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Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały,
Oto leżący przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały.
Re�leksji nad cudem, jaki wydarzył się dwa tysiące lat temu
w grudniową noc w Betlejem, a także osobistego doświadczenia
jego mocy w codziennym życiu
życzą Zarząd i Pracownicy Kasy Stefczyka

AKTUALNOŚCI

słowood prezesa

Andrzej Sosnowski
prezes Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
„starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”. Wprawdzie Robert Baden-Powell, twórca i założyciel skautingu, sto lat
temu kierował te słowa do małych chłopców, ale
przesłanie jest uniwersalne – niezależnie od wieku, płci i czasów, w których żyjemy. Zmieniać świat
na lepsze można na wiele sposobów. Pracownicy
naszej Kasy pobiegli w Biegu Niepodległości, by
pomóc w kosztownej terapii autystycznego Jasia.
Dali Jasiowi swój wysiłek, swoje zmęczenie. Przebiegli po 10 km, co nie jest prostym zadaniem.
Za każdy z tych kilometrów Fundacja Stefczyka
wpłaciła na konto Jasia 100 zł, co dało 2 tys. zł.
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
przygotowało nowy projekt, „Pomóż oszczędzać
młodzieży”, skierowany do wychowanków domów
dziecka – być może dzięki umiejętności oszczędzania ominie ich część kłopotów, jakie niesie
życie? Pracownicy naszej placówki partnerskiej
w Przasnyszu opowiedzieli dzieciom z przedszkola
w Olszewce o tym, jak bezpiecznie poruszać się na
drodze, i wyposażyli je w odblaskowe kamizelki
i breloczki. Może dzięki temu te dzieci nie ucierpią
wskutek wypadku drogowego? Takie światełko
odblaskowe to drobiazg, ale życie składa się z drobiazgów. Czyńmy na co dzień choć drobne gesty
wobec bliźnich, a świat stanie się lepszy, czego
życzę Państwu w nadchodzącym roku.

liczby Kasy Stefczyka

6 280 000 000 zł

depozyty

5 210 000 000 zł

pożyczki

6 810 000 000 zł

aktywa

370

placówki

863 000

Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA PAŹDZIERNIK 2019 ROKU

2 C ZAS STEFC Z YK A

Dobra Marka 2019
− Kasa Stefczyka
z prestiżowym
wyróżnieniem
Organizatorzy programu „Dobra Marka 2019 –
Jakość, Zaufanie, Renoma” przyznali Kasie
Stefczyka nagrodę w kategorii „Pożyczki gotówkowe” za Pożyczkę Zaratka.

W

yróżnienie „Dobra
Marka – Jakość, Zaufanie,
Renoma” jest przyznawane
innowacyjnym, rozwojowym
i najbardziej rozpoznawalnym
markom obecnym na polskim rynku. Celem tego programu jest wyjście naprzeciw
współczesnym konsumentom
i pomoc w wyborze najlepszej marki w danej kategorii.
W ostatnich bowiem latach
polscy konsumenci uczestniczyli w szybko zachodzących
zmianach obejmujących styl
życia i zwyczaje konsumpcyjne.
We współczesnym świecie
coraz trudniej dokonać wyboru
odpowiedniego produktu czy
usługi spośród szerokiej i wciąż
powiększającej się oferty. Stąd
pomysł, by oznaczać najlepsze
marki, zasługujące na zaufanie
klientów. Przyznanie wyróżnienia poparte jest badaniami
konsumenckimi przeprowadzonymi przez redakcję „Forum
Biznesu” oraz „Biznes Trendy”,
w których pod uwagę brane
są takie czynniki, jak: siła oraz pozycja
rynkowa marki, zaufanie konsumentów,
a także jakość produktu lub usługi.
Wyróżnienie to jest doskonałą formą
podkreślenia statusu marki będącej liderem w swojej branży, potwierdza najwyższą jakość usług, a także świadczy
o zaufaniu odbiorców i renomie brandu.
Kasa Stefczyka za Pożyczkę Zaratka
została w tych badaniach bardzo
wysoko oceniona, dlatego organizatorzy programu przyznali jej tytuł „Dobra

Marka 2019 – Jakość, Zaufanie, Renoma”
w kategorii „Pożyczki gotówkowe”. Pragniemy więc Państwu bardzo serdecznie
podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo Kasę Stefczyka oraz naszą
ofertę.
Więcej o Pożyczce Zaratka na str. 3.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) Pożyczki Zaratka wynosi
9,38%. Decyzja kredytowa zależy
od indywidualnej oceny zdolności
kredytowej.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

OFERTA

Pożyczka Zaratka na święta
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Nie ma mowy, byśmy o tym choć na chwilę
zapomnieli. Przypominają nam o tym wystawy sklepowe, reklamy w telewizji i piosenki
emitowane w radiu. To z kolei uświadamia, że przed nami spore wydatki. Czas najwyższy
przygotować na to swój budżet domowy. Pomoże w tym Kasa Stefczyka.

B

oże Narodzenie to przede wszystkim ważne
święto religijne, kiedy cały chrześcijański
świat raduje się z narodzin Zbawiciela. Czas
ten to także święta rodzinne, dlatego mają tak
ważne miejsce w polskiej tradycji, szczególnie
jeśli chodzi o zwyczaj obdarowywania najbliższych prezentami. Warto więc już teraz rozejrzeć się za podarkami, zwłaszcza dla najmłodszych, którzy czekają na nie także 6 grudnia.
Aby być dobrze przygotowanym na większe
wydatki, warto skorzystać z pożyczki w Kasie
Stefczyka.
W tym roku większość rodzin z dziećmi
zapowiada, że na przygotowanie Bożego
Narodzenia chce przeznaczyć 2000 zł. Przeciętnie Polacy mają zamiar wydać na organizację świąt i zakup prezentów ok. 1700 zł. Kasa
Stefczyka ma więc doskonale dopasowaną do
tych potrzeb Pożyczkę Zaratka. Można ją otrzymać w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub
4000 zł, natomiast miesięczna rata wynosi

25 zł za każdy pożyczony 1000 zł. Ponadto prowizja w przypadku tej oferty to 0 zł.
Pożyczka Zaratka dostępna jest dla Członków nieposiadających pożyczek lub kredytów
w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku.
Przykład reprezentatywny z dnia 1.04.2018 r.
dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa

Atuty Pożyczki Zaratka:
• rata – tylko 25 zł miesięcznie za każdy pożyczony 1000 zł
• dostępne kwoty – 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł
• prowizja 0 zł
• okres kredytowania to 48 miesięcy
• wstępna informacja kredytowa już w 15 minut!
• możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu
wynagrodzenia

Pożyczkę
Zaratka
spłacisz jak
z płatka!
Rata to 25 zł
miesięcznie za każdy
pożyczony 1000 zł
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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.

RRSO: 9,38%

kasastefczyka.pl
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Przykład reprezentatywny z dnia 1.04.2018 r. dla
Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi
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:
24,93zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1194,76 zł,
w tym odsetki: 194,76 zł.
Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł,
3000 zł lub 4000 zł, dla Klientów nieposiadających pożyczek lub
kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej.
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Dziel się tym,
co najlepsze!
Zyskaj
nawet

500 zł!
Poleć Kasę Stefczyka
rodzinie i znajomym

kasastefczyka.pl
801 600 100 (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.

AKTUALNOŚCI

Nowy projekt SKEF
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej przygotowało nowy projekt z zakresu
edukacji finansowej pt. „Pomóż oszczędzać młodzieży”, którego celem jest rozwój wiedzy,
umiejętności i postaw w zakresie zarządzania finansami osobistymi wśród wychowanków
domów dziecka powyżej 15. roku życia. Projekt jest kontynuacją idei projektu edukacyjnego
„Pomóż oszczędzać rodzinie”.

M

amy nadzieję, że udział w projekcie „Pomóż oszczędzać młodzieży”
zapewni wychowankom domów dziecka edukację w obszarze
finansów osobistych. W trakcie projektu uczestnicy będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie: planowania oraz
sporządzania budżetu osobistego i wykorzystywania go w codziennym
życiu oraz świadomego korzystania z produktów i usług dostępnych na
rynku finansowym, m.in. kredytów, pożyczek, rachunków osobistych,
a przez to skutecznego zarządzania finansami osobistymi.
Każdy uczestnik w okresie od listopada 2019 r. do marca 2020 r. będzie
otrzymywał comiesięczne kieszonkowe. Otrzyma również wsparcie
mentora – opiekuna, który będzie służyć mu radą. W trakcie trwania
projektu wychowankowie będą uczestniczyć w trzech aktywizujących
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warsztatach z zakresu edukacji finansowej m.in. z wykorzystaniem publikacji Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej „Żyj finansowo!
czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.
Na zakończenie projektu, po spełnieniu wszystkich jego warunków,
uczestnicy otrzymają świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł na
zrealizowanie celu postawionego sobie na początku projektu. Zdobyte
w projekcie wiedza, doświadczenie i umiejętności przyczynią się w przyszłości do podejmowania bardziej świadomych i odpowiedzialnych decyzji finansowych.
W pierwszej edycji projektu wezmą udział wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych z Janowa Podlaskiego oraz wsi Szachy
oraz Manie.
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Pobiegli dla Jasia
Pracownicy Kasy Stefczyka pobiegli charytatywnie w Biegu Niepodległości w Gdyni na rzecz
Jasia – 3,5-letniego autysty. W zamian za każdy przebiegnięty kilometr Fundacja Stefczyka
wpłaciła 100 zł na konto Jasia w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Dało to łączną kwotę
2 tys. zł, która zostanie przeznaczona na rehabilitację.

B

ieg Niepodległości – zgodnie z nazwą –
miał miejsce 11 listopada, w 101. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości po
123 latach zaborów. Na starcie, na skwerze
Kościuszki w Gdyni, na wysokości okrętu-muzeum ORP „Błyskawica”, stanęło ponad
4 tys. biegaczy. Długodystansowa trasa wiodła
w pobliżu Muzeum Emigracji, obok gdyńskiej
stoczni przy pomniku Ofiar Grudnia 1970, przy
pomniku Antoniego Abrahama – kaszubskiego
działacza, ul. Świętojańską, aleją Piłsudskiego
przy Urzędzie Miasta Gdyni, Bulwarem Nadmorskim na powrót do skweru Kościuszki,
gdzie była meta.
Pracownicy Kasy Stefczyka – Karolina
Rymasz, Piotr Gurski i Anna Żulewska – od
dłuższego czasu planowali udział w takim
biegu. Na co dzień prowadzą aktywny tryb
6 C ZAS STEFC Z YK A

życia. Pani Anna uczestniczyła w tym roku
w Runmageddonie. Pan Piotr jest zapalonym
rowerzystą – uczestniczy m.in. w akcji jeżdżenia rowerem do pracy organizowanej przez
Urząd Miasta w Gdyni. Pani Karolina „chodzi z kijkami” i biega. Dodatkowo „morsują”,
czyli kąpią się w lodowatej wodzie Bałtyku.
Mimo to dopiero historia Jasia zmobilizowała ich do podjęcia decyzji o udziale w Biegu
Niepodległości.
– Skoro mieliśmy przebiec 10-kilometrową
trasę, to chcieliśmy zrobić to z pożytkiem dla
kogoś. Jaś jest chrześniakiem naszej koleżanki
z ruchu SKOK – mówi Karolina Rymasz. – Ma
3,5 roku, jest autystą. Terapia pochłania sporo
pieniędzy, tymczasem w rodzinie pojawiło się
drugie dzieciątko, na dodatek również mama
dzieci poważnie zachorowała. Stwierdziliśmy,

że chcielibyśmy wesprzeć tę rodzinę i pokazać,
że razem możemy coś zrobić.
Pomysł spodobał się Fundacji Stefczyka.
Dzięki jej wsparciu fizyczny wysiłek biegaczy
został finalnie przekuty w konkretną kwotę
przeznaczoną na terapię Jasia – na jego konto
w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” wpłynęły 2 tys. zł. Ochotnicy odpowiednio wcześniej
rozpoczęli przygotowania do biegu – ćwiczyli
jeszcze bardziej intensywnie niż zwykle. Niestety
nie wszystko można zaplanować – Pani Anna
bardzo chciała pobiec, ale rozchorowała się.
– Przed biegiem podjęliśmy decyzję, że zrezygnuje z biegu, bo mogłoby się to dla niej
źle skończyć, tym bardziej że pogoda niezbyt
dopisywała – wyjaśnia Karolina Rymasz. – Ja
i Piotr pobiegliśmy na najwyższych obrotach
również za Anię.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Ty też możesz pomóc
Jaś Janowski z Bydgoszczy ma 3,5 roku. Jest zdiagnozowanym
autystą. Zmaga się z szeregiem zaburzeń. Nie odczuwa zagrożenia,
co bezpośrednio może skutkować utratą zdrowia lub życia. Jest
dzieckiem bardzo wycofanym – ma trudności w nawiązywaniu
i utrzymywaniu kontaktów społecznych, często nie reaguje na
imię. Jak na swój wiek słabo mówi, dlatego nie może chodzić do
zwykłego przedszkola –uczęszcza do przedszkola terapeutycznego,
ale żeby efekt był lepszy, rodzice starają się dodatkowo zapewnić
terapie w placówkach prywatnych. Niezbędne są ćwiczenia,
które umożliwią mu funkcjonowanie w normalnym środowisku,
ponieważ Jaś ma problemy z kontaktem wzrokowym i dotykowym –
nie potrafi się przytulić. Ma też zaburzenia integracji sensorycznej
objawiające się chodzeniem na palcach, wybiórczością pokarmową,
nadwrażliwością na niektóre faktury, smaki czy zapachy. Dzięki
stosowaniu tzw. metody krakowskiej oraz spotkaniom w szkole
jedzenia (korzystanie z tych metod nie jest refundowane) Jaś
zaczął komunikować się werbalnie ze światem i osiąga pierwsze
sukcesy w różnicowaniu diety. Niestety zajęcia w szkole jedzenia
są kosztowne, na dodatek trzeba przynosić własne produkty,
które odpowiednio się przygotowuje, dzięki czemu Jaś ma
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szansę zjadać pełnowartościowe posiłki.
Gorzka refleksja – to najdroższe „kolacje”
w życiu jego rodziny. Jaś posiada orzeczenie
o niepełnosprawności. Potrzebne jest mu
wsparcie finansowe, żeby miał możliwość
korzystania ze zwiększonej liczby godzin
obecnych terapii, a także z dodatkowych
zajęć korekcyjnych, integracji sensorycznej,
treningu umiejętności społecznych,
dogoterapii czy zakupu pomocy
terapeutycznych i naukowych.
Jaś jest podopiecznym fundacji
„Zdążyć z Pomocą”.
Jeśli ktoś z naszych Czytelników
zechciałby pomóc Jasiowi – nie
musi biec przez 10 km. Może za
to wpłacić dowolny datek na jego
potrzeby. Wszelkie informacje
dostępne są na https://dzieciom.
pl/podopieczni/35520.
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„Smaki polskich regionów”
– mamy zwycięzców!
Zwycięzcą konkursu została Pani Agata Tadeusiak z Kars (Członek Kasy Stefczyka), która
otrzymała nagrodę główną – bon podarunkowy na rejs promem Stena Line o wartości 1500 zł.
Wyróżnienie przyznano Pani Joannie Szulc z Gdyni (Członek Kasy Stefczyka), którą wyróżniono
bonem o wartości 150 zł.

