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Oszczędzanie
na wysokim poziomie!
Aż

2,50%
w skali roku

Przekonaj się, jak dobrze
być naszym Klientem.
Skorzystaj z Lokaty
Witaj w Kasie o niezwykle
atrakcyjnych parametrach.
Więcej szczegółów na str. 3
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Andrzej Sosnowski
prezes Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
grupa ludzi, która działa razem i wspólnie dąży do
celu, ma większe szanse na osiągnięcie sukcesu, niż
gdyby każdy z nich działał w pojedynkę. Dlaczego?
Bo razem są silniejsi, bo każdy daje od siebie to,
w czym jest najlepszy. Wspólne działanie to podstawa spółdzielczości. Wiedział o tym dr Franciszek
Stefczyk, który u schyłku XIX w. rozwinął i wcielił w życie ideę finansowej samopomocy. Wiemy
o tym również my, którzy od 27 lat rozwijamy naszą
współczesną Kasę Stefczyka. Czerpiemy z przeszłości to, co najlepsze, ale trzeba iść naprzód. Wiele
wskazuje na to, że od cyfryzacji nie ma odwrotu,
tym bardziej, że najnowsze rozwiązania technologiczne ułatwiają życie, oszczędzają czas, a w dobie
koronawirusa stanowią najbezpieczniejsze narzędzie do załatwiania spraw m.in. finansowych. Od
wielu lat nasi Członkowie mogą w bezpieczny sposób korzystać z bankowości elektronicznej. Dzisiaj
z dostępu do swoich środków można korzystać nie
tylko w domowym zaciszu, ale również w dowolnym
miejscu i w każdej chwili – dzięki nowej aplikacji Kasy Stefczyka, którą można zainstalować na
wszystkich swoich urządzeniach mobilnych, np.
telefonie komórkowym. Bez wychodzenia z domu,
składając wniosek online, można m.in. wziąć pożyczkę lub założyć lokatę. Nasza Kasa niezmiennie
rozwija się, by nasi Członkowie mogli w nowoczesny
sposób korzystać z naszych usług.

liczby Kasy Stefczyka

6 180 000 000 zł

depozyty

5 500 000 000 zł

pożyczki

6 730 000 000 zł
aktywa

355

placówki

847 000

Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA SIERPIEŃ 2020 ROKU
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Uczniu, Studencie
– zdobądź
stypendium!
Jak co roku o tej porze rusza kolejna edycja Konkursu Stypendialnego, organizowanego wspólnie przez Kasę Stefczyka oraz Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Konkurs skierowany jest do tych uczniów i studentów,
którzy poza wyróżniającymi się wynikami w nauce angażują się również w działalność na rzecz społeczności, charytatywną, naukową lub na rzecz środowiska lokalnego.

FOT. 123RF.COM

słowood prezesa

W

wyższych, którzy pozostają Członkami
Kasy Stefczyka.

Kto może wziąć udział?
Uczniowie szkół podstawowych (klasy
VII, VIII) i średnich, którzy są Członkami
Kasy Stefczyka lub których przynajmniej
jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest Członkiem Kasy Stefczyka od co
najmniej 6 miesięcy, licząc wstecz od dnia
16.09.2020 r. (tj. przynajmniej od dnia
16.03.2020 r.), a także uczniowie szkół

Jak wziąć udział?
Osoby zainteresowane ubieganiem się
o stypendium prosimy o zapoznanie się
z regulaminem konkursu oraz czytelne
wypełnienie odpowiedniego wniosku
zgłoszeniowego (wniosek I – dla uczniów,
wniosek II – dla studentów).
Dokumenty te dostępne są na stronie
www.kasastefczyka.pl.
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od dnia 16 września 2020 r. do
dnia 15 listopada 2020 r. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail:
konkurs.stypendialny@kasastefczyka.pl
lub pocztą na adres:
Kasa Stefczyka
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia
z dopiskiem: „Konkurs Stypendialny”
(decyduje data stempla pocztowego).

yróżniający się uczniowie i studenci mogą zdobyć w konkursie comiesięczne stypendia na rok
2020/2021. Laureaci poprzednich
edycji przeznaczali je m.in. na kursy
językowe, książki związane z ich pasją
czy sprzęt komputerowy. Fundatorem stypendiów jest Fundacja Stefczyka, która zgodnie ze swoim celem
statutowym wspiera oświatę i wychowanie za pomocą różnorodnych akcji
i przedsięwzięć, takich jak Konkurs
Stypendialny.
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Warto polecać
Kasę Stefczyka

Kasa Stefczyka oferuje atrakcyjne pożyczki, lokaty oraz
funkcjonalne rachunki płatnicze. Jednak to nie wszystko.
Każdy Członek Kasy może z tej oferty też czerpać wymierne
korzyści. Wystarczy polecić usługi Kasy, a można na tym
zarobić nawet 500 zł.

T

rwa V już edycja promocji „Poleć Nas”,
która od początku cieszy się dużym zainteresowaniem stałych Klientów Kasy Stefczyka.
Pozwala im bowiem zyskać nawet 500 zł.
Zasady są proste – należy zachęcić swoich znajomych, przyjaciół czy członków rodziny do
skorzystania z oferty Kasy. Można to zrobić bez
większego wysiłku i nie trzeba nawet przy tym
organizować specjalnych spotkań czy pogawędek. Wystarczy bowiem przekazać kod polecający wybranym osobom, a także adres strony
kasastefczyka.pl, by same mogły się przekonać,
że oferta Kasy jest naprawdę atrakcyjna.

Jak wziąć udział w promocji „Poleć Nas V”?
Przede wszystkim Członek Kasy powinien zgłosić swój udział w promocji, w placówce Kasy
albo poprzez dedykowaną stronę internetową:
kasastefczyka.pl/konkursy/polecnas i wypełnić
prosty formularz. Należy w nim podać numer
członkowski, trzy ostatnie cyfry PESEL i aktualny numer telefonu komórkowego oraz spełnić pozostałe warunki określone w regulaminie
promocji. Po dokonaniu rejestracji uczestnik
promocji otrzyma kod polecający.
Kod polecający należy przekazać osobie,
którą Członek Kasy Stefczyka chce zachęcić

Oszczędzanie
na wysokim poziomie!

OFERTA
do skorzystania z jej oferty. Można to zrobić
mailem, SMS-em, przez portal społecznościowy Facebook lub wręczając polecanemu
otrzymany wydruk.
Aby polecenie było skuteczne, osoba polecona musi zostać Członkiem Kasy Stefczyka,
założyć rachunek płatniczy IKS, przekazać
otrzymany kod polecający i spełnić jeden
z warunków:
• skorzystać z pożyczki w kwocie minimum
1000 zł;
• zapewnić jednorazowy łączny wpływ na
rachunek płatniczy minimum 500 zł;
• zawrzeć umowę dowolnej lokaty lub/i umowy o prowadzenie rachunku płatniczego systematycznego oszczędzania „Książeczka”
(KSO) na łączną kwotę 5000 zł i utrzymanie jej przez okres minimum 7 dni na
dowolnym rachunku Członka w Kasie.
Po spełnieniu warunków promocji „Poleć
Nas” Klient Kasy polecający jej ofertę zostanie wynagrodzony kwotą 50 zł, która zostanie przelana na jego rachunek płatniczy
IKS. Za skuteczne polecenie maksymalnie
10 osób otrzymać można więc łącznie nawet
500 zł!
Szczegółowe warunki promocji zostały
określone w regulaminie dostępnym w placówkach oraz na stronie kasastefczyka.pl.
Promocja „Poleć Nas V”, skierowana do pełnoletnich Klientów, obowiązuje od 1.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Aż

2,50%

Przekonaj się, jak dobrze być naszym Klientem.
Skorzystaj z Lokaty Witaj w Kasie o niezwykle
atrakcyjnych parametrach.

w skali roku

¼ 300 zł – tylko tyle wystarczy,
by zacząć oszczędzać

¼ Możesz ulokować nawet 50 000 zł
¼ Okres oszczędzania – 2 miesiące

Załóż lokatę w placówce!

Oprocentowanie
stałe na lokacie
2-miesięcznej

kasastefczyka.pl
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Oferta dostępna dla nowych Klientów Kasy. Jeden Klient może posiadać jedną
aktywną lokatę, którą może założyć w ciągu 2 miesięcy od zapisania się do Kasy.
Szczegóły w placówkach Kasy i na kasastefczyka.pl

INFOLINIA 801 600 100

C Z AS STEFC Z YK A

3

AKTUALNOŚCI

Jak trenować –
to z najlepszymi!
510 dzieci trenowało z Marcinem Gortatem i innymi koszykarskimi profesjonalistami podczas trzynastej edycji Marcin Gortat Camp. Ten wybitny sportowiec, gwiazda NBA, pierwszy Polak odnoszący sukcesy w amerykańskiej
lidze koszykarskiej jak co roku dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem
z młodymi ludźmi. Akcję zorganizowała Fundacja Marcina Gortata MG13,
a wsparła współpracująca z nią Kasa Stefczyka.

T

reningi odbyły się w Łodzi, Zgierzu i dwukrotnie w Warszawie –
ostatni camp przeznaczony był dla dzieci na wózkach inwalidzkich.
Łącznie wzięło w nich udział 510 dzieci z całego kraju, w wieku 9–13 lat.
Chętnych było kilkukrotnie więcej, ale z powodu obostrzeń sanitarnych
liczba uczestników musiała zostać ograniczona.
Dzieci pełnosprawne walczyły o wylot do USA, gdzie będą mogły zobaczyć mecz NBA i poznać najlepszą koszykarską ligę świata od środka.
Dzieci niepełnosprawne rywalizowały o komputer. Kasa Stefczyka ufundowała nagrodę dodatkową dla dziecka z niepełnosprawnością – 3000
zł na rozwój sportowej pasji.
4 C ZAS STEFC Z YK A

Uczestnicy campów uczyli się koszykówki od profesjonalistów. W kadrze
trenerskiej był Marcin Gortat, a także: Maciej Zieliński – legenda
polskiej koszykówki, dwukrotnie uczestnik mistrzostw Europy, ośmiokrotny mistrz Polski; Kamil Chanas – komentator meczy NBA, Łukasz
Wiśniewski – wielokrotny medalista mistrzostw Polski w koszykówce,
reprezentant Polski; Cezary Trybański – kolejny polski zawodnik
w lidze NBA (dwóch Polaków z NBA na jednym parkiecie!) i Paweł
Drechsler – trener ŁKS Łódź. Rozgrzewkę prowadziła Karolina Kowalkiewicz – zawodniczka mieszanych sztuk walk, reprezentująca federację UFC. Dzieci z niepełnosprawnością trenowali reprezentanci Polski
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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w koszykówce na wózkach: Piotr Darnikowski, Andrzej Macek, Daniel
Wendołowski, Sebastian Rybak i Marek Bystrzycki.
Oprócz treningów sportowych Marcin Gortat udzielił uczestnikom
campów kilku dobrych rad:
– Najważniejsza jest szkoła. Wiem, że czasem chce się zostać w domu,
ale do szkoły trzeba chodzić i trzeba ją skończyć. Jak nie zdacie matury,
to nie ma szansy osiągnięcia sukcesu ani zrobienia jakiejkolwiek kariery
nie tylko w koszykówce, bo jeżeli nie umiecie się zdyscyplinować i dzień
w dzień iść do szkoły, to jak chcecie chodzić na treningi? Gwarantuję
wam, że w tym momencie macie fantastyczne życie, bo niczym nie musicie się przejmować. W domu macie na stole śniadanie, obiad, kolację,
nie musicie płacić rachunków za prąd czy wasze telefony. Doceńcie to
i walczcie o swoją przyszłość.
Polska gwiazda NBA, Marcin Gortat wymyślił campy jako formę
podziękowania społeczeństwu oraz spłatę długu, jaki zaciągnął wśród
ludzi, którzy – gdy sam był młodym człowiekiem – wielokrotnie w różnych sytuacjach wyciągali do niego pomocną dłoń. Dziś Marcin Gortat
co roku poświęca swoje wakacje, swój bezcenny wolny czas na spotkania
z najmłodszymi, by samemu pomóc i wskazać im właściwy kierunek
rozwoju. Wzorem są campy organizowane przez NBA Cares i największe
gwiazdy najlepszej koszykarskiej ligi świata. Marcin Gortat Camp to dla
dzieci okazja nie tylko do rozwijania swojej sportowej pasji, ale także do
spotkania ze swoim idolem.
– Czy myślicie, że mi zawsze wszystko się udawało? – koszykarz pytał
dzieci. – W sporcie naturalne jest, że pewne rzeczy nie wychodzą. Najgorszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to zwiesić głowę w dół. Tymczasem
musicie dalej iść przez życie i walczyć o swoje. To jest najważniejsze. Jak
przyszedłem do NBA, to nie nadążałem za wieloma rzeczami, bo wszystko
strasznie szybko się działo – gra była bardzo szybka. Ale z każdym rokiem
coraz bardziej nadążałem – ta gra dla mnie zwalniała. Podziękujcie wielkimi brawami rodzicom za to, że was tutaj przyprowadzili.
Do USA na mecz NBA polecą: Igor Jankowski – MVP campu w Łodzi;
Helena Danielewicz – MVP campu w Zgierzu i Sanaé Agune – MVP
campu w Wilanowie.
Radość Wiktora, który został wybrany MVP Marcin Gortat Camp
dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, była tak spontaniczna, szczera
i prawdziwa, że nikt nie mógł powstrzymać się od łez wzruszenia.
– Emocji, które nam towarzyszyły, nie sposób policzyć. Podobnie jak
wsparcia od naszych wspaniałych partnerów, którzy są z nami i pomagają
realizować kolejne pomysły. Wielkie podziękowania dla Kasy Stefczyka,
która przekazała nagrodę 3000 zł na rozwój sportowej pasji utalentowanemu chłopcu – mówi Marcin Gortat.
Fot. Wojciech Figurski/058sport.pl
INFOLINIA 801 600 100
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Prezes Kasy Krajowej:

Naszym priorytetem jest cyfryzacja,
ale budowana na fundamencie
tradycji samopomocy finansowej
– W naszych planach na przyszły rok zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się cyfryzacja, ale
tradycja i nowoczesność efektywnie się uzupełniają. Bez silnego fundamentu tradycji i bez poczucia
więzi nie jesteśmy w stanie iść do przodu i realizować tych wszystkich zadań, które stawia przed nami
rzeczywistość – powiedział Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej podczas XXVIII Konferencji SKOK,
która odbyła się 18 września – po raz pierwszy całkowicie w systemie online.

XXVIII

Konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) przebiegała pod
hasłem „Wspólnie ku zmianom” i odbywała się
w systemie zdalnym ze względu na pandemię
koronawirusa.
– Koronawirus przyniósł ze sobą bardzo
dużo zmian. Musimy zmienić plany, ale tak
naprawdę część z nich podlega zintensyfikowaniu, bo jeżeli mieliśmy na przykład zapis
o rozszerzeniu narzędzi cyfrowych dostępu do
usług finansowych, to koronawirus nie zmienił
tego kierunku, tylko zdynamizował zmiany,
które w tym obszarze następują – mówił Rafał
Matusiak, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy
6 C ZAS STEFC Z YK A

Oszczędnościowo-Kredytowej, który niedawno
został wybrany na przewodniczącego Rady
Dyrektorów Światowej Rady Unii Kredytowych.
Rafał Matusiak zaznaczył, że objęcie tego stanowiska to nie tylko jego osobisty sukces, lecz
także wyraz szacunku i docenienia tego, co robią
wszyscy pracownicy SKOK-ów.

