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Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu
pełni łask, radości i wszelkiego dobra.
Niech będzie to czas re�leksji
oraz oddechu od codzienności.
Zarząd i Pracownicy
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Szanowni Państwo,
od lat staramy się jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa finansów, m.in. wpływających na
konta IKS i zdeponowanych na kontach oszczędnościowych. Niemniej oszuści toczą nieustanny
wyścig z pracownikami działu bezpieczeństwa Kasy
Stefczyka. Ostatnio miała miejsce próba wyłudzenia środków z konta Członka naszej Kasy. Tę
„bitwę” wygrali nasi wysokiej klasy specjaliści –
zareagowali na czas i zablokowali transakcje
oszustów, którzy chcieli pozbawić naszą Klientkę
wszystkich oszczędności. Gratuluję naszym pracownikom czujności, jednocześnie polecam lekturę
artykułu „Ku przestrodze”. Chciałbym też prosić Członków naszej Kasy o przestrzeganie kilku
podstawowych zasad, by Państwa pieniądze były
jeszcze bardziej bezpieczne. Pod żadnym pozorem
nie wolno przekazywać nikomu loginów i haseł do
logowania do bankowości elektronicznej – hasło
służy przecież do identyfikacji użytkownika konta.
Jeśli komuś je przekażemy, a ten użyje naszego
hasła, to system uzna taką osobę za właściciela
konta. Kolejnym stopniem zabezpieczenia Państwa
pieniędzy są jednorazowe hasła SMS służące do
logowania i autoryzacji transakcji oraz danych
do płatności kartą. Jeśli również te hasła zostaną
przekazane innym osobom, to sytuacja wygląda
tak, jakbyśmy oddali złodziejom klucze do domu.
Dbajmy razem o bezpieczeństwo.

liczby Kasy Stefczyka

6 730 000 000 zł

depozyty

5 840 000 000 zł
pożyczki

7 270 000 000 zł

aktywa

358

placówki

848 000

Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA LUTY 2021 ROKU
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„Pomóż oszczędzać
młodzieży”
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w lutym 2021 r. rozpoczęło po raz kolejny
realizację projektu z zakresu edukacji finansowej pt. „Pomóż oszczędzać młodzieży”. Jest
to II edycja projektu, którego celem jest lepsze
przygotowanie młodzieży w wieku 15+ do wejścia w dorosłe życie, poprzez rozwój wiedzy,
umiejętności i postaw w zakresie zarządzania
finansami osobistymi.

D

o tegorocznej edycji projektu
przystąpiło 7 podopiecznych
Ochotniczych Hufców Pracy w Białej Podlaskiej, którzy w większości
pochodzą z okolicznych miejscowości. W tygodniu młodzież przebywa
w internacie OHP i uczęszcza do szkół
średnich na terenie miasta Biała Podlaska oraz odbywa różnego rodzaju
praktyki zawodowe.
Każdy z uczestników założył
rachunki osobiste w SKOK im. F. Stefczyka, na które w okresie trwania
projektu będzie otrzymywał comiesięczne kieszonkowe. Zadaniem
młodzieży jest prowadzenie osobistego budżetu oraz comiesięczny
udział w indywidualnym spotkaniu
z mentorem, który służy uczestnikom
radą i wspiera ich w realizacji postawionych celów. W trakcie trwania
projektu młodzież będzie uczestniczyć również w pięciu aktywizujących warsztatach z zakresu edukacji

finansowej, m.in. z wykorzystaniem
publikacji Stowarzyszenia Krzewienia
Edukacji Finansowej „Żyj finansowo!
czyli jak zarządzać finansami w życiu
osobistym”.
Dzięki udziałowi w projekcie
uczestnicy będą mieli możliwość
nabycia praktycznych umiejętności
w zakresie planowania oraz sporządzania budżetu osobistego i jego
wykorzystania w codziennym życiu.
Podczas warsztatów młodzież nauczy
się, jak świadomie korzystać z produktów i usług dostępnych na rynku
finansowym, m.in. kredytów, pożyczek, rachunków osobistych, oraz jak
bezpiecznie korzystać z płatności bezgotówkowych. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy nabędą umiejętności
skutecznego zarządzania finansami
osobistymi.
Na zakończenie projektu, po spełnieniu wszystkich jego warunków,
uczestnicy otrzymają świadczenie
pieniężne w wysokości 500 zł na zrealizowanie celu postawionego sobie
na początku projektu.
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Pożyczka Zaratka
Kiedy planujemy nowe inwestycje, np. zakup nowego sprzętu kuchennego,
telewizora, remont mieszkania czy chociażby zakup komputerów
lub tabletów dla najmłodszych, warto pamiętać, że świetną pomocą
w uzupełnieniu braków w portfelu jest Pożyczka Zaratka (RRSO: 7,23%).

