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Mistrz Europy w windsurfingu

Wydłużający się dzień, łagodne powiewy cieplejszego 
powietrza i coraz częściej słyszany za oknem śpiew ptaków 
zachęcają do robienia planów na najbliższe miesiące. 
Prawdopodobnie w wielu przypadkach będą się one 
wiązały z wydatkami. Kasa Stefczyka zawsze w takich 
momentach jest wsparciem dla swoich Klientów. 
Jej usługi poleca mistrz Europy w windsurfingu 
Paweł Tarnowski.

Szczegóły na str. 3

Pożyczka na jasnych zasadach!
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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
już ponad 10 lat działa Fundacja im. Franciszka 
Stefczyka. Powołaliśmy ją, by wspierać działalność 
prospołeczną, pielęgnowanie polskiej tradycji, pod-
trzymywanie wartości chrześcijańskich, a także kul-
turę i sztukę oraz działalność oświatową. Ważnym 
aspektem działalności Fundacji są edukacja ekono-
miczna i walka z wykluczeniem finansowym. Ta idea 
przyświecała już w XIX w. kasom spółdzielczym, za-
kładanym przez dr. Stefczyka.

W tym numerze „Czasu Stefczyka” przedstawia-
my kolejnych laureatów XV edycji Konkursu Sty-
pendialnego. Przyznajemy stypendia nie tylko za 
wysokie oceny, lecz także za aktywność w obszarze 
sportu, sztuki, nauki czy działalność charytatywną. 
Informujemy też o wsparciu Fundacji Stefczyka dla 
klubu sportowego w Ożarowie. Mamy nadzieję, że 
przyczynimy się do spełnienia marzeń wychowanków 
klubu o piłkarskiej sławie. Kasa i Fundacja Stefczyka 
wspierają od lat wysiłki Pawła Tarnowskiego. To uta-
lentowany żeglarz – windsurfer, który swoją postawą 
uczy, że ciężka praca przynosi dobre owoce.

Podobny wniosek o wadze solidnego wykształcenia 
i pracowitości wynika także z przedstawionej przez 
nas sylwetki inż. Kosackiego – wynalazcy wykrywacza 
min, dzięki któremu alianci zdobyli przewagę tech-
nologiczną w starciu z Niemcami podczas II wojny 
światowej. Podstawowe wartości bowiem pozostają 
niezmienne, niezależnie od epoki.

liczby Kasy Stefczyka

7 340 000 000 zł
depozyty

6 160 000 000 zł
pożyczki

7 950 000 000 zł
aktywa

356
placówki

843 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA STYCZEŃ 2023 ROKU

Kasa Stefczyka
z prestiżowym
wyróżnieniem
SUPER MARKA 2023

W yróżnienie SUPER MARKA 2023 
przyznawane jest najbardziej roz-

wojowym i najbardziej rozpoznawalnym 
markom obecnym na polskim rynku. 
W ramach programu już po raz czter-
nasty zostały przeprowadzone bada-
nia mające na celu określenie wartości, 
aktywności oraz rozpoznawalności 
poszczególnych brandów. Przedmio-
tem analiz, dokonanych między innymi 
na podstawie ogólnodostępnych źró-
deł, objęte zostały głównie: pozycja 
rynkowa poszczególnych marek i  ich 
progres, jakość prezentowana przez 
dany produkt lub usługa oraz stopień 
zaufania konsumentów i klientów. Kasa 
Stefczyka została w  tych badaniach 
wysoko oceniona po raz kolejny, dla-
tego została wyróżniona tytułem SUPER 
MARKA 2023.

Ponieważ w 2023 r. organizator pro-
gramu rozszerzył analizy o  rozpo-
znawalność polskich marek na rynku 
w  poszczególnych kategoriach, Kasa 
Stefczyka otrzymała również dodatkowe, 
specjalne wyróżnienie POLSKA DOBRA 

MARKA 2023. Ten tytuł ma na celu poka-
zanie wyróżniających się polskich marek, 
które cechują między innymi: długolet-
nia tradycja, ugruntowana pozycja ryn-
kowa i  powszechna rozpoznawalność, 
niezmiennie wysoka jakość produktu 
lub usługi oraz długoletnie zaufanie 
odbiorców.

Dobra Marka  – Jakość, Zaufanie, 
Renoma to organizowany od czternastu 
lat ogólnopolski program promocyjny, 
który ma na celu wybór najlepszych, 
cieszących się największym zaufaniem 
i renomą marek w poszczególnych bran-
żach. Należy zwrócić uwagę, że przyzna-
nie wyróżnienia oparte jest na badaniach 
konsumenckich przeprowadzonych 
przez redakcje „Forum Biznesu” oraz 
„Biznes Trendy”. Dzięki nim określone 
zostają wartości, aktywności i  rozpo-
znawalność brandów w poszczególnych 
kategoriach. Przedmiotem analiz są mię-
dzy innymi: pozycja rynkowa marki i jej 
siła, jakość prezentowana przez dany 
produkt lub usługę oraz stopień zaufania 
konsumentów.

Organizatorzy programu Dobra Marka  – 
Jakość, Zaufanie, Renoma przyznali Kasie 
Stefczyka nagrodę SUPER MARKA 2023 – 
Jakość, Zaufanie, Renoma w  kategorii 
instytucje finansowe.
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PROSTA POŻYCZKA 
PRZEZ INTERNET
Bez formalności!

 

Przykład reprezentatywny z dnia 
11.04.2022 r. dla Prostej Pożyczki: Cał-
kowita kwota kredytu wynosi 2250  zł. 
Zmienna roczna stopa oprocentowa-
nia dla całkowitej kwoty kredytu wraz 
z kredytowanymi kosztami (prowizją 
0 zł / 0%) wynosi 7,99%. Rzeczywista 
roczna stopa oprocentowania (RRSO): 
8,29%. Czas obowiązywania umo-
wy – 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)

RRSO: 8,29%nawet w kilka minut100% online

0zł zł 0
prowizjiprowizji

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

minut 
•	0 zł prowizji 
•	100% online! Bez dodatkowych formalności
•	Możliwość samodzielnego dopasowania 

dnia spłaty miesięcznej raty 
•	Okres kredytowania od 4 do 60 miesięcy 
•	Pierwszą ratę można zapłacić nawet  

za 60 dni od podpisania umowy 

Wydłużający się dzień, łagodne powiewy cieplejszego powietrza i coraz częściej słyszany za oknem śpiew ptaków 
zachęcają do robienia planów na najbliższe miesiące. Prawdopodobnie w wielu przypadkach będą się one wiązały z wy-
datkami. Kasa Stefczyka zawsze w takich momentach jest wsparciem dla swoich Klientów. Oferuje Prostą Pożyczkę 
(RRSO: 8,29%), całkowicie online z prowizją 0 zł. Poleca ją także mistrz Europy w windsurfingu Paweł Tarnowski.

P ierwszy kwartał 2023 r. prawie dobiegł 
końca. Zbliżająca się wiosna niesie ze sobą 

chęć odetchnięcia świeżym powietrzem. 
Wzmaga się także potrzeba zrobienia porząd-
ków, remontów czy myślenia o  majowym, 
a później letnim wypoczynku. Na te okazje 
warto przygotować się finansowo. Nie przejmuj 
się jednak, jeśli nie miałeś okazji zgromadzić 
dodatkowych funduszy. Nie jesteśmy przecież 
w  stanie przewidzieć wszystkiego, dlatego 
warto zawsze mieć opracowany tak zwany 
plan awaryjny. Dobrym wyjściem może być też 
zaufanie ekspertom: w razie nieoczekiwanych 
okoliczności możesz skorzystać z propozycji 
przygotowanej przez Kasę Stefczyka, która 
zawsze pamięta o potrzebach swoich Klientów, 
którzy szukają prostych i szybkich rozwiązań.

Działanie według starannie przygotowanego 
planu i zasada dobrej współpracy sprawdzają 
się również w sporcie. Zawodnik, który osiąga 
wysokie noty, nie rozpoczyna treningów bezpo-
średnio przed zawodami, ale latami pracuje na 

swoje wyniki i zawsze otacza się specjalistami, 
którzy pomagają mu w zaplanowaniu treningu, 
mierzą jego wydajność oraz dbają o  szybki 
powrót do zdrowia w  razie kontuzji. Paweł 
Tarnowski, żeglarz, którego potencjał od wielu 
lat wspiera Kasa Stefczyka, mocno ceni także 
jasne zasady. To wszystko – wsparcie wykwali-
fikowanych pracowników i klarowne zasady – 
Kasa Stefczyka oferuje w  Prostej Pożyczce 
(RRSO: 8,29%), dostępnej całkowicie online.

Prosta Pożyczka (RRSO: 8,29%) to dodat-
kowa gotówka bez prowizji z szybką wstępną 
informacją kredytową. To propozycja idealna 
dla tych, którzy potrzebują niewielkiej kwoty 
w ekspresowym tempie.

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

Przykład reprezentatywny z dnia 11.04.2022 r. 
dla Prostej Pożyczki: Całkowita kwota kredytu 
wynosi 2250 zł. Zmienna roczna stopa opro-
centowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz 

3000 zł na jasnych zasadach! W Kasie Stefczyka
to możliwe, skorzystaj z Prostej Pożyczki

z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł / 0%) 
wynosi 7,99%. Rzeczywista roczna stopa opro-
centowania (RRSO): 8,29%. Czas obowiązywa-
nia umowy – 30 miesięcy, 30 miesięcznych rat 
równych: 83,01 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 
2490,30 zł, w tym odsetki: 240,30 zł. 

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



 AKTUALNOŚCI

WWW.KASASTEFCZYKA.PLCZAS STEFCZYKA4

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią oraz obo- 
strzeniami, pod koniec 2022 r. w Zakopanem odbyła się kon-
ferencja placówek partnerskich Kasy Stefczyka Makroregio-
nu Zachodniego i Południowego, na którą zaproszeni zostali 
wszyscy Partnerzy wraz z Pracownikami.

Placówki na 
zasadzie franczyzy

P odczas konferencji zostały przedstawione 
i omówione wyniki placówek za 2021 r. 

Najlepsze placówki partnerskie w Regionie 
Zachodnim: Kępno, Łaziska Górne i Siemia-
nowice Śląskie oraz w  Regionie Południo-
wym: Andrychów, Skawina oraz Busko-Zdrój 
zostały wyróżnione i  nagrodzone. Była to 
także okazja do spotkania z  przedstawi-
cielami Centrali Kasy Stefczyka oraz firmy 
SALTUS Ubezpieczenia. Zaprezentowano 
również obecną sytuację w Kasie. Zapowie-
dziane zostały nadchodzące zmiany, które 
na przykład ułatwią obsługę Klienta w pla-
cówkach, a także zmiany w ofertowaniu, co 
uczyni Partnerów jeszcze bardziej konkuren-
cyjnymi na rynku finansowym. Kolejne nowe 

rozwiązania, które stworzą nowe możliwości, 
pojawią się także w bankowości elektronicznej.  
Na razie nie możemy tych szczegółów przed-
stawiać publicznie, jednak wiemy, że Kasa 
Stefczyka nie stoi w miejscu i non stop pra-
cuje nad nowymi wdrożeniami, inicjatywami, 
pomysłami, aby być w czołówce rozwiązań 
dostępnych na rynku finansowym. To z kolei 
powoduje, że po pierwsze nasze placówki są 
odpowiednim i  atrakcyjnym miejscem dla 
Klientów, aby załatwić swoje sprawy finan-
sowe: od zaciągnięcia pożyczki, prowadze-
nia rachunków osobistych lub firmowych, 
po założenie lokaty z bardzo dobrym opro-
centowaniem. Po drugie otwarcie placówki 
partnerskiej jest świetnym rozwiązaniem dla 

Partnerów, którzy chwalą sobie współpracę 
z Kasą Stefczyka dającą im nowe możliwości 
rozwoju. 

