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Seniorze, zyskaj 50 zł!
Już nie gotówka do ręki od listonosza, ale wpływ świadczenia
emerytalnego lub rentowego na konto osobiste.

Do podtrzymania tego trendu z pewnością przyczynia się
Kasa Stefczyka promocją „Senior z wpływem” – za udział w niej
seniorzy mogą zyskać 50 zł. Czytaj na str. 3
Szczegółowe warunki udziału w promocji „Senior z wpływem” określa jej regulamin dostępny w placówkach oraz na stronie www.kasastefczyka.pl.
Promocja „Senior z wpływem” trwa od 1.05.2019 r. do 31.12.2019 r. Konto oznacza rachunek płatniczy.

AKTUALNOŚCI

Andrzej Sosnowski
prezes Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,

Kasa Stefczyka od chwili swojego powstania dążyła do tego, by Polacy odzyskali dumę ze swojej
tradycji; otrząsnęli się z narzuconego przez zaborców i komunę obrazu Polaka – nieudacznika,
który nic nie jest w stanie zaproponować współczesnemu światu. Dlatego przybliżamy Czytelnikom „Czasu Stefczyka” postaci, które wykazały
się poświęceniem nierzadko własnego życia, by
zachować narodową tożsamość, jak grono Żołnierzy Niezłomnych. Jednak przypominamy też
osobowości, które dokonały przełomowych odkryć, a w powszechnej świadomości nie istnieją.
W tym numerze postanowiliśmy uhonorować Jana
Czochralskiego. Bez niego nie byłoby smartfonów, tabletów czy konsoli do gier. Komputery
miałyby wciąż rozmiary dużego pokoju, a do ich
pracy trzeba by prądu wytwarzanego przez małą
elektrownię. Polski profesor doceniany jest wśród
specjalistów całego świata, ale niemal zapomniany w swojej ojczyźnie. Wcześniej pisaliśmy również
o pierwszym w dziejach ludzkości serze z Kujaw
czy najstarszym w historii cywilizacji wizerunku
wozu kołowego z Małopolski. Robimy to i będziemy robić, bowiem zawsze uważaliśmy, że naszym
obowiązkiem jest nie tylko budowanie polskiej
przedsiębiorczości, ale również polskiej dumy
narodowej.

liczbyKasy Stefczyka

6 240 000 000 zł

depozyty

5 170 000 000 zł

pożyczki

6 740 000 000 zł

aktywa

375

placówki

871 000

Współwłaściciele
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Stefczyk Finanse
z tytułem Solidnego
Pracodawcy Roku

Relacje z pracownikami, dbałość o przyjazną atmosferę,
a nade wszystko stawianie pracownika na pierwszym
miejscu. To wszystko sprawia, że Stefczyk Finanse nie jest
klasyczną korporacją. To ogromna społeczność ludzka,
w której siłą jest zgrany zespół. Takie podejście musi
zostać docenione – Stefczyk Finanse w tym roku już po
raz trzeci uzyskał tytuł Solidnego Pracodawcy Roku!
– Kolejne wyróżnienie Stefczyk Finanse tytułem Solidnego Pracodawcy to dla
nas sygnał, że obraliśmy
właściwy kierunek – mówi
Krzysztof Lewandowski,
Dyrektor Zarządzający Stefczyk Finanse. – A jest nim
inwestycja w największy
nasz kapitał, jakim są ludzie,
których darzymy olbrzymim
zaufaniem, powierzając im
finanse Klientów. Atmosfera
pracy jest również dla nas
bardzo ważna. Zatem kreujemy ją tak, aby ludzie dobrze
się u nas czuli i każdy dzień rozpoczynali
z uśmiechem. Dlatego mamy tak zgrany
zespół – dodaje Krzysztof Lewandowski.
Prestiżowy tytuł Solidnego Pracodawcy Roku przyznawany jest jedynie
tym firmom, które stwarzają korzystne
warunki pracy dla swoich zespołów,
w szczególności dbają o rozwój pracowników poprzez zapewnienie odpowiednich ścieżek rozwojowych oraz nabywanie kompetencji i umiejętności. Ważne
jest także, by Solidny Pracodawca
posiadał system motywacyjny, zapewniający stałe wzmocnienie motywacji
dla zespołu, a także odznaczał się terminowością wypłacanych wynagrodzeń.
Stefczyk Finanse spełnia wszystkie te
kryteria. Każdy pracownik zatrudniony
jest na umowę o pracę, a w trudnych
chwilach może liczyć na wsparcie Fundacji Stefczyka. Dodatkowo zapewnione
jest ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do karty sportowej, atrakcyjny
system premiowy i rozbudowany pakiet
szkoleń już od początku zatrudnienia.

– Dla nas pracownik jest najważniejszy, to dzięki niemu jesteśmy na rynku
– wyjaśnia Monika Miklasińska-Kamelska, Kierownik Działu Zarządzania
Zasobami Ludzkimi. – Kreujemy środowisko sprzyjające optymalnemu
rozwojowi zarówno specjalistom
z długoletnim stażem, jak i osobom
dopiero zatrudnionym. Uważamy, że
każdy ma potencjał, trzeba jedynie
odpowiednio w niego zainwestować, by
stał się korzyścią zarówno dla firmy,
jak i dla Klientów. Zależy nam na tym,
żeby osoby zatrudniane przez Stefczyk
Finanse dla Kasy Stefczyka identyfikowały się z celami i wartościami
oraz misją firmy, oraz postępowały
według wypracowanych i doskonalonych przez lata zasad – mówi Monika
Miklasińska-Kamelska.
Zapraszamy do współpracy. Szczegółowe informacje na temat pracy
w naszym zespole można znaleźć na
www.kasastefczyka.pl, w zakładce
„Kasa Stefczyka/Kariera”.
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Seniorze, zyskaj 50 zł
Przybywa emerytów i rencistów, którzy wolą otrzymywać swoje świadczenie emerytalne lub rentowe na rachunek płatniczy. Już nie gotówka do ręki
od listonosza, ale wpływ na konto osobiste. Do podtrzymania tego trendu
z pewnością przyczynia się Kasa Stefczyka swoją promocją „Senior z wpływem”
– za udział w niej seniorzy mogą zyskać 50 zł.

K

asa Stefczyka proponuje seniorom udział
w promocji, w której mogą otrzymać jednorazową nagrodę w wysokości 50 zł. Jak skorzystać z promocji?
Z promocji „Senior z wpływem” mogą skorzystać Klienci Kasy Stefczyka, którzy otrzymują
stałe świadczenia emerytalne, rentowe lub
emerytalno-rentowe i w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających zgłoszenie się do promocji nie otrzymywali swojego
świadczenia na rachunek płatniczy prowadzony
w Kasie. Nowi Członkowie do promocji mogą
przystąpić już następnego dnia po uzyskaniu
członkostwa w Kasie.
Aby wziąć udział w promocji, należy
w placówce Kasy Stefczyka lub przez stronę

www.kasastefczyka.pl w zakładce Oferty specjalne/ Senior z wpływem zgłosić swój udział
oraz podać swój numer członkowski, trzy ostatnie cyfry PESEL oraz aktualny numer telefonu,
a także wyrazić zgody określone regulaminem
oraz zaakceptować warunki promocji.
W ciągu 60 dni od przystąpienia do promocji na rachunek płatniczy uczestnika powinno
wpłynąć świadczenie emerytalne lub rentowe
z organu emerytalnego lub rentowego. Po spełnieniu wszystkich warunków promocji uczestnikowi zostanie wypłacona nagroda w wysokości 50 zł netto.
Udział w promocji to możliwość otrzymania nagrody pieniężnej, ale także okazja do
poznania praktycznych możliwości rachunku

płatniczego prowadzonego w Kasie i wygodniejsze zarządzanie pieniędzmi. Dzięki opcji
wpływu świadczenia na rachunek płatniczy
pieniądze przekazane poprzez właściwy organ
rentowy lub emerytalny będą do dyspozycji
Klienta Kasy na kilka sposobów – można je
wypłacić w oddziale lub z bankomatu, można
dzięki karcie płatniczej Visa robić zakupy,
a przez usługę bankowości elektronicznej lub
tradycyjnie w placówce Kasy wykonywać polecenia przelewów i opłacać rachunki.
Promocja „Senior z wpływem” trwa od
1 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Szczegółowe warunki promocji określa jej
regulamin dostępny na stronie internetowej
www.kasastefczyka.pl oraz w placówkach Kasy.

Emerycie, Rencisto,
odbierz
Spełnij warunki
i skorzystaj z promocji „Senior z wpływem”
Jeżeli swoje świadczenie zaczniesz teraz przelewać
na swój rachunek płatniczy w Kasie Stefczyka,
otrzymasz od nas jednorazowo 50 złotych.
Dbamy o naszych seniorów!

Przyjdź do najbliższej placówki lub wejdź na
www.kasastefczyka.pl i dowiedz się więcej!

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Szczegółowe warunki udziału w promocji „Senior z wpływem” określa jej regulamin dostępny w placówkach oraz na stronie www.kasastefczyka.pl.
Promocja „Senior z wpływem” trwa od 1.05.2019 r. do 31.12.2019 r.
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SKOK-i to wolność
w praktyce
XXVII Krajową Konferencję SKOK zorganizowano w Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku pod hasłem „WSPÓLNOTA – GODNOŚĆ – SOLIDARNOŚĆ”.
czestnicy podsumowali działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w ubiegłym roku, dyskutowali na temat
perspektyw rozwoju spółdzielczości finansowej
w Polsce, a także zwiedzili Salę BHP, w której
podpisane zostały porozumienia sierpniowe.
Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej mówił
o potrzebie nowego prawa dla sektora SKOK.
Podczas uroczystości odczytano list, który
do uczestników konferencji skierował prezydent RP Andrzej Duda:
– SKOK-i to instytucje ogromnie istotne dla
rozwoju gospodarczego, a także społecznego.
Dysponując bogatym dorobkiem, odwołując się
do bogatych tradycji polskiej spółdzielczości
i działalności patrona Kas, Franciszka Stefczyka, potrafią Państwo trafnie odczytywać
wyzwania teraźniejszości i przyszłości. Dlatego
Krajowe Konferencje SKOK mają od lat rangę
ważnego wydarzenia w życiu publicznym
naszego kraju.
Poseł Janusz Śniadek odczytał list od Marszałka Sejmu RP:
– W czasach dynamicznych przemian społeczno-ekonomicznych, kulturowych i obyczajowych zagadnienia związane z pojęciem
godności, wspólnoty i solidarności stają się
coraz częściej przedmiotem uwagi i zainteresowania. Wszyscy bowiem mamy świadomość, że
pomimo zmieniającej się rzeczywistości idea,
iż nikt nie może być pozostawiony w sytuacji bezradności i beznadziejności i każdemu
muszą być stworzone szanse rozwoju, pozostaje niezmienna. Popularne w całej Polsce
SKOK-i z zaangażowaniem wypełniają swoją
misję społeczną. Interes spółdzielczości,
wzajemnej pomocy, troski o rozwój lokalnej
społeczności stanowią niekwestionowane
atuty działalności kas spółdzielczych.
List do prezesa Zarządu Kasy Krajowej Rafała
Matusiaka wystosował również przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek
Jastrzębski:
– Stabilność społeczności finansowego jest
kluczową, ale nie jedyną jego oczekiwaną
cechą. Ważna też jest jego otwartość, czyli
zdolność do poszerzania kręgu uczestników
ruchu finansowego, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, oraz uzupełnianie luk
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FOT. ARTUR CEYROWSKI

U

Konferencja była okazją do podsumowań i rozmów o przyszłości

w dostępie jak najszerszej grupy ludzi do
podstawowych usług finansowych. Najlepiej
sprawdzają się dostawcy usług finansowych zorientowani na bliskość i więź z ich
odbiorcą oraz na jak najlepsze zrozumienie
jego potrzeb finansowych, a niekoniecznie
ci skupieni na zysku i innowacyjności świadczonych usług. W tym obszarze Spółdzielcze
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe mogą
odgrywać istotną rolę.
Do uczestników konferencji w liście zwrócił się również szef „Solidarności” Piotr Duda.
W jego imieniu słowa przewodniczącego
związku odczytał Tadeusz Majchrowicz, jego
zastępca:
– Spółdzielczość finansowa powstała w Polsce dzięki zwycięstwu NSZZ „Solidarność”.
SKOK-i to wolność w praktyce. Dzięki odzyskanej wolności i możliwości organizowania się stworzyła się przestrzeń również do
działalności na zdominowanym przez firmy
komercyjne rynku finansowym. Wydawało
się, że pomiędzy międzynarodowymi bankami
i lichwiarskimi firemkami nie ma już miejsca
na tanie, dostępne i bezpieczne pożyczki, nie
mówiąc już o możliwości korzystnego oszczędzania. SKOK-i ten monopol przełamały, za co
były i są bezwzględnie atakowane. Pierwsze

SKOK-i zakładane były przez NSZZ „Solidarność” w dużych zakładach pracy, aby były
blisko ludzi. Hasło konferencji: „WSPÓLNOTA
– GODNOŚĆ – SOLIDARNOŚĆ” dobrze oddaje
charakter i istotę SKOK-ów tak bliską ideałom,
które zrodziły „Solidarność”.
W kolejnej części XXVII Krajowej Konferencji SKOK wręczono nagrodę Feniksa, której
laureatem jest Janusz Wnuk, prezes SKOK
Kozienice. Laureat otrzymał swoją nagrodę za
całokształt dokonań dla sektora SKOK, a laudację na jego cześć wygłosili wspólnie senator
Grzegorz Bierecki i prezes Krajowej SKOK Rafał
Matusiak. W czasie Konferencji uhonorowano
także pamięć prof. Adama Jedlińskiego, jednego z twórców sektora SKOK. Książkę upamiętniającą postać śp. profesora zaprezentował
Dominik Bierecki.
W kończącym pierwszą część Konferencji wystąpieniu Rafał Matusiak zaapelował
o „dobre przepisy” dla sektora SKOK:
– Potrzebujemy dobrych przepisów. Przede
wszystkim dobrej ustawy o SKOK. Apelowaliśmy o jej zmianę w przeszłości – apelujemy nadal. To prawo nas uciska, to prawo
nie zostało napisane po to, aby nam pomóc.
To prawo powstało w zupełnie innym celu
i jako takie wymaga pilnie zmiany. Apeluję do
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Biała Księga SKOK
W czasie XXVII Konferencji Kasy Krajowej
dr Dawid Piekarz, przedstawiciel Instytutu
Staszica zaprezentował Białą Księgę sektora SKOK.

K
Jak co roku w spotkaniu wzięli udział liderzy ruchu
spółdzielczego i znamienici goście

Nagrodę Feniksa wręczył Januszowi Wnukowi prezes Kasy
Krajowej Rafał Matusiak

Laudację na cześć laureata nagrody Feniksa wygłosili
wspólnie senator Grzegorz Bierecki i prezes Krajowej SKOK
Rafał Matusiak

parlamentarzystów: dajcie nam dobre prawo. Dobre,
czyli adekwatne do charakteru naszej działalności oraz
umożliwiające realizację celu, dla jakiego powstają
Kasy. SKOK-i budują i wzmacniają wspólnoty lokalne. Siła
tych wspólnot pozwoliła nam przetrwać najtrudniejsze
chwile i zdać najtrudniejsze egzaminy. SKOK-i walczą
o godność, przypominając o tym, co ważne w życiu każdego narodu, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim. SKOK-i były, są i będą solidarne. Solidarne ze
swoimi Członkami, którym pomagają. Solidarne z organizacjami pielęgnującymi podobne wartości. Solidarne
z Polską, ponieważ są polskimi organizacjami z wyłącznie
polskim kapitałem.
INFOLINIA 801 600 100

sięga pokazuje, że w działaniach instytucji państwa wobec SKOK mamy do
czynienia z przejawami zarówno nadregulacji, jak i nierównego traktowania
podmiotów gospodarczych, a także braku
strategii państwa wobec tego obszaru.
Tymczasem SKOK-i to polskie instytucje, nieuwikłane w międzynarodowe
zależności, nieoferujące ryzykownych
i skomplikowanych produktów finansowych. Można przypuszczać, że jedną
z form spełnienia postulatu polonizacji
polskiego sektora finansowego mogłoby
być wzmocnienie tego obszaru – postuluje
Biała Księga.
Dr Piekarz przypomniał, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są,
podobnie jak w wielu innych krajach, nie
tylko częścią rynku finansowego, ale też
szeroko pojętego życia gospodarczego.
Z jednej strony są ważnym graczem na
polskim rynku finansowym od ponad 25
lat. Zapewniają usługi finansowe osobom,
które często nie są atrakcyjnym klientem
dla banków komercyjnych. Z drugiej,
jako instytucje spółdzielcze, o silnym
rysie zaangażowania społecznego, nie są
postrzegane i traktowane jako instytucje
czysto bankowe.
Kasy nie są bankami
„SKOK-i są istotnym i organicznym uzupełnieniem systemu bankowego, a nie jego
częścią. Mimo stosunkowo niewielkiej
skali działania odgrywają bardzo ważną
rolę społeczną. Aktywa SKOK stanowią ok.
0,8% aktywów funkcjonujących w naszym
kraju instytucji finansowych, udział
w depozytach gospodarstw domowych
oscyluje na poziomie 3% lokat bankowych, w kredytach jest nieznacznie większy. Obecnie w Polsce działa 28 SKOK-ów.
Ich Członkami jest prawie 1,5 mln osób.
Depozyty Kas wynoszą 8,64 mld zł, natomiast portfel kredytowy wynosi prawie
6 mld zł” – przypominał przedstawiciel
Instytutu.
Światowa Rada Unii Kredytowych
(World Council of Credit Unions –
WOCCU) wyraziła pogląd, że polskie
SKOK-i są jednymi z najbardziej zaawansowanych systemów związków kredytowych
i uznała za wzorcowy dla krajów w fazie

transformacji rynkowej. Tymczasem
stan prawny dotyczący regulacji działania SKOK-ów wykazuje silne symptomy
nadregulacji. Instytucje samopomocowe
mają obowiązki porównywalne z bankami, a jednocześnie mają zablokowane
możliwości wzrostu – wskazali eksperci
Instytutu Staszica.
Najistotniejszym problemem, na jaki
napotyka system SKOK w przypadku działań regulacyjnych państwa, jest brak świadomości czy wizji czym są SKOK-i. Normy
i wymogi ostrożnościowe dotyczące
SKOK-ów są porównywalne z bankami,
a w wielu aspektach ostrzejsze – chodzi
m.in o zakaz reklamy depozytów czy pojawiające się zalecenia, niemające charakteru oficjalnej rekomendacji np. utrzymywania proporcji depozytów do kredytów
na poziomie 50%, co jest w porównaniu
bankami komercyjnymi ogromnym ograniczeniem działalności operacyjnej –
przypominają eksperci Instytutu.
Dokąd podążać
Na podstawie analizy eksperci Instytutu Staszica wystosowali postulaty dot.
SKOK-ów:
1. Uznanie odrębności i różnych funkcji
banków komercyjnych i instytucji spółdzielczych (banki spółdzielcze i SKOK-i) działających na polskim rynku oraz
polityka regulacyjna uwzględniająca
funkcjonalne i celowościowe różnice
w działaniu tych sektorów.
2. Spostrzegania SKOK jako instytucji
zapobiegających wykluczeniu finansowemu oraz wyrastających z autentycznego ruchu spółdzielczego, które
powinny być traktowane jako instytucje spółdzielcze właśnie, a nie porównywane regulacyjnie do wielkich, najczęściej międzynarodowych banków, od
których różni je zarówno wielkość, jak
i zakres transakcji.
3. Zmiana otoczenia prawnego i regulacyjnego w kierunku stworzenia warunków
do rozwoju SKOK, jako instytucji spółdzielczych i samopomocowych zapobiegających wykluczeniu finansowemu.
4. Wsparcie procesu cyfryzacji Kas, jak
miało to miejsce na przykład w Wielkiej
Brytanii.
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Finał konkursów „Mistrzostwa
Polski Młodych Ekonomistów”
oraz „Żyj finansowo!”