P

ożyczka Zaratka w Kasie Stefczyka to
możliwość otrzymania niedużych pieniędzy na uzupełnienie domowego budżetu.
To także dobre rozwiązanie, kiedy chcemy
płacić przy tym niewysokie miesięczne raty.
W ramach Pożyczki Zaratka można wnioskować wyłącznie o kwoty: 1000 zł, 2000 zł,
3000 zł lub 4000 zł. Miesięczna rata wynosi
tylko 25 zł za każdy pożyczony 1000 zł,
łatwo więc samodzielnie obliczyć wysokość
miesięcznej spłaty dla poszczególnych kwot
pożyczki. Ponadto prowizja wynosi 0 zł, natomiast oprocentowanie nominalne to tylko
7%, a okres spłaty 48 miesięcy.
Dodatkową korzyścią Pożyczki Zaratka
dla Członków Kasy Stefczyka jest możliwość złożenia wniosku pożyczkowego

bez wychodzenia z domu, telefonicznie
pod numerem infolinii: 801 600 100 (koszt
połączenia wg taryfy operatora). Pieniądze
z pożyczki mogą być dostępne na rachunku
płatniczym nawet w dniu złożenia wniosku
pożyczkowego. Oczywiście możliwa jest
także bezpośrednia konsultacja w placówce
Kasy.
Pożyczka Zaratka dostępna jest wyłącznie dla Klientów nieposiadających pożyczek
lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Przykład reprezentatywny z dnia
10.04.2020 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł.
Zmienna roczna stopa oprocentowania dla
całkowitej kwoty kredytu wraz z kredyto-

wanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania
umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat
równych: 23,95 zł oraz ostatnia, 48. rata:
23,87 zł. Całkowita kwota do zapłaty:
1149,52 zł,w tym odsetki: 149,52 zł. Decyzja
kredytowa zależy od indywidualnej oceny
zdolności kredytowej.

Atuty Pożyczki Zaratka:
• niska rata – tylko 25 zł miesięcznej raty
za każdy pożyczony 1000 zł!
• 0 zł prowizji
• dowolny cel kredytowania

Mała rata
dużo możliwości!

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

25 zł miesięcznie
za każdy 1000 zł

0 zł prowizji
RRSO: 7,23%
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Pożyczka Zaratka otrzymała
wyróżnienie Dobra Marka 2019

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 od
redakcji Forum Biznesu.
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Kasa Stefczyka
i Fundacja MG13 –
gramy zespołowo!
Już od ponad roku Kasa Stefczyka współpracuje z Fundacją Marcina Gortata MG13.
Fundacja wspiera dzieci i młodzież w realizacji ich sportowych marzeń. Cel ten
realizuje, między innymi, poprzez system stypendialny oraz dzięki współpracy
z czołówką kadry szkoleniowej w Europie i USA, oferując profesjonalne szkolenie
sportowe. Kasa Stefczyka jest sponsorem głównym Fundacji MG13.
4 C ZAS STEFC Z YK A

WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

AKTUALNOŚCI

M

arcin Gortat to ikona sportu i wielki patriota. Ten wybitny
koszykarz jest jedynym Polakiem, który karierę rozwinął w najlepszej koszykarskiej lidze NBA. W ubiegłym roku ogłosił zakończenie
kariery, co jednak nie oznacza dla niego przejścia na emeryturę. Swoją
pasję związaną z koszykówką przekierował w całości na pracę w Fundacji MG13, którą utworzył w 2009 r. Jej celem jest pomoc młodym
ludziom w realizacji własnych marzeń sportowych.
Właśnie ta troska o młodych ludzi oraz wspieranie uzdolnionej
młodzieży połączyły Kasę Stefczyka z fundacją polskiego sportowca.
Współpraca i zasady fair play to wartości szczególnie bliskie Kasie
Stefczyka jako instytucji finansowej, która każdego roku przeznacza
środki na działalność charytatywną, sportową i kulturalną.
W lutym bieżącego roku Kasa Stefczyka zrealizowała serię spotów wizerunkowych promujących współpracę z Fundacją MG13.
W spotach wystąpił Marcin Gortat, który okazał się niesamowicie
pogodną, charyzmatyczną i obdarzoną poczuciem humoru osobą.
Dzięki niemu atmosfera na planie była wspaniała, a młodzi aktorzy – początkowo onieśmieleni obecnością swojego idola – mogli
poczuć się swobodnie i pokazać pełnię swoich możliwości.
Reżyserem spotu był Dariusz Zatorski. Podczas sesji przygotowano
aż cztery spoty, których emisja przewidziana jest już niebawem. Spoty
przygotowane zostały specjalnie na potrzeby kampanii na urządzenia
mobilne – smartfony i tablety.
FOT. KAROLINA JÓŹWIAK
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Przedstawiamy
naszych
stypendystów