Kasa Stefczyka jest jedynym SKOK-iem 
w  Polsce proponującym przedsiębiorcom 
prowadzenie placówki na zasadzie fran-
czyzy. Takie rozwiązanie oferuje niewiele 
banków działających w Polsce. Wszystkich 
zainteresowanych taką formą współpracy 
prosimy o  kontakt na skrzynkę e-mail:  
rekrutacja.pp@kasastefczyka.pl.

Przygotował: ARTUR BAGIER –  
Regionalny Menadżer ds. Współpracy  
z Placówkami Partnerskimi  
oraz SEBASTIAN GANCARCZYK
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Sportowe marzenia
Fundacja Stefczyka przekaże Klubowi Spor-
towemu „ALIT” w Ożarowie środki na zakup 
sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży. 
Mamy nadzieję, że przyczyni się to do speł-
nienia marzeń wychowanków klubu o pił-
karskiej sławie na sportowych arenach.

M iędzyzakładowy Klub Sportowy „ALIT” Oża-
rów od ponad 40 lat uczestniczy w ligowych 

rozgrywkach piłki nożnej seniorów i zespołów 
młodzieżowych oraz dziecięcych, aktualnie szkoli 
ponad 140 młodych zawodników i zawodniczek.

– Naszymi działaniami, poza seniorami 
i juniorami, obejmujemy młodsze dzieci, rów-
nież przedszkolaków, czyli tych najmniejszych, 
najmłodszych, którzy w niedalekiej przyszłości 
na długie lata staną się fundamentem i ostoją 
naszego klubu. Korzyści, jakie wyniosą z boiska, 
przełożą się w  szczególności na ich dorosłe 
życie. Odpowiedzialność za zespół, szacunek 
dla rywala, współpraca z partnerem, przyznanie 
się do porażki, a także radość z osiągniętego suk-
cesu – to tylko kilka z najważniejszych elementów 
kształtujących osobowość młodego człowieka – 
mówi Grzegorz Witek, prezes zarządu MZKS 
„ALIT” Ożarów.

– Istotą rozwoju dyscypliny, jaką jest piłka nożna, 
jest rywalizacja o jak najlepsze rezultaty, i to nie 
tylko na boisku. U podstaw dobrego wyniku leżą: 
ciężka, rzetelna praca trenerów i piłkarzy, czas 
poświęcony na rozwój osobisty zawodników 
i sztabu szkoleniowego, a takża środki materialne 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, 
przeznaczane m.in. na szkolenie dzieci i  mło-
dzieży, transport na zawody sportowe czy zakup 
sprzętu sportowego. Niestety sprzęt sportowy 
(np. piłki, stroje piłkarskie, dresy) wskutek systema-
tycznego użytkowania ulega zniszczeniu, w związku 
z powyższym rokrocznie musimy uzupełniać braki, 
aby nasi podopieczni mogli realizować sportowe 
pasje – dodaje Paweł Rybus, wiceprezes zarządu 
MZKS „ALIT” Ożarów do spraw szkoleniowych.

Przy skromnym budżecie jest to trudne zadanie, 
dlatego Fundacja Stefczyka zdecydowała o wspar-
ciu działań klubu.
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Przedstawiamy kolejnych laureatów XV edycji Konkursu Stypendialnego,  
organizowanego przez Kasę Stefczyka, którego partnerem jest Stowarzysze-
nie Krzewienia Edukacji Finansowej, a fundatorem Fundacja im. Franciszka 
Stefczyka. Przyznajemy stypendia nie tylko za wysokie oceny, lecz także 
za aktywność w obszarze sportu, sztuki, nauki oraz za działalność chary-
tatywną lub na rzecz lokalnej społeczności. Młodzi, zdolni ludzie otrzymu-
ją wsparcie w postaci comiesięcznego stypendium.

Nasi stypendyści

 Agata Brol otrzymała dyplom stypendysty w placówce Kasy 
Stefczyka mieszczącej się przy al. Najświętszej Maryi Panny 13 
w Częstochowie.
Pani Agata to uczennica 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego 
w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich 
Górach, na kierunku biologiczno-chemicznym. Poza tym uczęszcza 
do 6 klasy Szkoły Muzycznej. Zajęła m.in. II miejsce w VIII Konkursie 
Młodych Talentów – klasa gitary oraz I miejsce w Szkolnym Konkursie 
Recytatorskim Poezji i Prozy. Mama w uzasadnieniu wniosku 
stypendialnego napisała: „Ubiegam się o stypendium dla córki Agaty, 
żeby pomóc jej w dalszym rozwoju zdolności edukacyjnych (aby mogła 
dobrze przygotować się do konkursów i olimpiad w szkole) oraz zdolności 
muzycznych (gra na pianinie i gitarze w szkole muzycznej). Ważne 
jest również, aby poprzez wolontariat kształtowała swoją osobowość 
i postawę moralną i patriotyczną”.

 Aleksandra Łoś otrzymała dyplom stypendysty w placówce Kasy 
Stefczyka mieszczącej się przy al. Tadeusza Rejtana 51 w Rzeszowie.
Jej pasją od najmłodszych lat są szybowce. Nie zdecydowała się jednak  
na karierę pilota cywilnego, ponieważ poczuła powołanie do bycia 
lekarzem, do ratowania ludzkiego życia. Dzisiaj jest studentką  
na czwartym roku medycyny. Oprócz nauki aktywnie udziela się w kołach 
naukowych, ogólnopolskich konferencjach, badaniach naukowych 
prowadzonych na uczelni, a także Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. 
Stypendium przeznaczy na dodatkowe materiały medyczne, które 
pomogą poszerzyć wiedzę o chorobach. „Może nie będę jak dr House,  
ale dążę do tego, żeby wiedzieć, jak pomóc, gdy pacjent jest w potrzebie”. 
Pani Aleksandra wsparcie finansowe chciałaby również przeznaczyć 
na kursy językowe, aby likwidować bariery w porozumiewaniu się 
z pacjentami obcojęzycznymi. 
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 Szymon Jarosz otrzymał 
dyplom stypendysty 
w placówce Kasy Stefczyka 
mieszczącej się przy 
ul. Rynek Główny 18 
w Oświęcimiu.
Pan Szymon jest studentem 
pierwszego roku studiów 
drugiego stopnia na kierunku 
rachunkowość i controlling 
na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie. 
Jest czynnym członkiem 
Koła Naukowego Analizy 
Danych działającego 
przy Katedrze Statystyki, 
Katedrze Ekonometrii 
i Badań Operacyjnych oraz 
Katedrze Analizy Rynku 
i Badań Marketingowych, 
w którym pełni 
funkcję wiceprezesa 
ds. merytorycznych. 
Zaangażowanie 
w działalność naukową 
przyczyniło się do tego, 
że Pan Szymon jest 
koordynatorem i członkiem 
zespołów w kilku pracach 
badawczych. Bierze również 
czynny udział w wielu 
konferencjach naukowych 
jako uczestnik, a także jako 
wykładowca.

 Tymoteusz Typrowicz 
otrzymał dyplom 
stypendysty w placówce 
Kasy Stefczyka mieszczącej 
się przy ul. Długiej 65 
w Krakowie. Dyplom wręczył 
mu jej kierownik Piotr 
Nykiel. 
Pan Tymoteusz pochodzi 
z Rzeszowa. W Krakowie 
mieszka od 6 lat. Ukończył 
V Liceum Ogólnokształcące 
im. Augusta Witkowskiego 
w Krakowie, które 
wielokrotnie reprezentował 
na różnych olimpiadach 
i konkursach. Był finalistą 
olimpiady chemicznej, 
laureatem konkursu prac 
młodych naukowców Unii 
Europejskiej. Udzielał 
się jako wolontariusz, 
pomagając uchodźcom 
z Ukrainy. Obecnie jest 
studentem drugiego 
roku Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Studiuje 
medycynę i w przyszłości 
chce zostać kardiologiem 
lub gastroenterologiem. 
Obecnie, mimo bardzo 
wielu zajęć na uczelni 
i poza nią, pracuje także 
jako przedstawiciel w firmie 
farmaceutycznej.
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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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W  trosce o  utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z  chęci infor-
mowania Członków o  bieżącej sytuacji w  Kasie Stefczyka oraz zgod-
nie z  przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Spółdzielczej  
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka przedsta-
wia informację dotyczącą działań Zarządu Kasy w styczniu 2023 roku.

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie

STYCZEŃ 2023
W styczniu posiedzenia Zarządu Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredy-
towej im. Franciszka Stefczyka odbyły 
się pięć razy:
– 3 stycznia, 
– 10 stycznia, 
– 17 stycznia, 
– 24 stycznia, 
– 31 stycznia. 
Przedmiotem posiedzeń było m.in.:
1. Przedstawienie aktualnych statystyk 

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

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

a) Sytuacji w placówkach sprzedażowych 
z uwzględnieniem aspektu dotyczącego 
budowania i umacniania więzi człon-
kowskiej, a także jeszcze lepszego re-
agowania na potrzeby Członków Kasy:

b) Działań marketingowych i inicjatyw z za-
kresu działalności społecznej i oświa-
towo-kulturalnej oraz współdziałania 
w tym celu z organizacjami społecznymi, 
np. dofinansowanie przez Fundację Stef-
czyka następujących inicjatyw:

•	 25.	Wenta	Dobroczynna	w	Olsztynie –	
zbiórka pieniędzy dla niepełnospraw-
nych dzieci;

•	 wsparcie	Pawła	Tarnowskiego	w	zaku-
pie sprzętu sportowego oraz opłaceniu 
udziału w zawodach odbywających się za 
granicą oraz sfinansowaniu treningów.