FOT. SKEF

Czym jest obrót bezgotówkowy? Jakie niesie możliwości i szanse, a jakie zagrożenia? Wreszcie czym jest współcześnie bezpieczeństwo finansowe i nowoczesność?
Oto główne tematy finału XIV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów.

Laureaci, finaliści, jury i organizatorzy konkursów „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” oraz „Żyj finansowo!”
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czerwca w Hotelu Astor w pomorskiej Jastrzębiej Górze miał miejsce
finał organizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów. W konkursie
mogli brać udział uczniowie szkół podstawowych (klas VII i VIII) oraz
uczniowie szkół gimnazjalnych (klasy III) z terenu Rzeczpospolitej
Polskiej, którzy nie ukończyli 18. roku życia. Na zwycięzców czekały
atrakcyjne nagrody pieniężne: pierwsze miejsce – 3000 zł, drugie miejsce – 2000 zł, trzecie miejsce – 1000 zł. Przewidziano również nagrodę
w wysokości 700 zł dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B.
Tegoroczny temat konkursu skupiony był na kwestiach związanych z obrotem bezgotówkowym, kwestiami bezpieczeństwa, jak
również zagrożeniami, jakie obrót ten niesie ze sobą. Jak wskazywała
prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca jury, tegoroczny
temat jest szczególnie ważny ze względu na ogromny postęp technologiczny, jaki niesie ze sobą zmiana w obrocie finansowym: „Pamiętać
należy o bezpieczeństwie i przestępstwach związanych z bankowością
bezgotówkową. Niestety na bazie danych policyjnych widać, że ta przestępczość rośnie. Mimo to na naszych oczach znika dyskretny urok pieniądza gotówkowego, tak jak niegdyś zniknął dyskretny urok papierów
wartościowych, które niegdyś przecież były dziełem sztuki. To właśnie
najbliższe pokolenie rozstrzygnie, w jakim tempie zanikać będzie obrót
gotówkowy”.
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Jak jednak poradzili sobie uczniowie? „Młodzież jest dobrze przygotowana w kwestiach finansowych. Dziękuję nauczycielom, którzy potrafili zachęcić młodzież do uczestnictwa w tym projekcie i tak koordynować pracę, że młodzież potrafiła się przygotować i to przygotowanie
zaprocentowało w wynikach” – powiedział po finale prezes SKEF,
dr inż. Kazimierz Janiak.
Wyniki tegorocznej edycji konkursu: I miejsce zajął Jakub Ziarkowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej,
województwo łódzkie; II miejsce – Julia Kudaj również ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej; III miejsce – Kinga
Rogula z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Ćmińsku w województwie świętokrzyskim.
Laureaci przyznali, iż tegoroczna edycja była trudniejsza od ubiegłych. „Podchwytliwe były szczegóły, na które należało uważać” – powiedział po finale konkursu Jakub Ziarkowski, zaś Julia Kudaj dodała, że
choć tegoroczna edycja była trudna, to pewne rzeczy były w niej bardziej przystępne niż w ubiegłorocznym konkursie: „Trzeba było zwracać
uwagę na pojedyncze wyrazy, literki, jednak w ubiegłym roku sporo było
historii i dat, zaś w tym pytania dotyczyły spraw bieżących”. „Test nie był
łatwy, ale nie był też szczególnie trudny” – podsumowała Kinga Rogula.
Nagrodę otrzymał też nauczyciel – Krzysztof Kopka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej, którego uczniowie nadesłali największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej
65 punktów. Pedagog odbierając nagrodę, wyraził wdzięczność wobec
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SKEF: „SKEF ma doskonałe pomysły na programy edukacyjne, pobudzające w młodzieży myślenie ekonomiczne. Młodzi ludzie muszą poszerzyć
swoją wiedzę, wychodzą poza program” – mówił zadowolony nauczyciel.
W tym samym czasie odbywał się też finał konkursu „Żyj finansowo!”, również organizowanego przez SKEF – w ramach szerszego projektu. Jego celem jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej
wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi.
W tym roku tematem konkursu było przygotowanie kosztorysu związanego z zakupem i utrzymaniem własnego samochodu. Zwycięzcami
zostali: Adam Bedecki (I miejsce), Monika Kaczmar (II miejsce) oraz
Joanna Łaszewska (III miejsce).
„Mówiąc o bezpieczeństwie finansowym, mamy na myśli nie tylko
bezpieczeństwo pojedynczego klienta, ale również bezpieczeństwo
całego państwa” – mówił prezes SKEF, podsumowując tegoroczną edycję konkursu: „O tym nie możemy zapominać. Transakcja dokonywana
bezgotówkowo to transakcja, która na pewno nie będzie wykonywana
w tak zwanej szarej strefie. Od każdej transakcji, od każdego zakupu
będzie odprowadzany należny podatek. A płacenie podatków jest chlubą
i zaszczytem, bo to buduje siłę i państwa, i wspólnoty. Stąd naszą przesłanką było, aby ten temat w tegorocznej edycji poruszyć i zrealizować”.
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą
w Gdyni powstało w 1997 r. Inicjatorami jego założenia była grupa
działaczy spółdzielczych kas, która określiła cele stowarzyszenia,
uchwaliła statut i 20.06.1997 r. złożyła wniosek do sądu o jego rejestrację.
Inspiracją powołania SKEF było – wynikające z codziennej praktyki –
przekonanie o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych.
Patronat honorowy nad Mistrzostwami Polski Młodych Ekonomistów
objął w tym roku Narodowy Bank Polski oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa. Całe przedsięwzięcie nie mogłoby się
odbyć bez wsparcia partnerów i sponsorów: Fundacji im. Franciszka
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Nagrodę otrzymał też nauczyciel Krzysztof Kopka, którego uczniowie
nadesłali największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów.
Wręczył ją dr inż. Kazimierz Janiak, prezes SKEF

Stefczyka, której głównym fundatorem jest Kasa Stefczyka, APLITT,
Saltus Ubezpieczenia, Biura Informacji Kredytowej, Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A., SKOK im. S. Adamskiego, Kasy Unii
Lubelskiej, Ecco Holiday, Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” oraz Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.
Patroni medialni: portal wGospodarce.pl, „Gazeta Bankowa”, telewizja
wPolsce.pl oraz tygodnik „Sieci”.
ARKADY SAULSKI (WGOSPODARCE.PL)

A!
G
A
UW KURS
KON
#TRENUJZTARNOWSKIM
Lubisz sport? Kochasz ruch?
Zapraszamy do zabawy! Pokaż, jak ćwiczysz,
i wygraj lekcję windsurfingu z mistrzem świata!

Wykonaj 3 proste kroki
• Stwórz film lub zdjęcie pokazujące, jak trenujesz swój ulubiony sport
• Wrzuć swój filmik/zdjęcie na Facebooka, dorzuć hashtag
#trenujzTarnowskim i oznacz profil Kasa Stefczyka
• Wyślij nam zeskanowany formularz zgłoszeniowy ze strony
https://www.kasastefczyka.pl/konkursy/sport-moja-pasja na adres
konkurs.msm@apella.com.pl
Regulamin Konkursu „Sport – moja pasja!” dostępny jest w placówkach oraz na stronie
www.kasastefczyka.pl. Konkurs trwa od 1.05.2019 r. do 31.07.2019 r.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.07.2019 r. włącznie.
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Sprawdź, co się dzieje w Twojej Kasie
W trosce o utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z chęci informowania Klientów o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka oraz zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka przedstawia informację dotyczącą działań Zarządu Kasy w maju 2019 roku.

P

osiedzenia Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka odbywają się regularnie, minimum raz w tygodniu. Na posiedzenie Zarządu zapraszani są szefowie pionów, kierownicy oraz dyrektorzy działów w celu przedstawienia bieżącej sytuacji oraz
omówienia i opracowania kierunku dalszego rozwoju. Gdy zachodzi taka konieczność, zapraszani są również przedstawiciele współpracujących
spółek celem omówienia obszarów dotyczących tejże współpracy.
MAJ 2019
W maju posiedzenia Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka odbyły się cztery razy:
– 7 maja,
– 14 maja,
– 22 maja,
– 28 maja.
Przedmiotem posiedzeń było m.in.:
1. Przedstawienie aktualnych statystyk
związanych z działalnością Kasy,
głównie dotyczących wolumenu
sprzedaży z podziałem na produkty
oraz informacji na temat depozytów.
2. Omówienie bieżących spraw, w szczególności dotyczących:
a) realizowanych projektów informatycznych, związanych z rozwojem systemów wspomagających procesy sprzedażowe oraz obsługę Członków Kasy;
b) działań marketingowych i inicjatyw
z zakresu działalności społecznej
i oświatowo-kulturalnej oraz współdziałania w tym celu z organizacjami
społecznymi, np. dofinansowanie
przez Fundację Stefczyka:
○○ wsparcie finansowe spektaklu dyplomowego studentów Wydziału
Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku pt. „Ptasznik z Tyrolu”,
○○ dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków Domu
Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku,
○○ dofinansowanie Dnia Dziecka dla małych pacjentów Onkologicznego Szpitala
w Białymstoku organizowanego przez
Fundację Bajkowa Fabryka Nadziei,
○○ wsparcie finansowe Ogólnopolskiego
Festiwalu Pieśni Religijnej Pater Noster
organizowanego przez Stowarzyszenie
Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej – festiwal odbył się 15 czerwca
2019 w Strzepcu,
○○ dofinansowanie akcji Happy Bus – wakacyjnej akcji kierowanej do dzieci
z terenów wiejskich, które nie mają
szans wyjechać na wakacje; organizator Fundacja Happy Kids;
c) sytuacji w placówkach sprzedażowych
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z uwzględnieniem aspektu dotyczącego
budowania i umacniania więzi członkowskiej, a także jeszcze lepszego reagowania na potrzeby Członków Kasy.
○○ Sezonowe i mobilne bankomaty Euronet Polska dla Klientów Kasy Stefczyka
– ponad 180 dodatkowych bankomatów udostępni Klientom w sezonie
letnim Euronet Polska. Dodatkowe
urządzenia największego niezależnego operatora sieci bankomatów
w kraju zostaną zainstalowane głównie nad Bałtykiem oraz na Mazurach.
Nowością będą bankomaty mobilne,
zamontowane w samochodach typu
transporter, które pojawią się na najpopularniejszych letnich wydarzeniach muzycznych czy kulturalnych.
○○ Zmieniamy sposób logowania do usługi
bankowości elektronicznej – Kasa Stefczyka nieustannie dąży do tego, aby
korzystanie z jej produktów i usług –
także za pośrednictwem Internetu –
było proste i wygodne dla wszystkich
Klientów, dlatego z dniem 1 czerwca
2019 r. zmienia się sposób logowania
do usługi bankowości elektronicznej.
Od tego dnia będzie można logować
się bezpośrednio na stronie www.kasastefczyka.pl, natomiast strona www.e-skok.pl zostanie wygaszona.
○○ Konkurs „Sport – moja pasja!” – skierowany do wszystkich osób lubiących
sport, ruch i aktywność fizyczną. Wystarczy pokazać swoją pasję poprzez
zamieszczenie na swoim profilu zdjęcia lub filmiku będącego kreatywnym
przedstawieniem sportowego hobby.
W poście należy oznaczyć Kasę Stefczyka i dodać hashtag #trenujzTarnowskim. Jest szansa na wyjątkowe
spotkanie oraz trening z mistrzem
windsurfingu Pawłem Tarnowskim.
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
DDzatwierdzenia jednolitych wzorów
druków m.in. dotyczących:
– umowy o świadczenie usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka,
– regulaminu świadczenia usługi bankowości elektronicznej e-skok przez
SKOK im. Franciszka Stefczyka,

– polityki prywatności aplikacji mobilnej Kasy Stefczyka,
– umowy o kredyt: wysokokwotowy,
w rachunku płatniczym LP kredyt
konsumencki, wysokokwotowy
gospodarczy, wysokokwotowy
niekonsumencki,
– umowy linii kredytowej w rachunku
bieżącym Tandem,
– umowy LP RB,
– umowy o linię pożyczkową Tandem,
pożyczki gospodarczej zabezpieczonej
hipoteką,
– dyspozycji przelewu wewnętrznego,
– regulaminu rachunków lokat terminowych związanych z działalnością
gospodarczą,
– umowy o prowadzenie lokaty terminowej związanej z działalnością
gospodarczą,
– regulaminu rachunku płatniczego
systematycznego oszczędzania
„Książeczka”,
– regulaminu lokat terminowych,
– umowy lokaty rentierskiej,
– umowy o prowadzenie rachunku Lokaty Skokowej,
– umowy o prowadzenie rachunku systematycznego oszczędzania,
– umowy lokaty terminowej odnawialnej,
– umowy lokaty terminowej nieodnawialnej,
– umowy lokaty terminowej zwykłej,
– umowy o prowadzenie rachunku Lokaty Skokowej Plus,
– umowy o prowadzenie rachunku płatniczego systematycznego oszczędzania „Książeczka”;
– informacji dotyczącej przetwarzania
danych osobowych,
– umowy kredytu hipotecznego oraz
kredytu wysokokwotowego zabezpieczonego hipoteką hipotecznego,
– zatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu e-Lokata,
– zatwierdzenia jednolitego brzmienia
formuły produktu Rachunek bieżący
dla fundacji,
– zatwierdzenia jednolitego brzmienia
formuły produktu Rachunek bieżący –
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podmioty instytucjonalne,
– zatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu Rachunek bieżący Tandem,
– umowy o prowadzenie rachunku
Tandem;
DDzatwierdzenia jednolitej Formuły produktu Pożyczka Super VIP;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu Kredyt
Konsolidacyjno-Hipoteczny;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu Pożyczka
Hipoteczna;
DDzatwierdzenia zmiany parametrów
Grupowego Ubezpieczenia na życie –
Optimum Max;
Dzwołania
D
Zebrania Grupy Członkowskiej Okręgu Centralnego, Lubelskiego,
Małopolskiego, Mazowieckiego, Mazurskiego, Podkarpackiego, Południowego,
Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Zachodniego, Zachodniopomorskiego, Północnego oraz zwołania
Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli
SKOK im. Franciszka Stefczyka;
DDzatwierdzenia dokumentacji i procedur regulujących pracę w Kasie Stefczyka, m.in.: PR02.04/05 Procedura
procesu raportowania oraz analizy
zwrotów nieodebranej korespondencji
realizowanej przez system AWS wyd. IV,
PR17/08 Sprawozdawczość Kasy Stefczyka do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na żądanie przekazania informacji wyd. I, PR02.02/08 Procedura
zarządzania Produktami w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka wyd. VII,
PR11.07/01 Polityka Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka wyd. V,
PR11.07/03 Instrukcja obsługi narzędzia wspomagającego monitorowanie
ryzyka operacyjnego w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka wyd. V,
PR02.02/11 Polityka Produktowa
w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka wyd. II, PR19/01 Przygotowanie
i przekazywanie informacji zarządczej w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka wyd. XIII, Regulamin organizacyjny Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, PR02.04.06/08 Zawarcie umowy
ubezpieczenia indywidualnego, które
stanowi zabezpieczenie spłaty pożyczki/kredytu/linii pożyczkowej,
PR02.04.06/09 Rezygnacja z ochrony
ubezpieczeniowej w przypadku, gdy
ubezpieczenie indywidualne stanowi
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zabezpieczenie pożyczki/kredytu wyd.
III, PR02.04.01/01 Uzyskanie i obsługa
członkostwa w Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo-Kredytowej im.
Franciszka Stefczyka wyd. XIV;
DDprzeniesienia placówki partnerskiej
mieszczącej się w Lublińcu przy
ul. Edyty Stein 1 do nowej siedziby
znajdującej się przy ul. Lompy 1;
DDprzeniesienia placówki mieszczącej
się w Głogowie przy ul. Grodzkiej 4
do nowej siedziby znajdującej się przy
al. Wolności 52F;
DDlikwidacji placówki partnerskiej
w Czeladzi przy ul. Rynek 2.

KOMITET AUDYTU SKOK IM. FRANCISZKA STEFCZYKA
10 maja oraz 21 maja odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, podczas którego omówiono dokumenty będące przedmiotem
obrad najbliższej Rady Nadzorczej SKOK
im. Franciszka Stefczyka. Odbyło się również
spotkanie z kluczowym biegłym rewidentem
badającym sprawozdanie finansowe SKOK
im. Franciszka Stefczyka za 2018 r.

