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Przypominamy kilka prostych 
zasad, które pozwolą cieszyć się 
nowoczesnymi technologiami 
bez obaw  33

Na wspólne świętowanie 
tłustego czwartku zapraszamy 
do wybranych placówek Kasy 
Stefczyka już 16 lutego  17

XI edycja konkursu Małe 
Wielkie Marzenia za nami. 
Przedstawiamy nagrodzonych 
i ich prace  4

SZALONE FERIE 
ZIMOWE

Ferie zimowe to wspaniały czas wyjazdów rodzinnych, 
szkolnych bądź w gronie przyjaciół. Zimowiska, obozy, 

narty, ciepłe kraje i karnawałowe imprezy – z każdym 
rokiem przybywa interesujących destynacji, w których 

możemy odpocząć i ciekawie spędzić czas.  
Jeśli potrzebujesz zastrzyku gotówki przed planowanym 

wyjazdem, skorzystaj z oferty Kasy Stefczyka.

Szczegóły na str. 3

z gotówką od Kasy Stefczyka
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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
naszą misją jest nie tylko dbanie o konkurencyjne 
usługi finansowe dla jak największej liczby Polaków. 
Staramy się również od lat konsekwentnie przekazy-
wać wiedzę o praktycznych korzyściach i – niestety 
też – zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem 
coraz nowszych technologii. Przykładem takiego 
działania jest cykl artykułów o cyberbezpieczeństwie, 
czyli o chronieniu się przed internetowymi oszusta-
mi. Kolejne publikacje na ten temat przygotowało  
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

W najnowszym wydaniu naszego miesięcznika pod-
sumowujemy XI edycję konkursu dla najmłodszych 
Małe Wielkie Marzenia – przedstawiamy laureatów 
oraz ich ciekawe i inspirujące prace. Jak widać, współ-
cześnie dzieci marzą nie tylko o zabawkach, lecz 
także m.in. o mikroskopie czy teleskopie. Ponadto 
w tym numerze zaczynamy przedstawiać zdobywców 
stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów.

Nadal jednak nie przestajemy przybliżać naszym 
Czytelnikom ważnych kart narodowych dziejów. 
W tym roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu po-
wstania styczniowego – ostatniego wspólnego zrywu 
narodów I Rzeczypospolitej przeciw moskiewskie-
mu zaborcy, zrywu przegranego, ale kontynuują-
cego trudny proces włączania szerokich rzesz spo-
łeczeństwa do działalności patriotycznej, a przede 
wszystkim bezcennego dla podtrzymania woli narodu  
do odzyskania niepodległości.

liczby Kasy Stefczyka

7 210 000 000 zł
depozyty

6 130 000 000 zł
pożyczki

7 860 000 000 zł
aktywa

359
placówki

843 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA GRUDZIEŃ 2022 ROKU

Nasi stypendyści

Julita Bonna otrzymała dyplom stypendysty 
w placówce Kasy Stefczyka mieszczącej się  
przy ul. Nowodworskiego 3 w Tucholi.
Julita jest uczennicą Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi. To zdolna 
uczennica, która osiąga liczne sukcesy zarówno w szkole, jak i poza nią. 
Jest przykładem dla innych. Klarnecistka w Reprezentacyjnej Orkiestrze 
Lasów Państwowych. Angażuje się w działalność charytatywną. Swój wolny 
czas poświęca dzieciom ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski. 
Swoją wiedzą i pasjami dzieli się m.in. podczas XIX Festynu Integracyjnego 
„Marzenia jak ptaki” i przy organizacji zajęć terapeutycznych „Muzykoterapia 
z elementami W. Sherborn”. Osiąga sukcesy w ogólnopolskich konkursach 
języka angielskiego: „Understand” – I miejsce w województwie kujawsko- 
-pomorskim oraz „English High Flier” – III miejsce w województwie. Laureatka 
etapu szkolnego III edycji konkursu języka angielskiego „The Point Online”. 
Pieniądze ze stypendium pozwolą jej na realizację kolejnej pasji – związanej 
z japonistyką (kurs języka, egzaminy).

Zakończyła się XV edycja Konkursu Stypendialnego, or-
ganizowanego przez Kasę Stefczyka, którego partnerem 
jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej,  
a fundatorem Fundacja im. Franciszka Stefczyka. Kolej-
ni laureaci otrzymają wsparcie w postaci comiesięczne-
go stypendium.

S typendium po 350 zł brutto mie-
sięcznie (studenci) otrzymują: Adam 

Brudzyński, Szymon Chodyła, Margarita 
Dylewska, Mateusz Grzyb, Szymon Jarosz, 
Karolina Jędrasik, Natalia Lempaszek, 
Aleksandra Łoś, Małgorzata Mackiewicz, 

Karol Mordel, Jędrzej Sikora, Tymoteusz 
Typrowicz, Alicja Włodzimirow.

Stypendium po 250 zł brutto mie-
sięcznie otrzymują: Julita Bonna, Agata 
Brol, Miłosz Charytanowicz, Jakub Jagiel-
ski, Jan Mróz. Gratulacje!
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POŻYCZKA
na jasnych zasadach

Pożyczka Zaratka ze stałym oprocentowaniem RRSO: 9,27%

za każdy pożyczony 1000 zł

raty 
miesięcznie

kasastefczyka.pl
801 600 100  

(koszt wg taryfy operatora)

Pożyczka dostępna w kwotach 1000 zł, 
2000  zł, 3000 zł lub 4000 zł. Okres spłaty 
wynosi 48 miesięcy. Decyzja kredytowa zale-
ży od indywidualnej oceny zdolności kredyto-
wej. Konto oznacza rachunek płatniczy. 

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 oprocento-
wania dla całkowitej kwoty kredytu wraz 
z  kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł / 
0%) wynosi 8,90%. Rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania (RRSO): 9,27%. Czas obo-
wiązywania umowy – 48  miesięcy, 47  mie-
sięcznych rat równych: 99,38 zł oraz ostatnia, 
48. rata: 99,58 zł. Całkowita kwota do zapła-
ty: 4770,44  zł, w tym odsetki: 770,44 zł.

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
•	RRSO tylko 9,27%
•	możliwość ustalenia dnia spłaty 

miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu 
wynagrodzenia

Ferie zimowe to wspaniały czas wyjazdów rodzinnych, szkol-
nych bądź w gronie przyjaciół. Zimowiska, obozy, narty, ciepłe 
kraje i karnawałowe imprezy – z każdym rokiem przybywa in-
teresujacych destynacji, w których możemy odpocząć i cieka-
wie spędzić czas. Jeśli potrzebujesz zastrzyku gotówki przed 
planowanym wyjazdem, skorzystaj z oferty Kasy Stefczyka –  
Pożyczka Zaratka ze stałym oprocentowaniem, RRSO: 9,27%, 
daje gwarancję niezmiennej miesięcznej raty.

Z aplanowałeś wyjazd na narty, ale okazuje 
się, że Twoje spodnie narciarskie czy 

kurtka wymagają wymiany? A może planu-
jesz zdobywanie górskich szczytów i chcesz 
wymienić buty? Karnawałowy bal maskowy 
za pasem, a żadna sukienka nie pasuje do 
Twojej stylizacji? Czas dokładnie przej-
rzeć swoją szafę i wybrać się na zakupy. Na 
początek przejrzyj asortyment sklepów przez 
Internet – być może znajdziesz korzystną 
promocję lub dokonasz zakupu bez wycho-
dzenia z domu. Zorientuj się także, na co 
możesz sobie pozwolić, i w razie potrzeby 
zweryfikuj swoje plany, a  jeśli okaże się,  

że potrzebujesz więcej gotówki, skontak-
tuj się z Kasą Stefczyka, która z pewnością 
pomoże Ci w tej sytuacji.

Odpowiedzią na większe, mniejsze, zapla-
nowane i spontaniczne wydatki jest Pożyczka 
Zaratka ze stałym oprocentowaniem od Kasy 
Stefczyka. Jej niekwestionowaną zaletą jest 
możliwość samodzielnego obliczenia mie-
sięcznej kwoty do spłaty. Obowiązuje tu pro-
sta zasada: za każdy pożyczony 1000 zł stała 
miesięczna rata wynosi 25 zł. Pożyczkę można 
otrzymać w kwotach: 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł 
lub 4000 zł. Miesięczne raty dla tych kwot, 
będą zatem wynosić odpowiednio: 25 zł, 50 zł, 

Szalone ferie zimowe
z gotówką od Kasy Stefczyka

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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 ŚWINOUJŚCIE. 
Ksawery Michalik 
napisał w swojej 
pracy: „W tym roku 
marzę o piłce, aby 
tak jak Ronaldo 
móc grać w moją 
ulubioną piłkę 
nożną”. Nagrodę 
odebrał w placówce 
mieszczącej się 
przy ul. Bohaterów 
Września 15/3–4 
w Świnoujściu.

XI edycja konkursu Małe Wielkie Marzenia za nami. Autorzy najlepszych, zdaniem jury, 
listów do Świętego Mikołaja odebrali swoje wymarzone prezenty. Przedstawiamy na-
grodzonych i ich prace. Dziesięcioro uczestników otrzymało nagrody główne i tylu też 
nagrody specjalne. W wielu placówkach obdarowano upominkami również uczestników 
konkursu, którzy nie zdobyli głównych nagród. Małe Wielkie Marzenia to organizowany 
przez Kasę Stefczyka konkurs, który od jedenastu lat cieszy się dużą popularnością.

Konkurs Małe 
Wielkie Marzenia – 
przedstawiamy laureatów

 ŚWINOUJŚCIE. Marcela Maślanka chciała obserwować gwiazdy, więc 
Mikołaj przyniósł jej teleskop. Nagrodę odebrała w placówce mieszczącej 
się przy ul. Bohaterów Września 15/3–4 w Świnoujściu.
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 STALOWA 
WOLA. Kasia 
Tracz marzyła, by 
Mikołaj przyniósł 
jej piękny prezent. 
Marzenie spełniło 
się: pracownicy 
placówki 
mieszczącej 
się przy 
al. Jana Pawła II 2D 
w Stalowej Woli 
wręczyli jej 
w imieniu Mikołaja 
lalkę i kilka jej 
kreacji. Teraz 
Kasia może bawić 
się w projektantkę 
mody.

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

 STALOWA WOLA. Hania Dwojak jest fanką bajki „Psi patrol”. Marzyła,  
by dostać wieżę, która jest bazą dla tych bardzo pomocnych piesków. 
Wybraną przez siebie zabawkę wręczono jej w placówce mieszczącej się  
przy al. Jana Pawła II 2D w Stalowej Woli.

 PUCK. 
Sylwester 
Okroy lubi 
budować 
z klocków 
lego. 
Wymarzył 
sobie zestaw 
„technic”, 
a Mikołaj 
spełnił jego 
życzenie. 
Nagrodę 
odebrał 
w placówce 
mieszczącej 
się przy 
ul. 1 Maja 1 
w Pucku. 
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 RADOM. Nikola 
Suwała tak napisała 
do Mikołaja: „Jak 
miałam 9 lat, 
pojechałam z klasą 
do lamarni. W oko 
wpadła mi biała 
lama o imieniu Hulio. 
(…) Bardzo teraz 
tęsknię za Huliem 
i coś czuję, że on 
za mną też tęskni. 
Właśnie dlatego 
chcę zestaw lego 
„Wioska lamy”. 
Nikola odebrała 
klocki w placówce 
mieszczącej się przy 
ul. Żeromskiego 28 
w Radomiu, 
w towarzystwie 
swojego brata, który 
również brał udział 
w konkursie. 

 WEJHEROWO. Kornelia 
Meyer w swoim liście  
do Mikołaja przekazała: 
„Mamę poprosiłam, by mi 
list do Ciebie napisała, 
bo ja jestem jeszcze 
mała. W kuchni dzielnie 
pomagałam, starszymi  
się opiekowałam, 
w pracach w domu się 
nie obijałam, o zwierzątka 
dbałam. Lego duplo 
pokochałam, więc jeśli 
mogę, to o nie poproszę”. 
Nagrodę odebrała 
w placówce mieszczącej 
się przy ul. Rzeźnickiej 9 
w Wejherowie.

 ŻYWIEC. Szymon Halama jest bardzo ciekawy świata, również tego, 
którego nie widać gołym okiem, dlatego marzył o mikroskopie. Mikołaj 
spełnił jego życzenie i w placówce mieszczącej się przy ul. Dworcowej 23 
w Żywcu wręczył mu urządzenie służące do obserwacji bardzo małych 
obiektów. 
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 OŁAWA. Jak co roku do oddziału w Oławie, przy ul. Rynek 7A, wpłynęło 
bardzo dużo prac konkursowych. W tym roku było ich aż 68 . Uczestniczki 
konkursu: Emilia i Weronika Piddubna oraz Wiktoria Tarelina. 

