA
Autorzy tekstu w „Nature” nieprzypadkowo epidemię COVID nazwali 
szansą. Pewne środki, jakie przedsięwzięto w związku z pojawieniem 
się koronawirusa, są bowiem tymi samymi środkami, które postulują 
aktywiści klimatyczni. Z dnia na dzień wstrzymano loty samolotowe, 
które generują największą emisję dwutlenku węgla. Ograniczono dzia-
łalność wysokoemisyjnych branż przemysłu. Zamknięto wiele lokali 
gastronomicznych, rozrywkowych i kulturalnych, napędzających kon-
sumpcję, która nie jest niezbędna dla życia, a generuje wielkie koszty 
środowiskowe etc., etc.

To wszystko nie jest jeszcze rzeczywistością dnia dzisiejszego, ale 
jutro – kto wie? Wspomniany tekst w „Nature” przedstawia zarys pew-
nego programu przyszłościowego. Opisane produkty Mastercard i Visa 
mają charakter pilotażowy. Wiele różnych projektów, wdrożonych póź-
niej w życie, zaczynało się jednak od teoretycznych artykułów w cza-
sopismach naukowych oraz od  pilotażowych programów na małych 
grupach.

W każdym razie możemy spać spokojnie, świadomi, że ludzie, którzy 
wiedzą, co jest dla nas lepsze, już projektują nam przyszłość.

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

Podstawy
przedsiębiorczości
Podręcznik dla szkół
ponadpodstawowych

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

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

P odręcznik przeznaczony do realizacji zajęć 
szkolnych przedmiotu podstawy przedsię-

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

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

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

przedsiębiorczości. Uwzględnia również 
doświadczenia Stowarzyszenia Krzewienia 

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

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

wiedzę. Podręcznik wyróżnia atrakcyjna forma 
i szata graficzna. 

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

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

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

Oferta promocyjna
dla Członków SKEF i SKOK
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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 2022 r. dla naszych Klientów 
sporządziliśmy 374 wnioski o upadłość kon-
sumencką, które w zdecydowanej większo-
ści zakończyły się pozytywnie. W minionym 
roku z porad w naszych Ośrodkach skorzy-
stało blisko 1,5 tysiąca 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;	
603 222 609;	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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S łowa, które kierujemy do Państwa dzisiaj, z początkiem nowego, 
2023 roku są dla nas okazją do podsumowania pracy w minio-

nym roku. Pragniemy zaznaczyć, że wszystkie sukcesy, które 
osiągnęliśmy w 2022 r., nie byłyby możliwe do osiągnięcia 
bez składek wpłacanych regularnie przez naszych Człon-
ków oraz pracy i zaangażowaniu całego zespołu Stowa-
rzyszenia. Dzięki nim możemy realizować nasze cele sta-
tutowe i podejmować działania na rzecz naszych Członków. 
Przypominamy, że w oddziałach Kas działają Kluby Członków 
SKEF. Można w nich uzyskać informację na temat działalności 
Stowarzyszenia, w tym prowadzonych przez nas Ośrodków Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego, które świadczą dla Państwa bezpłatne 
poradnictwo. W 2022 r. skorzystało z niego blisko 1300 osób. Jesteśmy 
jedną z nielicznych instytucji, które posiadają ogromne doświad-
czenie i wspierają nieodpłatnie osoby nadmiernie zadłużone oraz 
zagrożone niewypłacalnością. Propagując wiedzę finansową, zor-
ganizowaliśmy w ubiegłym roku konkursy dedykowane wyłącznie 
Członkom SKEF i SKOK, a także aktywnie uczestniczyliśmy w pracach 
nad przygotowaniem treści poradnikowych do gazety „Czas Stefczyka”. 
W naszym portalu internetowym www.skef.pl mogli Państwo odnaleźć 
wiele cennych informacji oraz systematycznie publikowanych prak-
tycznych porad ekonomiczno-finansowych.

Dzięki Państwa przychylności i hojności Stowarzyszenie mogło 
prowadzić działalność charytatywną. W oddziałach Kasy Stefczyka 
wystawione były skarbonki przeznaczone na zbiórkę publiczną – 
Skarbonka, którą prowadziliśmy przy aktywnym wsparciu pracow-
ników – wolontariuszy Kasy Stefczyka. Zebrane pieniądze w kwocie 
14 251,22 PLN pozwoliły na obdarowanie podopiecznych dwóch 
domów dziecka: Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Lipowy Zaką-
tek w Radymnie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom pod 
Lipami w Radymnie. Zostały zakupione: laptopy, drukarki, oprogra-
mowania komputerowe, pendrive’y oraz edukacyjne gry planszowe.