RADA NADZORCZA SKOK IM. FRANCISZKA STEFCZYKA
21 maja odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, na którym:
1. podjęto uchwałę w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego
sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą
w Gdyni za rok obrotowy od 1.01.2018
do 31.12.2018 r.;
2. podjęto uchwałę w przedmiocie przyjęcia oraz rekomendacji Zwyczajnemu
Zebraniu Przedstawicieli Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki
i Sprawozdania finansowego SKOK
im. Franciszka Stefczyka za 2018 r.
wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
rocznego sprawozdania finansowego
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
z siedzibą w Gdyni za rok obrotowy od
1.01.2018 do 31.12.2018 r.;
3. podjęto uchwałę w przedmiocie rekomendacji Zwyczajnemu Zebraniu
Przedstawicieli udzielenia Członkom
Zarządu SKOK im. Franciszka Stefczyka absolutorium za 2018 r.;
4. podjęto uchwałę w przedmiocie
zatwierdzenia Sprawozdania Rady

Nadzorczej SKOK im. Franciszka Stefczyka za 2018 r.;
5. podjęto uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka”;
6. dokonano okresowej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności
systemu kontroli wewnętrznej i jego
wybranych elementów w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka oraz
podjęcie uchwały w tym zakresie;
7. omówiono roczną ocenę skuteczności
i adekwatności polityk zarządzania
ryzykiem na podstawie informacji
Zarządu Kasy;
8. dokonano oceny stosowania przez
SKOK im. Franciszka Stefczyka zasad
wynikających z „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”
i podjęcie uchwały w tym zakresie;
9. dokonano rocznej oceny skuteczności
i adekwatności Systemu Informacji
Zarządczej i podjęcie uchwały w tym
zakresie;
10. podjęto uchwałę w przedmiocie przyjęcia: Procedury PR19/01 Przygotowanie
i przekazywanie informacji zarządczej
w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
w Gdyni, PR11.07/01 Polityka Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka, PR02.02/11
Polityka Produktowa w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka.
Od 29 maja do 7 czerwca 2019 roku odbyły
się Zebrania Grup Członkowskich Okręgu:
Pomorskiego, Północnego, Centralnego,
Mazurskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Lubelskiego, Śląskiego, Zachodniego,
Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego,
Południowego oraz Podkarpackiego.
Uchwała o powyższym podziale na Okręgi
została podjęta podczas posiedzenia Rady
Nadzorczej w dniu 21 maja 2019 r.
Podczas Zebrań Grup Członkowskich
przedstawiono Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 r.
oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności
jednostki i Sprawozdane finansowe SKOK
im. Franciszka Stefczyka za 2018 r. wraz ze
Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni za rok obrotowy
od 1.01.2018 do 31.12.2018 r.
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Wakacje
z Kasą

Weź Pożyczkę na Nowe
i zrealizuj swoje wakacyjne
plany już dziś!

zna stopa
c
o
r
a
t
is
w
y
Rzecz
ania:
oprocentow

15,56%

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

OFERTA

Wakacyjne wyjazdy zaplanowało w tym roku ponad 20 mln
naszych rodaków. 52% z nich spędza je w kraju, pozostali kierują się za granicę – najchętniej do Chorwacji, Grecji i Hiszpanii. Brak planów wakacyjnych deklaruje 28% Polaków,
a niemal 1/3 z nich wskazuje, że wynika to z braku środków.
Kasa Stefczyka ma gotowe rozwiązanie – Pożyczkę na Nowe.

S

ezon urlopowy jest już w pełni. Większość z nas ma już jasno określone plany
wakacyjne. Dla spóźnialskich bądź tych,
który nie mogli wcześniej zarezerwować
sobie wczasów, pozostają tzw. oferty „last
minute”. Jednak tego rodzaju propozycje nie
dają wiele czasu na zastanowienie. Z reguły
należy decydować się bardzo szybko, bo znikają w ekspresowym tempie. Jeśli nie dysponujemy w danym momencie odpowiednią
ilością pieniędzy, Kasa Stefczyka ma odpowiednie rozwiązanie – jest nim Pożyczka na
Nowe (RRSO: 15,56%).
Oferta Kasy to 7000 zł, które są doskonałym rozwiązaniem w przypadku zapotrzebowania na dofinansowanie wakacyjnych planów. Ponadto kwota pożyczki nie będzie zbyt
dużym obciążeniem dla domowego budżetu
podczas spłaty zobowiązania, bowiem wysokość miesięcznych rat to jedynie 99 zł. Należy
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Wakacje
z Pożyczką
na Nowe

też pamiętać o możliwości skorzystania
z wakacji kredytowych po spełnieniu określonych warunków. To rozwiązanie pozwala
na zawieszenie spłaty jednej raty miesięcznej
w roku kalendarzowym. W efekcie zyskuje się
dodatkowy miesiąc na odzyskanie równowagi
finansowej. Należy jednak przy tym wziąć pod
uwagę, że pozostałe do spłaty raty zostaną proporcjonalnie podwyższone o kwotę zawieszonej raty, dzięki czemu nie zostanie wydłużony
okres spłaty pożyczki.
Przykład reprezentatywny z dnia 2.01.2018 r.
dla Pożyczki na Nowe: Całkowita kwota kredytu wynosi 7007,00 zł. Zmienna roczna stopa
oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu
wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją
693 zł) wynosi 9,30%. Łączny koszt prowadzenia rachunku IKS w (całym) okresie kredytowania wynosi 1487,50 zł. Rzeczywista roczna
stopa oprocentowania (RRSO): 15,56%. Czas

obowiązywania umowy – 120 miesięcy, 119 miesięcznych rat równych: 98,80 zł oraz ostatnia, 120. rata: 98,83 zł. Całkowita kwota do
zapłaty: 13 343,53 zł, w tym odsetki: 4156,03 zł.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej.

Pożyczka na Nowe:
• 7000 zł na letni wypoczynek
lub realizację innych planów
• niska rata – 99 zł miesięcznie
• szybka decyzja kredytowa – wstępna
informacja już w 15 minut
• przyjazne zasady spłaty – możliwość
ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty,
np. tuż po otrzymaniu wynagrodzenia
• możliwość skorzystania z wakacji
kredytowych po spełnieniu
określonych warunków

Nowe numery rachunków
W Kasie Stefczyka od 1 maja funkcjonują zmienione numery rachunków płatniczych IKS. Zmianę tę narzuciły
wymagania Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Każdy Klient Kasy powinien więc przekazać
nowy numer swojego rachunku płatniczego wszystkim podmiotom realizującym przelewy na to konto.

Z

miana numeracji rachunków płatniczych
wiąże się z nadaniem nowego ciągu 10
pierwszych cyfr numeru rachunku (z których
dwie pierwsze to liczba kontrolna, a kolejnych
osiem to unikatowy numer rozliczeniowy),
zgodnego z unikatowym numerem rozliczeniowym Kasy. Natomiast 16 kolejnych cyfr
pozostanie niezmieniona. Zmiana numeracji
dotyczy przede wszystkim rachunków płatniczych IKS, ale także rachunków płatniczych
systematycznego oszczędzania – „Książeczka”
INFOLINIA 801 600 100

(KSO), rachunków wszystkich lokat oraz rachunków pożyczek i kredytów przeznaczonych do
wcześniejszej spłaty.
Należy podkreślić, że wpłaty dokonane na
dotychczasowe numery rachunków w okresie
przejściowym, to jest do dnia 8 lutego 2020 r.,
będą przekierowywane na nowe numery
rachunków – czyli trafią do właściwego odbiorcy.
Ważne jest zatem, by do końca okresu przejściowego, tj. do dnia 8 lutego 2020 r., przekazać nowe numery rachunków do wszystkich

podmiotów, które dokonują przelewów na
nasze konto, takich jak np. zakłady pracy,
płatnicy świadczeń emerytalno-rentowych
(np. ZUS), urzędy (np. urząd skarbowy), inne
instytucje finansowe (np. banki, w których
zostały zdefiniowane zlecenia stałe), kontrahenci i instytucje, z którymi współpracujemy.
Wszelkich dodatkowych informacji
dotyczących zmiany numeracji rachunków
udzielają pracownicy Kasy w poszczególnych
placówkach.
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Kredyt Hipoteczny

RRSO: 5,8
6%

Sami na Swoim

Myślisz o zakupie mieszkania?
Może planujesz budowę
lub przebudowę domu?
Kredyt Hipoteczny Sami na Swoim to:
•

bezpieczeństwo – dzięki
finansowaniu w polskiej walucie

•

niższe oprocentowanie –
m.in. za regularny wpływ
wynagrodzenia

•

dogodny okres kredytowania –
od 5 do nawet 30 lat

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej (oprocentowanie oparte o WIBOR 6M – zmiana stopy może nastąpić raz
na 6 miesięcy). Do uzyskania kredytu hipotecznego niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności
na kredytodawcę.

OFERTA

Karta płatnicza Visa
w Kasie Stefczyka na lato
W okresie wakacyjnym prowadzimy intensywniejsze życie. Zwykle staramy się maksymalnie
wykorzystać czas urlopu i chętnie korzystamy z atrakcji podsuwanych przez organizatorów
wycieczek. Kiedy natomiast zostajemy w domu, to ochoczo uczestniczymy w lokalnych
wydarzeniach – festynach, koncertach czy jarmarkach. Niestety wydajemy wtedy więcej
pieniędzy, ale też oczekujemy łatwego do nich dostępu. To zapewnia karta płatnicza Visa
wydawana do rachunków płatniczych prowadzonych w Kasie Stefczyka.

K

asa Stefczyka udostępnia swoim Klientom kartę płatniczą Visa, pozwalającą
płacić – również zbliżeniowo – za zakupy
i usługi w Polsce i za granicą oraz dokonywać transakcji przez Internet. Można także
dzięki niej wypłacić gotówkę z bankomatu
lub w wybranych sklepach na terenie Polski,
korzystając z usługi Visa cash back – do 300
złotych przy okazji płacenia kartą za towar
albo usługę. Dzięki karcie płatniczej Visa
można więc czuć się swobodnie zarówno
w trakcie drobnych zakupów w przydomowym sklepie, jak i kupując daną rzecz na drugim końcu świata, dokonując transakcji za
pośrednictwem Internetu.
Dodatkowe bankomaty
Zalet korzystania z karty płatniczej Visa jest
jednak zacznie więcej – przede wszystkim
dzięki większej dostępności bankomatów.
W okresie wakacyjnym ponad 180 dodatkowych bankomatów udostępnił Klientom właściciel sieci Euronet. Dodatkowe urządzenia
zostały zainstalowane głównie nad Bałtykiem
oraz na Mazurach. Natomiast w wybranych
miejscowościach, na czas najpopularniejszych letnich wydarzeń muzycznych czy kulturalnych, udostępnione zostaną bankomaty
mobilne, zamontowane w samochodach.
Klienci Kasy Stefczyka mogą wypłacać gotówkę
z bankomatów sieci Euronet oznaczonych logo
SKOK24 bez prowizji.
INFOLINIA 801 600 100

KLIENCI KASY STEFCZYKA MOGĄ SKORZYSTAĆ
TAKŻE Z PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ
VISA
Visa Oferty
Program kierowany jest do aktywnych użytkowników karty płatniczej i polega na zwrocie
części pieniędzy wydanych na wybrane zakupy.
By korzystać z Visa Oferty, przede wszystkim
należy zarejestrować swoją kartę płatniczą
w programie. Visa będzie przysyłać oferty, a za
skorzystanie z nich będzie zwracać część kwoty
poniesionej na zakup. Oferty, które otrzyma
uczestnik programu, będą indywidualnie
dopasowane do jego zwyczajów zakupowych.
Wszelkie informacje, regulamin oraz wykaz
partnerów uczestniczących w akcji można
znaleźć na stronie www.visaoferty.pl. Tam
też można zarejestrować swoją kartę płatniczą oraz pobrać aplikację, dzięki której oferty
można będzie otrzymywać także na telefon
komórkowy.
Taniej na lotniskach
Na okres wakacyjny Visa wprowadziła także
promocję, dzięki której można płacić nawet
o 25% taniej w sklepach na lotniskach całego
świata. Wystarczy zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym aplikację Airport Companion
Europe, zarejestrować w niej swoją kartę płatniczą Visa, wybrać lotnisko i okazać otrzymany kod kreskowy w wybranych punktach

gastronomicznych i handlowych. Oprócz
rabatów aplikacja umożliwia dostęp do płatnych saloników wypoczynkowych. W Polsce
skorzystać ze zniżek można na 13 lotniskach.
Więcej informacji na temat promocji na stronie www.visa.pl, natomiast aplikację pobrać
można w sklepach Google Play (Android) lub
App Store (iOS).
Karty płatnicze Visa wydawane do
wybranych rachunków płatniczych
IKS w Kasie Stefczyka umożliwiają:
– realizację płatności w punktach
handlowo-usługowych w kraju
i za granicą
– płatności z wykorzystaniem funkcji
zbliżeniowej
– zapłatę za towary i usługi przez
Internet
– wypłatę gotówki z bankomatów
na całym świecie, a bez prowizji
z bankomatów Euronet oznaczonych
logo SKOK24 w całej Polsce (dodatkowo
bezpłatne są wypłaty z bankomatów
wszystkich sieci w Polsce przez
Klientów Kasy, którzy nie ukończyli
25. roku życia)
– wypłatę gotówki (do 300 zł) przy okazji
płatności za zakupy w wybranych
punktach handlowo-usługowych –
dzięki usłudze Visa cash back

C Z AS STEFC Z YK A 13

AKTUALNOŚCI

Leczenie bez kolejek
z SALTUS Ubezpieczenia
Według raportu przygotowanego przez Fundację Watch Health Care*
czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w Polsce stale się
wydłuża. Na początku 2019 r. średni czas oczekiwania na świadczenie wyniósł 3,8 miesiąca, podczas gdy pół roku wcześniej było
to 3,7 miesiąca, natomiast na początku 2012 r. czas ten wynosił 2,5
miesiąca. Dane te jasno wskazują, że nie możemy oczekiwać szybkiej
poprawy warunków leczenia. W związku z tym szukamy alternatywnych rozwiązań. Niestety najczęściej decydujemy się na doraźne
działania, jak np. wizyta w prywatnym gabinecie lekarza. Jednak
jest to droga opcja, na którą nie każdego jest stać – przeciętny koszt
takiej wizyty wynosi ok. 100 zł.
Zdecydowanie lepszym wyjściem jest skorzystanie z ubezpieczenia
zdrowotnego SALTUS Ubezpieczenia – to w zasadzie dwa osobne
produkty ubezpieczeniowe, dzięki którym możemy skorzystać ze
świadczenia medycznego praktycznie z dnia na dzień, omijając kilkutygodniowe kolejki. Ponadto do dyspozycji jest ponad 1800 placówek
medycznych w całej Polsce.

SALTUS Na Zdrowie

To specjalny produkt, który umożliwia szybkie umówienie badania
diagnostycznego lub wizyty u lekarza specjalisty. Nie zastępuje on
podstawowej opieki medycznej, ale ułatwia leczenie lub przeprowadzenie badań specjalistycznych zaordynowanych przez lekarza
pierwszego kontaktu. Ze skierowaniem od lekarza można bez problemu i długiego oczekiwania umówić się na wizytę na przykład
u chirurga, dermatologa, kardiologa, neurologa, okulisty, otolaryngologa czy urologa lub na diagnostyczne badanie obrazowe – RTG
czy USG. Oferta SALTUS Na Zdrowie przeznaczona jest dla osób
w wieku 18–67 lat i dostępna jest w dwóch wariantach: jako pakiet
optymalny i pakiet komfortowy z rozszerzonym zakresem lekarzy
specjalistów i badań diagnostycznych oraz zwiększonym limitem
liczby świadczeń medycznych. W ramach tych pakietów istnieje także
możliwość wyboru opcji indywidualnej lub rodzinnej obejmującej
ubezpieczenie dzieci do 25. roku życia oraz małżonka lub partnera.
Należy zaznaczyć, że w przypadku opcji rodzinnej składka jest stała,
niezależna od liczby dzieci, a limit wizyt u lekarza i badań diagnostycznych liczony jest osobno na każdego ubezpieczonego.
Dodatkowym walorem pakietu SALTUS Na Zdrowie są świadczenia
dodatkowe stanowiące wsparcie w chorobie. Należą do nich wizyty
domowe po nieszczęśliwym wypadku, działania z zakresu walki
z boreliozą obejmujące konsultacje lekarskie i usunięcie kleszcza,
badanie kleszcza oraz antybiotykoterapia, a także konsultacje z lekarzem na odległość i infolinia medyczna udzielająca informacji m.in.
dotyczących działania leków czy przygotowania do zabiegów i badań.
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Wizyta u lekarza specjalisty bez kolejki? Czy to w Polsce w ogóle jest możliwe? Tak, jest to
możliwe. Dzięki wykupieniu odpowiednio dostosowanego pakietu SALTUS Ubezpieczenia
każdy może mieć zapewnioną szybką opiekę medyczną. Wizyta u lekarza czy badania
diagnostyczne bez czekania na odległe terminy to rzeczywistość, a nie fantazja scenarzysty
popularnego serialu telewizyjnego.

