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SPOSÓB NA ZIMOWE FERIE
Koronawirus nie może nas ograniczać.
Tylko od naszej pomysłowości zależy, jak
wykorzystamy wolny czas. W planowaniu tych
nietypowych ferii zimowych pomoże Kasa Stefczyka.
Więcej czytaj na str. 3
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Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
niezależnie od okoliczności Kasa Stefczyka myśli
o najmłodszych Polakach. W IX edycji konkursu
Małe Wielkie Marzenia dziesięcioro uczestników
otrzymało nagrody główne i tylu specjalne. Każdy z nich mógł w formie plastycznej przedstawić
swój list do św. Mikołaja. Młodych artystów nie
zawiodła wyobraźnia, a więc wybór najlepszych
prac był trudny. Wykorzystano różnorodne techniki, np. rysunek, obrazek farbami na papierze
lub drewnie, wyklejanka, wydzieranka czy wycinanka. Najważniejsze, że mogliśmy najmłodszym
zapewnić wykazanie się talentami i zmotywować
do dalszego rozwoju.
Nie tylko wspieranie małych artystów leży nam
na sercu. Powołane przez Kasę Stowarzyszenie
Krzewienia Edukacji Ekonomicznej (SKEF) prowadzi „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”.
W piętnastu edycjach tego konkursu wzięło udział
ponad 11 tysięcy uczniów z całej Polski. Do młodych ludzi skierowany jest też projekt edukacyjny „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami
w życiu osobistym”. Ponadto dla osób w różnym
wieku SKEF organizuje konkurs wiedzy finansowej.
W ramach SKEF i Fundacji Stefczyka prowadzimy
wiele innych przedsięwzięć wspierających rozwój osobisty Rodaków i tak zamierzamy czynić
nie tylko w kolejnym roku.

Znamy
laureatów XIII
edycji Konkursu
Stypendialnego
Tegoroczny Konkurs Stypendialny, organizowany przez Kasę Stefczyka oraz Stowarzyszenie
Krzewienia Edukacji Finansowej, został rozstrzygnięty. Fundatorem nagród jest Fundacja
Stefczyka.

FOT. 123RF.COM

słowood dyrektora

liczby Kasy Stefczyka

depozyty

5 690 000 000 zł

pożyczki

7 050 000 000 zł
aktywa

354

placówki

848 000

Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA LISTOPAD 2020 ROKU
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J

ak co roku konkurs skierowany był do wyróżniających
się w uczniów i studentów, którzy
dodatkowo angażują się w działalność społeczną, charytatywną,
naukową lub na rzecz środowiska
lokalnego.
LAUREACI
Stypendium w wysokości 350 zł
brutto miesięcznie otrzymują:
• Katarzyna Brzezewska
• Łukasz Hawrylak
• Maksymilian Kaszubowski
• Piotr Koceniak
• Damian Kosowski
• Jerzy Król
• Adrianna Kuta
• Jakub Marek
• Anna Niziołek

•
•
•
•
•
•

Alicja Poręba
Magdalena Stefanowska
Sebastian Tymczyszyn
Agnieszka Wójcik
Krzysztof Zalewski
Adrian Żądło

Stypendium w wysokości 250 zł
brutto miesięcznie otrzymują:
• Julita Bonna
• Mateusz Brol
• Adam Brudzyński
• Aleksander Brudzyński
• Agata Krzyżon
• Wojciech Stefanowski
• Maciej Zalewski
Serdecznie gratulujemy!
REKLAMA NR 1831

6 480 000 000 zł
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OFERTA

Pożyczka Zaratka na zimowe ferie

Początek roku to czas, kiedy zwykle planujemy zimowy wypoczynek. W tym roku jest trochę inaczej, jednak
koronawirus nie może nas ograniczać i tylko od naszej pomysłowości zależy, jak wykorzystamy wolny czas.
W planowaniu tych nietypowych ferii zimowych pomoże Pożyczka Zaratka (RRSO: 7,23%).

J

ak w tym roku zaplanować
zimowy wypoczynek? Jak
zorganizować wolny czas, aby
nasze dzieci mogły się dobrze
bawić, a my wypocząć? Korzystanie z otwartych stoków w górach
nawet dla mieszkańców południa Polski będzie wątpliwe, nie
oznacza to jednak, że będziemy
się w tym czasie nudzić. W dalszym ciągu możliwości jest wiele
– wspólna zabawa przy grach
planszowych czy komputerowych,
uczestniczenie w różnego rodzaju
akcjach organizowanych w portalach społecznościowych czy zwiedzanie pobliskiej okolicy. Tylko
nasza pomysłowość może stawiać
nam ograniczenia. A jeżeli trzeba
będzie zdobyć na to pieniądze, to
w Kasie Stefczyka można skorzystać z Pożyczki Zaratka.
To atrakcyjna możliwość
wsparcia planów, nie tylko związanych z feriami. Dostępne kwoty

pożyczki: 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł
lub 4000 zł z pewnością pomogą
w realizacji każdego z zimowych
zamiarów. Zaletą tej pożyczki jest
to, że można łatwo samodzielnie
obliczyć wysokość miesięcznej
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.
Decyzja kredytowa zależy od
indywidualnej oceny zdolności
kredytowej.
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.

Zaletą Pożyczki Zaratka jest to, że można łatwo samodzielnie
obliczyć wysokość miesięcznej raty. Wynosi ona 25 zł za każdy
pożyczony 1000 zł. Ponadto prowizja wynosi 0 zł, a okres spłaty
to 48 miesięcy.

Pożyczasz:

Miesięczna rata:

1000 zł

25 zł

2000 zł

50 zł

3000 zł

75 zł

4000 zł

100 zł

Prowizja:

0 zł

Mamy sposób
na zimowy
budżet!

25 zł miesięcznie
za każdy pożyczony
1000 zł

RRSO: 7,23%

prowizji

kasastefczyka.pl
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
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.
Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Klientów nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie
w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Pożyczka Zaratka
otrzymała prestiżowe wyróżnienie Dobra Marka 2019.
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Konkurs Małe
Wielkie Marzenia
rozstrzygnięty
IX edycja konkursu Małe Wielkie Marzenia została zakończona. Zgłoszone przez dzieci
prace zostały ocenione, a autorzy najlepszych – zdaniem
jury – dostali już informację
o wygranej w konkursie. Dziesięcioro uczestników otrzymało
nagrody główne i tylu też nagrody specjalne.

REKLAMA NR 1831

M

ałe Wielkie Marzenia to konkurs organizowany
przez Kasę Stefczyka, który przez dziewięć edycji zdobył sobie sporą popularność. Pomysł, żeby każde
dziecko mogło w formie plastycznej przestawić swój list
do św. Mikołaja, spotyka się co roku z coraz większym
zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. Nawet w tym
roku, kiedy zmagamy się z epidemią koronawirusa,
uczestnicy konkursu nie zawiedli. Dla najmłodszych i ich
rodziców okazał się on chwilową odskocznią od niedogodności, jakie zafundowała nam natura.
Nie zawiodły również pomysłowość i wyobraźnia uczestników, więc wybór najlepszych prac był wyjątkowo trudny.
Zadanie konkursowe − list do św. Mikołaja – mógł zostać
stworzony w dowolnej formie plastycznej. Przesłane
propozycje zachwycały więc przeróżnymi technikami
artystycznymi, jak np. rysunek kredkami lub pastelami,
obrazek farbami na papierze czy drewnie, wyklejanka,
wydzieranka czy wycinanka, płaskorzeźba z gliny lub masy
solnej czy instalacja z przedmiotów biurowych.
Uznanie należy się wszystkim dzieciom, jednak jury
konkursu zgodnie z regulaminem mogło wskazać w sumie
10 zwycięzców oraz wyróżnić dodatkowo 10 uczestników. Serdecznie gratulujemy laureatom IX edycji konkursu Małe Wielkie Marzenia, w którym stawką były
nagrody inspirowane marzeniami zawartymi w pracach
konkursowych.
W tym numerze „Czasu Stefczyka” prezentujemy nagrodzone prace. •
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Amelia Prosta, kat. do 6 lat, nagroda

Nikodem Jamczuk, kat. do 6 lat, nagroda
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Alek Kaczmarczyk, kat. do 6 lat, nagroda

Wanesa Mieczławska, kat. do 6 lat, nagroda

Antoś Rudnicki, kat. do 6 lat, wyróżnienie

Maja Domańska, kat. do 6 lat, wyróżnienie

Wiktoria Spica, kat. do 6 lat, nagroda
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Karolina Dębowska, kat. do 6 lat, wyróżnienie

Julia Korkuć, kat. do 6 lat, wyróżnienie
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Antonia Jerzak, kat. od 7 lat, nagroda

Filip Magdziorz, kat. od 7 lat, nagroda

Maja Przyborek, kat. do 6 lat, wyróżnienie

Artur Sommer, kat. od 7 lat, nagroda

Kacper Peć, kat. od 7 lat, nagroda

Aleksandra Piechnat, kat. od 7 lat, wyróżnienie

Amelia Banaszek, kat. od 7 lat, wyróżnienie
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Maja Marciniak, kat. od 7 lat, nagroda

Zofia Duch, kat. od 7 lat, wyróżnienie

Aleksandra Gołda, kat. od 7 lat, wyróżnienie

Maciej Hartmann, kat. od 7 lat, wyróżnienie
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Gdynia, styczeń 2021 r.

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!
Za nami trudny 2020 rok, rok pełen wyzwań z uwagi na COVID-19, który udało nam się przetrwać
zarówno dzięki zaangażowaniu pracowników Stowarzyszenia, jak też wsparciu finansowemu
Członków SKEF. Dzięki Wam, Drodzy Członkowie, możemy wypełniać misję oraz cele statutowe
Stowarzyszenia, a przede wszystkim kontynuować nasze cykliczne projekty i podejmować nowe
działania na rzecz Członków i szeroko pojętej edukacji finansowej oraz ochrony konsumentów.

Przypominamy, że od 2015 r. działają w oddziałach Kas Kluby Członków SKEF. Można
w nich uzyskać informację na temat działalności Stowarzyszenia, w tym prowadzonych przez nas Ośrodków
Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego świadczących
bezpłatne poradnictwo.
Znajdziecie tam Państwo
też ulotki z praktycznymi
poradami finansowymi.
Z naszych bezpłatnych
porad w Ośrodkach Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego skorzystało w ubiegłym roku
blisko 2000 osób i liczba ta
systematycznie rośnie. Jesteśmy jedną z nielicznych instytucji, która wspiera nieodpłatnie
osoby nadmiernie zadłużone, służąc swoim
wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa finansowo-prawnego. Propagując
wiedzę finansową, organizujemy również
tematyczne konkursy dedykowane wyłącznie
Członkom, a także aktywnie uczestniczymy
w pracach nad przygotowaniem treści do
gazety „Czas Stefczyka”. Na naszym portalu
internetowym www.skef.pl możecie Państwo odnaleźć wiele cennych informacji oraz
wstawianych co tydzień praktycznych porad
ekonomiczno-finansowych.
Dzięki Państwa przychylności i hojności
Stowarzyszenie może prowadzić działalność
charytatywną. W oddziałach Kasy Stefczyka
wystawione były skarbonki przeznaczone na
zbiórkę publiczną – Skarbonka, którą prowadziliśmy przy aktywnym wsparciu pracowników – wolontariuszy Kasy Stefczyka.
Zebrane pieniądze w kwocie: 24 334,09 zł
przeznaczyliśmy na wsparcie podopiecznych
z domów dziecka, finansując im zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup sprzętu
komputerowego i oprogramowania.
Jako organizacja pożytku publicznego zebraliśmy 1% w kwocie: 25 449,90 zł, który
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przekazywaliście Państwo na nasze konto
przy rocznym rozliczeniu podatku oraz poprzez wpłaty darowizn dokonywane w ciągu
2020 roku. Środki finansowe z tych wpłat
przeznaczymy na szkolenia i projekty z zakresu edukacji finansowej i konsumenckiej oraz na fundusz stypendialny.
Przywiązując dużą wagę do
propagowania edukacji finansowej, realizowaliśmy również ofertę ciekawych lekcji i projektów dla dzieci,
młodzieży i nauczycieli.
W ostatnim roku objęliśmy tymi projektami 1723
uczniów, 53 nauczycieli
oraz 53 szkoły. Zrealizowaliśmy też wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim
projekt „Bezpieczna rodzina –
bezpieczny senior 2”, w ramach
którego przeprowadziliśmy dla 301
osób po 55. roku życia 20 warsztatów w obszarze edukacji finansowej. Przygotowaliśmy
wiele artykułów o charakterze poradnikowym, braliśmy udział w konferencjach i audycjach radiowych oraz aktywnie działaliśmy
na rzecz edukacji finansowej i problematyki
wykluczenia finansowego w European Consumer Debt Network, dzieląc się swoim doświadczeniem w kraju i za granicą. Mamy
nadzieję, że budując więź z naszymi Członkami poprzez realizację tak różnorodnych
działań i projektów, pozostajemy w Państwa
świadomości jako organizacja niezwykle potrzebna i działająca w szerokim zakresie na
rzecz konsumentów.

Specjalnie dla
naszych Członków:

Szanowni Państwo, przypominamy, że jako
nasi Członkowie, a także Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych możecie korzystać z działań specjalnie
dedykowanych Państwu, takich jak:
• bezpłatne porady finansowe, prawne
i konsumenckie w naszych Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego

•

•

•
•

usytuowanych w Gdyni, Krakowie, Białej
Podlaskiej i Warszawie – adresy biur na
www.skef.pl
warsztaty i szkolenia z zakresu edukacji finansowej dedykowane dla Członków SKEF
i SKOK;
cykliczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, skierowane wyłącznie do naszych
Członków;
publikacje wydawnicze, w tym „Czas
Stefczyka”;
portal internetowy SKEF – www.skef.pl
i Facebook www.facebook.com/skef.gdynia
z bieżącymi informacjami finansowymi
oraz na temat prowadzonych działań, publikacjami oraz poradnikowymi materiałami multimedialnymi.