Jako organizacja pożytku publicznego (KRS 0000053057) zebraliśmy 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25 948,60 PLN, 
który przekazywali Państwo na nasze konto przy rocznym rozliczeniu 
podatku oraz poprzez wpłaty darowizn dokonywane w ciągu 2022 r. 
Wszystkim Państwu, którzy dokonali wpłat, serdecznie dziękujemy 
i prosimy o przekazywanie 1,5% swojego podatku na rzecz SKEF. Przy-
pominamy, że w 2023 r. nastąpi ważna zmiana w przepisach podatko-
wych. Przy rozliczeniu podatku PIT za 2022 r. będzie można przekazać 
nie jak dotychczas 1%, lecz aż 1,5% podatku na rzecz wybranej orga-
nizacji pożytku publicznego.

Przywiązując dużą wagę do propagowania edukacji finansowej, 
realizowaliśmy również projekty dla dzieci, młodzieży i nauczy-
cieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W minionym 
roku kontynuowaliśmy realizację wielu projektów edukacyjnych, 

takich jak: „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu 
osobistym” (XIV edycja). Jest to projekt edukacyjny z zakresu zarzą-

dzania finansami osobistymi, skierowany do uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Projekt obejmował 18-godzinne warsz-

taty w szkołach oraz konkurs, zakończony finałem wyjazdowym 
w Warszawie. Wzięło w nim udział 937 uczniów i 30 nauczy-
cieli. Inny projekt to „Mistrzostwa Polski Młodych Ekono-

mistów” (XVI edycja) – konkurs, który na stałe zagościł wśród 
działań realizowanych przez Stowarzyszenie, kierowany jest  

do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z całej Pol-
ski. Od 2006 r. w szesnastu edycjach konkursu wzięło udział blisko 
12 tysięcy uczniów. Projekt ma na celu edukację finansową młodzieży. 
Co roku konkurs poświęcony jest innej tematyce z obszaru zagadnień 
ekonomiczno-finansowych.

Kontynuowaliśmy również realizację projektu pt. „Myślę, decy-
duję, działam – finanse dla najmłodszych”. To druga edycja projektu 
realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej. Jego głównym celem jest wdrożenie programu 
edukacji finansowej przeznaczonego dla klas 1–3 edukacji wczesnosz-
kolnej. W projekcie realizowanym w latach 2021–2023 w oparciu 
o przygotowane materiały dydaktyczne (pakiet dla ucznia i poradnik 
dla nauczyciela) udział bierze 45 nauczycieli i ponad 800 uczniów. 
Równolegle z drugą edycją „Myślę, decyduję, działam – finanse dla 
najmłodszych” zrealizowaliśmy projekt warsztatów z zakresu edu-
kacji finansowej – na podstawie autorskiego pakietu edukacyjnego 
„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. W projekcie 
udział wzięło 12 nauczycieli i 122 uczniów mało licznych klas ze szkół 
znajdujących się w małych miejscowościach i wsiach. Nauczyciele po 
przebytych warsztatach mieli możliwość przeprowadzenia z uczniami 
10-godzinnych zajęć na podstawie wybranych tematów z pakietu z edu-
kacji finansowej, a w przyszłości mogą wdrażać edukację finansową do 
programu nauczania wczesnoszkolnego.

W 2022 r. zrealizowaliśmy również projekt pt. „Akademia finan-
sowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowany 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach realizacji programu „Pro-
gram Wsparcia Edukacji”. Celem projektu było zwiększenie potencjału 
metodycznego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dzięki udziałowi 
w warsztacie metodycznym oraz przekazaniu im pakietu edukacyjnego 
„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. W projekcie 
udział wzięło 35 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w większości 
ze szkół położonych w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. 

W minionym roku zakończyliśmy realizację innowacyjnego pro-
jektu edukacyjnego pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia 
z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej”. Projekt 
realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej. Głównym celem projektu było podniesienie 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, budujące więź z Członkami Spół-
dzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, obchodziło w 2022 r. 25. rocznicę 
swojej działalności. Historia Stowarzyszenia jest długa i przepełniona sukcesami 
w  walce o  lepsze jutro polskich rodzin. Jubileusz stanowi dla nas źródło siły 
i inspiracji do dalszego działania i rozwoju.

Gdynia, styczeń 2023 r.