SALTUS Kuracja

Drugi produkt oferowany przez SALTUS Ubezpieczenia pomocny
jest podczas rekonwalescencji po zakończeniu hospitalizacji, będącej skutkiem zawału serca, udaru mózgu lub nieszczęśliwego
wypadku. W jego ramach konsultacje lekarzy specjalistów i badania są dostępne dla ubezpieczonego przez 6 miesięcy po zajściu
nieszczęśliwego wypadku lub opuszczeniu szpitala.
SALTUS Kuracja oferowana jest w trzech wariantach: KURACJA 1
– obejmuje leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób,
które nie chorowały wcześniej na osteoporozę czy obarczonych
przerzutami nowotworowymi do kości. KURACJA 2 – dotyczy leczenia następstw zawału serca i udaru mózgu osób w wieku 18–67 lat,
które nie miały wcześniej zawału serca i choroby wieńcowej czy
udaru mózgu oraz przemijającego niedokrwienia mózgu. KURACJA 3
– łączy warunki wariantu 1 i 2.
SALTUS Kuracja posiada tylko wersję indywidualną, natomiast nie
ma limitów wizyt u lekarza i badań. Zapewnia także wiele dodatkowych usług w ramach wsparcia w chorobie. Należą do nich (w zależności od wariantu ubezpieczenia): organizacja i opłacenie pobytu
w sanatorium, dostarczanie leków, opieka nad dziećmi i osobami
niesamodzielnymi, dostarczanie posiłków, pomoc pielęgniarki po
hospitalizacji, pomoc domowa, transport medyczny na badania kontrolne, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Saltus Ubezpieczenia zaprasza do zapoznania się z warunkami
ubezpieczeń zdrowotnych w placówkach Kasy Stefczyka.
* Barometr WHC. Raport na temat zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce nr 19/15/02/2019. Stan na grudzień/
styczeń 2019 r.
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PUBLICYSTYKA

To mówicie, że Polska jest
największym trucicielem? Upał dał
się chyba we znaki obrońcom klimatu

N

ie chcę tu się wdawać w dyskusję, czy emisja gazów cieplarnianych jest skutkiem
działań człowieka, czy – przeciwnie – nie mamy
na nią żadnego wpływu, a ekologiczny szantaż
ze strony najbardziej rozwiniętych państw jest
jedynie próbą pozbycia się konkurencji ze
strony krajów takich jak Polska. Osobiście nie
ufam fanatykom, w tym także ekologicznym,
więc skłonny byłbym przyjąć tezę, że emisja
gazów ma naturalne przyczyny, a działalność
człowieka może mieć niekorzystny wpływ na
dynamikę tego zjawiska.
Przyjmując zatem, że człowiek ma jakiś
wpływ na emisję gazów cieplarnianych czy –
szerzej – na zanieczyszczenie środowiska,
warto przyjrzeć się liczbom. A z tych niezbicie
wynika, że udział Polski w procesie zatruwania świata jest minimalny. W raporcie „Global Carbon Budget 2017” opracowanym przez
76 naukowców z 57 instytucji, stwierdzono, że
globalne emisje dwutlenku węgla w 2017 roku
wyniosły ponad 36 mld ton. Polska wyemitowała 326,6 mln ton, co stanowi w skali świata
0,9 proc. i daje nam 21. miejsce w rankingu

Nie może być tak,
że my płacimy,
a gdzieś na Dalekim
Wschodzie ktoś trzepie
zyski z brudnych
stalowni czy hut
i zanieczyszczenie
nadal wzrasta.
INFOLINIA 801 600 100

(9. miejsce w Unii Europejskiej). Dla porównania udział Chin, które mają miejsce pierwsze,
wynosi 27 proc. (9839 mln ton), USA – 15 proc.
(5270 mln ton), a Indii – 7 proc. (2467 mln ton).
Do największych trucicieli należą też państwa
Bliskiego Wschodu z Arabią Saudyjską na czele
(635 mln ton), Rosja (1693 mln ton), Japonia
(1205 mln ton) oraz Niemcy (799 mln ton).
W przypadku emisji na głowę jednego mieszkańca Polska jest jeszcze dalej w rankingu, bo
na 38. miejscu (8,6 t na osobę). Tu wygrywa
Katar (49 t na osobę), Arabia Saudyjska
(20 t) i Australia (17 t). Podaję te wszystkie liczby
w nawiasach, aby lepiej pokazać rzeczywistą
pozycję Polski w rankingu trucicieli. Z kolei
według Przeglądu Statystycznego Światowej
Energii BP Chiny wprowadziły łącznie od 2012
roku do atmosfery więcej trujących gazów niż
Stany Zjednoczone i cała Unia Europejska
razem wzięte.
Od przynajmniej trzydziestu lat widać, że
za zatrucie środowiska odpowiadają przede
wszystkim gwałtownie rozwijające się państwa
Azji. Winę za to w dużym stopniu ponoszą państwa zachodnie, które – w pogoni za zyskiem
i ograniczeniem kosztów – masowo przenosiły
produkcję przemysłową na Daleki Wschód.
Pewne skutki tego procesu odczuwamy również
w Polsce, gdzie również inwestowano i gdzie –
według wskaźników – emisja dwutlenku węgla
po gwałtownym spadku wskutek załamania
peerelowskiego przemysłu również po pewnym czasie zaczęła wzrastać, choć w radykalnie
mniejszym stopniu niż w Chinach czy Indiach
(w okresie 2000–2014: w Chinach wzrost emisji
o 185 proc., w Indiach o 119 proc., a w Polsce –
o 1 proc., słownie: o jeden procent). Koszty
odejścia od paliw kopalnych są jednak ogromne
i potrzebna jest tutaj solidarność – w tym również finansowa. Polska, w odróżnieniu od
Europy Zachodniej, nie miała możliwości zakumulować tak dużego kapitału, który pozwoliłby
to dziś samodzielnie sfinansować, i nie jest to

FOT. PL.123RF.COM

Na początek małe zastrzeżenie. Ekologiczna wizja czystego świata wydaje mi się
bardzo pociągająca. Nie podobają mi się elektrownie węglowe ani jądrowe. Chciałbym, abyśmy pożegnali się z ropą naftową. Nie lubię też samochodów elektrycznych, ponieważ gromadzą energię w bateriach, a to wyjątkowo trujące urządzenia, które będzie trzeba jakoś zutylizować. Ale jednocześnie nie mogę się zgodzić
z absurdalną sugestią, że Polska to niebezpieczny truciciel, który jest przeszkodą
w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

wyłącznie nasza wina. Potrzebujemy więcej
czasu i – przede wszystkim – sprawiedliwego
rozłożenia obciążeń. Nie może być bowiem tak,
że my płacimy, a gdzieś na Dalekim Wschodzie
ktoś trzepie zyski z brudnych stalowni czy hut
i zanieczyszczenie nadal wzrasta.
Dlatego – przyklaskując zasadniczo wizji czystego środowiska – wolałbym, aby uczestnicy
tzw. protestu klimatycznego zamiast pod Kancelarią Premiera rozłożyli się na chodniku pod
chińską ambasadą. W tych upalnych dniach
miałoby to przynajmniej jakiś cień sensu.
Źródło: wPolityce.pl
Konrad Kołodziejski

Publicysta tygodnika „Sieci”
i portalu wPolityce.pl. Wcześniej pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku”, „Życiu”
oraz w „Nowym Państwie”.
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„Polskość to nienormalność”, a Polska
kojarzy się tylko z „przegraną
z pechem i nawałnicami”?
M

yśląc o „Polsce naszych marzeń” i stając wobec zawsze aktualnego zadania
pomyślenia „Polskości”, zostaję z ogromnym
zestawem patetycznych, górnolotnych słów
i znaczeń. Nie umiem i nie chcę pomyśleć
Polski bez tego „bagażu”, którego nigdy nie
nazwę „balastem”. Myśląc „Polska”, widzę i słyszę Zygiera deklamującego „Redutę Ordona”.
Z ciszy, która następuje po jego słowach, rodzą
się w moim umyśle dźwięki „Etiudy Rewolucyjnej”, a oczyma wyobraźni widzę mknące
po fortepianie palce mistrza Fryderyka, który
wzburzony myślą o zajęciu Warszawy przez
Rosjan tworzy melodię mojej duszy. Za chwilę
przerodzi się ona w krzyk nawołującego do
zemsty Konrada.
Nie czuję, że „ojczyzna moja wolna,
wolna”. Dziś wróg jest inny, współczesne lęki
trudno odnosić do czasów minionych, nadać
im wymiar walki naszych ojców czy dziadów
również niepodobna. Zbyt łatwo można narazić się na śmieszność, jeszcze łatwiej wpisać
się w tromtadrackie hasła polityków, którzy
snując swoje makiaweliczne wizje, żerują,
niczym sępy, na naszych marzeniach o Polsce
wolnej, wielkiej i pięknej. Ale przecież i dziś
słyszę słowa o tym, by zamiast Polski zbudować jedno wielkie państwo ponadnarodowe,
„Rzeczpospolitą Europejską”. Słyszę i widzę
starania tych, którzy chcą zniszczyć wielki,
święty i powszechny Kościół. Widzę też, jak
Rosja, gwałcąc prawo międzynarodowe, zajmuje część Ukrainy. Widzę, jak Niemcy z tą
samą Rosją prowadzą interesy ponad naszymi
głowami. Nie umiem uciec od lęków i myślenia
o zagrożeniach.
Nie bójmy się patosu
Nie boję się uczestnictwa w ludycznych formach oddawania czci Jezusowi Chrystusowi.
Nie boję się znaku krzyża na widok małej,
wiejskiej kapliczki. Nie boję się stawania na
baczność na dźwięk hymnu mojej ukochanej
Ojczyzny. Nie boję się wbijać w serca moich
synów tej miłości, która musi stać się dla nich
sprawą fundamentalną. Nie czuję, że „Ojczyzna
w więzach już nie biada, Dźwiga się, wznosi,
wstaje wolna”. Historia się nie skończyła,
wróg nie zasnął, wciąż się czai ante portas.
Choć nigdy nie zbliżyłem się talentem w wyrażaniu myśli do tych, z których czerpię swoją
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naukę, to nigdy też nie byłem z niczego bardziej
dumny niż z tego, że jestem z plemienia, które
nosi na swoich ramionach płaszcz Konrada.
Nie zrzucę go nigdy z ramion. Bez niego nie
byłbym w najmniejszym nawet stopniu sobą.
Nie chciałbym nigdy, byśmy „wyzwolili się
z tych stereotypów”, które towarzyszą nam
od urodzenia, w których niektórzy z naszych
rodaków doszukują się źródeł resentymentu.
„Co pozostanie z polskości, gdy odejmiemy od
niej cały ten wzniosło-ponuro-śmieszny teatr
niespełnionych marzeń i nieuzasadnionych
rojeń?” – pytają. Jednocześnie podają gotową
odpowiedź, z którą tak trudno jest się zgodzić,
którą tak trudno zrozumieć i zaakceptować.
„Polskość to nienormalność – takie skojarzenie narzuca mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko dotykam tego niechcianego
tematu” – odpowiadają i rysują program, który
będzie im przez lata całe towarzyszył. To program ucieczki od siebie samych, lęku przed
samym sobą. Program wyparcia tego, co stanowić powinno fundament bycia w świecie.
„Więc staję się nienormalny, wypełniony
do granic polskością, i tam, gdzie inni mówią
człowiek, ja mówię Polak; gdzie inni mówią:
kultura, cywilizacja i pieniądz, ja krzyczę: Bóg,
Honor i Ojczyzna (wszystko koniecznie dużą
literą); kiedy inni budują, kochają się i umierają,
my walczymy, powstajemy i giniemy”. Nieodmiennie nie dostrzegam w tym programie
niczego nienormalnego. Są przecież w naszym
plemieniu tacy, którzy pieśnią wołają: „My
chcemy Boga w naszym kraju”. Nie są inną
„Polskością” wypełnieni.
„My chcemy Boga w naszym kraju, wśród
starodawnych polskich strzech, w polskim języku
i zwyczaju”
My wszyscy z Niego. Nie z rozziewu, nie z pęknięcia, nie z „wyobrażenia pozostającego
pomiędzy planem a realizacją”. My nie jesteśmy żadną projekcją zbiorowych kompleksów.
Nam „Polskość” nie kojarzy się z „przegraną,
z pechem, z nawałnicami”. Nam kojarzy się
z domem. Rodziną. Zwycięstwem wbrew okolicznościom. Z dumą, że jesteśmy strażnikami
pamięci naszych dziadów i ojców.
Powołano nas tylko na chwilę i tylko po
to, by ich wiarę przekazać naszym dzieciom.
Stajemy wobec historii jako drobny, zanurzony
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Masowy charakter świąt katolickich sprawia, że uczestnicząc w obrzędach Bożego Ciała,
nie umiem uwolnić się od myślenia o tym, czym byłaby nasza ojczyzna bez ludycznej formy
miłowania Boga i oddawania Mu należnej czci.

w czasie i przestrzeni element ogromnego łańcucha pokoleń miłujących Polskę. Miłość ta,
często prowadząca do zatracenia, czasem do
szaleństwa, nas jako mieszkańców „tej ziemi”
konstytuuje i wzmacnia. Ona twardsza jest niż
ze spiżu. Zbudowaliśmy ten pomnik na krwi
i pamięci o tych, którzy za Polskę oddawali
swoje życie. To od nich – i naszych dzieci –
zaciągnęliśmy dług, którym jest „wspólny,
zbiorowy obowiązek”. To dlatego nigdy nie
zgodzimy się, że „piękniejsza od Polski jest
ucieczka od Polski tej na ziemi, konkretnej,
przegranej, brudnej i biednej. I dlatego tak
często nas ogłupia, zaślepia prowadzi w krainę
mitu. Sama jest mitem”.
Dla nas ucieczka od Polski stanowi realną
tęsknotę, fizyczny ból, rozdarcie, rozpacz.
Wieczne pragnienie powrotu. Polskość, którą
lubimy pisać Wielką Literą, tak jak nauczono
nas pisać imię Matki, jest dla nas normalnością. Jest spokojem, ukojeniem, spełnieniem
marzeń naszych ojców o domu wolnym i bezpiecznym. My jesteśmy tu na chwilę, a Ona
trwać musi na wieki wieków. Nie możemy
sobie siebie samych wyobrazić bez wezwania
do walki i troski o to, co Ją konstytuuje. Nie ma
nas bez Niej, nie byłoby dla nas żadnego sensu,
gdyby Jej zabrakło.
Wraz z Nią kroczy Bóg i Honor, bo to takie
jest credo nasze i naszych ojców. Niech tak
zostanie. Na wieki wieków.
ARTUR CEYROWSKI
Źródło: Stefczyk.info
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Financial Times: polska gospodarka
najbezpieczniejsza w Europie
Po wypowiedziach prezydentów USA, obecnego – Donalda Trumpa: „Polska radzi sobie doskonale i tak będzie w przyszłości” oraz jednego z poprzednich – Billa Clintona: „Cały świat
podziwia Polskę, potrzebujemy was znacznie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej”, w czerwcu
także w Financial Times ukazał się artykuł zwracający uwagę na falę inwestycji zagranicznych trafiających do naszego kraju.

A

Według Financial Times
w sytuacji zagrożenia światowym
kryzysem i niepewności związanej
z brexitem światowi inwestorzy
uznają Polskę za najstabilniejszy
rynek i masowo przenoszą
swoje inwestycje nad Wisłę.
w całej Unii Europejskiej, a w szczególności w strefie euro i w gospodarce niemieckiej, z którą jesteśmy silnie powiązani, mamy do czynienia
z wyraźnym spowolnieniem gospodarczym.
Okazuje się, że pozytywny wpływ na wzrost PKB miała nie tylko konsumpcja, jak było do niedawna, lecz także inwestycje i eksport netto, czyli
wszystkie trzy silniki, od których zależy wzrost gospodarzy.
Spożycie ogółem wzrosło o 4,4 proc. (w tym spożycie gospodarstw
domowych wzrosło o 3,9 proc.), wzrost nakładów na środki trwałe
wyniósł aż 12,6 proc., pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy miał
także eksport.
Ostatecznie na wzrost PKB w wysokości 4,7 proc. w I kwartale złożyły się: konsumpcja w wysokości 3,5 punktu procentowego, inwestycje w wysokości 0,5 punktu procentowego i eksport netto 0,7 punktu
procentowego.
INFOLINIA 801 600 100
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nalitycy brytyjskiego Financial Times piszą, że polska gospodarka
jest najbezpieczniejsza w Europie, co ma szczególne znaczenie dla
inwestorów w sytuacji pogłębiającej się niepewności związanej z brexitem. Zwracają uwagę, że po decyzji Brytyjczyków w referendum o wyjściu z UE w Polsce zrealizowano lub zaplanowano blisko 330 projektów
inwestycyjnych typu greenfield, czyli budowę nowych fabryk i zakładów
o wartości ponad 15 mld USD na ponad 6 tysięcy wszystkich projektów
w Unii Europejskiej.
Od I kwartału 2016 roku do I kwartału 2019 roku udało się w Polsce
stworzyć aż 250 tysięcy nowych miejsc pracy dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, w sytuacji kiedy np. w Wielkiej Brytanii ubyło
50 tysięcy miejsc pracy.
Według Financial Times w sytuacji zagrożenia światowym kryzysem
i niepewności związanej z brexitem światowi inwestorzy uznają Polskę za
najstabilniejszy rynek i masowo przenoszą swoje inwestycje nad Wisłę.
Przypomnijmy, że na przełomie maja i czerwca GUS podał wstępny
szacunek PKB za I kwartał tego roku, z którego wynika, że niewyrównany sezonowo w cenach średniorocznych z roku poprzedniego wzrost
wyniósł aż 4,7 proc. To bardzo wysoki wzrost w sytuacji, kiedy zarówno
W ten sposób Polska jest drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką
w UE (po Malcie, dla której prognoza wzrostu wynosi 5,5 proc. PKB),
tyle tylko, że Malta ma najmniejszą gospodarkę w UE i w zasadzie nie
powinna być porównywana z naszym krajem. Jednocześnie przypomnijmy, że Komisja Europejska obniżyła średnią prognozę wzrostu PKB
w 2019 roku dla całej Unii do 1,4 proc. PKB i do 1,7 proc. PKB w roku 2020,
co oznacza, że nasza gospodarka będzie rozwijała się średnio trzy razy
szybciej niż średnio Unia Europejska. Komisja biorąc pod uwagę rozmiary pakietu stymulacji fiskalnej przedstawionego przez polski rząd
(tzw. piątkę Kaczyńskiego), podwyższyła prognozę deficytu sektora
finansów publicznych w 2019 roku z 0,9 proc. PKB do 1,6 proc. PKB,
a w roku 2020 z 1 proc. PKB do 1,4 proc. PKB, co oznacza, że deficyt ten
będzie zdecydowanie niższy od tzw. fiskalnego kryterium z Maastricht
wynoszącego 3 proc. PKB.
Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, że na polski wzrost gospodarczy
składa się przede wszystkim popyt krajowy przy niewielkim, ale jednak
pozytywnym wpływie eksportu netto na wzrost PKB w całym 2019 roku,
co oznacza, że nasza gospodarka ma mocne wewnętrzne siły rozwojowe.
I właśnie dlatego, mimo sygnalizowanego spowolnienia w gospodarce
europejskiej i światowej, które ma nastąpić w tym roku, prognozy wzrostowe dla polskiej gospodarki są tak bardzo optymistyczne.
Źródło: wPolityce.pl
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Dr nauk ekonomicznych, poseł na Sejm RP obecnej kadencji,
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Bitwa o wolność
Wyznania przeciwnika teorii spiskowych, który jednak stara się
zauważać mechanizmy…