– Wieloletnia tradycja spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych i liczna społeczność ich Członków uświadamiają, jak
istotna jest kwestia efektywnego współdziałania
w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania
przedsiębiorstw działających w Polsce, a także
wsparcie indywidualnych uczestników rynku
finansowego. Tradycja spółdzielczości, do której odwołują się SKOK-i, jest szczególną wartością, zwłaszcza w czasie, który wymaga takiego
solidarnego współdziałania – podkreślał prezes
Kasy Krajowej.
Na potrzebę dalszych zmian technologicznych przy zachowaniu opartych na zaufaniu
relacji z Członkami kas kredytowych wskazywał
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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również Brian Branch, prezes Światowej Rady
Unii Kredytowych (The World Council of Credit
Unions, WOCCU).
– Teraz naszym wyzwaniem i naszą ogromną
przewagą jest wykorzystanie synergii między
zaufanymi relacjami członkowskimi, które
posiadamy, a cyfrowym świadczeniem usług.
To jest przyszłość – zaznaczył Branch.
Podkreślił też istotną rolę polskich SKOK-ów
w WOCCU. Według niego od wielu lat są one
liderem w międzynarodowym systemie spółdzielczych kas.
– Jesteście kotwicą w regionie Europy, ale też
wzorem dla reszty świata. Dzielicie się najlepszymi praktykami dotyczącymi przywództwa
w SKOK-ach, budowania systemu, brandingu
i tworzenia wspólnych platform. Pokazujecie, jak
budować relacje z Członkami oparte na zaufaniu, a to właśnie odróżnia nas od innych instytucji finansowych. Dziś jesteście liderem regionu
w dziedzinie cyfryzacji – mówił prezes WOCCU.
Rafał Matusiak wyjaśnił, że SKOK-i chcą odegrać istotną rolę w dziedzinie cyfryzacji sektora
usług finansowych z dwóch powodów.
– Po pierwsze – ponieważ cyfryzacja tego sektora nie ulegnie w przewidywanej perspektywie
zmianie. Cały rynek usług finansowych na pewno
w tym kierunku będzie podążał. Nie możemy
sobie pozwolić na to, aby nasze instytucje i nasi
Członkowie byli wyłączeni z tego projektu –
zaznaczył Matusiak. Jako drugi powód podał
konieczność edukacji Członków spółdzielczych
kas w dziedzinie nowych technologii, a co za tym
idzie – zapobieganie wykluczeniu finansowemu.
Dostarczaniu wiedzy i rozwiązań technologicznych nie tylko polskim Członkom kas
INFOLINIA 801 600 100

spółdzielczych, ale też uczestnikom podobnych
systemów w regionie ma służyć Regionalne Centrum Unii Kredytowych. Prezes Kasy Krajowej
podkreślił też, że SKOK-i jednocześnie „rozglądają się po całym świecie, szukając dobrych
pomysłów i przenosząc je do Polski i do krajów
w regionie”. Za przykład takiej działalności
podał współpracę z brazylijskim systemem unii
kredytowych SICREDI, który bardzo dynamicznie się rozwija.
– Brazylijczykom udało się zmobilizować
młodych ludzi do aktywności w uniach kredytowych; to jest to, czego można pozazdrościć.
My też chcemy korzystać z energii, zapału
i pomysłów naszej młodzieży – zaznaczył Rafał
Matusiak.
Choć w SKOK-ach przeważają osoby w średnim
wieku i starsze, to jednak nie brakuje też w nich
młodych talentów. W tym roku Polak, Łukasz
Nowak, prezes SKOK Centrum został laureatem

konkursu organizowanego przez WOCCU dla
młodych profesjonalistów; w ubiegłym roku konkurs wygrał Piotr Pałka z Kasy Krajowej.
– To są właśnie ci młodzi ludzie, którzy niosą
ze sobą energię i dużą chęć do działania oraz
ogromną ilość dobrych pomysłów, które chcielibyśmy wdrażać – powiedział prezes Matusiak.
Dodał, że drugi obszar, który zostanie uruchomiony, to aktywność skierowana do kobiet
pracujących w SKOK-ach. Podczas konferencji
nastąpiło też uroczyste wręczenie Nagrody
Feniksa, która jest przyznawana od 1993 r. osobom, które aktywnie promują i wcielają w życie
ideę spółdzielczej samopomocy finansowej. Jej
laureatem był prezydent RP Lech Kaczyński.
W tym roku trafiła ona w ręce Wiktora Kamińskiego, jednego z pionierów odbudowy w Polsce
samopomocowych instytucji finansowych i wieloletniego wiceprezesa Kasy Krajowej.
Fot. Karol Porwich
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„Myślę, decyduję, działam –
finanse dla najmłodszych”
W ostatnich miesiącach edukacja zmieniła swoje oblicze.
Zamknięcie szkół i nauka zdalna wymusiły poszukiwanie
nowych narzędzi edukacyjnych i stały się okazją do wykorzystania nieco mniej konwencjonalnych źródeł wiedzy.

W

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla
najmłodszych”:
• zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im
istnienie szeregu instytucji finansowych,
buduje wiedzę na temat pieniądza;
• rozwija doświadczenia i umiejętności
dzieci związane z funkcjonowaniem
w rzeczywistości finansowej;
• umożliwia osobiste przeżycie sytuacji
edukacyjnych związanych z zarządzaniem
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Drodzy Rodzice,
Dziadkowie, Opiekunowie,
Nauczyciele,
jeśli chcecie, aby
najmłodsi uczestnicy
rynku finansowego
stali się świadomymi
i odpowiedzialnymi
uczestnikami życia
ekonomicznego,
to zachęcamy do zakupu
naszego pakietu
i włączenia się w edukację
swoich milusińskich.

pieniędzmi w konkretnych sytuacjach,
krytyczne czytanie tekstów związanych
z pieniędzmi;
• rozwija umiejętności wartościowania
i rozumienia humanistycznego wymiaru
procesów finansowych i namysłu nad
wyborami związanymi z finansowym
wymiarem stylów życia;
• rozwija postawę krytycznego myślenia
nad spotykanymi na co dzień zjawiskami
kultury finansowej.
Pakiet oprócz kart pracy, wiedzy i materiałów dodatkowych zawiera poradnik dla
nauczyciela.
• Koszt pakietu dla ucznia (3 lata nauki) –
70 zł
• Koszt pakietu dla nauczyciela (3 lata
nauki) – 110 zł
Zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej.
Więcej informacji na stronie www.skef.pl

WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

REKLAMA NR 1822

ychodząc naprzeciw potrzebie edukacji ekonomicznej najmłodszych
uczestników rynku finansowego, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej opracowało autorski
pakiet dla uczniów klas I–III szkół
podstawowych „Myślę,
decyduję, działam –
finanse dla najmłodszych”. Może on zostać
włączony w program
nauczania szkolnego
z uwagi na zgodność
z podstawą programową,
jak również stanowić
materiał do indywidualnej nauki o pieniądzach,
zagadnieniach ekonomicznych i finansowych.
Rozsądnego gospodarowania pieniędzmi i oszczędzania
powinniśmy uczyć się od najmłodszych lat. Im wcześniej
zaczniemy stosować w życiu
pewne zasady i narzędzia,
tym skuteczniej będziemy
się nimi posługiwać. Dlatego
im szybciej dziecko wkroczy w świat finansów osobistych i nauczy się przedsiębiorczości, tym umiejętniej będzie gospodarowało
pieniędzmi w dorosłym życiu i uniknie wielu
problemów.
Nasz pakiet to idealna okazja do tego, aby
przekazać wiedzę poprzez zabawę, odkrywanie, działanie i twórcze rozwiązywanie
problemów.

AKTUALNOŚCI

Ubezpieczenie
komunikacyjne

Ubezpieczenie samochodu, przynajmniej w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC),
jest obowiązkowe. Nie warto z tym dyskutować, bo przede wszystkim gwarantuje ono
poczucie bezpieczeństwa. Trzeba tylko znaleźć takie, które spełni nasze oczekiwania
i nie uderzy nas za bardzo po kieszeni. W placówkach Stefczyk Finanse na pewno coś
znajdziemy, bo polisę można wybrać spośród propozycji 11 wiodących ubezpieczycieli.
odstawowym ubezpieczeniem pojazdu jest ubezpieczenie OC.
Daje ono ochronę finansową w sytuacji, gdy musimy naprawić
szkody powstałe w wyniku zdarzenia drogowego z naszej winy.
Ubezpieczenie oszczędza więc nasze finanse, ponieważ cedujemy
odpowiedzialność finansową za dopełnienie czynności na ubezpieczyciela. Jednak nie obejmuje ono wszystkich konsekwencji, które
powstaną wskutek zdarzenia drogowego. Stąd należy pamiętać
o dodatkowych opcjach lub wykupieniu ubezpieczenia autocasco
(AC). Jednak gdzie szukać najlepszej dla nas polisy? Czym się
sugerować? Które towarzystwo ubezpieczeniowe jest najlepsze?
Czy cena polisy związana jest z zakresem ubezpieczenia? Takie
pytania zadają sobie kierowcy, kiedy zbliża się czas wznowienia
ubezpieczenia samochodu.
Asekuracja sp. z o.o. jako dystrybutor ubezpieczeń komunikacyjnych
współpracuje z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi. Są wśród
nich tak znane marki, jak: PZU, Warta, HDI, Allianz, InterRisk, Wiener, ERGO Hestia, LINK4, Proama czy Generali, a ich oferty dostępne
są w placówkach Stefczyk Finanse. Najważniejsze jednak, że kierowcy
mają możliwość porównania ofert i wyboru takiej, która najbardziej im
odpowiada. Mogą także liczyć na pomoc sprzedawcy, który wytłumaczy, czym różnią się poszczególne propozycje, i wyjaśni niezrozumiałe
terminy. Warto o tym pamiętać − polisy ubezpieczenia komunikacyjnego nie są takie same, bo towarzystwa ubezpieczeniowe tworzą
własne pakiety, zawierające różne zakresy odpowiedzialności czy
sumy gwarantowane.
W przypadku AC na przykład PZU proponuje likwidację małych szkód
tylko na podstawie zgłoszenia telefonicznego. W Allianz natomiast suma
ubezpieczenia nie zostanie zmniejszona o wysokość wypłaconych już
odszkodowań, a wartość pojazdów do 6 lat zostanie utrzymana przez
cały okres trwania umowy. Warta z kolei nie wprowadza limitu wiekowego pojazdu i przejmuje odpowiedzialność nawet za najmniejsze
uszkodzenia. HDI podobnie podchodzi do wieku pojazdu oraz oferuje
własną flotę samochodów zastępczych na czas naprawy. Generali oferuje
natomiast zniżkę 60% już po 4 latach, a także dodatkowe zniżki dla
doświadczonych kierowców.
W przypadku OC zakres odpowiedzialności i podstawowe warunki
polisy określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. W związku z tym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie we wszystkich
towarzystwach ubezpieczeniowym będzie takie samo. Różnice znajdziemy w dodatkach i pakietach. Na przykład Wiener w cenie ubezpieczenia oferuje także podstawowy pakiet Auto Assistance. Z kolei HDI
w wariancie Turbo zapewnia w razie wypadku pomoc drogową i utrzymanie zniżki mimo zgłoszonej szkody. LINK4 natomiast do każdego OC
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dokłada gratisowo pomoc z samochodem zastępczym oraz Assistance
Opony.
Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują więc w ramach swoich
pakietów wachlarz innych produktów ochronnych, które kompleksowo
zabezpieczą samochód i portfel, a także pomoc w wypadku oraz podczas
likwidacji szkody. Warto jednak pamiętać, że poszczególne pakiety nie
są jednakowe i decydując się na jeden z nich, trzeba sprawdzić dodatkowe opcje. Do nich należy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW), dzięki któremu kierowcy i pasażerom przysługuje
wsparcie finansowe po wypadku skutkującym trwałym uszczerbkiem
na zdrowiu lub śmiercią. Wysokość tej odpowiedzialności jest jednak
różna u poszczególnych ubezpieczycieli. Warto także zwrócić uwagę
na pakiety Assistance, które w zależności od opcji oraz towarzystwa
ubezpieczeniowego zapewnią m.in. odholowanie uszkodzonego auta,
dojazd eksperta w sytuacji kradzieży, wypadku lub uszkodzenia opony,
a także naprawę zepsutego pojazdu na miejscu zdarzenia, dowóz paliwa,
wymianę żarówek oraz telefoniczną pomoc infolinii poza granicami Polski. W ramach dodatkowych opcji należy także porównać, jak wygląda
zakres ubezpieczenia kluczyków, szyb czy opon w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.
W każdym oddziale Stefczyk Finanse można zaczerpnąć informacji na
temat ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych przez poszczególne
towarzystwa ubezpieczeniowe dzięki współpracy ze spółką Asekuracja.
Pracownicy placówek wyjaśnią różnice i pomogą w wyborze najodpowiedniejszej oferty.
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Weź udział w konkursie
dla Członków SKEF i SKOK

W sierpniu 2020 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wznowiło konkursy
dedykowane Członkom SKEF i SKOK. Każda edycja konkursu będzie odbywała się jeden raz
w miesiącu i będzie się rozpoczynała każdego 20 dnia miesiąca.

A

by wziąć udział w konkursie, należy
posiadać status Członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF)
i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności

prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
W „Czasie Stefczyka” raz w miesiącu będzie
publikowany artykuł edukacyjny o treści
finansowej. Ten sam artykuł będzie publikowany również na stronie www.skef.pl .
Należy przeczytać artykuł i odpowiedzieć
na pytania konkursowe związane z treścią
artykułu. Warunkiem udziału w konkursie,

który prowadzony jest formule online jest
wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego w aplikacji konkursowej online,
do której link dostępny będzie na stronie
www.skef.pl i udzielenie odpowiedzi na
pytania konkursowe. Link do aplikacji konkursowej będzie dostępny od 20 dnia każdego
miesiąca od godz. 00:01 do dnia 25 każdego
miesiąca do godz. 23:59. Termin na przesłanie

Przeczytaj poniższy artykuł i weź udział w konkursie

Edukacja finansowa
przez doświadczenie

Pieniądze są obecne praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia, w którym codziennie musimy
dokonywać wyborów. Dla wielu osób świat finansów może być trudny, a ich wiedza finansowa
niewystarczająca. Wśród najczęstszych problemów finansowych można dostrzec nieracjonalne
zarządzanie budżetem domowym, brak oszczędzania, nadmierne zadłużenie. Dlatego bardzo ważne
jest, aby prawidłowe nawyki związane z finansami kształtowane były już od najmłodszych lat.