 OŁAWA. Każde dziecko jak co roku za swój trud i zaangażowanie 
otrzymało w placówce przy ul. Rynek 7A dyplom i słodki poczęstunek. 
Dzieci i rodzice byli zachwyceni. Uczestniczka konkursu: Lilianna Zając. 

 WOLSZTYN. 
Pracownicy placówki 
partnerskiej 
mieszczącej się przy 
ul. Kościelnej 4 
odwiedzili dzieci 
z przedszkola nr 5
w Wolsztynie, 
które brały udział 
w konkursie Małe 
Wielkie Marzenia. 
Przedszkolaków 
obdarowano 
podarunkami 
i dyplomami. 
W placówce 
przygotowano 
wystawę ich prac, 
aby każdy Klient 
mógł je podziwiać. 
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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.   

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

8% w skali roku Kwota: do 50 000 zł Okres: 3 miesiące

w aplikacji mobilnej Kasa Stefczyka Online
Lokata Mobilna na nowe środki

Załóż lokatę

OSZCZĘDNOŚCI

Lokata 8% w skali roku 
Załóż przez telefon!

#18144 STEFCZYK Lokata mobilna reklama CS_212_M 205x290+3[PS]v2.indd   1 23.01.2023   14:45:56

8% w skali roku Kwota: do 50 000 zł Okres: 3 miesiące
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Podaruj nam 1,5% podatku
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (KRS 0000053057) 
od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego. SKEF w  szero-
kim zakresie działa na rzecz swoich Członków i konsumentów usług  
finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą, wydaw-
niczą i  charytatywną. Uzyskane środki Stowarzyszenie przeznacza 
na realizację programów w zakresie edukacji finansowej.

S zanowni Państwo, przy rozliczeniu 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 prze-
znaczyć na wsparcie następujących działań:

•	 SZKOLENIA	I PROJEKTY	Z ZAKRESU	EDUKACJI	FINANSOWEJ	
I KONSUMENCKIEJ

SKEF swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje m.in. 
w organizacji i prowadzeniu projektów i szkoleń z zakresu edu-
kacji finansowej i konsumenckiej. Zwracając szczególną uwagę 
na potrzeby konsumentów usług finansowych, swoje działania 
edukacyjne Stowarzyszenie kieruje do różnych grup wiekowych. 
Priorytetem jest podnoszenie świadomości ekonomicznej, finan-
sowej poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności w nastę-
pujących obszarach: nadmierne zadłużenie, prawa konsumenta, 

planowanie finansowe i budżet domowy, zarządzanie finansami 
osobistymi itp.

•	 FUNDUSZ	STYPENDIALNY
Celem funduszu jest wsparcie materialne m.in. studentów uczelni 
wyższych, studiujących na kierunkach dot. ekonomii, zarządzania, 
finansów, prawa i dziennikarstwa. Projekt adresowany jest do studen-
tów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością 
na polu naukowym i charytatywnym. O stypendia mogą ubiegać 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 przekazanie 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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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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Pożycz 3000 zł 
Oddaj 3070 zł

Weź online nawet w 15 minut 
na pół roku i nie płać prowizji!

Prosta Pożyczka
RRSO: 8,29%

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

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

#18146 STEFCZYK Ustawa Antylichwiarska CS 212_M205x290+3[PS].indd   1 20.01.2023   13:09:19
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W  trosce o  utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z  chęci infor-
mowania Członków o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka oraz zgodnie 
z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka przedstawia 
informację dotyczącą działań Zarządu Kasy w grudniu 2022 roku.

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie

GRUDZIEŃ 2022
W grudniu posiedzenia Zarządu Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka od-
były się cztery razy:
– 6 grudnia,
– 13 grudnia,
– 20 grudnia,
– 28 grudnia. 

Przedmiotem posiedzeń było m.in.:
1. Przedstawienie aktualnych statystyk 

związanych z działalnością Kasy, głów-
nie dotyczących wolumenu sprzedaży 
z podziałem na produkty, oraz infor-
macji na temat depozytów.

2. Omówienie bieżących spraw, w szcze-
gólności dotyczących: 

a) Sytuacji w placówkach sprzedażowych 
z uwzględnieniem aspektu dotyczą-
cego budowania i umacniania więzi 
członkowskiej, a także jeszcze lepszego 
reagowania na potrzeby Członków 
Kasy:

• Kasa Stefczyka zaangażowała się 
w projekt Szkolny Skills Challenge 
2022 organizowany przez Fundację 
Marcina Gortata MG13. 

• Szkolny Skills Challenge to inicjatywa 
skierowana do uczniów szkół podsta-
wowych z całej Polski, którego celem 
jest promowanie aktywności oraz pod-
noszenia sprawności fizycznej, a także 
wzmocnienie pozycji wychowania 
fizycznego i  sportu w  środowisku 
szkolnym. Dzięki niemu dzieci mogły 
zobaczyć, że codzienna gimnastyka 

oraz szkolne zajęcia sportowe mają 
niebagatelny wpływ na ogólny roz-
wój, co w przyszłości może zaowo-
cować wieloma sukcesami nie tylko 
na polu sportowym oraz zapewnić 
sprawność, która pozwoli cieszyć się 
życiem. Szkolny Skills Challenge to 
kolejny projekt realizowany przez Fun-
dację 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 
i 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 specjal-
nie przygotowany tor sprawnościowy.  
Na młodych śmiałków czekały zadania 
związane z dyscyplinami sportowymi 
najczęściej uprawianymi podczas zajęć 
wychowania 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 5 dziewczynek i 5 chłop-
ców (na podstawie czasów uzyskanych 
podczas szkolnych eliminacji), którzy 
zmierzyli się ze sobą w Ogólnopolskim 
Finale Szkolnego Skills Challenge 
„Mierz Wysoko”. Impreza odbyła się 
2 grudnia w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Zgierzu przy ul. Wschod-
niej 2. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 

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). 

treningiem z Marcinem Gortatem oraz 
sprzętem sportowym.

• Warto przypomnieć, że współpraca 
Kasy Stefczyka z Fundacją Marcina 
Gortata rozpoczęła się w  2020  r.  
Od tego czasu Kasa wspiera jej różno-
rodne działania, których wspólnym 
celem jest pomoc dzieciom i młodzieży 
w realizacji ich sportowych celów. Idea 
ta towarzyszy także Kasie Stefczyka, 
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która od lat swoim przykładem poka-
zuje, że samopomoc i współdziałanie 
są niezbędnym elementem przyczynia-
jącym się do poprawy bytu. Dotych-
czas Kasa Stefczyka zaangażowała 
się w różne inicjatywy Fundacji, m.in. 
odbywający się corocznie w całej Pol-
sce cykl obozów sportowych Gortat 
Camp. W ramach współpracy z Fun-
dacją Marcina Gortata MG13 Kasa 
Stefczyka przekazała również środki 
na pomoc Ukrainie oraz włączyła się 
w organizację wielkiego meczu Gor-
tat Team vs Wojsko Polskie w Łodzi 
w czerwcu 2022 r.

b) Działań marketingowych i inicjatyw 
z  zakresu działalności społecznej 
i oświatowo-kulturalnej oraz współ-
działania w tym celu z organizacjami 
społecznymi, np. dofinansowanie przez 
Fundację Stefczyka następujących 
inicjatyw:

• Dofinansowanie uroczystego koncertu 
kolęd na zakończenie Roku Marii Ko-
nopnickiej, który odbył się 30 grudnia 
2022 roku w Dworze Artusa w Gdań-
sku – organizowanego przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Teatru Otwartego.

• Dofinansowanie paczek świątecznych 
dla najmłodszych pacjentów szpitala 
Onkologicznego w  Białymstoku  – 
akcja jest organizowana przez Fundację 
Bajkowa Fabryka Nadziei.

• Kasa Stefczyka wspólnie z Kasą Krajową 
oraz Fundacją Via Stella wsparła 6 ro-
dzin ukraińskich mieszkających w Pol-
sce poprzez dofinansowanie każdej 
z nich kwotą 1600 zł miesięcznie przez 
okres 6 miesięcy z przeznaczeniem na 
wynajem mieszkania.

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

tych wzorów następujących druków:
• aktualizacja druków przetłumaczonych 

na język ukraiński:
 DRegulamin wydawania kart Visa 
(Правила випуску картки Visa),
 DUmowa o  kartę Visa (Договір на 
картку Visa),
 DTPiO dla pożyczek i kredytów (TPiO за 
позиками та кредитами),
 DTPiO dla prowadzonych rachun-
ków płatniczych (TPiO для вже 
відкритих платіжних рахунків),
 DOświadczenie o  rezydencji podat-
kowej posiadacza rachunku indy-
widualnego (Заява про статус 
податкового резидента власника 
індивідуального рахунку),
 DTabele dla kart Visa – kom-
plet (Таблиця для карт Visa 
– комплект),
 DDokument dotyczący opłat IKS Clas-
sic (Документ щодо комісій IKS 
Classic),

 DDokument dotyczący opłat IKS Pod-
stawowy (Документ щодо комісій 
IKS Podstawowy);

b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i  parametrów następujących 
produktów: 
 DPożyczka Gotówkowa,
 D e-Lokata na nowe środki,
 DLokata na nowe środki,
 DLokata Mobilna na nowe środki,
 D e-Lokata dla przedsiębiorczych 
Tandem,
 D e-Lokata nieodnawialna,
 DLokata dla przedsiębiorczych Tandem,
 DLokata rentierska,
 DLokata systematycznego oszczędzania 
nieodnawialna,
 DLokata terminowa nieodnawialna,
 DRachunek Oszczędnościowy Moja 
Skarbonka  – aktualizacja stawki 
WIBOR 3M,
 DRachunek Oszczędnościowy,
 DRachunek/Książeczka Systematycz-
nego Oszczędzania (KSO);

c) zmiany oprocentowania produktów 
kredytowo-pożyczkowych oraz o obo-
wiązującej w I kwartale 2023 r. stawce 
WIBOR 3M;

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

e) zatwierdzenia dokumentacji i  pro-
cedur regulujących pracę w  Kasie 
Stefczyka: PR16.03/02 Plan awaryj-
nego zachowania płynności finanso-
wej Spółdzielczej Kasy Oszczędno-
ściowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka  – wyd.  IX; PR16.05/03 
Plan awaryjny w  obszarze ryzyka 
stopy procentowej w  Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka – wyd.  II; 
PR11.04/02 Wewnętrzna procedura 
w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – 
wyd.  XVI; PR19/01 Przygotowanie 
i przekazywanie informacji zarządczej 
w  Spółdzielczej Kasie Oszczędno-
ściowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka w  Gdyni  – wyd.  XXII; 
PR24/01 Polityka Zarządzania Ryzy-
kiem Operacyjnym w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka – wyd. IX; 
PR16.03/04 Polityka zarządzania 
płynnością i  ryzykiem płynności 
finansowej w  Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka  – wyd.  VI; 
PR22/02 Procedura zarządzania ryzy-
kiem braku zgodności w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej  
im. F. Stefczyka – wyd. V; 

f) zmiany polityki rachunkowości Kasy 
Stefczyka;

g) wprowadzenia zmian w  strukturze 
organizacyjnej Kasy Stefczyka;

h) zmiany w Regulaminie organizacyjnym 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka; 

i) likwidacji z dniem 23 grudnia 2022 r. 
placówki partnerskiej mieszczącej się 
w Łęczycy, przy ul. Belwederskiej 25.

Komitet Doradczy
W dniu 15 grudnia odbyło się posiedze-
nie Komitetu Audytu Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka, podczas którego omó-
wiono dokumenty będące przedmiotem 
obrad najbliższej Rady Nadzorczej SKOK 
im. Franciszka Stefczyka.

Rada Nadzorcza SKOK im. Franciszka 
Stefczyka
W dniu 21 grudnia odbyło się posiedze-
nie Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka, na którym:
1. Podjęto uchwałę w przedmiocie przy-

jęcia Budżetu i Planu działalności na 
okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2. Podjęto uchwały w  przedmiocie 
zatwierdzenia:

• rocznego planu audytu i kontroli we-
wnętrznej Działu Audytu i Kontroli 
Wewnętrznej w Kasie Stefczyka na rok 
2023;

• PR16.01/04 Polityka kredytowa Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka; 

• PR24/01 Polityka Zarządzania Ryzy-
kiem Operacyjnym w  Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka;

• PR16.03/04 Polityka zarządzania płyn-
nością i ryzykiem płynności finansowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka;

• PR19/01 Przygotowanie i przekazy-
wanie informacji zarządczej w Spół-
dzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
w Gdyni;

• Struktury organizacyjnej Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka;

• Regulaminu organizacyjnego Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej im. Franciszka Stefczyka.