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

tych wzorów następujących druków:
 Dzasady przetwarzania danych osobo-
wych posiadaczy i użytkowników kart 
płatniczych SKOK, 
 Dumowa lokaty skokowej, 
 Dumowa lokaty terminowej odna- 
wialnej,

 Dumowa lokaty skokowej Plus, 
 Dumowa lokaty rentierskiej,
 Dumowa lokaty systematycznego 
oszczędzania, 
 Dumowa lokaty terminowej zwykłej, 
 Dumowa lokaty terminowej udziałowej, 
 Doświadczenie o rezydencji podatkowej 
posiadacza rachunku indywidualnego, 
 Doświadczenie (PEP) dotyczące zajmo-
wania eksponowanego stanowiska 
politycznego, bycia członkiem rodziny 
(osoba pozostająca we wspólnym po-
życiu) lub bliskim współpracownikiem 
osoby zajmującej eksponowane stano-
wisko polityczne, 
 Doświadczenie (PEP) – aktualizacja da-
nych dotyczących zajmowania ekspono-
wanego stanowiska politycznego, bycia 
członkiem rodziny (osoba pozostająca 
we wspólnym pożyciu) lub bliskim 
współpracownikiem osoby zajmującej 
eksponowane stanowisko polityczne, 
 Ddeklaracja członkowska, 
 Ddeklaracja członkowska SKEF członka 
wspierającego (osoba fizyczna), 
 Ddyspozycja na wypadek śmierci, 
 Dodwołanie dyspozycji na wypadek 
śmierci, 
 Doświadczenie o aktualizacji danych 
osobowych, 
 Doświadczenie dotyczące wniesienia 
ponadobowiązkowych udziałów, 
 Dszczegółowe warunki dla lokat termino- 
wych zawieranych z wykorzystaniem usłu- 
gi bankowości elektronicznej Kasy Stef- 
czyka dla posiadaczy rachunku Tandem, 
 D szczegółowe warunki dla lokat termi-
nowych zawieranych z wykorzystaniem 
usługi bankowości elektronicznej Kasy 
Stefczyka,
 Dumowa o prowadzenie lokaty termino-
wej związanej z działalnością gospodar-
czą z oprocentowaniem stałym, 
 Dumowa o prowadzenie lokaty ter-
minowej związanej z działalnością 

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). 

gospodarczą z oprocentowaniem 
zmiennym;

b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i  parametrów następujących 
produktów: 
 DPożyczka Super VIP, 
 DSzybka Pożyczka Odnawialna, 
 DKredyt Hipoteczny Super VIP, 
 DKredyt Hipoteczny, 
 DKredyt Konsolidacyjno-Hipoteczny, 
 DKredyt Wysokokwotowy, 
 DPożyczka Hipoteczna; 

c) zmiany Tabeli Prowizji i Opłat dla pro-
wadzonych rachunków płatniczych; 

d) wyciągu z Tabeli Prowizji i Opłat dla 
prowadzonych rachunków płatniczych 
dla IKS Classic; 

e) powołania Rzecznika Praw Pracow- 
ników; 

f) zatwierdzenia dokumentacji i procedur 
regulujących pracę w Kasie Stefczyka: 
Standardy dokumentacji kredytowej 
w Kasie Stefczyka – wyd. XXVIII oraz 
XXIX; Metodyki analizy zdolności 
kredytowej i weryfikacji dokumentacji 
kredytowej Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka – wyd. XLI oraz XLII; Meto-
dologia kredytów detalicznych – Za-
sady udzielania pożyczek i kredytów 
detalicznych w Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka – wyd. XXIV oraz XXV; 
PR11.05/02 Instrukcja ogólna zasad bez-
piecznej pracy w lokalizacjach – wyd. XII; 
doprecyzowanie zasad postępowania 
w przypadku sytuacji awaryjnej, tj. gdy 
wartości pieniężne w placówce Kasy 
Stefczyka przekroczą kwotę odpowia-
dającą sumie ubezpieczenia gotówki; 

g) zatwierdzenie przeniesienia placówki 
partnerskiej mieszczącej się w Biskupcu 
przy ul. Zygmunta Krasińskiego 2 do no-
wej siedziby znajdującej się w Biskupcu 
przy ul. Przeskok 2/3.
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Szukanie oszczędności przy planowaniu 
budżetów jednostek samorządowych 

zwykle oznacza przesuwanie środków z  jed-
nej inwestycji na drugą, bardziej potrzebną 
mieszkańcom. Wojna na Ukrainie jeszcze 
bardziej nadszarpnęła możliwości samorządów, bo chociażby ko-
nieczność udzielenia pomocy uchodźcom wojennym czy stawianie 
czoła inflacji skutecznie zburzyły dotychczasowe modele wydatkowe. 
Dlatego JST-y planując budżet, coraz częściej rewidują swoją politykę 
ubezpieczeniową i korzystają z oferty TUW-ów.

TUW-y są wolne od konieczności osiągnięcia zysku, który za-
dowoliłby akcjonariuszy – jak jest w przypadku towarzystw dzia-
łających w  formie spółki akcyjnej. Brak wymogu osiągnięcia 
odpowiedniego zysku wpływa natomiast na kalkulację składki, 
która w TUW-ie ma wystarczyć na pokrycie kosztów odszkodowań 
i świadczeń oraz kosztów związanych z działalnością zakładu, ta-
kich jak likwidacja szkód czy koszty administracyjne. Pomija się 
więc tutaj zysk, który – jeżeli zostanie wypracowany – i tak zostaje 
w TUW-ie. Poza tym na wysokość składki wpływa także brak kosz-

tów związanych z  reasekuracją, czyli prze-
rzucaniem części ryzyka, jakie komercyjny 
zakład ubezpieczeniowy za opłatą przenosi 
na inną instytucję finansową.

Samorządy coraz częściej pochylają się nad 
rozwiązaniem założenia własnego towarzystwa ubezpieczeń wza-
jemnych, w którym ubezpieczony będzie sam samorząd oraz jednost-
ki mu podległe. Konsoliduje to jego podmioty w  jednym zakładzie 
ubezpieczeniowym, co z kolei przekłada się na możliwość pełnej kon-
troli nad wydatkami związanymi z  ubezpieczeniami oraz nad wła-
ściwym zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Dzięki temu obniża się 
nie tylko wydatki związane z obsługą ubezpieczeń, ale także unika 
dublowania ubezpieczeń w ramach samorządu. Ważne jest również, 
że taki samorządowy TUW może z  łatwością pozyskiwać dodatko-
we środki z funduszu prewencyjnego, który jest tworzony na poczet  
finansowania działań mających zapobiegać powstawaniu szkód. 
Fundusz taki tworzony jest z  1% wpłaconych składek – a  to są  
niemałe kwoty, którymi można sfinansować np. zabezpieczenie  
posiadanego majątku.

Oferta TUW-ów to oszczędności dla samorządowych budżetów
Ustalanie wydatków budżetowych w  jednostkach samorządów terytorialnych zawsze 
wiązało się z dużymi dylematami, przed jakimi musieli stanąć włodarze gmin. W ostatnim 
czasie, najpierw za sprawą pandemii koronawirusa, a teraz wojny na Ukrainie, zadanie 
to okazało się jeszcze większym wyzwaniem. Wiele samorządów zaczęło więc weryfikować 
swoją politykę w  kwestii ubezpieczeń i  skorzystało z  oferty TUW-ów (towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych).
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Możliwe, że my 
szukamy Ciebie 

Szukasz pracy? 

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

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

U nas możesz:

 Î zyskać stabilne zatrudnienie 
na umowę o pracę

 Î pracować w stałych godzinach 
i mieć wolne weekendy

 Î otrzymywać stałe wynagrodzenie 
+ atrakcyjne premie miesięczne

 Î wygrywać nagrody w konkursach 
sprzedażowych

 Î rozwijać się dzięki szkoleniom oraz 
przejrzystej ścieżce awansu

 Î uczestniczyć w życiu organizacji 
podczas wyjazdów integracyjnych

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

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

Stefczyk Finanse partnerem

 #PracujwStefczyku



Kasa Stefczyka Online
Sprawdź nową aplikację mobilną

Zarządzaj swoimi finansami prościej  
i szybciej niż zwykle

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

Aplikację Kasa Stefczyka Online można ściągnąć 
z Google Play lub App Store.

Karta oznacza debetową, zbliżeniową kartę płatniczą.

•    Błyskawicznie sprawdzaj stan konta oraz historię płatności  

•    Łatwo wykonuj zlecenia przelewów, w tym zlecenia  
do odbiorców zdefiniowanych

•    Swobodnie zarządzaj swoimi kartami i sposobami płatności  

•    Szybko i bezpłatnie autoryzuj wszystkie dyspozycje  
za pomocą kodu PIN

#18225 STEFCZYK Aplikacja mobilna CS 213 mały prasa 205 x290+3 [DS].indd   1 16.02.2023   13:30:57
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Kasa Stefczyka Online
Sprawdź nową aplikację mobilną

Zarządzaj swoimi finansami prościej  
i szybciej niż zwykle

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

Aplikację Kasa Stefczyka Online można ściągnąć 
z Google Play lub App Store.

Karta oznacza debetową, zbliżeniową kartę płatniczą.

•    Błyskawicznie sprawdzaj stan konta oraz historię płatności  

•    Łatwo wykonuj zlecenia przelewów, w tym zlecenia  
do odbiorców zdefiniowanych

•    Swobodnie zarządzaj swoimi kartami i sposobami płatności  

•    Szybko i bezpłatnie autoryzuj wszystkie dyspozycje  
za pomocą kodu PIN

#18225 STEFCZYK Aplikacja mobilna CS 213 mały prasa 205 x290+3 [DS].indd   1 16.02.2023   13:30:57

Sport jest szczególną dziedziną, w której możemy nie tylko rozwijać ta-
lenty i pokonywać swoje słabości, lecz także przekazywać ważne war-
tości oraz dostarczać emocjonującej rozrywki kibicom. Dlatego Kasa 
Stefczyka wraz z Fundacją Stefczyka angażują się w promocję sporto-
wych inicjatyw oraz wsparcie utalentowanych zawodników. Przed nami 
kolejny rok współpracy z Pawłem Tarnowskim, utalentowanym żegla-
rzem, windsurferem i  kitesurferem, ambasadorem PGE Sailing Team  
Poland, który swoją postawą uczy, że ciężka praca przynosi dobre owoce.

W ytrwałość, pracowitość i dążenie do realizacji celów to wartości, 
które warto wspierać. Wszystkie te cechy niewątpliwie posiada 

Paweł Tarnowski, a Kasa Stefczyka i Fundacja Stefczyka od wielu lat 
z dumą wspierają rozwój jego sportowego talentu. Dzięki tej współ-
pracy młody sportowiec miał szansę podjąć regularne treningi i roz-
winąć swój talent. Warto wiedzieć, że Kasa Stefczyka jest pierwszą 
instytucją, z którą windsurfer podpisał umowę sponsorską. 

Paweł Tarnowski od 2013 r. należy do polskiej reprezentacji senio-
rów w żeglarstwie, a na swoim koncie ma liczne sukcesy, np. srebro 
w klasie RS:X w Pucharze Świata ISAF 2014, tytuł mistrza Europy 
i świata juniorów 2011 i 2012, mistrzostwo Polski seniorów RS:X 
i  juniorów FORMULA 2012 czy złote medale podczas mistrzostw 
Europy w żeglarstwie w klasie RS:X w Mondello na Sycylii w 2015 r. 
(regaty Pucharu Świata ISAF, uznawane w środowisku żeglarstwa 
olimpijskiego za najważniejsze i najtrudniejsze) oraz w 2017 r. w zawo-
dach Pucharu Świata w Japonii w tej samej klasie. Z kolei w 2019 r. 
Paweł zajął 1. miejsce w mistrzostwach Polski w Gdyni. Tarnowski 
wywalczył także złoty medal w Pucharze Świata w japońskim mieście 
Gamagori w 2017 r. Wystartowało wtedy aż 253 żeglarzy z 38 krajów, 
którzy ścigali się w 8 klasach, co tym bardziej podkreśla, że jest on 
sportowcem najwyższej klasy.

Osoby śledzące sportową karierę Pawła Tarnowskiego z pewnością 
wiedzą także, że wystąpił w rywalizacji w ramach nowej olimpijskiej 
klasy windsurfingowej iQFOiL, a w minionym sezonie odniósł suk-
cesy. Tarnowski w mistrzostwach świata zajął znakomite 7. miejsce, 
a w zawodach iQFOiL Class International Games na Azorach (grudzień 
2022) uplasował się na drugim miejscu i zdobył srebrny medalem.

Sportowiec jest często wyróżniany za swoje osiągnięcia. Podczas 
Sopockiej Gali Sportu otrzymał tytuł Młodzieżowego Sportowca za 
dokonania w 2010, 2011 oraz 2013 roku. Na Pomorskiej Gali Żeglar-
stwa w 2013 r. otrzymał tytuł Młodzieżowego Sportowca Roku, zaś 
w 2016 r. tytuł najlepszego sportowca Sopotu.