Z wynikami naszej pracy można zapoznać
się, czytając sprawozdania opublikowane na
portalu www.skef.pl Zachęcamy Państwa
również do zgłaszania pomysłów na nowe
działania, które będą służyć społeczności
Członków SKOK i SKEF. Pomysły można przesyłać na naszą skrzynkę: skef@skef.pl lub
listownie na adres Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia
z dopiskiem: Razem możemy więcej.
***
Naszym Członkom, współpracującym
z nami: Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym, Partnerom, Darczyńcom, którzy w minionym roku aktywnie
wspierali nasze przedsięwzięcia, składamy
serdeczne podziękowania i życzymy w Nowym Roku 2021 dużo zdrowia, powrotu
do normalności, spotkań z bliskimi oraz
wielu sukcesów i powodów do satysfakcji
oraz radości.
Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu i pracowników SKEF
Dr inż. Kazimierz Janiak
Prezes Zarządu
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Jakie ubezpieczenie komunikacyjne
trzeba mieć, a jakie warto dokupić
Ubezpieczenie komunikacyjne jest obowiązkowe – o tym jednak nie wszyscy
pamiętają lub nie chcą pamiętać. Brak OC pojazdu może skutkować nie tylko
wysoką karą, lecz także bardzo wysokim zadośćuczynieniem poszkodowanemu,
które musi ponieść kierowca pojazdu nieubezpieczonego. Warto więc poszukać
polisy, która będzie właściwym zabezpieczeniem, odpowiedniej na naszą kieszeń.
Na przykład w placówkach Stefczyk Finanse można wybrać najlepszą ofertę
wśród propozycji 11 wiodących ubezpieczycieli.
bowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) nakłada na
każdego właściciela pojazdu Ustawa z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Oznacza to, że brak odpowiedniej
polisy zagrożony jest wysokim mandatem.
Trzeba pamiętać przy tym, że nie ma znaczenia, czy samochód jest używany sporadycznie,
czy zamknięty w garażu na okres kwarantanny
związanej z pandemią koronawirusa. Nie mogą
o tym zapominać szczególnie właściciele
kabrioletów, którzy nie korzystają ze swoich
samochodów zimą. Obowiązek posiadania OC
dotyczy każdego zarejestrowanego pojazdu.
Kierowcy jednak zdają się bagatelizować
sprawę, myśląc, że nie zapłacą mandatu, jeżeli
nie zatrzyma ich kontrola drogowa. Nic bardziej
mylnego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi informacje na temat pojazdów
i ich ubezpieczenia. Może więc nałożyć karę na
właściciela pojazdu na podstawie automatycznej kontroli, która wykrywa przerwy w opłacaniu obowiązkowego ubezpieczenia. Pełna kara
za brak OC wynosiła w 2020 roku 5200 zł, a co
roku jest na nowo obliczana, z reguły w górę.
Warto pamiętać, że sprawa wysokości
składki obowiązkowego OC staje się mniej
istotna, jeżeli weźmie się pod uwagę, jaką
ochronę to ubezpieczenie daje. Każde ze zdarzeń drogowych wiąże się z przeróżnymi kosztami – zaczynając od odholowania samochodu,
jego naprawy, a kończąc na rehabilitacji poszkodowanego czy zadośćuczynieniu w przypadku
jego śmierci. To niekiedy są olbrzymie kwoty,
które musi pokryć sprawca wypadku. Jednak
jeśli posiadamy polisę OC, wszystkie roszczenia wobec sprawcy wypadku bierze na siebie
ubezpieczyciel. Oczywiście takie roszczenie
posiada górną granicę, która wynosi 5 mln
euro za szkody wyrządzone na osobach oraz 1
mln euro z tytułu szkód w mieniu. Są to dosyć
wysokie kwoty, więc w większości gwarantują
wypłacenie nawet najwyższych roszczeń.
Szukając odpowiedniego ubezpieczenia,
warto pamiętać, że samo OC w myśl Ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych jest takie
samo dla wszystkich – bez względu na to,
INFOLINIA 801 600 100
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w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym
została zakupiona polisa. Różnice w cenie
wynikają przede wszystkim z dodatków,
które zwiększają zakres ubezpieczenia, np.
NNW czy AC. Warto więc sprawdzić dokładnie zakres ubezpieczenia w ofertach różnych
towarzystw. Taka możliwość istnieje w placówkach Stefczyk Finanse, gdzie dzięki Asekuracji sp. z o.o., dystrybutorowi ubezpieczeń
komunikacyjnych, można porównać propozycje znanych i popularnych marek, jak:
PZU, Warta, HDI, Allianz, InterRisk, Wiener,
ERGO Hestia, LINK4, Proama czy Generali.
Właściciele pojazdów mogą tam liczyć na
pomoc sprzedawców, którzy wytłumaczą,
czym różnią się poszczególne propozycje,
i wyjaśnią niezrozumiałe terminy.
Dzięki tak bogatej ofercie będzie można
porównać nie tylko ubezpieczenia OC, lecz
także inne produkty, które kompleksowo
zabezpieczą samochód. Porównanie może
więc objąć również AC (autocasco), czyli

dobrowolne ubezpieczenie od zdarzeń
losowych, które będzie chronić także od kradzieży pojazdu lub jego „skasowania”, a także
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW), dzięki czemu kierowcy
i pasażerom przysługuje wsparcie finansowe
po wypadku skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Można także
sprawdzić, jak prezentują się u poszczególnych ubezpieczycieli opcje dodatkowe, np. od
straty kluczyków, stłuczenia szyb, kradzieży
tablic rejestracyjnych, czy pakiet assistance,
który może zapewnić m.in. odholowanie
uszkodzonego auta, dojazd eksperta w sytuacji
kradzieży, wypadku lub uszkodzenia opony
czy naprawę zepsutego pojazdu na miejscu
zdarzenia.
Ubezpieczenia komunikacyjne oferowane za pośrednictwem Asekuracji sp. z o.o.
dostępne są w placówkach Stefczyk Finanse.
Tam też można uzyskać fachową poradę
i pomoc.
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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

Noworoczne
postanowienia finansowe

Wraz z Nowym Rokiem wielu z nas postanawia wprowadzić w swoje życie pewne zmiany, które
uczynią je lepszym. Jedną z nich jest wdrożenie bardziej racjonalnych nawyków finansowych,
które mogą podreperować domowy budżet. W poniższym artykule postaramy się przedstawić
kilka sposobów na oszczędzanie nawet przy skromnym dochodzie.

W

iele osób uważa, że ich dochody są
zbyt niskie, aby dało się z nich odłożyć chociażby parę złotych. Czy tak jest
naprawdę? Często przez nieświadomość swoich wydatków, złe zaplanowanie domowego
budżetu i niestosowanie technik oszczędzania tracimy pieniądze, które z powodzeniem
mogłyby zasilić nasze oszczędności. Co więc
zrobić, aby zacząć oszczędzać nawet wtedy,
gdy nasza emerytura czy wypłata nie jest
wysoka? Poniżej przedstawiamy konkretny
plan, jak zacząć oszczędzać, mimo że nie
mamy wysokich dochodów.
KROK PIERWSZY: ANALIZA
DOMOWEGO BUDŻETU
Dobrze zarządzany budżet domowy może być
źródłem spokojnego snu, a także nadwyżki
finansowej. Jeżeli poświęcimy trochę czasu
i wysiłku, aby prześledzić nasze wydatki,
może się okazać, że bylibyśmy w stanie
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odkładać miesięcznie kilkadziesiąt złotych,
które pod koniec roku stanowiłyby już sumę
kilkucyfrową.
Analizę dobrze rozpocząć z pierwszym
dniem, w którym nasz domowy budżet jest
zasilany przez wypłatę lub emeryturę. Na
kartce papieru lub w arkuszu kalkulacyjnym
warto zacząć notować, ile i na co wydajemy.
Osoby bliżej zaznajomione z nowoczesnymi
technologiami mogą korzystać ze specjalnych aplikacji na telefon. Wydatki możemy
podzielić na grupy, np. opłaty i rachunki,
lekarstwa oraz inne. O ile z płacenia rachunków czy kupna leków nie możemy zrezygnować, o tyle prześledzenie kategorii „inne” na
pewno pozwoli wyeliminować zbędne koszty.
Większość osób, które spisują swoje
wydatki, zaczyna po pewnym czasie zwracać
baczniejszą uwagę na to, co i w jakich ilościach
kupuje, ograniczając tym samym wydatki
zbędne lub niezaplanowane. Kontynuowanie
tej metody powoduje, że z miesiąca na miesiąc coraz trudniej wydawać swoje pieniądze
na rzeczy, których się wcale nie potrzebuje,

czy zwykłe zachcianki. W oszczędzaniu bardzo pomaga określenie konkretnego celu, na
jaki chcemy zbierać pieniądze. Wizja spełnionego marzenia zadziała bardzo motywująco
i pomoże w utrzymaniu samodyscypliny.
KROK DRUGI: DOBRE NAWYKI ZAKUPOWE
Nadmierna spontaniczność w codziennych zakupach jest największą przeszkodą
w gromadzeniu oszczędności. Któż z nas nie
kupił czegoś, co w danej chwili wydawało się
„superokazją”, a po czasie stwierdził, że wcale
tego nie potrzebuje? Można uniknąć tego typu
sytuacji, stosując kilka prostych reguł przy
codziennych zakupach:
1. Lista zakupów. Wyprawę do sklepu dobrze
zacząć od przeglądu lodówki i szafek oraz
przygotowania ogólnego menu na nadchodzące dni. Dzięki temu kupimy na zakupach
to, czego faktycznie potrzebujemy. Ponadto
nawet wstępnie planując posiłki na najbliższe dni, kupimy takie ilości jedzenia, które
są nam naprawdę potrzebne, i ograniczymy
tym samym marnowanie żywności.
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KROK TRZECI: OSZCZĘDZANIE
NA POCZĄTKU MIESIĄCA
Większość osób planuje odkładać dopiero to,
co zostanie im na koniec miesiąca. Jest to spory
błąd, bo ewentualne wolne środki zazwyczaj
zostają wydane, zanim nasz budżet zasilony
zostanie nowym wpływem. O wiele skuteczniejszym rozwiązaniem jest odłożenie jako
oszczędności określonej sumy zaraz po otrzymaniu wypłaty czy emerytury, a następnie

WYNIKI KONKURSU WIEDZY FINANSOWEJ
DLA CZŁONKÓW SKEF I SKOK

Komisja konkursowa SKEF dokonała oceny przesłanych formularzy zgłoszeniowych
w ramach konkursu wiedzy finansowej dla Członków SKEF i SKOK (edycja
listopad 2020 r.). Nagroda pieniężna w kwocie 200 złotych została przyznana:
Pani Amelii Koniecznej z miejscowości Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, która
jest Członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Jaśle, ul. Skalnik 38); Panu Piotrowi
Nowakowskiemu z miejscowości Dzierzgowo, woj. mazowieckie, który jest
Członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Mławie, ul. Żwirki 15); Pani Dorocie Rajcy
z Krakowa, woj. małopolskie, która jest Członkiem Kasy Stefczyka (oddział
w Gdyni, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6). Serdecznie gratulujemy!
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sytuacjach najlepiej jest dać sobie czas na
przemyślenie, czy aby na pewno potrzebujemy nowej rzeczy i wyznaczyć termin na
zastanowienie się, np. 3 dni. Przed zakupem
nowego przedmiotu warto też odpowiedzieć
sobie na poniższe pytania:
• Czy już posiadam przedmiot, który spełnia to zadanie?
• Czy moje życie będzie lepsze, jeżeli to
kupię?
• Jak długo i w jaki sposób będę mógł korzystać z tej rzeczy?
• Czy ja tego naprawdę potrzebuję?

zaplanowanie wydatków z uwzględnieniem
potrąconej kwoty. To bardzo proste i skuteczne
rozwiązanie, pozwalające już po kilku miesiącach zauważyć pozytywną różnicę na koncie
oszczędnościowym. Do innych interesujących
metod oszczędzania należy metoda 50/30/20.
Polega ona na podzieleniu na początku miesiąca swojego dochodu w następujący sposób:
50% na wydatki konieczne (opłaty, czynsz,
lekarstwa), 30% na wydatki mniej potrzebne
(np. hobby, książki), a pozostałe 20% na
oszczędności. Wprowadzenie nawet małej
zmiany do naszych zwykłych nawyków życiowych może pomóc nam w oszczędzaniu i racjonalnym zarządzaniu naszym budżetem. Warto
więc już teraz wybrać cel, na jaki chcemy odkładać środki i wraz z Nowym Rokiem zrealizować
swoje postanowienia finansowe.
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2. Korzystanie z kart lojalnościowych.
Większość popularnych dyskontów posiada
programy lojalnościowe (np. karty, na które
zbiera się punkty za zakupy). Zazwyczaj
korzystanie z tego typu programów wiąże
się z otrzymaniem rabatów na zakupy – to
może pozwolić nam na zaoszczędzenie
kolejnych kilkudziesięciu złotych na miesiąc, a nawet kilkuset w perspektywie roku.
3. Łowca promocji. Zawsze warto sprawdzić,
czy potrzebne nam artykuły nie znajdują
się akurat na promocji.
4. Ograniczenie drobnych wydatków. Większość z nas ma skłonność do dawania sobie
małych nagród za dobrze wykonane zadanie, np. zakupy zrobione zgodnie z listą.
Kawa na wynos, hot dog czy inne rzeczy
mogą generować nawet kilkusetzłotowe
wydatki w skali roku. Warto za każdym
razem zapytać siebie drugi raz: czy ja tego
potrzebuję?
5. Slow life. Często dajemy się porwać naszym
zachciankom, widzimy coś i już wiemy, że
nie możemy się bez tego obyć. W takich