Szanowni Państwo, Drodzy 
Członkowie Stowarzyszenia!
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kompetencji zawodowych wśród 60 osób – kadry sektora pomocy 
społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób 
zagrożonych nadmiernym zadłużeniem i wykluczeniem społecz-
nym, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w okresie 
od 1.10.2021 do 30.06.2022 roku.

Warto wskazać, że w 2022 r. Stowarzyszenie aktywnie działało 
na rzecz edukacji finansowej i problematyki wykluczenia finan-
sowego w European Consumer Debt Network, dzieląc się swoim 
doświadczeniem w kraju i za granicą. Przystąpiliśmy do realizacji 
projektu UE z ECDN pt. „Provision of a European Platform for the 
Prevention of over-indebtedness by the Increase of Accessibility 
and the Improvement of Effectiveness of Debt Advise for Citi-
zens”. Projekt będzie realizowany do końca 2023 r. 
Główne cele projektu to:
•	 zwiększenie dostępności usług doradztwa w zakresie zadłużenia 

dla konsumentów z 13 krajów UE: Węgry, Włochy, Hiszpania, Sło-
wacja, Słowenia, Grecja, Cypr, Łotwa, Bułgaria, Chorwacja, Litwa, 
Malta i Rumunia;

•	 poprawa skuteczności operacyjnej struktur świadczących usługi 
doradztwa w zakresie zadłużenia konsumentom UE poprzez utwo-
rzenie lub wzmocnienie specjalnych sieci ekspertów, techników 
i doradców ds. zadłużenia.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu zaangażowaniu i realizacji tak 
różnorodnych działań pomocowo-edukacyjnych pozostajemy w Pań-
stwa świadomości jako organizacja niezwykle potrzebna i działająca 
w szerokim zakresie na rzecz konsumentów. 

SPECJALNIE	DLA	NASZYCH	CZŁONKÓW
Szanowni Państwo, przypominamy, że jako nasi Członkowie, a także 
Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych może-
cie korzystać ze specjalnie dedykowanych Państwu działań, takich jak: 
•	 bezpłatne porady finansowe, prawne i konsumenckie w naszych 

Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (adresy biur 
na www.skef.pl i w „Czasie Stefczyka”); 

•	 warsztaty i szkolenia z zakresu edukacji finansowej dedykowane 
Członkom SKEF i SKOK; 

•	 cykliczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, skierowane wyłącz-
nie do naszych Członków (informacje o aktualnych konkursach 
znajdziecie Państwo na stronie www.skef.pl oraz w gazecie „Czas 
Stefczyka”); 

•	 publikacje wydawnicze, w tym „Czas Stefczyka”; 
•	 portal internetowy SKEF – www.skef.pl, aplikacja www.pogotowie-

dlazadluzonych.pl dedykowana nadmiernie zadłużonym i profil 
Facebook www.facebook.com/skef.gdynia z bieżącymi informa-
cjami finansowymi oraz na temat prowadzonych działań, publika-
cjami oraz poradnikowymi materiałami multimedialnymi. 

Z wynikami naszej pracy można zapoznać się, czytając sprawozdania 
opublikowane w portalu www.skef.pl. Zachęcamy Państwa również 
do zgłaszania pomysłów na nowe działania, które będą służyć spo-
łeczności Członków SKOK i SKEF. Pomysły można przesyłać na naszą 
skrzynkę: skef@skef.pl lub listownie na adres Stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia

z dopiskiem: Razem możemy więcej.

Naszym Członkom, współpracującym z nami: Spółdzielczym 
Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym, Partnerom, Darczyńcom, 
którzy w minionym roku aktywnie wspierali nasze przedsięwzięcia, 
składamy serdeczne podziękowania i życzymy w Nowym Roku 2023 
dużo zdrowia oraz wielu sukcesów i powodów do satysfakcji oraz 
radości. Głęboko wierzymy, że 2023 rok przyniesie wiele okazji do 
rozwoju obszarów naszej działalności oraz realizacji wyznaczonych 
celów.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu i pracowników SKEF

dr inż. Kazimierz Janiak
Prezes Zarządu

 Finaliści XIV edycji konkursu „Żyj finansowo!”

FO
T.

 P
IO

TR
 K

A
LA



Kiedy w powietrzu pojawia się mróz, a na drogi spada śnieg, samochody przechodzą 
prawdziwy test wytrzymałości. Niestety nieprzyjazna aura sprzyja rozmaitym 
usterkom, które są zimową zmorą wielu kierowców. Części z tych awarii można 
łatwo zapobiec, a  z  innymi sprawnie uporamy się dzięki odpowiedniej polisie 
ubezpieczeniowej. Assistance w  Pakiecie AUTO od Wienera przyjdzie z  pomocą 
wszystkim zmotoryzowanym, których zaskoczy awaria pojazdu.