Kasa Stefczyka i Fundacja Stefczyka bardzo cenią współpracę 
z młodym pokoleniem sportowców, czego przykładem jest właśnie 

Paweł Tarnowski. Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą mu 
nowe sukcesy i dodadzą wiatru w żagle. Najbliższe wielkie wyzwa-
nie, przed którym stanie Tarnowski, to letnie igrzyska olimpijskie 
w 2024 r. w Paryżu. Powodzenia!

Kasa Stefczyka
i Fundacja Stefczyka 
ponownie wesprą sportowe 
wysiłki Pawła Tarnowskiego

FO
T.

 A
R

CH
IW

U
M

 P
R

Y
W

AT
N

E 
P.

 T
A

R
N

O
W

SK
IE

G
O



 OFERTA

WWW.KASASTEFCZYKA.PLCZAS STEFCZYKA16

W ielki Post to okres pokuty przygotowujący 
wiernych do przeżycia najważniejszych 

dla chrześcijan świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego. Wiele osób w  tym czasie odwiedza 
świątynie i bierze udział w nabożeństwach 
lub podejmuje post. Często ludzie rezygnują 
z  jedzenia słodyczy lub nie wydają swojego 
kieszonkowego. Działania te mają uwrażli-
wić wiernych na głębokie przeżycie radości 
ze zmartwychwstania. W  tym roku swoje 

postanowienia warto wzbogacić o  aspekt 
finansowy – pamiętajmy, że każda okazja jest 
dobra, by uważniej przyjrzeć się wydatkom 
i rozpocząć przemyślane oszczędzanie.

Na rynku istnieją różne rozwiązania poma-
gające w oszczędzaniu. Ciekawą propozycją 
na odkładanie drobnych sum pieniędzy jest 
Rachunek Oszczędnościowy Moja Skar-
bonka. Jego działanie jest proste i nie wymaga 
z  naszej strony zaangażowania. Wystarczy 

otworzyć taki rachunek, aby przy każdym 
przelewie, płatności kartą lub wypłacie gotówki 
z bankomatu środki automatycznie zasilały 
naszą Skarbonkę. Kasa Stefczyka przewidziała 
również możliwość oszczędzania dla bliskiej 
osoby za pomocą funkcjonalności do rachunku 
płatniczego – Twoja Skarbonka. Pozwala ona 
gromadzić pieniądze, ale na rachunku płat-
niczym w  Kasie wybranej przez nas osoby. 
Zarówno Rachunek Oszczędnościowy Moja 

Każdy z  nas wie, jak trudna bywa czasem zmiana przyzwyczajeń. 
Nieoceniona okazuje się jednak wielkopostna tradycja podejmowania 
wyrzeczeń i  robienia postanowień, która nie tylko pomoże nam  
w rozwoju duchowym, lecz także pozytywnie wpłynie na stan naszego 
portfela. Z pomocą swoim Klientom przychodzi Kasa Stefczyka, która 
oferuje wiele możliwości oszczędzania.

Oszczędzaj z Kasą Stefczyka. 
Wykorzystaj Wielki Post
do zmiany swoich nawyków!
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Załóż 

OSZCZĘDNOŚCI

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)

Lokata 8% w skali roku 
Załóż przez telefon!

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

w aplikacji mobilnej Kasa Stefczyka Online
Lokata Mobilna na nowe środki

Skarbonka, jak i funkcjonalność Twoja Skar-
bonka można założyć samodzielnie w usłudze 
bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka lub 
osobiście podczas wizyty w placówce Kasy 
Stefczyka. Stałe oprocentowanie promocyjne 
Rachunku Oszczędnościowego Moja Skar-
bonka w wysokości 7,00% w skali roku obo-
wiązuje przez okres 6 miesięcy od założenia 
rachunku do kwoty 5000 zł. Po tym czasie 
i powyżej tej kwoty obowiązuje oprocentowa-
nie zmienne w wysokości 3,51% w skali roku.

Warto zwrócić uwagę na propozycję dla 
użytkowników aplikacji mobilnej Kasa Stef-
czyka Online. Po zalogowaniu do aplikacji 
mamy możliwość założenia Lokaty Mobilnej 
na 6 miesięcy z atrakcyjnym oprocentowaniem 
7,5% w skali roku, na środki w wysokości od 
1 tys. zł do 50 tys. zł. Jeśli przelewamy na swoje 
konto w Kasie nowe środki, możemy skorzy-
stać z oferty trzymiesięcznej Lokaty Mobil-
nej na nowe środki, której oprocentowanie 
wynosi aż 8% w skali roku. Możemy na takich 
warunkach ulokować od 1 tys. zł do 50 tys. zł. 
Warto pamiętać, że można założyć jedną lokatę 
danego rodzaju. Jak poruszać się po aplikacji 
mobilnej, dowiemy się z Instrukcji Użytkow-
nika Aplikacji Mobilnej dostępnej na stronie 
www.kasastefczyka.pl/instrukcja.

Osoby zainteresowane długofalowym 
oszczędzaniem z pewnością zainteresują się 
Lokatą Skokową i  Lokatą Skokową Plus, 
które cechuje oprocentowanie progresywne 

wzrastające odpowiednio co  miesiąc lub 
co kwartał, nawet do 10% (Lokata Skokowa) 
i  11% w  skali roku w  przypadku Lokaty 
Skokowej Plus. Decyduje tu prosta zasada: 
im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. 
Nie ma także progów minimalnej lub maksy-
malnej kwoty – możesz wpłacić tyle środków, 
ile aktualnie chcesz. Klienci mogą zatem zdecy-
dować, z której propozycji skorzystać: 12 mie-
sięcy oszczędzania na Lokacie Skokowej z mie-
sięczną kapitalizacją odsetek oraz 24 miesiące 
oszczędzania na Lokacie Skokowej Plus z kwar-
talną kapitalizacją odsetek. Wypłata środków 
możliwa jest po każdym pełnym okresie kapi-
talizacji, a po zakończeniu lokaty zostaje ona 
odnowiona automatycznie na analogiczny 
okres, z oprocentowaniem z bieżącej oferty 
Kasy na dany dzień.

W Kasie Stefczyka dostępna jest cała gama 
depozytów, m.in. Lokaty i e-Lokaty terminowe, 
Lokaty i e-Lokaty na nowe środki czy Rachunek 
Oszczędnościowy KSO. Szczegóły oprocento-
wania i  terminy okresów trwania poszcze-
gólnych lokat znajdują się w Cenniku Lokat, 
dostępnym w placówkach Kasy lub na stronie 
www.kasastefczyka.pl. Tam też można uzyskać 
szczegółowe informacje na temat warunków 
skorzystania z poszczególnych produktów.

Lokata Mobilna oraz Lokata Mobilna na 
nowe środki dostępne są wyłącznie dla użyt-
kowników aplikacji mobilnej Kasa Stefczyka 
Online. Konto oznacza rachunek płatniczy. 

Nowe środki stanowią różnicę wynikającą 
z porównania salda wszystkich rachunków 
Klienta w Kasie w dniu zakładania lokaty z ich 
saldem na koniec 10. dnia poprzedniego mie-
siąca. Nadwyżkę salda można ulokować na 
Lokacie na nowe środki / e-Lokacie na nowe 
środki / Lokacie Mobilnej na nowe środki. Karta 
oznacza zbliżeniową, debetową kartę płatniczą. 
Dla każdego z okresów trwania Lokaty na nowe 
środki i e-Lokaty na nowe środki dostępny jest 
maksymalny limit w wysokości 200 000 PLN. 
Łączne saldo Lokat na nowe środki, e-Lokat 
na nowe środki oraz Lokaty Mobilnej na nowe 
środki nie może przekroczyć 1 000 000 PLN. 
W ramach łącznego salda Lokat na nowe środki 
oraz e-Lokat na nowe środki można założyć 
więcej niż jedną lokatę. Jeden Członek Kasy 
może posiadać jedną aktywną Lokatę Mobilną 
oraz jedną aktywną Lokatę Mobilną na nowe 
środki.

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

pytania w godzinach otwarcia biur. Po-
niżej przedstawiamy dane kontaktowe 
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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J ózef Stanisław Kosacki urodził się 21 kwietnia 1909 r. w Łapach 
na Podlasiu. W 1928 r., po ukończeniu Liceum im. Henryka Sien-

kiewicza w Częstochowie, wstąpił na Wydział Elektryczny Politech-
niki Warszawskiej, w roku 1933 uzyskał dyplom inżyniera elektryka. 
Po studiach odbył szkolenie wojskowe w  Szkole Podchorążych Re-
zerwy Saperów w  Modlinie i  praktyki jako plutonowy podchorąży 
w Batalionie Elektrotechnicznym w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Na stopień podporucznika został mianowany 1 stycznia 1936 r. Pra-
cę zawodową rozpoczął dwa lata wcześniej w Państwowym Instytu-
cie Telekomunikacyjnym w  Warszawie na  stanowisku kierownika 
Działu Wzmacniaków Telefonicznych, gdzie pracował do wybuchu 
wojny. 4 września 1939 r. został przydzielony do Grupy Technicznej 
w  Oddziale Specjalnym Łączności. Grupa ta podczas obrony War-
szawy uruchomiła uszkodzoną przez Niemców radiostację Roz-
głośni Polskiego Radia Warszawa II, przez którą do ostatnich chwil 
obrony miasta przemawiał prezydent miasta Stefan Starzyński.  
Po opuszczeniu Warszawy Kosacki został internowany wraz z  jed-
nostką wojskową na Węgrzech. W  grudniu 1939  r. uciekł z  obozu 
i przedarł się przez Włochy do Paryża. Tam zgłosił się do Wojska Pol-
skiego we Francji. Po upadku Francji udał się do Wielkiej Brytanii.

ZNAJDZIE KAŻDEGO PENSA
W Polsce przed wybuchem II wojny światowej kpt. inż. Tadeusz Lisicki 
z Biura Badań Technicznych Wojsk Łączności opracował prototyp elek-
trycznego wykrywacza min, którego nie zdążono jednak przetestować 
i wdrożyć. 3 kwietnia 1941 r. miał miejsce wypadek, który bardzo poru-
szył por. Kosackiego i miał istotny wpływ na powstanie wykrywacza. 
Na plaży koło Arbroath w Szkocji rotmistrz Stanisław Górski i kapral 
Stanisław Stasiak z 14. pułku ułanów zginęli na polu minowym. Kolejne 
trzy miesiące doświadczeń, prób i udoskonaleń doprowadziły do osta-
tecznego prototypu wykrywacza min. W pracach tych pomagał Kosac-
kiemu plutonowy Andrzejem Garboś. W tym czasie władze brytyjskie 
ogłosiły konkurs na elektryczny wykrywacz min. Polska konstrukcja 
była jedną z siedmiu rozwiązań zgłoszonych do konkursu. Jednym 
z zadań mających pokazać działanie przedstawianych urządzeń było 
zebranie rozsypanych na trawniku monet jednopensowych. Wykrywacz 
polskiej konstrukcji okazał się najlepszy: w najkrótszym czasie udało 
się zebrać wszystkie rozsypane monety. Podjęto decyzję o skierowaniu 
polskiego wykrywacza do seryjnej produkcji pod nazwą: „Mine Detek-
tor Polish Mark 1”. Wykrywacz nie został opatentowany: twórca nie-
odpłatnie przekazał projekt Brytyjczykom. Po raz pierwszy na szerszą 
skalę polską konstrukcję wykorzystano w 1942 r. w czasie bitwy pod  
El Alamein. Dzięki użyciu 500 urządzeń wojska brytyjskie błyskawicz-
nie wykonały przejścia w niemieckich polach minowych i obeszły  
pozycję przeciwnika. Wynalazek Polaków stosowany był z powodze-
niem w wielu armiach świata aż do lat 90. minionego wieku.