O

ceny i wyboru prac przesłanych w ramach konkursu „Smaki polskich regionów”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, jury dokonało 25 października 2019 r.
Serdecznie gratulujemy wygranych oraz dziękujemy pozostałym uczestnikom konkursu za zainteresowanie oraz przesłanie prac
konkursowych.
Przypomnijmy, że zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie propozycji promocji produktu regionalnego, który według Państwa
zasługuje na rozpowszechnienie. Dodatkowo należało przesłać przepis
kulinarny, który wykorzystuje promowany produkt. Laureatki przedstawiły ciekawe propozycje i przepisy, które z całą pewnością warto przetestować we własnej kuchni. Publikujemy skrót prac laureatek.

Praca zwyciężczyni konkursu – Pani Agaty Tadeusiak z Kars
Jak promować maliny i sok z malin?
W przyszłości stworzymy własną stronę internetową, na której
zamieścimy zdjęcia z degustacji naszego produktu na regionalnych
piknikach i pokazach. Będą tam też filmiki, w których opowiemy,
jak od podstaw powstają nasze zbiory, a następnie przetwory.
Chcielibyśmy też dotrzeć do miłośników produktów ceniących sobie
zdrowe odżywianie. Kiedy otworzymy własną przetwórnię, chcemy
oprowadzać po niej wycieczki dzieci i młodzieży.

Przepis na sok z malin

Naszym marzeniem od lat było posiadanie własnej plantacji
malin. Pod ich uprawę należy przeznaczyć miejsce słoneczne,
takie też wygospodarowaliśmy w 2017 r. w miejscowości, w której
mieszkamy: Karsy, gmina Kobiele Wielkie. Maliny najlepiej czują się
na równinach lub lekkich stokach osłoniętych od silnych wiatrów,
preferują żyzne, bogate w składniki odżywcze gleby, jednocześnie
przepuszczalne i lekko kwaśne. W uprawie malin bardzo ważnym
zabiegiem pielęgnacyjnym jest nawadnianie – rośliny, które
wytwarzają dużo owoców, potrzebują dużo wody. Owoce zbieramy
bez szypułek, gdy są dobrze wybarwione, miękkie i suche. Maliny
to jedne z częściej wykorzystywanych owoców w każdej kuchni.
Robimy malinowe przetwory, pieczemy wspaniałe ciasta z
malinami. Sok z malin to prawdziwy rarytas na każdym stole.
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Jednym z najprostszych sposobów na zrobienie soku z malin jest
wyciśnięcie go z owoców w sokowirówce. Następnie uzyskany sok
należy dosłodzić cukrem zgodnie ze swoim smakiem. Na koniec
należy go przelać do butelek lub słoików typu twist.
Uwaga! Po przelaniu malinowego soku do butelek lub słoików
należy wszystko poddać pasteryzacji w temperaturze 75–80°C przez
20 minut. Dzięki temu będzie można spokojnie odstawić sok na
kilka tygodni lub nawet miesięcy.
Ten niezwykle prosty sposób na zrobienie przetworu z malin podbił
już niejedną rodzinę mieszkającą w naszych okolicach. Sok z malin
ma piękny zapach, na dodatek jest niezwykle smaczny. Często też
jest stosowany jako środek na przeziębienie. Życzymy smacznego.

WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Praca wyróżnionej Pani Joanny Szulc z Gdyni
Kaszubski kuch marchewny

Składniki: 4 jajka, 1 szklanka cukru trzcinowego, 2 łyżki
miodu, 1,5 szklanki mąki orkiszowej, 0,5 szklanki zmielonych
orzechów, 1 szklanka oleju, 2 łyżeczki sody oczyszczonej,
2 łyżeczki cynamonu, 2 szklanki tartej marchewki,
1 szklanka bakalii
Jaja utrzeć z cukrem na puszystą masę, dodać miód i mąkę
wymieszaną z sodą i cynamonem. Wymieszać i wlać olej.
Całość zmiksować na jednolitą masę, po czym dodać odciśniętą
z nadmiaru soku marchewkę i bakalie. Delikatnie wymieszać.
Masę przełożyć do wysmarowanej tłuszczem formy i wstawić do
piekarnika nagrzanego do temperatury 180°C na 40 minut. Po
ostygnięciu ciasto udekorować polewą i bakaliami.
Polewa czekoladowa: 70 g gorzkiej czekolady,
50 ml śmietanki kremówki
Czekoladę rozpuścić w garnuszku ze śmietanką na małym ogniu,
mieszając od czasu do czasu do połączenia się składników
i powstania gładkiego sosu czekoladowego.

Kaszuby to niesamowita kraina położona wśród lasów, jezior
i pagórków. To bogata kultura i tradycja widoczna na każdym
kroku. To także kuchnia, która wykorzystuje bogactwo lasów,
jezior, sadów, łąk, ogrodów.
Kuchnia kaszubska jest ściśle związana z życiem codziennym
mieszkańców, ich pracą oraz pozycją społeczną. Posiłki najczęściej
były przygotowywane w południe, kiedy biły dzwony kościelne.
Tradycyjna kuchnia kaszubska nie jest ani wykwintna, ani
skomplikowana. Za to jest łatwa i bardzo smaczna, idealna dla
naszego zapracowanego społeczeństwa. W kuchni wykorzystuje
się dostępne produkty, nie przygotowuje się wyszukanych
potraw. Obecnie, ze względu na dostępność wielu produktów,
kuchnia kaszubska (jak i wiele innych regionalnych) przechodzi
metamorfozę – przygotowuje się piękne dekoracje, używa wielu
przypraw. Mimo to istotę stanowią przekazywane
z pokolenia na pokolenie przepisy, bazujące na
naturalnych składnikach.
W mojej pracy konkursowej polecam kaszubski
kuch marchewny. To bardzo popularne ciasto
przygotowywane na różne uroczystości,
tj. chrzciny, wesela, święta, urodziny. Ciasto
ma ciekawą historię. W podstawowym
przepisie znajdowały się marchew, mąka,
woda. Stąd też jego druga nazwa: „biedne
ciasto”. Wraz ze wzrostem zamożności
kaszubskie panie urozmaicały skład i smak
ciasta, dodając olej, przyprawy (cynamon,
goździki, gałkę muszkatołową), bakalie, kakao,
orzechy. Ja trochę zmodyfikowałam przepis,
aby nadążyć za duchem czasu. Moja wersja jest
ciut zdrowsza. Mąkę pszenną zamieniłam na
orkiszową wymieszaną ze zmielonymi orzechami
włoskimi, biały cukier na trzcinowy, jednocześnie
zmniejszając jego ilość, dałam bakalie, które
są naturalnie słodkie. Dodatkowo zrobiłam polewę z gorzkiej
czekolady.
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Promocja to nie tylko dany produkt, czyli marchewka z ogrodu
czy miód z własnej pasieki, lub zboże zmielone przez młynarza
na mąkę. To głos smaków i zapach Kaszub. To rozsmakowanie
się w tej krainie. W jej woni i barwach pól, dojrzewających zbóż
i ziół. Krzewienie – w tym przypadku – kuchni kaszubskiej to
udział w różnego rodzaju festynach, weekendach kulinarnych czy
odpustach. Proponuję, aby ciasto pojawiło się również w szkołach
nie tylko z tego regionu, ale i w całym kraju, jako deser, jako
zdrowe smaki północnej części Polski. Zamiast takich drożdżówek,
które zawierają skrobię modyfikowaną, regulator kwasowości czy
substancje konserwujące, proponuję podanie zdrowej marchewki
w słodkiej odsłonie.
Polskie instytucje finansowe, np. Kasa Stefczyka, w ramach
edukacji i rozpowszechnienia kultury kaszubskiej, może w swojej
gazecie opublikować przepis. Warto też organizować konkursy na
kaszubskie dania czy desery.
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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 październiku 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.
W październiku posiedzenia Zarządu
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
odbyły się pięć razy:
– 1 października,
– 9 października,
– 15 października,
– 22 października,
– 29 października.
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:
○○ kontynuacja wsparcia finansowego drużyny piłkarzy ręcznych KS AZS AWF
przy AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie filia w Białej Podlaskiej w sezonie
2019–2020;
○○ dofinansowanie udziału Szkoły Podstawowej nr 53 w Gdyni w projekcie ogólnopolskim pod nazwą „Szkoła wolna
od anafilaksji”;
○○ wypłaty kolejnych transz dla domów
dziecka, którymi opiekuje się Fundacja
Stefczyka;
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c) sytuacji w placówkach sprzedażowych
z uwzględnieniem aspektu dotyczącego
budowania i umacniania więzi członkowskiej, a także jeszcze lepszego reagowania na potrzeby Członków Kasy.
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
DDzatwierdzenia jednolitych wzorów druków m.in. dotyczących:
– informacji o pośredniku kredytowym –
umowy o prowadzenie rachunku
płatniczego Indywidualnego Konta
Spółdzielczego,
– umowy o prowadzenie rachunku płatniczego systematycznego oszczędzania
„Książeczka”,
– umowy o prowadzenie podstawowego
rachunku płatniczego Indywidualnego
Konta Spółdzielczego,
– umowy o prowadzenie Rachunków
rozliczeniowych dla podmiotów
instytucjonalnych,
– umowy o kartę płatniczą Visa,
– umowy o kartę płatniczą Visa BUSINESS,
– umowy o kartę płatniczą Visa (Tandem),
– regulaminu wydawania kart Visa dla
Członków Kasy,
– umowy o prowadzenie rachunku
Tandem,
– umowy kredytu wysokokwotowego
gospodarczego,
– umowy kredytu wysokokwotowego
niekonsumenckiego,
– umowy pożyczki gospodarczej,
– umowy pożyczki (Kredyt konsumencki),
– umowy pożyczki niekonsumenckiej,
– wniosku o przesłanie blankietów wpłat
do pożyczki/kredytu,
– wniosku o rezygnację z przesyłania
blankietów wpłat do pożyczki/kredytu,

– umowy kredytu hipotecznego,
– umowy w rachunku płatniczym LP kredyt konsumencki,
– umowy linii kredytowych w rachunku
bieżącym Tandem,
– umowy o linię pożyczkową Tandem,
– umowy pożyczki zabezpieczonej
hipoteką,
– szczegółowych warunków dla lokat
terminowych,
– umowy lokaty rentierskiej,
– umowy lokaty systematycznego
oszczędzania,
– umowy lokaty terminowej,
– umowy lokaty dla przedsiębiorców
oprocentowanie zmienne,
– umowy lokaty skokowej,
– umowy lokaty terminowej odnawialnej,
– umowy lokaty terminowej udziałowej,
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– umowy lokaty skokowej,
– regulaminu rachunków bieżących
Tandem,
– regulaminu rachunków rozliczeniowych
dla podmiotów instytucjonalnych;
DDzatwierdzenia zmian w Tabeli Prowizji
i Opłat dla rachunków bieżących dla
fundacji;
DDzatwierdzenia zmian w Tabeli Prowizji
i Opłat dla prowadzonych rachunków
płatniczych;
DDzatwierdzenia zmian w strukturze organizacyjnej Kasy;
DDzatwierdzenia zmian w Regulaminie
organizacyjnym Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka;
DDzatwierdzenia jednolitej formuły
produktu;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu Rachunek/ Książeczka Systematycznego
Oszczędzania;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia karty i parametrów produktu IKS
Classic;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia karty i parametrów produktu IKS
Deponent;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia karty i parametrów produktu IKS
na 500;

DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia karty i parametrów produktu IKS
MED;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia karty i parametrów produktu IKS
Senior;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu IKS VIP;
DDzatwierdzenia jednolitej formuły produktu Pożyczka Gotówkowa;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu Rachunek
bieżący Tandem;
DDzatwierdzenia zmian w Tabeli Prowizji
i Opłat dla prowadzonych podstawowych rachunków płatniczych IKS;
DDzmiany wysokości stopy oprocentowania aktywnych rachunków lokat
z oprocentowaniem opartym o wskaźnik inflacji (CPI);
DDzatwierdzenia zasad wysyłki sald
rocznych;
DDzatwierdzenia dokumentacji i procedur regulujących pracę w Kasie
Stefczyka, m.in.: PR10/02 Procedura
procesu renegocjacji i restrukturyzacji
zobowiązań Członków Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka wyd. IX;
PR10/01 Procedura procesu windykacji
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka

Ważna informacja
Z dniem 1 maja 2019 r. nastąpiła
zmiana wszystkich numerów
rachunków w Kasie Stefczyka
Daty, o których należy pamiętać
1.05.2019 r.