ROZŁADOWANY AKUMULATOR
Zimową porą szczególnej troski wymaga akumulator samochodowy. 
Przy temperaturze bliskiej zeru pojemność baterii samoczynnie spada 
o  około  20%. Jednocześnie niskie temperatury powodują zgęstnienie 
oleju, a to powoduje pracę silnika ze zwiększonymi oporami, przez co 
zapłon wymaga znacznie więcej energii niż latem. Im większy mróz, 
tym bardziej ekstremalny test dla akumulatora. Nic więc dziwnego, 
że to jeden z elementów, którym najczęściej zdarza się zaniemóc o tej 
porze roku.

O samochodową baterię warto zawczasu zadbać: sprawdzić poziom 
naładowania (najlepiej zmierzyć napięcie  – jego wartość w  stanie 
spoczynku powinna zawierać się w  przedziale 12,4–12,8  V), w  miarę 
możliwości nie narażać akumulatora na pracę w ekstremalnie niskich 
temperaturach, a także co jakiś czas wybrać się na dłuższą przejażdżkę 
(akumulator zdoła się wtedy podładować). Dzięki temu codzienne 
użytkowanie samochodu obędzie się bez kłopotów. Na wypadek 
przykrej niespodzianki podczas dalszego wyjazdu dobrze natomiast 
zaopatrzyć się w  ubezpieczenie assistance. W  ramach Pakietu AUTO 
od Wienera właściciel polisy może liczyć na wymianę akumulatora na 
nowy, gdyby zimowa podróż zanadto wyczerpała ten posiadany.

USZKODZENIA OPON I FELG
Posiadacze kołpaków powinni rozważyć ich zdjęcie na zimę. Inaczej 
może pod nimi zalegać śnieg lub woda, co naraża felgi na wzmożoną 
korozję, której początkowo nie będziemy w stanie dostrzec. Zdarza się, 
że przykre niespodzianki czyhają też na drodze pod warstwą świeżego 
śniegu, zwłaszcza w  miejscach mniej uczęszczanych. Biały puch 
może skrywać przeszkody zdolne poważnie uszkodzić opony, a nawet 
felgi. Nawet najwprawniejszy kierowca nie zauważy głębokiej dziury, 
kanciastego krawężnika czy ostrego przedmiotu, kiedy skutecznie 
przysypie je śnieg. Na białej drodze pozostaje więc zachować 
maksymalną ostrożność. Przed zimą warto też upewnić się, czy koło 
zapasowe jest zdatne do użytku.

Sama awaryjna wymiana koła na mrozie i  w  śniegu jest jednak 
sporym wyzwaniem. W takich okolicznościach z pomocą przychodzi 
kierowcom Pakiet AUTO Assistance Opony w  ofercie Wienera. 
Ubezpieczenie zapewni wymianę koła na zapasowe na miejscu 
zdarzenia, a  jeśli problem jest poważniejszy  – również, w  ramach 
posiadanego ubezpieczenia, holowanie do najbliższego warsztatu.

PROBLEMY Z ZAWIESZENIEM
Śnieg, sól oraz mróz to mieszanka niebezpieczna dla elementów 
zawieszenia pojazdu. Z jednej strony sprężyny, wahacze czy przeguby 
są przez nią bardziej narażone na korozję (jak wszystkie metalowe 
elementy podwozia), która obniża ich wytrzymałość. Z  drugiej zaś 
strony zima to tradycyjnie sezon nowych, często niebezpiecznych dziur 
na drogach. Wsiąkająca w asfalt woda zamarzając, powoduje pęknięcia, 
które łatwo przekształcają się w znaczne ubytki.

Z tego względu zimą powinniśmy bardzo uważnie obserwować, czy 
zawieszenie samochodu działa właściwie. Wszelkie niepokojące sygnały 
(jak nietypowe dźwięki czy zmiany w sterowności) należy weryfikować 
na bieżąco i  jak najszybciej eliminować. Niestety, wjazd w  głęboką 
dziurę może pokonać nawet najlepsze zawieszenie, a  z  powstałymi 
wówczas uszkodzeniami nie poradzimy sobie samodzielnie. Wysokich 
kosztów holowania i naprawy można uniknąć – również w tej sytuacji 
z  pomocą przychodzi ubezpieczenie assistance. Dzięki odpowiedniej 
polisie w Pakiecie Auto kierowca może liczyć na usprawnienie pojazdu 
na miejscu zdarzenia lub też transport do warsztatu.