MIĘDZY ATOMEM A ZNACZKAMI
Po zakończeniu wojny, po długim oczekiwaniu, Kosackiemu udało się 
powrócić do kraju 22 kwietnia 1947 r. Ogromną rolę w tej decyzji odegrał 

jego bliski kolega, prof. Janusz Groszkowski, który za punkt honoru 
postawił sobie ściągnięcie do kraju wybitnego naukowca i wynalazcy. 
Po repatriacji J. Kosacki powrócił do przedwojennego miejsca pracy – 
Państwowego Instytutu Telekomunikacji na to samo stanowisko: kie-
rownika Działu Wzmacniaków, a po reorganizacji pracował w Przemy-
słowym Instytucie Telekomunikacyjnym na stanowisku kierownika 
Zakładu Transmisji Przewodowej. W 1955 r. uzyskał stopień naukowy 
docenta. Od 1956 r. do przejścia na emeryturę (1976 r.) pracował w Insty-
tucie Badań Jądrowych (początkowo w Warszawie, następnie w Świerku 
koło Otwocka) na stanowisku kierownika Działu Elektroniki. Kierował 
tam wówczas bardzo nowatorskimi pracami, m.in. nad wielokanało-
wymi analizatorami amplitudy i czasu. W 1957 r. został jednocześnie 
powołany na stanowisko kierownika Katedry Urządzeń Łączności Prze-
wodowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W styczniu 
1964 r. został profesorem nadzwyczajnym w tej uczelni.

Po przejściu na emeryturę odnalazł więcej wolnego czasu, który 
mógł poświęcić rodzinie oraz swojemu hobby: filatelistyce, był aktyw-
nym działaczem Polskiego Związku Filatelistów. Zmarł po długiej, 
ciężkiej chorobie 26 kwietnia 1990 r. Został pochowany z pełnymi 
honorami wojskowymi na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

MACIEJ BOGDANOWICZ

Projekt Kosackiego stał się jedną z  tych technologii, które dały aliantom 
przewagę jakościową nad Niemcami. Przyczynił się więc do pokonania 
III Rzeszy, podobnie jak prace innych polskich naukowców, na przykład nad 
rozszyfrowaniem Enigmy, niemieckiej maszyny kodującej. Polski wykry-
wacz min służył armiom świata jeszcze wiele lat po II wojnie światowej.

Uratował tysiące żołnierzy
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Kalendarium – marzecKalendarium – marzec

26 marca 1908 – pierwsze tramwa-
je elektryczne na ulicach Warsza-
wy. Początki komunikacji miejskiej 
w Warszawie sięgają 1822, kiedy to na 
jej ulicach pojawiły się konne omnibu-
sy. W 1866 uruchomiono w stolicy ko-
lej konną, łączącą warszawskie dworce 
kolejowe. Piętnaście lat później z placu 
Muranowskiego w kierunku Rogatek 
Mokotowskich ruszyła pierwsza linia 
miejskich tramwajów konnych. Uru-
chomienie tramwajów elektrycznych 
było możliwe dzięki wybudowaniu 
w latach 1906–1907 elektrowni oraz 
zajezdni na Woli, Muranowie i Mo-
kotowie. 26  marca  1908 nastąpiło 
uroczyste otwarcie pierwszej linii 
tramwaju elektrycznego. Najpierw 
w kościele Najświętszej Marii Panny 
na Nowym Mieście odbyła się msza, 
której przewodniczył proboszcz 
miejscowej parafii ksiądz Skarżyński. 
Na uroczystości byli obecni: prezy-
dent Wiktor Litwiński, pracownicy 
magistratu oraz tramwajów. Po mszy 
i odśpiewaniu Te Deum wyruszono 
na plac Krasińskich, gdzie ks. Skar-
żyński poświęcił wagony. O godzinie 
9:35 wagon o numerze 61 prowadzony 
przez inżyniera Boulangera wyruszył 
w stronę Rogatek Mokotowskich. Do-
tarł tam po 25 minutach jazdy, a na za-
kończenie uroczystości zrobiono jesz-
cze pamiątkową fotografię. Zawrotna 
prędkość 16 km na godzinę wywołała 
niemałą panikę wśród mieszkańców 
Warszawy. Wagon miał 24  miejsca 
siedzące i 16 stojących. Ogrzewały go 
cztery piecyki elektryczne, a oświetle-
nie stanowiły trzy żyrandole z ozdob-
nymi kinkietami. Kursy ostatniego 
tramwaju konnego zostały zawieszone 
w Warszawie w czasie pierwszej woj-
ny światowej, a elektryczne tramwaje 
służą warszawiakom aż do dzisiaj.
Źródło: muzhp.pl/BW 
Na zdjęciu: pierwsze tramwaje elek-
tryczne na warszawskim placu Ban-
kowym na pocztówce z 1908

1 marca 1933 – 90 lat temu odda-
no do użytku magistralę węglową 
łączącą Górny Śląsk z Gdynią. II RP 
zmagała się z problemem połączenia 
trzech odmiennych sieci kolejowych 
w jeden spójny system transportowo-
-logistyczny. Trakcje w byłym zaborze 
pruskim nie wymagały większych na-
praw, ale na ziemiach dawnego zaboru 
rosyjskiego i w Galicji sytuacja była fa-
talna, a gęstość połączeń była znacznie 
mniejsza niż na zachodzie odrodzone-
go państwa. Po 1918 ranga wielu linii 
kolejowych spadła, inne stały się po-
łączeniami o znaczeniu strategicznym. 
Po załamaniu kontaktów handlowych 
z bolszewicką Rosją polski przemysł 
coraz częściej był zdany na łaskę nie-
mieckich rynków zbytu. Słabość oraz 
uzależnienie krajowej gospodarki od 
kaprysu zachodnich sąsiadów ujawni-
ły wydarzenia 1925 roku, kiedy władze 
Republiki Weimarskiej wypowiedziały 
rządowi polskiemu wojnę celną. Strona 
niemiecka wstrzymała import polskie-
go węgla i obłożyła wysokim cłem inne 
produkty sprowadzane z II RP. Straty 
ponoszone w konflikcie ekonomicz-
nym z Niemcami znacząco wpłynęły 
na zmianę wektorów polskiej polityki 
gospodarczej. Nowymi odbiorcami 
śląskich kopalin zostały kraje skan-
dynawskie. Sprawny transport miała 
zapewnić budowana od 1926, przy wy-
datnej pomocy francuskiej, magistrala 
kolejowa. Nowoczesna inwestycja po-
łączyła kopalnie węgla kamiennego 
na Śląsku z portem morskim w Gdyni 
i stanowiła jeden z głównych symboli 
polskiej suwerenności gospodarczej. 
Środkowy odcinek trasy uroczyście 
otwarto 1 marca 1933 na stacji kole-
jowej Karsznice. Na normalny ruch 
obejmujący całą długość magistrali 
zezwolono cztery lata później.
Źródło: muzhp.pl
Na zdjęciu: magistrala węglowa (linia 
kolejowa nr 131) w okolicy węzła kole-
jowego Herby Nowe

2 marca 1875  – likwidacja Ko-
ścioła unickiego w  Królestwie 
Polskim. Władze rosyjskie przy-
zwyczajone były do dominacji nad 
Cerkwią. Niechęcią darzyły unitów: 
w ich oczach zdradzili oni prawdziwą, 
prawosławną wiarę. Represje po po-
wstaniu listopadowym doprowadziły 
do podpisania w 1839 przez większość 
unickich duchownych na Ziemiach 
Zabranych tzw. zjednoczenia z Cer-
kwią prawosławną. Oznaczało to ko-
niec unii w zachodnich guberniach. 
Po powstaniu styczniowym zaborcy 
rosyjscy przyjęli strategię karania, 
koncentrując się na szlachcie, a przede 
wszystkim na Kościele. Kasata prawie 
wszystkich klasztorów, liczne zsyłki 
na Syberię i ciężkie kary za niewiel-
kie wykroczenia dotknęły duchow-
nych rzymskokatolickich. Cięższych 
represji doświadczyli jednak unici, 
przynależący do diecezji chełmskiej, 
znajdującej się w Królestwie Polskim. 
Od dawna opierali się rusyfikacji. Gdy 
we wrześniu 1866 uwięziony i zesłany 
został bp Jan Kaliński, nowym rządcą 
diecezji został ks. Józef Wójcicki. Bez 
akceptacji Rzymu przez dwa lata pro-
wadził politykę korzystną dla swoich 
mocodawców, m.in. język polski za-
stąpił rosyjskim i sprowadził z Galicji 
księży ukraińskich sympatyzujących 
z  prawosławiem. W  1871 diecezję 
otrzymał ks. Marceli Popiel z Galicji. 
Lud protestował przeciw jego po-
stanowieniom. Interweniujący na 
Podlasiu Kozacy zabili kilkunastu 
wiernych. Tysiące trafiło do więzień. 
Papież Pius IX stanął w ich obronie 
w encyklice z 1874, co przyspieszyło 
nieunikniony koniec: 2 marca 1875 
ks. Popiel podpisał prośbę o przyłą-
czenie administrowanego przez siebie 
biskupstwa do prawosławnej diecezji 
warszawskiej.
Źródło: muzhp.pl/MAS
Na zdjęciu: męczennicy z Pratulina, ob-
raz Walerego Eljasza-Radzikowskiego
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W łódzkich zakładach przemysłu lekkie-
go pracowało w  sumie około 130 tys. 

osób. Ponad 90 tys. stanowiły kobiety. Ich 
wynagrodzenia były przeciętnie niższe od 
średniej krajowej o  ponad 20%. Rządy PRL 
z  założenia traktowały przemysł lekki jako 
mniej ważny dla gospodarki narodowej. Tym-
czasem w fabrykach tej branży nie tylko płace 
były gorsze, ale i  warunki pracy z  minionych 
epok. Maszyny w dużej części pochodziły na-
wet sprzed I wojny światowej, czyli takie, jak 
opisane przez Reymonta w „Ziemi obiecanej”. 
W nieremontowanych i wyniszczonych przez 
wojny XIX-wiecznych fabrykach brakowało 
prysznicy i jadalni, przez co włókniarki często 
posiłki spożywały przy maszynach, których 
nie można było zatrzymać, bo spowodowało-
by to zmniejszenie zaplanowanej produkcji. 
Tak wyśrubowane były bowiem normy wydaj-
ności pracy.

Wspomnienia jednej z  łódzkich włókniarek 
znalazły się w  pracy wydanej przez IPN „Po-
spolite ruszenie”. Maria Filipowicz opowie-
działa: „Moja mama wychowywała samotnie 
cztery córki. Ja byłam najstarsza. Pewnego 
razu, miałam wtedy 13 lat, mamę zabrało z uli-
cy pogotowie. Nie miałyśmy za co żyć, więc 
przerobiłam sobie metrykę urodzenia i  po-

szłam pracować na tkalnię do »Dzierżyń-
skiego«. Tam nauczyłam się zawodu. Praca 
na tkalni była ciężka. Towarzyszył jej ciągły 
hałas. Trzeba było biegać między krosnami 
ustawionymi w dwóch rzędach. 16 w jednym, 
4  w  drugim lub 12  w  jednym i  8  w  drugim. 
I  to wiązanie nitek... Krosna jak prawidłowo 
chodziły, to było dobrze, ale jak się zerwały, 
to trzeba było się uwijać. Płacono tylko wte-
dy, gdy chodziły. Bo inaczej było postojowe”. 
Filipowicz najgorzej wspominała pracę na 
trzecią zmianę: „Sama wychowywałam córkę 
i gdy przychodziłam o godz. 6 rano do domu, 
to brałam się za obiad. Potem odprowadzałam 
dziecko do przedszkola. Miałam dwie godziny 
na sen i szłam na zakupy. Po południu odbie-
rałam dziecko i  na dwie godziny przed pracą 
znów się kładłam. A o godz. 21.30 znów w tkal-
ni. Nie dawałam już rady. Dziewczyny też nie 
raz przysypiały przy krosnach. Jak [jednak] 

zlikwidowali trzecią zmianę, to okazywało się, 
że plan jest niewykonany”.