REKLAMA NR 1831

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

Czekając na lepszy rok
Za nami niełatwy rok na całym świecie. Przede wszystkim z powodu utrudnień
w kontaktowaniu się ze światem zewnętrznym. Ograniczenia te uderzają głównie
w seniorów, ale odczuwa je również średnie pokolenie i dzieci – niemożliwy jest tym
razem np. wyjazd na zimowy wypoczynek. Dobrze więc, że w tych niełatwych czasach
mamy technologie, które pozwalają nam kontaktować się na odległość. Dlatego warto
mieć telefon na kartę w sieci „w naszej Rodzinie” i korzystać z bankowości elektronicznej
Kasy Stefczyka, by zasilić swoje konto abonenta.
zięki nowoczesnym technologiom możemy
utrzymywać codzienny kontakt z bliskimi.
Cieszyć się ich sukcesami małymi i dużymi.
Widzieć niemal w każdej chwili jak dzieci dorastają i coraz lepiej radzą sobie w życiu. Młodsze
pokolenia w każdej chwili zaś mają możliwość
sprawdzenia jak czują się ich starsi bliscy –
zwłaszcza rodzice. Czy nie trzeba im szybko
w czymś pomóc albo po prostu zabawić przyjazną rozmową. Dzięki temu łatwiej było znieść
świąteczne ograniczenia odchodzącego roku.
Kiedy zamiast tradycyjnych, wielopokoleniowych zjazdów rodzinnych, musieliśmy ograniczyć wigilijne wieczerze do wąskiego grona. Na
szczęście mogliśmy jednak złożyć sobie życzenia przez telefon lub komunikator internetowy
i tą drogą przekazać wyrazy miłości i szacunku,
wspomnieć o naszych oczekiwaniach i nadziejach. Dobrze więc mieć możliwość korzystania
z taniej i przyjaznej oferty telefonii „w naszej
Rodzinie”. Nie wychodząc poza ściany mieszkania, możemy w każdej chwili porozmawiać
z członkami rodziny, znajomymi i przyjaciółmi
– to ważne, żeby nie zapominać o sobie. Czas
rozłąki z bliskimi umilą też przesłane MMS-em
zdjęcia dawno niewidzianych wnucząt, którym – również przez telefon – można poczytać
bajki na dobranoc. Razem możemy też po wybiciu północy złożyć sobie noworoczne życzenia
– roku lepszego od tego, który mija.
A w nowym roku czekają nas ferie, które
dzieci i młodzież spędzą w domu – rozmowy
telefoniczne z kolegami będą musiały zastąpić czas spędzony z nimi na grze w piłkę czy
zabawy na narciarskim stoku.
Telefon to także bardzo przydatne urządzenie. Podczas rozmowy telefonicznej można
poprosić o zrobienie dla nas sprawunków
w pobliskim sklepie lub samemu zrobić zakupy
przez Internet – z dostawą do domu.
Można też w sytuacji kłopotów ze zdrowiem
telefonicznie umówić się na wizytę u swojego
lekarza rodzinnego lub uzyskać poradę podczas rozmowy z lekarzem przez telefon, bez
narażania się na zakażenie podczas wizyty
w przychodni.
Przez telefon i Internet można załatwić
wszelkie sprawy związane z użytkowaniem telefonu działającego w sieci „w naszej
12 C ZAS STEFC Z YK A
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Rodzinie”, ale również skorzystać z usług finansowych oferowanych przez Kasę Stefczyka.
W telefonii „w naszej Rodzinie” można skorzystać z wielu promocji. Polecamy naszPakiet
Minut i SMS/MMS, który zawiera 4000 minut
na rozmowy do wszystkich sieci (również na
numery stacjonarne) oraz 4000 SMS-ów/MMS-ów. Wszystkie wymienione limity 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 ten pakiet, wystarczy
wpisać na telefonie kod sterujący *136*11*07#
(koszt 25 zł). Wcześniej jednak trzeba zadbać,
by na koncie telefonicznym znalazła się odpowiednia dla danego pakietu kwota.
Przelew można zrobić nie tylko w placówce
Kasy Stefczyka, ale również z domu za pomocą
konta internetowego. Warto wiedzieć, że Kasa
Stefczyka umożliwia internetowy dostęp do
konta przez 24 godziny na dobę, w ramach
usługi bankowości elektronicznej.

Najwygodniejszym rozwiązaniem kwestii
płatności za usługi telefonii „w naszej Rodzinie” jest zlecenie stałe na przelew kwoty
będącej kosztem wybranego pakietu na konto
operatora. Ponieważ jest to pakiet cykliczny,
usługę włącza się tylko raz – co miesiąc odnawia się sama bez konieczności wpisywania
kodu.
Wszelką pomocą abonentom telefonii „w naszej Rodzinie” służą pracownicy
Biura Obsługi Klienta tej sieci. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii
536 699 999 (koszt połączenia abonentów
telefonii „w naszej Rodzinie” to 9 gr za
minutę). Można też napisać e-mail na adres:
biuro@polskiesiecicyfrowe.pl. Infolinia
czynna jest w godz. 8.00–20.00 od poniedziałku do piątku.
W jakiej sprawie można zadzwonić na infolinię? W każdej, która sprawia nam trudność,
a jest związana z usługami telefonii „w naszej
Rodzinie”.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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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 OszczędnościowoKredytowej im. Franciszka Stefczyka przedstawia informację dotyczącą
działań Zarządu Kasy w listopadzie 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).
LISTOPAD 2020
W listopadzie posiedzenia Zarządu
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
odbyły się cztery razy:
– 3 listopada,
– 10 listopada,
– 17 listopada,
– 25 listopada.
Zagadnienia, które były omawiane
na posiedzeniach Zarządu, dotyczyły
oceny bieżącej sytuacji Kasy, opracowania i wprowadzenia stosownych
procedur bezpieczeństwa związanych
z zapewnieniem ciągłości działania placówek, 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 zestaw ienie 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 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
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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:
○○ wypłata pierwszych transz dla tegorocznych stypendystów (7 uczniów
i 15 studentów),
○○ zakup środków czystości i chemii gospodarczej dla polskich rodzin mieszkających na Ukrainie (akcja organizowana przez Kancelarię Prezydenta RP,
w ramach ruchu SKOK paczki zbierała
Kasa Krajowa),
○○ wsparcie finansowe Fundacji „Bajkowa Fabryka Nadziei” – remont sali
szpitalnej w Białostockim Szpitalu
Dziecięcym.
b) Rozstrzygnięta została tegoroczna
edycja Konkursu Stypendialnego,
organizowanego przez Kasę Stefczyka
oraz Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Fundatorem nagród
jest Fundacja Stefczyka. Konkurs skierowany był do wyróżniających się
uczniów i studentów, którzy dodatkowo angażują się w działalność społeczną, charytatywną, naukową lub
na rzecz środowiska lokalnego.
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
DDzatwierdzenia do stosowania jednolitego wzoru druku:
○○ Regulaminu Promocji Kasa Wraca GPay,
○○ protokołu przekazania dokumentacji
do zniszczenia,
○○ wzoru Formularza Kontaktu;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu Kredyt
Hipoteczny;

DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu Kredyt
Hipoteczny Super VIP;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu Kredyt
Konsolidacyjny Hipoteczny;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu Pożyczka
Hipoteczna;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu Kredyt
Wysokokwotowy;
DDzatwierdzenia dokumentacji i procedur
regulujących pracę w Kasie Stefczyka:
PR18/01 Procedura rozpatrywania reklamacji, niezgodności, wniosków/dyspozycji w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka, wyd. XI; PR11.06/10 Instrukcja obsługi Alertów CFD wynikających
z monitoringu systemu CFD, wyd. I;
PR16.01/02 Monitorowanie portfela
ekspozycji kredytowych i raportowanie ryzyka kredytowego, wyd. VII;
PR16.01/06 Procedura postępowania
w zakresie modeli oceny zdolności
kredytowej, wyd. II; PR12/05 Instrukcja
bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca zasad zachowania się pracowników Centrali w celu zminimalizowania
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wyd.
IV, Procesu zawierania umów o kredyt
konsumencki drogą elektroniczną;
PR02.04.01/29 Procedura obsługi podmiotów instytucjonalnych, wyd. IX,
PR08.05/03 Procedura realizacji usługi
archiwizacji dokumentacji SKOK im.
Franciszka Stefczyka w Ogólnej Składnicy Akt, wyd. VII; Metodyka analizy
zdolności kredytowej i weryfikacji dokumentacji kredytowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka, wyd. XIV.
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Poleć Zyskaj
Kasę

kasastefczyka.pl
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Promocja POLEĆ NAS VI, skierowana do pełnoletnich Klientów, obowiązuje od 1.01 do 31.12.2021 r.
Warunki promocji zostały określone w regulaminie dostępnym w placówkach oraz na kasastefczyka.pl.

kasę!

OFERTA

Pożyczka Fit na Nowy Rok
Z nastaniem Nowego Roku zwykle snujemy nowe plany, stawiamy cele
i czynimy nowe postanowienia. Pandemia koronawirusa odbiła się na nas
wszystkich, nic więc dziwnego, że marzymy tylko o jej końcu, kiedy będziemy
mogli odetchnąć pełną piersią bez maseczki. Warto jednak praktycznie
spojrzeć na 2021 rok i przede wszystkim uporządkować sprawy finansowe.

S

nucie noworocznych planów to już
nasza tradycja. Każdy chyba je ma.
Często jednak zdarza się, że nasze plany
sami wstrzymujemy, gdyż na przeszkodzie stoją finanse. Podsumowując nasze
obecne zobowiązania, takie jak pożyczki
czy karty kredytowe, zdarza się, że uznajemy rodzące się plany za nierealne.
W pierwszej kolejności trzeba zatem
zabrać się za uporządkowanie spraw
finansowych i zmierzyć się z odchudzeniem rat posiadanych zobowiązań finansowych. Kasa Stefczyka ma gotowe narzędzie − Pożyczkę Fit.
Jest to pożyczka konsolidacyjna,
dzięki której można spłacić zobowiązania zaciągnięte w innych niż Kasa
Stefczyka instytucjach finansowych,
np. pożyczki gotówkowe na różne cele,
kredyty ratalne za spłatę wydatków
dokonanych w sklepach, karty kredytowe, debety w rachunkach płatniczych
lub linie pożyczkowe. Tym samym dzięki
Pożyczce Fit dotychczasowe zobowiązania w kilku instytucjach finansowych
z różnymi terminami spłaty łączą się
w jedno nowe, ze spłatą tylko jednej raty
w miesiącu. Dodatkowo rata ta może być
niższa niż suma spłacanych dotychczas.
Jest to możliwe m.in. dzięki niskiemu
oprocentowaniu − 6% oraz prowizji
wynoszącej 0 zł. RRSO wynosi jedynie
6,23%.
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację
zobowiązań zaciągniętych wyłącznie
w innych instytucjach finansowych.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia
2.01.2018 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 47 880 zł.
Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz
z kredytowanymi kosztami (prowizją:
0 zł, opłatą za dwa przelewy: 120 zł)
wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania (RRSO): 6,23%. Czas
obowiązywania umowy – 119 miesięcy,
118 miesięcznych rat równych: 536,19 zł
oraz ostatnia, 119. rata: 536,57 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 63 806,99 zł,
w tym odsetki: 15 806,99 zł.
INFOLINIA 801 600 100

Atuty Pożyczki Fit w Kasie Stefczyka:
1. prowizja 0 zł
2. miesięczna rata może być niższa niż suma rat dotychczas spłacanych zobowiązań
3. jedna rata w miesiącu zamiast wielu
4. możliwość skorzystania z wakacji kredytowych
5. szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut!
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Kredyt Hipoteczny
w Kasie Stefczyka

Popyt na kredyty mieszkaniowe w związku pandemią koronawirusa siłą rzeczy podlega pewnym wahaniom, jednak jak informuje Biuro Informacji Kredytowej, już w październiku br. średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego była o 5,3% wyższa niż w październiku
2019 r. Niskie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych to także duża zachęta do rozważenia
zakupu „własnego kąta”. Taką decyzję należy jednak dokładnie przeanalizować, gdyż z kredytem wiąże się najczęściej długi okres spłaty.
redyt mieszkaniowy jest w dzisiejszych
czasach normą. Rzadko kiedy można sobie
pozwolić na luksus zakupu domu czy mieszkania bez skorzystania z oferty instytucji finansowej w postaci kredytu. Również dzięki Kasie
Stefczyka można sfinansować zakup własnych
czterech kątów. To Kredyt Hipoteczny.
Może być udzielony nawet w kwocie kwotę
2 milionów zł – maksymalnie od 60% do 80%
wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej
lub od 30% do 50% wartości nieruchomości
komercyjnej. Okres kredytowania może wynosić od 5 do 30 lat. Możliwe jest także skorzystanie z obniżek oprocentowania, a szczegółowe
warunki uzgadniane są z każdym Klientem
indywidualnie. Kredyt Hipoteczny w Kasie
Stefczyka umożliwia finansowanie zakupu
domu, mieszkania lub innej nieruchomości.
Wymogiem, jaki muszą spełnić Członkowie ubiegający się o kredyt mieszkaniowy,
jest wkład własny, którego minimalna wysokość musi wynosić od 20% do 40% wartości
nieruchomości mieszkalnej. Wymóg ten nie
dotyczy jednak przeznaczenia środków na cele
remontowe.
Na oprocentowanie Kredytu Hipotecznego
w Kasie Stefczyka składa się stała marża oraz
aktualizowany co pół roku wskaźnik WIBOR
6M. Kredyt ten spłacany jest w comiesięcznych
ratach w równej wysokości. Rzeczywista roczna
stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,62%.

FOT. 123RF.COM

K

Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej
(oprocentowanie oparte o WIBOR 6M – zmiana
stopy może nastąpić raz na 6 miesięcy). Umowa
o Kredyt Hipoteczny wymaga zabezpieczenia
hipoteką wierzytelności wynikającej z tej umowy.
Do uzyskania Kredytu Hipotecznego niezbędne

Kredyt Hipoteczny
w Kasie Stefczyka:
• kwota nawet do 2 000 000 zł (do max. 60–80%
wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej
lub do max. 30–50% wartości nieruchomości
komercyjnej)
• dogodny okres kredytowania – od 5 do 30 lat
• atrakcyjne oprocentowanie z możliwością
uzyskania obniżek
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jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych
wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę.
Kredyt udzielany jest w polskiej walucie.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej.