W  obliczu zimowych wyzwań odpowiednio skonfigurowane 
assistance to niezwykle przydatny element wyposażenia każdego 
kierowcy! Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych, których 
dystrybutorem jest Asekuracja sp.  z  o.o., dostępna w  placówkach 
Stefczyk Finanse.
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N owa oferta zapewnia dogodną cenę za 
usługi, które w  innych sieciach  – z  re-

guły zagranicznych, a  działających w  Pol-
sce – wymagają wyższych opłat ponoszonych 
nierzadko przez lata trwania abonamentu. 
W pełni polskie sieć „w naszej Rodzinie” i Kasa 
Stefczyka przygotowały bardziej przyjazną 
propozycję. Płacisz za to, co rzeczywiście wy-
korzystujesz bez konieczności opłacania abo-
namentu za usługi, które nie są Ci na co dzień 
potrzebne. Łatwo przenieść się do „w  naszej 
Rodzinie”, zachowując dotychczasowy numer 
telefonu komórkowego – jeśli jest on aktywny, 
a dane rejestracyjne są aktualne. Sam wyzna-
czysz termin przeniesienia numeru. „Stara” 
karta przestanie działać, kiedy Twój numer 
zostanie już przeniesiony. Od tej chwili bę-
dziesz mógł włożyć naszą kartę SIM i  zacząć 
od razu korzystać z telefonu „w naszej Rodzi-
nie”. Kiedy doładujesz konto kwotą co  naj-
mniej 25 zł, my dodamy Ci jednorazowo 20 zł.

Cały czas udoskonalamy swoją ofertę. 
W  Nowym Pakiecie Pełnym wprowadzili-
śmy funkcję samodzielnego uruchamiania 
tego pakietu. Nie  ma potrzeby każdorazo-
wego dzwonienia na infolinię. Bezpośred-
nio na klawiaturze telefonu mogą teraz 
Państwo włączać i  wyłączać usługę oraz 
sprawdzać na bieżąco jej stan.
•	 Aby ją aktywować (włączyć), trzeba wpisać: 

*136*11*08#
•	 Aby ją zdeaktywować (wyłączyć), trzeba 

wpisać: *136*00*08#
•	 Aby sprawdzić ważność usługi, trzeba 

wpisać: *136#
Nowy Pakiet Pełny to 4000 minut rozmów, 

4000 SMS-ów lub MMS-ów oraz 10 GB transmi-
sji danych w  Internecie. Wszystko za zaledwie 
19 zł miesięcznie – dzięki sieci „w naszej Rodzi-
nie” i  e-bankowości Kasy Stefczyka, ułatwiają-
cej zasilanie konta abonenta. Wystarczy kupić 
starter. Wszystkie wymienione limity są ważne 
przez 30  dni. Po zakończeniu pakietu niewy-
korzystane limity usług przepadają. Opłaca się 
więc jak najszybciej korzystać z tej oferty.

Po wykorzystaniu usługi głosowej lub 
SMS/MMS w  danym okresie rozliczeniowym 

Początek kolejnego roku to dobry czas na spojrzenie w przyszłość w opar-
ciu o doświadczenia dni, które już minęły. Wiadomo, że nadal ważne będzie 
oszczędzanie na codziennych wydatkach – często nie z myślą o nowych zaku-
pach, lecz z troską o zmniejszenie bieżących obciążeń. Warto więc rozejrzeć 
się za tańszymi usługami, bez których trudno działać w dzisiejszym świecie. 
W ograniczeniu comiesięcznych wydatków pomocne mogą być sieć telefonii 
komórkowej „w naszej Rodzinie” i Kasa Stefczyka.

Nowe i oszczędne
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kolejne połączenia lub SMS/MMS będą rozli-
czane zgodnie z cennikiem. Po przekroczeniu 
limitu na usługę transmisji danych zostanie 
ograniczona prędkość przesyłania danych do 
32  kbit/s (górna granica prędkości). W  celu 
zwiększenia szybkości transmisji danych 
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 dla Klientów można aktywować 
telefonicznie pod numerem naszego biura tele-
fonicznej obsługi: 536 699 999, którego pracow-
nicy służą wszechstronną informacją i pomocą 
w uruchomieniu funkcji. Pakiet Pełny odnawia 
się sam, pod warunkiem posiadania środków 
na koncie. Najwygodniejszą formą płatności 
za usługi telefonii „w  naszej Rodzinie” jest 

zlecenie stałe w  Kasie Stefczyka na przelew 
kwoty będącej kosztem wybranego pakietu 
na konto operatora. Usługę taką włącza się 
tylko raz – co miesiąc odnawia się sama bez 
konieczności wpisywania kodu.