8.02.2020 r.

od tej daty funkcjonują
nowe numery rachunków,
na które należy realizować
wpłaty
do tej daty wpłaty dokonane
na dotychczasowe
numery rachunków będą
przekierowywane na nowe
numery rachunków

wyd. XVI; PR02.04.01/42 Obsługa
wniosków kredytowych przez telefon wyd. I; PR02.04.01/04 Procedura
udzielania pożyczek/kredytów w placówkach Kasy wyd. XXIV; Metodyka
analizy zdolności kredytowej i weryfikacji dokumentacji kredytowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka wyd.
VI; Metodologia kredytów gospodarczych – zasady udzielania pożyczek
i kredytów gospodarczych oraz zasady
przyjmowania zabezpieczeń rzeczowych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka wyd. III; PR02.04.02/01 Obsługa Klienta bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka wyd. VII; PR24/09
Procedura testów warunków skrajnych
wyd. III; PR24/08 Instrukcja obsługi
bazy zdarzeń operacyjnych wyd. V;
PR02.04.01/41 Procedura udzielania
pożyczek/kredytów hipotecznych
w placówkach Kasy w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka wyd. III;
DDprzeniesienia placówki mieszczącej się
w Przemyślu przy placu Na Bramie 10
do nowej siedziby znajdującej się przy
ul. Franciszkańskiej 33;
DDzamknięcia placówki partnerskiej
w Strzegomiu przy ul. Rynek 32/36 B.

WAŻNE!
O zmianie numeru rachunku płatniczego należy
poinformować wszystkie podmioty, osoby fizyczne,
które przelewają środki na Państwa konto,
a w szczególności:
• pracodawcę
• organy wypłacające świadczenie emerytalne/
rentowe
• urząd skarbowy
• inny bank lub Kasę, jeśli posiadają w nich Państwo
zdefiniowane zlecenie stałe do Kasy Stefczyka
• w zależności od swojej sytuacji należy powiadomić
również: miejski ośrodek pomocy społecznej, urząd
gminy, urząd miasta, najemcę mieszkania, pomoc
socjalną, uczelnię przesyłającą stypendium,
towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie,
towarzystwa funduszy inwestycyjnych itp.
W przypadku pytań zapraszamy do najbliższej placówki
Kasy Stefczyka lub prosimy o kontakt pod numerem
infolinii 801 600 100.

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

INFOLINIA 801 600 100
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kasastefczyka.pl
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 2.01.2018 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 47 880 zł. Zmienna roczna
stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy:
120 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,23%. Czas obowiązywania umowy – 119 miesięcy,
118 miesięcznych rat równych: 536,19 zł oraz ostatnia, 119. rata: 536,57 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 63 806,99 zł, w tym
odsetki: 15 806,99 zł. Okres kredytowania od 12 miesięcy do 120 miesięcy.

OFERTA

Pożyczka Fit −

konsolidacja w Kasie Stefczyka
Spłata kilku zobowiązań finansowych może być poważnym obciążeniem, jednak wystarczy
skorzystać z Pożyczki Fit w Kasie Stefczyka, by przywrócić równowagę finansową w codziennym
życiu. To bardzo przydatna oferta, szczególnie teraz, kiedy czekają nas większe wydatki
związane z Bożym Narodzeniem oraz przygotowaniami do zabawy sylwestrowej. Warto więc
zrobić z tym porządek jak najszybciej i mieć spokojną głowę na święta.

B r ak
p r ow i z j i !
P

owoli, lecz nieubłaganie zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Zaraz
po nich sylwester i okres karnawału oraz ferie zimowe. Trzeba więc
przygotować się do tego radosnego czasu. Oznacza to nie tylko opracowanie listy świątecznych zakupów, zaplanowanie wigilijnej uczty czy
zarezerwowanie czasu na zimowy wypoczynek, lecz przede wszystkim
konieczność przygotowania się na większe wydatki. Bardzo dobrze, jeżeli
nasz domowy budżet na to pozwala. Jednak często się zdarza, że spłacane już zobowiązania finansowe, np. pożyczki, mogą mocno ograniczyć
nasze plany. Warto w takiej sytuacji skorzystać z konsolidacji.
Konsolidacja to zamiana kilku dotychczasowych zobowiązań na
jedno nowe – to nic innego jak zaciągnięcie jednej pożyczki celem spłaty
dotychczasowych. Takie rozwiązanie jest najlepszym wyjściem dla osób,
które spłacają już pożyczki gotówkowe na rożne cele, karty kredytowe
czy kredyty w rachunku płatniczym w różnych instytucjach finansowych
i chciałyby je połączyć w jedno zobowiązanie. Korzyści z takiego rozwiązania jest kilka. Przede wszystkim zamiast dotychczasowych kilku zobowiązań jest jedno, w związku z tym płaci się tylko jedną ratę w miesiącu,
a nie jak do tej pory – kilka. Ponadto warunki pożyczki konsolidacyjnej
mogą być na tyle atrakcyjne, że kwota miesięcznej raty może być niższa
niż suma miesięcznych rat wynikających z zobowiązań, które zostały
skonsolidowane. Oznacza to realne odchudzenie miesięcznych zobowiązań, co może pozwolić na realizację najbliższych planów.
Konsolidacyjną propozycją Kasy Stefczyka jest Pożyczka Fit. Dzięki niej
zamiast kilku zobowiązań w kilku instytucjach finansowych z różnymi
terminami spłaty rat otrzymuje się jedną pożyczkę, która dodatkowo
INFOLINIA 801 600 100

może mieć niższą ratę miesięczną niż suma rat spłacanych dotychczas.
Jest to możliwe m.in. dzięki niskiemu oprocentowaniu – 6% oraz prowizji
wynoszącej 0 zł.
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych
wyłącznie w innych instytucjach finansowych.
Przykład reprezentatywny z dnia 2.01.2018 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 47 880 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami
(prowizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 120 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,23%. Czas obowiązywania
umowy – 119 miesięcy, 118 miesięcznych rat równych: 536,19 zł oraz
ostatnia, 119. rata: 536,57 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 63 806,99 zł,
w tym odsetki: 15 806,99 zł. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej.

Pożyczka Fit w Kasie Stefczyka:
– jedna rata w miesiącu zamiast wielu
– możliwość zmniejszenia wysokości sumy rat dotychczas
spłacanych zobowiązań
– 0 zł prowizji
– RRSO: 6,23%
– wygoda – dzięki możliwości wybrania dnia spłaty miesięcznej raty
– szybka decyzja kredytowa, wstępna informacja nawet w 15 minut!
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Ubezpieczenie pożyczek
Przed nami święta Bożego Narodzenia, a zaraz po nich sylwester, karnawał i ferie
zimowe. Często w tym okresie pomagamy sobie pożyczkami, by podołać wyzwaniom
finansowym i czekającym nas wydatkom. Warto przy tym pamiętać, że zarówno spłatę
pożyczki świątecznej, jak i każdej innej na dowolny cel należy odpowiednio zabezpieczyć.
SALTUS Ubezpieczenia proponuje atrakcyjną ofertę ubezpieczeniową.
iedy decydujemy się na finansowanie
swoich potrzeb pożyczką lub kredytem,
z reguły otrzymujemy też propozycję odpowiedniego zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Często się zdarza, że zależy nam na
jak najniższych kosztach, więc rezygnujemy
z dodatkowego ubezpieczenia. Czy słusznie?
Nie. Pamiętać trzeba, że każde zobowiązanie
finansowe, niezależnie od jego rodzaju czy
wysokości, zawsze jest obarczone ryzykiem.
Nikt nie przewidzi ze stuprocentową pewnością, czy zawsze będzie go stać, by wywiązać się
z umowy pożyczkowej. Dodatkowe ubezpieczenie pożyczki wprawdzie podnosi w niewielkim
stopniu jej koszt, ale daje pewność, że nikogo
nie obarczymy odpowiedzialnością spłaty
zaciągniętego przez nas długu.
Propozycja SALTUS Ubezpieczenia – ubezpieczenie Twój Duet – to zabezpieczenie
spłaty pożyczki w przypadku śmierci ubezpieczonego, w tym śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Po pierwsze jest to ubezpieczenie na życie,
z którego w przypadku śmierci pożyczkobiorcy
wypłacane jest uposażonemu świadczenie
pozwalające mu spłacić zaciągnięte zobowiązanie ubezpieczonego – 70% kwoty zadłużenia wskazanej w pierwotnym harmonogramie
spłaty pożyczki. Po wtóre – obejmuje ochroną
także śmierć ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku. W takiej sytuacji
SALTUS Ubezpieczenia wypłaci odszkodowanie w wysokości 100% kwoty zadłużenia −
70% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci oraz
30% z tytułu śmierci wskutek NNW.
Suma ubezpieczenia Twój Duet może
wynieść nawet 100 tys. zł. Obejmuje okres
trwania pożyczki, a ochrona kończy się z dniem
śmierci ubezpieczonego lub po upływie okresu
ubezpieczenia. Oznacza to, że nie wygasa wraz
z osiągnieciem określonego wieku pożyczkobiorcy. Istotne jest również to, że w razie wcześniejszej spłaty zobowiązania polisa może być
kontynuowana. Umowę ubezpieczeniową Twój
Duet może zawrzeć każdy pożyczkobiorca, jednak maksymalna suma ubezpieczenia wynosi
100 tys. zł.
Ubezpieczenie Twój Walor to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które obejmuje zdarzenia: śmierć
ubezpieczonego w następstwie NW (nieszczęśliwego wypadku), śmierć ubezpieczonego
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w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
całkowitą niezdolność ubezpieczonego do
pracy w następstwie NW. Ponadto polisa może
zostać rozszerzona o dodatkową opcję − pobyt
ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW.
Dzięki temu ubezpieczeniu w przypadku
śmierci pożyczkobiorcy osobie uprawnionej
wypłacane jest świadczenie stanowiące kwotę
równą zadłużeniu na dzień śmierci ubezpieczonego wynikającą z pierwotnego harmonogramu spłat pożyczki; w przypadku całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonemu
wypłacane jest świadczenie równe zadłużeniu
na dzień zajścia nieszczęśliwego wypadku.
Do zawarcia ubezpieczenia Twój Walor nie
ma potrzeby wypełniania ankiety medycznej,
a pełna ochrona następuje już w kolejnym dniu
po zawarciu umowy pożyczki.
Z kolei ubezpieczenie na życie Twoja
Promesa gwarantuje przejęcie przez SALTUS
Ubezpieczenia niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. Do zakupu
tej polisy nie są wymagane żadne badania
lekarskie, a maksymalna wysokość sumy
ubezpieczenia równa jest wartości zadłużenia
ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy
ubezpieczenia i może wynieść nawet 100 tys.
zł. Ochroną objęty jest przez cały okres spłaty

pożyczki, natomiast składka może być płatna
miesięcznie lub jednorazowo.
Warto także zwrócić uwagę na ubezpieczenie Twoja Posada na wypadek utraty pracy.
Dzięki niemu SALTUS Ubezpieczenia przejmie
spłatę rat pożyczki w sytuacji braku środków
do życia i na spłatę pożyczki w wyniku utraty
zatrudnienia przez pożyczkobiorcę. Polisą może
być objęte zadłużenie na dzień zawarcia umowy
ubezpieczenia nawet do kwoty 100 tys. zł.
Natomiast wypłata odszkodowania następuje
w kwocie odpowiadającej wysokości 6 rat zadłużenia, zgodnie z pierwotnym harmonogramem
spłat pożyczki, przypadających bezpośrednio
po dacie rejestracji w urzędzie pracy. W przypadku tego ubezpieczenia nie ma konieczności
przekazywania Towarzystwu comiesięcznych
zaświadczeń o statusie bezrobotnego.
Ubezpieczenia pożyczek SALTUS Ubezpieczenia stanowią ważne uzupełnienie oferty
kredytowej i zapewniają ochronę ubezpieczonemu i jego rodzinie. Pełna oferta SALTUS
Ubezpieczenia dostępna jest w placówkach
Kasy Stefczyka. Można z niej skorzystać podczas załatwiania formalności związanych
z wnioskowaniem o pożyczkę. Pracownicy
Kasy wyjaśnią także wszelkie wątpliwości.
Zapraszamy do placówek Kasy Stefczyka.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Promocja dla seniorów

w Kasie Stefczyka
Jeszcze tylko do końca grudnia 2019 r. trwa akcja promocyjna „Senior
z wpływem”, dzięki której seniorzy mogą otrzymać jednorazową nagrodę
w wysokości 50 zł. Wystarczy spełnić kilka warunków, a nagroda zasili
rachunek płatniczy Klienta Kasy.