D

laczego nas tak zwalczają? Dlaczego tak bardzo chcą wykorzenić
chrześcijaństwo, a katolicyzm w szczególności? Wojna trwa od wielu
dziesiątek lat i właśnie przybiera na sile. Co pięć minut ginie w świecie
chrześcijanin tylko za to, że wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa. Jaki jest
powód faktu, że ci sami ideolodzy i przywódcy „nowego świata”, którzy
gotowi są (deklaratywnie) ostatnią koszulę oddać muzułmaninowi czy
wyznawcy judaizmu, tak nienawidzą wyznawców Jezusa Chrystusa?
Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest oczywiście prosta i nie
da się sprowadzić do jednej teorii. Generalnie jednak podstawowa dla
niej jest obserwacja, że w istocie nie chodzi nawet o zwalczanie religii,
ale o niszczenie podstaw wolności człowieka! Teza śmiała – powiecie –
niestety oparta jest na wizji człowieka, która dziś jest dominująca. Dziś
przecież najbardziej promowane są te nurty, które ponad wolność stawiają tzw. poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście od takiego „poczucia
bezpieczeństwa” do wojny ideologicznej i masowych zbrodni w imię
walki o wartości humanistyczne jest tylko jeden – niewielki – krok.
Źródło wolności
Człowiek jest tak skonstruowany, że bez odniesienia do niewzruszalnej
etyki i zakorzenienia poczucia swojego istnienia w wartościach duchowych właściwie jest zdolny do… wszystkiego, a więc także do stoczenia
się na dno utraty godności i upodlenia. Chrześcijaństwo jest jedyną
religią, jedynym spójnym systemem rozumienia świata, który swoim
wyznawcom stawia wymóg bycia wolnymi. Bez prawdziwej wolności
bycia nie można być chrześcijaninem. Tak więc w chrześcijaństwie bycie
wolnym nie jest pojmowane jako przywilej, ale jako bezwzględny wymóg
moralny i duchowy.
O ileż prościej dzisiejszym totalitarystom – spod znaku neomarksizmu, gender i politycznej poprawności – zaakceptować paradygmat,
w którym żyją muzułmanie. Tam Bóg jest niepoznawalny i niewyobrażalny, a więc wierny może, w praktyce, być jedynie niewolnikiem jego
nakazów, które obejmują każdą dziedzinę życia. Ten wątek myślenia
wyznawców islamu jest zresztą zaczerpnięty z przekonań wielu szkół
rabinicznych. Tylko absolutne, prawne uregulowanie każdej sfery zachowań i życia człowieka może ustrzec go od popadnięcia w herezję i zło
samo w sobie.
Tymczasem wyznawcy Jezusa Chrystusa mają za zadanie, w poczuciu absolutnej wolności swojej woli, odmierzać własne zachowania nie
drobiazgowymi i idącymi w setki nakazami i zakazami, ale własnym
sumieniem i poczuciem miłości (świadomej wolicjonalnej decyzji) wobec
Stwórcy. Właśnie z wolności przyjęcia Boga, którego poznaliśmy w objawieniu Jezusa Chrystusa, tkwi istota wolności osoby ludzkiej. Oczywiście
teologicznie jest to jeszcze bardziej dosadne i precyzyjne, ale na użytek
tego tekstu wystarczy wykazanie chrześcijańskiego sposobu widzenia
świata i jego odniesienia do Pana Boga.
Wolność jako „zbrodnia”
Dziś, gdy bardzo ograniczona liczebnie grupa ludzi usiłuje narzucić
innym swój sposób widzenia świata i na tym oprzeć mechanizm wyzysku milionów przez nielicznych, istnienie ludzi wolnych opierających
swoje przekonania na odwiecznych prawach jest niekorzystne, by nie
powiedzieć – wrogie. Prawdziwa wolność jest więc zwalczana poprzez
przeciwstawianie jej tzw. „wymogów bezpieczeństwa współistnienia”.
Dzisiejsi ideolodzy, nie tylko spod znaku szkoły frankfurckiej, twierdzą,
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że istnieje wręcz konieczność rezygnowania z części swoich uprawnień
i swojej wolności na rzecz zapobiegania światowemu terroryzmowi, zorganizowanej przestępczości czy też „odradzającemu się faszyzmowi”.
Dowodów na to wszystko jak na lekarstwo, lecz umiejętnie wzmagana –
za pomocą światowych mediów – psychoza sprawia, że służby specjalne,
politycy i rozmaitego rodzaju policje uzyskują coraz więcej uprawnień
kosztem naszych osobistych swobód i wolności.
Można zatem zapytać: a któż to jest wrogiem wolności…? Są nim
globalne koncerny, które z wyciągania pieniędzy z naszych kieszeni, za
pomocą znakomicie budowanych kampanii oszustw – zwyczajowo zwanych kampaniami marketingowymi – uczyniły sobie sposób na sprzedawanie nam zupełnie niepotrzebnych towarów i usług. Wrogiem wolności jest także system bankowy, który za pomocą wyszukanych metod
i korupcji na najwyższych piętrach władzy buduje sobie starannie zaplanowaną sieć, w którą wpada każdy z nas i każdy z nas staje się niewolnikiem rozmaitych zobowiązań, kreowanych przez wielkie banki. Wrogami
wolności są oczywiście wszelkiej maści ideolodzy, którzy w istocie albo
wprost odwołują się do platońskiej jaskini, albo też twórczo korzystają
z rozmaitych wariantów mitu o Prometeuszu. Chcą – za pomocą coraz
bardziej totalitarnych pomysłów – skłonić ludzi do tego, aby byli szczęśliwi, a jeśli spróbowaliby iść do szczęścia własnymi drogami, to należy
ich przymusowo resocjalizować, jako elementy reakcyjne i antyszczęściowe z natury. Zwykle jednak tacy ideolodzy i partie pozostają na
garnuszku tych, którym jedynie powszechne niewolnictwo przynosi
krociowe owoce. Zdaniem wielu obserwatorów, w tym Józefa Białka,

Tymi, którzy mają w rękach „pakiet
kontrolny”, są ludzie całkowicie
wyobcowani z wszelkich religijnych
systemów, dążący do opanowania
pozostałej ludności i ujęcia jej w karby
mechanizmu, który będzie przynosił im
dalsze, niepohamowane zyski i profity.
autora znakomitej pracy „Czas niewolników”, która niebawem ukaże
się nakładem wydawnictwa Wektory, właściwie światowymi finansami
zarządzają cztery globalne korporacje: Black Rock, Vanguard, Fidelity
i State Street. Oczywiście można stwierdzić, że taka wizja jest jakąś obłąkańczą wizją dziejów świata, jednak gdy zaczniemy weryfikować sposób
myślenia autora tej książki, jego wiedzę i żmudną pracę dokumentacyjną,
jaką wykonał, dojdziemy do wniosku, że tak postawiona teza wyjaśnia
wiele ze zdarzeń, którym sami też podlegaliśmy.
Kiedyś, w Krakowie, zainicjowałem spontaniczne seminarium, którego tematem były rozważania na temat tego, kto jest wrogiem wolności.
Zespół przyjaciół: chemik, profesor filozofii, znany malarz, matematyk
i obieżyświat, wraz ze mną, przez kilka tygodni, całkiem serio, rozważał
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Czy to globalny spisek?
Tezy przedstawione w poprzednim akapicie na pierwszy rzut oka noszą
znamiona niezdrowej teorii spiskowej. Być może zresztą tak jest. Nikt
jednak nie podważył sensowności poszukiwania zmów i spisków. Przeciwnie, taka działalność często przynosi nader interesujące poznawczo
rezultaty. Jeżeli w poszukiwaniu ukrytych mechanizmów decyzyjnych
nie popełnia się błędu pars pro toto (część zamiast całości) i nie ekstrapoluje ustaleń z wąskiej dziedziny na terytorium wyjaśnień globalnych,
to można dopracować się ciekawych rezultatów. Oczywiście taki styl
myślenia jest żarliwie zwalczany przez wszelkie oficjalne „kręgi intelektualne”. Nie ma jednak osób bardziej stronniczych i służących globalnej
mamonie niż „oficjalne kręgi dyplomowanych intelektualistów”.
Oczywiście stawianie tezy, że światem rządzą masoni, Żydzi, spirytyści, i tym podobne głupstwa nie nosi w sobie żadnych korzyści poznawczych i nie wyjaśnia niczego spośród sterujących naszą rzeczywistością
dziś mechanizmów. Jednak obserwacja mówiąca o strukturze globalnej
własności dóbr i środków to jedynie zauważanie faktów, za które innym
sowicie płaci się, aby ich nie zauważali. Takie rozważanie służy wolności,
choćby było obarczone nawet sporym błędem wynikającym z niedostępności źródeł.
Kim są ludzie usiłujący władać naszą wolnością?
To pytanie, które może zrodzić najbardziej kosztowne odpowiedzi.
Dotychczas należało ich poszukiwać tam, gdzie decydują się losy największych transakcji i interesów, a więc opodal wielkiego wizerunku
byka, na nowojorskiej Wall Street, oraz w londyńskim City. Teraz jednak świat się dynamicznie zmienia i ciężar kapitału przesuwa się w kierunku Azji. Czy również tam decydują te same pieniądze, ludzie, rodziny
i powiązania?
W świecie zaostrza się konflikt pomiędzy kapitałem inwestycyjnym –
wypracowywanym ciężką pracą, przez całe pokolenia – a kapitałem
spekulacyjnym, zajmującym się rabunkiem w białych rękawiczkach, za
pomocą wyrafinowanych metod spekulacyjnych, które powodują gigantyczne przepływy kapitału. Na ten – rosnący wciąż – konflikt, w którym
na razie zwycięstwo odnoszą agresywni spekulanci, nakłada się teraz
postępująca wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi (gwarantem interesów rodzin, które zgromadziły największą ilość środków) oraz kapitałem chińskim zbudowanym w rezultacie największego globalnego eksperymentu naszych czasów: kapitalizmu z kierowniczą rolą totalitarnej
partii, która – jeszcze do niedawna – wyznawała ideologię skrajnie wrogą
wszelkim kapitalistycznym mechanizmom.
Wszystkie te zjawiska świadczą jedynie o tym, że – dzięki rewolucji
cyfrowej, która spowodowała powstanie wirtualnego świata mającego
wpływ na nasze realne losy – świat całkowicie się zmienił i będzie się
zmieniał w coraz szybszym tempie. Tymi, którzy dotychczas mają
INFOLINIA 801 600 100
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to zagadnienie. Po kolei sprawdzaliśmy kolejne hipotezy. Wynik może
nie był imponujący, pomimo faktu, że zaprzęgliśmy do rozważań także
naszych studentów. Zgodnie orzekliśmy, że wrogiem wolności jest kumulacja przeważających możliwości kapitałowych i politycznych w rękach
nielicznej grupy ludzi, którzy na dodatek starają się być w cieniu i za
wszelką cenę nie ujawniają powszechnie swoich możliwości. Orzekliśmy, że żyjemy właśnie w epoce postkapitałowej i władza nie leży już
w samym pieniądzu, ale skupia się w rękach tych, którzy mają decydujący
wpływ na jego dystrybucję. To grono wymyka się wszelkim ograniczeniom. Nie podlega prawom państw, na terenie których zamieszkują, nie
jest także obligowane żadnym – powszechnie przyjętym – systemem
etycznym.
Wynik seminarium nie był imponujący, ale symptomatyczny jest
fakt, że gdybyśmy chcieli przeprowadzić je oficjalnie, to prawdopodobnie żadna uczelnia nie zaakceptowałaby ani jego wyniku, ani też nawet
tak postawionego zagadnienia. Uczelnie niestety – poprzez regulacje
grantowe i pieniądze płynące z budżetów centralnych – także stały się
częścią systemu, w którym uczestniczą najbardziej znaczące media, świat
polityki oraz wielu znanych celebrytów i artystów.

w rękach „pakiet kontrolny”, są ludzie całkowicie wyobcowani z wszelkich religijnych systemów, dążący do opanowania pozostałej ludności
i ujęcia jej w karby powszechnie obowiązującego mechanizmu, który
będzie przynosił im dalsze, niepohamowane zyski i profity. Na pytanie, kiedy globalny lewiatan zostanie zaspokojony, odpowiedź brzmi:
nigdy. Taka jest bowiem jego nienasycona natura. W tej grze nie chodzi
już o dominację, chodzi o absolutne posiadanie i sterowanie światem.
Możemy sobie objawić najbardziej niepoprawną z możliwych prawd:
światem rządzi gromada niekontrolowanie bogatych ludzi, którzy nie
posiadają żadnych ograniczeń i działają w myśl zasady: co jest dobre
dla nas, powinno być aplikowane światu; media i wszelkie inne ośrodki
rozchodzenia się opinii muszą służyć jedynie wzmacnianiu naszej skuteczności, aż uda się ludzi opanować w stopniu absolutnym. Czy zatem
ci ludzie przypisują sobie przymioty boskie? Niestety wiele wskazuje na
to, że tak właśnie jest. Brak mocnych przekonań etycznych rodzi zupełnie
nową etykę, której cechą jest skrajny relatywizm.
***
Czytacie Państwo to wszystko i zastanawiacie się, czy stałem się już
miłośnikiem „wyjaśniaczy świata” w stylu znanego Alexa Jonesa i jego
„Prison Planet”, czy zachorowałem na „spiskomanię”, która postuluje,
aby wszelkie wysiłki intelektualne zastąpić rozwijaniem absurdalnych –
często – teorii mówiących o globalnym rządzie i sterowanym procesie
depopulacji. W rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie: będąc przeciwnikiem holistycznych teorii nasyconych pierwiastkiem nieracjonalności
i wręcz legendowości, staram się analizować dane, które są nam wszystkim dostępne. A z nich wynika, że właśnie toczy się decydująca bitwa
o naszą osobistą wolność. W tej bitwie trzeba uświadomić sobie, o co
chodzi i jakie są pola tej konfrontacji.
Witold Gadowski

Reporter, autor filmów dokumentalnych, miłośnik kawy
i Bałkanów. Badacz afer i terrorystów. Wraz z Przemysławem
Wojciechowskim wydał książkę „Tragarze śmierci”
ujawniającą nieznane ślady znanych terrorystów („Carlosa”,
Abu Dauda, RAF). Autor opowiadań, wierszy i piosenek
oraz powieści („Wieża komunistów”, wyd. Zysk i S-ka, 2012).
Publicysta internetowy – autor bloga na wPolityce.pl.
www.gadowskiwitold.pl
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Głos Rzeczypospolitej
Obojga Narodów
„Nasz głos był słyszany w całej Europie i z naszym głosem w Europie się liczono. Dzisiaj
także bądźmy razem, brońmy wspólnych wartości: wolności, suwerenności i demokracji” –
tak marszałek Sejmu, Marek Kuchciński ocenił znaczenie powstania 450 lat temu Unii
Lubelskiej. Uroczystości rocznicy unii Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litwy odbyły się
30 czerwca w Lublinie z udziałem m.in.: Marszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej oraz delegacji Łotwy, Estonii, Czech i Węgier.
nia Lubelska została zawarta 1 lipca 1569 r. pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim. Była to jedyna
tego rodzaju umowa na świecie. Prace nad Unią Lubelską rozpoczęły się
już w styczniu 1569 roku. Niestety pomysł wzmocnienia unii personalnej,
wysunięty przez biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego, spotkał się
z dezaprobatą litewskich możnych. Przełom nastąpił dopiero 5 marca,
kiedy większość litewskiej magnaterii opuściła Lublin. Wówczas sejm
lubelski, za zgodą szlachty litewskiej, dokonał inkorporacji województwa podlaskiego. W późniejszych miesiącach włączono do Korony województwa wołyńskie, kijowskie i bracławskie. Szlachta ruska otrzymała
te same przywileje co szlachta polska, językiem urzędowym tych ziem
pozostał ruski. Przyłączenie ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego do
Korony zmusiło magnatów litewskich do powrotu na obrady. 28 marca
król Zygmunt II August zaproponował nowy projekt Unii Lubelskiej.
Obrady wznowiono 7 czerwca, 1 lipca obie strony podpisały dokumenty,
a 4 lipca 1569 r., król wydał dyplom potwierdzający związek.
Na mocy Unii Lubelskiej powstaje nowe państwo nazwane Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Od tego dnia Korona i Litwa miały wspólnego
monarchę wybieranego przez obydwa narody na wolnej elekcji. Monarcha zostawał jednocześnie Królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim.
Powołano wspólny Sejm, w którego skład wchodziła izba poselska
ze 120 posłami Korony i 48 posłami Litwy oraz izba senacka składająca
się ze 113 senatorów Korony i 27 senatorów Litwy. Unia wprowadzała
wspólną politykę zagraniczna i obronną oraz walutę i herb. Oddzielne
pozostawały skarb, urzędy z takimi samymi zakresami kompetencji,
a także wojsko i sądownictwo. Wspólnie miano wybierać władcę, koronowanego równocześnie na Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy. Szlachta
litewska i ruska zostały zrównane w prawach z polską, zniesiono istniejące dotąd ograniczenia w nabywaniu majątków przez szlachtę z Korony
na Litwie i litewską w Polsce.
Wola króla i biskupa
Król Zygmunt II August działał w sposób zdecydowany, pragnąc za
wszelką cenę doprowadzić do połączenia obu państw. Już wcześniej,
w 1564 r., przelał swoje prawa sukcesyjne do władzy nad Litwą na Koronę,
zmniejszając swobodę niechętnych unii możnowładców litewskich.
Początkowo, przez zimę 1569 r., dyskutowano o zniesieniu centralnych
urzędów na Litwie, czemu sprzeciwiało się stronnictwo litewskie. Innym
problemem było pozostawienie osobnych sejmów – litewskiego i polskiego, obok wspólnego sejmu Polski i Litwy. Początkowo nie udawało
się osiągnąć porozumienia. Tylko dzięki ogromnej wiedzy prawniczej
biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego i wygłoszonej przez niego
porywającej mowy do posłów litewskich udało się uratować obrady.
Z kolei Litwini wystąpili z własnym wnioskiem, który ograniczał związek państw do unii personalnej i sojuszu przeciw wrogom zewnętrznym.
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Obraz Jana Matejki „Unia Lubelska”