CO DAMY DZIECIOM JEŚĆ?
Czarę goryczy przelały pensje za styczeń 
1971 r. Były mniejsze od grudniowych, wbrew 
zapowiedziom nowego sekretarza KC  PZPR 
Edwarda Gierka o  podwyżce dla najmniej 

zarabiających. Pomniejsze protesty i  prze-
rwy w  pracy zaczęły się jeszcze w  styczniu. 
15 stycznia pracę przerwali pracownicy Łódz-
kich Zakładów Mięsnych, a 20 stycznia w Cen-
tralnej Wytwórni Odzieży. 10 lutego 1971  r. 
rozpoczął się strajk w  Zakładach Obuwia 
i  Wyrobów Gumowych „Stomil”. Największy 
protest zaczął się 10 lutego 1971 r. w Zakładach 
Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Mar-
chlewskiego (dawnej Fabryce Izraela Poznań-
skiego, dziś centrum handlowe Manufaktura), 
które stały się centralnym miejscem strajków. 
Była to jedna z największych łódzkich fabryk 
przemysłu lekkiego, w  której pracowało nie-
mal 9  tys. osób. Strajk rozpoczął się w  przę-
dzalni odpadkowej. W  następnych dniach 
pracę przerwały kolejne wydziały. Łącznie do 
strajku przyłączyły się 32  fabryki przemysłu 
wełnianego i  dziewiarskiego. Według sza-
cunków historyka prof. Krzysztofa Lesiakow-
skiego (w  pracy „Strajk robotników łódzkich 
w  lutym 1971 roku”) w  kulminacyjnym mo-
mencie, 15 lutego, protestowało ponad 55 tys. 
osób. Prof. Lesiakowski ustalił, że w ostatniej 
fazie strajku przybrał on formę okupacyjnego. 
Był jednym z  największych w  powojennych 
dziejach Polski przed Sierpniem’80. Dopiero 
w kolejnej fali protestów w 1976 r. liczba straj-
kujących w  całym kraju (a  nie tylko w  jednej 
Łodzi) była podobna (około 80 tys. w 12 woje-
wództwach).

Najważniejszymi żądaniami łódzkiego pro-
testu w  1971 r. były: przywrócenie poprzed-
nich cen artykułów żywnościowych oraz pod-
niesienie płac (w  różnych kwotach), poprawa 
warunków pracy, lepsze traktowanie przez 
kierownictwo, wyrównanie przywilejów pra-
cowniczych, wprowadzenie przerwy śniada-
niowej, gwarancje bezpieczeństwa dla straj-
kujących i  obniżenie płac ministrom, a  także 
ukaranie winnych za Grudzień’70.

11 lutego do „Marchlewskiego” przyjechał 
I  sekretarz Komitetu Łódzkiego PZPR Józef 
Spychalski. Nie udało mu się przekonać załogi 
do zaprzestania strajku – podobnie jak delega-
cji z Warszawy. W jej skład wchodzili: Tadeusz 
Kunicki, minister przemysłu lekkiego; Wła-
dysław Kruczek, przewodniczący Centralnej 
Rady Związków Zawodowych i  wicepremier 
Jan Mitręga. Załoga fabryki wymusiła, aby 

W obliczu tragedii licznych ofiar Grudnia 1970 r. zapomina się, że strajkujący ro-
botnicy Wybrzeża nie osiągnęli swojego głównego celu, czyli wycofania podwy-
żek cen żywności. Bezpośrednim efektem protestów była zmiana jednej ekipy ko-
munistycznych władców na drugą. Nowe kierownictwo partyjne wyraźnie liczyło 
na zapomnienie przez strajkujących ich głównego postulatu i nie kwapiło się do 
zmiany cen. Jednak nie zapomniały o tym włókniarki w Łodzi, bo nie mogły. 

Zwycięstwo włókniarek

Po latach Piotr Jaroszewicz w książce 
„Przerywam milczenie” napisał, że po 
wizycie w Łodzi zrozumiał, iż łódzkim 
włókniarkom trzeba podnieść płace 
lub cofnąć podwyżki. Jednak gdyby 

pensje podniesiono tylko włókniarkom, 
to ruszyłaby lawina roszczeń ze strony 

innych grup zawodowych.
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 Hala maszyn w ZPB im. J. Marchlewskiego

dygnitarze zdecydowali się na bezpośrednie 
spotkanie ze strajkującymi, a nie tylko z dele-
gatami. Przedstawiciele rządu poinformowali 
o  braku możliwości podwyżki płac i  wzywali 
do powrotu do pracy. Protestujący odrzucili 
tę propozycję oraz pomysł wyłonienia de-
legacji upoważnionej do rozmów. „My poje-
dziemy wszyscy do Warszawy. Delegację nam 
zamkną, a  co damy naszym dzieciom jeść – 
suchy chleb?”  – pytała jedna z  uczestniczek 
spotkania. Gdy minister Kunicki argumento-
wał, że w  wyniku grudniowej „regulacji cen” 
niektóre artykuły potaniały, na przykład raj-
tuzy dla dzieci, inna ze wzburzonych robotnic 
odpowiedziała: „Proszę pana, czy ja swemu 
dziecku rajtuzy w usta wsadzę i będzie je cią-
gnęło jak gumę do żucia?”. Inna włókniarka 
na słowa przywódcy reżymowych związków 
zawodowych  – Kruczka zareagowała jeszcze 
gwałtowniej: zadarła spódnicę i pokazała gołe 
„cztery litery”. Rozmowy zakończyły się fia-
skiem. 12 i 13 lutego do strajku przyłączyło się 
kolejnych sześć zakładów. Żądano przyjazdu 
I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka.

PO CO TU SIEDZIMY?
W  Łodzi pojawił się zamiast Gierka ówcze-
sny premier Piotr Jaroszewicz. Przyjechał 
14 lutego. Towarzyszyli mu członkowie Biura 
Politycznego PZPR z  Janem Szydlakiem oraz 
Józefem Tejchmą na czele. Najpierw spotka-
li się z aktywem w Teatrze Wielkim, a potem 
pojechali do „Marchlewskiego” i  „Obrońców 
Pokoju”. Przemówienie Szydlaka przerwały 
gwałtowne krzyki. Jeden z  uczestników pro-
testu odpowiedział krótko: „Po co tu siedzimy, 

niech dadzą 20% [podwyżki] i idziemy do ma-
szyn”. Na te słowa sala zareagowała głośnym: 
„Brawo!”. Natomiast gdy premier Jaroszewicz 
chciał na koniec jeszcze raz wezwać strajku-
jących do pracy, zgromadzeni głośno zaczęli 
krzyczeć: „Nie!”. Jedna z  robotnic próbowała 
w tym momencie wyrwać z rąk premiera mi-
krofon i coś mówić. Delegacja rządowa w po-
śpiechu opuściła zakładową świetlicę. W nocy 
z  14 na 15 lutego premier Jaroszewicz wraz 
ze swoim otoczeniem uczestniczył jeszcze 
w spotkaniu w tkalni automatycznej i wykań-
czalni ZPB im. Obrońców Pokoju. Robotnicy 
zgromadzili się tam między maszynami. Zajęli 
miejsca na rusztowaniach i belach tkanin. Ja-
roszewicz i  Szydlak dostali krzesła, inni stali 
pod przeciekającym dachem. Większość ko-
biet obecnych na sali płakała. Część z  nich 
wykrzykiwała swój żal. Jedna z  nich mówiła: 
„Zapłaciłam ratę, komorne, przedszkole i nie 
mam pieniędzy, nawet żeby dziecku kupić 
cukierek. A poza tym co to u nas za żywność, 
ludzie się trują, najtańsza kiełbasa albo ka-
szanka na drugi dzień jest nie do zjedzenia”. 
Żądano podwyżki płac i  obniżki cen na to-
wary spożywcze. Po latach Piotr Jaroszewicz 
w  książce „Przerywam milczenie” napisał, 
że po wizycie w  Łodzi zrozumiał, iż łódzkim 
włókniarkom trzeba podnieść płace lub cof-
nąć podwyżki. Jednak gdyby pensje podnie-
siono tylko włókniarkom, to ruszyłaby lawina 
roszczeń ze strony innych grup zawodowych.

ZAPOMNIANE ZWYCIĘSTWO
15 lutego Rada Ministrów poinformowała, że 
od 1 marca ceny artykułów żywnościowych, 

w  tym mięsa i  jego przetworów, wrócą do 
poziomu sprzed grudnia 1970 r. W  następ-
stwie tego w  fabrykach stopniowo przystę-
powano do pracy. Ostatnie zakłady dwa dni 
później wznowiły pracę. Prof. Lesiakowski 
podsumował: „To oznaczało, że włókniar-
ska Łódź wywalczyła to, czego – mimo ofiar 
w  ludziach  – nie udało się osiągnąć robot-
nikom na Wybrzeżu”. Zdaniem historyków 
charakter buntu włókniarek łódzkich powo-
duje trudność wskazania jego przywódców. 
Prof.  Lesiakowski nazywa ich „lokalnymi 
liderami”, których rola jednak nie była tak 
znacząca jak liderów „Solidarności”. Według 
historyka włókniarki zatrzymując maszy-
ny, wykazały się dużą odwagą, ale również 
„mądrością, rozwagą i odpowiedzialnością”. 
Jak podkreślił, wyciągnięto wnioski z  Grud-
nia’70, nie wychodząc na ulicę. Dzięki temu 
nikt nie zginął. Mimo gwarancji bezpieczeń-
stwa najaktywniejsi z  protestujących po la-
tach zostali zwolnieni z  pracy pod różnymi 
pretekstami. Zakłady im. Marchlewskiego 
upadły w 1991 r.

Choć protest zakończył się osiągnięciem 
celu, jest dziś mniej pamiętany nie tylko niż 
wydarzenia grudniowe 1970 r. na Wybrzeżu. 
W  zasadzie tkwi tylko w  pamięci samych ło-
dzian. Imieniem Łódzkich Włókniarek nazwa-
no największy plac w  centrum. Włókniarki 
zostały też wybrane w głosowaniu mieszkań-
ców na patrona zbiorowego 2023 r., w którym 
przypada 600-lecie nadania Łodzi praw miej-
skich przez króla Władysława Jagiełłę.

MACIEJ BOGDANOWICZ
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Nasi laureaci
Zapraszamy naszych Czytelników do zabawy związanej z Konkursem Krzyżówkowym. 
Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć hasło oraz wykonać zadanie konkursowe. 
Co miesiąc do wygrania w konkursie są trzy kupony Sodexo o wartości 50 zł. Przedsta-
wiamy kolejnych laureatów i ich prace.

 CHRZANÓW. Pani 
Magdalena Fudała wykonała 
zadanie w Konkursie 
Krzyżówkowym, które 
brzmiało: „Opisz swój 
sposób na jesienne porządki 
w finansach”. Nagrodę 
odebrała w placówce 
Kasy mieszczącej się przy 
ul. Rynek 3 w Chrzanowie.

Jesienne porządki 
w domu = jesienne porządki 
w finansach. Sprzątam 
mieszkanie, wyrzucam 
z szaf to, co niepotrzebne 
i sprzedaję na przykład 
ciuchy, sprzęty nieużywane, 
a pieniążki odkładam 
do skarbonki na czarną 
godzinę.