„S

enior w wpływem” to promocja kierowana do Członków Kasy
Stefczyka, którzy otrzymują stałe świadczenie emerytalne, rentowe lub emerytalno-rentowe z krajowego organu emerytalnego lub
rentowego. Po przystąpieniu do promocji emeryci i renciści przede
wszystkim mogą otrzymać nagrodę w wysokości 50 zł, ale także przy tej
okazji zyskują możliwość wygodnego zarządzania swoimi pieniędzmi –
dzięki zleceniu wypłaty świadczenia na rachunek płatniczy prowadzony
w Kasie. Otóż kiedy pieniądze przekazane poprzez właściwy organ rentowy lub emerytalny wpłyną na konto, będą do dyspozycji Członka Kasy,
który może je wypłacić w oddziale czy z bankomatu, może także dzięki
karcie Visa zrobić zakupy, a przez usługę bankowości elektronicznej
Kasy Stefczyka lub tradycyjnie w placówce Kasy wykonywać polecenia
przelewów i opłacać należności za prąd, gaz, telefon czy mieszkanie.
Jak skorzystać z promocji?
W placówce Kasy Stefczyka lub przez stronę internetową www.kasastefczyka.pl (zakładka Konkursy/ Senior z wpływem) należy zgłosić swój
INFOLINIA 801 600 100

udział w promocji oraz podać swój numer członkowski, 3 ostatnie cyfry
PESEL oraz aktualny numer telefonu, 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. Należy jednak pamiętać, że Członek przystępujący do promocji nie może mieć w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień zgłoszenia do promocji zaksięgowanych tego typu wpływów świadczenia. Nowi Członkowie do promocji
mogą przystąpić już następnego dnia po uzyskaniu członkostwa w Kasie.
Po spełnieniu wszystkich warunków promocji uczestnikowi zostanie
wypłacona nagroda w wysokości 50 zł netto.
Promocja „Senior z wpływem” trwa do 31 grudnia 2019 r. Szczegółowe warunki udziału w promocji „Senior z wpływem” określone
zostały w regulaminie dostępnym w placówkach oraz na stronie
www.kasastefczyka.pl.
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Decyzji żyrardowskich
radnych nie da się obronić

S

woim oburzeniem podzieliłem się
w mediach społecznościowych. Przeczytałem bowiem uzasadnienie zmiany nazwy podpisane przez żyrardowskich radnych, w którym
tłumaczyli oni, że „jedność robotnicza” stanowi
lokalne „dziedzictwo kulturowe” Żyrardowa
i dlatego wymaga upamiętnienia. Przyznałem,
że na takie dictum opadły mi ręce. Bo historycznym analfabetom trudno przecież wyjaśniać,
że tzw. jedność robotnicza oznaczała wymuszone „zjednoczenie” PPR i PPS oraz powstanie PZPR. I że tym samym upamiętnili oni nie
żadne miejscowe „dziedzictwo kulturowe”, ale
nieboszczkę partię.
Na moją wypowiedź (oraz kilka innych
utrzymanych w tym samym duchu) zareagował na łamach portalu OKO.Press Adam Leszczyński. Przyznał wprawdzie, że „jedność
robotnicza” może kojarzyć się z powstaniem
PZPR w 1948 roku, ale dodał zarazem, że samo
sformułowanie jest znacznie starszej daty
i komuniści je po prostu zawłaszczyli. Nazwę
„Jedność Robotnicza” – pisze Adam Leszczyński – nosiło również istniejące w latach 1916–18
pismo wydawane przez PPS. Przyjąłbym taką
argumentację, gdyby ulica Jedności Robotniczej istniała w Żyrardowie przed wojną. Wówczas nie miałbym wątpliwości, że odnosi się

ona do nazwy socjalistycznej gazety. Jednak
pobieżna kwerenda w archiwach wskazuje, że
takiej ulicy w Żyrardowie przed wojną nie było
i nazwę tę nadano dopiero po powstaniu PZPR.
A zatem nie ma żadnej wątpliwości o jaką „jedność robotniczą” chodziło.
Oczywiście można ex post dorabiać rozmaite
uzasadnienia w rodzaju tych, którymi posłużyli
się radni ze śląskiej Niegowy, gdzie pozostawiono ulicę 22 Lipca, tłumacząc, że upamiętnia ona konstytucję Księstwa Warszawskiego,
albo – jak w przypadku radnych z Kruklanek
w woj. warmińsko-mazurskim – że 22 lipca
to dzień św. Marii Magdaleny. Można też tłumaczyć, że – przykładowo – niepotrzebnie
zlikwidowano nazwy Karola Świerczewskiego
lub Juliana Marchlewskiego, bo wcale nie jest
jasne, o jakiego Świerczewskiego lub Marchlewskiego chodziło. Bo być może istniał jakiś
inny Julian Marchlewski – niewykluczone, że
porządny katolik albo nawet antykomunista –
którego tożsamość podstępnie przywłaszczył
sobie bolszewicki działacz. Na tej samej zasadzie można też uznać, że „jedność robotnicza”
nie ma nic wspólnego z powstaniem PZPR, lecz
odnosi się do socjalistycznej gazety z I wojny
światowej. Tyle że mnie ta argumentacja nie
przekonuje. I choć doceniam powściągliwy

Historycznym analfabetom trudno przecież
wyjaśniać, że tzw. jedność robotnicza oznaczała
wymuszone „zjednoczenie” PPR i PPS oraz
powstanie PZPR. I że tym samym upamiętnili
oni nie żadne miejscowe „dziedzictwo
kulturowe”, ale nieboszczkę partię.
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Usuwanie przez antypisowskie samorządy nazw w przestrzeni publicznej związanych
z bohaterami podziemia antykomunistycznego wzbudziło protesty na prawicy. W Białymstoku zlikwidowano ulicę Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, a w Żyradowie znika właśnie generał „Nil” Fieldorf, legendarny dowódca Kedywu. Zmiana w Żyrardowie
jest nawet bardziej skandaliczna niż w Białymstoku. Nie tylko z tego powodu, że postać „Nila” nie budzi nawet najmniejszych kontrowersji, ale również dlatego, że jego
miejsce ma zająć Jedność Robotnicza (w Białymstoku w miejsce „Łupaszki” wybrano
neutralną Podlaską).

i kulturalny ton polemiki p. Leszczyńskiego,
wolałbym, aby nie traktował on swoich oponentów jak dzieci.
Przy okazji warto przypomnieć, że w Warszawie również istniał plac Jedności Robotniczej, który na fali pierwszej dekomunizacji ulic
na początku lat 90. przemianowano na plac
Politechniki. Wtedy nikt nie miał wątpliwości, o jaką „jedność robotniczą” chodziło, tym
bardziej że w pobliskim gmachu Politechniki
Warszawskiej odbył się w 1948 roku tzw. zjazd
zjednoczeniowy PPR i PPS. Rozumiem jednak,
że p. Leszczyński tamtą zmianę również ocenia
krytycznie, bo przecież – jego zdaniem – jedno
z drugim nie ma większego związku. Trzeba
być w końcu konsekwentnym.
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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Wyższa emerytura,
niższe podatki
Chcesz oszczędzać na swoją przyszłą emeryturę i płacić niższe podatki?
Wybierz najefektywniejsze IKE (indywidualne konto emerytalne) i IKZE
(indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego).

J

Wpłaty na IKE i IKZE są zwolnione
z 19-procentowego podatku
od zysków kapitałowych (tzw.
podatku Belki), który standardowo
trzeba zapłacić np. od odsetek
uzyskanych na lokacie bankowej.
Pieniądze, które wpłacasz na IKZE,
dodatkowo możesz odliczyć od
podstawy swojego opodatkowania.
W ten sposób odprowadzasz
niższy podatek za dany rok.
umiarkowany, dynamiczny lub indywidualny, w którym to klient sam
dobiera sobie 5 subfunduszy z puli 16 dostępnych. Pozwala to na odpowiednie dostosowanie ryzyka do potencjalnych zysków.
IKE lub IKZE możesz otworzyć w dowolnej instytucji finansowej, która
prowadzi takie konta, osobiście lub przez Internet.
INFOLINIA 801 600 100
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ak co roku Analizy Online opublikowały ranking IKE oraz IKZE oferowanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W obu z nich
Generali Investments może pochwalić się kontami emerytalnymi ocenionymi na 5. Co więcej w każdym z rankingów nasze TFI zwyciężyło
w kategorii efektywność, mierzonej nie tylko jako prosta stopa zwrotu,
ale również jej relacja do ryzyka funduszu. Co to oznacza? Że Generali
Investments najlepiej zarządza pieniędzmi powierzonymi przez klientów
na IKE i IKZE.
IKE i IKZE to najbardziej zyskowne formy dobrowolnego oszczędzania na emeryturę na polskim rynku. Po pierwsze – zyskujesz na
tym, że Twoje pieniądze są inwestowane. Dzięki temu możesz liczyć
na wzrost wartości swojego kapitału. Po drugie – IKZE daje dostęp
do ulgi w podatku dochodowym. A po trzecie – oba konta są zwolnione z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych (tzw.
podatku Belki).
Co równie istotne, posiadając IKE lub IKZE w Generali Investments TFI
można wybrać jeden z czterech wariantów inwestowania: bezpieczny,

Wpłaty na IKE i IKZE są zwolnione z 19-procentowego podatku od
zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), który standardowo trzeba
zapłacić np. od odsetek uzyskanych na lokacie bankowej. Pieniądze,
które wpłacasz na IKZE dodatkowo możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania. W ten sposób odprowadzasz niższy podatek za
dany rok.
Twoje pieniądze nie są zamrożone – możesz je wypłacić w dowolnej
chwili. Zachowasz wtedy wypracowane zyski, ale zapłacisz podatek od
zysków kapitałowych (IKE) lub podatek dochodowy (IKZE). Wpłacane
pieniądze na IKE lub IKZE są wyłącznie Twoją własnością i w przyszłości
zapewnią Ci dodatkową emeryturę. Jeśli do końca 2019 roku wpłacisz
na IKZE 5718,00 zł (czyli ustawowy limit na ten rok), a Twój dochód jest
opodatkowany według stawki 32%, to przy rozliczaniu PIT w przyszłym
roku odliczysz nawet 1829,76 zł.
Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na
podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak
gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia zainwestowanych środków.
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Choć nie jest to tylko polska
przypadłość, to widać, że
nadchodzi wojna kulturowa,
a głupota i podłość
zaczynają triumfować
w życiu publicznym
Nierozumność, podłość, pogarda i kłamstwo stają się wyznacznikiem
nowoczesności i współczesności. Destruktorzy polskiego państwa i polskich
instytucji, niszczyciele wszelkich wartości ruszą teraz na prawdziwą wojnę
z polskością, chrześcijaństwem, rozumnością, a nawet powagą.

N

atychmiast po wyborach, jak widać, „wajchowy” zwolnił wszelkie
hamulce – jak to trafnie zauważył red. Michał Karnowski. I jeśli nie
będziemy się mądrze i odważnie bić, to łotry całkiem wejdą nam na
głowę. Bezkarność na tyle rozzuchwaliła złoczyńców, że znów złapali
wiatr w żagle; teraz nie będzie już żadnej świętości ani żadnych granic
kompromitacji, czy prowokacji. Chronieni przez nadzwyczajną kastę
sędziowską, inspirowani i pompowani przez zagraniczne media w Polsce, finansowani i wspierani politycznie przez wszelkie ośrodki wrogie
Polsce, delikatnie traktowani przez władze, będą chcieli prawdziwej
rewolty społecznej i etycznej, nowej wojny ideologicznej. Rozmiary
i formy szokujących zachowań publicznych i politycznych deklaracji
w nadchodzących latach będą przybierać kształt satanistycznych tańców
pod papieskim oknem w Krakowie w rocznicę wyboru papieża Polaka,
św. Jana Pawła II czy przyrównywania męczeńskiej śmierci ks. J. Popiełuszki do dramatu osoby niezrównoważonej psychicznie, co właśnie
uczynił przewodniczący PO i KO Grzegorz Schetyna.

Niestety podobne zachowania celebrytów i polityków staną się
powszechnością, a próby destrukcji, demoralizacji i degradacji ludzkich zachowań, ataki na tradycyjną rodzinę, religię katolicką, drwiny
z uczciwych i myślących, ośmieszanie polskiego państwa, Sejmu, Senatu,
pogarda dla rządzących staną się nagminne i bardziej akceptowane, jeśli
nie zostanie podjęta twarda, bezwzględna kontrofensywa ludzi rozumnych i przyzwoitych. Wydaje się nawet, że mimo coraz bardziej żałosnych i rozpaczliwych zaklęć prof. L. Balcerowicza kwestie gospodarcze
i finansowe zejdą na plan dalszy. Będzie zaś eskalowana przez totalną
opozycję wojna kulturowa i cywilizacyjna, propagowane będą zło i głupota, akceptowana deprawacja, a nawet dewiacje. Przede wszystkim
zaś będzie czyniony gigantyczny chaos, i to za wszelką cenę, bo rozzuchwaleni złoczyńcy nie obawiają się już żadnych konsekwencji, i to bez
względu na obawy premiera Jarosława Gowina, czy rządzący będą mówić
językiem konfederacji, czy językiem miłości. Tęczowo-różowa nawałnica
ruszyła na całego, będą zakładane w Sejmie zespoły ds. LGBT, będą próby

Ludzie przestali już się bać głodu, chłodu i wojny,
dla wielu suwerenność i naród, prawda i piękno
przestały mieć istotne znaczenie, liczy się
dziś konsumpcja, kasa i swawola.
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uchwalenia ustawy o małżeństwach homoseksualnych i adopcji przez
nie dzieci.
Nie chodzi tylko o to, że rządzić będzie znacznie trudniej i ciężej
przyjdzie naprawiać polskie państwo – a jest co jeszcze naprawiać – ale
raczej o to, jakie będą dusze i sumienia młodych pokoleń Polaków, jaka
będzie Polska i czyja będzie Polska, jak mawiał premier J. Olszewski. Czy
elitą będą ludzie pokroju J. Stuhra, K. Jandy, prof. J. Hartmana, senatora
St. Gawłowskiego, posłanki K. Jachiry czy senatora J. Fedorowicza? Czy
w ogóle jeszcze będziemy mogli nadawać prawdziwe znaczenie słowom,
bez cenzury i konsekwencji, używać własnych opinii, słów surowych,
ale prawdziwych? Czy w relacjach publicznych i zawodowych ostanie
się resztka rozumności, zdrowego rozsądku, prawdy i przyzwoitości?
Czy poprawność polityczna zatriumfuje nad odwagą cywilną i rozumnością? Czy zwyciężą i zdominują nasze życie głupota, bylejakość, ideologia
LGBT i homoparady w każdy weekend?
Nadchodzi idiokracja w miejsce dogorywającej liberalnej demokracji,
a podłość i głupota stają się wyznacznikiem współczesności. Uniwersytety, tak dopieszczane przez wicepremiera J. Gowina, zamiast edukacji
coraz śmielej serwują młodym ludziom ideologizację, dyktat intelektualny, autocenzurę, a nawet deprawację sumień. Skala negatywnych
emocji społecznych i politycznych będzie tylko rosła. Media mętnego
nurtu będą głównie sprzyjać dalszemu „odmóżdżaniu” polskiego społeczeństwa, zaś liczba mało pożytecznych idiotów, chwytających w lot
wszelkie diabelskie podszepty będzie niestety rosła. Bez skutecznego
oporu, bez repolonizacji czy dekoncentracji mediów tę wojnę trudno
będzie wygrać. W mocno już wygłodniałej konfitur i stanowisk totalnej
opozycji żądza władzy przyćmiewać będzie nawet instynkt samozachowawczy, a to będzie zabójcze dla polskiego życia publicznego, polityki
i relacji międzyludzkich.
Niestety urosną w siłę bez stanowczej tamy ze strony rządzących
wszelkie formy przemocy słownej czy psychicznej, nie mówiąc już
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o roli rynsztokowego języka i zwyczajnie chamskich zachowaniach.
Zwykli kłamcy, oszuści, złodzieje czy socjopaci na scenie publicznej
i politycznej przestaną być wyjątkami, postaciami wstydliwymi, godnymi potępienia czy niewybieralnymi. Będzie można „świrować”, iść
na wybory i wybierać tych zdecydowanie najgorszych. Coraz bardziej
będzie nam brakować prawdziwych elit, godnych zaufania mężów
stanu, coraz więcej będzie tych bezczelnych, bezmyślnych, a nawet
skorumpowanych, patologicznych krętaczy i ludzi zwyczajnie złych.
Ludzie myślący i wartościowi staną się coraz mniej niezbędni i doceniani. Niestety walka dobra ze złem, głupoty z rozumnością, prawdy
z kłamstwem będzie się tylko potęgować, i wcale nie jest powiedziane,
że mądrość i przyzwoitość mogą wygrać starcie z głupotą, butą, niekompetencją i cynizmem. Ludzie przestali już się bać głodu, chłodu
i wojny, dla wielu suwerenność i naród, prawda i piękno przestały
mieć istotne znaczenie, liczy się dziś konsumpcja, kasa i swawola.
Ile uda się nam ocalić z tego, co piękne, mądre, dobre i sprawiedliwe, wbrew pozorom wiele zależy od nas samych i naszych wyborów – sporo też od rządzących. Czy robiąc ciągle to samo, możemy
oczekiwać lepszych rezultatów? Z pewnością jednak nie można się
poddawać.
Źródło: wPolityce.pl
Janusz Szewczak