3. Zapoznano się ze Sprawozdaniem 
z wykonania Rocznego Planu Audytu 
i Kontroli Wewnętrznej w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka w III kwartale 
2022 r. 
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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 
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Media regularnie przypominają o  konieczności planowania wydatków, 
prowadzenia domowych budżetów czy zwyczajnego, oszczędnego gospo-
darowania finansami. Ostrzegają także, że nadszedł czas kryzysu, który 
odbije się na naszych kieszeniach. O  swoich Klientów dba jednak Kasa 
Stefczyka, która stawia na praktyczne rozwiązania  – wraz z  Nowym Ro-
kiem zaleca uporządkować swoje zobowiązania. Pomocna w  tym będzie 
Pożyczka Fit, RRSO: 11,52%, która w styczniu 2023 roku kolejny raz zosta-
ła uznana przez portal Comperia.pl za najtańszy kredyt konsolidacyjny.  
Możesz wziąć ją już teraz, a zacząć spłacać dopiero od kwietnia.

 dni!

Pierwsza rata
nawet za

Koszt połączenia wg taryfy operatora. Pożyczka 
Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zacią-
gniętych wyłącznie w innych instytucjach finan-
sowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidu-
alnej oceny zdolności kredytowej. 

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

C zy uważasz, że jesteś praktyczną i  zor-
ganizowaną osobą? Z  pewnością czasy 

kryzysu są dobrą okazją, by to zweryfikować. 
Zacznij od zastanowienia się, w jaki sposób 
dobrze zarządzać swoimi pieniędzmi. Przede 
wszystkim spójrz realistycznie na zarobki 
i wydatki, a następnie wyznacz precyzyjne cele, 
do których będziesz dążyć, np. wygospodaro-
wanie środków na naukę nowego języka. Ustal 
odpowiednią hierarchię – miesiąc zacznij od 
regulowania rachunków i spłaty zobowiązań, 
a przyjemności odłóż w czasie, by nie zabra-
kło Ci gotówki. Bądź także mentalnie przygo-
towany na nieprzewidziane okoliczności – ich 
nie da się uniknąć. Zawsze może zdarzyć się 
coś, co całkowicie zmieni Twoją sytuację. Awa-
ria, wypadek, konieczność remontu, a może… 
wygrana na loterii, awans albo premia w pracy? 
Tych ostatnich szczególnie Ci życzymy!

Jeśli chcesz być osobą praktyczną, zadbaj 
także o swój komfort psychiczny. Spłacasz już 
jakieś kredyty i pożyczki? Zastanów się nad 
możliwością konsolidacji swoich zobowiązań 
w Kasie Stefczyka. Pożyczka Fit, RRSO: 11,52%, 
z prowizją 0 zł umożliwia spłatę Twoich zobo-
wiązań zaciągniętych w innych instytucjach 
finansowych, m.in. pożyczek gotówkowych, 
ratalnych, kredytów samochodowych, kart kre-
dytowych, kredytów w rachunku płatniczym 
czy debetów w rachunku osobistym. Dzięki niej 
zostaną one połączone w jedno zobowiązanie 
w  Kasie Stefczyka, a  nowa rata miesięczna 
może być mniejsza niż suma dotychczas 
spłacanych. 

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

Skonsoliduj swoje raty razem 
z Kasą Stefczyka już dziś,
a spłacaj dopiero od kwietnia!

Pożyczka Fit to nie tylko 
wygodna rata:
•	0 zł prowizji
•	konkurencyjne, niskie RRSO: 11,52%
•	jedna rata w miesiącu zamiast wielu
•	weź teraz i nie martw się spłatą aż do 

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

•	najtańszy kredyt konsolidacyjny  
wg rankingu Comperia.pl ze stycznia 
2023 r.
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T łusty czwartek, kojarzony obecnie z zaja-
daniem się pączkami o najróżniejszych 

nadzieniach, należy do świąt powszechnie 
lubianych. Poprzedza ostatki i Środę Popiel-
cową, a zatem jest świętem ruchomym, a jego 
data zależy od tego, kiedy w  danym roku 
wypada Wielkanoc. Jasno wyznacza zatem 
koniec hucznych zabaw i ostrzega, że zbliża 
się Wielki Post. Przed laty nasze mamy i bab-
cie mówiły nam, że odmowa zjedzenia choć 
symbolicznego pączka sprowadzi na nas 
nieszczęście w kolejnym roku. Skosztowanie 
słodkiego rarytasu ma natomiast zapewnić 
pomyślność, a im więcej zjemy, tym lepszy 
rok nas czeka. Nie warto zatem ryzykować! 
Już teraz zastanówmy się, na jaki smak zdecy-
dujemy się tym razem. Różane, z marmoladą 
lub powidłami śliwkowymi, czekoladowe, 

z toffi, budyniem, ajerkoniakiem lub z bitą 
śmietaną – wybór jest ogromny, a decyzja 
należy tylko do nas.

Kiedy narodziła się ta smakowita tradycja? 
Trudno jednoznacznie ustalić jej początek; 
niektóre źródła podają, że był to wiek XVI, 
inne – że dopiero XIX, kolejne źródła wskazują 
natomiast, że zwyczaj ten gościł już w Polsce 
pogańskiej i wiązał się z pożegnaniem zimy, 
a  na stołach pojawiały się pączki z  ciasta 
chlebowego ze słoniną. Ciekawostką jest, że 
podobnie wyglądały zwyczaje starożytnych 
Rzymian, którzy podobną potrawę obficie 
popijali winem. Wypieki podobne do pączków 
zagościły na stołach w XVII wieku, ale jedy-
nie w miastach i na dworach, a na wieś trafiły 
dopiero dwa wieki później. Warto wiedzieć, że 
znacznie różniły się one od pączków, jakie dziś 

jadamy, ponieważ dawniej pieczono je z ciasta 
chlebowego, a nadziewano słoniną! Czasem 
podawano je także ze skwarkami.

Kasa Stefczyka z przyjemnością pielęgnuje 
i podtrzymuje polskie tradycje. Co roku pra-
cownicy wybranych oddziałów zapraszają 
swoich Klientów na symbolicznego pączka, 
który osłodzi nawet najbardziej pochmurny 
dzień. Akcja od lat cieszy się dużym zaintere-
sowaniem, a Klienci w rozmowach z pracowni-
kami często podkreślają, że cenią kontakt twa-
rzą w twarz, możliwość rozmowy czy zwykłej 
wymiany uśmiechów. W Kasie Stefczyka każdy 
może czuć się jak u siebie i wspólne świętowa-
nie jest tego najlepszym wyrazem.

Serdecznie zapraszamy zatem już 16 lutego 
na słodki poczęstunek w wybranych placów-
kach Kasy Stefczyka. Życzymy smacznego!

Czy tradycja tłustego czwartku znana była już w starożytnym Rzymie? A może 
to święto tylko chrześcijańskie? Jak smakują pączki nadziewane słoniną? Czas 
szybko zatoczył koło – choć niedawno obchodziliśmy początek nowego roku, teraz 
zbliża się koniec karnawału, co z przyjemnością uczcimy tłustym przysmakiem. 
Na wspólne świętowanie tłustego czwartku zapraszamy do wybranych placówek 
Kasy Stefczyka już 16 lutego.

Poznaj historię tłustego czwartku 
i świętuj razem z Kasą Stefczyka
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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 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 Stowarzy-
szenie 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 pie-
niędzy, pod warunkiem jednak, że przy po-
dejmowaniu 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 niezbędnego sprzętu AGD, 
samochodu, wymarzonego mieszkania czy 
domu. Jeśli posiadamy pełną świadomość 
tego, czym jest kredyt, i  zdajemy sobie 
sprawę z  konsekwencji zaciągania zobo-
wiązań, z  pewnością będziemy rozsądniej 
podejmować decyzje i na bieżąco analizować 
swoją sytuację finansową.

Znaczna większość kredytobiorców za-
ciągając zobowiązanie, deklaruje, że chce 

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) powstało 
w 1997 roku w Gdyni i od początku swojej działalności wspiera eduka-
cję finansową osób w  różnym wieku, przeciwdziałając nadmiernemu 
zadłużeniu i wykluczeniu finansowemu Polaków.

Gdzie szukać porad finansowych,
finansowo-prawnych 
oraz konsumenckich?

Ośrodek Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego 
w Gdyni
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

Joanna Kobus-Michalewska

Radca prawny
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go spłacić zgodnie z  zawartą umową. Jed-
nak los bywa nieprzewidywalny, a  nasze 
dobre chęci czasem mogą okazać się nie-
wystarczające. Nieprzemyślane decyzje 
kredytowe, brak podstawowej wiedzy czy 
utrata płynności finansowej to tylko niektóre 
przyczyny 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.

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 
PORADA MIESIĄCA. Na początku każdego 
miesiąca na portalu ukazuje się nowy artykuł 
odpowiadający na konkretne pytanie, z jakim 
zgłosił się Klient do doradcy ODFiK.

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.

Ośrodek Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego 
w Białej Podlaskiej
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
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Monika Marchalewska

Specjalista ds. doradztwa
finansowego i konsumenckiego
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L udwik urodził się 5 sierpnia 1884 r. w Warszawie, w spolonizowa-
nej rodzinie żydowskiej, w której żywe były tradycje niepodległo-

ściowe. W trakcie nauki w gimnazjum w Łodzi, na przełomie XIX i XX 
wieku, uczestniczył w  tajnych kursach patriotycznych. Podczas oku-
pacji niemieckiej został deportowany do getta. Pobyt tam wspominał 
jako: „Obcy temu narodowi. Odrzucony przez tłum jako chrześcijanin”. 
W  getcie warszawskim przy życiu trzymała go wiara w  posłannictwo 
naukowca, który swoimi pracami powinien pomagać ludziom. Prowa-
dził tam kursy medyczne. Niemcy zgodzili się na te zajęcia, bo ich te-
matyka oficjalnie dotyczyła chorób zakaźnych i sposobów zwalczania 
epidemii, których szerzenia bali się zwłaszcza wśród swoich żołnierzy. 
W  rzeczywistości były to zajęcia dokształcające dla lekarzy żydow-
skich. Motto jego wykładów brzmiało: „Wiedza – moją nadzieją i ukoje-
niem; bez niej nie wytrwałbym”.

LEKARZ	I ORGANIZATOR
Hirszfeld, wspólnie z żoną Hanną (też medykiem), zajmował się bezpo-
średnim stosowaniem swojej wiedzy w ratowaniu życia na długo przed 
wybuchem II wojny światowej. W czasie I wojny światowej zwalczali 
epidemię duru plamistego, duru rzekomego, zimnicy, cholery i czer-
wonki w Grecji oraz na terenach późniejszej Jugosławii, a także orga-
nizowali tamtejszą służbę zdrowia. Po powrocie do Polski, od 1920 r. 
pracował w Państwowym Zakładzie Badania Surowic w Warszawie, 
włączonym później do współtworzonego przez niego Państwowego 
Zakładu Higieny (PZH). W latach 1924–1939 kierował PZH. Od 1924 r. 
był profesorem Wolnej Wszechnicy Polskiej, a w 1926 r. habilitował się 
po raz drugi na Uniwersytecie Warszawskim jako bakteriolog i immu-
nolog. W 1931 r. został profesorem. W latach 1931–1935 był prezesem 
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Epidemiologów. Podczas 
obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. zorganizował w mieście ośro-
dek przetaczania krwi, by ratować rannych w niemieckich ostrzałach 
i bombardowaniach.

ŻYCIE	DZIĘKI	SPRAWIEDLIWYM
Do getta Niemcy przesiedlili profesora w 1941 r. Dzięki szczepionce 
przekazanej przez prof. Rudolfa Weigla ze Lwowa, nielegalnie prze-
myconej do getta, leczył chorych na tyfus plamisty. W lipcu 1942 r. 
dzięki pomocy rodziny Potockich uciekł na stronę aryjską, wychodząc 
w przebraniu z grupą robotników pracujących poza murami. Przez 
pewien czas ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem (z żoną i córką) 
w domu przedwojennej koleżanki – Laury z Przedpełskich Kenigowej, 
a później u gospodarza Stanisława Kaflika w Klembowie koło Tłuszcza 
i w innych miejscach. Udawał urzędnika, zmęczonego starszego pana, 
który pomaga żonie w zajęciach gospodarskich. W tym okresie anali-
zował statystykę lekarską, pisał podręcznik immunologii, czytał dzieła 
Shakespeare’a w oryginale. W 1943 r. zmarła jego jedyna córka. 