RABKA-ZDRÓJ. Agnieszka Wójcik dyplom stypendysty odebrała w placówce mieszczącej się przy ul. Orkana 17. Jest studentką V roku prawa na
Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwentką Akademii Młodych Dyplomatów w European Academy of Diplomacy. Ukończyła również roczny program
studiów „Center for American Law” na Emory University School of Law i Georgia State University. W roku akademickim 2019/2020 pełniła funkcję
Młodzieżowej Delegatki RP do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w ramach programu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
RP i Polską Radę Organizacji Młodzieżowych. Regularnie reprezentuje Uniwersytet Warszawski na międzynarodowych konkursach prawniczych.
W minionym roku akademickim jako członkini drużyny UW zajęła II miejsce w finałach krajowych „Philip C. Jessup International Law Moot Court
Competition” i wygrała międzynarodowy finał konkursu „Hugo Sinzheimer Moot Court Competition” z europejskiego prawa pracy. W listopadzie 2020 r.,
wraz z drużyną UW, jako pierwsza polska drużyna wygrała międzynarodowy konkurs z międzynarodowego prawa humanitarnego i uchodźczego
„All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court”. Od wielu lat aktywnie angażuje się w działalność społeczną, obecnie
koordynuje program „ONZ dla Młodych” w United Nations Association Poland. Jest również aktywną członkinią Forum Młodych Dyplomatów
i Studenckiego Koła Działalności Humanitarnej na UW. Jej zainteresowania naukowe obejmują głównie prawo międzynarodowe, prawo UE i prawa
człowieka, z którymi to dziedzinami wiąże swoją przyszłość naukową i zawodową.
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Po raz trzynasty nieprzeciętnym młodym ludziom zostały
przyznane stypendia. Konkurs Stypendialny zorganizowały
Kasa Stefczyka oraz Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej. Fundatorem nagród jest Fundacja Stefczyka.
co roku konkurs skierowany był do wyróżniających się
J akw uczniów
i studentów, którzy dodatkowo angażują się
w działalność społeczną, charytatywną, naukową lub na rzecz
środowiska lokalnego.

Stypendia otrzymały 22 osoby, jednak w czasach koronawirusa
nie wszyscy zdecydowali się na odbiór dyplomów w placówkach.
W tym numerze „Czasu Stefczyka” przedstawimy kolejnych
stypendystów.
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LIMANOWA. Jakub Marek
dyplom stypendysty odebrał
w placówce mieszczącej się przy
ul. Mały Rynek 2. Jest studentem
I roku w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Oprócz świetnych
wyników w nauce posiada spore
osiągnięcia w licznych olimpiadach
oraz udziela się charytatywnie.
Jest dwukrotnych finalistą
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
oraz laureatem Olimpiady
Przedsiębiorczości i Zarządzania.
Był parlamentarzystą
w Parlamencie Młodych RP, co dało
mu duże doświadczenie i obycie
na arenie narodowej. Jak sam
mówi, wiązało się to z wyzwaniami,
ale zaowocowało wiedzą.
Dodatkowo jako wolontariusz
pełnił funkcję sekretarza podczas
finału Akademickich Mistrzostw
Polski Debat Oksfordzkich. To
ogólnopolski projekt, którego
celem i misją jest upowszechnianie
wystąpień publicznych
z wykorzystaniem debaty
oksfordzkiej, która niewątpliwie
jest jedną z bardziej innowacyjnych
narzędzi dydaktycznych.
Obecnie również współpracuje
z Parlamentem Młodych RP jako
członek Komisji Jakości Kształcenia
na swojej uczelni. Mimo młodego
wieku ma na swoim koncie prace
naukowe, m.in. o Unii Europejskiej,
nad którą pracował w ramach
stypendium Krajowego Funduszu
na rzecz Dzieci. Dzięki zapałowi
i chęci niesienia pomocy pełni
funkcję doradcy dla fundacji
HEART – głównie bada organizację
wewnętrzną fundacji i pomaga
w jej promowaniu i rozwoju. Nasz
stypendysta, będąc członkiem koła
naukowego, opracowuje program
Deca dla szkół średnich (obecnie
w Krakowie i Warszawie), który
ma za zadanie szerzyć i budować
świadomość ekonomiczną wśród
młodych ludzi. Planuje stworzyć
organizację, by móc formalnie
działać w zakresie edukacji
ekonomicznej.
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Ku przestrodze