K

to poza szkołą jest za to odpowiedzialny? Z pewnością rodzice.
Pewnych rzeczy uczymy się od swoich bliskich. Edukację finansową dzieci powinno się zacząć już od najmłodszych lat. To, co zostanie
zapoczątkowane w dzieciństwie, z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Jeśli rodzice będą starali się tłumaczyć i omawiać z dziećmi
codzienne sprawy finansowe dotyczące rozsądnego gospodarowania
pieniędzmi i oszczędzania, wówczas dzieci jako dorosłe osoby będą
potrafiły właściwie zarządzać własnym budżetem domowym.
Jak uczyć dzieci gospodarowania pieniędzmi? Przed wyjazdem na
wakacje Pani Katarzyna zaczęła obmyślać plan, w jaki sposób wdrożyć
naukę oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi u swojej córki Alicji.
Dobrze pamiętała zeszłoroczne wakacje w górach, kiedy to głównie Ala
znacznie nadwyrężyła budżet rodziny. Znając dobrze własną pociechę
i jej nieustanną potrzebę „wydawania pieniędzy”, postanowiła, że nie
pozwoli, aby sytuacja z ubiegłych wakacji powtórzyła się.
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Wakacyjne kieszonkowe. Dlatego też wspólnie z mężem zdecydowali, aby wprowadzić tzw. wakacyjne kieszonkowe. Każdego dnia
podczas dwutygodniowych wczasów Alicja będzie otrzymywała 10 zł
kieszonkowego. Rodzice oznajmili, że wydatki takie jak: słodycze,
pamiątki czy inne atrakcje, np. jazdę gokartem, którą Alicja uwielbia,
będzie musiała opłacić sama w ramach pieniędzy z kieszonkowego.
Zadowolona z takiego rozwiązania Ala bez chwili zawahania zgodziła
się. Pierwszy tydzień wakacyjnego pobytu okazał się dla dziewczynki
bardzo przyjemny, bo pieniądze otrzymane od rodziców pozwoliły na
spełnienie jej codziennych zachcianek. Alicja podekscytowana możliwością samodzielnego zarządzania swoim wakacyjnym kieszonkowym odwiedzała okoliczne sklepiki i kramy z pamiątkami. Wydawała
codziennie całe 10 zł, a czasem zdarzało się, że prosiła o kredyt wakacyjny na następny dzień, który obiecała spłacić w dniu następnym.
Niebawem do podróżującej rodziny dołączyła grupa znajomych
z synem Wojtkiem, który jest rówieśnikiem Ali. Wojtek egzekwował
od swoich rodziców dosłownie wszystko, czego pragnął. Jego rodzice
spełniali zachcianki syna, przede wszystkim aby mieć trochę spokoju.
O wakacyjnym kieszonkowym Pani Kasia opowiedziała mamie Wojtka,
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mamę, dlaczego Ala może jeździć, a on nie. Mama, tłumacząc synowi,
wróciła wówczas do wydarzeń na jarmarku sprzed kilku dni, kiedy
to on kupił muszlę, a Alicja nie dokonała zakupu, chociaż z początku
bardzo chciała, to przemyślała swoją decyzję i zrezygnowała.

Potrzeba czy zachcianka? Alicja na początku wzorowała się na
Wojtku, wydając dzienną stawkę 10 zł w przypadkowy sposób. Wkrótce
jednak przekonała się, że jak codziennie będzie wszystko wydawała, to Poznać wartość pieniądza. Już do końca wakacyjnego pobytu Ala
nie będzie mogła sobie kupić jakiejś droższej pamiątki przekraczają- dokonywała coraz bardziej racjonalnych i przemyślanych wyborów,
czasami rezygnując ze swojej zachcianki. Po
cej 10 zł. Liczyła i kalkulowała, co może jeszcze
kupić i ile zostanie jej pieniędzy. Rodzice Alicji
powrocie z wakacji tak jej się spodobało kieszonzwrócili uwagę, że ich dziecko w drugim tygokowe i związane z tym podejmowanie decyzji, że
WYNIKI KONKURSU WIEDZY
dniu wakacji zaczęło rezygnować z zakupu nierodzice odbyli z nią poważną rozmowę i ustalili
potrzebnych rzeczy, a tym samym dokonywać FINANSOWEJ DLA CZŁONKÓW kieszonkowe tygodniowe. Rozwiązanie to przywyborów. Któregoś dnia wszyscy razem wybrali
niosło duże korzyści i Alicja pilnie uczyła się plaSKEF I SKOK
się na jarmark, gdzie można było kupić mnónowania swoich wydatków oraz samodzielnego
Komisja konkursowa SKEF dokonała
stwo ciekawych pamiątek. Dzieciom przypagospodarowania własnymi pieniędzmi. Z kolei
oceny przesłanych formularzy
dły do gustu zwłaszcza ogromne muszle znad
Rodzice Wojtka, obserwując, że kieszonkowe nie
zgłoszeniowych w ramach konkursu
morza. Wojtek od razu zaczął prosić rodziców, wiedzy finansowej dla Członków SKEF jest takie złe, zaplanowali, że ich syn także będzie
aby kupili mu upominek. Alicja podobnie się
i SKOK (edycja sierpień 2020). Nagroda dostawał kieszonkowe. Przekonali się, również że
zachowała, a wtedy mama przypomniała, że
warto odmawiać dziecku spełniania części jego
pieniężna w kwocie 200 złotych
przecież otrzymuje codziennie kieszonkowe.
zakupowych zachcianek, aby nauczyło się poznazostała przyznana Panu Marcinowi
Zaproponowała, też inne rozwiązanie polewać wartość pieniądza. Wspólne wczasy przynioKoniecznemu z miejscowości Brzyska
gające na tym, że zapłaci 20 zł za muszlę, ale
sły wszystkim wiele korzyści i pokazały, że najwła(woj. podkarpackie) oraz Panu
przez dwa kolejne dni Alicja nie otrzyma kieściwszą metodą jest nauka przez doświadczenie.
Kazimierzowi Zabramskiemu
szonkowego. Dziewczynka zaczęła się zastanaz miejscowości Andrychów (woj.
wiać, czy muszla rzeczywiście jest warta 20 zł małopolskie). Serdecznie gratulujemy! Raport pt. „Wiedza finansowa Polaków” przygotowany przez Federację Konsumentów i Fundai ostatecznie w kieszeni zostanie jej niewiele
pieniędzy, więc rezygnowała z zakupu. Natocję Rozwoju Rynku Finansowego na podstawie
miast Wojtek tak długo przekonywał swoich rodziców, że w końcu wyników testu wiedzy zrealizowanego przez firmę badawczą ABR
zgodzili się i kupili mu upragnioną ogromną muszlę.
SESTA w marcu 2020 r. pokazuje, że w subiektywnej ocenie poziomu
wiedzy aż 1/3 Polaków określiła swój poziom wiedzy finansowej jako
Racjonalny wybór. Dwa dni później dzieci wraz z rodzicami wybrali bardzo dobry lub dobry. Co druga osoba wskazała, że ma przeciętną
się do pobliskiego parku linowego, gdzie były dostępne tory gokartowe. świadomość ekonomiczną, a tylko 16% badanych przyznało, że ich
Od razu zajęli się wybieraniem co lepszych modeli gokartów. Wojtek poziom wiedzy jest słaby lub bardzo słaby. Jednak rzeczywisty stan
jak zwykle błagalnym wzrokiem starał się wyegzekwować to, co sobie wiedzy na tematy finansowe, określony na podstawie przeprowadzozaplanował, natomiast Alicja liczyła swoje kieszonkowe, czy jej starczy nego testu, pokazał, że aż 40% badanych ma niedostateczną wiedzę
na przejażdżkę gokartem. Kupiła bilet i za chwilę śmigała po torze dla o finansach, a jedynie 9% uzyskało wynik bardzo dobry.
Źródło: Raport: Wiedza finansowa Polaków
dzieci. Tym razem rodzice Wojtka byli nieugięci i nie kupili biletu na
Raport z badania. Fundacja Rozwoju Rynku Finanjazdę gokartem, który kosztował 30 zł. Wojtek pękał z zazdrości, widząc
sowego, Federacja Konsumentów. Marzec 2020.
szalejącą po torze gokartowym Alicję. Z miną na kwintę pytał swoją
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która trochę z przymrużeniem oka odniosła się do tego pomysłu.
Stwierdziła, że 10 zł dziennie to zbyt wysoka kwota.

REKLAMA NR 1822

formularza konkursowego za pośrednictwem aplikacji konkursowej
będzie obejmował sześć kolejnych
dni kalendarzowych od rozpoczęcia
konkursu, tj. od dnia 20 do dnia 25
każdego miesiąca.
W konkursie przewidziane są
trzy nagrody w wysokości po 200 zł
(słownie: dwieście złotych 00/100)
z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby nagród, w przypadku
ich niewykorzystania z poprzedniej
edycji / poprzednich edycjach. Zwycięzcami zostaną osoby, które prześlą
prawidłowe odpowiedzi na pytania
konkursowe znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym w najkrótszym czasie od opublikowania pytań
w aplikacji konkursowej.
Na stronie www.skef.pl dostępny
jest regulamin konkursu. Zapraszamy
do wzięcia udziału w konkursie!

AKTUALNOŚCI

Koniec listów o emeryturze
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Bez telefonu nic już nie załatwisz. W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(ZUS) przestał wysyłać ubezpieczonym listy z prognozami emerytur. To informacje
szczególnie ważne dla osób, którym niewiele czasu zostało do zakończenia pracy. ZUS
odsyła do swoich usług do Internetu, a osobom starszym proponuje telefoniczny kontakt
z infolinią. Dlatego warto mieć telefon na kartę w sieci „w naszej Rodzinie” i korzystać
z bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka, by zasilić swoje konto abonenta.

Z

US co roku wysyłał Polakom listy z prognozowaną emeryturą.
Odstąpił od tej praktyki z powodu epidemii koronawirusa w 2020 r.
Teraz potrzebne informacje uzyskamy przede wszystkim w Internecie.
Konieczne będzie jednak zalogowanie się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) przy użyciu Profilu Zaufanego. Jeśli przy pomocy Profilu zalogujemy się na PUE, to w zakładce „Informacje o stanie konta”
znajdziemy dane o zgromadzonych składkach. Po przejściu do kolejnej zakładki – „Hipotetyczna emerytura” będziemy mogli sprawdzić
wysokość przysługującego nam świadczenia. Ta procedura może być
trudna dla osób starszych. W związku z tym ZUS udostępnił możliwość
telefonicznego przekazywania informacji w sprawie prognozowanych
emerytur. Numer Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS to 22 560 16 00.
Działa ono w dni robocze w godzinach 7:00–18:00.
Jak więc widzimy, coraz więcej usług nie tylko różnych firm, lecz
także ważnych instytucji państwowych jest dostępnych tylko dla osób
posiadających łączność telefoniczną i internetową.
„W naszej Rodzinie” to telefonia „na kartę”, nie trzeba więc podpisywać żadnej umowy, aby korzystać z jej usług. Wystarczy w placówce Kasy Stefczyka kupić starter z nowym numerem telefonu.
Jeśli masz już numer telefonu i chcesz go przenieść do „w naszej
Rodzinie”, proste formalności załatwisz od ręki podczas jednej
12 C ZAS STEFC Z YK A

wizyty w placówce Kasy Stefczyka. Wystarczy przyjść z dowodem
osobistym, wypełnić i podpisać wniosek o przeniesienie numeru, podając swoje dane (imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu – informacje
te muszą być zgodne z tymi, które podałeś obecnemu operatorowi przy
rejestracji numeru) i określić, w jakim terminie Twój numer ma zostać
przeniesiony. Jeśli obecnie masz telefon na abonament, sprawdź, kiedy
kończy się umowa (zwykle jest zawierana na 2 lata), aby uniknąć finansowych konsekwencji zerwania umowy przed czasem.
W telefonii „w naszej Rodzinie” można skorzystać z wielu promocji. Ze szczegółami oferty można zapoznać się 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).
Warto pamiętać, że pakiety promocyjne są ważne przez 30 dni. Po
wykorzystaniu usług w danym okresie rozliczeniowym kolejne połączenia lub SMS-y/MMS-y będą rozliczane zgodne z cennikiem. Aby
aktywować wybrany pakiet, wystarczy wpisać na telefonie odpowiedni
kod sterujący, wcześniej jednak trzeba zadbać, by na koncie telefonicznym znalazła się odpowiednia dla danego pakietu kwota. Przelew
można zrobić w placówce Kasy Stefczyka lub z domu za pomocą
konta internetowego naszej Kasy.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

AKTUALNOŚCI

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie

W trosce o utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z chęci
informowania Członków o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka
oraz zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka przedstawia informację dotyczącą działań Zarządu Kasy
w sierpniu 2020 roku.

Z

arząd Kasy podjął decyzję o wznowieniu posiedzeń Zarządu z zachowaniem środków ostrożności – posiedzenia odbywają się w formule mieszanej, stacjonarnie oraz przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
SIERPIEŃ 2020
W sierpniu posiedzenia Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
odbyły się cztery razy:
– 5 sierpnia,
– 11 sierpnia,
– 19 sierpnia,
– 25 sierpnia.
Zagadnienia, które były omawiane na
posiedzeniach Zarządu, dotyczyły oceny
bieżącej sytuacji Kasy, opracowania
i wprowadzenia stosownych procedur
bezpieczeństwa związanych z zapewnieniem ciągłości działania placówek
oraz stałego dostępu naszych Członków
do swoich środków finansowych oraz
wdrożenia w Kasie możliwości świadczenia usług za pośrednictwem kanałów zdalnych, dzięki czemu oferta Kasy
poszerzyła się o możliwość wystąpienia
o kredyt czy założenia lokaty bez konieczności wizyty w placówce Kasy.
Kasa Stefczyka zachęca również do rezygnacji z papierowych wyciągów i przejście na ich elektroniczną wersję. Zmiany
można dokonać w wybrany przez siebie
sposób:
○○ online – za pomocą bankowości
elektronicznej,
○○ osobiście – w placówce.
Miesięczne zestawienie można otrzymywać na swoją pocztę e-mail, a dodatkowo pobierać je w bankowości elektronicznej. Wyciąg elektroniczny to przede
wszystkim bezpieczeństwo – nikt oprócz
odbiorcy nie ma do niego dostępu, nie

INFOLINIA 801 600 100

przechodzi tak jak list papierowy „z rąk
do rąk”, co w czasie pandemii nabiera
jeszcze większego znaczenia.
Rezygnacja z wyciągów papierowych to
także:
○○ oszczędność czasu – wyciąg elektroniczny otrzymujemy szybciej;
○○ pewność i wygoda – wyciąg trafia prosto na wskazany adres e-mail lub jest
dostępny w bankowości elektronicznej;
○○ porządek – dokumenty możemy przechowywać „wirtualnie”, w jednym
miejscu, nie zagubią się;
○○ ekologia – wspólnie dbamy o przyrodę..
1. Omówienie bieżących spraw, w szczególności dotyczących:
a) działań marketingowych i inicjatyw
z zakresu działalności społecznej
i oświatowo-kulturalnej oraz współdziałania w tym celu z organizacjami
społecznymi, np. dofinansowanie
przez Fundację Stefczyka:
○○ wsparcie działalności statutowej Fundacji Marcina Gortata MG13 w zakresie
pomocy społecznej i działalności charytatywnej oraz dobroczynnej;
○○ wsparcie Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Sopot poprzez pomoc
w zorganizowaniu opieki medycznej
i socjalnej dla byłych żołnierzy Armii
Krajowej i ich rodzin;
○○ wsparcie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
oddział dzielnicowy Warszawa Mokotów (TPD) poprzez zakup laptopów do
dziennej świetlicy.
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia karty, parametrów oraz formuły
produktu:

○○ Lokata Specjalna terminowa,
○○ e-Lokata Specjalna terminowa,
○○ Lokata Witaj w Kasie,
○○ e-lokata nieodnawialna,
○○ Lokata terminowa nieodnawialna;
DDzmiany wysokości oprocentowania pożyczek/kredytów aktywnych
z oprocentowaniem opartym o stawkę
WIBOR 6M;
DDzmiany Tabeli Prowizji i Opłat dla rachunków bieżących dla fundacji;
DDzmiany Tabeli Prowizji i Opłat dla rachunków bieżących dla podmiotów
instytucjonalnych;
DDzmiany Tabeli Prowizji i Opłat dla
pożyczek i kredytów dla podmiotów
instytucjonalnych;
DDlikwidacji placówki w Poznaniu przy
ul. Matejki 1;
DDzatwierdzenia dokumentacji i procedur
regulujących pracę w Kasie Stefczyka:
zmiany w składzie Zespołu Opiniowana
Zmian do systemów informatycznych.
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Zmień wyciąg papierowy
na elektroniczny. To proste!
• Miesięczne zestawienie otrzymujesz szybko
• Masz stały dostęp do swoich dokumentów
• Wyciąg możesz otrzymywać
na pocztę e-mail oraz pobierać go
w bankowości elektronicznej

Zadbaj o swoje zdrowie
i bezpieczeństwo.
Do wyciągów elektronicznych
dostęp masz tylko Ty
i nie dostaną się one
w niepowołane ręce.
Zamów wyciąg elektroniczny:
• online – na kasasefczyka.pl
• przez telefon – dzwoniąc
na infolinię lub bezpośrednio
do placówki (koszt wg taryfy
operatora)
• osobiście – w placówce

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

OFERTA

Oferta Kasy Stefczyka

bez wychodzenia z domu

FOT. 123RF.COM

Kasa Stefczyka jako instytucja przyjazna Klientom systematycznie pracuje nad
zwiększeniem dostępu do produktów przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo
środków Członków Kasy. Wprowadziła szereg ułatwień, dzięki którym jej Klienci mogą
wygodnie i – co najważniejsze – bezpiecznie korzystać z oferowanych usług.