Pan Jerzy z Trójmiasta
− Kredyt mieszkaniowy to jednak nie to samo co zwykła pożyczka. Procedura trwa dłużej
i wymaga więcej formalności i zaangażowania. W moim przypadku istotny był czas, bo
tak atrakcyjna oferta zakupu mieszkania nie zdarza się często. I tu sprawdziła się Kasa
Stefczyka. Pracownicy naprawdę przejęli się sprawą i potraktowali mnie wyjątkowo.
Przede wszystkim udało im się znaleźć rozwiązanie, dzięki czemu mogłem otrzymać
decyzję kredytową szybko, podczas gdy w bankach, które wtedy odwiedziłem, zapowiadała
się długa i żmudna procedura. Tak, uważam, że wzięcie Kredytu Hipotecznego w Kasie
Stefczyka to była najlepsza decyzja. Sądzę, że jak ktoś się zdecyduje na skorzystanie
z tej oferty, to się nie zawiedzie.
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Nobel Sienkiewicza był dumą
z polskości i z Polski. „Głoszono
ją umarłą, a ona żyje!” – mówił.
Gdzie jesteśmy po 115 latach?
115 lat temu Henryk Sienkiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Duma
i radość rozpierała Polaków, bo to pierwsza taka nagroda dla polskiego
pisarza. Duma tym większa, że w twórczości Sienkiewicza polskość,
zakorzeniona w chrześcijańskiej tradycji i patriotycznej tożsamości, biła z jego
dzieł. Dzieł, które formowały kolejne pokolenia i krzepiły naród. Jakże rzadki
to dziś moment, gdy artysta doceniony przez światowe gremia, emanuje
duchem polskości. Zawłaszczona przez lewicę światowa kultura najchętniej
nagradza kosmopolitów, których twórczość wpisuje się w strategię odcinania
społeczeństw od ich narodowej tożsamości. Tym bardziej warto przypomnieć
dziś płomienne słowa pierwszego polskiego literackiego noblisty o Polsce:
„Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje! Głoszono
ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa! Głoszono ją podbitą,
a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!”.

„Q

uo vadis”, Trylogia i inne dzieła Henryka Sienkiewicza poruszyły Polaków
do głębi, a przetłumaczone na kilkadziesiąt
języków podbiły świat. Sekretarz Akademii
Noblowskiej przeanalizował w swoim przemówieniu całą twórczość laureata, podkreślając, że
nagroda jest uznaniem „dla jego wyjątkowych
zasług jako pisarza epickiego”.
„Gdy przyjrzeć się dziełu Sienkiewicza – jest
ono gigantyczne, bezmierne, a zarazem wzniosłe, godne podziwu i opanowania. Jego styl

epicki osiągnął absolutną doskonałość artystyczną” – podkreślił w swoim przemówieniu
sekretarz noblowskiej Akademii Królewskiej
Carl David af Wirsén.
„W każdym społeczeństwie są geniusze, skupiający w sobie ducha narodu. Oni reprezentują jego charakter w oczach świata. Pielęgnują
wspomnienie przeszłości narodu, by natchnąć
go nadzieją na przyszłość. Są jak dęby – ich
natchnienie zakorzenione jest głęboko w historii, lecz korona szumi w wichrach dzisiejszego

dnia. Takim reprezentantem literatury i ducha
narodu jest człowiek, którego Szwedzka Akademia odznaczyła Nagrodą Nobla. Jest on obecny
tu, wśród nas. A nazwisko jego Henryk Sienkiewicz” – mówił af Wirsén.
Ten duch narodu głęboko zakorzeniony
w literaturze Sienkiewicza w istocie porywał
Polaków do działania w najtrudniejszym dla
Polski czasie, po upadku powstania styczniowego. Dodawał otuchy, zagrzewał do walki,
nie pozwalał zatrzymać się na klęskach. Nie

Stosunek dziecka do religii kształtuje się na pacierzu,
stosunek dziecka do Polski – na Sienkiewiczu. Popularność
powieści Sienkiewicza u dzieci, u ludu, u żołnierzy była
tak duża, że można go nazwać wielkim polonizatorem.
Stanisław Cat-Mackiewicz, 1940 r.
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ma wątpliwości, że w genialnych książkach
Sienkiewicza znaleźć można podwaliny niepodległości. I choć sam autor nie miał szansy
cieszyć się odzyskaniem w 1918 roku Wolnej
Polski, jego duch napędzał kolejne pokolenia
do budowy Niepodległej. Szły za nim tłumy.
Sam Stefan Żeromski w swoich „Dziennikach”
twierdzi, że sam widział „w Sandomierskiem,
jak wszyscy, tacy nawet, którzy nic nie czytują,
dobijali się o «Potop»”.
Henryk Sienkiewicz był geniuszem polskiego narodu. Dokładnie tak, jak powiedział
o nim sekretarz Akademii, „reprezentował polski charakter w oczach świata”, „pielęgnował
wspomnienie przeszłości narodu, by natchnąć
go nadzieją na przyszłość”. Był jak dąb, którego natchnienie zakorzenione było głęboko
w historii, a korona szumiała w wichrach dzisiejszego dnia. Jego literatura formowała charakter polskiego narodu, wskazywała wyzwania, niosła nadzieję, przypominała chwałę
polskiego oręża, budziła tęsknotę, pielęgnowała zew wolności, uszlachetniała serca i przydawała dumy z polskości. Taką ją widziano na
świecie, taką ją doceniano.
Henryk Sienkiewicz, stanąwszy w Akademii
Królewskiej 10 grudnia 1905 roku, równo 114 lat
temu, mówił o Polsce:
„Wszystkie narody świata idą w zawody o tę
nagrodę w osobach swoich poetów i pisarzów.
Dlatego też wysoki areopag, który tę nagrodę
przyznaje, i dostojny monarcha, który ją wręcza, wieńczą nie tylko poetę, ale zarazem
i naród, którego synem jest ów poeta. Jednakże
zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski!
Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych
dowodów, że ona żyje! Głoszono ją niezdolną
do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa! Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie
zwyciężać! Komuż nie przyjdą na myśl słowa
Galileusza: E pur si muove!, skoro uznana jest
wobec całego świata potęga jej pracy, a jedno
z jej dzieł uwieńczone. Więc za to uwieńczenie –
nie mojej osoby, albowiem gleba polska jest
żyzna i nie brak pisarzów, którzy mnie przewyższają – ale za to uwieńczenie polskiej pracy
i polskiej siły twórczej wam, panowie członkowie Akademii, którzy jesteście najwyższym
wyrazem myśli i uczuć waszego szlachetnego
narodu, składam jako Polak najszczersze i najgorętsze dzięki”.
Uroczyste obchody w Sztokholmie zakończyło przyjęcie wydane przez Alfreda Jensena,
szwedzkiego uczonego i tłumacza. Odczytał
napisany przez siebie poemat na cześć laureata,
w którym nie brak niepodległościowego ducha:
Hen – tam do domu na te święte łany,
Gdzie mowa polska, gdzie ten kraj kochany.
Gdzie dusza, której przemoc nie ugięła,
Świadczy, że – Jeszcze Nie Zginęła.
W „Kraju” o tym wyjątkowym dla Polski
momencie pisano tak:
„W każdym narodzie rodzą się geniusze,
w których geniusz narodu skupia swoje siły.
INFOLINIA 801 600 100
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Henryk Sienkiewicz, 1905 r.

Stoją wobec świata jako reprezentanci ducha
narodu. Strzegą pamiątki narodu z dni dawnych, ale na to, by wzmocnić jego nadzieje
przyszłości. (…) Takim reprezentantem swojego
narodu jest Henryk Sienkiewicz”.
Choć twórczość Henryka Sienkiewicza
liczy sobie już ponad wiek, nie przestaje poruszać najgłębszych strun polskiej wrażliwości.
W 1940 roku Stanisław Cat-Mackiewicz napisał:
„Stosunek dziecka do religii kształtuje się na
pacierzu, stosunek dziecka do Polski – na Sienkiewiczu. Popularność powieści Sienkiewicza
u dzieci, u ludu, u żołnierzy była tak duża, że
można go nazwać wielkim polonizatorem”.
Wszystkie nagrody, jakie zdobywają na świecie Polacy, cieszą. Zdecydowanie bardziej cieszą
jednak wtedy, gdy są przestrzenią zjednoczenia
wspólnoty, gdy budują narodową dumę, gdy

zachowują pamięć o przeszłości. Boli, gdy tak
wielkie wyróżnienie staje się okazją do przekreślenia dużej części polskiego dziedzictwa
i wyznaczenia kierunków tak dalece odległych od tych, na które wskazywali formatorzy
narodowego ducha. Warto też, by decydenci
odpowiedzialni za kulturę dostrzegli wreszcie, że dziś budujemy kulturowe dziedzictwo
jutra. Łatwo zatrzymać się na katalogowaniu
przeszłości i budowaniu kolejnych muzeów.
Trudniej zatroszczyć się o twórców, których
dzieła będą dorobkiem kulturowym naszego
pokolenia…
MARZENA NYKIEL
redaktor naczelna wPolityce.pl,
publicystka „Sieci”
Źródło: wPolityce.pl
C Z AS STEFC Z YK A 19

Kochające serce zawsze
jest młode
HISTORIA

– przysłowie greckie –

Kochanym Babciom i Dziadkom,
niech Wam ten rok przyniesie dużo powodów
do uśmiechu, dobre zdrowie niech Wam sprzyja
i pogoda ducha dopisuje!
Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka!
kasastefczyka.pl
kasastefczyka.pl
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
801 600 100
(koszt
wg taryfy operatora)
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14 stycznia 1905 – zmarł w Poznaniu Maksymilian Jackowski, polski
działacz społeczny i gospodarczy, „król chłopów”. Urodził się 11
października 1815 we wsi Słupia. Był
praktykantem w eksperymentującym
z nowymi technikami rolnymi majątku gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Turwi. W 1850 za oszczędności kupił w Wielkopolsce majątek Pomarzanowice. Zaczął interesować się działalnością organicznikowską. Wstąpił
do Towarzystwa Rolniczego, pisał artykuły do „Ziemianina”. W 1861 został
jednym z członków-założycieli Centralnego Towarzystwa Gospodarczego
(CTG). W 1863 organizował pomoc dla
powstańców styczniowych. Aresztowano go za to i osadzono w poznańskiej cytadeli, potem w berlińskim
Moabicie. W 1864 stanął przed sądem
w tzw. procesie berlińskim – został
uniewinniony z braku jednoznacznych dowodów. Po powrocie do kraju
w 1865 wszedł w skład zarządu CTG
i współpracował z Towarzystwem
Moralnych Interesów, w ramach którego podjął się wydawania czasopisma
„Orędownik”. W 1873 CTG powierzyło
mu opiekę nad parafialnymi kółkami
rolniczymi, którą sprawował do 1900.
Za jego kadencji ich liczba wzrosła z 30
do 200. Dzięki Jackowskiemu wykształciła się liczna grupa rolników
działających solidarnie oraz świadomych politycznie i narodowo. Miało
to duże znaczenie w okresie Kulturkampfu i działań Niemieckiej Komisji
Kolonizacyjnej. To z jego inicjatywy
powstały czasopisma „Rocznik Kółek” (w 1875) i „Poradnik Gospodarski” (w 1889). Wśród rolników zyskał
przydomek „króla chłopów”. W 1885,
w związku z pracą, przeprowadził się
do Poznania, gdzie zmarł 14 stycznia
1905. Został pochowany we Wronczynie, a jego pogrzeb przerodził się
w manifestację narodową.
Źródło: wikipedia.org
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17 stycznia 1874 – w parafii
unickiej w Drelowie na Podlasiu wojsko rosyjskie zastrzeliło
13 unitów i ciężko raniło około
200 osób. Unici wytrwale bronili
własnej cerkwi i wiary, nie chcąc
oddać kluczy do świątyni, i przyjąć prawosławia. Drelów był parafią unicką od 1661. Proboszcz,
ks. Jan Welinowicz został wywieziony do więzienia w Chełmie, gdyż nie
chciał przejść na prawosławie. Nowemu księdzu prawosławnemu parafianie odebrali klucze od świątyni. Rano
17 stycznia 1874 przybyło stu kozaków i trzy roty piechoty oraz naczelnik powiatu major Kotow, który zażądał wydania kluczy cerkiewnych.
Dalszy przebieg wydarzeń tak opisuje
ks. J. Pruszkowski: [...] Lud odrzekł, że
nie może oddać kluczy do swojej cerkwi i nie odstąpi od swojej świątyni
w obronie przed jej widocznym sprofanowaniem. [...] Naczelnik zakomenderował nahajki, a kozactwo piesze
i konne wpadło na cmentarz cerkiewny i poczęło rozbijać głowy ludu i jego
twarze, raniąc grubymi batogami.
Katowanie wywołało ogólny opłacz
pomiędzy ludem. [...] Piechota z kozakami uszykowała się za parkanem
cmentarza i o godzinie 12 w południe
otworzyła ogień do bezbronnych
wiernych. [...] To morderstwo osiągnęło skutek wprost przeciwny temu,
jaki chciano wywołać. Religijny śpiew
„Święty Boże”, „Kto się w opiekę” rozlegał się żałośnie, a lud, padając na
kolana, otwierał wojsku swoją pierś
do strzału, jakby zazdroszcząc szczęścia męczeństwa poległym sąsiadom
i braciom. Wszyscy unici pozostali na
miejscu. Przez całą noc pilnowało ich
wojsko. Następnego dnia naczelnik
rozkazał siłą wywlec sprzed świątyni zmarzniętych i pobitych unitów,
i dokończyć krwawą akcję.
Źródło:
www.drelow.siedlce.opoka.org.pl
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2 stycznia 1849 – zmarł w Kórniku Kajetan Wincenty Kielisiński,
grafik i rysownik, bibliotekarz.
Jako jeden z pierwszych na ziemiach polskich wykonywał ekslibrisy. Urodził się 7 sierpnia 1808
w Mieronicach koło Wodzisławia. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Warszawskiego. Jego
nauczycielem rysunku i litografii był
Jan Feliks Piwarski. Przerwał studia po
wybuchu powstania listopadowego.
Walczył w szeregach powstańczych
w stopniu podporucznika. Po upadku
powstania nie mógł wrócić do Warszawy. Przez pewien czas mieszkał
w Krakowie. W latach 1834–1839 był
kustoszem zbiorów Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce. W 1839 znalazł
zatrudnienie jako bibliotekarz Tytusa
Działyńskiego. Jako opiekun biblioteki
kórnickiej był autorem pierwszych jej
katalogów. Współpracował z Działyńskim w jego działalności wydawniczej,
m.in. opracował tablice z wizerunkami pieczęci do „Zbioru praw litewskich
od roku 1339 do roku 1529” (wydanego
w 1841). Pracował przy przebudowie
zamku i ogrodu kórnickiego. W 1848
w stopniu kapitana wziął udział w powstaniu wielkopolskim, w którym
odniósł rany. Po pobycie w więzieniu
wrócił do pracy w Kórniku latem 1848,
pół roku potem zmarł nagle. Krótko
przed śmiercią (1848) poślubił Apolonię z Gostyńskich. Był twórcą wielu
akwafort i rysunków, poświęconych
folklorowi, życiu wsi i miasteczek
polskich, zabytkom, krajobrazom.
Gromadził materiały do planowanych dzieł – „Starożytności polskich”
i „Strojów ludowych”. Prace graficzne,
rysunki, szkicowniki i korespondencję
Kielisińskiego przechowywała Biblioteka Kórnicka PAN oraz muzea narodowe (Kraków, Poznań, Warszawa)
i znane biblioteki (Jagiellońska, Ossolineum, Uniwersytetu Warszawskiego).
Źródło: wikipedia.org
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Rok Kardynała
Sejm i Senat zgodnie, przeważającą większością głosów parlamentarzystów, uchwaliły 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana
Kardynała Wyszyńskiego. Kim był uhonorowany niemal jednomyślnie przez przedstawicieli Narodu kapłan? Czym zapisał się na kartach dziejów ojczystych, że tak zapadł w pamięć zbiorową Polaków?