 CZECHOWICE- 
-DZIEDZICE. Pani Barbara 
Sęczyk wykonała zadanie 
w Konkursie Krzyżówkowym, 
które brzmiało: „Podziel 
się przepisem na najlepsze 
jesienne przetwory”. 
Nagrodę odebrała 
w placówce Kasy mieszczącej 
się przy ul. Kolejowej 3 
w Czechowicach-Dziedzicach.

Ogórki – krokodylki: 4 kg 
ogórków, 4 łyżki grubej 
soli, 4 łyżeczki chili (może 
być bez chili), 0,5 l octu, 
1 kg cukru, 8 łyżek oleju, 
1 główka czosnku. Ogórki 
przekroić wzdłuż i posolić, 
odstawić na 6–8 godzin, 
potem wylać wodę i dodać 
pokrojony czosnek i chili. 
Z podanych składników 
zrobić zalewę, zagotować 
i zalać ogórki, wkładać do 
słoików. Pasteryzować około 
10–15 minut.
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 BIAŁYSTOK. Pani 
Marianna Botwina wykonała 
zadanie w Konkursie 
Krzyżówkowym, które 
brzmiało: „Napisz, dlaczego 
warto korzystać z lokat 
oszczędnościowych”. 
Nagrodę odebrała 
w placówce Kasy mieszczącej 
się przy al. Piłsudskiego 38 
w Białymstoku.

Większość z nas z pewnością 
zauważa, 
że lokata oszczędnościowa 
pieniądze pomnaża, 
więc z jej założeniem nie ma 
co zwlekać, 
a potem z radością na zysk 
czekać.

 GORLICE. Pan Marcin 
Cionek wykonał zadanie 
w Konkursie Krzyżówkowym, 
które brzmiało: „Napisz, 
dlaczego warto korzystać 
z lokat oszczędnościowych”. 
Nagrodę odebrał w placówce 
Kasy mieszczącej się przy 
ul. 3 Maja 9 w Gorlicach.

Lokata to najpopularniejsza 
poduszka bezpieczeństwa 
dla własnych środków 
finansowych. Stanowi 
klasyczną formę depozytu, 
a zarazem pozwala na 
niewielki, aczkolwiek 
pewny zysk. Lokata jest 
alternatywą dla gotówki, 
która nie generuje żadnych 
odsetek.
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 KOŁO. Pan Krzysztof 
Kaczmarek wykonał zadanie 
w Konkursie Krzyżówkowym, 
które brzmiało: „Podziel 
się przepisem na najlepsze 
jesienne przetwory”. 
Nagrodę odebrał w placówce 
Kasy mieszczącej się przy 
ul. Toruńskiej 30 w Kole.

Dżem śliwkowo-orzechowy: 
2,5 kg śliwek węgierek, 1 kg 
cukru, 1 cukier waniliowy, 
15 dag orzechów włoskich 
mielonych, 2 łyżki kakao. 
Śliwki płuczemy, osuszamy 
i wyjmujemy z nich 
pestki. Tak przygotowane 
zasypujemy cukrem 
i delikatnie miksujemy. 
Smażymy około 2 godzin. 
Przed końcem smażenia 
dodajemy kakao, cukier 
waniliowy oraz mielone 
orzechy. Dokładnie 
mieszamy. Razem wszystko 
smażymy jeszcze około 
10 minut. Tak przygotowany 
dżem przekładamy 
do słoików. Szczelnie 
zakręcamy i pasteryzujemy 
około 15 minut.

 TUCHOLA. Pani Anna 
Nowicka wykonała zadanie 
w Konkursie Krzyżówkowym, 
które brzmiało: „Wskaż 
swoje ulubione przysłowie 
związane z finansami 
i napisz, dlaczego uważasz 
je za mądre”. Nagrodę 
odebrała w placówce 
Kasy mieszczącej się przy 
ul. Nowodworskiego 3 
w Tucholi.

„Kupujemy rzeczy, których 
nie potrzebujemy, za 
pieniądze, których nie 
mamy, żeby zaimponować 
ludziom, na których nam nie 
zależy” – George Fooshee. 
Na zakupach często zadaję 
sobie pytanie, czy nie warto 
zrezygnować z chwilowej 
zachcianki, a pieniądze 
przeznaczyć na pożyteczny 
cel finansowy związany 
z moimi planami życiowymi. 
Imponowanie ludziom daje 
nowy argument do dążenia 
do minimalizmu.



 KONKURS

INFOLINIA 801 600 100 CZAS STEFCZYKA 27

 TUCHOLA. Pani Zofia 
Górska wykonała zadanie 
w Konkursie Krzyżówkowym, 
które brzmiało: „Podziel 
się przepisem na najlepsze 
jesienne przetwory”. 
Nagrodę odebrała 
w placówce Kasy mieszczącej 
się przy ul. Nowodworskiego 3 
w Tucholi.

Smażona konfitura z malin: 
1 kg świeżych malin, 12,5 dag 
cukru i 0,5 l wody. Z cukru 
i wody ugotować gęsty 
syrop. Owoce wrzucać 
pojedynczo do gorącego 
syropu. Zagotować 
i odstawić na 24 godziny. 
Następnie smażyć konfiturę 
przez 45 minut. Gotową 
konfiturę przełożyć do 
słoików. Odwrócić do góry 
dnem i pasteryzować na 
sucho, pozwalając długo 
i w cieple stygnąć konfiturze 
w słoikach.

 WYSZKÓW. Pani Marianna 
Elak wykonała zadanie 
w Konkursie Krzyżówkowym, 
które brzmiało: „Wskaż 
swoje ulubione przysłowie 
związane z finansami 
i napisz, dlaczego uważasz je 
za mądre”. Nagrodę odebrała 
w placówce Kasy mieszczącej 
się przy ul. Pułtuskiej 2 
w Wyszkowie.

„Ziarno do ziarnka, a zbierze 
się miarka"  – jest to mądre 
przysłowie, gdyż promuje 
i uczy oszczędności oraz 
konsekwencji i cierpliwości.
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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
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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)
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Ilość spalanego paliwa zależy od wielu czynników, które mogą się wydawać 
nieoczywiste. Ich wpływ odczuwamy jednak w postaci większych lub mniejszych 
rachunków za paliwo. Żeby w gąszczu pojedynczych wydatków dostrzec korzyść, 
musimy jednak spojrzeć na sprawę w  dłuższej perspektywie. Podobnie jest 
z ubezpieczeniem samochodu. 
KROPLA DO KROPLI
Użytkownicy aut zazwyczaj nie weryfikują dokładnie kosztów 
paliwa. Wiemy mniej więcej, jaki wydatek nas czeka, i  zazwyczaj nie 
zastanawiamy się, ile kilometrów możemy przejechać po zatankowaniu 
do pełna... Tym bardziej trudno sobie wyobrazić, jaką odległość 
moglibyśmy osiągnąć przy spalaniu mniejszym na przykład o  10 czy 
nawet o  15  procent. Sprowadzona do konkretnych kwot oszczędność 
staje się jednak wyraźna: przykładowo zamiast 300  zł miesięcznie 
zapłacilibyśmy 255 zł.

Takie podejście nie dotyczy zresztą tylko paliwa. Na rozszerzenie 
ubezpieczenia często patrzymy również przez pryzmat jednorazowego 
(dodatkowego) kosztu. Tymczasem naprawa nawet niewielkich 
uszkodzeń po kolizji lub nagłych usterek może kosztować wielokrotnie 
więcej niż kompleksowa polisa  AC czy Assistance w  Pakiecie Auto 
Wienera, która może uwolnić nas od takich niespodziewanych kosztów.

NIEUGIĘTE PRAWA FIZYKI
Silnik potrzebuje energii chemicznej zawartej w  paliwie, by 
przetworzyć ją na energię mechaniczną i  wytworzyć określoną moc. 
Im większa masa pojazdu, prędkość i związane z nią opory powietrza, 
a zwłaszcza bardziej dynamiczna jazda, tym większe zapotrzebowanie 
silnika na dostarczenie paliwa. Silnik, aby wprowadzić auto w  ruch, 
musi pokonać różne opory – w tym opór toczenia czy opór powietrza, 
który przy wyższych prędkościach zaczyna mieć duże znaczenie. 

Oprócz fizyki w grę wchodzą kwestie inżynieryjne. Silniki mają nie 
tylko różne pojemności i  moce, lecz także cechują się rozwiązaniami 
dopasowanymi do różnych założeń konstrukcyjnych. Niewielkie silniki 
benzynowe tworzy się z  myślą o  środowisku miejskim, z  kolei diesle 
o dużej pojemności są projektowane na dłuższe trasy. Niedopasowanie 
silnika do pokonywanej drogi może znacząco zwiększyć spalanie.

PROSTY RACHUNEK
A  jak to wygląda w  praktyce? Niższemu spalaniu sprzyja płynna 
i  delikatna jazda, czyli tzw. ecodriving. Im rzadziej, krócej i  łagodniej 
przyspieszamy, tym mniej paliwa potrzebuje silnik. To szczególnie 
istotne w  warunkach miejskich, w  których ecodriving pozwala 
zaoszczędzić od 0,5  l do 1  litra paliwa na każde 100  km. W  trasie 
kluczowego znaczenia nabiera zaś prędkość. Jeśli przy 90 km/h silnik 
spala około 5  litrów benzyny, to przy 120 km/h spali nawet o  2  litry 
więcej, a przy 140 km/h – nawet 3–3,5 litra więcej. 

Różnice w  kosztach łatwo sprawdzić na konkretnym przykładzie. 
Weźmy przeciętne auto z  niewielkim silnikiem benzynowym, które 
przy ekonomicznej jeździe spala 6  l/100  km. Przyjmijmy, że pojazd 

pokona 500 km, w trasie po drogach ekspresowych i autostradach. Przy 
jeździe ze średnią prędkością 140  km/h auto może spalić dodatkowe 
3,5  litra paliwa na każde pokonane 100 kilometrów. To oznacza, 
że będziemy potrzebowali prawie 48  litrów paliwa, co przy cenie 
6,60 zł/litr oznacza koszt blisko 314  zł. Jeżeli jednak na trasie  
będziemy podróżować z  niższą średnią prędkością, np.  120 km/h, 
to spalanie możemy ograniczyć do 8  l/100  km. To oznacza, że przy 
ekonomicznej jeździe na podróż wydamy 265 złotych – aż 50 zł mniej.

Kilka prostych obliczeń i  obserwacji wystarczy, by zdać sobie 
sprawę z  potencjalnych oszczędności. Równie prosta jest sprawa 
kompleksowego ubezpieczenia. Wystarczy przypomnieć sobie 
koszty kilku ostatnich wizyt u  mechanika albo podpytać o  lokalne 
ceny holowania. A  to tylko niektóre z  wydatków, których łatwo 
uniknąć dzięki AC i Assistance w Pakiecie Auto Wienera. Dodatkowo 
natychmiast po zakupie otrzymujemy dodatkową korzyść: to komfort 
i poczucie bezpieczeństwa niezależnie od drogowych okoliczności.

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych, m.in. firmy Wiener, 
których dystrybutorem jest Asekuracja sp. z  o.o., dostępna jest 
w placówkach Stefczyk Finanse.