T

eraz dzięki nowym rozwiązaniom coraz
więcej spraw związanych z finansami
Klienci będą mogli załatwiać zdalnie, bez
wychodzenia z domu. Mają do dyspozycji
aplikację mobilną „Kasa Stefczyka” na urządzenia z systemem Android oraz IOS. To proste w obsłudze narzędzie pozwala m.in. na
logowanie nie tylko przy pomocy PIN-u, ale
także odcisku palca, co znacznie podwyższa
standard bezpieczeństwa. Klienci Kasy mogą
także korzystać z bankowości elektronicznej, umożliwiającej m.in. szybki dostęp do
rachunku płatniczego, podgląd salda pożyczkowego czy założenie wybranej lokaty.
Kasa Stefczyka rozszerzyła także możliwość korzystania z oferty przez telefon. Członkowie Kasy mogą zadzwonić
pod numer naszej infolinii: 801 600 100
INFOLINIA 801 600 100

(koszt połączenia wg taryfy operatora)
i tą drogą założyć usługę bankowości
elektronicznej oraz zamówić kartę płatniczą do posiadanego rachunku płatniczego, założyć lokatę lub złożyć wniosek
pożyczkowy.
Kompletna oferta Kasy Stefczyka jest
w dalszym ciągu dostępna w placówkach
Stefczyk Finanse, w których nadal obowiązuje podwyższony standard bezpieczeństwa
w związku z epidemią koronawirusa.
Szczegóły dotyczące możliwości korzystania z oferty Kasy Stefczyka zdalnie dostępne
są na stronie www.kasastefczyka.pl oraz
pod numerem infolinii 801 600 100 (koszt
połączenia wg taryfy operatora). Decyzja
kredytowa zależy od indywidualnej oceny
zdolności kredytowej.

Dzięki nowym rozwiązaniom
Członkowie Kasy Stefczyka
mogą teraz telefonicznie:
• założyć usługę bankowości
elektronicznej do posiadanego rachunku
płatniczego;
• zamówić kartę płatniczą;
• założyć lokatę;
• złożyć wniosek pożyczkowy oraz
zdalnie podpisać umowę pożyczkową,
która zostanie przesłana na adres
mailowy Członka Kasy. Tą drogą można
skorzystać z oferty pożyczkowej Kasy
Stefczyka nawet do 50 tys. zł.
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NAJTAŃSZY KREDYT
KONSOLIDACYJNY

wg rankingu www.17bankow.com

Pożyczka Fit

RRSO: 6,23%

zł
prowizji

Weź pożyczkę bez wychodzenia z domu!
• Zadzwoń do placówki lub pod nr 801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

• Złóż wniosek na www.kasastefczyka.pl

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. Pożyczkę bez wizyty w placówce mogą otrzymać Członkowie Kasy Stefczyka. Konto oznacza rachunek płatniczy. Pożyczka Fit to najtańszy
kredyt konsolidacyjny wg rankingu serwisu www.17bankow.com, stan na lipiec 2020 r.

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.

OFERTA

Jesienna Zaratka

FOT. 123RF.COM

Czas szybko umyka i zanim się obejrzeliśmy, mamy jesień. Krótsze i chłodniejsze dni sprawiają,
że teraz więcej czasu spędzamy w domu. Z łatwością dostrzegamy więc, że nasze najbliższe
otoczenie wymaga pewnych inwestycji. To najlepszy czas na modernizację mieszkania,
a pomocą będzie Pożyczka Zaratka (RRSO: 7,23%) w Kasie Stefczyka.

T

eraz, kiedy po wakacjach pozostały miłe
wspomnienia i dużo czasu spędzamy
w domu, możemy zabrać się za porządki
oraz remonty własnego gospodarstwa. Nie
zawsze jednak jesteśmy w stanie sfinansować naszych planów z bieżącego budżetu.
Nie oznacza to jednak, że znowu będziemy
musieli odłożyć zakup nowego sprzętu
kuchennego, telewizora, remont mieszkania lub chociażby zakup komputerów czy
tabletów dla najmłodszych. Większość Polaków nie zaczyna remontów bez wsparcia się
pożyczką, warto zatem i w tym przypadku
przemyśleć taką pomoc.
Pożyczka Zaratka w Kasie Stefczyka to
atrakcyjna możliwość wsparcia planów, nie
tylko związanych z remontem. Dostępne
kwoty w ramach tej oferty – 1000 zł, 2000 zł,
3000 zł lub 4000 zł − z pewnością pomogą
w realizacji każdego z jesiennych zamiarów.
Zaletą tej pożyczki jest to, że można łatwo
samodzielnie obliczyć wysokość miesięcznej
INFOLINIA 801 600 100

raty. Wynosi ona 25 zł za każdy pożyczony
1000 zł. Ponadto prowizja wynosi 0 zł, a okres
spłaty to 48 miesięcy.
Dodatkową korzyścią Pożyczki Zaratka
jest szybki czas jej otrzymania. Niepotrzebna jest nawet wizyta w placówce –
Członkowie Kasy Stefczyka mogą po prostu
zadzwonić na infolinię (801 600 100 − koszt
połączenia wg taryfy operatora) i tą drogą
złożyć wniosek pożyczkowy. W przypadku
pozytywnej weryfikacji środki z pożyczki
mogą być dostępne na rachunku płatniczym IKS nawet w dniu złożenia wniosku
pożyczkowego!
Pożyczka Zaratka dostępna dla Klientów
nieposiadających pożyczek lub kredytów
w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku.
Przykład reprezentatywny z dnia
10.04.2020 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 7%. Rzeczywista
roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%.
Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy,
47 miesięcznych rat równych: 23,95 zł oraz
ostatnia, 48. rata: 23,87 zł. Całkowita kwota do
zapłaty: 1149,52 zł, w tym odsetki: 149,52 zł.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej.

Atuty Pożyczki Zaratka:
• tylko 25 zł miesięcznej raty
za każdy pożyczony 1000 zł!
• 0 zł prowizji
• dowolny cel kredytowania
• szybka decyzja kredytowa –
wstępna informacja kredytowa
nawet w 15 minut
• możliwość ustalenia dnia spłaty
miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu
wynagrodzenia
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PUBLICYSTYKA

Dlaczego największym wygranym
pandemii koronawirusa w Europie
okażą się Niemcy

FOT. 123RF.COM

Gary Lineker mawiał, że futbol to taka gra, w której dwudziestu dwóch
facetów biega po boisku, a i tak zawsze wygrywają Niemcy. Parafrazując
jego zdanie, można powiedzieć, że koronawirus to taki mikrob, który
wywołał lockdown w całej Europie, ale wygrają na tym Niemcy. Dlaczego?

P

o pierwsze, niemiecka gospodarka w odróżnieniu od innych w Europie nie została w czasie pandemii całkowicie zamknięta.
Po drugie, Unia Europejska z powodu epidemii zawiesiła zakaz
pomocy publicznej dla firm prywatnych. Państwa zyskały więc możliwość finansowego wspierania przedsiębiorstw. Okazuje się, aż 56 proc.
środków pieniężnych uruchomionych na ten cel we wszystkich 27 krajach UE przypada tylko na jedno państwo – Niemcy.
Po trzecie, aż 225 miliardów euro zatwierdzonych w budżecie Unii
Europejskiej na lata 2021–2027 ma zostać przeznaczone na inwestycje w tzw. zieloną inżynierię, technologie energooszczędne, redukcję

Największymi przegranymi w strefie
euro okazały się Włochy. Gdyby nie
przyjęły wspólnej waluty i pozostały
przy lirze, to w latach 1999–2017
ich dochód narodowy wzrósłby
o dodatkowych 1,3 biliona (!) euro.
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zanieczyszczeń, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych itd. De
facto oznacza to zakup tzw. zielonych technologii, w których produkcji
najbardziej zaawansowane są Niemcy. Tak więc wspomniany strumień
pieniędzy w dużej części trafiał będzie w ostateczności do naszego
zachodniego sąsiada.
Po czwarte, nie zmieni się zasada funkcjonowania strefy euro, która
wzmacnia gospodarki silne, a uderza w słabe. Wystarczy wspomnieć,
że między rokiem 1991 a 1999 produkcja przemysłowa Włoch wzrosła
o 13 proc., podczas gdy niemiecka tylko o 3 proc. Później oba kraje przyjęły euro i od 2000 do 2018 roku ten sam wskaźnik wzrósł u Niemców
o 27 proc., natomiast u Włochów spadł aż o 17 proc.
Potwierdza to zeszłoroczny raport niemieckiego Centrum Polityki
Europejskiej. Wynika z niego, że największymi przegranymi w strefie
euro okazały się Włochy. Gdyby nie przyjęły wspólnej waluty i pozostały
przy lirze, to w latach 1999–2017 ich dochód narodowy wzrósłby o dodatkowych 1,3 biliona (!) euro. Oznacza to, że przeciętny obywatel tego kraju
zarobiłby w tym okresie więcej o 73,6 tysięcy euro. Największym wygranym okazał się natomiast Berlin. Dzięki wspólnej walucie przeciętny
Niemiec zarobił 23 tysięcy euro więcej, niż gdyby pozostał przy marce.
Gra toczy się więc dalej, ale wygrywają Niemcy.
GRZEGORZ GÓRNY
reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny
Źródło: wPolityce.pl
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Seniorze,
chroń swoje pieniądze

1. Jeśli ktokolwiek prosi Cię przez telefon o pożyczenie lub
wpłacenie na konto pieniędzy, poinformuj o tym kogoś
z bliskich lub zadzwoń pod numer 112.
2. Nigdy nie przekazuj obcemu swoich danych
i dokumentów.
3. Nie trzymaj oszczędności w domu! Bezpieczniejszym
rozwiązaniem jest założenie konta oszczędnościowego
lub lokaty, oprocentowanie stałe nawet 2,00% w skali
roku na lokacie na 60 miesięcy.

Dowiedz się, jak

nie dać się oszukać

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Konto oznacza rachunek płatniczy.

HISTORIA

Ostatni hetman
Polski Jagiellońskiej
Generał Anders nie miał złudzeń co do stosunku Sowietów do Polaków. Zbyt
dobrze poznał Rosję. Pozornie ugodowe stanowisko Stalina wynikało z klęsk
Rosjan w walce z Niemcami, a nie z ich dobrej woli. Dlatego generała nie
opuszczała myśl o jak najszybszym wyprowadzeniu rodaków z Imperium Zła.

W

ładysław Anders, podobnie jak większość oficerów polskich z jego
pokolenia, zaczynał karierę wojskową od służby u zaborcy. Urodził się 11 sierpnia 1892 r. w Błoniu, w okolicy Kutna. Jego ojcem był
Albert Anders, z zawodu agronom. Pochodził ze szlachty kurlandzkiej
z Inflant (głównie dzisiejsza Łotwa), która walczyła dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów od drugiej połowy XVI w. W 1561 r. ostatni wielki
mistrz istniejącego tu od XIII w. państwa zakonu kawalerów mieczowych, Gotthard Kettler złożył hołd królowi polskiemu Zygmuntowi
II Augustowi, by obronić się przed ekspansją moskiewską. Z części
ziem utworzono Księstwo Kurlandii i Semigalii pod zwierzchnictwem
Rzeczpospolitej, a reszta znalazła się w bezpośrednim władaniu Korony
i Litwy. Inflanty Polskie dobrze zintegrowały się w ciągu 211 lat z Rzeczpospolitą. Szlachta Inflant Polskich, pochodząca z niemieckich rodów
rycerskich, uległa gruntownej polonizacji, dostarczając szeregu zasłużonych Polsce rodów, w tym: Tyzenhauzów, Rejtanów, Denhoffów,
Romerów, Platerów, Manteufflów i wielu innych. Rody te mieszały się
z osiadającymi w Inflantach szlacheckimi rodzinami polskimi i litewskimi. Stąd pochodziła m.in. słynna przywódczyni powstańcza Emilia
Plater czy obrońca Wizny w 1939 r. Władysław Raginis. Przodkowie
Władysława Andersa brali udział w walkach powstańczych 1863 r.
Przez cały czas zaborów dominowały tu polskie wpływy kulturowe
i gospodarcze. W końcu XIX w. i na początku XX w. wyłoniła się z tej
społeczności silna polska inteligencja. Z tego środowiska pochodzili
m.in. Władysław Studnicki, Wanda Dynowska, Ferdynand Ossendowski, Grzegorz Fitelberg, Karol Bohdanowicz czy Tadeusz Manteuffel.
Późniejszy generał miał trzech braci. Karol, Jerzy i Tadeusz także zostali
żołnierzami zawodowymi Wojska Polskiego. Wszyscy czterej zostali
później Kawalerami Orderu Virtuti Militari.
Z armii carskiej do polskiej
Władysław edukację na poziomie średnim zakończył w Warszawie.
W 1911 r. wyjechał do Rygi, by tam studiować na politechnice. Działał
w polskiej Korporacji Akademickiej Arkonia. W 1913 r. został powołany
do armii carskiej i rozpoczął służbę w wojsku rosyjskim, w kawalerii.
Ukończył szkołę oficerów rezerwy. Po wybuchu I wojny światowej
walczył w stopniu porucznika w armii carskiej. Podczas wojny został
trzykrotnie ranny, za co odznaczono go Krzyżem Świętego Jerzego.
Następnie, w 1917 r., ukończył kurs Akademii Sztabu w Petersburgu, co
umożliwiło mu objęcie stanowiska szefa sztabu 7 Dywizji Piechoty. Po
utworzeniu I Korpusu Polskiego zgłosił się tam na ochotnika. Wkrótce
po tym sformował 1 Pułk Ułanów Krechowieckich. W latach 1917–18
był szefem sztabu 1 Dywizji Strzelców. W powojennej Ojczyźnie zgłosił się do Wojska Polskiego. Został szefem sztabu Armii Wielkopolskiej i walczył w powstaniu wielkopolskim ma przełomie 1918 i 1919 r.
W okresie wojny polsko-bolszewickiej był dowódcą 15 Pułku Ułanów
Poznańskich. W trakcie trwania działań bojowych żołnierze Andersa
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przebyli trudny szlak, wiodący m.in. przez Mińsk, Bobrujsk zdobyty
28 sierpnia 1919 r. i wreszcie okolice Iwachnowicz, gdzie 29 lipca został
ranny. Następnie żołnierze Andersa wzięli udział w pościgu za jednostkami bolszewickimi, zajmując m.in. ponownie Mińsk. 16 stycznia 1921 r.
pułk tryumfalnie wrócił do Poznania, znowu pod wodzą Andersa, który
do jednostki wrócił kilka miesięcy wcześniej. W październiku 1921 r.
został skierowany na studia w Ecole Superieure de Guerre w Paryżu,
które skończył dwa lata później. W Paryżu odbył również staż w jednostce frontowej. W 1924 r. wrócił do Polski i został dyrektorem nauk na
kursie dla wyższych dowódców w Warszawie. 1 grudnia 1924 r. otrzymał nominację do stopnia pułkownika. Rok później kierował ekipą
jeździecką, której odniosła zwycięstwo na zawodach w Nicei. W 1925 r.
został komendantem Warszawy, a w 1926 szefem sztabu w Generalnym
Inspektoracie Kawalerii. W trakcie zamachu majowego kierował siłami