Po okupacji brał udział w tworzeniu Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. W 1945 r. osiedlił się we Wrocławiu i podjął pracę na 
Wydziale Lekarskim tamtejszego Uniwersytetu Wrocławskiego. Został 
pierwszym dziekanem tego wydziału. W 1952 r. utworzył we Wrocła-
wiu Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, nazwany póź-
niej jego imieniem, którego był pierwszym dyrektorem. Zorganizował 
również we Wrocławiu Ośrodek Badań Patologii Ciąży. W 1952 r. został 
członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

BADACZ	KRWI
Ludwik Hirszfeld przed I wojną światową studiował medycynę w Würz-
burgu i Berlinie. Uzyskał doktorat za pracę na temat aglutynacji, habi-
litację zaś (w wieku 30 lat) za pracę nad związkiem zjawisk odpor-
nościowych i krzepliwości krwi. Pracował w Instytucie Badań Raka 
w Heidelbergu. Był twórcą nowej gałęzi nauki – seroantropologii. Jest 
to dziedzina zajmująca się badaniem różnic serologicznych między 
ludźmi, na przykład częstością występowania grup krwi u przedstawi-
cieli różnych grup etnicznych. Już podczas I wojny na Bałkanach Ludwik 
Hirszfeld z żoną badali grupy krwi u różnych narodów i ras oraz problem 
dziedziczenia grupy krwi przez potomstwo. Ponadto odkryli pałeczkę 
duru rzekomego C (Salmonella hirschfeldii). Wcześniej jeszcze – pod-
czas pracy w Zakładzie Higieny Uniwersytetu w Zurychu (Szwajcaria) – 
Ludwik Hirszfeld (z Emilem von Dungernem) opracował podstawy nauki 
o grupach krwi. Wprowadził oznaczenia grup krwi, przyjęte w 1928 r. 
na całym świecie i stosowane do dziś. Wyniki badań wykorzystał m.in. 
do celów dochodzenia ojcostwa. Oznaczył czynnik Rh i odkrył przy-
czynę konfliktu serologicznego, co uratowało życie wielu noworodkom 
i za co został nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny  
w 1950 r., której ostatecznie jednak nie otrzymał.

Ludwik Hirszfeld zmarł 7 marca 1954 r. we Wrocławiu i tam został 
pochowany.

MACIEJ	BOGDANOWICZ

Takie przesłanie towarzyszyło Ludwikowi Hirszfeldowi w najtragiczniejszych 
chwilach, których nie szczędziło mu życie. Mimo ciężkich prób nie tracił wiary 
w znaczenie nauki dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Wyniki jego badań 
nad krwią weszły w skład elementarza medycyny.

Wiedza – moją nadzieją
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 Ludwik Hirszfeld, doktor medycyny, bakteriolog, immunolog, serolog, profesor 
Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie
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Kalendarium – lutyKalendarium – luty

5 lutego 1900 – urodziła się w Boch-
ni Władysława Markiewicz, polska 
pianistka, kompozytorka i peda-
gog, córka Bronisława Markie-
wicza, wiceprezesa Sądu Apela-
cyjnego w Krakowie. Naukę gry na 
fortepianie rozpoczęła w wieku 5 lat, 
pod kierunkiem babki i matki. W 1905 
rodzina przeprowadziła się do Rzeszo-
wa, w 1913 – do Krakowa, gdzie Wła-
dysława rozpoczęła kształcenie pod 
kierunkiem pianisty i dyrygenta Wik-
tora Barabasza. Studiowała w Konser-
watorium Towarzystwa Muzycznego 
w Krakowie w klasie fortepianu Kazi-
mierza Krzyształowicza (kurs średni, 
1915–1917) oraz Seweryna Eisenbergera 
(kurs wyższy, 1917–1920). Na wykłady 
z historii muzyki i harmonii uczęsz-
czała do Zdzisława Jachimeckiego. 
Na recitalu dyplomowym zagrała m.in. 
Koncert fortepianowy a-moll Roberta 
Schumanna oraz utwór Władysława 
Żeleńskiego w obecności kompozytora. 
W latach 1922–1927 studiowała w Ber-
linie u Hugona Leichtentritta (kompo-
zycja) i Brunona Eisnera (fortepian). 
Po powrocie do kraju w 1929 koncerto-
wała, m.in. z Arturem Malawskim, i ob-
jęła klasę fortepianu w Państwowym 
Konserwatorium Muzycznym w Ka-
towicach. W 1935 utworzyła wraz ze 
Stefanią Allinówną duet fortepianowy 
(występowały wspólnie do 1960). Lata 
wojny spędziła w Krakowie i Warsza-
wie, po wojnie powróciła na katowicką 
uczelnię. W 1958 otrzymała tytuł pro-
fesora, a w latach 1963–1968 kierowała 
Katedrą Fortepianu. Do jej uczniów na-
leżeli m.in. Tadeusz Żmudziński, Kazi-
mierz Kord, Andrzej Jasiński i Wojciech 
Kilar. Była członkiem Związku Kompo-
zytorów Polskich oraz Towarzystwa 
im. Fryderyka Chopina. Została odzna-
czona Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Zmarła 17 maja 1982 
w Katowicach, została pochowana na 
cmentarzu Rakowickim.
Źródło: wikipedia.org

3 lutego 1943 – zmarł w  leśni-
czówce Ulów Robert Aborowicz, 
ps. Czesław Skarżyński, Azja, 
żołnierz Batalionów Chłopskich, 
współorganizator samoobrony 
ludności polskiej podczas akcji 
wysiedleńczej na Zamojszczyź-
nie, dowódca wielu akcji. Urodził 
się 18 kwietnia 1918 w Barnaule, na 
Syberii. Był synem Antoniego i Ele-
onory z domu Zamber. W Polsce wraz 
z rodzicami znalazł się po zakończe-
niu I wojny światowej. Do szkoły po-
wszechnej uczęszczał w Mołodecznie. 
Odbył służbę wojskową w 19 Pułku 
Artylerii Lekkiej w  Nowej Wilejce, 
ukończył w tym czasie szkołę podofi-
cerską. W 1939 brał udział w wojnie 
obronnej; trafił do niewoli radzieckiej, 
z której zdołał zbiec. Podjął wówczas 
pracę jako leśnik na Sądecczyźnie. 
Nie zdoławszy przedostać się na Wę-
gry, w 1940 włączył się do konspiracji. 
Od 1942 był związany z Batalionami 
Chłopskimi i Stronnictwem Ludowym 
„Roch”. Zagrożony aresztowaniem, 
przeniósł się na teren powiatu Toma-
szów Lubelski; w randze porucznika 
był zastępcą dowódcy Obwodu IV Ba-
talionów Chłopskich (Tomaszów Lu-
belski). Pełnił jednocześnie funkcję 
szefa oddziałów dywersyjnych BCh. 
Na przełomie 1942 i 1943 organizo-
wał samoobronę ludności polskiej na 
Zamojszczyźnie przed wysiedleniami 
i pacyfikacjami. Dowodził w szeregu 
akcji zbrojnych. 28 stycznia 1943 zo-
stał ciężko ranny podczas potyczki 
z żandarmerią niemiecką w Dzierążni; 
jego oddział w kolejnych dniach (1 i 2 
lutego) toczył bitwy pod Zaborecznem 
i Różą. Robert Aborowicz zmarł 3 lute-
go 1943 w leśniczówce Ulów koło wsi 
Zielone, w czasie ewakuacji z punktu 
sanitarnego, i został pochowany na 
cmentarzu w Krynicach. Dowództwo 
Batalionów Chłopskich przyznało mu 
pośmiertny awans na majora.
Źródło: wikipedia.org

3 lutego 1940 – zmarł we Lwowie 
Maksymilian August Antoni Mata-
kiewicz, polski inżynier hydrotech-
nik, profesor i rektor Politechniki 
Lwowskiej, autor podręczników 
akademickich. Urodził się 27 czerw-
ca 1875 w Niepołomicach. Ukończył 
w 1893 szkołę realną w Krakowie (ma-
turę zdał w V LO w Krakowie w 1893). 
W latach 1893–1899 studiował na Wy-
dziale Inżynierii Politechniki Lwow-
skiej. Dyplom inżyniera uzyskał w 1900. 
Od 1 czerwca 1899 do 30 kwietnia 1900 
był asystentem Katedry Budownictwa 
Wodnego Politechniki Lwowskiej, na-
stępnie adiunktem. W latach 1901–1905 
pracował w Krajowym Oddziale Hydro-
graficznym we Lwowie, od 1905 w De-
partamencie Wodnym Namiestnictwa 
we Lwowie; w tym samym roku uzyskał 
doktorat. W latach 1907–1909 kierow-
nik Katedry Budownictwa Wodnego 
Politechniki Lwowskiej. Od 1909 pro-
fesor nadzwyczajny i dziekan Wydzia-
łu Inżynierskiego PL, od 1911 profesor 
zwyczajny budownictwa wodnego tej 
uczelni. W roku akademickim 1919/20 
rektor PL. W 1919 i 1920 był redaktorem 
„Czasopisma Technicznego”. Uczestnik 
obrony Lwowa w latach 1918–1919, w la-
tach 1921–1930 członek Rady Miejskiej 
Lwowa, w latach 1927–1928 zastępca 
komisarza rządowego miasta Lwowa, 
w okresie 1929–1930 minister robót pu-
blicznych w rządzie Kazimierza Bartla 
i Walerego Sławka. Członek Towarzy-
stwa Naukowego we Lwowie, Towa-
rzystwa Naukowego w Warszawie, Pol-
skiego Towarzystwa Politechnicznego. 
Prezes Akademii Nauk Technicznych 
(1931–1933). Był żonaty (ślub w 1906) 
z Heleną Zaleską, miał córkę. Zmarł we 
Lwowie i został pochowany na cmen-
tarzu Łyczakowskim. W jego grobow-
cu została pochowana jego córka, asy-
stentka Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie, dr Helena Matakiewiczów-
na (1906–1932).
Źródło: wikipedia.org
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J uż w  1919 r., a  więc w  56.  rocznicę wybu-
chu powstania styczniowego  – pierwszej 

rocznicy obchodzonej w wolnej Polsce – Józef 
Piłsudski jako Wódz Naczelny wydał specjalny 
rozkaz dotyczący weteranów. Dokument nie 
tylko sławił powstańców, uznając ich za „nie-
dościgniony ideał zapału, ofiarności i trwania 
w  nierównej walce, w  warunkach fizycznych 
jak najcięższych, za ostatnich żołnierzy Pol-
ski, walczącej o swą swobodę i wzór wielu cnót 
żołnierskich, które naśladować będziemy”. 
Naczelnik Państwa w  swym rozkazie uznał 
także wszystkich weteranów zrywu niepod-
ległościowego z  1863 r. za żołnierzy Wojska 
Polskiego z prawem noszenia munduru w dni 
uroczyste.

Przyznano im też stałą dożywotnią pen-
sję, a  rozkazem Ministra Spraw Wojskowych  

z  7 listopada 1922 r. nakazano wojskowym 
oddawać honory powstańcom równego i wyż-
szego stopnia. Nadawano im także ordery: od-
nowiony Virtuti Militari i  nowo ustanowiony 
Krzyż Niepodległości. W przeddzień 70. rocz-
nicy powstania to ostatnie odznaczenie, w naj-
wyższej klasie – z mieczami, nadano wszystkim 
poległym i zmarłym powstańcom, symbolicz-
nie dekorując nim Krzyż Traugutta w  war-
szawskiej cytadeli. Ustawą z 18 grudnia 1919 r. 

wszystkich żyjących weteranów powstania 
(było ich wówczas 3644) awansowano na sto-
pień podporucznika, czyli najniższy stopień 
oficerski, a  dotychczasowych oficerów  – na 
stopień wyższy. Ostatnie uroczystości roczni-
cowe z  udziałem żyjących weteranów odbyły 
się w 1938 r., w 75. rocznicę wybuchu powsta-
nia styczniowego. Żyło ich wówczas jeszcze 52, 
ale tylko 16 stan zdrowia pozwolił na osobisty 
udział w  niezwykle uroczystych obchodach. 
Ostatni, stuletni Feliks Bartczuk, zmarł w 1946 r. 
i został pochowany w Kosowie Lackim.