Pani Helena z Kościerzyny chciała dorobić i dała się naciągnąć oszustom. Pracownicy
Kasy Stefczyka, zajmujący się systemami bezpieczeństwa, zareagowali na czas
i uratowali Klientkę przed wyłudzeniem – zablokowali transakcje oszustów, którzy
próbowali „wyczyścić konto” Pani Heleny. „Moje pieniądze w Kasie Stefczyka są
bezpieczne” – mówi Pani Helena i zamierza przenieść tu konto męża z jednego z banków,
którego pracownicy nie byli tak czujni.
powieść Pani Heleny (imię na prośbę Klientki zostało zmienione),
która korzysta z usług placówki Kasy Stefczyka mieszczącej się przy
ul. Rynek 4 w Kościerzynie:
Chciałam trochę dorobić. W Internecie trafiłam na artykuł, w którym
pewien znany człowiek o dobrej reputacji chwalił się ogromnymi zarobkami, za które kupił kilka domów, pisali tam też o gwarancji zysków.
Chodziło o zakup jakiejś kryptowaluty. Pomyślałam: „Może też spróbuję? Przydałoby się mieć więcej pieniędzy, bo przecież chociażby wizyty
u lekarzy dużo kosztują. No i synom bym pomogła”. Dopiero później
dowiedziałam się, że ten znany człowiek nie miał z tym nic wspólnego,
a oszuści wykorzystali jego wizerunek, żeby naciągać ludzi.
Na wskazanej w tym artykule stronie internetowej chcieli mój numer
telefonu – podałam i to był pierwszy błąd. Oddzwoniła do mnie jakaś
pani. Powiedziała, że będzie moim menedżerem. Miała na imię Kira,
mówiła ze wschodnim akcentem. Rozmawiała ze mną często i długo.
Powiedziała, że żebym mogła zarobić, muszę mieć na koncie 1000 zł,
które ona zainwestuje i pomnoży moje pieniądze. Zgodziłam się. Poprosiła o numer mojej karty – ten długi z pierwszej strony. Potem miałam
podać ten krótki numer, z tyłu karty. Chciała też login i hasło do konta
internetowego. Potem miałam jej przekazywać hasła SMS, które przychodziły na mój telefon. I wzięła sobie z mojego konta ten 1000 zł.
Usłyszałam: „Proszę jeszcze podać dane z karty męża” – ja mam konto
w Kasie Stefczyka, a mąż w jednym z banków. No i podałam wszystkie
dane, wszystkie numery.
Pani Kira niby zainwestowała ten 1000 zł, które wzięła z konta w Stefczyku. Wkrótce dostałam SMS-a, że zarobiłam już 210 euro. Później okazało się, że chciała zabrać wszystkie moje oszczędności, czyli ok. 10 tys. zł,
ale jeden pan z Kasy Stefczyka zorientował się na czas, że coś tu nie
gra, i zablokował te przelewy. Zarówno on, jak i pracownicy z mojej placówki Kasy w Kościerzynie próbowali się do mnie dodzwonić, żeby mnie
ostrzec, ale w tym czasie zdrzemnęłam się i nie odbierałam telefonu.
Zanim udało im się do mnie dodzwonić, ja sama zorientowałam się,
że to oszustwo: poszłam do bankomatu i chciałam wypłacić pieniądze
z konta męża w banku, a tam pusto. Nic nie ma. Pomyślałam: „To niemożliwe, przecież mąż powinien już dostać emeryturę”. Poszłam na policję.
Polecili mi, żebym wzięła miesięczny wydruk operacji przeprowadzonych na koncie. Z wydruku z banku wynikało, że jakaś pani o nieznanym
mi imieniu i nazwisku przelała pieniądze z konta męża na swoje. Jak