W

rozpoczynającym się roku mijają 120. rocznica urodzin
i 40. rocznica śmierci jednego z największych Polaków XX
wieku. Święty Jan Paweł II powiedział do kard. Stefana Wyszyńskiego
tuż po swoim wyborze na papieża: Nie byłoby na Stolicy Piotrowej
tego papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary niecofającej się
przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego
zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry
i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest
związany z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza, zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Przyszedł na świat w sobotę – dzień Maryjny. Mówił o tym z humorem:
Urodziłem się w moim domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej
Częstochowskiej, i to w sobotę, żeby we wszystkich planach Bożych
był ład i porządek. Wpływ mieszkańców podlaskiego pogranicza na
swoją przyszłość tak opisał po latach: Pamiętam do dziś dnia ludzi
prostych, których obserwowałem jako chłopiec. Zdumiewająca była
ich spokojna, ufna wiara. Tego nie można nazwać żadną miarą niewiedzą religijną, bo z tym się łączy patrzenie w głąb, niemal jakieś
mistyczne obcowanie. Ci ludzie widzą to, w co wierzą. Ojciec, Stanisław Wyszyński, był w Zuzeli organistą, sporządzał m.in. akty
chrztu i małżeństwa. Mały Stefan z okna organistówki widział barki
sunące po Bugu. Wokół szumiał sosnowy bór, który otaczał wieś.
Kiedy chłopiec miał dziewięć lat, musiał pożegnać ten krajobraz.
Rodzina przeniosła się do niedalekiej parafii Andrzejewo, która oferowała organiście wyższą pensję. Wyszyńscy potrzebowali pieniędzy, bo prawie co roku przybywało im dzieci. Cała rodzina wspólnie
modliła się przed snem. Prymas przyznawał, że jego powołanie kapłańskie rodziło się właśnie w Andrzejewie.
W mieszkaniu Wyszyńskich stał krzyżyk z pozytywką, grającą Mazurka Dąbrowskiego. Pierwsza książka, którą Stefan dostał na własność, nosiła tytuł: „Historia Polski w 24 obrazach”. Stefek uczył się
w domu. Ojciec i znajomy kleryk pomogli mu przerobić materiał trzeciej i czwartej klasy. Nauka wychodziła mu coraz lepiej. W 1912 r. ojciec

W rozpoczynającym się roku
mijają 120. rocznica urodzin
i 40. rocznica śmierci jednego
z największych Polaków XX wieku,
Prymasa Tysiąclecia Stefana
Kardynała Wyszyńskiego.
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zawiózł go do wuja w Warszawie. Chłopak zaczął naukę w Prywatnym
Gimnazjum Męskim Wojciecha Górskiego. Wtedy wstąpił do tajnego
polskiego harcerstwa, które było zakazane przez Rosjan. Po wybuchu
I wojny światowej centralną Polskę zajęli Niemcy. Harcerstwo nadal
jednak skrycie działało. W 1917 r. drużyna Wyszyńskiego wzięła
udział w ćwiczeniach pod Łomżą. Harcerzy zaprosili do ćwiczeń
polscy legioniści, którzy właśnie przyszli do Łomży. Wkrótce jednak
Niemcy rozwiązali polski legion za odmowę złożenia przysięgi.
16-letni Stefan, wraz z innymi druhami, został ukarany publiczną
chłostą. Były to pierwsze cierpienia dla ojczyzny, a może i pasowanie
na rycerza? – przyznał prymas kilkadziesiąt lat później.
KAPŁAN ROBOTNIKÓW
Kolejnym ważnym dniem w życiu Stefana Wyszyńskiego był 3 sierpnia 1924 r. Niedomagający na zdrowiu, otrzymał wtedy święcenia kapłańskie w kaplicy Matki Bożej, w bazylice katedralnej we Włocławku.
Tak wspominał tę uroczystość: Gdy przyszedłem do katedry, stary zakrystian, pan Radomski, powiedział do mnie: Proszę księdza, z takim
zdrowiem to chyba raczej trzeba iść na cmentarz, a nie do święceń.
Tak się wszystko układało, że tylko miłosierne oczy Matki Najświętszej
patrzyły na ten dziwny obrzęd, który miał wówczas miejsce. Byłem tak
słaby, że wygodniej mi było leżeć krzyżem na ziemi, niż stać… Byłem
święcony przez chorego, ledwo trzymającego się na nogach biskupa
Wojciecha Owczarka… Skoro wyświęcono mnie na oczach Matki, która patrzyła na mękę swojego Syna na Kalwarii, to już Ona zatroszczy
się, aby reszta zgodna była z planem Bożym. W 1930 r. obronił pracę
doktorską: „Prawa Kościoła do szkoły”.
Jako kapłan we Włocławku prowadził Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy i był dyrektorem Diecezjalnych Dzieł Misyjnych.
Później wspominał: Nie zajmowałem się na terenie Chrześcijańskich
Związków Zawodowych sprawami ściśle związkowymi. Zajmowałem się oświatą robotniczą. Jednakże jako wykładowca nauk społecznych w Seminarium Duchownym we Włocławku prowadziłem
młodzież, najstarszy rocznik seminaryjny, na zebrania Chrześcijańskich Uniwersytetów Robotniczych, aby oswoić młodzież duchowną
z działalnością związkową i ze światem pracy. Prowadziliśmy dział
interwencji ekonomicznej, obok pracy oświatowej i kulturalnej, jak
również dział osiedli robotniczych, które wtedy powstawały. Nazbierałem dużo doświadczenia. Jakkolwiek nie prowadziłem strajków,
żywo się nimi interesowałem. Na terenie Włocławka – miasto niewielkie, ale fabryczne – istniały najrozmaitsze organizacje związkowe. Oprócz chrześcijańskich i klasowych były tzw. niezależne, wolne,
enperowskie i rolne, opierające się o Zjednoczenie Ludowe „Piast”
i „Wyzwolenie”. Chociaż związków zawodowych nie było wiele, to
jednak umiejętna współpraca doprowadziła do tego, że – różniące się niekiedy – ostatecznie zawsze dochodziły do zgody, na czym
najbardziej zyskiwali wszyscy robotnicy. Ta jego zdolność łączenia
potrzeb i poglądów różnych grup Rodaków we wspólnym celu przydała się kardynałowi w latach walki z komunizmem.
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Kardynał Stefan Wyszyński w towarzystwie duchownych i wiernych
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i umożliwiono powrót biskupów na ziemie zachodnie i północne.
W latach 1957–1966 przeprowadził obchody tysiąclecia chrztu Polski, poprzedzone z jego inicjatywy dziewięcioletnią Wielką Nowenną Tysiąclecia. Z jego inicjatywy na główne obchody, 3 maja 1966 r.,
na Jasną Górę miał przybyć zaproszony przez niego papież Paweł
VI, ale władze nie wyraziły na to zgody. W ramach represji władze
odmawiały mu też wielokrotnie udzielenia paszportu do Włoch.
W 1972 r. dzięki jego długoletnim staraniom Watykan ostatecznie
uznał granice zachodnie PRL i zawiesił stosunki dyplomatyczne
z polskimi władzami na emigracji. W czasie polskiego sierpnia 1980
r. w trosce o pokój i dobro Narodu wzywał do rozwagi i odpowiedzialności. 26 sierpnia 1980 r. wygłosił na Jasnej Górze homilię,
w której wyłożył stanowisko Kościoła w stosunku do „Solidarności”
W latach 1980–1981 pośredniczył w rozmowach między władzami
PRL a „Solidarnością”. 24 września 1980 r. została reaktywowana
tzw. Komisja Wspólna przedstawicieli Episkopatu Polski i rządu.
BY NARÓD POZOSTAŁ WIERNY
W połowie marca 1981 r. u prymasa rozpoznano chorobę nowotworową. Mimo starań lekarzy nie dało się zahamować jej rozwoju. 16
maja 1981 r. prymas przyjął sakrament namaszczenia chorych i zwrócił się do zebranych przy łóżku, nawiązując m.in. do zamachu na
życie papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja: Uważam, że
powinienem dzielić dolę Ojca Świętego, który wprawdzie później, ale
włączył się w moje cierpienia. 22 maja ostatni raz wystąpił publicznie, otwierając obrady Rady Głównej Episkopatu Polski. Zmarł sześć
dni później. W swoim testamencie napisał: Kościołowi w Polsce służyłem według najlepszego mojego zrozumienia jego sytuacji i potrzeb.
Chciałem obronić Kościół przed zaprogramowaną ateizacją, przed
nienawiścią społeczną, przed rozwiązłością. Uważam sobie za łaskę,
że mogłem z pomocą Episkopatu Polski przygotować Naród przez
Wielką Nowennę, Śluby Jasnogórskie, Akt Oddania Narodu Bogurodzicy w macierzyńską niewolę miłości i społeczną krucjatę miłości –
na nowe millenium. Gorąco pragnę, by Naród polski pozostał wierny
tym zobowiązaniom.
MACIEJ BOGDANOWICZ

C Z AS STEFC Z YK A 23

REKLAMA NR 1831

W OBRONIE WIARY
Po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1946–48 Wyszyński pełnił posługę biskupa diecezjalnego lubelskiego. Zyskał zaufanie prymasa Augusta Hlonda. Ten przed śmiercią podyktował list do papieża
Piusa XII z prośbą o mianowanie swoim następcą biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. 12 listopada 1948 r. papież na konsystorzu
w Rzymie mianował arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, a tym samym prymasem Polski, bp. Stefana Wyszyńskiego. Bulla nominacyjna została podpisana przez papieża 16 listopada.
Ingres w Gnieźnie odbył się 2 lutego 1949 r., a w Warszawie 6 lutego.
29 listopada 1952 r. podano wiadomość o wyniesieniu go przez papieża Piusa XII do godności kardynała, prymasa Polski, a 12 stycznia
1953 r. na tajnym konsystorzu w Rzymie został nominowany ostatecznie kardynałem oraz członkiem kolegium kardynalskiego. Brał
udział w czterech konklawe. W 1958 r. oddano na niego kilka głosów,
a w 1963 r. był jedynym przedstawicielem Europy Wschodniej.
We wczesnych latach 50., w okresie stalinizmu władze PRL
zmierzały do bezwzględnego złamania opozycji i wszelkich niezależnych instytucji. 8 maja 1953 r. na Konferencji Episkopatu Polski
w Krakowie uchwalono z inicjatywy Wyszyńskiego treść listu do
rządu, który przeszedł do historii pod nazwą Non possumus (łac. –
nie pozwalamy), wyrażającego stanowczy sprzeciw wobec rażącego łamania przez rząd zawartych wcześniej porozumień. W odpowiedzi komuniści postanowili internować prymasa. Wieczorem
25 września 1953 r. Wyszyński został zatrzymany. Z rzeczy osobistych zabrał ze sobą tylko różaniec i brewiarz. Był przetrzymywany
w różnych katolickich klasztorach. W klasztorze sióstr nazaretanek
w Komańczy napisał 16 maja 1956 r. tekst ślubów narodowych, które
miały być odnowieniem królewskich ślubów lwowskich Jana Kazimierza w ich trzechsetną rocznicę. 26 sierpnia 1956 r. rzeszy około miliona pielgrzymów na Jasnej Górze odczytał je biskup Michał
Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski.
W czasie październikowej „odwilży” został zwolniony z internowania i powrócił 28 października do Warszawy. 8 grudnia 1956 r.
doprowadził do zawarcia nowego, tzw. małego porozumienia z władzami, na mocy którego m.in. w szkołach przywrócono naukę religii, uchylono dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych z 1953 r.
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Obóz krwawej zemsty
20 tysięcy rodaków bestialsko zamordowano tu za ich przywiązanie do polskości. Fort VII w Poznaniu był pierwszym obozem koncentracyjnym założonym przez Niemców w okupowanej Polsce. Przez hitlerowców Fort VII określany był potocznie jako Lager der Blutrache – obóz krwawej zemsty. Zemsty
za zaangażowanie Wielkopolan w zwycięskie powstanie, które uwolniło ich
w 1919 r. od niemieckiego zaborcy.