Wywołało to oburzenie posłów polskich i tym razem biskup krakowski
odegrał znowu rolę rozjemcy.
W czerwcu sytuacja się zmieniła – litewscy możnowładcy powrócili do Lublina. Poza włączeniem ziem ruskich do Korony miała na to
wpływ postawa niższej szlachty litewskiej. Pragnęli oni ograniczenia
władzy możnych. Zależało im też na przywilejach, jakie miała szlachta
polska. Obrady wznowiono 6 czerwca. 27 czerwca uchwalono akt unii,
a 1 i 4 lipca podpisano dokumenty potwierdzające dokonanie dzieła jednoczącego oba kraje.
W piątek 1 lipca 1569 r., natychmiast po zaprzysiężeniu unii, król
dosiadł konia i ruszył z lubelskiego zamku do kościoła dominikanów.
Tam zaintonował Te Deum, a później biskup Padniewski odśpiewał
modlitwy za króla i królestwo.
Narodziny mocarstwa
Unia polsko-litewska była jednym z najdonioślejszych wydarzeń
XVI stulecia w Europie. Rzeczpospolita Obojga Narodów przetrwała niemal 250 lat. Potencjał ekonomiczny, zwłaszcza w dziedzinie produkcji
żywności, sprawił, że stała się „spichlerzem Europy”, stając się najzasobniejszym krajem europejskim w końcu XVI w. Respektując swobodę
wyznawania różnych religii, stała się przedmurzem chrześcijaństwa,
broniąc Europę przed inwazją imperium tureckiego. Unia miała też
ogromne znaczenie kulturowe. Szlachta litewska i ruska przejmowały
wzorce polskie i zachodnie, zaś polska – wschodnie i orientalne, co stanowiło o wyjątkowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zjednoczone
państwo stało się mostem między Wschodem a Zachodem, obszarem
wymiany kulturowej o niespotykanej dotąd skali.
BARTOSZ BOGDAŃSKI
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10 lipca 1835 – w Lublinie urodził
się Henryk Wieniawski, jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków i kompozytorów. Jego rodzice
pochodzili z żydowskich rodzin lekarskich; ojciec muzyka był jednak neofitą
i zmienił nazwisko z Helman na Wieniawski, a jego syn wyrósł w tradycji
katolickiej. Od wczesnego dzieciństwa
przyszły skrzypek miał dużo kontaktu
z muzyką, ponieważ jego dom rodzinny
stanowił miejsce częstych spotkań kulturalnej elity Lublina. Talent Wieniawskiego został odkryty bardzo wcześnie.
Jego rozwojem zajmowała się początkowo matka, a następnie kompetentni
nauczyciele. W wieku ośmiu lat wysłano go do Paryża, gdzie podjął studia
w konserwatorium. Ukończył je trzy
lata później ze złotym medalem. Potem
kontynuował naukę, dając równocześnie liczne koncerty, m.in. w Rosji. Od
1850 koncertował wspólnie ze swoim
młodszym bratem Józefem, utalentowanym pianistą. W 1860 zaszczycono
go stanowiskami pierwszego skrzypka dworu cesarskiego w Petersburgu
oraz solisty Rosyjskiego Towarzystwa
Muzycznego (tam również oddawał się
pracy pedagogicznej). Dwanaście lat
później opuścił Rosję i udał się razem
z Antonim Rubinsteinem na wielkie
tournée po Stanach Zjednoczonych,
dając tam aż 215 występów. W 1874
zamieszkał w Brukseli, gdzie rozpoczął pracę w konserwatorium. W tym
okresie jego stan zdrowia zaczął się
bardzo pogarszać. Zmarł nagle 31 marca 1880 podczas jednego z koncertów
w domu baronowej Nadieżdy von Meck
w Moskwie. Jego ciało zostało sprowadzone do Warszawy, gdzie odbył się
uroczysty pogrzeb z udziałem przeszło
40 tys. osób. Od 1935 co 5 lat (z wyjątkiem okresu okupacji) odbywa się Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy
im. Henryka Wieniawskiego. Źródło:
M. G.-K./muzhp.pl
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14 lipca 1894 – 125 lat temu rozegrano pierwszy mecz piłkarski na
ziemiach polskich. Za kolebkę polskiego piłkarstwa należy uznać ziemie dawnego zaboru austriackiego.
W wyniku reform administracyjnych
monarchii Habsburgów pod koniec lat
sześćdziesiątych XIX w. Galicja uzyskała szeroką autonomię wewnętrzną.
Do szkół i urzędów ponownie wprowadzono język polski. Powstawały organizacje krzewiące w społeczeństwie
świadomość narodową. Nie było to
jednak jedyne pole ich aktywności, która obejmowała również propagowanie
wśród młodzieży ideałów sportowej rywalizacji. Ogromne zasługi na tym polu
położyło Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół”, obejmujące zasięgiem całą
Galicję. Jedną z licznych form popularyzacji wychowania fizycznego była
piłka nożna – dyscyplina słabo wtedy
jeszcze znana, dopiero u progu oszałamiającej międzynarodowej kariery.
Pierwszy mecz piłkarski na ziemiach
polskich, o którym mamy dokładniejsze informacje, odbył się 14 lipca 1894
we Lwowie, na II zlocie organizacji sokolich. Naprzeciw siebie stanęły drużyny z Krakowa i Lwowa. Zawodnicy
obydwu zespołów ubrani byli w jednolite białe koszulki. Różnili się od
siebie barwą spodenek: krakowianie
przystąpili do meczu w granatowych,
zaś lwowianie w popielatych. Spotkanie miało kuriozalny przebieg, trwało bowiem jedynie 6 minut. Wtedy to
Włodzimierz Chomicki, uczeń II roku
seminarium nauczycielskiego zdobył
jedyną bramkę i zapewnił zwycięstwo
drużynie ze Lwowa. Chwilę później
owo pokazowe spotkanie zostało zakończone ze względu na zbyt napięty
program zlotu. Źródło: MP/muzhp.pl
Na zdjęciu: mecz jednego z najstarszych polskich klubów piłkarskich
Czarnych Lwów z WSK Kotwica Pińsk
we Lwowie w listopadzie 1935.
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Kalendarium – lipiec

20 lipca 1797 – urodził się w Głuszynie (obecnie część Poznania)
Paweł Strzelecki, podróżnik, geolog, geograf, badacz i odkrywca; jego
nazwiskiem nazwano w Australii
pasmo górskie, dwa szczyty, jezioro,
rzekę i miasteczko. Od dzieciństwa
marzył o podróżach. Przez kilka lat
zarządzał majątkami księcia Franciszka Sapiehy. Po jego śmierci w 1829
otrzymał majątek, który pozwolił mu
spełnić marzenia. W 1834 wyruszył
z Liverpoolu w 9-letnią podróż dookoła Ziemi. W latach 1834–1835 prowadził
badania przyrodnicze w Appalachach,
Meksyku i na Florydzie. Badał wulkany
i złoża surowców mineralnych w Argentynie, Peru i Ekwadorze. W 1836
prowadził badania geologiczne i obserwacje meteorologiczne w Brazylii,
Urugwaju i Chile. W 1838 kontynuował
badania na Hawajach i wyspach Polinezji. Lata 1839–1843 to okres eksploracji
Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii.
W Australii zbadał najwyższe pasmo
górskie tego kontynentu – Wielkie
Góry Wododziałowe, a jego najwyższy
szczyt nazwał Górą Kościuszki. Opracował szczegółową i pierwszą dokładną
mapę geologiczną Nowej Południowej
Walii i Tasmanii. W 1843 powrócił do
Europy. Był członkiem The Royal Society of London oraz brytyjskiej organizacji British Relief Association. W czasie
Wielkiego Głodu dysponowała ona
funduszami pomocowymi dla Irlandii od brytyjskiego rządu oraz barona
Rotshilda. Brytyjski rząd uznał, że ze
względu na ich wzajemną wrogość Irlandczycy będą mieli większe zaufanie do Polaka niż do nich. I tak Paweł
Strzelecki został dysponentem funduszu w Irlandii. Zmarł 6 października
w 1873 w Londynie. W 1997 jego prochy sprowadzono do Polski i złożono
w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan
w kościele św. Wojciecha w Poznaniu.
Źródło: wikipedia.org
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Władca kryształu
Bez Jana Czochralskiego nie byłoby smartfonów, tabletów czy konsoli
do gier. Natomiast komputery mogłyby mieć wciąż rozmiary dużego
pokoju, a do ich zasilania potrzebny byłby cały prąd wytwarzany
przez małą elektrownię. Polski profesor doceniany jest w gronie
specjalistów na całym świecie, ale niemal zapomniany w swojej
ojczyźnie. Według szacunków Polskiego Towarzystwa Wzrostu
Kryształów nazwisko Czochralskiego jest najczęściej wymienianym
nazwiskiem polskiego naukowca na świecie. Znaczenie jego badań
i wynalazków wymienia się w jednym rzędzie z dokonaniami Mikołaja
Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie.

D

orobek naukowy profesora Jana Czochralskiego – wybitnego metalurga, fizykochemika i krystalografa – obejmuje m.in. ponad sto
publikacji, dwie monografie książkowe i kilkadziesiąt patentów. Wśród
nich najbardziej znane i szczególnie cenne okazały się trzy:
• Odkrycie w 1916 r. sposobu wytwarzania dużych kryształów metali,
dziś nazywanego metodą Czochralskiego. Kryształy krzemu otrzymane tą metodą służą do produkcji elementów półprzewodnikowych,
na których opiera się współczesny przemysł elektroniczny.
• Wynalezienie w 1924 r. stopu stosowanego w kolejnictwie, znanego
jako „metal B”, w którym trudno dostępna cyna została zastąpiona
ołowiem, co zrewolucjonizowało transport kolejowy.
• Opracowanie w 1925 r. tzw. radiomikroskopu, pierwowzoru skaningowego mikroskopu analizującego, za skonstruowanie którego 61 lat
później inni naukowcy dostali Nagrodę Nobla.
Władca kryształu
Odkryciem wyprzedzającym epokę było opracowanie przez profesora
Czochralskiego metody wyciągania kryształów metali, zwanej „metodą
CZ” lub właśnie Czochralskiego. Przy jej zastosowaniu wytwarzane są
teraz niemal wszystkie monokryształy krzemu i arsenku galu, z których
następnie wycina się płytki służące do produkcji diod, laserów czy tranzystorów oraz układów scalonych. Szacuje się, że obecnie nawet 90 proc.
rynku urządzeń półprzewodnikowych produkowanych jest metodą polskiego wynalazcy. Wraz z tymi podzespołami „kryształy Czochralskiego”
trafiają na przykład do telewizorów, kuchenek mikrofalowych, robotów,
telefonów komórkowych, tabletów, cyfrowych aparatów fotograficznych, odtwarzaczy mp3, konsoli do gier, zegarków czy różnych czujników
i układów sterowania maszynami i pojazdami.
W odkryciu sposobu hodowania monokryształów uczonemu pomógł
przypadek. Pewnego dnia, dokumentując swoje badania, czy to ze zmęczenia, czy z roztargnienia, niechcący zanurzył pióro w tyglu z roztopioną cyną zamiast w kałamarzu z atramentem. Podnosząc je, zauważył
ciągnący się za stalówką cieniutki drucik cyny. Rozpoczął badanie tego
dotychczas nieznanego w przyrodzie zjawiska. Okazało się, że zwisający
ze stalówki pręcik jest pojedynczym kryształem cyny.
Współcześnie wytwarzanie monokryształów „metodą CZ” odbywa się
w specjalnych piecach. Pierwsze kryształy, wytworzone samodzielnie
przez prof. Czochralskiego, wyglądały jak metalowe druty o średnicy
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1 milimetra i długości do 15 centymetrów. Współcześnie „hodowane”
kryształy krzemu mogą mieć nawet kilka metrów długości oraz ważyć
kilkaset kilogramów.
Niestety, Janowi Czochralskiemu (który zmarł w 1953 r.) nie było dane
dożyć czasów, w których jego odkrycie znalazło praktyczne zastosowanie, dając fundament pod rozwój nowoczesnej elektroniki. Nowe,
wspaniałe życie jego wynalazku zaczęło się dopiero po zakończeniu II
wojny światowej, a konkretnie w 1948 r. Wtedy to trójka amerykańskich
uczonych skonstruowała tranzystor, za co w 1956 r. otrzymali Nagrodę

Z żoną i najstarszą córką Leonią
pomagali uwolnić aresztowanych
z więzień i obozów. Wystawiał
poświadczenia pracy w zakładzie,
które ze względu na to, że
realizował zlecenia wojskowe,
chroniły przed represjami.
Nobla. Początkowo jednak hamulcem dla budowy i efektywnego stosowania tranzystorów był brak wystarczająco czystych, jednolitych materiałów półprzewodnikowych. Jednak w 1950 r. pracownicy Laboratorium
Bella zastosowali „metodę CZ”, co umożliwiło skonstruowanie układu
scalonego i spowodowało rewolucję technologiczną.
Z Pałuk do Berlina
Jan Czochralski urodził się 23 października 1885 r. w miasteczku Kcynia, leżącym na Pałukach w ówczesnym zaborze pruskim. Był ósmym
(z dziesięciorga) dzieci Marty Suchomskiej i stolarza Franciszka Czochralskiego. Ukończył Seminarium Nauczycielskie i jako 16-latek,
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Powrót do ojczyzny
Mimo sukcesów odnoszonych w Niemczech w 1929 r. Jan Czochralski
powrócił do Polski i z rodziną zamieszkał w Warszawie. Do powrotu
namawiał go podobno prezydent Ignacy Mościcki (który sam był znanym profesorem chemii), ale bezpośrednią przyczyną była decyzja
polskiego wywiadu (z którym współpracował) o konieczności ewakuowania uczonego do kraju z obawy przed dekonspiracją. W tym samym
roku Czochralski objął stanowisko profesora kontraktowego w Katedrze
Metalurgii i Metaloznawstwa Politechniki Warszawskiej. Dzięki dotacjom i kredytom państwowym wkrótce stworzył zespół laboratoriów
badawczych Zakładu Metalurgii i Metaloznawstwa, którego został kierownikiem. Rok później prezydent mianował go profesorem zwyczajnym.
W 1934 r. objął kierownictwo Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa,
gdzie prowadzono prace naukowe na rzecz uzbrojenia.
Państwo Czochralscy stali się mecenasami literatury i sztuki. W swojej
willi w Warszawie organizowali tzw. czwartki literackie. Bywały u nich
takie sławy jak Leopold Staff, Kornel Makuszyński, Ludwik Solski, Adolf
Nowaczyński czy Feliks Nowowiejski. Czochralski sam pisał wiersze oraz
powieści, m.in. pod pseudonimem Jan Pałucki. Przekazywał pieniądze
na rzecz kultury, np. fundował stypendia artystyczne, wspierał remont
Dworku Chopina w Żelazowej Woli, badania archeologiczne w Biskupinie, współtworzył Muzeum Przemysłu i Techniki. Po wybuchu wojny
ratował z wojennej pożogi m.in. zbiory Zachęty.
Zniesławienie
Na początku wojny Jan Czochralski stracił brata Kornela, który został
rozstrzelany przez Niemców. W styczniu 1940 r. uruchomił na terenie Politechniki Warszawskiej Zakład Badań Materiałów. Realizowano
w nim cywilne i wojskowe zlecenia na rzecz władz okupacyjnych, ale
także na potrzeby Armii Krajowej. W zakładzie działała komórka AK,
która wykonywała elementy uzbrojenia i części do druku prasy podziemnej. Z żoną i najstarszą córką Leonią pomagali uwolnić aresztowanych z więzień i obozów. Wystawiał poświadczenia pracy w zakładzie,
które ze względu na to, że realizował zlecenia wojskowe, chroniły przed
represjami. Po upadku powstania warszawskiego, chcąc ratować cenny
majątek, wywiózł część wyposażenia Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa. Powojenne komunistyczne władze uznały, że uczynił to na „szkodę
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w 1901 r., wyjechał do Berlina, gdzie zaczął pracować w aptece-drogerii.
Ówczesne apteki same produkowały leki, więc młody Czochralski mógł
rozwijać swoje umiejętności chemiczne. Z kolei wiedzę teoretyczną
uzupełniał m.in. na wykładach z chemii na politechnice w podberlińskim Charlotttenburgu. W sierpniu 1907 r. podjął pracę jako specjalista
metalurg. W wieku 25 lat ożenił się z pianistką Margaretą Haase, która
pochodziła z zamożnej rodziny holenderskiej osiadłej w Niemczech.
Dzięki małżeństwu, które zapewniało mu zaplecze materialne, stać go
było na podjęcie prac badawczych. W 1911 r. został asystentem Wicharda
von Moellendorffa – inżyniera zajmującego się badaniem materiałów.
Dwa lata później wspólnie opublikowali pierwszy artykuł naukowy
w czasopiśmie niemieckich inżynierów poświęcony przemieszczeniom
atomów w kryształach metali. Wreszcie, w 1916 r. opracował metodę
pomiaru szybkości krystalizacji metali. W następnym roku Czochralski
został kierownikiem nowoczesnego Laboratorium Metali we Frankfurcie
nad Menem. Odkrycia tzw. stopu B dokonał w 1924 r. Umożliwiło ono
znaczące zwiększenie prędkości jazdy pociągów i dynamiczny rozwój
kolejnictwa, zwłaszcza w Niemczech, Anglii, USA, ZSRR i Polsce.
Stał się człowiekiem szanowanym w środowisku naukowym. Jego fortuna rosła głównie za sprawą patentów sprzedawanych do wielu krajów
Europy i Stanów Zjednoczonych, a także konsultacji udzielanych czołowym firmom przemysłu metalowego na świecie. W roku 1925 słynny
amerykański przemysłowiec Henry Ford zaproponował Czochralskiemu
objęcie stanowiska dyrektora w fabryce duraluminium w USA, lecz
naukowiec nie przyjął tej propozycji, gdyż już wtedy myślał o powrocie
do Polski. Jego pobyt w Niemczech wieńczy Światowa Wystawa Materiałowa w Berlinie, której był organizatorem oraz gospodarzem.