Na początku 1942 r. prowadził
rozmowy o losach polskich
oficerów. Stalin stwierdził, że
uciekli z rosyjskiej niewoli do...
Mandżurii. Tymczasem
w 1943 r. Niemcy znaleźli groby
polskich oficerów w Katyniu.
rządowymi i opowiedział się przeciwko Józefowi Piłsudskiemu. Nie
zakończyło to jednak jego kariery wojskowej. W 1928 r. Piłsudski –
w uznaniu wojennych zasług Andersa, jego honorowej postawy w trudnych sytuacjach i pełnej odpowiedzialności za swoje czyny – mianował
go dowódcą Samodzielnej Brygady Kawalerii na Wołyniu. 1 stycznia
1934 r. Anders został awansowany do stopnia generała brygady.
W 1937 r. objął Nowogródzką Brygadę Kawalerii.
Zgodnie z interesem narodowym
Podczas kampanii wrześniowej najpierw dowodził Garnizonem
Baranowicze. 12 września objął dowództwo nad Grupą Operacyjną
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Zwycięzca niepożądany
19 sierpnia 1943 r. Anders został mianowany dowódcą 2 Korpusu Polskiego. Po przybyciu do Włoch jego korpus stoczył m.in. zwycięską
bitwę pod Monte Cassino (w maju 1944 r.), a następnie walczył pod
Ankoną, na linii Gotów i zdobył Bolonię. Anders coraz częściej przebywał w Londynie, gdzie mocno angażował się w wydarzenia polityczne. Stał się zdecydowanym przeciwnikiem polityki lansowanej
przez Stanisława Mikołajczyka, który dążył do porozumienia z ZSRS.
Krytykował przegranie sprawy Kresów Wschodnich przez polskich
dyplomatów. Zmianę na stanowisku premiera w listopadzie 1944 r.

W związku z przypadającą w tym roku 50. rocznicą śmierci
gen. Władysława Andersa Instytut Pamięci Narodowej
zorganizował na Zamku Królewskim w Warszawie konferencję
naukową. „Generał Władysław Anders to wybitny Polak,
żołnierz, polityk, człowiek głęboko zakorzeniony w kulturze.
Był zawsze w pierwszym szeregu zmagań o niepodległą
Polskę, i to nie tylko na polach bitew, był ostatnim hetmanem
Polski Jagiellońskiej” – podkreślił prezes IPN Jarosław Szarek
i dodał: „Generał do końca pozostał niekwestionowanym
autorytetem dla swoich żołnierzy, symbolem patriotyzmu
i nieprzejednanej postawy wobec sowieckiego imperium”.
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Generał Władysław Anders

przyjął z zadowoleniem. Od tej pory jego krytyka przeniosła się przede
wszystkim na sojuszników zachodnich. W 1945 r., po konferencji
jałtańskiej, doszło do dramatycznego spotkania między Andersem
a Winstonem Churchillem, premierem brytyjskim. Polak ostro krytykował ustalenia konferencji i wyraził myśl, iż lepiej by było, gdyby
w formowanym Rządzie Tymczasowym znaleźli się sami komuniści,
ponieważ wtedy świat dowiedziałby się o ich rzeczywistych intencjach. Churchill z kolei zaatakował Andersa za jego nieprzejednaną
postawę i stwierdził, że żołnierze 2 Korpusu Polskiego nie są mu już
potrzebni. Od 26 lutego do 21 czerwca 1945 r. Anders pełnił funkcję
Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora Polskich Sił Zbrojnych.
Powojenne władze, na fali komunistycznych prześladowań członków
polskiego podziemia i żołnierzy wracających z Zachodu, pozbawiły
gen. Andersa obywatelstwa polskiego, co zmusiło go do zamieszkania na stałe w Londynie. W międzyczasie sprawował jeszcze funkcje
wiceprezydenta RP na uchodźstwie i przewodniczącego Skarbu Narodowego. W 1954 r. wszedł w skład Rady Trzech, kolegialnego organu
zastępującego urząd prezydenta. Znaczenie polskiej emigracji politycznej stale spadało, co spowodowało, że każda z pełnionych funkcji miała znaczenie przede wszystkim symboliczne. 16 maja 1954 r.
Władysław Anders otrzymał awans do stopnia generała broni. Zmarł
12 maja 1970 r. w Londynie. Zgodnie z życzeniem został pochowany
u boku swoich żołnierzy na cmentarzu w Monte Cassino.
MACIEJ BOGDANOWICZ
REKLAMA NR 1822

Kawalerii. Stoczył bój pod Tomaszowem. 29 września, dwukrotnie
raniony w potyczce pod Samborem, dostał się do niewoli rosyjskiej.
Początkowo więziono go we Lwowie. W lutym 1940 r. został wywieziony do Moskwy, gdzie umieszczono go na Łubiance. Sowietom nie
udało się złamanie Andersa. Mimo wielokrotnie ponawianych ofert nie
zdecydował się na wstąpienie do Armii Czerwonej. 4 sierpnia 1941 r.,
na podstawie porozumienia polsko-sowieckiego, został zwolniony.
Układ Sikorski-Majski podpisany 30 lipca w Londynie przewidywał
także tworzenie polskich jednostek wojskowych na terenie Związku
Sowieckiego. W dniu zwolnienia mianowano Andersa naczelnym
dowódcą Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS. 11 sierpnia uzyskał stopień
generała dywizji i zaczął organizować polskie wojsko w Rosji. Do
punktów zbornych zgłaszali się nie tylko żołnierze, lecz także rzesze
wynędzniałej ludności cywilnej: młodzież, kobiety i dzieci. Generał
Anders i jego służby czynili nadludzkie wysiłki, by wszystkim tym
ludziom zapewnić opiekę lekarską, wyżywienie i dach nad głową. Na
początku 1942 r. generał prowadził również rozmowy o losach polskich oficerów aresztowanych w 1939 r. przez Sowietów. Stalin stwierdził, że polscy oficerowie uciekli z rosyjskiej niewoli do... Mandżurii.
Zagadka rozwiązała się dopiero w kwietniu 1943 r., gdy Niemcy znaleźli groby polskich oficerów na terenie Lasku Katyńskiego. Z powodu
braku wsparcia dla tworzenia polskiej armii ze strony Sowietów
Anders zdecydował się wiosną 1942 r. na ewakuację swoich wojsk do
Iranu, zależnego wówczas od Wielkiej Brytanii. Ewakuacja odbyła się
w dwóch rzutach w marcu i sierpniu 1942 r. Objęła 115 tysięcy obywateli polskich, w tym 72 tysiące żołnierzy. Decyzję o drugim rzucie
ewakuacji generał podjął samodzielnie, wcześniej napotkawszy opór
zarówno ze strony władz angielskich, jak i rządu polskiego w Londynie. Anglicy argumentowali brak zgody niemożnością przyjęcia tak
wielkiej liczby uchodźców, zaś rząd polski uważał, że nasze wojsko
powinno walczyć u boku Armii Czerwonej przeciwko Niemcom. We
wspomnieniach generał tak skomentował: „Musiałem podjąć taką
decyzję wbrew rozkazom z Londynu. [...] Pozostanie w Rosji było niezgodne z polskim interesem narodowym. Podjąłem tę decyzję i Bóg
mi świadkiem, że była to decyzja słuszna”. Podczas inspekcji Armii
Polskiej w Iraku w 1943 r. generał Władysław Sikorski przyznał, że
wyjście wojsk z Rosji było konieczne. 12 września 1942 r. Anders objął
dowodzenie Armią Polską na Wschodzie.

FOT. BIBLIOTEKA NARODOWA
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4 października 1582 – wprowadzenie w Polsce kalendarza gregoriańskiego. Papież Grzegorz XIII
powołał specjalną grupę i zlecił jej
opracowanie kalendarza gregoriańskiego, który jest używany do czasów
współczesnych. W skład tej komisji weszli jezuita Christoph Clavius
i kardynał Guglielmo Sirleto. Komisja
rozpatrywała projekt kalendarza autorstwa lekarza Luigiego Lilio. W 1582
Grzegorz XIII wprowadził zmianę
w kalendarzu, w wyniku której bezpośrednio po 4 października nastąpił
15 października. W ten sposób weszła
w życie reforma kalendarza. Celem
wprowadzonych zmian było zgranie
roku kalendarzowego z rokiem zwrotnikowym. Obowiązujący od 45 r. p.n.e.
kalendarz juliański powodował, że pojawiała się między nimi rozbieżność
jednego dnia na 128 lat. Kumulujący
się z upływem czasu błąd stanowił
duży problem przy wyznaczaniu daty
Świąt Wielkanocnych. Różnicę usunięto poprzez wykreślenie dziesięciu
dni z 1582 roku. Aby w przyszłości
uniknąć podobnej sytuacji, określono,
że przestępne będą – jak dotychczas –
lata podzielne przez 4, jednak nie te,
które dzielą się przez 100 – z wyjątkiem lat podzielnych przez 400, które
przestępne będą. Dzięki wprowadzeniu tej zasady pory roku przestały się
przesuwać względem dat kalendarzowych. Najszybciej reformę kalendarza wprowadziły kraje katolickie,
w tym Polska, później protestanckie,
np. Wielka Brytania w 1752, w dalszej
kolejności kraje prawosławne. Z tego
powodu Święto Rewolucji Październikowej obchodzono 7 listopada – zmianę kalendarza Rosja przyjęła dopiero
w 1918, choć w liturgii prawosławnej
nadal obowiązuje kalendarz juliański.
Ostatnim krajem, który wprowadził
kalendarz gregoriański, była Turcja
(1927).
Źródło: muzhp.pl/EZ/wikipedia.org
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6 października 1882 – urodził się
Karol Szymanowski, polski kompozytor, pianista, pedagog i pisarz.
Wraz z Grzegorzem Fitelbergiem,
Ludomirem Różyckim i Apolinarym
Szelutą należał do grupy kompozytorów Młodej Polski. Obok Fryderyka
Chopina uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Urodził się w Tymoszówce na
Ukrainie. Tam też, w domu rodzinnym, rozpoczął edukację muzyczną,
którą kontynuował podczas pobytu
w Berlinie i w czasie licznych podróży
po Europie. Jako przedstawiciel nurtu
Młodej Polski wypracował swój własny
charakterystyczny styl i stał się jednym z najwybitniejszych przedstawicieli modernizmu. W swojej twórczości
łączył otwartość na świat z głębokim
poczuciem zakorzenienia w tradycji
narodowej, co zadecydowało o bogactwie jego muzyki. Jego dzieła znalazły uznanie przede wszystkim wśród
młodego pokolenia kompozytorów,
dla których stał się przewodnikiem
i wychowawcą, gdy pełnił funkcję
pierwszego rektora Warszawskiego
Konserwatorium Muzycznego.
Bardzo istotny wpływ na twórczość
Szymanowskiego wywarła muzyka
ludowa. Wpływ folkloru polskiego
widać w takich dziełach, jak: balet
„Harnasie”, „Stabat Mater” czy „Pieśni kurpiowskie”. Jak pisał Stefan Kisielewski, Szymanowskiemu udało się
osiągnąć cel swojej pracy kompozytorskiej – „styl narodowy, a zarazem uniwersalny”, w którym ludowa tradycja
współgra z osiągnięciami współczesnej sztuki. W 1930 cierpiący na gruźlicę Szymanowski na stałe zamieszkał
w wynajmowanej willi „Atma” w Zakopanem (obecnie Oddział Muzeum
Narodowego w Krakowie). Kompozytor zmarł 29 marca 1937 w Lozannie,
został pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce, w Krakowie.
Źródło: muzhp.pl/EZ/ wikipedia.org

FOT. OŚRODEK DOKUMENTACJI
I BADAŃ KORCZAKIANUM
W WARSZAWIE

FOT. KOLEKCJA GEORGE’A
GRANTHAMA BAINA
(BIBLIOTEKA KONGRESU)

FOT. DOMENA PUBLICZNA

Kalendarium – październik

7 października 1912 – otwarcie
Domu Sierot w Warszawie; sierociniec dla dzieci żydowskich działał
w latach 1912–1942. Warszawski
Dom Sierot powstał z inicjatywy Towarzystwa „Pomoc dla Sierot”, kierowanego przez Janusza Korczaka.
Mocno zaangażowany w działalność
pedagogiczną, mający już w swoim
dorobku twórczość literacką i publicystyczną, Korczak pełnił wówczas
funkcję lekarza w szpitalu dziecięcym.
Towarzystwo, powstałe początkowo
w celu niesienia pomocy materialnej
sierotom oraz ubogim dzieciom, wraz
z napływem funduszy otrzymało prawo zakładania ochronek, jadłodajni
oraz placówek oświatowych. W 1906
podjęto decyzję o budowie własnego
domu dla osieroconych dzieci. Prócz
Korczaka w powstanie placówki była
zaangażowana Stefania Wilczyńska.
W 1910 Towarzystwo nabyło plac przy
Krochmalnej 92. Rok później położono
kamień węgielny pod budynek zaprojektowany przez znanego architekta
Henryka Stifelmana. Schronienie
w placówce odnalazły nie tylko sieroty, lecz także dzieci z rodzin wielodzietnych. Na stałe w Domu Sierot mieszkali
także Wilczyńska i Korczak (do 1933),
który stosował nowatorskie metody
wychowawcze, a także dbał o przyjazne stosunki pensjonariuszy Domu
z okolicznymi mieszkańcami miasta.
W czasie wojny Dom Sierot, w którym w większości przebywały dzieci
żydowskie, znalazł się poza obrębem
getta. Władze okupacyjne przeniosły
placówkę na Chłodną 33, a następnie
Śliską 9. Tragiczny koniec Domu Sierot nastąpił 5 lub 6 sierpnia 1942, gdy
dzieci wraz z Korczakiem i Wilczyńską
zaprowadzono na Umschlagplatz i wywieziono do obozu zagłady w Treblince.
Źródło: muzhp.pl/ŁK
Na zdjęciu: Janusz Korczak wraz
z dziećmi z prowadzonego przez siebie
sierocińca w 1938 r.
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Do śpiewu trzeba
mieć serce

„Uważam, że śpiew jest dla ludzi inteligentnych, a nieszczęście w tym, że wszyscy
chcą śpiewać. Śpiewanie to jest najpiękniejsza, najszlachetniejsza muzyka na świecie.
I dlatego trzeba mieć do tego serce, duszę, rozum, wyczucie, talent... Śpiewacy kończą
szkoły: magister basu, docent tenoru, a na scenie stoi baran...”. Tak Bernard Ładysz
opowiadał o swoim umiłowaniu sztuki wokalnej muzykologowi Wacławowi Pankowi.