NIE	WSZĘDZIE	POWSZECHNE
Powstanie styczniowe na Litwie było bardziej 
powszechne niż w  większości innych części 
dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Obecnie mało mówi się o  tym, że powstanie 

spotkało się z  obojętnością chłopstwa w  wie-
lu regionach. Włościanie częściej wspomagali 
powstańców zaopatrzeniem i ukrywali ich, ale 
niechętni byli do czynnego udziału zbrojnego. 
Zdarzały się też niestety przypadki wydawa-
nia powstańców w ręce zaborców. Na Ukrainie 
powszechna była wręcz wrogość do powsta-
nia „polskich panów”. Działo się tak pomimo 
tego, że – jak napisał Stanisław Tadeusz Wrona 
w  pracy z  1930 r. „Chłopi w  Powstaniu Stycz-

niowym”, „Rząd powstańczy rozpoczynając 
walkę o niepodległość ojczyzny z tak potężnym 
wrogiem, odwołał się do wszystkich sił społe-
czeństwa, głosząc równouprawnienie wszyst-
kich stanów bez względu na język, religię i na-
rodowość, i  uwłaszczenie chłopów. Ziemia, 
którą posiadał chłop pod jakąkolwiek formą 
posiadania, miała się stać wyłączną i dziedzicz-
ną jego własnością, wraz z  należnymi do niej 
ogrodami i zabudowaniami mieszkalnymi i go-
spodarskimi, tudzież prawami i  przywilejami 
do niej przywiązanymi”. Ponadto wszyscy wiej-
scy pracownicy najemni, którzy wezmą udział 
w powstaniu, mieli dostać co najmniej 3 morgi 
gruntu z  dóbr narodowych. Rząd powstańczy 
dawał więc więcej niż którykolwiek rząd zabor-
czy w tym czasie.

Wyjątkami w  zakresie udziału chłopstwa 
w  działaniach zbrojnych były Podlasie, Kur-
pie i Żmudź oraz okolice Krakowa. S.T. Wrona 
odnotował: „Tylko na Podlasiu i  Żmudzi pro-
paganda niższego duchowieństwa, doskona-
le zżytego ze strzechą wieśniaczą, [...] urabia 
odpowiednio okolice. [...]  W  garwolińskim 
200 chłopów, uzbrojonych przeważnie w kosy 
i  widły, odpowiednio przygotowanych przez 
ks.  Paszkowskiego, proboszcza maciejowic-
kiej parafii, samorzutnie wykonało napad na 
Łaskarzew. Oddział ks. Brzóski i  Gustawa Za-
krzewskiego liczył 350 ludzi, z tego większość 
stanowili włościanie. Najlepsze nastroje w  tej 
dzielnicy były w  okręgu żelechowskim, gar-
wolińskim i  łukowskim. Na pograniczu kra-
kowskiego chłopi mieli nawet wstępować do 
organizacji powstańczej”. Przedwojenny hi-
storyk zauważył też: „We wsiach kurpiowskich 
z wiosną zostają utworzone oddziały t. zw. nie-
ruchome, t. j. złożone z kilku młodych chłopów 
z każdej wioski, którzy zbierali się na oznaczo-
nym miejscu i  po wykonaniu swego zadania 
rozchodzili się do domów. [...]  Gotowość do 
boju wśród Kurpiów była nadzwyczajna. [...] We 
wszystkich wsiach na gwałt kuto kosy, a masy 
włościan nie wołane jeszcze zaczynały się już 
zbierać, i tak raz pod Ostrołęką przyszło półtora 
tysiąca kosynierów”.

Najbardziej powszechny udział w  powsta-
niu całej społeczności, nie tylko szlacheckiej 
i  polskiej, odnotowano na Żmudzi. Zachował 

Powstańcy styczniowi  – przez Rosjan zabijani, więzieni, zsyłani na Sybir i  ob-
rabowani z  majątków  – stali się odwołaniem dla pokoleń patriotów polskich. 
W tym roku obchodzimy 160. rocznicę ostatniego zrywu wyzwoleńczego narodów  
I Rzeczypospolitej. Planowane są liczne uroczystości pod patronatem najwyższych 
władz, jednak najbardziej powszechną świadomość znaczenia ofiary powstańców 
styczniowych wykazywało społeczeństwo II Rzeczypospolitej.

Zwycięzcy po latach

Wśród autorów przywrócenia Rzeczypospolitej 
po 123 latach zaborów pozostała wdzięczna pamięć 
o ostatnim wspólnym zrywie niepodległościowym 
ludów współczesnej Polski, Litwy i Białorusi (gdzie 
do powstania przekonywał miejscowych Wincenty 

Konstanty Kalinowski). Do dziś pozostało nam 
główne przesłanie tamtego zrywu: „Wolność. 

Równość. Niepodległość”, które występuje 
na sztandarach z okresu powstania styczniowego.
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się taki opis miejscowych włościańskich po-
wstańców: „młodzi dobrani chłop w  chłopa 
na schwał, rośli i silni. Za broń służyła im kosa, 
a  kosa była to broń straszna... kosynierzy nie 
byli umundurowani, w  oddziale naszym byli 
przeważnie odziani w siwe sukmany domowe-
go wyrobu, na głowach mieli najczęściej roga-
tywki... szczególną mieli pasję ostrzyć i polero-
wać codziennie swe kosy”. Dwory na Żmudzi 
były polskie, natomiast większość wsi posługi-
wała się językiem litewskim. W tym też języku 
żmudzcy kosynierzy wydawali komendy już od 
etapu szkolenia, aż po liczne potyczki i bitwy. 
Na tym terenie dawnej Rzeczypospolitej repre-
sje po stłumieniu powstania były największe 
i dotknęły najszerszych kręgów społeczeństwa. 
Oczywiście główne uderzenie dotyczyło przed-
stawicieli szlachty. Ogólnie na Litwie w powsta-
niu zginął lub został po nim zamordowany co 
czwarty szlachcic. Rosjanie masowo odbierali 
majątki i zsyłali całe rodziny na Sybir.

POWSTAŃCZE	NAUKI	MARSZAŁKA
Józef Piłsudski wychował się w  wyniesionym 
z domu rodzinnego kulcie powstania stycznio-
wego. Wśród powstańczych potyczek i zabor-
czych represji poznali się rodzice przyszłego 
rekonstruktora polskiej niepodległości. Ma-
ria Billewiczówna i  Józef Wincenty Piłsudski 

związali się sakramentem małżeństwa 4 maja 
1863 r. w kościele parafialnym pw. Świętej Bar-
bary w  Teneniach na Żmudzi, stanowiących 
część rozległych dóbr Billewiczów. Zaręczyli 
się już w  okresie intensywnych przygotowań 
do powstania. Rodzinny dwór Marii bardziej 
niż wizją jej wesela żył perspektywą zbliżają-
cego się powstania: gromadzono zapasy żyw-
ności, kobiety szykowały szarpie na opatrunki. 
Kiedy powstanie wybuchło, przystąpił do nie-
go Józef Wincenty, jako komisarz Rządu Na-
rodowego w  powiecie rosieńskim. Oboje byli 
świadkami powstańczych zwycięstw, porażek 
i  represji, które na Żmudzi były szczególnie 
bezwzględne. Ucieczka przed zemstą zabor-
ców była głównym powodem, aby małżonko-
wie przenieśli się do odległego majątku Billewi-
czów – Zułowa, gdzie urodził się m.in. ich syn 
Józef Klemens. Młody Piłsudski był pod wiel-
kim wrażeniem wartości, jakie reprezentowali 
sobą powstańcy, a były to męstwo, determina-
cja, ofiarność, nieugiętość w walce o wolność. 
Dlatego też darzył powstańców ogromnym 
szacunkiem. Solidne przygotowanie kadr 
przyszłego wojska polskiego, nad czym pra-
cował przed wybuchem I  wojny światowej, 
było rezultatem lekcji, jaką wyniósł, analizu-
jąc początek powstania. Jego pierwszy dzień 
opisał w  książce „22 stycznia 1863”. Ukazała 

się ona na kilka miesięcy przed wymarszem 
strzelców z  Oleandrów. Piłsudski analizował 
przyczyny niepowodzeń pierwszego dnia po-
wstania i  całego zrywu niepodległościowego. 
Rozkazy o  mobilizacji docierały w  ostatniej 
chwili, spiskowcy mieli czasami tylko kilka go-
dzin na zbiórkę. Co więcej, ludzie spotykali się 
pierwszy raz ze sobą. Brakowało broni, a wielu 
miało ją pierwszy raz w  ręku. Brakowało za-
pasów odzieży i prowiantu, wszystkiego, w co 
powinien być zaopatrzony żołnierz. „Zdawało 
się  – pisał Piłsudski  – że ludzie wybierają się 
na kilkudniowe polowanie, po którym zdrowo 
i szczęśliwie wrócą do domu”. Tak więc świa-
domość organizacyjnych wad dowodzenia 
powstaniem wpłynęła na późniejszą strategię 
odzyskiwania niepodległości i jej obrony. Nade 
wszystko jednak, wśród autorów przywrócenia 
Rzeczypospolitej po 123 latach zaborów, pozo-
stała wdzięczna pamięć o ostatnim wspólnym 
zrywie niepodległościowym ludów współ-
czesnej Polski, Litwy i Białorusi (gdzie do po-
wstania przekonywał miejscowych Wincenty 
Konstanty Kalinowski). Do dziś pozostało nam 
główne przesłanie tamtego zrywu: „Wolność. 
Równość. Niepodległość”, które występuje na 
sztandarach z okresu powstania styczniowego.

MACIEJ	BOGDANOWICZ
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P rzeglądając wnikliwiej karty pamięci ostatnich lat, łatwo można 
dostrzec, że piętrzące się problemy układają się w  spójną całość. 

Przyczynowo-skutkowa mozaika momentami przeraża, ale pozwala 
wyciągać słuszne wnioski, które nadal jeszcze mogą uchronić nas przed 
najgorszym. Wystarczy odrobina przytomności, dobra wola i trochę mę-
stwa w podejmowaniu odważnych decyzji – a o te niestety coraz trudniej.

2022 rok rozpoczęliśmy popandemiczną niemocą i niepokojem wokół sztur-
mu migrantów na granicę białorusko-polską, zakończyliśmy go barbarzyńską 
wojną Rosji na Ukrainie. Nic nie wskazuje na to, że sytuacja nagle się zmie-
ni. Przeciwnie, rok 2023 będzie czasem wyjątkowo trudnych decyzji i zmagań. 
Decyzji kluczowych, które zadecydują o kształcie Polski, Europy i świata. Odej-
ście papieża Benedykta XVI w ostatni dzień roku także ma znaczenie symbo-
liczne i jeszcze bardziej otwiera refleksję na istotę spraw najważniejszych.

Jaki czeka nas rok? Z  pewnością rozstrzygający. Część decyzji po-
dejmować będziemy sami, część podejmą politycy, słuchający bardziej 
lub mniej demokratycznego głosu, na część spraw nie będziemy mieli 
żadnego wpływu, jak to w życiu. Z pewnością jeszcze bardziej nasilą się 
presja zewnętrzna, szantaż finansowy i wszelkie formy nacisku, mające 
ugiąć Polskę i  zmusić do przyjęcia stanowiska, które jeszcze kilka lat 

AD 2023 będzie rokiem 
trudnych decyzji i przełomów. 
Życzmy sobie dobrych 
wyborów i odwagi w obronie 
tego, co najważniejsze
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temu nie było nawet rozważane. Kryzys finansowy z pewnością w tych 
ustępstwach pomoże. Obyśmy jednak zdołali oprzeć się naciskom, 
bo skutki będą katastrofalne.

Nie ma wątpliwości, że przez najbliższe miesiące będziemy mieć 
do czynienia z  rosnącą agresją. Donald Tusk powtarza, że wybo-
ry wygrywa się emocjami, że jego głównym programem jest antypis, 
a  celem przejęcie władzy. Wrócą więc brutalne ataki znane z  najgor-
szych czasów. Będzie jeszcze mocniejsze granie „ulicą i  zagranicą”, 
bo stawka tych wyborów jest wyjątkowo wysoka. To bój o to, jaka bę-
dzie Polska i czyja będzie Polska, jak słusznie pytał premier Jan Olszew-
ski w pamiętną noc z 4 na 5 czerwca 1992 roku. I może warto właśnie 
teraz przypomnieć fragment tego wyjątkowego przemówienia, które 
powinno ustawić nasze priorytety na cały kolejny rok:

Służba publiczna to nie jest przyjemność. Jeżeli ktoś się jej podej-
muje, musi być na wiele gotowy. […] W grze jest coś więcej, że w grze 
jest pewien obraz Polski, jaka ona ma być. Może inaczej – czyja ona 
ma być. Jest Polska, była Polska przez czterdzieści parę lat – bo to jed-
nak była Polska – własnością pewnej grupy. Własnością z dzierżawy, 
może nawet raczej przez kogoś nadanej. Po tym myśmy w imię racji, 
własnych racji politycznych, zgodzili się na pewien stan przejściowy. 
Na kompromis, na to, że ta Polska jeszcze przez jakiś czas będzie i nasza, 
i nie całkiem nasza. […] I zdawało się, że ten czas się skończył. Skończył 
się wtedy, powinien się skończyć, kiedy uzyskaliśmy władzę pochodzą-
cą z demokratycznego, prawdziwie demokratycznego wyboru. A dzisiaj 
widzę, że nie wszystko się skończyło, że jednak wiele jeszcze trwa i że to, 
czyja będzie Polska, musi się dopiero rozstrzygnąć.