N

a przełomie XIX i XX stulecia twierdza fortowa w Poznaniu,
w skład której wchodził Fort VII, była największą niemiecką
warownią dla obrony wschodnich granic cesarstwa Hohenzollernów.
Fort VII jest najlepiej zachowanym obiektem zewnętrznego pierścienia fortyfikacji, który miał bronić przed ewentualnym atakiem wojsk
Rosji carów. W październiku 1939 r. hitlerowcy utworzyli w Forcie
VII pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny – Konzentrationslager Posen. Oficjalna nazwa obozu była później zmieniana
dwukrotnie, ale cel działania pozostał niezmienny. Chodziło o systematyczne mordowanie Polaków. Jak wszędzie, gdzie w 1939 r. wkraczały niemieckie hordy, ludobójstwo zaczynano od inteligencji. Obóz
w Forcie VII był największym w Wielkopolsce ośrodkiem eksterminacji polskich elit, miejscem, w którym niemieccy oprawcy dopuszczali
się dzikiego okrucieństwa. Więźniowie, którym komunikowano, że
zostaną przeniesieni do obozów takich jak np. Auschwitz, Dachau
czy Buchenwald, byli postrzegani przez przebywających z nimi w celi
towarzyszy jako ci, którym los dał szansę na przeżycie.
PIERWSZA KOMORA GAZOWA
W początkowym okresie istnienia obozu koncentracyjnego w Forcie
VII kierowano do niego przede wszystkim osoby, które władze okupacyjne uznawały za przeciwników politycznych lub wrogów Niemiec
i Niemców. W pierwszej kolejności rozprawiono się z inteligencją
wielkopolską jako możliwym zarzewiem przyszłego buntu oraz z powstańcami wielkopolskimi i śląskimi uznawanymi za zdrajców niemieckiego państwa. Grupy te aresztowano na podstawie przygotowanych jeszcze przed wybuchem wojny list proskrypcyjnych, zaś same
aresztowania traktowano jako element tzw. Intelligenzaktion – akcji
inteligenckiej. Wraz z powstaniem i rozwojem na terenie Poznania
i Wielkopolski struktur cywilnych i wojskowych Polskiego Państwa
Podziemnego coraz większą grupę więźniów stanowili przedstawiciele różnych tajnych organizacji, których działania były wymierzone
przeciwko III Rzeszy. Do Fortu VII kierowano także osoby zatrzymane podczas łapanek. Od połowy 1941 r. trafiali tam również ludzie,
którzy uchylali się od pracy na rzecz Niemców, tzw. niedzielnicy, czyli
więźniowie okresowi, którzy przebywali w Forcie VII od zakończenia
pracy w sobotę do poniedziałkowego poranka. Krótkotrwały pobyt
w obozie i wyniesiony stamtąd strach miał zmienić ich podejście do
pracy. Niektórych zatrzymanych zamykano w celach „wychowawczych” na okres od 2 tygodni do 2 miesięcy.
Jak podaje strona internetowa Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Poznaniu, Fort VII był pierwszym obozem, w którym niemieccy
oprawcy użyli gazu do masowego mordowania ludności cywilnej.
W październiku 1939 r., krótko po otwarciu Konzentrationslager
Posen, w jednej z remiz artyleryjskich Fortu VII Niemcy uruchomili
testową komorę gazową, w której stosowano przywożony w butlach
tlenek węgla (czad). Ofiarami testów było kilkuset pacjentów Zakładu Psychiatrycznego w Owińskach oraz oddziału psychiatrycznego
Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Poznańskie-
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go. Proceder uśmiercania gazem trwał blisko dwa miesiące. Testy
zarzucono, gdyż tlenek węgla uznano za mało „efektywny” środek
zabijania.
OFIARY FORTU
Uwięzieni w nim Polacy byli rozstrzeliwani, torturowani, wieszani,
zrzucani ze schodów lub umierali z powodu ciężkich warunków panujących w celach więziennych. Z Fortem VII w Poznaniu związane są
tragiczne losy ludzi, którzy zapisali wspaniałe karty w historii Polski –
naukowców, artystów, nauczycieli, harcerzy, oddanych Ojczyźnie duchownych, osób budujących mozolną pracą potencjał gospodarczy
Wielkopolski czy wreszcie tych, którzy zbrojnie walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej – powstańców wielkopolskich i śląskich oraz
uczestników ruchu oporu. Wśród nich warto przytoczyć jako charakterystyczne cztery postaci.
Gustaw Manitius był seniorem diecezji pomorsko-wielkopolskiej
Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pastor tego Kościoła, sam syn
i wnuk protestanckich kapłanów. Organizator polskiego życia ewangelickiego w Wielkopolsce i na Pomorzu. 9 października 1939 r. został aresztowany przez gestapo wraz z innymi działaczami Polskiego Związku Zachodniego w Poznaniu i osadzony w więzieniu przy
ul. Młyńskiej, a od grudnia w Forcie VII, gdzie został zamordowany
przez pijanych strażników prawdopodobnie w nocy 28/29 stycznia
1940 r. Miejsce pochówku pozostaje nieznane – może to być mogiła zbiorowa na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu, gdzie grzebano
bezimienne ofiary tego miejsca kaźni.
Ludwik Mzyk to z kolei błogosławiony i męczennik Kościoła katolickiego, duchowny rzymskokatolicki, werbista. Pochodził z rodziny
górniczej – jego ojciec był sztygarem w kopalni węgla kamiennego
„Prezydent” w Chorzowie. Gdy rozpoczęła się II wojna światowa, został wywieziony przez gestapo do Poznania. 25 stycznia 1940 r. został
aresztowany i następnie 1 lutego umieszczony w Forcie VII. 20 lutego
1940 r. do celi, w której więziono duchownego, wpadli dwaj oficerowie, którzy zaczęli go torturować. W nocy skatowanego o. Mzyka żołnierze niemieccy wyprowadzili z celi, a podoficer zabił go strzałem
w tył głowy.
Stefan Balicki był popularnym w II Rzeczypospolitej felietonistą,
powieściopisarzem i krytykiem literackim. To ważna i barwna postać życia kulturalnego międzywojennego Poznania. Poza twórczością literacką był cenionym nauczycielem polonistą, współtwórcą
i uczestnikiem rożnych poznańskich kabaretów i autorem słuchowisk w poznańskiej rozgłośni radiowej. Zamordowany w Forcie
w marcu 1943 r.
Artystą malarzem był Leon Prauziński. Niemcy nie mogli mu wybaczyć twórczości dotyczącej polskiego patriotyzmu, obrazów i gra-
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fik upamiętniających czyny powstańców wielkopolskich. 1 listopada
1939 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w Forcie VII.
W wytoczonym mu przez nazistów procesie głównym dowodem jego
„winy” wobec Rzeszy Niemieckiej były właśnie obrazy uwieczniające
bohaterski czyn zbrojny powstańców wielkopolskich. Został zamordowany w Forcie VII 6 stycznia 1940 r.
Spośród zamordowanych na terenie obozu około 20 tysięcy osób,
przede wszystkim Wielkopolan, wymieńmy jeszcze choćby takie
osobowości, jak:
• Stefan Cybichowski – inżynier architekt i radny miasta Poznania,
rozstrzelany w styczniu 1940 r.
• Mścisław Frankowski – powstaniec wielkopolski, działacz Narodowej Organizacji Bojowej, od grudnia 1940 więziony w Forcie VII;
zgilotynowany w więzieniu Plötzensee 20 marca 1942 r.
• Klemens Górzyński – lekarz, społecznik, działacz konspiracyjny,
członek organizacji „Ojczyzna”, zamordowany w lipcu 1942 r.
• Stanisław Kalandyk – uczony polski, doktor fizyki, profesor Uniwersytetu Poznańskiego i dziekan Wydziału Lekarskiego tej uczelni, najprawdopodobniej zakatowany w styczniu 1940 r.
• Mikołaj Kiedacz – doktor nauk prawnych, działacz społeczny
i polityczny, prezydent Poznania, zamordowany 25 października
1939 r.
• Roman Konkiewicz – doktor nauk medycznych, lekarz, uczestnik
powstania wielkopolskiego i plebiscytu na Śląsku, prezes Poznańsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej oraz wieloletni prezes Zarządu
Wojewódzkiego Polskiego Związku Zachodniego; zginął w styczniu 1940 r.
• Tadeusz Kuczma – doktor nauk prawnych, asystent prawa karnego
Uniwersytetu Poznańskiego oraz wiceprokurator Sądu Okręgowego w Poznaniu, zamordowany w styczniu 1940 r.
• Florian Marciniak – harcmistrz, pierwszy naczelnik Szarych Szeregów, więziony w Forcie VII, zamordowany w Groß-Rosen.
• Walenty Matylla – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, rozstrzelany 6 stycznia 1940 r.
• Czesław Michałowicz – ksiądz, długoletni sekretarz generalny
Związku Katolickiego Robotników Polskich w Poznaniu, redaktor
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organu prasowego tej organizacji, gazety „Robotnik”; zginął męczeńską śmiercią w listopadzie 1939 r.
Wincenty Nowaczyński – pułkownik piechoty Wojska Polskiego,
zamordowany 31 stycznia 1940 r.
Romuald Paczkowski – doktor nauk prawnych i profesor Uniwersytetu Poznańskiego, rozstrzelany w styczniu 1940 r.
Nikodem Pajzderski – doktor nauk humanistycznych, historyk
sztuki i zasłużony organizator muzealnictwa wielkopolskiego; zginął w styczniu 1940 r.
Stanisław Pawłowski – polski geograf, uczony o światowym rozgłosie i ogromnym dorobku naukowym, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprezes
poznańskiego oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej, zamordowany
w styczniu 1940 r.
Guntram Rolbiecki – doktor historii, asystent zakładu historii
gospodarczej Uniwersytetu Poznańskiego; data śmierci styczeń
1943 r.
Celestyn Rydlewski – doktor nauk medycznych, uczestnik konferencji pokojowej z Niemcami w Paryżu w 1919 r., członek międzynarodowej komisji granicznej w sprawie ustalenia granic Polski
z Wolnym Miastem Gdańsk w 1921 r., znany lekarz i działacz narodowy z Wielkopolski; więziony w Forcie VII, następnie zamordowany w egzekucji poza obrębem Fortu w 1940 r.
Jan Skrzypczak – komendant poznańskiej chorągwi Szarych Szeregów.
Jan Pankracy Stark – adwokat, przewodniczący Klubu Narodowego radnych w Radzie Miejskiej Poznania; skatowany w śledztwie,
zmarł na skutek obrażeń podczas tortur w styczniu 1942 r.
Franciszek Witaszek – doktor nauk medycznych, asystent Uniwersytetu Poznańskiego i sekretarz poznańskiego oddziału Związku Lekarzy, zamordowany w styczniu 1943 r.
Jan Wojkiewicz – działacz ruchu ludowego, prezes Wojewódzkiego Zarządu Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”,
wiceprezes Wojewódzkiego Zarządu Stronnictwa Ludowego i delegat Rządu Polskiego w Londynie na ziemie odzyskane, rozstrzelany
w styczniu 1942 r.

MACIEJ BOGDANOWICZ
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Bunkier nr 17 – podczas II wojny światowej używany przez Niemców jako zaimprowizowane komory gazowe w Forcie VII w Poznaniu
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Gdzie szukać porad finansowych,
finansowo-prawnych oraz konsumenckich?
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku.
SKEF jest organizacją pożytku publicznego, która w szerokim zakresie działa na rzecz
konsumentów usług finansowych. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną,
doradczą, wydawniczą i charytatywną, popularyzuje edukację finansową.

W

ramach swoich celów statutowych Stowarzyszenie powołało do
życia Ośrodki Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego.
Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego funkcjonują w Krakowie, Gdyni, Warszawie i Białej Podlaskiej. Na spotkanie można
umówić się bezpośrednio w Ośrodku, jednak
teraz, przejściowo w okresie pandemii, spotkania
zostały zawieszone. Można jednak skorzystać
z porady telefonicznie lub mailowo, co sprawia,
że z usług specjalistów może korzystać każdy bez
względu na miejsce zamieszkania.
Sprawy, z którymi najczęściej zgłaszają się
Klienci do specjalistów Ośrodków, można pogrupować na:
• porady finansowo-prawne,
• porady konsumenckie,
• kredytowe ABC,
• oszczędzanie i inwestowanie,
• budżet domowy.
Nie mniej liczną grupę stanowią osoby z nadmiernym zadłużeniem, które utraciły płynność
finansową i mają trudności w spłacie swoich
zobowiązań finansowych. ODFiK-i zapewniają
pomoc każdemu, kto ma problemy finansowe
oraz potrzebuje porady prawnej, bez względu
na status majątkowy czy społeczny. Sprawy,
z którymi najczęściej zgłaszają się osoby nadmiernie zadłużone, dotyczą:

• problemów ze spłatą zobowiązań, opóźnień
i wypowiadanych umów kredytowych,
• windykacji i egzekucji komorniczych,
• upadłości konsumenckiej.

Usługi doradcze ODFIK
świadczone są w zakresie:
• pomocy w określeniu finansowej i prawnej
sytuacji Klienta,
• przekazywania informacji o przysługujących Klientowi prawach i uprawnieniach
konsumenckich,
• wyjaśnienia procedur kredytowych,
• doradztwa w zakresie budżetu domowego,
• wyjaśnienia zagadnień związanych z nadmiernym zadłużeniem.
Portal www.skef.pl
Nasz portal internetowy www.skef.pl jest wielkim wsparciem dla każdego zainteresowanego
problematyką finansów, czy to dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, czy
mających problemy ze spłatą swoich zobowiązań.
Poza opisem projektów edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, średnich czy projektów edukacyjnych dla seniorów cyklicznie publikowanych jest bardzo
wiele cennych artykułów poradnikowych. Na
szczególną uwagę i polecenie zasługuje nasza

cotygodniowa PORADA TYGODNIA. W każdy
poniedziałek w portalu ukazuje się nowy artykuł odpowiadający na konkretne pytanie,
z jakim zgłosił się Klient do specjalisty Ośrodka.
Przykładowe pytania poruszone w Poradach
Tygodnia, na które odpowiedzieli specjaliści:
• Czy za długi bankowe grozi więzienie?
• Jak wygląda egzekucja alimentów a kwota
wolna od potrąceń?
• 500 plus dla seniora – czy podlega zajęciu?
• Jaki jest nowy sposób doręczania pism wierzycieli przez komorników?
• Czy można zrzec się dziedziczenia, aby uniknąć odpowiedzialności za długi?
• Co może firma windykacyjna?
• Ile może zająć komornik z emerytury i renty?
• Praca w trakcie pobierania emerytury – ile
można dorobić?
• Jak odroczyć spłatę rat kredytu hipotecznego?
• Restrukturyzacja zadłużenia – wyjaśnienie
procedury restrukturyzacji zadłużenia w przypadku wystąpienia problemów finansowych.
Na te pytania i wiele, wiele innych można uzyskać odpowiedź, wchodząc na stronę www.skef.pl
Serdecznie zapraszamy.
***
Nasi specjaliści czekają na Państwa telefony i maile codziennie od poniedziałku do
czwartku. Przedstawiamy dane kontaktowe
Ośrodków.