M

istrz był już na emeryturze, ale nadal cieszył się zdrowiem i kipiał
energią. Jednak nawet „kresowym żubrom”, jak czasami w starej
Polsce nazywało się mieszkańców dzisiejszej Litwy i Białorusi, zegar
życia w końcu wybija ostatnie kuranty. Bernard Ładysz zmarł dzień po
swoich 98. urodzinach, 25 lipca 2020 r. w Warszawie. Przyszły wielki
śpiewak operowy przyszedł na świat 24 lipca 1922 r. w Wilnie. „Jestem
z rocznika 1922, chyba najgorszego z możliwych. Niemal wszystko, co
zaczynaliśmy w życiu, bywało brutalnie przerywane. Człowiek musiał
się nieustannie dostosowywać albo wręcz zaczynać od nowa” – przyznał w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Pomimo tego do końca życia
tęsknił za wileńską młodością. W domu wszyscy śpiewali, by wyrazić

Bernard Ładysz został zaproszony
przez światowy koncern
fonograficzny Columbia
do nagrania opery „Łucja
z Lammermooru”, jako partner
wielkiej Marii Callas. Był pierwszym
polskim śpiewakiem, którego ten
koncern potraktował jak gwiazdę.
po prostu radość życia czy bycia razem w różnych chwilach. Na rok
przed śmiercią, w wywiadzie dla „Kuriera Wileńskiego”, stwierdził:
„To jest dla mnie miasto «jedyne na świecie». Chociaż zwiedziłem
wszystkie kontynenty, to Wilno jest tym miejscem, do którego zawsze
wracam sercem. Trudno mi przywołać konkretne wspomnienia, bo
po pierwsze jest ich mnóstwo, a i pamięć nie ta… Ale nie da się opisać
słowami sentymentu, z jakim o nim myślę”.
Płakaliśmy nad polskim losem
Kiedy wybuchła wojna, miał 17 lat. Działał w wileńskim obwodzie
Armii Krajowej w stopniu sierżanta. Po akcji „Burza” w 1944 r. został
schwytany przez NKWD i wcielony do 361. pułku zapasowego Armii
Czerwonej w Kałudze. W rzeczywistości był to obóz dla Polaków, którzy odmówili złożenia radzieckiej przysięgi wojskowej. Pracował przy
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wyrębie lasu. „Gdy wybuchła wojna, wstąpiłem do Armii Krajowej.
A potem do Wilna wkroczyły wojska radzieckie. W 1944 r. w Wilnie
kilka tysięcy mężczyzn przeszło przeszkolenie do służby wojskowej.
Mieliśmy zostać wysłani na front, odbijać Warszawę. Postawiono nam
jeden warunek: musieliśmy złożyć przysięgę Związkowi Radzieckiemu. Na to się nie zgodziliśmy. Za karę wywieziono nas na Syberię. Mróz był straszliwy, głodzono nas, pracowaliśmy w nieludzkich
warunkach. Bardzo wtedy podupadłem na zdrowiu” – wspominał po
latach Ładysz.
Po wojnie drugim miastem Bernarda Ładysza stała się Warszawa.
W jednym z wywiadów mówił: „Wjechaliśmy do miasta gruzów. I ono
nas przyjęło, bo byliśmy partyzantami i wróciliśmy stamtąd. Ta biedna
Warszawa oddała nam serce. Oddała 20-metrowy pokój dwudziestu
osobom, chociaż miejsca było tylko dla czterech. Pamiętam: siedzieliśmy w kawiarni i gdy zaczęliśmy śpiewać, ludzie płakali. Płakaliśmy
wspólnie nad polskim losem. Dlatego kocham Warszawę”.
Nie będę zarabiać u Niemców
Do Polski wrócił w 1947 r. Wcześniej jeszcze jego rodzice opuścili
Wilno, ale ojciec zmarł, gdy tylko wysiedli z repatriacyjnego pociągu.
Ich skromny dobytek został rozkradziony, gdy matka załatwiała formalności pogrzebowe. Bernard zaczął chwytać się różnych zajęć, dlatego na zajęcia w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej
mógł uczęszczać dopiero po pracy. Jego talent został jednak szybko
dostrzeżony. W 1950 r. zdobył angaż do Opery Warszawskiej. Wielka
kariera otworzyła sie przed nim po sześciu latach, kiedy brawurowo
wygrał konkurs wokalny w Vercelli. Dało mu to później możliwość
występów we Włoszech z artystami tej miary co Victoria de los
Angeles, Antonietta Stella, Anita Cerquetti czy Tullio Serafin. Włosi
zachwycili się fenomenalnym basem z Polski i Bernard Ładysz niemal
natychmiast otrzymał propozycję angażu ze słynnej mediolańskiej
La Scali. Na początek miał pojechać z tym zespołem na tournée do
RFN, zaśpiewać też kilka premier w Palermo, a potem wystąpić w La
Scali. Zrealizował tylko część planu – zaangażował się do serii występów w Teatro Massimo w Palermo. Po latach przyznał, że przeżycia
wojenne spowodowały u niego niechęć do „zarabiania u Niemców”,
a we Włoszech nie miał zamiaru płacić dłużej obowiązkowej daniny
na tamtejsze związki zawodowe. Wolał śpiewać u siebie, w kraju. Tu
miał swoją publiczność oraz matkę, która była dla niego najważniejszą
osobą i najważniejszym krytykiem, a ona nie wyobrażała sobie życia
poza Polską. Władze nie bardzo doceniły ten wybór artysty, bowiem
przez kolejne dwa lata nie dostawał paszportu, kiedy pojawiały się
kolejne propozycje zagraniczne. Po latach Ładysz dowiedział się, że
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Zawsze swoją drogą
Zdobył wiele nagród i odznaczeń – wśród nich m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal Zasłużony
Kulturze Gloria Artis i Złotego Fryderyka. Pod koniec życia podsumował: „Cieszę się z nich wszystkich, trzymam ładnie wyeksponowane w kredensie. Wiadomo, że jedne zostały przyznane szczerze,
inne – «bo tak wypadało». Ale każda z nich na swój sposób jest dla
mnie wartościowa”.
W 2008 r. Ładysz został doktorem Honoris Causa Akademii
Muzycznej w Warszawie (dawnej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). „Bernard
Ładysz zawsze podążał swoją drogą – i w życiu, i w sztuce. Nie kłaniał
się nikomu i nie zabiegał o przychylność. Nie musiał, był w śpiewie
nieprzeciętny. Dostarczał zawsze niezapomnianych przeżyć i wzruszeń, jakie przynosi tylko wielka sztuka na najwyższym poziomie
doskonałości artystycznej” – uzasadnił ówczesny rektor Akademii,
prof. Stanisław Moryto.
Z racji wieku od wielu lat nie występował, coraz rzadziej też pojawiał się publicznie. Ostatnie wielkie święto Opera Narodowa urządziła mu z okazji 90. urodzin. Podczas tej gali przypomniano fragment
jego najważniejszej roli – scenę śmierci Borysa Godunowa. Nie był
jednak żadną rozkapryszoną gwiazdą. Własnoręcznie rozbudował
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Bernard Ładysz z żoną Leokadią Rymkiewicz po przedstawieniu „Borys
Godunow”, 1972 r.

wymarzony drewniany dom pod Warszawą. W. Pankowi wyjaśnił: „Ja
buduję dom, kopię grzędy, piłuję drzewo, piję z panem wódkę, ot, to
jest moja budowa. Cały ten dom, który pan widzi, ogród – to wszystko
przeze mnie zrobione. A wieczorem przedstawienie lub koncert. Może
pan nie uwierzy, bo wielki artysta pije herbatę, leży przed spektaklem, odpoczywa i koncentruje się. Ja nie leżę. Prosto po robocie idę
pośpiewać. Natura i prawda. A jakbym cały dzień leżał z szalikiem na
głowie i herbatką płukał usta, to wieczorem byłbym kłamał ze sceny.
Ja nie jestem jakiś wielki artysta, tylko normalny człowiek, którego
Bozia obdarzyła głosem i – na całe szczęście – dała trochę serca...”.
Jednocześnie nie pozostawał głuchy na wielkie tragedie narodowe.
W 2010 r., po katastrofie smoleńskiej, wszedł w skład Społecznego
Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na urząd
prezydenta RP.
Pogrzeb wybitnego śpiewaka odbył się 5 sierpnia 2020 r. na warszawskich Powązkach. Wcześniej mszy żałobnej przewodniczył biskup
polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek. Po nabożeństwie
nastąpiło odprowadzenie zmarłego na Cmentarz Wojskowy, gdzie
spoczął w Alei Zasłużonych. Ostatnie pożegnanie Ładysza miało
charakter państwowy – odczytano listy od prezydenta Rzeczpospolitej oraz wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. „Bernard
Ładysz swoimi kreacjami pobudzał do refleksji nad człowiekiem
i światem, czemu sprzyja tylko sztuka płynąca z głębi serca. I taką
właśnie najczystszą sztuką dzielił się z nami przez całe życie” – napisał
prezydent Andrzej Duda.
MACIEJ BOGDANOWICZ
REKLAMA NR 1822

Jako nadwyżkę mogę dać w mordę
Po powrocie do Polski m.in. należał do solistów współpracujących
z Krzysztofem Pendereckim. Brał udział w słynnym prawykonaniu
jego „Pasji według św. Łukasza” w Münster w 1965 r. i w prapremierze opery „Diabły z Loudun” cztery lata później. Chętnie śpiewał
też pieśni żołnierskie i popularne piosenki, często w duecie z żoną
Leokadią Rymkiewicz, drugą najważniejszą kobietą jego życia. Nie
unikał też musicalu – zagrał Tewiego Mleczarza w pierwszym w Polsce
wystawieniu „Skrzypka na dachu”. Do historii przeszły jednak przede
wszystkim jego wielkie kreacje operowe. Był niezrównanym Skołubą
(„Aria z kurantem”) w „Strasznym dworze” Moniuszki, fenomenalnym Filipem II i Wielkim Inkwizytorem w „Don Carlosie” Verdiego
i oczywiście jednym z najlepszych na świecie Borysem Godunowem.
Do występu w operze Musorgskiego został zaproszony przez Teatr
Bolszoj w Moskwie, który niechętnie powierza tę rolę basom spoza
Rosji. Natomiast z jego zdolności aktorskich korzystał także film polski. Zagrał w „Ziemi obiecanej” Wajdy, gdzie pojawił się jako rosyjski
kupiec. Większe role stworzył w „Znachorze” Hoffmana (młynarz Prokop), w „Lalce” Hasa (Suzin) czy we współczesnym filmie „Karate po
polsku” Wójcika (proboszcz). Zagrał też Lirnika w „Ogniem i mieczem”
Hoffmana. W kontynuowaniu w szerszym zakresie kariery międzynarodowej przeszkodziło artyście PRL-owskie „równanie do poziomu”.
Ładysz dostał zaproszenie na przesłuchania przed angażem do Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Poszedł więc do dyrektora warszawskiej opery z prośbą o pozwolenie na wyjazd za ocean. Odpowiedź
była krótka: „Mieszkanie pan dostał? Tysiąc złotych za przedstawienie
pan dostał? To wystarczy”. Rozwścieczony Ładysz odparł: „A ja, jako
nadwyżkę, mogę panu dać w mordę”. Nie wyjechał, a drugiego zaproszenia z USA już nie było.

FOT. EDWARD HARTWIG/NAC

przyczyną była jego... dobroduszność. Otóż polski konsul w Mediolanie poprosił go, aby zawiózł do kraju dwie opony samochodowe.
Niestety w ten sposób przyczynił się nieświadomie do przemytu
w oponach dziesięciu kilogramów złota. Znalazł się pod dyskretną
obserwacją służb, a jego podania paszportowe otrzymywały wykrętne
odpowiedzi. W końcu, w 1959 r. pozwolono mu na wyjazd. Został
zaproszony przez światowy koncern fonograficzny Columbia do
nagrania opery „Łucja z Lammermooru”, jako partner wielkiej Marii
Callas. Ta sama wytwórnia wydała wkrótce potem jego solową płytę.
Był pierwszym polskim śpiewakiem, którego ten koncern potraktował
jak gwiazdę.
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Zyskaj nawet

150 zł!

Kupujesz, płacisz i zgarniasz
nawet 150 zł co miesiąc.
Sprawdź szczegóły!

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.

AKTUALNOŚCI

Targi Małych Biznesmenów
Jeśli nauczymy dzieci dawać drugie życie przedmiotom, to wyrosną z nich zaradni
ludzie troszczący się o środowisko. Jednocześnie nauczą się oszczędzać. Taka idea
przyświecała organizatorom Targów Małych Biznesmenów. Pomysł wsparła placówka
Kasy Stefczyka mieszcząca się przy ul. Krakowskiej 7 w Opolu.

W

ychowanie ma duży wpływ na postawy ludzi w dorosłym życiu.
To prawda znana nie od dzisiaj. Wartości, które dzieci sobie przyswoją, umiejętności, których nabędą, wszystko to będzie procentować
w przyszłości.
Znakiem rozpoznawczym naszych czasów jest marnotrawstwo, które
skutkuje coraz większym zanieczyszczaniem naszej planety. Ubrania,
z których dzieci wyrosły lub które się nam znudziły, trafiają na śmietnik, tak samo zabawki, książki, niemodne już meble, popsute sprzęty
AGD, które od lat produkowane są w ten sposób, by nie opłacało się ich
naprawiać. Wyrzucamy nawet jedzenie. Według danych Organizacji
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ludzkość
marnuje rocznie 1,3 miliarda ton żywności, czyli 1/3 wyprodukowanej
żywności. Jednocześnie niemal miliard ludzi na świecie głoduje.
Bezrefleksyjnie wynosząc zdatne jeszcze do użytku rzeczy do
śmietnika, zaśmiecamy Ziemię, marnujemy m.in. cenną wodę (która
została zużyta na przykład do wyhodowania bawełny, z której powstała
sukienka), ale również marnujemy pieniądze. Stwierdzenie, że zarobione pieniądze wyrzucamy na śmietnik, nie będzie przesadą.