Od tamtej nocy minęło 30 lat, a głębia prawdy zawartej w tych 
kilku słowach premiera Olszewskiego jeszcze mocniej przemawia 
do serca. Bo  wciąż rozmaite grupy interesów, zależności i  wpły-
wów chcą przywrócić utracone struktury, chcą odzyskać kontrolę 
i  władzę. Na wielu poziomach i  niezwykle szeroko. Dlatego tego-
roczne wybory będą tak istotne, a do walki o odsunięcie Zjednoczo-

nej Prawicy zostaną rzucone wszelkie możliwe siły. Musimy więc 
odpowiedzieć sobie na pytanie o  to, kto jest gwarantem bezpie-
czeństwa kraju, jakiej Polski chcemy, czego nie wolno poświęcić, 
co  możemy stracić i  za co musimy wziąć szczególną odpowie-
dzialność.

Czeka nas ciężki czas. Bestialska wojna na Ukrainie trwa, barba-
rzyńska Rosja będzie walczyć nie tylko na froncie. Jej agenturalna 
siatka nie wyparowała przecież ani z  Europy, ani ze świata. Naciski 
Komisji Europejskiej także nie ustaną, a Niemcy nie zrezygnują z re-
alizacji swojej władczej koncepcji superpaństwa. Będzie trzeba zmie-
rzyć się również z kryzysem energetycznym i ekonomicznym, który 
dotknie też inne kraje. Potrzebna nam więc cnota długomyślności, 
ale także stabilne rządy odważnych i mądrych ludzi. Na to, kto stanie 
przy sterach naszego państwa w kolejnej kadencji, mamy bezpośredni 
wpływ.

Życzmy więc sobie na ten nowy – 2023 – rok mądrości, roztrop-
ności, jasnej myśli, odważnych decyzji, porozumienia opartego  
na prawdzie oraz jedności wobec zewnętrznych naporów i  presji. 
Życzmy sobie Polski mądrze zjednoczonej, pamiętającej o  tym, jak 
łatwo stracić suwerenność, zdolnej zachować własną tożsamość bez 
względu na okoliczności i gotowej realizować wielkie cele, zgodne z na-
szym narodowym interesem. Niech nasze codzienne życie wypełnione 
będzie szacunkiem, wrażliwością i odpowiedzialnością. Niech rządzą-
cym nie zabranie sprawiedliwości i  męstwa w  pilnowaniu polskich 
spraw, a  opozycji refleksji i  pamięci o  przynależności do wspólnoty, 
którą tworzą. Życzmy sobie pokoju  – wewnętrznego i  zewnętrznego. 
Niech walcząca Ukraina zwycięży zdziczałą Rosję i zazna wreszcie uko-
jenia. Niech Polska będzie mocna, suwerenna i bezpieczna. 

MARZENA	NYKIEL
redaktor naczelna wPolityce.pl, publicystka „Sieci”
Źródło: wPolityce.pl 

Możliwe, że my 
szukamy Ciebie 

Szukasz pracy? 

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

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

U nas możesz:
 Î zyskać stabilne zatrudnienie 
na umowę o pracę

 Î pracować w stałych godzinach 
i mieć wolne weekendy

 Î otrzymywać stałe wynagrodzenie 
+ atrakcyjne premie miesięczne

 Î wygrywać nagrody w konkursach 
sprzedażowych

 Î rozwijać się dzięki szkoleniom oraz 
przejrzystej ścieżce awansu

 Î uczestniczyć w życiu organizacji 
podczas wyjazdów integracyjnych

 Î korzystać z wielu benefitów: 
karty multisport, prywatnej opieki 
medycznej, dopłat do wypoczynku 
czy ubezpieczenia na życie

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

Stefczyk Finanse partnerem

 #PracujwStefczyku
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O tóż przedstawia on Rosję jako alterna-
tywę dla zgniłego Zachodu. Jeśli wsłu-

chamy się jednak uważnie w  jego retorykę, 
odkryjemy wówczas tę samą narrację, która 
królowała w  czasach sowieckich  – zarówno 
jeśli chodzi o  opis okropności kapitalizmu, 
jak i  uroków komunizmu. Kremlowska propa-
ganda z  jednej strony krytykowała wówczas 
krwiożerczość, pazerność i  bezwzględność 
zachodnich kapitalistów, zaś z  drugiej sławiła 
ustrój socjalistyczny jako stan spełnionej spra-
wiedliwości społecznej. To samo robi dzisiaj 
Patruszew, tylko pod Związek Sowiecki podsta-
wia Rosję. Mechanizm jest ten sam, zmieniają 
się tylko zasługujące na pochwałę atrybuty.

Zdaniem Patruszewa siła dzisiejszej Rosji 
opiera się na unikalności jej wyjątkowej kul-
tury (niebędącej ani Europą, ani Azją), na jej 
wielonarodowości i  wielowyznaniowości czy 
na pracowitości ludzi, którzy mogą posiadać 
różne poglądy na życie, a nie są formatowani 
jednowymiarowo przez media. Rosja posiada, 
według niego, inną niż Zachód kulturę ko-
rzystania z zasobów, która wie, jak zachować 
i chronić zarówno naturalne, jak i niematerial-
ne skarby. We wszystkich porównaniach mię-
dzy Rosją a  Zachodem ta pierwsza wykazuje 
zdecydowaną wyższość nad drugim.

ROSJA JAKO „ANTY-ZACHÓD”?
Chociaż Patruszew przedstawia Rosję jako 
przeciwieństwo Zachodu, to jednak zaznacza, 
iż nie można jej traktować jako „anty-Zacho-
du”. Dlaczego? Jak odpowiada:

Na tym właśnie polega fundamentalna róż-
nica. Dla Rosjanina nienawiść nie  może być 
zasadą jednoczącą. Pełni nienawiści są tylko 
ludzie Zachodu, którzy otwarcie nazywają nas 
przeciwnikami.

W innym miejscu Patruszew mówi:
Dlatego w  planach Zachodu pozostaje dal-

sze rozdzieranie Rosji, a  w  końcowym etapie 
po prostu wymazanie jej z  politycznej mapy 
świata. Dziś znów krzyczą oni głośno, że Ro-
sja nie powinna pozostawać zjednoczona, lecz 
że trzeba ją wepchnąć w  ramy XV-wiecznej 
Moskowii. Żeby to zrobić, nie cofną się przed 
niczym, w  tym wymyślaniem całkowicie fał-
szywej historii naszego kraju, przerzucając na 

nią swoją odpowiedzialność za ucisk innych 
narodów, czego Rosja nigdy nie robiła.

W  diagnozie, iż Rosjanin ze swej natury jest 
niezdolny do nienawiści, Patruszew bierze przy-
kład z patriarchy Cyryla, który od dawna głosi to 
samo, nazywając przy okazji udział rosyjskich 
żołnierzy w wojnie wyrazem miłości bliźniego.

„HOMO SOVIETICUS” NADAL ŻYWY
Patruszew to typowy produkt bolszewickiego 
wychowania, a  zarazem typowy wykwint so-
wieckich służb specjalnych. Urodził się w 1951 r. 
w  rodzinie twardogłowych komunistów, 
w  1974 r. wstąpił do KGB, później ukończył 
Wyższą Szkołę KGB im. Feliksa Dzierżyńskie-
go w Moskwie. Po rozpadzie Związku Sowiec-
kiego został nawet szefem FSB. To właśnie 
jego niezależni dziennikarze śledczy wskazują 
jako osobę odpowiedzialną za kierowanie ak-
cją wysadzenia w powietrze w 1999 r. czterech 
budynków mieszkalnych w Rosji, co stało się 
pretekstem do rozpoczęcia drugiej wojny cze-
czeńskiej i wyniosło Putina do władzy.

„Homo sovieticus” Patruszew do dziś posłu-
guje się ideologicznymi i  propagandowymi kal-
kami z  czasów komunistycznych. Może liczyć 
przy tym na zrozumienie wielu swych rodaków, 
ponieważ w  rosyjskiej mentalności nadal żywa 
jest nostalgia za Związkiem Sowieckim. Badania 
demoskopijne przeprowadzone w 2020 r. przez 

Centrum Lewady wykazały, że dla 75% obywateli 
Rosji to właśnie czasy sowieckie były najlepszym 
okresem w historii ich kraju. Do tego sentymentu 
odwołują się dziś kremlowscy włodarze, prze-
milczając w  ogóle ludobójstwo, prześladowania 
i represje, które przyniósł komunizm.

Retoryka Patruszewa to mieszanka komuni-
stycznej narracji o  Trzeciej Międzynarodówce 
i  carsko-prawosławnej o  Trzecim Rzymie. Ten 
ideologiczny koktajl jest w stanie dotrzeć zarów-
no do monarchistów, jak i bolszewików; prawo-
sławnych i  ateistów; czcicieli Mikołaja II i  zwo-
lenników jego mordercy – Lenina; sympatyków 
Czarnej Sotni i admiratorów CzeKa Feliksa Dzier-
żyńskiego. Wszystkich łączy jedno: przekonanie 
o  moralnej wyższości Rosji nad resztą świata 
i związanym z tym przeznaczeniu dziejowym.

Dziś przekonują się o tym na własnej skórze 
mieszkańcy Ukrainy, o czym Patruszew mówi 
w następujących słowach:

Nie jesteśmy w  stanie wojny z  Ukrainą,  
bo z  definicji nie możemy żywić nienawiści  
do zwykłych Ukraińców.

Jak zwykle, zabijają z miłości bliźniego.

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

Między Trzecim Rzymem a Trzecią 
Międzynarodówką, czyli ideologiczny koktajl 
przyrządzany przez rosyjskie elity władzy
Nikołaj Patruszew, szef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i jeden z najbardziej zaufanych 
współpracowników Putina, udzielił ostatnio wywiadu dziennikowi „Argumenty i Fakty”. Wiele 
miejsca we wspomnianej rozmowie zajmuje krytyka Zachodu ze szczególnym uwzględnieniem 
zjawisk kryzysowych na obszarze transatlantyckim. Jedne z zarzutów wysuwanych przez rosyj-
skiego polityka są trafne, drugie wyolbrzymione, a trzecie jeszcze całkowicie zmyślone. Co inne-
go zwraca jednak szczególną uwagę w wypowiedziach Patruszewa.
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Pogotowie dla zadłużonych –
strona dedykowana nadmiernie zadłużonym

DLACZEGO	MY?
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy 
praktycznej pozycja SKEF i Ośrodków Doradz-
twa Finansowego i Konsumenckiego na rynku 
usług finansowo-prawnych w naszym kraju 
jest wyjątkowa. Jako jedyni od lat zajmujemy 
się problematyką dotyczącą nadmiernego 
zadłużenia w Polsce, a także jesteśmy współ-
organizatorem powstania w 2007 roku organi-
zacji pozarządowej – Europejskiej Sieci Zadłu-
żenia Konsumenckiego (European Consumer 
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 któ-
rej zalicza się m.in. wysoki poziom biedy, 

podeszły wiek, przewlekłą, ciężką chorobę 
umożliwiającą 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;	83 411	10	47

Na stronie internetowej www.pogotowiedlazadluzonych.pl w  jednym 
miejscu znajdziesz przystępnie podane informacje dotyczące wszyst-
kich aspektów związanych z  problematyką upadłości konsumenckiej 
oraz kontakt do specjalistów, którzy wytłumaczą zawiłości postępo-
wania sądowego i udzielą pomocy w przygotowaniu wniosku do sądu 
upadłościowego. 
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P odręcznik przeznaczony do realizacji zajęć 
szkolnych przedmiotu podstawy przedsię-

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

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

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

przedsiębiorczości. Uwzględnia również 
doświadczenia Stowarzyszenia Krzewienia 

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

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

wiedzę. Podręcznik wyróżnia atrakcyjna forma 
i szata graficzna. 

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

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

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

Oferta promocyjna
dla Członków SKEF i SKOK

25ZŁSU
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Aby otrzymać nagrodę, należy wziąć udział w promocji KASA DLA SENIORA IV, obowiązującej od 1.01.2022 roku 
do odwołania. Szczegóły i regulamin promocji dostępne na www.kasastefczyka.pl/promocjasenior.  
Konto oznacza rachunek płatniczy.

Drogi Seniorze,
mamy dla Ciebie 50 zł! 

Wystarczy zacząć przelewać emeryturę lub rentę 

na konto osobiste w Kasie Stefczyka.

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

#18144 STEFCZYK Kasa dla seniora CS_212_M 205x290+3[PS].indd   1 18.01.2023   14:27:22



Ubezpieczenia komunikacyjne mogą nam się wydawać zbędne… do pierwszej 
stłuczki, zwłaszcza teraz, w okresie zimowym. Dopiero wówczas zdajemy sobie 
sprawę, że bez gwarancji ubezpieczeniowych byłoby nam znacznie trudniej 
poradzić sobie ze skutkami zaistniałego zdarzenia.