Jan Czochralski

narodu polskiego”. W kwietniu 1945 r. Czochralski został uwięziony pod
zarzutem kolaboracji z okupantem. Kara śmierci groziła także jego córce
i zięciowi. Liczni świadkowie zeznali o pomocy i ratowaniu Polaków.
Pomimo umorzenia śledztwa i poinformowania o braku dowodów winy
Senat Politechniki Warszawskiej wykluczył Jana Czochralskiego ze społeczności akademickiej.
Zniesławiony i pozbawiony pracy uczony wyjechał z rodziną do Kcyni.
Czochralski otworzył niewielkie Zakłady Chemiczne ,,BION” wytwarzające chemię gospodarczą i parafarmaceutyki. Sprzedał ruiny dawnego
domu w Warszawie. Otrzymał za nie zapłatę w dolarach, czym złamał
zakaz posiadania walut obcego państwa. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadzili brutalną rewizję w jego domu. Wskutek tego
z zawałem serca trafił do szpitala w Poznaniu, gdzie zmarł 22 kwietnia
1953 r. Został pochowany w rodzinnym grobowcu w Kcyni.
Rehabilitacja
Droga ku rehabilitacji i przywróceniu profesorowi Czochralskiemu
dobrego imienia była długa i wyboista. Wprawdzie duża część środowiska naukowego nie uznała „wykluczenia” uczonego przez senat politechniki w 1945 r. i pisano o nim książki, jednak – jak zauważył biograf
profesora – dr Paweł E. Tomaszewski, „dopiero śmierć ostatnich przeciwników rehabilitacji i znaleziony w archiwum dokument świadczący
o współpracy z Armią Krajową przeważyły szalę”. Prof. Jan Czochralski
został w pełni zrehabilitowany przez Senat Politechniki Warszawskiej
dopiero 29 czerwca 2011 r. W październiku 2011 r. wpisano go do Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich.
Na podstawie: naukowcydlaniepodleglej.pl/Arkadiusz Gruchot
C Z AS STEFC Z YK A 23

BYLIŚMY TAM

Rowerzyści na

Wzorem ubiegłych lat placówka Kasy Stefczyka
mieszcząca się przy ul. Pawiej 74 w Lubinie
była sponsorem XII Wyścigu Rowerowego
w Chobieni. Mieszkańcy gminy licznie wzięli
udział w tym przedsięwzięciu.

W

yścig zorganizował Chobieński Ośrodek Kultury przy wsparciu
Gminy Rudna. Wzięło w nim udział 80 zawodników w sześciu kategoriach wiekowych. Po krótkim przypomnieniu zasad bezpieczeństwa
zawodnicy ustawili się na linii startu i ruszyli eskortowani przez pilota
wyścigu i policję. Każda kategoria wiekowa miała do przejechania inną
trasę, odpowiednią do możliwości wiekowych.
Po bardzo zaciętej rywalizacji, ale przebiegającej wg zasad fair play
na podium w poszczególnych kategoriach stanęli: Skrzat: I – Pola Zgobik,
II – Zuzanna Stryjewska, III – Natalia Monkiewicz; Krasnal I: I – Kosma
Szkarupski, II – Filip Grunwald, III – Martyna Breus; Krasnal II: I – Hubert
Śliwa, II – Michał Leciejewski, III – Michał Pachucki; Młodzik: I – Bartosz
Bieberstein, II – Jakub Grunwald, III – Jakub Komar; Junior: I – Jakub Wałach,
II – Jakub Leciejewski, III – Jakub Płatek; Senior: I – Krzysztof Skrzypicki,
II – Sylwester Garbera, III – Maciej Sławski.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Laureaci pierwszych
miejsc otrzymali drony, drugich i trzecich – smartwatche. Każdy uczestnik
wyścigu otrzymał pamiątkową koszulkę oraz słodki poczęstunek i zimne
napoje. Rozdano również – w formie losowania wśród wszystkich uczestników – gadżety otrzymane od sponsorów. Nagrody ufundowali sponsorzy,
wśród których była placówka Kasy Stefczyka w Lubinie.
Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w tegoroczny wyścig:
Wydziałowi Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, Komisariatowi Policji w Rudnej, Druhom OSP w Chobieni, sołtysowi Sołectwa
Chobienia Stanisławowi Biadala oraz służbie medycznej.
IRENA ŻYŁA
Chobieński Ośrodek Kultury
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start!
Światowy
Dzień Mleka

Tegoroczna edycja Światowego Dnia Mleka
odbyła się tradycyjnie na Stadionie Miejskim
w Wysokiem Mazowieckiem. Oczywiście nie
mogło zabraknąć również pracowników
placówki Kasy Stefczyka mieszczącej się przy
al. Wojska Polskiego 8/6 w Zambrowie.

A

trakcji nie brakowało. Nie lada gratkę mieli najmłodsi, którzy bawili
się z animatorami na placu zabaw. Starsi mogli obejrzeć występy
zespołu Pieśni i Tańca „Mazowia”, kabaretu Łowcy.B, zespołów Boryss,
NEWS. Główną gwiazdą imprezy była popularna wokalistka – Margaret,
a imprezę prowadził aktor Paweł Burczyk. Jak co roku odbyły się również
Mistrzostwa w Piciu Mleka. Zadaniem uczestników było jak najszybsze
wypicie litra mleka.
Swoją obecnością imprezę zaszczycili: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, poseł Jacek Bogucki, sekretarz MSWiA Jarosław Zieliński czy poseł
do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel.
Załoga oddziału Kasy w Zambrowie udzielała porad finansowych,
a Filip, nasza maskotka, mimo lejącego się z nieba żaru dzielnie zabawiał
uczestników imprezy.
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Spotkajmy
się w telewizji
Oglądaj od poniedziałku do piątku od godz. 14:00

Pobierz za darmo
pierwszą w Polsce aplikację mobilną,
dzięki której porozmawiasz na żywo w telewizji
z ulubionym dziennikarzem
w nowym programie Studio Polaków.

ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU:

www.StudioPolaków.pl

REKLAMA NR 1751

Pobierz bezpłatnie aplikację mobilną na swój smartfon.
Wybierz system operacyjny, który posiadasz:
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Dzień Dziecka w Krasnymstawie
W krasnostawskim Przedszkolu „Bajeczka” odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

D

la dzieci przygotowano malowanie twarzy, liczne zabawy i konkursy.
Nie zabrakło tam również pracowników Kasy Stefczyka z oddziału
mieszczącego się przy ul. Poniatowskiego 1A w Krasnymstawie oraz
naszej firmowej maskotki. Filip wzbudził w dzieciach nieskrywaną
radość, zwłaszcza że częstował wszystkich cukierkami, rozdawał breloczki i zielone balony. Chętnie pozował również do zdjęć z maluchami.
Dzieci były zachwycone. Na zakończenie został ogłoszony konkurs na
najpiękniejszy portret Filipa. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę kredki.

Z rodziną w plenerze Zapraszamy
do placówek

BYDGOSZCZ. W Przedszkolu
Niepublicznym „Centuś” przy
ul. Zygmunta Augusta 20 odbył się
festyn rodzinny. Przygotowano moc
atrakcji dla małych i większych:
gry, zabawy i konkursy. Wśród
najmłodszych największe emocje
wzbudziło losowanie fantów, na
które nagrody przekazała również
Kasa Stefczyka. Pracownicy oddziału
mieszczącego się przy ul. Dworcowej
zaprosili rodziców do placówki po
porady finansowe.
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KOZIENICE.
Pracownicy placówki
partnerskiej
mieszczącej się
przy ul. Batalionów
Chłopskich 15 rozdawali
przechodniom
„Czas Stefczyka”
z zaproszeniem do
udziału w konkursie.
Osoby, które przyszły
do placówki, mogły
wylosować upominek.
Pracownicy spotkali się
z bardzo pozytywnymi
reakcjami,
a odwiedzający
placówkę zadawali
wiele pytań dotyczących
aktualnej oferty Kasy
Stefczyka.
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kwota od 1000 zł aż do 200 000 zł
niska prowizja i jasne zasady spłaty
w kilka chwil przygotujemy ofertę
specjalnie dla Ciebie

Odkryj już dziś!
Pożyczka Gotówkowa

RRSO: 15,37%

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. RRSO oznacza rzeczywistą
roczną stopę oprocentowania.
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Za co cenię Kasę Stefczyka?
Pytamy Klientów Kasy Stefczyka, dlaczego zdecydowali się do niej przystąpić
i co najbardziej cenią w działalności swojej placówki.

Adrianna Modras korzysta z usług placówki Kasy Stefczyka
mieszczącej się przy ul. Kopernika 3 w Lubawie
– 10 lat temu, jako nastolatka, założyłam konto w Kasie Stefczyka. Zachęcił
mnie wtedy fakt, że dla tak młodych osób prowadzenie konta w Kasie było
bezpłatne, a ja miałam niewielkie wpływy, bo byłam praktykantką. Mówiąc
krótko, skusiło mnie darmowe konto, bo jako 16-latka nie byłam jeszcze
zainteresowana żadną pożyczką. Wtedy sama wybrałam Kasę Stefczyka.
Teraz jestem dorosła i nadal korzystam z usług Kasy. Przy moich niewygórowanych wpływach nadal mam darmowe konto. Staram się oszczędzać,
a oszczędności oczywiście trzymam w Kasie. Korzystne konto i korzystna
lokata to dla mnie dwa plusy oferty Kasy. Podoba mi się również atmosfera
jaka panuje w mojej placówce. Zawsze słyszę sumienne, wyczerpujące odpowiedzi na każde moje pytanie – wszystko to z uśmiechem, więc jestem
zadowolona z takiej obsługi. Jednak Kasa Stefczyka to nie tylko finanse.
Pracownicy placówki organizują bardzo dużo atrakcji. Co roku organizowane są urodziny oddziału, w tłusty czwartek można się tu poczęstować
pączkiem, na Dzień Dziecka są konkursy dla dzieci, a na mikołajki panie
chodziły po mieście z koszyczkiem i rozdawały słodycze. Moim zdaniem
takie akcje są potrzebne – od razu widać, że tutaj dba się o Klienta. Sądzę,
że jestem tu mile widziana, a na pewno uprzejmie obsłużona. To duży plus.
Jestem bardzo zadowolona.
Na zdjęciu od lewej: Adrianna Modras i Milena Pokojska, opiekun finansowy.
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Jadwiga Kowalczyk, lekarz pediatra, korzysta z usług placówki Kasy Stefczyka mieszczącej się przy placu Legionów 17
w Wieluniu
– Jestem Klientką Kasy Stefczyka od kilkunastu lat. Do systematycznego
oszczędzania właśnie w Kasie Stefczyka zachęcili mnie nieżyjący już Rodzice – Józef (ur. w 1926 r.) i Józefa (rocznik 1930) Kowalczykowie, z zawodu
nauczyciele. Cechował ich wielki patriotyzm. Uważali, że należy wspierać
rodzimy polski kapitał, wystrzegając się banków, z których zyski czerpią
głównie obcokrajowcy. Poglądy Rodziców stały się motywacją do przynależności do Kasy Stefczyka zarówno dla mnie, jak i dla mego brata Romana
mieszkającego we Wrocławiu. Nadwyżkę finansową staram się co miesiąc
przynosić do Kasy Stefczyka. Zaoszczędzone środki pieniężne przeznaczam przeważnie na większe wydatki, np. na remonty domu. Wcześniej
zakładałam lokaty terminowe (na 3 oraz 16 miesięcy), w ostatnim czasie
gromadzę oszczędności na książeczce. Kasę Stefczyka cenię za podmiotowe
i uprzejme traktowanie Klientów, za rzetelną informację o ofertach Kasy
(np. od 3 lat za pośrednictwem Kasy ubezpieczam mieszkanie w firmie
Saltus Ubezpieczenia). Nieobojętny jest fakt otrzymywania gratis gazety
„Czas Stefczyka” dającej poczucie wspólnoty członkowskiej i narodowej
oraz zapewniającej rozeznanie na bieżąco w działalności Kas Stefczyka
w Polsce, a także umożliwiającej chwilę relaksu (krzyżówka do rozwiązania,
konkursy itp.). Polecam wszystkim wybór kameralnej, niemalże swojskiej
Kasy Stefczyka zamiast dużego banku, w którym niejednokrotnie trzeba
zmitrężyć dużo czasu w kolejce. Przy okazji pragnę wyrazić uznanie dla
pracy personelu naszej wieluńskiej Kasy Stefczyka przy placu Legionów.
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Dziel się tym,
co najlepsze!
Zyskaj
nawet

500 zł!
Poleć Kasę Stefczyka
rodzinie i znajomym

kasastefczyka.pl
801 600 100

Poleć Kasę Stefczyka
rodzinie i znajomym
(koszt wg taryfy operatora)

Promocja „Poleć Nas!” Edycja IV, skierowana do pełnoletnich Klientów Kasy, obowiązująca od 2.01.2019 r., została przedłużona
do 31.12.2019 r. Spełnij warunki promocji. Szczegóły w regulaminie dostępnym w placówkach oraz na kasastefczyka.pl. Łączna
wartość nagród dla jednego uczestnika (polecającego) jest ograniczona do kwoty 500 zł w okresie trwania promocji w danym
roku kalendarzowym. Za polecenie jednej osoby osoba polecająca może otrzymać tylko jedną nagrodę (50 zł), niezależnie od ilości
zawartych przez poleconego z Kasą umów o świadczenie usług.
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Sprawdzaj
wakacyjne
przysmaki

FOT. PL.123RF.COM
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Lato rozpoczęte, urlop wzięty i kwatera czy hotel wykupione. Śródlądowe marzenie kulinarne
o dorszu z kutra w nadmorskiej smażalni już na wyciągnięcie ręki. Za taką atrakcję raz do roku
jesteśmy w stanie zapłacić więcej niż za odmrożony filet w miejskiej szybkozjadalni. Czy to
jednak nie nadmiar wakacyjnej beztroski? Instytucje państwowe i unijne postanowiły przyjrzeć
się ofercie nadmorskich kurortów dla smakoszy. Wnioski skłaniają do ostrożności w szastaniu
pieniędzmi i zdrowiem podczas plażowego błogostanu.

O

d 2010 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi akcję „Przed
wakacjami – co warto wiedzieć?”. W 2019 r.
zaczął ją wspólnie z Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej oraz Europejskim
Centrum Konsumenckim. Aż w 87% różnych
jadłodajni sezonowych i przydrożnych wykryto
nieprawidłowości – począwszy od złego oznakowania po oszukiwanie na rodzaju mięsa, ryby
czy sera. W sumie inspektorzy sprawdzili 4975
partii produktów i zgłosili zastrzeżenia do 2180
z nich. Najwięcej nieprawidłowości (1991 zakwestionowanych partii) dotyczyło oznakowania.
240 próbek trafiło do laboratoriów UOKiK,
gdzie eksperci zbadali między innymi, z jakich
składników kucharze przyrządzili potrawy
i czy zgadzało się to z deklaracjami np. w menu.
Zakwestionowali 17% dań lub napojów. Łącznie nierzetelną obsługę konsumentów Inspekcja
Handlowa stwierdziła w co trzeciej skontrolowanej placówce.
NAJWAŻNIEJSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKRYTE PODCZAS KONTROLI:
• Zamiana składników, np. w grillowanych kotletach „z jagnięciny” zamiast jagnięciny były
wołowina, wieprzowina i drób, dorsz został
zastąpiony mintajem, a oscypek okazał się
tańszą roladą ustrzycką.
• Wydawanie za małych porcji, np. niedowaga
dwóch porcji smażonej soli wyniosła w sumie
140 g – zamawiający zamiast deklarowanych
970 g dostali 830 g, zdarzało się też, że sprzedawcy ważyli ryby razem z tackami.
• Wprowadzanie klientów w błąd, np. zamieszczenie na opakowaniu „klopsików
podkarpackich” znaku „Babcine Receptury”
sugerującego, że są one zrobione z prostych
składników, podczas gdy zawierały błonnik
grochowy i aromaty. Ponadto hasło „Nasze
INFOLINIA 801 600 100

jadło ze świeżych produktów przyrządzamy,
na strawę ok. 30 min czekamy”, podczas
gdy kucharz używał produktów głęboko
mrożonych.
• Wskazywanie w menu nazw produktów
o ustalonej renomie (z chronionymi oznaczeniami i ekologicznych), podczas gdy
w rzeczywistości lokal oferował produkty
konwencjonalne np. tańszy ser solankowy
zamiast sera Feta.
• Brak wykazu składników oraz informacji
o alergenach.
• Przeterminowane produkty, np. przyprawy,
sery, sosy, napoje; ponadto zdarzało się,
że do smażenia był używany stary, zanieczyszczony tłuszcz, nieprawidłowe przechowywanie żywności i warunki sanitarne,
np. brudne, nadmiernie oszronione czy
niesprawne lodówki, niepełne informacje
o cenach.
Efektem kontroli były 93 kary na łączną
kwotę 101 tys. zł. Ponadto sprzedawcy dostali
53 mandaty karne (w sumie prawie 11 tys. zł) za
wykroczenia, np. niewłaściwe warunki sanitarne czy wagi bez legalizacji. Inspektorzy skierowali także do sądu 10 wniosków o ukaranie
za stosowanie przeterminowanych surowców
i oszustwa. O nieprawidłowościach zawiadomili również odpowiednie organy, np. nadzór
sanitarny.
JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED TAKIMI PRAKTYKAMI, KORZYSTAJĄC Z PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH KONSUMENTOM?
Powinieneś uzyskać:
• Pełną informację o potrawie. Przed zamówieniem posiłku powinieneś wiedzieć, co
zamawiasz. W menu lub cenniku musi być
podany pełny skład dania, w tym składniki