„W naszej Rodzinie” to telefonia „na kartę”, 
nie trzeba więc podpisywać żadnej umowy, by 
korzystać z  jej usług. Wystarczy w  placówce 
Kasy Stefczyka kupić starter z nowym nume-
rem telefonu. Jeśli masz już numer telefonu 
i  chcesz go przenieść do sieci „w  naszej Ro-
dzinie”, to proste formalności załatwisz od 
ręki podczas jednej wizyty w  placówce Kasy 
Stefczyka. 

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

nia jest bardzo wiele – nagły wypadek lub 
choroba, wieloletnie leczenie, uzależnienia, 
np. od alkoholu lub hazardu, nieporadność 
życiowa. Niezależnie jednak od powodów 
powstania niewypłacalności szansą na 
nowe życie bez zadłużeń jest ogłoszenie 
upadłości konsumenckiej. Poniżej przed-
stawiamy historię Pana Wiesława, któremu 
dzięki pomocy doradcy z Ośrodka Doradz-
twa Finansowego i Konsumenckiego udało 
się ogłosić upadłość konsumencką.

HISTORIA	PANA	WIESŁAWA	
Pan Wiesław od 1998 r. mieszkał wraz ze 
swoją partnerką i prowadzili razem wspólne 
gospodarstwo domowe. Zarówno partnerka 
Pana Wiesława, jak i  jej matka wymagały 
leczenia i właśnie na ten cel zaciągnął on 
pierwsze pożyczki. Z zaciągniętych zobowią-
zań zawsze się wywiązywał i nigdy nie było 
żadnych opóźnień w spłacie. Niestety tak się 
złożyło, że partnerka Pana Wiesława w 2010 r 
pojechała w odwiedziny do swojej matki do 
Francji i będąc tam, doznała wylewu krwi do 
mózgu, w wyniku czego zmarła, a na domiar 
złego jej matka zmarła dwa tygodnie póź-
niej. Wtedy Pan Wiesław został sam i z jed-
nej pensji musiał utrzymać siebie i spłatać 
wszystkie zaciągnięte zobowiązania. Raty 
zaczęły być coraz wyższe, więc za namową 
kolegi postanowił przenieść swoje pożyczki 
do innego banku, w którym podobno miał 
płacić mniej. Doradca z placówki, do któ-
rej się udał, poinformował go, że przejmą 
jego zobowiązania, ale całość zostanie 
podzielona na cztery umowy, bo tak będzie 
dla niego korzystniej. Pan Wiesław zaufał 
doradcy, choć nie wiedział, czy robi dobrze, 
czy źle, ale w ten sposób podpisał w jednym 
dniu cztery różne umowy. Po pewnym czasie 
okazało się jednak, że wzięte pożyczki oka-
zały się dla niego niekorzystne finansowo, 
i coraz trudniej było mu spłacać raty. Wtedy 
doradcy proponowali mu kolejne pożyczki, 

które miały poprawić jego sytuację finan-
sową, a przyczyniły się jedynie do powsta-
nia spirali zadłużenia. Przed podpisaniem 
każdej z umów Pan Wiesław był zapewniany, 
że są one ubezpieczone od utraty pracy, jak 
również problemów ze zdrowiem. Okazało 
się jednak, że doradca udzielając mu takich 
informacji, wprowadził go w błąd, bo kiedy 
w 2018 r. Pan Wiesław doznał zawału serca 
i stracił możliwość pracy zarobkowej, nie 
mógł skorzystać z ubezpieczeń, bo obowią-
zywały one jedynie na wypadek śmierci. 
Od tamtego czasu Pan Wiesław stał się osobą 
niezdolną do pracy i utrzymywał się jedynie 
z renty, a dodatkowo przebyty zawał serca 
przyczynił się do utraty przez niego całkowi-
tej kontroli nad finansami, bo zwiększyły się 
jego wydatki na życie codzienne, związane 
m.in. z koniecznością zakupu leków oraz 
kosztami leczenia. Natomiast raty kredytu 
z miesiąca na miesiąc coraz bardziej rosły 
w związku z podwyżkami stóp procento-
wych. Wtedy doradcy proponowali Panu 