Żeby pokazać dzieciom, że można postępować inaczej i na dodatek na
tym zarobić, zorganizowano Targi Małych Biznesmenów w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Zadaniem dzieci było przejrzenie swoich rzeczy, wybranie tych, z którymi gotowi były się rozstać,
i przyniesienie ich na targi. Zadaniem rodziców było zarejestrowanie
swojego dziecka jako wystawcy i zarezerwowanie stanowiska. Udział
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w targach był bezpłatny (zarówno dla wystawców, jak i dla kupujących),
a dla uczestników przygotowano niespodzianki, zabawy i konkursy
z nagrodami.
„Bycie eko pozwala nam nie tylko troszczyć się o środowisko, ale
i znacznie zaoszczędzić. Bezgotówkowe wymiany czy sprzedaż zbędnych przedmiotów z drugiej ręki, oprócz przedłużania życia używanym
rzeczom, pozwalają odetchnąć domowemu budżetowi. Zakład Komunalny w Opolu i miasto Opole aktywnie działają na polu ekologicznym
i prowadzą edukację najmłodszych mieszkańców miasta. Kolejnym
pomysłem na ich zaangażowanie są Targi Młodych Biznesmenów. […]
Zamiast wyrzucać chcemy nauczyć dzieci, że można dać rzeczom drugie
życie, że niechcianą rzecz w dobrym stanie można wymienić na coś
zupełnie innego” – zachęcali organizatorzy.
Nauka przedsiębiorczości i zachowań ekologicznych jest ważna również dla Kasy Stefczyka i jej pracowników, dlatego opolska placówka
wsparła te wyjątkowe targi. Jej pracownicy otrzymali od Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu i Centrum Wystawienniczo-Kongresowego
w Opolu bardzo miłe podziękowania:
„W imieniu ponad 120 małych biznesmenów i wszystkich odwiedzających dziękujemy Państwu za wsparcie Targów Małych Biznesmenów.
Dzieci przygotowały ponad 80 stoisk i ucząc się przedsiębiorczości,
mogły dać drugie życie przedmiotom, których już nie używają czy też
są im niepotrzebne. Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu mogliśmy
zorganizować pierwszą edycję wydarzenia i przygotować wiele upominków dla uczestników, które dostarczyły im wiele radości”.
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Oferta promocyjna

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

Waldemar Kotowski

Podstawy
przedsiębiorczości
Podręcznik dla szkół
ponadpodstawowych
Podręcznik przeznaczony dla uczniów
liceów ogólnokształcących, techników
i szkół branżowych I stopnia
Numer dopuszczenia/numer ewidencyjny
w wykazie MEN: 1064/2019

ZŁ
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przedsiębiorczości. Uwzględnia również
doświadczenia Stowarzyszenia Krzewienia
Edukacji Finansowej, które propaguje edukację finansową w sposób praktyczny. Jest też
kompendium podstawowej wiedzy z zakresu
ekonomii i finansów, do której można sięgnąć nie tylko na lekcjach przedsiębiorczości.
Zawiera liczne, ciekawe ćwiczenia sprawdzające
wiedzę. Podręcznik wyróżnia atrakcyjna forma
i szata graficzna.
Więcej informacji: www.skef.pl
Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza
dostępnego na stronie www.skef.pl (zakładka publikacje > podręczniki na sprzedaż), mailowo na adres: odfik-bialapodlaska@skef.pl
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 83 411 10 47.
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odręcznik przeznaczony do realizacji zajęć
szkolnych przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia
jest zgodny z podstawą programową i wpisany
do wykazu podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nr 1064/2019.
Autorem podręcznika jest Waldemar Kotowski – praktyk, ceniony nauczyciel, profesor oświaty,
dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego
w Gdańsku, opiekun laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Finansowej i Olimpiady
Przedsiębiorczości.
Podręcznik jest przyjazny dla uczniów i nauczycieli. W sposób
praktyczny i czytelny prezentuje zagadnienia omawiane na lekcjach
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AKTUALNOŚCI

W salach koncertowych,
w świątyniach i online

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zorganizował już po raz 23.
Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2020.
Przedsięwzięcie dofinansowała Fundacja Stefczyka.
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festiwalu. – To on sprawił, że
świątynie zaczęły rozbrzmiewać
muzyką. Był też naszym sponsorem, dobrym duchem festiwalu
oraz melomanem, bo przecież
wielokrotnie gościł na naszych
koncertach i z przyjemnością słuchał muzyki – ten koncert to nasz
hołd dla księdza biskupa!
Koncerty wokalno-organowe pt. „Matce Bożej Anielskiej” uświetniły msze święte
w kościołach parafialnych
w Jedwabnem i w Stawiskach
i zakończyły tegoroczną edycję
Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża.
W tym roku wystąpiło ponad
15 wykonawców, między innymi:
Anna Kinga Osior, Jacek Szymański, Dariusz Wójcik, Rafał Lewandowski, Katarzyna Olszewska,
Agnieszka Żemek-Pawczyńska,
Artur Pawelczyk, Tomek Swajda,
Grzegorz Sekmistrz, Jerzy Kukla,
Mateusz Rzewuski, Marlena
Borowska. Ich znakomite występy
obejrzało ponad 5000 widzów.

FOT. WIESŁAW WIŚNIEWSKI

owagę i rangę festiwalu przypieczętowały
patronaty, które objęli: Ksiądz Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, Marszałek Województwa Podlaskiego – Artur Kosicki, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, Starosta
Łomżyński – Lech Marek Szabłowski oraz Prezydent Miasta Łomża – Mariusz Chrzanowski.
Festiwal połączył operę z muzyką instrumentalną, oratoryjną i pieśnią patriotyczną,
zaspokajając przy tym najbardziej wyszukane
gusty muzyczne słuchaczy. Dodatkowym atutem tego artystycznego przedsięwzięcia była
różnorodność miejsc koncertów, które organizatorzy dostosowali do obecnej sytuacji
epidemicznej, oraz transmisja online, tak aby
zapewnić dostęp wszystkim chętnym.
27. edycję festiwalu zainaugurował koncert
„Najchętniej grał na bramce”, poświęcony
św. Janowi Pawłowi II. Słuchacze zgromadzeni
w salonie Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz
słuchający koncertu online usłyszeli ulubione
pieśni i piosenki papieża Polaka („Barka”,
„Góralu, czy ci nie żal” i inne), które dopełniły
fragmenty jego tekstów i wspomnienia dotyczące jego pontyfikatu.
Od lat podczas festiwalu Drozdowo –
Łomża można wysłuchać koncertów organowych. W tym roku miały miejsce dwa takie
koncerty pt. „Od Bacha do współczesności”,
wzbogacone o utwory wokalno-organowe.
Wybrzmiały w katedrze oraz kościele pw.
Krzyża Świętego w Łomży.
Nieco inny charakter miał koncert online
„Serce na wietrze, Derwid zdemaskowany” –
zespół ROK Band wykonał w nowych aranżacjach piosenki, które ponad 60 lat temu napisał Witold Lutosławski pod pseudonimem
Derwid.
W kościele pw. św. Anny w Dąbrówce
Kościelnej artyści uświetnili mszę świętą koncertem wokalno-instrumentalnym „...A dusza
tak jak serce...”.
Specjalny koncert „In omnibus Christus –
we wszystkim Chrystus” w katedrze w Łomży
poświęcony był pamięci ks. biskupa Stanisława
Stefanka (1936–2020).
– Biskup Stefanek był dla naszego festiwalu
postacią wyjątkową i bardzo zasłużoną – podkreślił w wypowiedzi dla portalu 4lomza.pl
Jacek Szymański, dyrektor artystyczny i twórca

FOT. WIESŁAW WIŚNIEWSKI
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PORADNIKI

Miałam szczęście, że trafiłam
na Was w Internecie
Dla naszej Klientki, Pani Agnieszki z Piotrkowa Trybunalskiego lipiec będzie od teraz
miesiącem szczególnie ważnym i radosnym, bowiem od tej chwili kończą się jej
wieloletnie zmagania z problemami finansowymi rujnującymi jej zdrowie. Sąd
Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim postanowił ogłosić jej upadłość i dał szansę
na nowe życie bez ciężaru długów.

rzypadek naszej Klientki nie był wyjątkiem, bowiem właśnie w lipcu tego roku
sądy gospodarcze w Polsce ogłosiły rekordową
liczbę 1546 upadłości konsumenckich. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest obowiązywanie od 24 marca 2020 r. nowych przepisów
regulujących bankructwo osób fizycznych
i mikro przedsiębiorców.
Klientka nie miała już siły dalej radzić sobie
z problemami i niewypłacalnością, postanowiła więc poszukać pomocy w Internecie.
W ten sposób Pani Agnieszka trafiła na naszą
stronę: www.pogotowiedlazadluzonych.pl
i po przesłaniu formularza kontaktowego
udało się szybko nawiązać rozmowę telefoniczną. Podczas kilku rozmów zostały
przedstawione procedury dotyczące postępowania upadłościowego oraz tego, jak prawidłowo wypełnić formularz wniosku do sądu
z uwzględnieniem powodów utraty płynności
finansowej.
W trakcie długich rozmów ze specjalistą
Ośrodka Doradztwa Klientka przedstawiła
swoją historię, opowiedziała o swoim niełatwym życiu, nieudanym małżeństwie i rozwodzie, co było bezpośrednim powodem jej
problemów finansowych. Dokładna analiza
sytuacji Klientki była niezbędna do tego, aby
móc powołać się na względy humanitarne, tak
kluczowe przy rozpatrywaniu sprawy przez
sąd upadłościowy. Względy humanitarne
zachodzą wówczas, gdy zadłużony jest w tragicznej sytuacji życiowej, do której zalicza się
m.in. wysoki poziom biedy, podeszły wiek,
przewlekłą, ciężką chorobę umożliwiającą
dalszą pracę.
Przypadek Agnieszki P.
Nie mam ani majątku, ani sposobu na uzyskanie dodatkowego dochodu. Nie mam nic,
poza emeryturą. Mam za to zadłużenie ponad
50 tysięcy zł, mieszkam zupełnie sama, dorosłe dzieci mieszkają daleko, jedno na drugim
końcu Polski, drugie za granicą, mają swoje
życie i problemy. Muszę ze swojej emerytury,
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która po zajęciu komorniczym wynosi 850 zł,
sama utrzymać mieszkanie, opłacić koszty
leków, i praktycznie nie zostaje już nic na
wyżywienie. Tak jest teraz, ale nic nie zapowiadało, że tak potoczą się moje losy.
Nasze małżeństwo początkowo było bardzo
udane, lecz już wkrótce zaczęły się pierwsze
symptomy kryzysu. Mąż nadużywał alkoholu, z tego powodu utracił pracę i zaczęły
się kłopoty finansowe. Byłam na wychowawczym, z dwójką naszych dzieci, brakowało na
wszystko. To pogłębiło złą atmosferę w domu.
Mąż stał się nałogowym alkoholikiem, był
agresywny w stosunku do mnie, jak i dzieci.
Dzieci zaczęły się go bać, było coraz gorzej.
Ponadto nie chciał się leczyć, unikał pracy. To
wszystko sprawiło, że postanowiłam wystąpić
o rozwód i alimenty.
Niestety alimentów nie płacił prawie nigdy,
a jego zaległości to kwota ponad 80 tysięcy zł.
Komornicy byli bezradni i nie mogli od niego
niczego wyegzekwować. Pomimo iż taka
ogromna kwota była nam należna, żyliśmy
w dużym niedostatku. Utrzymanie domu

i dzieci spadło jedynie na mnie. Pracowałam
do czasu urodzenia dzieci. Po drugim urlopie wychowawczym nie było już dla mnie
poprzedniej pracy, podjęłam więc pracę, jaka
była, praczki i sprzątaczki, bo byłam sama
z dwójką dzieci – nie miałam wyboru. Przez
wszystkie te lata sama pracowałam ile sił,
aby zapewnić dzieciom utrzymanie. Byłam
całkowicie sama i obciążona bardzo dużymi
zobowiązaniami, potrzebowałam pomocy,
której nikt mi nie udzielił. Na rodzinę nie
mogłam liczyć, matka zmarła dawno temu,
ojciec ożenił się powtórnie i żył swoim życiem,
niedawno zmarł. Brałam pożyczki, ale starałam się wszystkie swoje zobowiązania spłacać
na czas. Mocno wierzyłam, że dopóki pracuję,
dam radę panować nad sytuacją. Niestety ja
jednak nie miałam wystarczającej wiedzy,
jak radzić sobie z finansami, i zadłużałam
się coraz bardziej. Dodatkowo zaczęły się
moje problemy ze zdrowiem, przebyłam udar
i zmagałam się z depresją. Po rehabilitacji, gdy
byłam już bardziej sprawna, dzieci wyjechały
z domu: syn na studia – i już nie wrócił; córka
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Jakie dokumenty do wniosku o upadłość
konsumencką?
Pracę nad wnioskiem zaczęliśmy od uporządkowania oraz skompletowania dokumentów
dotyczących zadłużenia, aktualnej sytuacji
dłużnika oraz z okresu zaciągania zobowiązań, a także dokumenty wykazujące brak
zawinienia przy powstaniu stanu niewypłacalności. Poniżej dokumenty, które w formie
załączników zostały przedłożone do wniosku,
obrazujące stan zadłużenia:
• umowy kredytowe,
• harmonogramy spłat – wskazanie terminów zapłaty,
• wypowiedzenie umowy – wykazanie terminu wymagalności całości zobowiązania.
Istotne było uważne czytanie wezwań do

zapłaty, bo w treści wezwania znajdowała się
informacja o dacie wypowiedzenia umowy
z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia.
Bardzo ważna jest też informacja o cesji (zmianie wierzyciela) i pokazanie zmian podmiotowych zobowiązania. Pomocne były nakazy
zapłaty, ew. tytuły wykonawcze i wskazanie
na podstawie tych dokumentów kosztów

A może ktoś z Twojej
rodziny potrzebuje pomocy?
Przekaż adres tej strony:
www.pogotowiedlazadluzonych.pl
– pomóż swoim bliskim
wyjść z długów.
sądowych, wysokości wierzytelności, terminu, od którego naliczane są odsetki.
Dużo informacji zawierały także pisma
związane z postępowaniem egzekucyjnym –
przede wszystkim: informacje o stanie sprawy
od komornika, postanowienie o wszczęciu
i umorzeniu egzekucji, także zaświadczenia
o stanie zaległości od wierzycieli. W tym
wypadku okazało się to wystarczające udokumentowanie sprawy i sąd nie wezwał do uzupełnienia braków dokumentacji. Po złożeniu
wniosku i dokonaniu opłaty za wniosek kwotą
30 zł Klientka czekała na odpowiedź z sądu.

Szczęśliwy finał
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
V Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu
sprawy na posiedzeniu niejawnym postanowił ogłosić upadłość dłużniczki Agnieszki P.,
wyznaczyć syndyka oraz wezwać wierzycieli
upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym.
Pani Agnieszka w liście do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie pisze: Jest! Sąd uznał, że mój wniosek
zasługuje na uwzględnienie i ogłosił upadłość. Tak bardzo się cieszę! Chcę dodać, że
bez POGOTOWIA DLA ZADŁUŻONYCH, bez
OŚRODKA DORADZTWA FINANSOWEGO
I KONSUMENCKIEGO W WARSZAWIE to nie
byłoby możliwe! Sama nie dałabym rady.
Miałam szczęście, że trafiłam na Waszą
stronę w Internecie, szukając pomocy dla
siebie. Jestem bardzo wdzięczna za czas, za
wskazówki i pracę, za uwagę poświęconą
mojej sprawie. Jakkolwiek potoczą się dalej
moje losy, to zawsze będę pamiętać i doceniać pomoc, wyrozumiałość, pociechę i wiarę
w dobre zakończenie. Dziękuję za wkład
w życie takich pogubionych ludzi jak ja. Dziękuję za wszystko. Życzę dobrego zdrowia i serdecznie pozdrawiam. Agnieszka z Piotrkowa.
WALDEMAR SZKIELA
specjalista ds. doradztwa
finansowego i konsumenckiego
tel. 22 848 08 46
odfik-warszawa@skef.pl
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wyjechała za granicę, żeby znaleźć dla siebie
utrzymanie. Zostałam zupełnie sama, bez
dzieci i z niespłaconymi zobowiązaniami, mój
świat się zawalił. Nie miałam już sił, aby dalej
tak żyć. Miałam próbę samobójczą.
Wynajmuję mieszkanie z niezbędnym wyposażeniem. Urząd miasta wspomaga mnie
dodatkiem mieszkaniowym, czasem otrzymuję wsparcie z Banku Żywności z MOPS.
Przez ostatnie lata wydawało mi się, że choć
w niewielkim stopniu zmniejszają się moje
zobowiązania, jednak teraz widzę, że choćbym
żyła najskromniej za 850 zł miesięcznie, to
długi nie przestają rosnąć i nie będę w stanie
spłacić ich nigdy, do końca życia. Świadomość,
że i tak nigdy nie spłacę zobowiązań, przeraża
mnie i napawa beznadzieją. Proszę o pomoc,
dlatego występuję z tym wnioskiem.