Prawnik, specjalista z zakresu finansów, prawa finansowego,
bankowości i makroekonomii, a także analityk gospodarczy
i znany publicysta ekonomiczny. Był ekspertem i doradcą
sejmowych komisji śledczych do spraw prywatyzacji PZU oraz
prywatyzacji banków. Nieugięty krytyk procesu prywatyzacji
systemu bankowego w Polsce.
Wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego i Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej.
Autor licznych opinii i ekspertyz dotyczących procesów
gospodarczych i przekształceń własnościowych. Były główny
ekonomista SKOK-ów.
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1 grudnia 1835 – w Barczęcy koło
Mińska Mazowieckiego urodził się
Zygmunt Adam Chmieleński, powstaniec styczniowy, w 1863 naczelnik wojenny województwa krakowskiego. Po śmierci ojca oddano go
do Aleksandryjskiego Korpusu Kadetów dla sierot po wojskowych w Petersburgu; później ukończył Akademię Wojenną. Służył w artylerii armii carskiej
w Warszawie. Sytuacja w Polsce w 1861
wywołała w nim uczucia patriotyczne.
Złożył wniosek o dymisję, a gdy jej nie
dostał, zbiegł do Francji, a później do
Włoch. Za granicą wykładał w szkołach wojskowych w Genui i Cuneo. We
Włoszech brał udział w formowaniu
Polskiej Szkoły Wojskowej. Na wieść
o wybuchu powstania styczniowego
próbował przedostać się do Polski. Austriacy aresztowali go w Ołomuńcu.
Z więzienia uciekł do Krakowa. Sformował tu oddział kawalerii – na jego
czele udał się do Klimontowa w powiecie miechowskim. Zebrawszy jeszcze kilka oddziałów, jako ich dowódca
6 lipca 1863 rozbił dwie roty rosyjskie.
Dowodził w potyczkach pod Rudnikami, Obiechowem, Białą, Olesznem
i Nieznanowicami. We wrześniu został
pułkownikiem i naczelnikiem wojsk
województwa krakowskiego. 30 września stoczył bitwę pod Mełchowem,
20 października pod Oksą. Po bitwie
koło Jeziorka (pow. opatowski) został
mianowany przez generała Józefa
Hauke-Bosaka szefem jego sztabu.
Dowodził wojskami powstańczymi
w bitwach pod Skalbmierzem, Złotym
Potokiem, Koniecpolem, Opatowem,
Ociesękami i Bodzechowem. Podczas
tej ostatniej, 16 grudnia 1863, w starciu
z pułkiem smoleńskim dowodzonym
przez Ksawerego Czangery’ego został
ciężko ranny i pojmany przez oddział
Kozaków. Wyrokiem sądu wojskowego
został skazany na śmierć i rozstrzelany
23 grudnia 1863 w Radomiu.
Źródło: wikipedia.org
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1 grudnia 1946 – w Łodzi zmarł
Władysław Heller, jeden z pionierów polskiej radiotechniki,
współorganizator Polskiego Radia. Urodził się w 1890 w Krakowie,
jako syn Ludwika Hellera, dyrektora
teatrów w Krakowie i Lwowie. Studia elektrotechniczne na politechnice w Dreźnie ukończył w 1914. Po
praktyce w zagranicznych firmach
przemysłu radiotechnicznego wrócił
w 1919 do Polski i założył z inż. Romanem Rudniewskim spółkę Farad, jedną
z dwóch pierwszych prywatnych firm
radiotechnicznych w kraju, która na
podstawie umowy z wojskiem produkowała odbiorniki i nadajniki radiokomunikacyjne. Równocześnie powstał Radjopol, założony przez inż.
Józefa Adama Plebańskiego, też produkujący dla wojska. Spółki połączyły się
w 1923, tworząc Polskie Towarzystwo
Radiotechniczne (PTR), w którym Heller był konstruktorem stacji odbiorczo-nadawczych dla wojska. W 1924 brał
udział w uruchamianiu przez PTR
pierwszej polskiej stacji radiowej nadającej programy dla „cywili”. W 1926 objął stanowisko dyrektora technicznego
w spółce Polskie Radio, która – jako jedyna – otrzymała koncesję na budowę
i eksploatację urządzeń radiofonicznych w Polsce. Z jego inicjatywy warsztaty Polskiego Radia wybudowały duże
stacje nadawcze dla niemal wszystkich
rozgłośni terenowych. Zapoczątkował też budowę Stacji Telewizyjnej
na gmachu Prudential w Warszawie,
która przed wybuchem II wojny światowej rozpoczęła próbnie nadawać
z mocą 2 kW. Uczestniczył w pionierskich konferencjach radiofonicznych
w Londynie, Paryżu, Lizbonie i Kairze,
na których ustalano przydziały częstotliwości radiowych. Do jego niezrealizowanych projektów przedwojennych
należał nadajnik 600 kW w Raszynie.
Byłby on najsilniejszy w Europie.
Źródło: wikipedia.org
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Kalendarium – grudzień

27 grudnia 1928 – powołano do
życia Polskie Linie Lotnicze LOT,
jako przedsiębiorstwo państwowo-samorządowe (wówczas pod nazwą Linie Lotnicze LOT sp. z o.o.).
Była to fuzja wszystkich polskich linii
lotniczych. Inicjatorem był Wydział
Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa
Komunikacji, który opracował program rewolucyjnych zmian w polskiej
komunikacji lotniczej, czyli likwidacji
prywatnych firm lotniczych. 1 stycznia 1929 LOT zainicjował działalność,
rozszerzając sieć połączeń międzymiastowych z Warszawy do Katowic i Bydgoszczy. W maju rozpisano konkurs na
logo firmy – wygrał projekt Tadeusza
Gronowskiego przedstawiający stylizowanego żurawia w locie. W 1930 LOT
został przyjęty do Międzynarodowego
Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych i otrzymał kod numeracji lotów
LO. Pierwsze loty międzynarodowe
uruchomiono 1 kwietnia 1930 – do
Bukaresztu. Samoloty odlatywały
z lotniska na warszawskich Polach
Mokotowskich. Kolejnymi kierunkami
międzynarodowymi były Ateny, Bejrut
i Helsinki. W 1933 LOT przeniósł się na
nowe lotnisko na Okęciu. Oprócz nowoczesnego dworca znajdowały się
tam również hangary, warsztaty i magazyny. W latach 1935–1936 zakupiono należące do najnowocześniejszych
wówczas na świecie samoloty Douglas
DC-2, Lockheed L-10A Electra i Junkers
Ju 52/3m, a później Lockheed L-14H
Super Electra. Używano też polskich
samolotów PWS-24 i PWS-54. W 1939
polski przewoźnik miał 26 samolotów. 16 z nich zostało internowanych
na terenie Rumunii w czasie kampanii
wrześniowej. W czasie wojny firma
przerwała działalność, a wszystkie
hangary i zabudowania lotniska uległy
zniszczeniu. Działalność LOT-u reaktywowano w 1945, pod przymusowym
zarządem państwowym.
Źródło: muzhp.pl/M. G.-K.
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Artysta pieniędzy
Zaprojektował wszystkie banknoty, które od połowy lat 70. minionego wieku były w Polsce w obiegu. Od blisko 60 lat posługujemy
się także zaprojektowanymi przez niego dokumentami i znaczkami pocztowymi. Przez wiele lat zilustrował również setki książek.

W

wieku 90 lat, 20 października 2019 r. zmarł Andrzej Heidrich –
jeden z najwybitniejszych polskich grafików, projektant polskich
banknotów. Z Narodowym Bankiem Polskim współpracował od 1960 r.
Urodził się 6 listopada 1928 r. w Warszawie. Był synem Adolfa Heidricha
(1899–1993) – wybitnego polskiego ekonomisty, specjalisty w zarządzaniu dużymi zakładami przemysłowymi, harcmistrza II Rzeczypospolitej
oraz wnukiem Aleksandra Osińskiego (1870–1956) – senatora II Rzeczypospolitej, generała dywizji i prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Podczas okupacji niemieckiej uczył się na tajnych kompletach, był
członkiem Szarych Szeregów. Ukończył powszechną Szkołę Rodziny
Wojskowej na Żoliborzu oficerskim i Gimnazjum Graficzne przy ul. Konwiktorskiej. Po II wojnie światowej uczył się w renomowanym Liceum
Sztuk Plastycznych przy ul. Górnośląskiej w Warszawie. Studiował na
Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończył ją
z wyróżnieniem. Dyplom zrobił u prof. Jana Marcina Szancera – ucznia
Józefa Mehoffera, który był z kolei uczniem Jana Matejki. Tematem jego
dyplomu były ilustracje do sztuki Moliera „Świętoszek”. Jeszcze w czasie studiów, w roku 1949, zaczął współpracę ze Spółdzielnią Wydawniczą „Czytelnik”, gdzie pracował ponad 40 lat. Był m.in. naczelnym
grafikiem tego wydawnictwa. Zilustrował setki książek, projektował
okładki i obwoluty, przygotowywał albumy i serie wydawnicze. W sumie
dla „Czytelnika” Andrzej Heidrich przygotował ponad 1000 projektów
graficznych. Ponadto projektował znaczki Poczty Polskiej, koperty,
karty pocztowe, ekslibrisy, znaki graficzne i inne formy grafiki użytkowej. To m.in. słynne serie „Wielcy Polacy”, „Miasta polskie”, a także
znaczki poświęcone zabytkom Krakowa, wielkim wydarzeniom polskiej i europejskiej historii, wśród których warto wymienić znaczek
zaprojektowany w 1000-lecie misji św. Wojciecha oraz wydany, jako
wspólne przedsięwzięcie Polski i Niemiec, znaczek upamiętniający
750. rocznicę śmierci św. Jadwigi. Wiele z nich zostało wyrytych przez
Czesława Słanię – nadwornego grawera króla Szwecji Karola XVI
Gustawa. Heidrich był też autorem projektów paszportów, orzełków
na czapkach wojskowych, odznak policyjnych, odznaczeń dla polskich
żołnierzy walczących w Iraku i w Afganistanie, herbów ziemskich
i grodzkich. Był autorem poprawek godła heraldycznego Polski, wprowadzonych do obowiązującego obecnie herbu państwowego, a także
insygniów Orderu Krzyża Wojskowego. Swoje prace prezentował na
licznych wystawach krajowych i zagranicznych. Wiele z nich zostało
nagrodzonych i wyróżnionych.
Najwybitniejszy w Europie
Prof. Lorenzo Masino-Bessi, prowadząc w Mediolanie szkolenia dla grafików oraz projektantów banknotów z całego świata, powiedział kiedyś
o Andrzeju Heidrichu: „Miałem przyjemność poznać osobiście najwybitniejszego twórcę grafiki banknotowej Europy”. Bo Andrzej Heidrich
przede wszystkim dał się poznać jako projektant banknotów. Jednak
pierwsze opracowywane przez grafika prototypy banknotów nie przypadły do gustu rządzącym. Podobno ówczesny wicepremier Piotr Jaroszewicz nie chciał, aby złotówki projektował grafik o niemiecko brzmiącym nazwisku. Talent artysty jednak okazał się większy niż uprzedzenia
22 C ZAS STEFC Z YK A

polityków i w 1974 r. do obiegu trafił zaprojektowany przez Heidricha
banknot o nominale 500 złotych z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki.
Zastąpił on planowaną na rozpoczęcie serii Marię Skłodowską-Curie,
którą odrzucili komunistyczni politycy, uważając, że kobieta nie powinna
ozdabiać banknotu. Noblistka pojawiła się dopiero na banknocie o nominale 20 000 zł, drukowanym już w czasach szalejącej inflacji na początku
lat 90.
Projektowanie banknotów to nie tylko szkic wizerunku znanej
postaci go zdobiącej, lecz także bardzo skomplikowany rysunek wzorów, linii, logotypów i znaków, jakie muszą się znaleźć na oficjalnych

Był też autorem m.in.
projektów paszportów,
orzełków na czapkach
wojskowych, odznak policyjnych,
odznaczeń dla polskich
żołnierzy walczących
w Iraku i w Afganistanie oraz
poprawek godła heraldycznego
Polski, wprowadzonych do
obowiązującego obecnie herbu
państwowego, a także insygniów
Orderu Krzyża Wojskowego.
przecież dokumentach. Andrzej Heidrich każdy projekt tworzył ręcznie,
co uniemożliwiało łatwe podrobienie banknotu. W jednym z wywiadów
tłumaczył: „W banknotach nie można posługiwać się żadnym istniejącym wzorem pisma. Litery piszę ręcznie za pomocą pędzla. Chodzi
o to, żeby fałszerz nie mógł wykorzystać gotowego kroju z komputera”.
Zaprojektował więc osobiście krój nowej czcionki „Bona”. Podkreślał
rolę, jaką odgrywa wizerunek znanej postaci na banknocie: „A ja banknotów bez główek nie lubię” – uważając je za bezosobowe, dosłownie
i w przenośni.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Andrzej Heidrich