Wiesławowi czasowe zawieszenie w spłacie 
poszczególnych pożyczek i w ten sposób 
sztucznie przez ponad rok utrzymywali jego 
stan wypłacalności. Kiedy skończyły się 
możliwości zawieszenia spłat i Pan Wiesław 
nagle miał do zapłacenia raty równe prawie 
65% tego, ile wynosiła jego renta, przestał 
je płacić, bo po prostu nie miał z  czego. 
Dodatkowo lekarze informowali go, że stres 
związany z trudną sytuacją finansową może 
doprowadzić do kolejnego zawału serca, któ-
rego może już nie przeżyć. Wtedy Pan Wie-
sław zdecydował się skorzystać z pomocy 
doradcy w Ośrodku Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego, gdzie po długiej rozmo-
wie podjął decyzję o złożeniu wniosku o upa-
dłość konsumencką.

Po przygotowaniu wniosku Pan Wiesław 
złożył go we właściwym sądzie i już po kilku 
miesiącach otrzymał postanowienie o ogło-
szeniu upadłości konsumenckiej. Całe jego 
postępowanie upadłościowe przebiegło 
bardzo szybko i sprawnie. Z uwagi na brak 
majątku syndyk bardzo szybko zakończył 
swoje czynności i sąd wydał postanowienie 
o ustaleniu planu spłaty jedynego wierzy-
ciela, jakiego miał Pan Wiesław. Po zreali-
zowaniu planu spłaty, ustalonego na okres  
4 lat w  wysokości 400 zł miesięcznie, 
otrzyma on z sądu postanowienie o umo-
rzeniu należności niespłaconych w  toku 
postępowania w wysokości ponad 100 tys. zł. 
W ten sposób Pan Wiesław dzięki pomocy 
udzielonej przez pracownika Ośrodka 
Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego 
w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może 
cieszyć się spokojem, który był mu tak bar-
dzo potrzebny w związku z przebytym zawa-
łem serca i zagrożeniem kolejnym, który 
mógłby się okazać dla niego śmiertelny.

MONIKA	MARCHALEWSKA
specjalista	ds.	doradztwa	finansowego
i konsumenckiego,	Ośrodek	Doradztwa
Finansowego	i Konsumenckiego	
w Białej	Podlaskiej
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Osoby, które zgłaszają się do Ośrodków Doradztwa Finansowego i  Konsu-
menckiego prowadzonych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finanso-
wej, niejednokrotnie przez wiele lat borykają się z nadmiernym zadłużeniem, 
które cały czas tylko rośnie. Nie widzą one perspektywy na zmianę swojej 
sytuacji finansowej, która z roku na rok się pogarsza.

Choroba przyczyną powstania 
niewypłacalności. Historia upadłości 
konsumenckiej Pana Wiesława
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finansowe abc

Czy komornik może zająć 
jednocześnie emeryturę 
i wynagrodzenie za pracę?
W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na kontynuowanie pracy zawodo-
wej nawet po przejściu na emeryturę. Wynika to z różnych przyczyn. Jedni nie wyobrażają 
sobie życia bez pracy, inni natomiast są do tego zmuszeni, gdyż środki, jakie otrzymują 
z tytułu emerytury, nie wystarczają im na pokrycie bieżących opłat, albo posiadają zo-
bowiązania finansowe, które muszą spłacić. Niestety w obecnych czasach, kiedy koszty 
życia coraz bardziej idą do góry i z miesiąca na miesiąc mamy do czynienia z podwyżkami, 
osoby posiadające zobowiązania finansowe przestają sobie radzić z ich spłatą. W takiej 
sytuacji często zadają sobie pytanie, co będzie w  sytuacji, kiedy dojdzie do egzekucji 
komorniczej, czy komornik zajmie im zarówno emeryturę, jak i wynagrodzenie za pracę, 
czy będzie prowadził postępowanie tylko z jednego źródła, a jeśli tak – to z którego.

Z asady prowadzenia egzekucji komor-
niczej zostały wskazane w  Kodeksie 

postępowania cywilnego (k.p.c.) i zgodnie 
z art. 803 k.p.c. komornik może prowadzić 
egzekucję ze wszystkich części majątku 
dłużnika. Jednocześnie w polskim prawie nie 
ma żadnych przepisów, które ograniczałyby 
możliwość prowadzenia egzekucji z określo-
nej liczby źródeł dochodu. W związku z tym 
komornik ma prawo zająć jednocześnie 
zarówno świadczenie emerytalne i rentę, 
jak i wynagrodzenie za pracę. Warto jednak 
pamiętać o  tym, że zasady dokonywania 
potrąceń ze świadczeń emerytalno-rento-
wych i wynagrodzenia o pracę regulują dwie 
zupełnie różne ustawy, a co za tym idzie – 
każda z nich ma własne ograniczenia doty-
czące potrąceń i nie ma w polskim prawie 
żadnej podstawy, aby te dochody sumować.