Ośrodek Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego w Krakowie
Obsługuje Klientów z terenu województw: małopolskiego,
śląskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego.
ul. Rynek Dębnicki 13/5, 30-319 Kraków
tel. 12 684 35 83, e-mail: odfik-krakow@skef.pl
ODFiK w Krakowie czynny:
poniedziałek – czwartek, godz. 8.00 – 16.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.
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Ośrodek Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego w Gdyni
Obsługuje klientów z terenu województw: zachodniopomorskiego,
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel. 58 624 98 72,
e-mail: odfik-gdynia@skef.pl oraz ptokarczyk@skef.pl
ODFiK w Gdyni czynny:
poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 12.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

Ośrodek Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego w Warszawie
Obsługuje klientów z województw: mazowieckiego,
łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego.
ul. Generała Władysława Andersa 37/59a
00-159 Warszawa
tel. 22 848 08 46, e-mail: odfik-warszawa@skef.pl
ODFiK w Warszawie czynny:
poniedziałek – czwartek, godz. 8.00 – 16.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

Ośrodek Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej
Obsługuje klientów z terenu województw:
podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
ul. Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 411 10 47, e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl
ODFiK w Białej Podlaskiej czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, godz. 8:00 – 16:00,
środa 9:00 – 17:00
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Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.
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Wziąć głęboki oddech
i cieszyć się wolnością
Amelia kilka lat temu postanowiła założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Kupiła
pawilon handlowy w Warszawie. W pierwszym roku działalności uzyskała niewielki dochód
w wysokości 20 tys. zł. Aby zwiększyć ofertę sprzedaży, wzięła kredyt inwestycyjny.

M
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niej więcej w tym samym czasie bank zaproponował dodatkowo limit w koncie firmowym.
Amelia uznała, że jest to dobre rozwiązanie chwilowych – jak wtedy sądziła – problemów. Trzeba tylko
zwiększyć ofertę dzięki dodatkowemu kredytowi,
a działalność szybko przyniesie należyty dochód –
tak sądziła. Pod koniec roku okazało się jednak,
że dochody wciąż były na tym samym poziomie,
a obciążenia z tytułu zwiększonych kwot rat urosły.
Aby zwiększyć dochody, które pozwoliłyby ustabilizować sytuację, Amelia postanowiła wydłużyć
godziny pracy w kiosku od godz. 6 do godz. 21, czyli
do 15 godzin dziennie. Zwiększyła także w banku
limit kredytu obrotowego. Niestety i to nie pomogło, bowiem nowy market, który powstał w okolicy,

Z listu Amelii do Ośrodka
Zakładając działalność gospodarczą, nie przypuszczałam, że spotka mnie taki finał. Miałam 24 lata, swoje plany i marzenia,
które chciałam realizować. Na początku wszystko zapowiadało sukces. Prowadziłam kiosk, zarabiałam na swoje utrzymanie,
pomagałam rodzicom, kiedy tego potrzebowali, planowałam przyszłość. Zaplanowałam, że wezmę tylko jeden kredyt na rozkręcenie
biznesu. Wszystko zaczęło się komplikować, kiedy na moje barki spadła dodatkowo odpowiedzialność za samodzielne utrzymywanie mieszkania. Mój ówczesny partner zaciągnął kredyt, żeby wykupić mieszkanie swoich rodziców, mówiąc mi, że po ślubie
zamieszkamy w nim razem, że to przecież dla nas, że to inwestycja na przyszłość. Perspektywa ślubu nie zbliżała się, a dochody
przestały wystarczać na pokrycie wszystkich kosztów oraz utrzymanie siebie i partnera. Wpadłam w spiralę zadłużenia. Brałam
kolejne kredyty, żeby ratować coś, co budowałam swoją ciężką pracą. Pracą od świtu do zmierzchu.
Nie zdążyłam się obejrzeć, kiedy pierwsi wierzyciele zaczęli pukać do moich drzwi. Po zakończeniu toksycznego związku podupadłam na zdrowiu psychicznym. Dopiero pomoc mojego obecnego męża, który podał mi dłoń, kiedy byłam na dnie, sprawiła,
że uwierzyłam, iż warto zawalczyć o siebie, o nas… o godne życie. Próbowaliśmy wspólnie zawierać ugody, które pomogłyby mi
stanąć na nogi. Niestety wierzyciele w takich sytuacjach nie są skłonni iść na jakiekolwiek ustępstwa.
Mąż nie poddawał się i znalazł w Internecie adres Ośrodka. Umówił się na spotkanie. Tam uzyskałam pomoc w napisaniu wniosku
do sądu. Po dwóch tygodniach od złożenia wniosku dostałam wezwanie na rozprawę.
Ciężko w takiej chwili myśleć pozytywnie, kiedy ma się świadomość, że walczy się o odzyskanie godności i tę walkę można
przegrać. Było wiele chwil zwątpienia, łzy zarówno w domu, jak i w sądzie. Emocje, jakie wtedy towarzyszą człowiekowi, są nie
do opisania i nie do zrozumienia dla kogoś, kto tego nie przeżył.
Jestem młoda, mam zaledwie 27 lat. Gdzie w tych wszystkich długach miejsce na chociażby myślenie o założeniu rodziny? To
bolało najbardziej. Perspektywa spłacania długów do końca życia. Świadomość, że nie mogę założyć rodziny, mieć dzieci, bo zwyczajnie nie jestem w stanie niczego im zapewnić.
Na szczęście udało się. Sąd wydał postanowienie o mojej upadłości już po pięciu minutach od przesłuchania. Myślałam, że śnię.
Wyszłam z sali i znów się rozpłakałam. Ja dalej nie mogę uwierzyć, że los dał mi drugą szansę. Nie wiem, czy poradziłabym sobie
z tym wszystkim bez mojego męża i specjalisty w Ośrodku, który okazał tyle zrozumienia i wsparcia, że będę mu za to wdzięczna
do końca życia! Na koniec chciałam powiedzieć wszystkim, którzy wciąż czekają na „swoje nowe życie”, żeby nie bali się walczyć
o siebie. Warto… uwierzcie mi. Warto po tym wszystkim wziąć głęboki oddech i cieszyć się wolnością.
Amelia
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Strona dedykowana nadmiernie zadłużonym

spowodował przejęcie części klientów.
Obroty nie rosły, a wręcz przeciwnie –
zaczęły spadać. Prawdziwym wyzwaniem
stało się teraz spłacanie składek w ZUS
i rat w bankach.
Choć Amelia pracowała od rana do
nocy 6 lub 7 dni w tygodniu, sytuacja
finansowa stale się pogarszała. Na domiar
złego rozstała się z ówczesnym, wieloletnim partnerem. Spowodowało to, że cały
ciężar utrzymania mieszkania spadł na
nią. Zdarzenie to mocno wpłynęło na jej
stan psychiczny. Dochody firmy spadały,
rosły zobowiązania i zaległości w spłatach, a dodatkowo doszły wszystkie
koszty utrzymania mieszkania. Amelia
utraciła całkowicie płynność finansową.
Banki na skutek nieterminowych spłat
wypowiedziały umowy kredytowe. To
doprowadziło do zupełnego załamania.
Gdyby nie obecny mąż Amelii, nie wiadomo, jak potoczyłyby się jej losy. Pojawił
się w samą porę. Bardzo mocno ją wsparł
i pomógł zapanować nad sytuacją. Postanowili wspólnie zamknąć działalność,
żeby nie generować dalszego zadłużenia.
Wzięli ślub i zamieszkali w mieszkaniu
rodziców. Udało się sprzedać pawilon
handlowy i za uzyskaną kwotę spłacić
część zobowiązań, ale nie wszystkie.
Pozostała jednak znaczna kwota do
spłaty – ponad 135 tys. zł, która szybko
rosła na skutek odsetek.

Pogotowie
dla zadłużonych
W ostatnim czasie Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
zbudowało nowoczesny one page skierowany do osób nadmiernie zadłużonych pod nazwą: Pogotowie dla zadłużonych. Teraz
na stronie www.pogotowiedlazadluzonych.pl w jednym miejscu
mamy przystępnie podaną informację dotyczącą wszystkich
aspektów związanych z problematyką upadłości konsumenckiej.

W

Dlaczego MY?
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy praktycznej pozycja
SKEF i Ośrodków na rynku usług
finansowo-prawnych w naszym
kraju jest wyjątkowa. Jako jedyni
od lat zajmujemy się problematyką dotyczącą nadmiernego
zadłużenia w Polsce. Jesteśmy
także współorganizatorem powstania w 2007 roku organizacji pozarządowej – Europejskiej Sieci Zadłużenia
Konsumenckiego (European Consumer Debt
Network) z siedzibą w Belgii.
Do końca kwietnia 2020 r. dla naszych
Klientów sporządziliśmy w Ośrodkach ponad
350 wniosków o upadłość konsumencką,
które w zdecydowanej większości zakończyły
się pozytywnie. Z porad w naszych Ośrodkach
korzysta rocznie blisko 2 tys. osób.

WALDEMAR SZKIELA
specjalista ds. doradztwa
finansowego i konsumenckiego
tel. 22 848 48 06

INFOLINIA 801 600 100
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Pomoc w Ośrodku Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego
Mąż Amelii nie poddawał się i znalazł
w Internecie adres Ośrodka w Warszawie. Umówił się na spotkanie. W ODFiK
udzielono Amelii porady dotyczącej
postępowania upadłościowego i pomocy
przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Stosowny
wniosek został szybko przygotowany,
a następnie złożony przez Amelię
w sądzie gospodarczym. W bardzo szybkim czasie, bo już po dwóch tygodniach,
dostała od sądu wezwanie na rozprawę,
na której sąd wydał postanowienie
o upadłości dla naszej Klientki.
Jak mocno przeżywała wówczas Amelia swoją sytuację, jaki był to dla niej
trudny czas, najlepiej można prześledzić
na podstawie listu, który nadesłała do
Ośrodka. Prosiła także o przekazanie
tego, co napisała, innym osobom, które
znalazły się w podobnych kłopotach, i nie
wiedzą, jak się z nich wydobyć, by miały
siłę walczyć o siebie.

Dla kogo upadłość konsumencka?
Brak majątku. Dla osób, które nie posiadają
żadnego majątku – mieszkania, samochodu,
działki, innej nieruchomości.
Niezależna przyczyna. Gdy zadłużenie
powstało z niezależnych przyczyn, np. nagłej
choroby, nieszczęśliwego wypadku, zwolnienia z pracy, utraty lub znacznego zmniejszenia
się dochodów.
Względy humanitarne. Gdy zadłużony jest
w tragicznej sytuacji życiowej, do której zalicza się między innymi: wysoki poziom biedy,
podeszły wiek, przewlekłą, ciężką chorobę
umożliwiającą dalszą pracę.

Dla pozostałych zadłużonych. Na mocy
nowych przepisów dla osób, które wpadły
w tzw. spiralę kredytową, upadłość
będzie możliwa, jednak sąd zastosuje
plan spłaty wierzycieli od 3 do 7 lat.
Najczęstsze pytania dotyczące
upadłości konsumenckiej
Na stronie w przystępny sposób
zamieszczone zostały odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania dotyczące postępowania
upadłościowego. To 16 wybranych
pytań i odpowiedzi, które pozwolą zrozumieć cały proces związany z przygotowaniem
wniosku i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy
mam szansę na upadłość?
Rekomendacje
Na stronie znajdują się także spisane historie
naszych Klientów, które skończyły się dla nich
sukcesem. Warto przeczytać, jak przeżyły to
osoby, które zmagały się przez lata ze swoimi
długami, i jaką ulgą dla tych osób była decyzja
sądu o upadłości – postanowienie sądu dające
szansę na nowe, lepsze życie bez długów.
A może ktoś z Twojej rodziny
potrzebuje pomocy?
Masz problemy finansowe? Jesteś osobą
zadłużoną? Myślisz o upadłości konsumenckiej? Potrzebujesz porady prawnej? A może
ktoś z Twojej rodziny potrzebuje pomocy?
Przekaż adres tej strony i pomóż swoim bliskim wyjść z długów.
www.pogotowiedlazadluzonych.pl
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chodząc na interaktywną mapę administracyjną Polski i klikając odpowiednie
województwo, jesteśmy automatycznie przekierowani na właściwy Ośrodek Doradztwa.
Tam specjaliści wytłumaczą zawiłości postępowania sądowego i udzielą wszechstronnej
pomocy w przygotowaniu wniosku do sądu
upadłościowego.

PORADNIKI

Finał XV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów

Warto znać historię
swojego kraju i pieniądza!

FOT. MATERIAŁY PRASOWE SKEF

Jaka jest historia pieniądza w Polsce? Co dało naszemu państwu powołanie do życia
Narodowego Banku Polskiego? Jak działa giełda? To i wiele innych zagadnień były tematem
tegorocznej, XV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów przygotowanej, jak co roku,
przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

5 grudnia 2020 r. miał miejsce finał XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

5

grudnia 2020 r. miał miejsce finał XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych
Ekonomistów”, skierowanego do uczniów klas
siódmych i ósmych szkół podstawowych.
Z powodu sytuacji pandemicznej tegoroczna
edycja nie mogła odbyć się stacjonarnie, dlatego organizator podjął decyzję o zdalnym
rozstrzygnięciu konkursu. XV edycja realizowana była z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej
i nie byłaby możliwa bez życzliwości i wielkiego wsparcia patronów i partnera konkursu,
którym Stowarzyszenie składa serdeczne
podziękowania.
– Tegoroczna edycja odbywała się w warunkach nietypowych, bo w warunkach pandemii.
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W związku z tym konkurs był wielokrotnie
zagrożony. Pandemia spowodowała zawieszenie edukacji stacjonarnej w szkołach, co
wpłynęło na konkurs – mówi prezes SKEF
dr inż. Kazimierz Janiak. – Wystąpiliśmy
do NBP o możliwość przesunięcia projektu,
co spotkało się ze zrozumieniem i zostało
zaakceptowane. W grudniu 2020 r. druga
fala pandemii także uniemożliwiła nam stacjonarną realizację konkursu. Ostatecznie
konkurs odbył się w formie zdalnej i bardzo
nas to cieszy.
Dla władz SKEF fakt, iż finał jednak się
odbył, to duża radość, gdyż stanowiło to
ogromne wyzwanie.
– To było nowe doświadczenie – zaznaczył
Kazimierz Janiak, wskazał jednak na wpływ,
jaki na konkurs miał fakt zdalnej organizacji finału: – W tym roku w konkursie udział

wzięły 103 osoby, co jest mniejszą liczbą
niż w ubiegłych latach. Nie oznacza to jednak, że ci, którzy wzięli w nim udział, nie
reprezentowali wysokiego poziomu wiedzy
ekonomicznej!
Czego dotyczyła tegoroczna edycja?
W tym roku temat konkursu brzmiał: „Rola
i misja Narodowego Banku Polskiego.
Dzieje pieniądza polskiego 1918–2020”.
Młodzież mogła dowiedzieć się wielu ciekawych faktów, jak również zrozumieć
szereg mechanizmów, które rządzą polską
gospodarką. Wszystko to w niełatwych,
pandemicznych warunkach. Jednak te
warunki nie wpłynęły na podejście uczestników do przygotowań. Wręcz przeciwnie!
– Młodzież zdała egzamin z „obsługi”, z tego,
że potrafiła tak sprawnie się z nami połączyć
i komunikować. To były warunki dodatkowego
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Nowa edycja
projektu
„Żyj finansowo!”