•

•

•

•

alergenne. Nie może być tak, że musisz o te
informacje dopytywać kelnera.
Pełną informację o cenie. Jeśli w karcie podana jest cena np. za 100 g mięsa lub ryby,
to przed złożeniem zamówienia powinieneś
dostać choćby przybliżoną informację o ich
wielkości. Pamiętaj, danie ma być ważone
już po usmażeniu lub upieczeniu, a nie przed
obróbką, kiedy jest cięższe.
Jeśli restauracja pobiera obowiązkową opłatę
za obsługę, to musi o tym jasno i czytelnie informować w widocznym miejscu, np. w menu.
Reklamacja. Gdy masz zastrzeżenia do potrawy, np. zamawiałeś pizzę z szynką, a dostałeś z pieczarkami albo zupa jest zimna, ryba
przypalona, a kelner kazał Ci czekać półtorej
godziny, jak najszybciej zgłoś to obsłudze,
a najlepiej właścicielowi lub kierownikowi
placówki, jeśli są na miejscu. W ramach reklamacji możesz domagać się np. obniżenia
ceny lub wymiany dania. Pamiętaj jednak, że
nie dotyczy to subiektywnych wrażeń, czyli
że nie możesz złożyć reklamacji tylko dlatego,
że obiad Ci nie smakował.
Zgłoszenie do Inspekcji Handlowej. Jeśli
masz zastrzeżenia związane z jakością usług
gastronomicznych, zawiadom odpowiedni
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.
Napisz, jakiej restauracji dotyczą, dołącz dokumentację. Przykładowo – jeśli w cenniku była
informacja, że dorsz kosztuje 10 zł, bez wskazania, że to cena za 100 g, a zapłaciłeś 35 zł,
wyślij zdjęcie cennika i paragonu. IH uwzględnia skargi przy planowaniu kontroli.
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PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST

Finansowe ABC

Na jaką pożyczkę mnie stać?
W najbliższym czasie planuję zaciągnąć pożyczkę na remont i wyposażenie kuchni. Z pierwszych
szacunków wynika, że potrzebuję na ten cel ok. 10 tys. zł. Zarabiam średnio 2,5 tys. zł miesięcznie,
jestem kawalerem. Będzie to moja pierwsza pożyczka w życiu. Nie mam doświadczenia w tej kwestii,
w związku z tym nie wiem, na jaką kwotę pożyczki mogę sobie pozwolić, aby bez trudu spłacać
zobowiązanie – mówi Pan Paweł, klient Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego

D

ecyzja o zaciągnięciu zobowiązania jest zazwyczaj
podyktowana koniecznością sfinansowania dużego lub nieprzewidzianego wydatku. Umowa
pożyczki najczęściej wiąże
nas z pożyczkodawcą na wiele
miesięcy, dlatego decyzja o jej
zawarciu musi być przemyślana,
a wysokość pożyczki dostosowana
do naszych realnych możliwości
spłaty. Jak zatem przygotować się
do zaciągnięcia zobowiązania, aby
miesięczne raty pożyczki nie były
dla nas ciężarem?
Pierwszym krokiem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania oraz określeniem wysokości
pożyczki, na jaką możemy sobie pozwolić, powinno być przeanalizowanie naszej aktualnej sytuacji finansowej. Pomocne będzie systematyczne

prowadzenie miesięcznego budżetu
domowego. Powinniśmy sprawdzić,
czy nasz budżet udźwignie nowe obciążenie w postaci raty pożyczki oraz
czy spłata zobowiązania nie będzie
wiązała się ze znacznymi wyrzeczeniami. Spłata pożyczki wymagająca
od nas rezygnacji z dotychczasowego
poziomu życia może być uciążliwa,
a w dłuższej perspektywie trudna
do zaakceptowania. Miesięczna rata
nie powinna pochłaniać wszystkich
wolnych środków finansowych, jakimi dysponujemy. Konieczne jest
zachowanie kwoty wolnej, która
w momencie pojawienia się zdarzeń losowych pozwoli nam na
sfinansowanie nieprzewidzianych
wydatków, a cała sytuacja nie będzie
rzutować na możliwość wywiązania się z umowy pożyczki w sposób
terminowy.

Pomocnym narzędziem przy określaniu wysokości pożyczki, którą
bezpiecznie, bez narażania się na
ryzyko niewywiązania się z umowy
możemy zaciągnąć, jest kalkulator
zdolności kredytowej. Z kalkulatora można skorzystać bezpłatnie
na większości portali finansowych.
Należy jednak pamiętać, że jest to
narzędzie pomocnicze, które jedynie w sposób orientacyjny określa
wysokość pożyczki, która jest dla nas
osiągalna. Podstawą rzetelnej analizy
jest nasz zdrowy rozsądek i umiejętność realnej oceny naszej bieżącej
i przyszłej sytuacji finansowej.
Pamiętajmy, że ostatecznie o wysokości pożyczki, którą możemy
otrzymać, decyduje pożyczkodawca,
po dokonaniu oceny naszej zdolności
kredytowej. Każda instytucja udzielająca pożyczek stosuje własne metody

i wskaźniki badania zdolności kredytowej, określone w wewnętrznych
procedurach. Jednak zazwyczaj pożyczkodawcy biorą pod uwagę m.in.
wysokość dochodu, koszty utrzymania i wysokość stałych opłat oraz
wysokość innych rat pożyczkowych
i kredytowych.
KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK
kierownik Ośrodków Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego

Nasze porady

Oszuści wyłudzają dane osobowe
I
nternet i poczta elektroniczna to bardzo
pożyteczne wynalazki. Ułatwiają życie
uczciwym osobom, ale niestety również
oszustom, którzy ostatnio podszywają się
pod urząd skarbowy oraz Pocztę Polską.
Jeśli dostaniesz e-mail dotyczący przeprowadzenia Krajowej Kontroli Skarbowej – bądź
ostrożny: nie otwieraj załączników, nie klikaj
w zamieszczone w nim linki i nie odpowiadaj.
Jeśli to zrobisz, możesz zainfekować komputer
szkodliwym oprogramowaniem lub przekazać
swoje dane oszustom. Urząd Skarbowy w Wejherowie poinformował na swojej stronie, że
Krajowa Administracja Skarbowa nie jest autorem takich wiadomości i zamieścił przykład
fałszywej informacji (pisownia oryginalna):
„W zwiazku z przeprowadzeniem Krajowej
Kontroli Skarbowej dnia. 17.05.2019r, oraz braku
mozliwosci kontaktu telefonicznego, w zalaczniku przesylamy formularz UAC 73, ktory nalezy
wypelnic i przeslac do wlasciwego dla Panstwa
firmy Urzedu Skarbowego, lub przeslac w odpowiedzi na tego mailla. Prosimy o odeslanie
poprawnie wypelnionego formularza w terminie
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7 dni od otrzymania tego mailla. Formularz do
pobrania w zalaczniku.
Z poważaniem: Inspektor ds. Poboru Podatkow Tomasz Mazur Krajowa Administracja
Skarbowa”.
Kolejny rodzaj fałszywych e-maili informuje
o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej.
Nadawcą wiadomości jest rzekomo urząd skarbowy, który zawiadamia odbiorcę o zamiarze
wszczęcia wobec niego kontroli. W wiadomości
pojawia się załącznik z ukrytym w środku trojanem Danabot. Wirus kradnie m.in. loginy i hasła
dostępowe do polskich rachunków bankowych.
Te e-maile również pisane są niechlujnie, bez
polskich znaków i wysyłane z prywatnych adresów. Oszuści powołują się w nich na dzienniki
ustaw i straszą konsekwencjami.
Kolejni oszuści podszywają się pod Pocztę
Polską na dwa sposoby. Po pierwsze – przysyłają fałszywe informacje, e-maile wysyłane są
z adresu powiadomienia@poczta-poI-ska.pl. Na
stronie Poczty Polskiej czytamy: „W adresie jest
podstawiona wielka litera „i” zamiast małej „l” –
poczta-poi-ska.pl. Po najechaniu myszką na adres

mailowy, wyświetla się całkowicie inny adres niż
ten widniejący w mailu. E-maile z powiadomieniem o dostawie – zawierają link do fałszywej
strony internetowej, bardzo często o podobnej
nazwie do domeny używanej przez Pocztę Polską”.
W Internecie pojawił się też fałszywy konkurs rzekomo organizowany przez Pocztę
Polską (na stronie z tym konkursem widnieje
logo tej instytucji). Fałszywy konkurs jest bardzo prosty: wystarczy odpowiedzieć na kilka
pytań, podać dane osobowe i zapłacić drobną
kwotę za przesyłkę. Organizatorzy konkursu
w zamian za to obiecują nagrodę – najnowszy
model smartfona. Prawdziwym celem konkursu
jest wyłudzenie danych osobowych, które mogą
posłużyć oszustom do wyłudzenia pożyczki,
której spłatą instytucja finansowa obarczy nas.
Poczta Polska apeluje: „W przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości lub w przypadku podejrzenia nieprawidłowości bądź
niezgodności prosimy o niezwłoczne informowanie na adres cyberbezpieczenstwo@
poczta-polska.pl. Pozwoli nam to na ostrzeżenie
innych użytkowników sieci”.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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POLSKIE!

Mam 77 lat. Rodzina i wnukowie mówią
do mnie Dziadek. To mi schlebia.
Wyjechałem może nie w Polskę –
do samochodu włożyłem składak
i pojechałem do ukochanego lasu.
Od 12. roku życia zbieram grzyby.
Las jest moim drugim domem. Cóż za
frajda wjechać w dukty leśne rowerkiem,
popatrzeć na przyrodę, jakżeż w maju
cudowną, na kołysane wiatrem korony
drzew, konwalie, inne leśne kwiaty
czy oddychać pełną piersią. Z takiej
majówki zawsze wracam szczęśliwy.
Bogdan Drążewski –
placówka Kasy w Krotoszynie

Przemysław Kleniewski –
placówka Kasy w Gdyni
Hanna Krzyżaniak-Windyga –
placówka Kasy w Warszawie

Nie każdy europejski
kraj należy do UE
Jeśli zamierzamy spędzić wakacje za granicą, warto przed wyjazdem
sprawdzić, w jakiej strefie roamingowej leży kraj, do którego się
wybieramy, by uniknąć niespodzianek finansowych związanych
z opłatami za połączenia telefoniczne. Warto też w placówce Kasy
Stefczyka kupić starter telefonii na kartę „w naszej Rodzinie” lub
przenieść tu swój numer – z korzyścią dla swojego portfela.
owe uregulowania dotyczące stawek
w Unii Europejskiej za opłaty roamingowe
zostały stworzone w oparciu o zasadę „Roam
Like At Home”. Zakłada ona, że użytkownicy
telefonów na wakacyjnym wyjeździe w krajach
Unii Europejskiej nie powinni ponosić dodatkowych kosztów. Unijne zasady dotyczące
roamingu po cenach krajowych oznaczają, że
korzystając ze swojego telefonu komórkowego
podczas podróży z własnego kraju do dowolnego kraju UE , nie musisz ponosić żadnych
dodatkowych opłat za roaming. Zasady te mają
zastosowanie, gdy przebywając za granicą,
dzwonisz (na numery telefonów komórkowych
i stacjonarnych), wysyłasz wiadomości tekstowe
(SMS-y) i używasz usług związanych z Internetem. Zasady te mają również zastosowanie, gdy
odbierasz połączenia lub SMS-y w roamingu
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KONKURS

Wspomnienia z majówkowych wypraw
w Polskę nagrodzone w naszym konkursie

Dobre,
nasze...

N

KONKURS

i nawet gdy Twój rozmówca korzysta z usług
innego operatora telefonii komórkowej.
Niestety do unijnej strefy roamingowej
nie należą wszystkie kraje położone na kontynencie europejskim. Jeśli nie znamy tych
wyjątków, możemy narazić się na niespodziewane koszty. Takimi przypadkami są np.
Szwajcaria i Turcja, które chętnie odwiedzają
latem polscy turyści. Tam zasady unijnego
roamingu nie obowiązują i zapłacimy za połączenia znacznie więcej.
Co zrobić, żeby obniżyć te koszty? Skorzystać z pakietów roamingowych. Uruchamia
się je kodem, ale można je zamówić, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta. Przed zakupem
pakietu zadbaj o to, by na koncie telefonicznym
były odpowiednie środki na jego opłacenie.
Pakiety ważne są 14 dni od daty dodania ich

Agnieszka Janczak –
placówka Kasy w Koszalinie
Moją wyprawą majową są Bory Tucholskie,
ponieważ są tu piękne lasy, jezioro
Głęboczek oraz parki narodowe. W Tucholi
jest Muzeum Borów Tucholskich, rynek
i małpi gaj. Jestem bardzo dumna z naszych
okolic, bo jest tu co zwiedzać. Dlatego
zachęcam turystów do atrakcyjnego
spędzenia czasu w naszych Borach.
Teresa Konopka –
placówka Kasy w Tucholi

do konta. W każdej chwili można sprawdzić,
ile jeszcze zostało niewykorzystanych minut,
SMS-ów lub Internetu oraz termin ważności
pakietów, wpisując na telefonie kod sterujący:
*136#. Pakiety są ważne na terytorium wybranych krajów, z wyłączeniem usług specjalnych
i o podwyższonej opłacie (tzw. premium lub
połączenia na infolinię), które są naliczane
zgodnie z cennikiem.
Wyjazd1 – to pakiet zintegrowany obowiązujący na terytorium krajów 5. strefy roamingowej (obecnie USA, Kanada, Izrael, Szwajcaria, Turcja), który zawiera następujące usługi:
50 minut na rozmowy lokalne oraz do Polski oraz
50 MB limitu transmisji danych. Pakiet aktywujesz, wpisując kod *136*11*04# (koszt 50 zł).
Wyjazd2 – to pakiet zintegrowany obowiązujący na terytorium krajów 6. strefy roamingowej (Australia, Albania, Białoruś, Macedonia,
Czarnogóra, Serbia, Ukraina), który zawiera
następujące usługi: 50 minut na rozmowy
lokalne oraz do Polski oraz 50 MB limitu transmisji danych. Pakiet aktywujesz, wpisując kod
*136*11*05# (koszt 100 zł).
W obu pakietach po wykorzystaniu usług
w danym okresie rozliczeniowym kolejne połączenia lub Internet będzie rozliczany zgodne
z cennikiem, z którym można zapoznać się na
stronie internetowej polskiesiecicyfrowe.pl.
Informacje o promocjach można uzyskać
w placówkach Kasy Stefczyka, na stronie
internetowej polskiesiecicyfrowe.pl oraz pod
numerem infolinii 536 699 999 (koszt połączenia abonentów telefonii „w naszej Rodzinie” to
9 gr za minutę).
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Wystarczy tylko kilka kroków:

Dobre, nasze...
POLSKIE! 4
To, co polskie, jest dobre!
Jeżeli masz pomysł, jak to pokazać,
napisać – weź udział w czwartej
edycji naszego konkursu.

1.

2.

Nadeślij zdjęcie
z wakacji w Polsce

Uzupełnij wszystkie pola
tego formularza i zostaw go
w dowolnej placówce Kasy
Stefczyka – masz na to czas
do 9 sierpnia 2019 r.
3.

Czekaj na telefon od nas –
jeśli wybierzemy Twoją
propozycję, otrzymasz
atrakcyjną nagrodę!

Regulamin konkursu „Dobre, nasze... Polskie! 4” dostępny na stronie www.kasastefczyka.pl oraz w placówkach Kasy. Konkurs trwa od dnia 10.07.2019 r. do dnia 9.08.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Dobre, nasze… Polskie! 4”
Imię i nazwisko Uczestnika:
Data urodzenia Uczestnika:
Adres do korespondencji Uczestnika:
Adres e-mail Uczestnika:
Numer telefonu Uczestnika:
Tytuł nadesłanego zdjęcia

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
uczestnictwa w Konkursie.
Podpis Uczestnika Konkursu

1. Administratorem moich danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6
(zwana dalej „Kasą”).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kasy - iod@kasastefczyka.pl, tel. 801 600 100, adres korespondencyjny Kasy.
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie udzielonej wyżej zgody w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostarczenia nagród, jak również
w celach rozliczeniowych oraz opublikowania danych osobowych Zwycięzców Konkursu na stronie internetowej Kasy, na łamach „Czasu Stefczyka” w razie wygranej oraz na portalach
społecznościowych Kasy; na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych - oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu ustalenia, dochodzenia
i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to działania wykonywane są w prawnie uzasadnionym interesie Kasy.
4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie do zakończenia okresu ewentualnego postępowania reklamacyjnego
w Konkursie, ponadto przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu, a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych
roszczeń oraz przez okres obowiązkowego przechowywania danych wskazany w przepisach ustawy o rachunkowości. Okresy te nie sumują się.
5. Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych. Zgłoszenie może zostać
dokonane bezpośrednio do inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z ust. 2.
6. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu
ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie.
8. Odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą lub współpracujące
z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. agenci Kasy oraz podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne,
marketingowe, sprzedażowe, księgowe, logistyczne i inne usługi pomocnicze.
1. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem konkursu „Dobre, nasze… Polskie! 4” dostępnym na stronie www.kasastefczyka.pl oraz w placówkach Kasy i akceptuję jego
postanowienia.
2. Wyrażam nieodpłatną, nieograniczoną terytorialnie i czasowo zgodę na utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Kasy oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl, profilu Kasa Stefczyka prowadzonym w serwisie Facebook, a także w tytule prasowym
„Czas Stefczyka”, jak również w relacjach medialnych z Konkursu.
Podpis Uczestnika

* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w placówkach Kasy oraz na stronie www. kasastefczyka.pl.
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Wystarczy tylko kilka kroków:
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Mała rata na duże plany
za każdy pożyczony

1000 zł
RRSO: 9,38%

SEK!
ZŁÓŻ WNIO 00
801 6ry0fy0op1eratora)
(koszt wg ta

kasastefczyka.pl
801 600 100

Poleć Kasę Stefczyka
rodzinie
i znajomym
Przykład reprezentatywny
z dnia 1.04.2018 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi
(koszt wg taryfy operatora)

1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 9%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,38%. Czas
obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 24,89 zł oraz ostatnia, 48. rata:
24,93 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1194,76 zł, w tym odsetki: 194,76 zł. Decyzja kredytowa zależy
od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Członków
nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku.