Stworzył serie „Wielcy Polacy” (1974–1993, w obiegu w latach 1975–1996)
oraz „Królowie i książęta Polski” (1994, w obiegu od 1995 r. do dziś). Do
współpracy z Narodowym Bankiem Polskim został zaproszony w 1960 r.
Wspominał, że kiedy w obiegu pojawił się pierwszy banknot jego autorstwa, był „solidnie wzruszony”. „Chwytałem się na tym, że płacąc nim
czy obserwując innych ludzi, myślałem – to moje dzieło”. Sześć współcześnie znajdujących się w obiegu banknotów (nominały od 10 do 500
złotych) to także jego prace. W 2005 r. zaprojektował również pierwszy
w Polsce banknot kolekcjonerski, upamiętniający papieża Polaka. Artysta lubił powtarzać, że jemu pieniądze dały szczęście – stały się jego
życiową pasją i zajęciem, dzięki któremu zapisał się w historii polskiego
projektowania graficznego.
Niespełniony hołd dla marszałka
W 1993 r. Narodowy Bank Polski przyjął propozycję Andrzeja Heidricha,
by serię wielkich Polaków zamknąć portretem marszałka Józefa Piłsudskiego. Bank centralny zlecił opracowanie banknotu o nominale pięciu
milionów złotych. Wydawać się mogło, że spełni się marzenie mistrza,
który przed laty, w wieku sześciu lat, podczas rodzinnego spaceru ulicą
Agrykola w Warszawie spotkał idącego naprzeciw marszałka. Niewiele
myśląc, stanął wtedy na baczność i zasalutował, a marszałek ku zaskoczeniu wszystkich podszedł do chłopca i w ojcowskim geście pogładził po
głowie. Jednak, jak wspominał plastyk, 1 stycznia 1995 r. NBP przeprowadził gigantyczną operację denominacji złotówki. Do obiegu wprowadzono
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jego serię „Władcy Polski” i Piłsudski – to paradoks – z powodu dobrej
sytuacji finansowej, bo inflacja spadła, trafił do archiwum. Ostatnie
banknoty, które zaprojektował Andrzej Heidrich, to walor kolekcjonerski
o nominale 20 zł z 2015 r. wydany z okazji 600. rocznicy urodzin Jana Długosza oraz banknot o nominale 500 zł zaprezentowany w czerwcu 2016 r.
Sam Heidrich przyznawał, że nie potrafił przeżyć dnia bez narysowania co najmniej paru kresek. Dla siebie więc stworzył „Poczet władców
polskich” – 44 miniaturki malowane akwarelą z wizerunkami królów
i książąt polskich. Poczet zaczyna się od Mieszka I i Dobrawy, a kończy na
„niekoronowanym władcy”, marszałku Józefie Piłsudskim. Namalował
też „Zmysły”, „Mity, legendy i symbole” oraz serię przepięknych miniaturek z Mikołajem Rejem, Janem Kochanowskim, Adamem Mickiewiczem
i Stanisławem Wyspiańskim.
Andrzejowi Heidrichowi poświęcono odcinek Twentieth Century Illustrated o tytule „Andrzej Heidrich” w ramach cyklu filmów dokumentalnych Twentieth Century, w którym prezentowano sylwetki polskich
twórców sztuki XX wieku. Został również bohaterem filmu dokumentalnego „Wielki człowiek małej grafiki”, zrealizowanego w 2011 r. na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. W 1999 r. został odznaczony Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 r. został uhonorowany
Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w 2014 r. Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Wybiórcza wdzięczność

bohaterom

Najwybitniejszy dowódca polskich sił pancernych w historii, po serii zwycięskich
walk w całej Europie, został wyklęty przez ojczyznę, o którą walczył. Zapomnieli
o nim również brytyjscy towarzysze broni. Zresztą nie tylko Stanisław Maczek na
starość musiał szorować gary na obczyźnie. Chociaż w przypadku generała ujęli
się za nim cudzoziemcy, którym przywrócił wolność.

M

ieszkańcy holenderskiej Bredy 29 października br. uczcili pamięć
swoich wyzwolicieli z polskiej 1 Dywizji Pancernej, którą 75 lat
wcześniej dowodził gen. Maczek. Pamięć o polskich pancerniakach do
dziś jest żywa wśród mieszkańców Brabancji, południowej prowincji
Holandii. Mało kto jednak wie, że mieszkańcy tego centrum niderlandzkiego katolicyzmu wystąpili do swojego władcy o przyznanie polskiemu
dowódcy honorowego obywatelstwa królestwa, by mógł nabyć prawa do
holenderskiej emerytury. Pod apelem do króla podpisało się ponad 40 tys.
mieszkańców Bredy. Nie wiadomo, czy generał korzystał z dobrodziejstw
inicjatywy wdzięcznych Holendrów, bowiem do końca życia pozostał
w Szkocji. Jednak na miejsce swojego spoczynku wybrał cmentarz żołnierzy polskich w Bredzie.
Polscy generałowie wyzwalający Europę Zachodnią u boku aliantów
po wojnie zostali pozostawieni bez żadnego wsparcia. Zostawali sprzątaczami w fabrykach, nocnymi stróżami na budowach, portierami w hotelach. Stanisław Sosabowski, dowódca polskich spadochroniarzy pod
Arnhem, pracował do końca życia jako magazynier w fabryce. Stanisław
Maczek rozpoczął cywilną pracę jako sprzedawca, następnie został barmanem w hotelach „Dorchester” i „Learmonth” w szkockim Edynburgu.
Jednak oficerów, którzy zdecydowali się na powrót do Polski, czekał dużo
gorszy los. Komunistyczne kazamaty, tortury, pokazowe procesy oraz
mordowanie w celach więziennych, rzadziej długoletnie więzienia. Przy
okazji pozbawianie czci i majątków oraz prześladowanie ich rodzin. Co
prawda, zgodnie z sowieckim zwyczajem, generałów od razu nie mordowano, bowiem mogli zostać wykorzystani do złożenia zeznań przeciwko innym. Ubecka metoda przesłuchiwania gwarantowała bowiem
otrzymanie dowolnych zeznań. Przesłuchiwania odbywały się tygodniami, non stop. Ubecy zmieniali się co kilka godzin, nie pozwalając
swojej ofierze na chwilę wytchnienia. Jeśli mimo tego ofiara nie chciała
współpracować z komunistami, to kończyła jak generał August Emil
Fieldorf, ps. „Nil”. Po sfingowanym procesie został 16 kwietnia 1952 r.
skazany na karę śmierci przez powieszenie. Trudno podejrzewać, by
ludzi pokroju Maczka czy Sosabowskiego można było zmusić do obciążania podwładnych i towarzyszy broni fałszywymi zeznaniami. Pewne więc
jest, że skończyliby jak gen. Fieldorf. Dobrze o tym wiedzieli. Większość
więc wybrała poniewierkę na obczyźnie.
Mistrz manewrów pancernych
Stanisław Maczek był jednym z pierwszych zwolenników i taktyków
działania broni pancernej w Polsce. W czasie wojny okazało się, że swoje
przemyślenia wcielał w życie perfekcyjnie. Choć z wykształcenia nie był
wojskowym, bo przed wstąpieniem do armii studiował na Uniwersytecie
24 C ZAS STEFC Z YK A

Lwowskim filozofię i filologię polską, to jego kariera przebiegała błyskawicznie. W 1938 r. został pułkownikiem i dowódcą 10 Brygady Kawalerii
Zmotoryzowanej. Jednak ówczesna doktryna wojenna obowiązująca
w Polsce nie przewidywała rozwoju wojsk pancernych. Inna sprawa, że
na zakup nowoczesnych czołgów brakowało pieniędzy.
We wrześniu 1939 r. brygada dowodzona przez Maczka znakomicie
manewrując, opóźniała działania całego niemieckiego korpusu pancernego. „Sposób prowadzenia przez Maczka walki został uznany za

Polscy generałowie
wyzwalający Europę
Zachodnią u boku aliantów
po wojnie zostali pozostawieni
bez żadnego wsparcia.
Zostawali sprzątaczami
w fabrykach, nocnymi
stróżami na budowach,
portierami w hotelach.
taktyczne osiągnięcie wojsk polskich w kampanii 1939 r.” – napisał Piotr
Potomski w książce „Generał broni Stanisław Władysław Maczek”. Sam
generał wspominał: „Do końca mej służby wojskowej byłem szczęśliwy,
gdy teren na mapie zaczynał się gmatwać i czernić warstwicami, najlepiej
mi się wtedy wojowało. Przydało mi się to na Podhalu w 1939 r., a nawet
pod Falaise w 1944 r.”.
Zanim doszło jednak do Falaise czy Bredy, generała czekała długa
droga. Było internowanie na Węgrzech, potem Francja, gdzie jego
czołgi zostały porzucone na skutek niewykonalnego rozkazu, wydanego
przez przełożonych. W przebraniu Araba przez Tunis, Maroko, Portugalię i Gibraltar dotarł do Szkocji. Tam szkolił swoich pancerniaków do
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Breda ocalona
Wojska alianckie pod dowództwem gen. Montgomery’ego w czasie swej
ofensywy w kierunku Mozy musiały zdobyć Bredę. Brabanckie miasto
stanowiło ważny węzeł komunikacyjny. Wiedzieli o tym Niemcy, którzy z miasta i jego okolic uczynili silny bastion obronny. Polska dywizja
dostała rozkaz zabezpieczenia flanki głównego natarcia sił alianckich.
Generał po latach relacjonował: „Po kilku godzinach walki przedzieramy
się przez niemiecką obronę. Dywizja robi zwrot o 90 stopni i uderza na
Bredę”.
Szybkość działania i kierunek natarcia zupełnie zaskoczyły Niemców.
Polacy wjechali do miasta od wschodniej, niebronionej strony. Dzięki
temu miasto uniknęło oblężenia i bombardowania. Nie zginął żaden
z jego mieszkańców. Wdzięczni za ocalenie zgotowali polskim żołnierzom gorące powitanie. „Całe miasto stało się jednym wielkim otwartym
i serdecznym domem” – opisywał korespondent wojenny Maciej Feldhuzen. Rada miasta przyznała jego honorowe obywatelstwo wszystkim żołnierzom dywizji. Generał tak podsumował błyskotliwe zdobycie Bredy:
„Myśmy oszczędzali miasta, nie robiliśmy szkód. Tylko nasz żołnierz był
od razu przyjacielem i na rękach noszonym wybawcą. Szybkość i zaskoczenie są tymi elementami, dzięki którym można o wiele więcej zdziałać
niż wielką ilością bombardowań”.
Jednak na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Bredzie spoczęły ciała
162 Polaków. W większości byli to żołnierze 1 Dywizji Pancernej – reszta
to lotnicy Polskich Sił Powietrznych, żołnierze 1 Samodzielnej Brygady
Spadochronowej, polscy jeńcy oraz cywile. Na cmentarzu znajduje
się także grób dowódcy 1 Dywizji Pancernej, gen. Stanisława Maczka
(zmarłego 11 grudnia 1994 r. w wieku 102 lat), którego życzeniem było
spocząć obok swych żołnierzy. Cmentarz otwarto w 1963 r. staraniem
holenderskich społeczników, którzy chcieli, aby miasto miało własną
nekropolię polskich bohaterów. Breda jest najbardziej polskim miastem
w Holandii – nie tylko przez pamięć Polaków, którzy wyzwolili to miasto
w październiku 1944 r., ale też dlatego, że wielu się w nim po wojnie
osiedliło. Jeszcze wiele miesięcy po zakończeniu wojny w oknach domów
i wystaw sklepowych były napisy po polsku „Dziękujemy Wam, Polacy”.
4 maja 1945 r. dywizja dotarła do bazy Kriegsmarine w Wilhelmshaven, gdzie generał przyjął kapitulację dowództwa twierdzy, bazy Kriegsmarine, floty „Ostfriesland”, resztek dziesięciu dywizji piechoty oraz
8 pułków piechoty i artylerii.
Spóźniona pamięć rodaków
Za komuny był wyklęty. Potem, już w wolnej Polsce, dziwnie zapomniany. Generał, który nie przegrał żadnej bitwy, a na jego piersi wisiało
kilkadziesiąt odznaczeń i medali, był jednym z najlepszych dowódców
w naszym wojsku i specjalistą od broni pancernej. Jego szlak bojowy liczył
1800 kilometrów. Nigdy nie zobaczył Polski po kampanii wrześniowej.
Latem 1945 r. mocarstwa zachodnie cofnęły poparcie legalnemu rządowi polskiemu na wychodźstwie i uznały stworzony przez sowietów
rząd w Warszawie. 26 września 1946 r. ów rząd wydał uchwały pozbawiające polskiego obywatelstwa 76 oficerów Wojska Polskiego, w tym gen.
Maczka. Haniebna uchwała dotycząca oficerów została cofnięta dopiero
w 1971 r. przez władze PRL. Spośród blisko ćwierci miliona żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych w pierwszych latach po wojnie do Polski wróciło
105 tys. Byli to przede wszystkim szeregowi. Spośród 126 generałów aż
106 wolało pozostać na Zachodzie. Większość z nich nie miała dokąd
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szturmu w Normandii. Dostał wtedy w końcu do dyspozycji nowoczesne
czołgi Shermany i Cromwelle. Dysponując tym sprzętem i doskonałymi
żołnierzami, zatrzymał pod Falaise 2 Dywizję Pancerną SS. Niemcy stracili 40 tysięcy żołnierzy wziętych do niewoli i 30 tys. zabitych lub rannych. Później brytyjski marszałek Montgomery powie: „Byliście korkiem
zamykającym butelkę, w której znaleźli się Niemcy!”.
Dywizja Maczka wyzwoliła następnie m.in. belgijską Gandawę i wkroczyła do południowej Holandii – do Brabancji. W pogoni za Niemcami
dotarła do głównego miasta tej prowincji – Bredy. „Nasza dywizja pancerna gnała jak gwałtowna zawierucha, połykając dziesiątki mil każdego
dnia” – wspominał na antenie Radia Wolna Europa gen. Maczek.