– Edukacja ekonomiczna w dzisiejszych czasach jest bardzo
potrzebna, zaś formuła konkursu
skłania do zdobywania wiedzy.
Ponadto nagrody przewidziane
przez organizatorów są tak atrakcyjne, że automatycznie konkurs
cieszył się zainteresowaniem.
Ogromne uznanie dla Stowarzyszenia, bo ma duży wkład w edukację młodzieży – mówi Damian
Dobrosielski i dodaje: – Obecna
sytuacja pokazała nam, jak
istotne jest, by ludzie, nie tylko
młodzi, wiedzieli, skąd biorą się
pieniądze i jak to wpływa na kryzys gospodarczy. Obecne czasy są
odpowiednim momentem na zintensyfikowanie działań na rzecz
edukacji.
Podczas finału konkursu
uczestnicy wzięli udział także
w prelekcjach edukacyjnych
wzbogacających ich wiedzę. Prelekcje zostały przeprowadzone
przez:
• Panią Annę Brzyską – przedstawiciela Centrum Pieniądza
Narodowego Banku Polskiego,
• Panią Alinę Bączar-Bednorz
– wiceprezes Fundacji Giełdy
Papierów Wartościowych,
• Pana Sławomira Fala i Pana
Jacka Barwickiego – przedstawicieli Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych.
Swoimi wystąpieniami prelegenci w ciekawy i interesujący
sposób przybliżyli uczestnikom
tematykę konkursu.
Choć sytuacja epidemiczna
nie jest komfortowa dla nikogo,
to jedno jest pewne – SKEF nie
ustanie w działaniach na rzecz
edukowania młodzieży!

ARKADY SAULSKI

P

rojekt „Żyj finansowo! czyli
jak zarządzać finansami
w życiu osobistym” na stałe
wpisał się w zakres działań
edukacyjnych Stowarzyszenia Krzewienia
Edukacji Finansowej.
Co roku projekt ten
cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zarówno
wśród nauczycieli,
jak i uczniów. W październiku 2020 r. rozpoczęto rekrutację do XIII edycji
projektu. Do udziału w projekcie zaproszono blisko 700
uczniów oraz 22 nauczycieli
ze szkół ponadpodstawowych
z całej Polski.
W ramach realizacji projektu uczniowie wezmą udział
w 18-godzinnych warsztatach
poświęconych zagadnieniom
związanym z planowaniem
finansowym, przyszłą pracą
i karierą zawodową, budżetem, oszczędzaniem, inwestowaniem, produktami kredytowymi i ubezpieczeniowymi
oraz otrzymają bezpłatnie
egzemplarz publikacji „Żyj
finansowo! czyli jak zarządzać
finansami w życiu osobistym”
w wersji papierowej lub elektronicznej, w zależności od
decyzji nauczyciela. Zajęcia

rozpoczną się od 18 stycznia
2021 r. i zakończą najpóźniej
31 maja 2021 r. Na ten moment
planowana jest realizacja
warsztatów w formie
zdalnej, a jeśli uczniowie wrócą do szkół
– zajęcia będą kontynuowane w tradycyjny sposób.
Zajęcia z uczniami
będą prowadzone
przez doświadczonych
nauczycieli – trenerów projektu, przeszkolonych i wyposażonych przez organizatora
w materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej zaplanowało również przeprowadzenie konkursu dla wszystkich
uczniów biorących udział w XIII
edycji projektu. Zadaniem
uczestników konkursu będzie
przygotowanie pracy pisemnej
na wskazany przez organizatora
temat, nawiązujący do tematyki
zajęć realizowanych w ramach
projektu. Laureaci konkursu
otrzymają nagrody pieniężne.
Nowością w projekcie będzie
konkurs dla nauczycieli.
KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK
koordynator projektu „Żyj finansowo!”
tel. 58 624 98 72
e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl
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PATRONI I PARTNERZY
KONKURSU
• Patronat honorowy:
– Narodowy Bank Polski
– Krajowa Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa
• Patronat medialny:
– „Gazeta Bankowa”
– „Sieci”
– portal wGospodarce.pl
– telewizja wPolsce.pl
• Partner projektu:
– Fundacja im. Franciszka
Stefczyka, której głównym fundatorem jest Kasa
Stefczyka

W roku szkolnym 2020/2021 Stowarzyszenie
Krzewienia Edukacji Finansowej realizuje,
już po raz trzynasty, projekt dla młodzieży
szkół ponadpodstawowych z zakresu edukacji
finansowej „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać
finansami w życiu osobistym”.

REKLAMA NR 1831

stresu, w związku z tym chciałam
podkreślić, że mamy wspaniałą
młodzież – wskazuje prof. dr
hab. Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca jury,
Sami uczestnicy wskazywali, iż
pandemiczne obostrzenia miały
na nich... pozytywny wpływ!
– Lockdown raczej pomógł
mi w przygotowaniach – więcej
czasu spędziłem w domu więc
poświęciłem sporo czasu na
naukę – mówi zwycięzca tegorocznej edycji Aleksander Skonieczny, uczeń Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Bolesława Prusa
w Zielonce, i dodaje, iż w jego
ocenie tematyka nie była łatwa.
– Pytania nie należały do najłatwiejszych. Wymagały skupienia i rozległej wiedzy – mówi
Wiktoria Łopatka, uczennica
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim,
zdobywczyni trzeciego miejsca
w Mistrzostwach, i wskazuje,
że możliwość powiększenia
wiedzy ekonomicznej to największa zaleta konkursu: – Od
zawsze interesowałam się ekonomią. Tematy bardzo mnie
zaciekawiły.
Podobnego zdania jest laureat drugiej nagrody, Michał
Gomółka, ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze:
– Konkurs na pewno zainteresował mnie z powodu tematyki ekonomicznej, ale też są
to tematy przydatne w życiu
codziennym. Warto znać historię
swojego kraju, warto znać historię pieniądza i warto o nim sporo
wiedzieć, zwłaszcza teraz!
Teraz – czyli w okresie pandemii i możliwego kryzysu ekonomicznego, wywołanego przez
koronawirusa.
Zgodnie z regulaminem XV
edycji konkursu „Mistrzostwa
Polski Młodych Ekonomistów”
przewidziano również nagrodę
pieniężną w wysokości 1000
złotych dla nauczyciela, którego
uczniowie prześlą największą
liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów
i kompletnie wypełnionych
w części A i B. Nagroda została
przyznana Panu Damianowi
Dobrosielskiemu z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 13
w Katowicach.

PORADNIKI

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST

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)
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Przekaż 1% podatku na SKEF

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu
może pozyskiwać środki finansowe z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. SKEF w szerokim zakresie
działa na rzecz swoich Członków i konsumentów usług finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą,
wydawniczą i charytatywną. Uzyskane środki Stowarzyszenie przeznacza na wspieranie najbardziej potrzebujących,
realizując programy w zakresie edukacji finansowej.
płaty 1% podatku Stowarzyszenie
(KRS 0000053057) może przeznaczyć
na wsparcie następujących działań:
SZKOLENIA I PROJEKTY Z ZAKRESU
EDUKACJI FINANSOWEJ I KONSUMENCKIEJ
SKEF swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje m.in. w organizacji i prowadzeniu projektów i szkoleń z zakresu edukacji finansowej
i konsumenckiej. Zwracając szczególną uwagę
na potrzeby konsumentów usług finansowych, swoje działania edukacyjne Stowarzyszenie kieruje do różnych grup wiekowych,
realizując projekty – m.in.: „Żyj finansowo!
czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, „Myślę, decyduję, działam – finanse
dla najmłodszych”, „Senior na Plus! Warsztaty z edukacji finansowej dla osób 55 plus”,
„Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior” itd.
Tym, co wyróżnia SKEF spośród innych podmiotów, jest zakres merytoryczny proponowanych warsztatów. Priorytetem jest podnoszenie świadomości ekonomicznej, finansowej
poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności

w następujących obszarach: planowanie finansowe, zarządzanie finansami osobistymi,
budżet domowy, nadmierne zadłużenie itp.
FUNDUSZ STYPENDIALNY
Celem funduszu jest wsparcie materialne
m.in. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania,
finansów, prawa i dziennikarstwa, którzy
osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się
działalnością na polu naukowym i charytatywnym, oraz wychowanków domów dziecka
podejmujących naukę w szkołach wyższych
na kierunkach, na których programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów,
zarządzania, prawa i dziennikarstwa.
Wszystkim Państwu, którzy dokonali wpłat
w latach poprzednich, serdecznie dziękujemy i ponownie prosimy o przekazywanie
1% swojego podatku na rzecz SKEF. Zapewniamy, że wpłaty, które otrzymujemy, stanowią dla uczestników projektów realizowanych
w ramach środków pozyskanych z 1% ogromne
wsparcie i są dowodem na to, że wspólne nasze
działania są potrzebne, konieczne i użyteczne.

TWÓJ
WSPIERA EDUKACJĘ FINANSOWĄ
I FUNDUSZ STYPENDIALNY

Santander Bank Polska S.A.

34 1090 1102 0000
0001 1200 8689
Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków pochodzących
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę 1%
podatku dochodowego na rzecz SKEF. Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia oraz bezpłatny program do rozliczenia
PIT za rok bieżący znajdą Państwo na stronie www.skef.pl
Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej
81-472 Gdynia, ul. Legionów 126
tel. 58 624 98 72
www.skef.pl
e-mail: skef@skef.pl

REKLAMA NR 1831

W

nasze porady

Poręczyłem kredyt, a teraz
muszę spłacać nie swój dług
Poręczyłem kredyt, a kredytobiorca nie spłaca kredytu. Czy to oznacza, że będę zmuszony
do spłacania cudzego długu? Żona nic nie wie o moim poręczeniu. Na pytanie Klienta odpowiada
specjalista Ośrodka Doradztwa z Warszawy.

westię poręczenia regulują przepisy
Kodeksu cywilnego (art. 876–887). Poręczając kredyt, zobowiązujemy się względem
wierzyciela spłacić za kredytobiorcę kredyt,
gdyby kredytobiorca nie regulował swoich
zobowiązań. Jeśli kredytobiorca uchyla się od
spłaty, to wierzyciel może dochodzić spłaty
wierzytelności dowolnie, albo od głównego
kredytobiorcy, albo od poręczyciela.
Jedyne, co może nasz Klient, uczynić, to
zwrócić się z roszczeniem regresowym wobec
kredytobiorcy o zwrot pieniędzy, które wpłacił na poczet zadłużenia. W tym celu należy
wystąpić na drogę sądową z powództwa
cywilnego.

INFOLINIA 801 600 100

Przy okazji warto wspomnieć, że decyzja
o poręczeniu pożyczki wpływa na ocenę zdolności kredytowej poręczyciela, gdy będzie on
chciał zaciągnąć kredyt. Dane poręczycieli są
przetwarzane w Biurze Informacji Kredytowej. Pomimo że jesteśmy poręczycielami,
w instytucjach, w których chcielibyśmy starać
się o kredyt dla siebie, będziemy traktowani
jako osoby mające już kredyt.
Należy wiedzieć, że osobiste zabezpieczenie wierzytelności niesie ze sobą spore
ryzyko, bowiem w przypadku niespłacenia
kredytu przez dłużnika całe zobowiązanie
musi zostać uregulowane przez poręczyciela –
i to z jego całego majątku.

Jeśli nasz Klient pozostaje we wspólności
majątkowej, zgoda żony ma wpływ na odpowiedzialność wobec wierzyciela, bo gdy małżonek zawiera umowę poręczenia za zgodą
drugiego małżonka, wierzyciel może żądać
spłaty należności także z majątku wspólnego
małżonków. W tym konkretnym wypadku
wierzyciel może żądać spłaty jedynie z majątku
odrębnego małżonka, który poręczył kredyt.
WALDEMAR SZKIELA
specjalista ds. doradztwa
finansowego i konsumenckiego
tel. 22 848 08 46
odfik-warszawa@skef.pl
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ROZRYWKA

FOT. PL.123RF.COM

krzyżówka

bezpłatna gazeta członków kasy stefczyka oraz skef
e-mail
czas.stefczyka@apella.com.pl
www.kasystefczyka.pl
www.stefczyk.info
tel. 801 600 100

wejdź na: www.stefczyk.info
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AKTUALNOŚCI

„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

INFOLINIA 801 600 100

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
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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.
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7000 zł
rata tylko 99
zł
miesięcznie
• Dostępna także bez wychodzenia z domu
• Pieniądze na Twoim koncie
nawet tego samego dnia!
• RRSO: 14,65%
kasastefczyka.pl
801 600 100
(koszt wg taryfy operatora)

Przykład reprezentatywny z dnia 1.10.2020 r. dla Pożyczki na Nowe: Całkowita kwota kredytu wynosi 7007,00 zł. Zmienna roczna stopa
oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 693 zł) wynosi 7,2%. Łączny koszt prowadzenia rachunku IKS w (całym) okresie kredytowania wynosi 1749 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 14,65%. Czas
obowiązywania umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 97,74 zł oraz ostatnia, 107. rata: 97,46 zł. Całkowita kwota
do zapłaty: 12 206,90 zł, w tym odsetki: 2757,90 zł.
Pożyczka na Nowe dostępna bez wychodzenia z domu dla Klientów Kasy Stefczyka.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Konto oznacza rachunek płatniczy.