C o zrobić, żeby nie zgubić się w  ofertach ubezpieczeń 
komunikacyjnych, znaleźć propozycję dopasowaną do własnych 

potrzeb i nie wydać zbyt wiele? Oto kilka wskazówek.

OC – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
To ubezpieczenie po prostu musisz mieć, jeśli chcesz jeździć 
samochodem. Jest ono obowiązkowe i  chroni przed kosztami szkód, 
które możesz wyrządzić innym osobom, na przykład jeśli nie zdążysz 
wyhamować i  uderzysz w  tył poprzedzającego pojazdu, czyli  – 
popularnie – wjedziesz komuś w zderzak.

Posiadanie tego ubezpieczenia może zostać zweryfikowane w trakcie 
każdej kontroli policyjnej, a  za jego brak płacimy spore kary, więc 
żeby nie było później wątpliwości, do kiedy jest ważne, warto zaraz 
po zakupie pojazdu wpisać w kalendarz datę zakończenia aktualnego 
okresu ochrony. W  ten sposób będziemy pamiętać, żeby je  wznowić  
na kolejny okres.

AC – AUTOCASCO
Wróćmy do stłuczki. Co prawda dzięki ubezpieczeniu OC nie musisz 
się już martwić o  zderzak poszkodowanego, jednak wciąż pozostaje 
kwestia zniszczonego przedniego zderzaka w  Twoim samochodzie. 
W  takiej sytuacji ratuje nas ubezpieczenie AC, które chroni pojazd  
od zniszczeń, do których sami doprowadziliśmy, ale też wtedy, kiedy 
nie możemy ustalić sprawcy szkody. Wyobraź sobie, że parkujesz auto 
na parkingu obok domu, w którym mieszkasz, a w nocy spada na nie 
złamana przez wiatr gałąź.

Choć niektórym ubezpieczenie AC może kojarzyć się przede 
wszystkim z ubezpieczeniem nowych samochodów, wiele towarzystw 
ubezpieczeniowych obejmuje ochroną także pojazdy dużo starsze, 
dzięki czemu ich właściciele również mogą spać spokojnie. 
W ramach ubezpieczenia AC w Wiener ubezpieczamy pojazdy mające  
do 20 lat, a w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia w Wiener – 
również pojazdy starsze. Dzięki formule all risk obejmujemy ochroną 
ubezpieczony samochód między innymi od skutków będących 
następstwem: zderzenia z  innym pojazdem, działania sił przyrody, 
pożaru, uszkodzenia przez zwierzęta (np. pogryzione kable przez 
kunę), uszkodzenia przez osoby trzecie, a także w przypadku kradzieży 
pojazdu.

NNW – NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH
Choć niektórzy traktują swoje samochody jak największe skarby 
i zawsze pamiętają o OC i AC, warto mieć na uwadze to, że możemy zadbać 
również o  siebie i  pasażerów. Ubezpieczenie NNW komunikacyjne 
dotyczy życia i  zdrowia kierowcy oraz pasażerów i  zapewni wypłatę 
świadczenia, jeśli wypadek spowoduje u  nich uszczerbek na zdrowiu 
lub nastąpi śmierć.

UBEZPIECZENIA OPON, SZYB I BAGAŻU 
Kiedy jesteśmy w  podróży, mogą przytrafić nam się różne 
nieprzewidziane sytuacje. Nie musi to być od razu wielka awaria,  
ale już małe usterki wystarczą, żeby skutecznie pokrzyżować nam 
plany. Jedną z  nich jest uszkodzone koło. W  tej sytuacji nie zawsze 
sprawdzi się zestaw naprawczy, a nawet jeśli dysponujemy zapasowym 
kołem, to uszkodzeniu mogły ulec dwa koła jako następstwo 
wjechania w  dziurę w  jezdni. Dlatego w  ramach ubezpieczenia opon  
ubezpieczyciel zorganizuje nam i pokryje koszt wymiany koła lub kół, 
holowania lub naprawy uszkodzonego ogumienia.

Z  kolei w  ramach ubezpieczenia Auto Szyby Wiener oferuje 
możliwość naprawy lub wymiany szyby w  pojeździe w  przypadku jej 
stłuczenia lub uszkodzenia, a ochroną objęte są szyby przednie, tylne 
i  boczne. Co ważne, ubezpieczenie to obejmuje pojazdy bez względu 
na wiek, a  szkody nie będą miały wpływu na wysokość składki 
ubezpieczenia AC.

Dobrze także pamiętać o  ubezpieczeniu bagażu, dzięki czemu 
możemy otrzymać zwrot kosztów jego zniszczenia, uszkodzenia lub 
utraty w  wyniku wypadku, bez względu na to, czy przewozimy go 
w samochodzie, czy na bagażniku dachowym.

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych, m.in. firmy Wiener, których 
dystrybutorem jest Asekuracja sp. z  o.o., dostępna jest w  placówkach 
Stefczyk Finanse.
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W pełni polska telefonia „w  naszej Rodzi-
nie” proponuje dogodną cenę za usługi, 

które w  innych sieciach wymagają wyższych 
opłat ponoszonych nierzadko przez lata trwa-
nia abonamentu. Tu przygotowano prostą 
i przyjazną ofertę. Płacisz za to, co rzeczywi-
ście wykorzystujesz, bez konieczności opła-
cania abonamentu za usługi, które nie są Ci 
na co dzień potrzebne. Łatwo przenieść się do 
„w naszej Rodzinie”, zachowując dotychczaso-
wy numeru telefonu komórkowego  – jeśli jest 
on aktywny, a  dane rejestracyjne są aktualne. 
Sam wyznaczysz termin przeniesienia nume-
ru. „Stara” karta przestanie działać, kiedy Twój 
numer zostanie już przeniesiony. Od tej chwili 
będziesz mógł włożyć naszą kartę SIM i zacząć 
od razu korzystać z  telefonu „w  naszej Rodzi-
nie”. Kiedy doładujesz konto kwotą co najmniej  
25 zł, my dodamy Tobie jednorazowo 20 zł.

Przygotowaliśmy też dla Ciebie wygodny 
i  tani Pakiet Pełny. To 4000 minut rozmów, 
4000 SMS-ów lub MMS-ów oraz 10 GB trans-
misji danych w  Internecie. Wszystko za zale-
dwie 19 zł miesięcznie – dzięki sieci „w naszej 
Rodzinie” i e-bankowości Kasy Stefczyka, uła-
twiającej zasilanie konta abonenta. Wystarczy 
kupić starter. Wszystkie wymienione limity 
są ważne przez 30 dni. Po zakończeniu pakie-
tu niewykorzystane limity usług przepadają. 
Opłaca się więc jak najaktywniej korzystać z tej 
oferty.

Po wykorzystaniu usługi głosowej lub SMS/
MMS w  danym okresie rozliczeniowym kolej-
ne połączenia lub SMS/MMS będą rozliczane 
zgodnie z cennikiem. Po przekroczeniu limitu 
na usługę transmisji danych zostanie ogra-
niczona prędkość przesyłania danych do 32 
kbit/s (górna granica prędkości). W celu zwięk-
szenia szybkości transmisji danych należy 
dokupić dodatkowy limit transmisji danych, 
który jest ważny w bieżącym okresie ważności 
oferty Pakiet Pełny. Można też kupić dołado-
wanie dodatkowego limitu 500  MB transmisji 
danych w  Internecie, wybierając na klawiatu-

Choć aura i ceny nie zawsze sprzyjają wysyłaniu dzieci na wakacje zimowe, to dla 
ich zdrowia ferie powinny być czasem wypoczynku na świeżym powietrzu i harto-
wania organizmów. Jak ważne jest to dla najmłodszych, możemy przekonać się 
podczas tegorocznego sezonu grypowego. Nic lepiej nie chroni przed ciężkim cho-
rowaniem jak naturalna odporność. Warto jednak w tych dniach mieć możliwość 
sprawdzenia, czy nasze pociechy dobrze znoszą feryjne przygody. Najszybszym 
sposobem przekonania się o tym jest współczesna technologia, którą dysponuje 
sieć telefonii komórkowej „w naszej Rodzinie”, a wspiera Kasa Stefczyka.

Ferie w pełni
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rze telefonu *121*11*11# (koszt 3,50  zł). Nato-
miast *121*11*12# (koszt 10 zł) wybieramy przy 
aktywacji dodatkowego limitu 3  GB transmisji 
danych.

Pakiet Pełny można aktywować telefonicz-
nie pod numerem naszego biura telefonicznej 
obsługi: 536 699 999, którego pracownicy słu-
żą wszechstronną informacją i pomocą w uru-
chomieniu funkcji. Pakiet Pełny 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. 
Wystarczy przyjść z  dowodem osobistym, 
wypełnić i  podpisać wniosek o  przeniesienie 
numeru, podając swoje dane (imię i nazwisko, 
PESEL, numer dokumentu  – informacje te 
muszą być zgodne z tymi, które podałeś obec-
nemu operatorowi przy rejestracji numeru), 
i określić, w jakim terminie Twój numer ma zo-
stać przeniesiony. Jeśli obecnie masz telefon na 
abonament, sprawdź, kiedy kończy się umowa 
(zwykle jest zawierana na 2 lata), aby uniknąć 
finansowych konsekwencji zerwania umowy 
przed czasem.

Wszelką pomocą abonentom telefonii „w na-
szej Rodzinie” służą pracownicy Biura Obsługi 
Klienta tej sieci. Wystarczy zadzwonić pod nu-
mer infolinii: 536  699  999 (koszt połączenia 
abonentów telefonii „w naszej Rodzinie” to 9 gr 
za minutę). Można też napisać e-mail na adres: 
biuro@polskiesiecicyfrowe.pl. Infolinia czyn-
na jest w godz. 8.00–20.00 od poniedziałku do 
piątku.
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OSZUSTWO	NA	„DOPŁATĘ	DO	PRZESYŁKI”
Czekasz na paczkę lub wysłałeś przesyłkę 
i w niedługim czasie otrzymałeś SMS lub 
e-mail wzywający Cię do dopłaty drobnej 
kwoty poprzez wysłany w wiadomości link? 
Uważaj! To oszustwo.

Oszuści bardzo chętnie podszywają się 
pod firmy kurierskie: rzekoma dopłata do 
przesyłki jest zazwyczaj symboliczna, ale 
może kosztować utratę oszczędności życia. 
Schemat działania przestępców jest bardzo 
prosty: 

Nieświadoma ofiara otrzymuje SMS 
z informacją, iż musi dopłacić drobną kwotę 
do przesyłki, inaczej zostanie ona zwrócona. 
Płatność ma zostać dokonana za pośrednic-
twem strony podanej w linku. Po kliknięciu 
w niego widzimy stronę imitującą prawdziwą 
stronę internetową banku lub operatora płat-
ności. Jeśli dokonamy przelewu, przestępcy 
otrzymają dane logowania do bankowości 
internetowej, a tym samym dostęp do konta, 
które w kilka chwil zostaje wyczyszczone do 
ostatniej złotówki.

W sytuacji gdy otrzymasz podobną wiado-
mość, nigdy nie wchodź w link w niej podany 
i pod żadnym pozorem nie podawaj danych 
do swojej bankowości internetowej!

OSZUSTWO	NA	„PRZESYŁKĘ	OLX”
Bardzo popularny portal sprzedażowy stał 
się w ostatnim czasie prawdziwym „łowi-
skiem” dla oszustów. W jaki sposób działają?

Po wystawieniu przedmiotu na OLX 
odzywa się osoba „zainteresowana” zaku-
pem. Bardzo często przez aplikację Whats- 
App. Niejednokrotnie prosi o podanie adresu 

e-mail, na który przesyła wiadomość podszy-
wającą się pod OLX z informacją, iż rzekomo 
wpłaciła pieniądze na stronie firmy kurier-
skiej. Dostajemy od oszusta link, który pro-
wadzi do formularza, który należy wypeł-
nić, aby „otrzymać pieniądze” za zakup. 
Po podaniu danych karty (imię, nazwisko, 
numer, kod CVV) środki rzekomo zostaną 
przelane na nasze konto, a kurier do 3 dni 
zgłosi się po odbiór przedmiotu. Wypełniając 
taki formularz, podajemy przestępcom nasze 
pieniądze „na tacy”. Konto zostanie oczysz-
czone do ostatniego grosza, zanim zdążymy 
się zorientować i zastrzec kartę.

Należy pamiętać, aby nigdy nie podawać 
danych swojej karty w celu otrzymania pie-
niędzy. Jeżeli gdzieś podajemy dane karty, 
to ktoś z tej karty pieniądze pobierze, a nie 
na nią wpłaci.