Policz i zapłać
mniej za paliwo
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C ena za jej usługi (w innych sieciach wyższa 
przez lata trwania abonamentu), jest sta-

bilna. Ponadto zmiana sieci nie powoduje do-
datkowych obciążeń, takich jak na przykład 
nieraz kilkutysięczne opłaty za szybsze odstą-
pienie od umowy przez abonenta. W pełni pol-
skiej sieci „w naszej Rodzinie” płacisz za to, co 
rzeczywiście wykorzystujesz, bez konieczności 
opłacania abonamentu za usługi, które nie są 
Ci na co dzień potrzebne. Łatwo przenieść się 
do „w naszej Rodzinie”, zachowując dotychcza-
sowy 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 Ci jednorazowo 20 zł.

Przygotowaliśmy też dla Ciebie wygodny 
i  tani Pakiet Pełny dla Klientów. To  4000 mi-
nut rozmów, 4000 SMS-ów lub MMS-ów oraz 
10 GB transmisji danych w Internecie. Wszyst-
ko za zaledwie 19 zł miesięcznie  – dzięki 
sieci „w  naszej Rodzinie” i  e-bankowości 
Kasy Stefczyka, ułatwiającej zasilanie konta 
abonenta. Wystarczy kupić starter. Wszyst-
kie wymienione limity są ważne przez 30 dni. 
Po zakończeniu pakietu niewykorzystane limi-
ty usług przepadają. Opłaca się więc jak najak-
tywniej korzystać z tej oferty.

Po wykorzystaniu usługi głosowej lub SMS/
MMS w  danym okresie rozliczeniowym ko-
lejne połączenia lub SMS/MMS będą rozli-
czane zgodnie z  cennikiem. Po  przekroczeniu 
limitu na usługę transmisji danych zostanie 
ograniczona prędkość przesyłania danych do  
32 kbit/s (górna granica prędkości). W  celu 
zwiększenia szybkości transmisji danych nale-
ży dokupić dodatkowy limit transmisji danych, 
który jest ważny w bieżącym okresie ważności 
oferty Pakiet Pełny. Można też kupić dołado-
wanie dodatkowego limitu 500  MB transmisji 
danych w  Internecie, wybierając na klawiatu-
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.

Inflacja nie odpuszcza i – mimo sygnałów, że jeszcze w tym roku znacznie spad-
nie – będzie nam towarzyszyła kilka dobrych miesięcy. Zresztą podobnie jest nie-
mal w całej Europie. Z dnia na dzień coraz silniejsza jest potrzeba liczenia każdej 
złotówki – również w opłatach za usługi telekomunikacyjne, niezbędne przecież 
do funkcjonowania we współczesnym świecie. Tanią i przyjazną propozycję takiej 
nowoczesnej usługi ma sieć telefonii komórkowej „w naszej Rodzinie”, wspierana 
przez Kasę Stefczyka.

Każdy grosz się liczy
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Pakiet Pełny dla Klientów można aktywować 
telefonicznie pod numerem naszego biura 
telefonicznej obsługi: 536  699  999, którego 
pracownicy służą wszechstronną informacją 
i pomocą w uruchomieniu funkcji. Pakiet Pełny 
odnawia się sam, pod warunkiem posiadania 
środków na koncie. Najwygodniejszą formą 
płatności za usługi telefonii „w naszej Rodzi-
nie” jest zlecenie stałe w Kasie Stefczyka na 
przelew kwoty będącej kosztem wybranego 
pakietu na konto operatora. Usługę taką włą-
cza się tylko raz: co miesiąc odnawia się sama 
bez konieczności wpisywania kodu.

„W  naszej Rodzinie” to telefonia „na kar-
tę”, nie trzeba więc podpisywać żadnej umo-
wy, by korzystać z jej usług. Wystarczy w pla-
cówce Kasy Stefczyka kupić starter z nowym 
numerem telefonu. Jeśli masz już numer te-
lefonu i chcesz go przenieść do sieci „w naszej 
Rodzinie”, to proste formalności załatwisz od 
ręki podczas jednej wizyty w  placówce Kasy 

Stefczyka. Wystarczy przyjść z dowodem oso-
bistym, wypełnić i  podpisać wniosek o  prze-
niesienie numeru, podając swoje dane (imię 
i  nazwisko, PESEL, numer dokumentu  – in-
formacje te muszą być zgodne z  tymi, które 
podałeś obecnemu operatorowi przy rejestracji 
numeru), oraz określić, w jakim terminie Twój 
numer ma zostać przeniesiony. Jeśli obecnie 
masz telefon na abonament, sprawdź, kiedy 
kończy się umowa (zwykle jest zawierana na 
2 lata), aby uniknąć finansowych konsekwencji 
zerwania umowy przed czasem.

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

DLACZEGO MY?
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i 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. 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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finansowe abc

Co robić, gdy płatność
kartą zostanie odrzucona
Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i  Konsumenckiego zgłosiła się Pani 
Marianna, która w czasie robienia zakupów chciała zapłacić kartą, ale po jej 
użyciu usłyszała od ekspedientki, że transakcja została odrzucona – i Pani 
Marianna została poproszona o ponowne użycie karty. Klientka obawia się, 
że w takiej sytuacji z jej konta mogła zostać podwójnie pobrana należność 
za zakupy. Czy rzeczywiście mogło się tak stać?

P oinformowano Klientkę, że czasami przy 
dokonywaniu płatności kartą mogą poja-

wić się takie komunikaty, jak:
 „Transakcja odrzucona” – oznacza to błąd 

w połączeniu lub brak autoryzacji;
 „Odmowa” – oznacza to brak środków na 

karcie;
 „Błędny kod PIN” – źle wpisaliśmy PIN.
Jeżeli pojawi się jeden z powyższych komu-
nikatów, Klient może być pewien, że z jego 
konta nie zostały pobrane żadne środki. 
W takich sytuacjach najczęściej zostaje on 
poproszony przez sprzedawcę o ponowne 
użycie karty tej samej lub innej albo uisz-
czenie należności gotówką.

Środki z naszej karty zostaną pobrane 
wtedy, gdy pojawią się komunikaty:
 „Proszę obciążyć mój rachunek” 
lub
 „Kod PIN zweryfikowany”.
Oznacza to, że transakcja przebiegła pomyśl-
nie i pieniądze z karty zostały przekazane na 
konto sprzedawcy.

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ODRZUCENIA 
TRANSAKCJI ZARÓWNO Z WINY TERMINALA, 
SKLEPU, JAK I SAMEGO KLIENTA:
•	 Brak połączenia z Internetem lub słaby 

zasięg. Kiedy terminal nie ma połączenia 
z Internetem, to niemożliwie jest wykona-
nie za jego pomocą płatności.

•	 Uszkodzony lub źle podłączony terminal.
•	 Uszkodzona karta.
•	 Przekroczone limity dla transakcji kartą – 

jeśli Klient nie sprawdził automatycznie 
ustawionych przez bank limitów dla 
poszczególnych rodzajów płatności lub 
sam je zmienił i zapomniał o nich. Warto 
dostosować limity do własnych potrzeb 
zakupowych dla różnych rodzajów płatno-
ści, z uwzględnieniem limitów dziennych 
i miesięcznych.

•	 Podanie błędnego kodu PIN.
•	 Nieważna karta. Każda karta płatnicza ma 

swój termin ważności, najczęściej przed 
upływem tego terminu bank wysyła do 
nas nową kartę, ale może się tak zdarzyć, 
że przez pomyłkę będziemy chcieli użyć 
starej.

•	 Brak środków na koncie.
Brak możliwości wykonania płatności 

kartą może pojawić się również wtedy, gdy 
Klient będzie chciał zapłacić zbliżeniowo. 
Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, wyni-
kającymi z ustawy o usługach płatniczych 
PSD2, co określoną kwotę lub liczbę trans-
akcji wykonanych zbliżeniowo bez podania 
PIN terminal albo zażąda podania PIN, albo 
transakcja zostanie właśnie odrzucona. 
W takiej sytuacji musimy wykonać płatność 
ponownie przy użyciu tradycyjnej metody, 
tzn. poprzez włożenie karty do terminala 
i podanie kodu PIN.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM – PIN-EM  
ZAWSZE MUSIMY:
•	 Potwierdzić pierwszą transakcję nowo 

wydaną kartą.
•	 Potwierdzić co piątą transakcję lub gdy 

suma następujących po sobie transakcji 
zbliżeniowych wyniesie ponad 150 euro. 
Zasada ta wynika ze wskazanej powyżej 
ustawy. 

•	 Potwierdzić transakcję powyżej 100 zł lub 
w starszych terminalach transakcję powy-
żej 50 zł.

JEDNAKŻE BEZ WZGLĘDU NA TO, 
CZY PŁACIMY KARTĄ W TRADYCYJNY 
SPOSÓB, CZY ZBLIŻENIOWO, 
TO POWINNIŚMY PAMIĘTAĆ O KILKU 
PODSTAWOWYCH ZASADACH:
•	 Zawsze powinniśmy otrzymać od sprze-

dawcy paragon.

•	 Zawsze powinniśmy otrzymać potwier-
dzenie transakcji kartą (a przynajmniej 
sprzedawca powinien zapytać, czy potrze-
bujemy takiego potwierdzenia), a w przy-
padku gdy używamy karty kilkukrotnie, 
to powinniśmy otrzymać też potwierdze-
nie nieudanej transakcji.
Paragon jest potwierdzeniem zakupu 

w  sytuacji, kiedy Klient chciałby rekla-
mować zakupiony towar. Natomiast 
potwierdzenia użycia kart, zarówno te 
z  udanej transakcji, jak i  nieudanej, są 
ważne dla Klienta w sytuacji, kiedy będzie 
chciał składać reklamację do banku  – 
i dla niego samego, żeby wiedział, że pod-
czas nieudanej transakcji żadne środki 
z  jego karty nie zostały przekazane na 
konto sprzedawcy.

Ważną zasadą, której powinniśmy 
również przestrzegać, korzystając z kart 
płatniczych, jest to, że nie powinniśmy 
nikomu ich przekazywać, a w sytuacji gdy 
sprzedawca prosi o kartę, to nie powinni-
śmy spuszczać z niej wzroku. Niedopusz-
czalne jest, żeby sprzedawca wychodził 
z kartą Klienta na przykład na zaplecze. 
Warto również sprawdzić, czy kwota wpi-
sana przez sprzedawcę do zapłaty jest taka 
sama jak ta na paragonie fiskalnym. Dlatego 
tak ważne jest, żeby konsument zawsze 
pamiętał o zabraniu zarówno paragonu, 
jak i potwierdzeń transakcji, gdyż dzięki 
nim będzie mógł zweryfikować, czy dana 
transakcja rzeczywiście została przeprowa-
dzona poprawnie tylko raz i na poprawną 
kwotę.

MONIKA MARCHALEWSKA
specjalista ds. doradztwa finansowego 
i konsumenckiego, Ośrodek Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego 
w Białej Podlaskiej
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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 
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Wszystkich zainteresowanych gimnastyką mózgu zachęcamy do udziału w naszym Konkursie Krzy-
żówkowym. Co miesiąc w „Czasie Stefczyka” publikujemy nową krzyżówkę oraz zadanie konkursowe. 

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

nie) konkursowe;
•	 wypełnić poniższy formularz zgłosze-

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

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

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

na adres: 
Apella S.A.

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

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

W marcu zadanie konkursowe brzmi: 
Napisz, w jaki sposób świętujesz lub
chciałbyś świętować swoje urodziny.
Na Twoje zgłoszenie czekamy w  dniach 

1–31.03.2023 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 211: Katarzyna Gorzelańczyk – 
Poznań, Piotr Pawłowski – Puławy, Tadeusz Kan-
tor – Jaworzno. 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



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

Pożyczka Zaratka 
ze STAŁYM 

OPROCENTOWANIEM

prowizji

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

RRSO: 
9,27%
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