Gen. Stanisław Maczek, 1944 r.

wracać, bowiem ich rodzinne domy – we Lwowie, Wilnie czy Grodnie –
znalazły się w ZSRS. Nie mieli też gdzie zostać, bowiem nie chcieli ich
u siebie Brytyjczycy. Byli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych nie mieli także
pieniędzy na utrzymanie – pomimo że Polacy walczyli w obronie Imperium, Brytyjczycy nie zamierzali wypłacać im rent czy emerytur.
III Rzeczpospolita, po 1990 r., także zostawiła bohatera samemu sobie.
Kombatanci z 1 Dywizji Pancernej złożyli wniosek do Ministerstwa
Obrony Narodowej o przyznanie swojemu dowódcy polskiej emerytury.
Urzędnicy resortu, kierowanego wówczas przez Janusza Onyszkiewicza,
dwukrotnie zignorowali ten wniosek. Zamiast tego do edynburskiego
mieszkania prawie stuletniego generała przybył urzędnik konsulatu
z czekiem na 1500 funtów. Pani Maczkowa odmówiła przyjęcia pomocy
w takiej formie.
Wdzięczność zachowała za to ludność Bredy. W centrum miasta
w kościele św. Józefa można obejrzeć witraż przedstawiający wyzwolenie miasta i polskich żołnierzy wjeżdżających do miasta na białych
koniach. Jeden z żołnierzy trzyma sztandar z wizerunkiem Matki Boskiej
Częstochowskiej. Ponad nim znajduje się polski orzeł w koronie. Po
prawej stronie powiewają flagi holenderska, amerykańska i angielska.
Napis pod witrażem głosi: „W niedzielę, 29 października 1944, w Święto
Chrystusa Króla, zostały nasze modlitwy do Maryi wysłuchane i nasze
miasto zostało wyzwolone przez aliantów”.
Dopiero 5 sierpnia 2000 r. imię generała Stanisława Maczka otrzymała
10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W tym roku prezydent
Andrzej Duda i król Niderlandów Wilhelm-Aleksander oddali hołd
gen. Stanisławowi Maczkowi i jego żołnierzom w Bredzie z okazji
75. rocznicy wyzwolenia tego miasta przez 1 Dywizję Pancerną. „Niech
ofiara złożona przez polskich żołnierzy w Bredzie będzie fundamentem
nowej Europy” – powiedział polski prezydent.
BARTOSZ BOGDAŃSKI
C Z AS STEFC Z YK A 25

BYLIŚMY TAM

Uczciliśmy Święto
Niepodległości
Pracownicy placówki Kasy Stefczyka mieszczącej się przy ul. Grochowskiej 136
w Warszawie bardzo aktywnie włączyli się w tegoroczne obchody 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.

W

przeddzień tego wydarzenia pracownicy rozdawali przechodniom
piękne kotyliony w narodowych barwach. Była to znakomita okazja do wielu ciekawych rozmów o zawiłych losach naszej ojczyzny.
Z kolei w niedzielę 17 listopada 2019 r. kierownik placówki Emilia Ordyniec wraz z kierownikiem regionalnym Andrzejem Drapikowskim, wzięli udział w koncercie zorganizowanym z okazji
26 C ZAS STEFC Z YK A

Święta Niepodległości przez Klub Kultury Seniora w Warszawie.
Wśród wykonawców znaleźli się Bogdan Kuźmiuk (tenor) oraz Jerzy
Muczyński (piano). Po wspaniałym koncercie zebrani goście zostali
zaproszeni na finisaż wystawy malarstwa Urszuli Tarchalskiej-Kalinowskiej. Kasa Stefczyka przygotowała dla wszystkich piękne biało-czerwone kotyliony oraz drobne upominki.
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Warto
rozmawiać

Każdy pretekst do spotkania się, rozmowy
i uśmiechu jest dobry. Wiedzą o tym doskonale
pracownicy placówki Kasy Stefczyka mieszczącej się przy ul. Subisława 27c/1 w Gdańsku.

Z

jednej strony – złota, polska jesień zachęcała do spotkań w plenerze.
Z drugiej – kto się nie uśmiechnie na widok naszego sympatycznego
Filipa? Dlatego to właśnie Filip zapraszał przechodniów na spotkanie do
pobliskiej placówki, gdzie doradca finansowy udzielał bezpłatnych porad.
Podczas takich rozmów okazało się, że nie wszyscy zdają sobie sprawę
np. z tego, że niektóre problemy finansowe można rozwiązać w bardzo
prosty sposób. Jeśli nie domyka nam się budżet domowy, bo spłacamy raty
kilku zobowiązań – można je skonsolidować w jedno zobowiązanie. Oznacza to jedną, niższą ratę i ulgę dla portfela. Jak widać – warto rozmawiać.
Po szczegóły aktualnej oferty zapraszamy do placówek Kasy.
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Życzenia ze wszystkich
stron świata
Święta Bożego Narodzenia to w polskiej tradycji najbardziej rodzinny czas. Teraz
mamy możliwość spotkania się z rodziną w USA, bo zniesiono wizy, jednak w ojczyźnie
przy wigilijnym stole też zasiądą bliscy. Dlatego warto w placówce Kasy Stefczyka
kupić starter telefonii na kartę „w naszej Rodzinie” lub przenieść do niej swój numer
– z korzyścią dla swojego portfela i po to, by móc porozmawiać w święta, niezależnie
od kraju, w którym będziemy je spędzać.
ielu Polaków ma rodzinę w USA. Nareszcie – bez długotrwałego i kosztownego
starania się o wizę – można bliskich odwiedzić.
Polska została formalnie włączona do Programu
Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program).
Teraz możemy podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub służbowych
i przebywać tam do 90 dni bez uzyskania wizy.
Jednak przed podróżą trzeba zarejestrować
się w Elektronicznym Systemie Autoryzacji
Podróży (ESTA). Zezwolenie na podróż (ESTA)
musi zostać zatwierdzone przed wyjazdem.
W większości przypadków będzie ważne przez
dwa lata. Wszystkie szczegóły można znaleźć na
stronie Ambasady i Konsulatu USA w Polsce pod
adresem: https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/.
Warto wiedzieć, że jeśli ktoś woli mieć wizę
w paszporcie, nadal może ubiegać się o wizę
dla gości.
Dzięki tym ułatwieniom możliwe jest spędzenie tegorocznych świąt w USA. Oczywiście bilety na samolot nie należą do tanich,
ale w rozwiązaniu tego problemu pomoże
jedna z pożyczek oferowanych w placówkach Kasy Stefczyka. Podczas tej samej
wizyty w placówce można kupić starter
telefonii „w naszej Rodzinie” lub przenieść
do niej swój numer. To telefonia „na kartę” –
nie trzeba podpisywać umowy na określony
czas. W każdej chwili – w zależności od
potrzeb – można zmienić pakiet usług, z których będziemy korzystać na preferencyjnych
warunkach.
Przed wyjazdem warto zorientować się
w cenach rozmów międzynarodowych –
w zależności od kraju, do którego się udajemy.
Wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej nie
poniesiemy dodatkowych kosztów za roaming –
będziemy rozmawiać i wysyłać SMS-y czy
MMS-y według cen krajowych.
Uwaga: do unijnej strefy roamingowej nie
należą wszystkie kraje położone na kontynencie europejskim. Jeśli nie znamy tych
wyjątków, możemy narazić się na niespodziewane koszty. Co zrobić, żeby obniżyć
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te koszty? Skorzystać z pakietów roamingowych. Uruchamia się je kodem, ale można
je też zamówić telefonicznie w Biurze 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 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 przypadku obu pakietów po wykorzystaniu usług w danym okresie rozliczeniowym kolejne połączenia lub Internet będą
rozliczane zgodnie 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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Najmłodsi bardziej
bezpieczni z Filipem

Kasa Stefczyka od lat wspiera rozwój i bezpieczeństwo najmłodszych, zwłaszcza
w okresie jesiennym. Pracownicy placówki partnerskiej Kasy mieszczącej się przy
ul. św. Stanisława Kostki 10 w Przasnyszu zorganizowali akcję dla przedszkolaków
pt. „Bezpieczni z Filipem”.

W

szyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo najmłodszych na drogach. Dzieci powielają zachowania dorosłych – i te
dobre, i te złe. Jeśli przechodzimy przez jezdnię na czerwonym świetle –
dziecko, które widzi taką sytuację, przy najbliższej okazji zachowa się
tak samo. Jeśli przebiegamy przez jezdnię w dowolnym miejscu – dziecko
również nie będzie szukało przejścia dla pieszych. Z kolei jeśli siedząc
za kierownicą samochodu, rozmawiamy przez telefon – rozpraszamy się
i możliwe, że nie zdążymy zauważyć człowieka na drodze. Jeśli będziemy
jechali z nadmierną prędkością – ryzyko tragedii wzrasta. Szczególnie
po zmroku – jeśli dziecko ubrane jest w ciemną kurteczkę, to jest praktycznie niewidoczne na drodze.
INFOLINIA 801 600 100

Pracownicy placówki partnerskiej Kasy Stefczyka w Przasnyszu odwiedzili najmłodszych z przedszkola w Olszewce. Przypomnieli przedszkolakom, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, i wręczyli niezwykle
przydatne prezenty. Dzieci otrzymały odblaskowe kamizelki, opaski
i breloczki.
Żeby zachęcić przedszkolaków do noszenia odblaskowych kamizelek, zdobi je obrazek wesołego pasikonika Filipa, czyli maskotki
naszej Kasy. Z kolei żeby gadżety, dzięki którym dzieci będą bardziej bezpieczne i widoczne na drodze, miło się kojarzyły – pracownicy Kasy obdarowali najmłodszych balonikami oraz kubkami
i długopisami.
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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.
Elżbieta Powichrowska korzysta z usług
placówki Kasy Stefczyka mieszczącej się
przy ul. Dwornej 1/12 w Łomży
– Jestem Członkiem Kasy od bardzo dawna, od
niemal 20 lat. Tu od zawsze pracują bardzo mili
i serdeczni ludzie. Wspaniała jest i pani kierownik,
i dziewczyny. Nawet jak nie mam żadnej sprawy
do załatwienia w „Stefczyku”, to jeśli przechodzę
obok – zawsze tu zajdę, żeby chociaż się przywitać. Mój mąż też należy do Kasy. Jak potrzebna
była pożyczka – bez problemu ją dostaliśmy, bo
Kasa Stefczyka udziela pożyczek, nie stwarzając
dodatkowych i niepotrzebnych problemów. Tu
dokumenty są naprawdę uproszczone.
Jak oglądam w telewizji reklamy niektórych
banków, to mam wrażenie, że naciągają klientów,
a na Kasie Stefczyka się nie zawiodłam. Wolę polską instytucję finansową niż zagraniczne banki,
których w Polsce pełno, bo namawiały klientów
na kredyty we frankach i teraz ich klienci muszą
chodzić po sądach. W mojej Kasie nic takiego się
nie zdarzyło, bo tu jest uczciwie, a sprawy załatwia się w przyjaznej i miłej atmosferze. Kasa
pomaga ludziom i biednym, i bogatym. Dlatego
jak słyszę, że ktoś potrzebuje wziąć pożyczkę, to
zawsze kieruję tutaj. Pewna znajoma mi osoba
zadłużyła się w firmie pożyczkowej pożyczającej
pieniądze na bardzo wysoki procent – „Stefczyk”
pomógł to spłacić. Dużo ludzi tu podesłałam, bo
tu jest oferta – jak to się mówi – dla ludzi. Na
dodatek placówka mieści się w bardzo dobrym
punkcie. Każdy ma jakieś problemy, ale panie
z mojej placówki są w pracy zawsze uśmiechnięte. W skali ocen szkolnych mogę wystawić
same szóstki, a nawet szóstki z plusem.

Bardzo cenimy Panią Elżbietę
i zawsze z przyjemnością witamy
w placówce – nie tylko wtedy,
kiedy przychodzi tu załatwić swoje
sprawy. Pani Ela jest tak miła, że
czasem robi nam niespodzianki.
Pewnego dnia przyniosła jeszcze
ciepłą babkę ziemniaczaną,
którą upiekła specjalnie dla nas.
Babka była pyszna! Dziękujemy!
Zapraszamy do naszej placówki
– zawsze staramy się rzetelnie
doradzić w sprawach finansowych
i dobrać jak najbardziej korzystny
wariant naszej oferty.
Katarzyna Zawadzka, kierownik
placówki Kasy Stefczyka
ul. Dwornej 1/12 w Łomży
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Niższy VAT na słoneczne
Sejm przyjął zrównanie stawki VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne. Kolejne
ułatwienia dla prosumentów energii mogą wejść w życie na początku 2020 r. – zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Omawiała ona
efekty wprowadzania rządowego programu „Energia Plus”, skierowanego do osób
produkujących energię elektryczną na własne potrzeby, tak zwanych prosumentów.