OSZUSTWO	NA	„UKOCHANEGO	Z ZAGRANICY”	
I „SPADEK	PO	KREWNYM	Z ZAGRANICY”
Oszuści często próbują żerować na uczu-
ciach wyższych, jak współczucie czy miłość. 
W dobie powszechnych mediów społeczno-
ściowych bardzo łatwo jest nawiązać relację 
z kimś oddalonym o setki, a czasami nawet 
tysiące kilometrów. Należy mieć się na bacz-
ności, bo można trafić na osobę, która wyko-
rzystując nasze dobre serce, doprowadzi do 
pozbawienia nas oszczędności życia.

Osoby szukające drugiej połówki powinny 
wykazać się szczególną ostrożnością. 
Gdy zaczynasz otrzymywać wiadomości 
od nieznanego mężczyzny lub nieznanej 
kobiety, często łamaną polszczyzną (oszu-
ści często używają translatorów dostępnych 

w Internecie), okazuje się, że to żołnierz/
stewardessa, który/która akurat z Tobą chce 
spędzić resztę życia, powinieneś zachować 
czujność. Po słodkich słówkach i nawiąza-
niu więzi emocjonalnej pojawią się nachalne 
prośby o  przesłanie pieniędzy z  powodu 
wypadku/ choroby/ zakupu obrączek ślub-
nych itp. Po przekazaniu środków zamiast 
hucznego wesela na rajskiej wyspie pozostaje 
dziura w budżecie, a czasami długi w insty-
tucjach pożyczkowych i u rodziny.

Na podobnej zasadzie działają oszuści 
podający się za prawników Twojego bar-
dzo odległego krewnego, który zostawił  
po sobie w  spadku bajeczną fortunę za 
granicą. Nawiązują kontakt i w taki sposób 
manipulują rozmową, aby przekonać daną 
osobę, iż właśnie została spadkobiercą. 
Zgodnie z przedstawianą przez niego histo-
rią za granicą na wyciągnięcie ręki czeka 
wielomilionowy spadek. Przedstawiają 
dokumenty mające uprawdopodobnić ich 
wersję, a na koniec proszą o podanie swoich 
danych osobowych oraz wpłacenie pieniędzy 
na poczet rzekomo toczącego się postępowa-
nia spadkowego. Czymże jest kwota kilku 
czy kilkunastu tysięcy złotych przy wielo-
milionowym spadku? Perspektywa łatwego 
zdobycia ogromnej fortuny często wyłącza 
zdrowy rozsądek. Rzecz jasna po wpłaceniu 
pieniędzy – zamiast obiecanych milionów 
po tajemniczym wujku z Ameryki – pozo-
stajemy bez oszczędności.

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

Oszuści nie ustają w wysiłkach, aby bogacić się kosztem nieświadomych zagrożenia 
ofiar, dlatego warto znać stosowane przez nich metody. W tym artykule przedsta-
wiamy najpopularniejsze sposoby na ograbianie ludzi z oszczędności życia.

Nie daj się oszukać!

Każdy z nas może natknąć się na oszusta próbującego wyłudzić pieniądze. Pamiętaj o poniższych 
zasadach bezpieczeństwa:
•	 Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz, zwłaszcza tym poznanym w Internecie.
•	 Weryfikuj telefony od krewnych proszących o pożyczkę (zwłaszcza gdy dzwonią z nieznanego lub 

zastrzeżonego numeru). Po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego pod znany Ci numer telefonu, by 
opowiedzieć o zdarzeniu.

•	 Pamiętaj, że policja ani żadne inne służby nigdy nie proszą osób postronnych o pieniądze.
•	 Nie podawaj niezweryfikowanym osobom swoich danych osobowych.
•	 Nie wchodź na strony, do których kierują Cię SMS lub e-maile.
•	 Nie działaj pod presją czasu.
•	 Nigdy nie podawaj osobom postronnym danych do swojej karty płatniczej.
•	 Nawiązując znajomości przez Internet, zachowaj szczególną ostrożność.
•	 W wypadku podejrzenia, że właśnie ktoś próbuje Cię oszukać, niezwłocznie skontaktuj się z policją, 

dzwoniąc pod numer 112 lub 997. 
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finansowe abc

Bezpieczeństwo w Internecie
8 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji przypominamy kilka 
prostych zasad, które pozwolą cieszyć się nowoczesnymi technologiami bez obaw. Roz-
wój technologii bardzo ułatwił codzienne życie. Kilka kliknięć myszki dzieli nas od za-
kupów, rozmowy z bliskimi, załatwienia spraw urzędowych czy umówienia się na wizytę 
do lekarza. Internet otworzył szeroko okno na świat i pozwolił na szybką komunikację 
na niespotykaną wcześniej skalę. Niestety to także szansa dla oszustów, którzy chętnie 
wykorzystają każdą słabość, aby wzbogacić się kosztem innych. Jak nie dać się oszukać?
PRZEZORNY	ZAWSZE	ZABEZPIECZONY!
Czy zachowanie bezpieczeństwa w Interne-
cie jest trudne? Zdecydowanie nie, wystar-
czy wykazać się zdrowym rozsądkiem 
i zabezpieczyć używane sprzęty i łącza.

Bardzo ważne jest zainstalowanie na kom-
puterze programu antywirusowego, który 
uchroni go przed wirusami i złośliwym opro-
gramowaniem. Często go aktualizuj i dbaj, 
aby licencja była aktywna. To właśnie aktu-
alizacje służą do zamykania luk w systemach 
bezpieczeństwa. Nie warto odkładać ich  
na później.

Jeżeli pliki, które chcesz ściągnąć, 
pochodzą z nieznanego źródła, np. z linku 
w wiadomości e-mail lub SMS od niezna-
nego nadawcy, prawdopodobnie zawierają 
złośliwe oprogramowanie. Nigdy ich nie 
ściągaj! Jeżeli źródło, z  którego zamie-
rzasz pobrać pliki, nie budzi Twoich obaw,  
na wszelki wypadek sprawdź pliki przy uży-
ciu programu antywirusowego.

Poruszanie się wyłącznie na zaszyfro-
wanych stronach, które rozpoczynają się 
od „https” lub mają na pasku przeglądarki 
„kłódkę”, daje gwarancję bezpieczeństwa. 
Zawsze zwracaj uwagę na to, gdzie wchodzisz! 

Unikaj sieci niezabezpieczonych 
hasłem. Korzystaj tylko z chronionych sieci 
wi-fi. Hakerzy i oszuści chętnie tworzą dar-
mowe sieci wi-fi, aby wykradać dane z urzą-
dzeń, które się do nich podepną.

DANE	NA	WAGĘ	ZŁOTA
W Internecie należy wystrzegać się podawa-
nia zbyt wielu informacji o sobie, zwłaszcza 
w mediach społecznościowych. Wskazane 
jest ograniczenie osób, które mogą zapo-
znawać się z  treściami na naszym pro-
filu – można to zrobić poprzez ustawienia 
prywatności.

W Internecie warto zachować szczególną 
ostrożność przy zawieraniu nowych znajo-
mości; po drugiej stronie może być oszust, 
którego celem będzie ograbienie nieświa-
domej ofiary z pieniędzy lub kradzież jej 
tożsamości w celu wyłudzania kredytów 
i  pożyczek. Warto również weryfikować 

prośby znajomych o pożyczki, kierowane 
do nas z  ich profilów  – nierzadko konta 
w portalach społecznościowych są przej-
mowane przez oszustów, którzy wyłudzają 
pieniądze od znajomych ofiary, której ukra-
dli konto. Pod żadnym pozorem nie należy 
umieszczać zdjęć dokumentów takich jak 
dowód osobisty, paszport, prawo jazdy 
czy karta płatnicza. W ten sposób narażamy 
się na niebezpieczeństwo wyłudzenia kre-
dytu na nasze dane. Treść publikowanych 
postów powinna być przemyślana. Nie jest 
rozsądne przechwalanie się w mediach spo-
łecznościowych planowaną datą wyjazdu  
na wakacje czy posiadaniem wartościowych 
rzeczy w mieszkaniu.

„KOT	PRZESZEDŁ	PRZEZ	KLAWIATURĘ”,	
CZYLI	BEZPIECZNE	HASŁO
Korzystając z różnych portali, sklepów inter-
netowych, mediów społecznościowych, 
forów czy ulubionych aplikacji, zazwyczaj 
musimy stworzyć hasło i login. Bezpieczne 
hasło powinno składać się z co najmniej 
10 znaków oraz być mieszaniną małych 
i wielkich liter, liczb oraz znaków spe-
cjalnych, takich jak: ? / ! %. Niebezpiecznie 
jest mieć wszędzie to samo hasło, dlatego dla 
każdego konta stwórz inne, unikatowe.

Nigdy nie podawaj nikomu swojego 
hasła! Zachowaj szczególną czujność 

wobec osób proszących o dane logowania 
do banku. Pamiętaj, że NIGDY żaden pra-
cownik banku czy instytucji publicznej 
nie będzie wymagał od Ciebie podawania 
haseł do bankowości internetowej ani 
nie będzie nakłaniał Cię do instalowania 
oprogramowania.

Jeżeli boisz się, że nie zapamiętasz kilku 
różnych haseł, nie zapisuj ich na kartce czy 
też w przeglądarce – lepiej skorzystać z pro-
gramu zarządzającego hasłami.

BEZPIECZNY	E-MAIL.	TO	PROSTE!	
Poczta elektroniczna to prawdziwa skarb-
nica wiedzy na nasz temat – nie chodzi tylko 
o wysyłanie i odbieranie e-maili. Obecnie 
podajemy adres poczty e-mail w zasadzie 
zawsze, gdy chcemy założyć nowe konto na 
jakiejś stronie internetowej. Nasze skrzynki 
pełne są informacji o nas. Gdyby wpadła 
w niepowołane ręce, ktoś mógłby przejąć 
nasze konta chociażby w mediach społecz-
nościowych. Dlatego właśnie należy oto-
czyć skrzynkę e-mailową szczególną troską. 
Co należy robić?
•	 Stwórz naprawdę mocne hasło; możesz je 

także cyklicznie zmieniać.
•	 Aktywuj dwustopniową autoryzację, 

np. poprzez SMS wysłany pod numer 
telefonu.

•	 Nie otwieraj podejrzanych wiadomości 
pochodzących z nieznanego źródła.

•	 Nie klikaj w linki i nie pobieraj zawartości 
podejrzanie wyglądających e-maili; naj-
prawdopodobniej kryje się w nich złośliwe 
oprogramowanie.

•	 Ignoruj e-maile zachęcające do podania 
danych osobowych, danych do logowana, 
zmianę hasła, zawierania umów czy wpła-
cania datków.

Internet daje ogromne możliwości, nie-
stety również dla oszustów, dlatego warto 
korzystać z  niego z  rozwagą i  zdrowym 
rozsądkiem. 

KATARZYNA	ADAMCZYK-PYTLIK	
specjalista	ds.	prawnych,	Ośrodek	Doradztwa	
Finansowego	i Konsumenckiego	w Krakowie
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krzyżówka – trenuj swoje szare komórki!

bezpłatna gazeta członków  
kasy stefczyka oraz skef

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

www.kasystefczyka.pl 
www.stefczyk.info 

tel. 801 600 100
redaktor naczelny:  

Jadwiga Bogdanowicz
redaktor zarządzający:  

Łukasz Wróblewski
korekta: Bogumiła Kamola

kierownik produkcji:  
Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

studio: Jacek Łaski
wydawca:  
Apella S.A. 

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

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

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

nie) konkursowe;
•	 wypełnić poniższy formularz zgłosze-

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

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

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

na adres: 
Apella S.A.

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

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

W lutym zadanie konkursowe brzmi: 
Zaproponuj hasło reklamowe dla Kasy 
Stefczyka z okazji obchodów 30-lecia.
Na Twoje zgłoszenie czekamy w  dniach 

1–28.02.2023 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 210: Danuta Jania – Poręba Wielka, 
Jadwiga Seredyńska – Tychy, Waldemar Rogowski 
– Ostrowiec Świętokrzyski. 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 
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.

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 zgodę na wykonywanie zdjęć podczas uroczystości wręczenia nagród 
oraz na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Kasy Stefczyka, w serwisie 
społecznościowym Facebook prowadzonym pod adresem facebook.com/kasastefczyka.pl oraz na stronie internetowej www.
kasastefczyka.pl, a także na monitorach LCD znajdujących się w placówkach Kasy oraz w tytule prasowym „Czas Stefczyka” 
w relacjach z konkursu, w przypadku gdy zostanę nagrodzony w Konkursie Nagrodą i w związku z otrzymaniem Nagrody. 
 

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



Minimum formalności , 
MAXIMUM OKAZJI!

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

RRSO: 14,12%

Pożyczka 13-stka to:

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 rów-
nych: 198,10 zł oraz ostatnia, 118. rata: 197,30 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 23 375,00 zł, w tym odsetki: 9 965,00 zł. Decyzja 
kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
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