EGZEKUCJA	Z EMERYTURY	I RENTY
Zasady dotyczące egzekucji ze świadczeń 
emerytalno-rentowych zostały uregulowane 
w Ustawie o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych. W art. 140 
ust. 1 tejże ustawy wskazane zostały granice, 
do jakich mogą być dokonywane potrącenia 
z tych świadczeń. W przypadku gdy komornik 
egzekwuje należność niealimentacyjną, może 
zająć maksymalnie 25% świadczenia, ale jed-
nocześnie musi pozostawić dłużnikowi kwotę 
wolną od zajęcia zgodnie z art. 141 ust. 1 wska-
zanej wyżej ustawy. W 2022 r. kwota wolna od 
zajęcia wynosiła 917 zł i obowiązuje ona aż 

do 1 marca 2023 r., kiedy to zgodnie z art. 141 
ust. 1a będzie ona podlegała waloryzacji na 
zasadach określonych dla emerytur i rent. 
Natomiast w przypadku egzekucji należności 
alimentacyjnych komornik może zająć nawet 
60% świadczenia, jakie otrzymuje dłużnik, 
i w przypadku tych należności nie ma kwoty 
wolnej od zajęcia.

EGZEKUCJA	Z WYNAGRODZENIA	ZA	PRACĘ
Zasady dotyczące potrąceń z wynagrodzenia 
za pracę reguluje art. 87 § 4 Kodeksu pracy, 
który wskazuje, że potrącenie na pokrycie 
należności innych niż alimentacyjne może 
wynieść maksymalnie 50% wynagrodze-
nia, ale  jednocześnie art. 871 Kodeksu 
pracy mówi, że minimalne wynagrodzenie 
za pracę przy egzekucji takich należności 
jest wolne od zajęcia. Od 1 stycznia 2023 r. 
minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 
3490 zł brutto i jeżeli pracownik otrzymuje 
takie wynagrodzenie, to komornik nie może 
mu zająć żadnych środków. Warto również 
pamiętać o tym, że od 1 lipca 2023 r. mini-
malne wynagrodzenie za pracę zostanie pod-
niesione do kwoty 3600 zł brutto. W przy-
padku egzekucji należności alimentacyjnych 
kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje, 
a komornik może zająć środki do 60%.

Dodatkowo w art. 833 k.p.c. ustawodawca 
doprecyzował, jak wyglądają ograniczenia 
egzekucji z innych świadczeń pieniężnych, 
co do których stosuje się wskazane powy-
żej przepisy Kodeksu pracy. Jednocześnie 

w  art.  833 §  6 k.p.c. wymienione zostały 
te świadczenia, które są całkowicie wolne 
od zajęcia.

Podsumowując: jeżeli dłużnik otrzymuje 
świadczenia pieniężne z kilku źródeł, ale które 
podlegają przepisom jednej ustawy, to zgod-
nie z art. 835 k.p.c. wysokość zajęcia komor-
niczego jest ustalana po zsumowaniu wszyst-
kich tych dochodów. Natomiast jeśli dłużnik 
otrzymuje świadczenia pieniężne, które regu-
lują różne ustawy, to nie ma żadnej podstawy, 
aby te dochody sumować. Wyjątkiem od tej 
zasady jest tylko egzekucja z tytułu alimentów, 
gdyż w takiej sytuacji zsumowaniu będą pod-
legać wszystkie świadczenia pieniężne, jakie 
otrzymuje dłużnik, niezależnie od tego, czy 
ograniczania w ich egzekucji reguluje jedna, 
czy kilka różnych ustaw.
Źródło:
•	 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz.  U. 1964 
Nr 43 poz. 296)

•	 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 
1504)

•	 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510)
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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 styczniu zadanie konkursowe brzmi: 
Napisz, czego życzysz Kasie 
Stefczyka na 30. urodziny.

Na Twoje zgłoszenie czekamy w  dniach 
1–31.01.2023 r. 

Co miesiąc do wygrania w konkursie są trzy 
kupony Sodexo o wartości 50 zł.

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 209: Anna Klimas – Szczecin, Mar-
cin Cionek – Lipinki, Marianna Botwina – Czarna 
Białostocka. 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



500 zł
Tyle możesz zyskać,
polecając 
Kasę 
Stefczyka!

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

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

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