podanych przez panią minister szacunków wynika, że każdego dnia
2019 r. przybywało w Polsce ok. 200 nowych instalacji. Jednak proces
ten trzeba znacznie przyspieszyć, jeśli Polska chce spełnić wymagania
Unii Europejskiej w zakresie redukcji CO2 i węgla w energetyce. Dlatego
z początkiem 2020 r. wchodzą nowe ulgi. Każdy nowy panel słoneczny
zostanie objęty niższą, 8-proc. stawką VAT, niezależnie od tego, gdzie
będzie zainstalowany. Poprzednio taki niższy podatek obowiązywał jedynie w przypadku ogniw na dachach domów. Teraz obejmie również panele
położone w innych miejscach, np. w ogrodzie, na dachu stodoły, garażu,
obory czy na polu przy domu. Ponadto dotacje do instalacji fotowoltaicznych pochodzące z programu „Mój Prąd” zostaną zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych. Mogą więc wynieść 5 tys. zł „na rękę”,
a nie 4,1 tys. zł. W planach ministerstwa są kolejne zmiany w prawie, m.in.
w ustawie o OZE (odnawialnych źródłach energii), które mają ułatwić rozwój energetyki prosumenckiej.
Wśród proponowanych rozwiązań jest m.in. wprowadzenie w życie
koncepcji tzw. wirtualnego prosumenta, czyli umożliwienie na przykład spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym produkcji energii na
własny użytek. Kolejne zmiany mają dotyczyć mechanizmu rozliczania
opłaty dystrybucyjnej czy uproszczenie systemu tzw. opustów prosumenckich. Według założeń producent wysyłający do sieci nadwyżki
energii miałby możliwość pobrania z niej takiej samej ilości prądu.
Obecnie prosumenci zgodnie z przepisami otrzymują z powrotem od
20% do 30% mniej energii.
Jak argumentuje minister, rozwój energetyki prosumenckiej jest jedynym sposobem na osiągnięcie w 2020 r. zadeklarowanego przez Polskę
15-proc. udziału OZE w ogólnej produkcji prądu elektrycznego. Jeśli
nawet nie uda się osiągnąć tego celu, to ważne, byśmy jak najbardziej
zbliżyli się do niego, bo ułatwi to naszemu krajowi negocjacje z Komisją
Europejską w zakresie wysokości ewentualnych opłat karnych.
Przypomnijmy, że można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie
instalacji fotowoltaicznych w ramach rządowego programu „Mój Prąd”.
Można je pobrać ze stron internetowych ministerstw energii i środowiska
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Od 21 października wnioski można składać również elektronicznie. Do
złożenia wniosku przez Internet trzeba posiadać profil zaufany (eGO)
lub e-dowód. Na stronie gov.pl należy wybrać zakładkę „Usługi dla obywatela”, następnie kliknąć moduł „Praca i biznes”, następnie w moduł
„Zasiłki i pomoc finansowa” – tu znajduje się usługa: Skorzystaj z programu „Mój prąd”.
Dofinansowanie może wynieść 50% kosztów inwestycji (o mocy od
2 do 10 KW), lecz nie więcej niż 5 tys. zł. Rząd liczy, że dzięki programowi uda się stworzyć w całym kraju nowe instalacje o łącznej mocy
ok. 1,2 tys. MW, które pracować będą w letnim szczycie, czyli wtedy,
kiedy jest najwyższe zapotrzebowanie na prąd.
INFOLINIA 801 600 100
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Ogniwa (panele) słoneczne (fotowoltaiczne) to czyste ekologicznie źródło energii elektrycznej. Ich żywotność wynosi około 40 lat. W okresie
niskiego zapotrzebowania na moc elektryczną (np. w nocy) nadmiar
energii może być magazynowany w bateriach akumulatorów. Niestety,
akumulatory wymagają wymiany co kilka lat z powodu stopniowego
ich zużywania się. Na wielu terenach możliwe jest uniknięcie zakupu
akumulatorów przez podłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej
co pozwoli na sprzedawanie nadwyżek energii do sieci. Taki budynek
będzie mniej autonomiczny, ale tańszy, wymagający mniej poświęceń ze
strony mieszkańców. Jednocześnie przy sprzedaży nadprodukcji energii do sieci nie ma strat związanych ze sprawnością akumulatorów, co
pozwala na oszczędzenie większej ilości paliw kopalnych. Plany resortu
przedsiębiorczości to pierwszy krok do promowania tzw. budynków
autonomicznych, które stają się coraz powszechniejsze np. w Niemczech
czy Holandii. Nie tylko pomagają ograniczyć emisję trujących substancji,
lecz także finalnie obniżają koszty pozyskiwania wody lub energii. Najważniejsze jednak jest to, że pozwalają na niezależne funkcjonowanie
w przypadku klęsk żywiołowych, awarii i tym podobnych zdarzeń.
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Finansowe ABC

Ugoda z wierzycielem
Do Ośrodka w Gdyni zgłosiła się klientka, która posiada zadłużenie w instytucji finansowej. Zadłużenie jest związane z wypowiedzianą umową pożyczki, którą przestała
spłacać w wyniku pogorszenia się jej sytuacji finansowej. W ostatnim czasie klientka
otrzymała pismo od wierzyciela z propozycją zawarcia ugody zadłużenia.

U

goda jest umową, która
może regulować bardzo
szeroki zakres stosunków prawnych, np. zobowiązaniowy, prawa
rodzinnego, spadkowego, administracyjnego. Ugoda bardzo często
jest oferowana przez wierzyciela
(instytucje finansowe lub firmy
windykacyjne) w celu spłaty kredytu/pożyczki, które zostały już
wypowiedziane. Umowę ugody
można zawrzeć na każdym etapie, zarówno zaraz po wypowiedzeniu umowy, po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego,
w trakcie postępowania egzekucyjnego lub po jego umorzeniu.
W przypadku ugody następującej
po bezskutecznym postępowaniu

egzekucyjnym koszty powstałe
podczas postępowania egzekucyjnego oraz koszty sądowe są obejmowane w kwocie wynikającej z ugody.
Przedmiotem ugody może być także
świadczenie, które jest przedawnione, stąd zaleca się szczególną
ostrożność podczas jej zawierania.
Cechą ugody jest to, że strony
dokonują pomiędzy sobą ustępstw.
Ustępstwo jest oceniane z perspektywy subiektywnej – czyli zgodnie
z odczuciem danej strony o dokonaniu ustępstwa. Powyższe jest
intepretowane bardzo szeroko,
ponieważ w niektórych sytuacjach
uznaje się, że ustępstwem jest sama
wola wierzyciela zawarcia ugody.
W przypadku ugody zawartej

z osobą zadłużoną wierzyciel najczęściej godzi się na ustępstwo
polegające na umorzeniu części
zaległych odsetek. W zależności
od kwoty odsetek ich umorzenie
kształtuje się zazwyczaj na poziomie 30–50%. Często warunkiem
ich umorzenia jest wcześniejsza
zapłata kwoty wynikającej z ugody
(kapitału, części odsetek, kosztów
sądowych i egzekucyjnych).
Umowa ugody ma na celu zaspokojenie roszczenia wierzyciela
w sposób dogodny oraz możliwy do
spełnienia przez dłużnika, poprzez
obniżenie wysokości raty kredytu/
pożyczki lub chociażby wcześniej
wspomniane umorzenie części
odsetek.

PIOTR TOKARCZYK
specjalista ds. prawnych SKEF

Nasze porady

Jak nie dać się okraść w pociągu
Święta to okazja do spotkań, te zaś często oznaczają podróż. Każdy rodzaj naszego podróżowania stwarza okazję dla
złodziei. Załóżmy, że tym razem wybieramy się w podróż pociągiem. Musisz być bardzo uważny, ponieważ możesz
dojechać do celu bez pieniędzy, telefonu czy dokumentów. A jest to sytuacja, która potrafi skutecznie zepsuć świąteczną
atmosferę. Dowiedz się zatem, jak ustrzec się przed złodziejami w pociągach.
OTO 6 PROSTYCH TRIKÓW,
JAK NIE DAĆ SIĘ OKRAŚĆ:
1. Wybieraj połączenia dzienne,
nawet jeśli wiąże się to z dłuższą
jazdą. Wyśpij się przed podróżą,
by nie zasnąć w przedziale. Śpiący
pasażer to idealna ofiara kieszonkowców. Musisz być świadomy,
że kradzież portfela wiąże się nie
tylko z utratą pieniędzy, ale również z innymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Złodziej
może wykorzystać Twoje dane
na przykład do złożenia wniosku
kredytowego. On weźmie z banku
dużą sumę pieniędzy, a Ty będziesz
spłacać raty.
2. Wsiadając i wysiadając
z wagonu, zachowuj szczególną
32 C ZAS STEFC Z YK A

ostrożność. Tłok i ścisk to naturalne środowisko działania złodziei. Bagaż miej zawsze przy sobie. Plecaki i torebki trzymaj przed
sobą, nadal nie tracąc czujności.
Wprawni mistrzowie kradzieży
z zegarmistrzowską precyzją przecinają paski lub spody toreb, by cała
zawartość niezauważenie wpadła
do ich worków. Podczas podróży
nigdy nie trzymaj dokumentów
w tylnych kieszeniach spodni.
3. W przedziale bagaż umieść
naprzeciwko siebie, by mieć go
na widoku. Ważne dokumenty,
pieniądze, telefon i inne rzeczy
wartościowe trzymaj przy sobie,
najlepiej w wewnętrznych kieszeniach ubrania. Nigdy nie zostawiaj

swego bagażu bez opieki. W miarę
możliwości, nawet podczas wizyty
w toalecie, miej bagaż podręczny ze
sobą. W pociągu, podobnie jak na
drodze, obowiązuje zasada ograniczonego zaufania.
4. Na czas podróży weź ze
sobą tylko niezbędną gotówkę.
Nie trzymaj jej w jednym miejscu,
ale umieść w kilku kieszeniach.
Nawet gdy już staniesz się celem
kieszonkowca, nie stracisz wszystkich pieniędzy.
5. Jeśli podróżujesz samotnie, staraj się wybrać przedział,
w którym siedzą osoby starsze
lub rodziny z dziećmi. Z całą
pewnością powinieneś unikać
osób nietrzeźwych lub pijących

alkohol. Siadaj przy oknie lub
przy drzwiach z pustą kieszenią
od strony współpasażera.
6. Jeśli jednak staniesz się
ofiarą kradzieży, natychmiast powiadom konduktora lub ochronę,
która często patroluje pociągi. Istnieje wtedy duża szansa, że odzyskasz swoje rzeczy, zanim złodziej
zdąży opuścić pociąg.
Nawet jeśli uda Ci się odzyskać dowód osobisty, powinieneś niezwłocznie go zastrzec. Nie masz przecież
pewności, że złodziej nie skopiował
Twoich danych. Jak zastrzec? Bardzo
prosto – możesz to zrobić online po
założeniu konta w Biurze Informacji
Kredytowej na www.bik.pl.
Źródło: nieskradzione.pl
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Dobre, nasze...

POLSKIE!

Opisy domowych sposobów na jesienne przeziębienie
nagrodzone w naszym konkursie
Stosuję ten sposób od kilkunastu lat i nigdy nie chorowałem na
grypę lub inne infekcje jesienne: obrać ząbek czosnku i odsłonić
miąższ, umieścić w ustach na noc. Można dodać również
krążek świeżego imbiru. Sposób godny rozpowszechnienia:
ekologiczny, bez antybiotyków, 100% skuteczności!
Zdzisław Krawiec – placówka Kasy w Puławach
1. Szklanka/kubek mleka – ugotować, do wrzątku
dodać ½ łyżki masła, 5 ząbków czosnku, łyżkę miodu.
Na gorąco pijemy małymi porcjami łyżką.
2. Owoce róży dzikiej – jedna łyżka, po jednej łyżce: jarzębiny,
owoców głogu, owoców czarnego bzu, tarniny. Całość

KONKURS
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zagotować, po półgodzinie odcedzić, dodać miód do
smaku. Pić 3 razy dziennie przed jedzeniem po szklance.
Franciszek Korkuś – placówka Kasy w Żarach
Aby uniknąć przeziębienia, trzeba się cały czas hartować
i konsumować dużo warzyw. Stosuję sok z pigwy i naturalny
miód pszczeli oraz przebywanie na łonie natury – na działce.
Jerzy Ławicki – placówka Kasy w Chełmie
To, co polskie, jest swojskie! Moje sposoby na jesienne
przeziębienie – rosół, syrop z cebuli, gęsi smalec,
herbata z miodem i malinami, syrop z buraka,
naturalne inhalacje, kuracja chrzanem, płukanki
odkażające, ewentualnie wódka z pieprzem.
Ewa Chrostowska – placówka Kasy w Tucholi
To pyszna herbata z lipy, która rozgrzewa całe moje
serce pełne patriotyzmu! Bo kocham Polskę!
Zbigniew Gorowy – placówka Kasy w Świebodzinie

GDAŃSK. Ryszard Feret preferuje aktywność rekreacyjno-sportową: spacery po lesie połączone
z grzybobraniem, przejażdżki rowerowe i lodowisko. Nagrodę – kubek z grafiką konkursową i logotypem
Kasy Stefczyka – odebrał w placówce Kasy mieszczącej się przy ul. Wały Jagiellońskie 26/2 w Gdańsku.

BYDGOSZCZ. Marek Gruszka uważa, że najlepszym
sposobem na spędzanie wolnego czasu jesienią jest bieganie
na dystansie dopasowanym do swoich możliwości. Nagrodę
wygraną w konkursie „Dobre, nasze… Polskie!” – ceramiczny
kubek – odebrał w placówce Kasy mieszczącej się przy
ul. Dworcowej 83 w Bydgoszczy.
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SOKOŁÓW PODLASKI. Zbigniew Krasnodębski jesienne dni spędza w większości w lesie na zbieraniu
grzybów i nad wodą – na łowieniu ryb. Poleca jesienne słońce, które wzmacnia organizm. Nagrodę – kubek
z grafiką konkursową – odebrał w placówce Kasy mieszczącej się przy ul. Wolności 29 w Sokołowie Podl.
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Wystarczy tylko kilka kroków:

Dobre, nasze...
POLSKIE! 9
To, co polskie, jest dobre!
Jeżeli masz pomysł, jak to pokazać,
napisać – weź udział w dziewiątej
edycji naszego konkursu.

1.

2.

Nadeślij zdjęcie
polskiego zimowego
krajobrazu

Uzupełnij wszystkie pola
tego formularza i zostaw go
w dowolnej placówce Kasy
Stefczyka – masz na to czas
do 9 stycznia 2020 r.
3.

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

Regulamin konkursu „Dobre, nasze... Polskie! 9” dostępny jest na stronie www.kasastefczyka.pl oraz w placówkach Kasy. Nadsyłanie prac od dnia 10.12.2019 r. do dnia 9.01.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Dobre, nasze… Polskie! 9”
Imię i nazwisko Uczestnika:
Data urodzenia Uczestnika:
Adres do korespondencji Uczestnika:
Adres e-mail Uczestnika:
Numer telefonu Uczestnika:
Opis zdjęcia polskiego zimowego krajobrazu:

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! 9” 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.
INFOLINIA 801 600 100

C Z AS STEFC Z YK A 35

KON

Zyskaj nawet

150 zł!

Kupujesz, płacisz i zgarniasz
nawet 150 zł zwrotu co miesiąc.

kasastefczyka.pl
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Spełnij warunki promocji „KASA WRACA”, obowiązującej od 17.07.2019 r. do odwołania.
Szczegóły w regulaminie dostępnym w placówkach oraz na kasastefczyka.pl.