Zbiórka „Skarbonka” dla dzieci
i młodzieży z domów dziecka
Szanowni Państwo, mamy ogromną przyjemność poinformować, że po raz
kolejny Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wspólnie z Kasą
Stefczyka zorganizowało zbiórkę publiczną ,,Skarbonka”. Zebrane środki
finansowe zostaną przeznaczone na zakup m.in. sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem, urządzeń peryferyjnych, multimedialnych, gier
i programów edukacyjnych oraz sprzętu i urządzeń związanych z ochroną
zdrowia, które w obecnej sytuacji w kraju i na świecie są wyjątkowo potrzebne
wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych.
kcję można wesprzeć poprzez składanie
datków do specjalnie oznakowanych
skarbon ustawionych w placówkach
Kasy Stefczyka na terenie całej Polski.
Od wiosny 2005 roku wspólnie
z Kasą Stefczyka uzbieraliśmy już prawie 350 tys. zł, co pozwoliło zakupić
i przekazać dary dla 28 placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego
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kraju. Wsparcie tak dużej liczby dzieci
i młodzieży przebywających w tych
placówkach było możliwe tylko dzięki
hojności Członków SKEF i SKOK
Stefczyka.
Dziękujemy za dotychczasowe
wsparcie i zachęcamy do udziału
w aktualnie trwającej zbiórce, która
potrwa do końca czerwca 2021 roku.
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nasze porady

Umowa dożywocia –
alternatywa dla darowizny
Gdy posiadamy nieruchomość i chcemy ją przekazać bliskiej osobie, może pojawić się pytanie: jak zrobić to
najkorzystniej? W tym artykule przedstawimy umowę dożywocia, która może stanowić alternatywę dla bardzo
popularnej umowy darowizny. Pragnąc przenieść własność nieruchomości na rzecz krewnych lub znajomych,
warto wziąć ją pod uwagę.

C

zym jest umowa dożywocia? Najprościej
można opisać ją jako umowę, w której
w zamian za przeniesienie własności nieruchomości osoba, która przekazuje nieruchomość, otrzymuje dożywotnie utrzymanie.
Mamy więc dwie strony umowy: nabywcę
zwanego „zobowiązanym” i osobę zbywającą
zwaną „dożywotnikiem”. Jest to w istocie
odpłatne przeniesienie własności nieruchomości, ale zamiast gotówki dożywotnik otrzymuje świadczenie polegające na obowiązku
utrzymywania go do końca życia przez zobowiązanego z jednoczesnym ustanowieniem
służebności osobistej mieszkania.
Strony umowy mogą ukształtować jej treść
dowolnie – określić zarówno zakres obowiązków zobowiązanego, jak i uprawnień
dożywotnika. Gdyby strony nie ukształtowały w sposób szczególny łączącej je umowy,
zastosowanie znajdą regulacje znajdujące się

w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z nim zobowiązany powinien przyjąć dożywotnika jako
domownika, dostarczyć mu wyżywienie,
ubranie, mieszkanie, światło i opał, zapewnić
odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić własnym kosztem pogrzeb
odpowiadający zwyczajom miejscowym.
Umowę dożywocia można zawrzeć
w stosunku do następujących rodzajów
nieruchomości:
• dom, działka;
• udział we własności nieruchomości;
• nieruchomość lokalowa;
• prawo wieczystego użytkowania.
Niestety nie można umową dożywocia
objąć spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu. Wynika to z faktu, że przedmiotem
dożywocia może być jedynie przeniesienie własności nieruchomości, a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie jest nieruchomością,

lecz ograniczonym prawem rzeczowym. Jeżeli
znajdujemy się w takiej sytuacji, ale chcielibyśmy sporządzić umowę dożywocia, możemy
to zrobić po zawarciu ze spółdzielnią mieszkaniową umowy przeniesienia własności lokalu
i założeniu dla niego księgi wieczystej.
Umowa dożywocia a darowizna. Należy
mieć na uwadze, że umowa dożywocia różni
się znacznie od umowy darowizny.
Umowa darowizny nie powoduje po stronie
obdarowanego żadnego obowiązku względem
darczyńcy, podczas gdy umowa dożywocia
nakłada na nowego właściciela nieruchomości obowiązek opieki nad dożywotnikiem.
Obowiązek ten jest niezbywalny, co oznacza,
że każdorazowy właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do utrzymywania dożywotnika
do końca życia. Jeżeli zobowiązany dokona
sprzedaży nieruchomości, dożywotnik nie

finansowe abc
Tarcza antykryzysowa 3.0 wobec zadłużonych

Ile może zająć komornik
z emerytury, renty, konta?

Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie zgłosił się Klient z pytaniem, jaką kwotę zajmie
komornik z jego wynagrodzenia za pracę, a także z emerytury jego żony. Klient dostał zawiadomienie o wszczęciu
egzekucji i dokonywaniu potrąceń z jego wynagrodzenia. Zawiadomienie otrzymała także jego żona pobierająca
emeryturę. Oboje zaciągnęli kredyt, który na skutek braku spłat został poddany egzekucji.

P

rzede wszystkim należy wyjaśnić, że
kwota wolna od zajęcia komorniczego
odpowiada stawce minimalnego wynagrodzenia. Rok 2020 to kolejny rok z rzędu, w którym
zostało podniesione minimalne wynagrodzenie. W tym roku kwota wzrosła aż o 350 zł i od
1 marca wynosi 2600 zł (1920,62 zł netto).
W przypadku pobierania pensji na poziomie minimalnego wynagrodzenia komornik
nie może zająć jakiejkolwiek części z tych
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środków. Kiedy jednak zostanie przekroczony
pułap 2600 zł brutto, wówczas nadwyżka trafia poprzez komornika na konto wierzyciela.
Należy wskazać, że zgodnie z zapisami
Kodeksu pracy osoby zatrudnione na umowę
o pracę mają ochronę swojego wynagrodzenia. W tym wypadku obowiązuje limit zajęcia
komorniczego na poziomie 50% otrzymywanego wynagrodzenia. Jeśli natomiast zatrudnienie odbywa się w niepełnym wymiarze,

wówczas kwota wolna od zajęcia jest proporcjonalnie mniejsza. Jeżeli dodatkowo otrzymujemy wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia, to kwota z umowy-zlecenia nie jest już
objęta ochroną i podlega zajęciu w całości.
Ile może zająć komornik z emerytury i renty?
Od 1 marca 2020 r. komornik pozostawi emerytowi lub renciście równowartości 75% najniższego świadczenia, to jest:
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Ile może zająć komornik z konta bankowego?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik musi pozostawić na rachunku bankowym
kwotę równą 75% minimalnego wynagrodzenia – w 2020 r. wynosi ona 1950 zł (75%
z 2600 zł). Wskazany limit dotyczy wszystkich posiadanych rachunków bankowych,
tj. oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych czy rachunków terminowych
lokat oszczędnościowych.
Tarcza antykryzysowa 3.0 wobec zadłużonych
W wypadku naszego Klienta zwracającego się
o poradę nie wystąpiła sytuacja opisana w tarczy antykryzysowej, jednak aby wyczerpać
temat zajęć komorniczych obowiązujących
na mocy dotychczas obowiązujących przepisów i tych wprowadzonych w dobie pandemii
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Jak zawrzeć umowę dożywocia? Umowa
dożywocia jak wszystkie umowy przenoszące
własność nieruchomości musi zostać zawarta
w formie aktu notarialnego pod rygorem
nieważności.
Jakie są koszty zawarcia umowy dożywocia? Umowa dożywocia jest opodatkowana

w 2020 roku, należy dodać, że kwota wolna
od egzekucji może się zwiększyć, jeżeli dłużnikowi obniżono wynagrodzenie bądź jeśli
jego lub członka jego rodziny spotkała utrata
dochodu. Chodzi jednak wyłącznie o przypadki, gdy obniżenie pensji lub zwolnienie
nastąpiło „z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem
SARS-CoV”. W takim wypadku obowiązująca „tarcza antykryzysowa 3.0” podwyższyła
kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. Kwota
chroniona, której wypłatę gwarantuje pracującemu dłużnikowi Kodeks pracy, jest równa
minimalnej pensji netto bądź 75% wynagrodzenia (tj. więcej o 25% niż w zapisach Kodeksu
pracy). Oznacza to, że dłużnik musi otrzymać
wynagrodzenie wynoszące przynajmniej
1920 zł – tyle wynosi minimalne wynagrodzenie netto w 2020 roku. Dotyczy to kwoty wolnej
dla zobowiązań innych niż alimentacyjne.
Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła też
zasadę zwiększającą kwotę wolną od egzekucji

KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK
specjalista ds. prawnych
Ośrodek Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego w Krakowie
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jako darowizna, nie mają do niej zastosowania
przepisy z Kodeksu cywilnego o darowiźnie,
a więc również te dotyczące zachowku. Tak
więc umowa dożywocia nie podlega zaliczeniu
na zachowek. Tym samym osoba, którą wybierzemy na nowego właściciela naszej nieruchomości, nie będzie musiała w przyszłości martwić
się o ewentualne roszczenia z tytułu zachowku
od naszych spadkobierców ustawowych.

Czy umowę dożywocia można rozwiązać?
Gdy relacje pomiędzy zobowiązanym a dożywotnikiem przestają dobrze się układać, istnieje możliwość rozwiązania umowy dożywocia. Jeżeli strony są zgodne co do rozwiązania
umowy, powinny udać się do notariusza. Rozwiązanie umowy dożywocia powinno mieć
formę aktu notarialnego. Jego skutkiem jest
powrót do stanu pierwotnego. W skrajnych
przypadkach o rozwiązaniu umowy dożywocia może zadecydować sąd.
Drugim rozwiązaniem jest zamiana uprawnień dożywotnika na rentę, która również jest
wypłacana dożywotnio. Wniosek o zmianę
wszystkich lub niektórych uprawnień na rentę
może wnieść każda ze stron. W przypadku
sprzedaży nieruchomości tylko dożywotnik
może zażądać zmiany świadczeń na rentę.
Umowa dożywocia może być dobrym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy z jednej strony pragną przekazać nieruchomość
bliskiej osobie, a z drugiej chcą mieć zapewnioną opiekę i utrzymanie w jesieni życia.

komorniczej o 25% minimalnego wynagrodzenia za każdego członka rodziny, którego
utrzymuje zadłużony pracownik. Jeśli zatem
dłużnik ma niepracującą żonę i dwójkę dzieci,
z jego wynagrodzenia nie będzie można potrącać wierzytelności.
13. emerytura
W przypadku żony Klienta pobierającej emeryturę w chwili wypłaty tzw. 13. emerytury nie
ma ryzyka zajęcia tego świadczenia. Komornik
nie może dokonywać potrąceń z „trzynastki”.
Dodatkowe świadczenie jest wypłacane
z urzędu w takiej formie, w jakiej pobierana
jest emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą
dokonywane potrącenia i egzekucje, świadczenie nie jest też wliczane do dochodu.
WALDEMAR SZKIELA
specjalista ds. doradztwa
finansowego i konsumenckiego
tel. 22 848 08 46
odfik-warszawa@skef.pl
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• 878,81 zł w przypadku emerytury lub renty
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
• 675 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

podatkiem od czynności cywilnoprawnych
w stawce 2% od wartości nieruchomości, bez
względu na pokrewieństwo stron. Jeżeli chodzi o koszty notarialne, to uzależnione są od
wartości nieruchomości.
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traci źródła utrzymania, ponieważ obowiązek
ten przechodzi na nowego właściciela.
Prawo dożywocia zostaje ujawnione w księdze wieczystej i stosuje się do niego odpowiednio przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych. Co do zasady nie można w umowie
dożywocia całkowicie wyłączyć możliwości
sprzedaży nieruchomości, ale można zawrzeć
dodatkowe zobowiązanie polegające na czasowym zakazie zbywania nieruchomości przez
zobowiązanego. Gdyby w tym czasie zobowiązany sprzedał nieruchomość, dożywotnik ma prawo żądać odszkodowania, ale nie
powoduje to nieważności umowy dożywocia.
Sporządzając umowę dożywocia, należy
mieć na uwadze, że prawem dożywocia można
objąć również osobę bliską zbywcy, która nie
jest właścicielem nieruchomości. Może to
być zarówno osoba, która jest spokrewniona
ze zbywcą i wspólnie z nim zamieszkuje, jak
również życiowy partner. Co więcej, taka właśnie osoba, chociaż nie jest właścicielem nieruchomości może zostać ustanowiona jedynym dożywotnikiem. Warto o tym pamiętać,
gdy chcemy zabezpieczyć przyszłość osoby,
z którą pozostajemy w nieformalnym związku.
Kolejną cechą odróżniającą darowiznę od
umowy dożywocia jest kwestia zachowku.
Jak zostało to wspomniane wcześniej, umowa
dożywocia jest umową odpłatną – własność
nieruchomości przechodzi pod warunkiem
zapewnienia dożywotnikowi utrzymania do
końca życia. Skoro umowa dożywocia nie
może w żadnym wypadku zostać zaliczona
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tylko dla prenumeratorów

W PREZENCIE
KoleKcja numizmatóW
W ozdobnym bliStrze

Zamów rocZną prenumeratę pakietu:

tel. 22 616 36 00 | prenumerata@fratria.pl
www.wsieciprawdy.pl/prenumerata
Wpłat za prenumeratę prosimy dokonywać na konto: 91 1240 5354 1111 0010 7713 6290, Fratria sp. z o.o., ul. Legionów 126-128,
81-472 Gdynia, w tytule wpłaty wpisując: Prenumerata Pakiet i pełne dane adresowe do wysyłki.
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tygodnik
i magazyn
za 280 zł,
a kolekcję numizmatów Wielcy Polacy otrzymasz gratis!
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Nawet do

pod ręką

zawsze, gdy potrzebujesz!

Szybka Pożyczka Odnawialna to:
• wygoda – pieniądze dostępne od ręki w ramach
kredytu w rachunku płatniczym
• szybkość – dostęp do dodatkowej gotówki
nawet tego samego dnia!
• swoboda – możesz wielokrotnie korzystać
z przyznanych pieniędzy

Złóż wniosek bez wychodzenia z domu!

Dzwoń pod nr 801 600 100
lub wejdź na kasastefczyka.pl
RRSO: 16,52%
kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

Szybka Pożyczka Odnawialna to kredyt w rachunku płatniczym. RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę
oprocentowania i wynosi 16,52%. Wysokość przyznanego limitu pożyczkowego ustalana jest indywidualnie.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