FOT. TUMISU/PIXABAY.COM

O

ona to zrobiła? Nie mam pojęcia. Policjant wszystko spisał i sprawa jest
w toku. Konto męża w banku wyczyścili do zera, potem sami je zablokowaliśmy. Z kolei wypłaty z mojego konta w Stefczyku zostały na
czas zablokowane przez Kasę Stefczyka – tu nie straciłam pieniędzy.
Potem zastrzegłam dowód osobisty i karty do bankomatu. Już mam
nowy dowód i nowe karty.
Kiedy kilka lat temu w telewizji i gazetach źle mówiło się o SKOK-ach,
mąż namawiał mnie, żebym zrezygnowała z usług Kasy Stefczyka. Po tej
przykrej przygodzie konto męża przeniesiemy do Kasy Stefczyka, żeby
nasze pieniądze były bezpieczne.
Na koniec chciałabym przestrzec Czytelników: zanim podejmiecie
jakąkolwiek decyzję, dobrze wszystko sprawdźcie i zastanówcie się, czy
warto ryzykować.
Bardzo dziękuję pracownikom działu bezpieczeństwa Kasy
Stefczyka, którzy byli bardzo czujni i udaremnili próbę oszustwa.
Dzięki nim nie straciłam swoich wszystkich oszczędności, gdyż nie
doszło do realizacji przelewu, który został dokonany z mojego konta
internetowego. Pracownicy działu bezpieczeństwa kontaktowali się
ze mną kilkakrotnie i naprawdę bardzo im za to wsparcie dziękuję –
i mam poczucie, że w tej instytucji finansowej moje pieniądze są
bezpieczne.

Dzięki zadziałaniu systemu bezpieczeństwa bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka i pracy odpowiedniej komórki udało
się uratować oszczędności jednego z Członków Kasy, który padł ofiarą fałszywych inwestycji w kryptowaluty, które oferują
łatwy i szybki zysk, a wymagają przesłania oszustom środków pieniężnych, udostępnienia wszystkich danych osobowych,
w tym loginu i hasła do bankowości elektronicznej, oraz instalacji złośliwego oprogramowania. Jednocześnie przestrzegamy
naszych Członków przed taką działalnością oszustów, których celem jest jedynie wyłudzenie oszczędności. Nigdy nie należy
podawać swoich danych logowania osobom trzecim, a także instalować na swoich urządzeniach programów na prośbę czy
pod naciskiem osób trzecich. Aplikacje te służą do zdalnego przejęcia komputera lub telefonu. Apelujemy o zwiększoną
ostrożność i prosimy również o zapoznanie się z komunikatem bezpieczeństwa na stronie online.kasastefczyka.pl.
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Ubezpieczeniowa układanka –
jak stworzyć zestaw idealny?
Ubezpieczenia komunikacyjne mogą nam się wydawać zbędne… do pierwszej stłuczki.
Dopiero wówczas zdajemy sobie sprawę, że bez odpowiedniej polisy byłoby nam znacznie
trudniej poradzić sobie ze skutkami zaistniałego zdarzenia. Nasza ściągawka pomoże
znaleźć właściwą drogę wśród mnogości dostępnych opcji.

W

łaśnie stałeś się posiadaczem nowego
samochodu i musisz szybko podjąć
decyzję dotyczącą ubezpieczenia, żeby
móc wyruszyć w podróż życia? A może
kończy się Twój dotychczasowy pakiet
ubezpieczeń i szukasz najlepszej opcji jego
przedłużenia? Na rynku jest wiele możliwości
konfiguracji ubezpieczenia komunikacyjnego.
Podpowiadamy, co zrobić, żeby się w nich
nie zgubić, znaleźć ofertę dopasowaną do
własnych potrzeb i nie wydać zbyt wiele.
OC – odpowiedzialność cywilna
To ubezpieczenie po prostu musisz mieć,
jeśli chcesz jeździć samochodem. Jest ono
obowiązkowe i chroni przed kosztami szkód,
które możesz wyrządzić innym osobom, np.
jeśli nie zdążysz wyhamować i uderzysz w tył
poprzedzającego pojazdu, czyli popularnie
wjedziesz komuś w zderzak. Choć mogłoby się
wydawać, że to może być nieduże uszkodzenie
i nawet mógłbyś samodzielnie pokryć koszt
zniszczeń, to wystarczy wyobrazić sobie,
że przez przypadek wjechałeś w najnowsze
porsche… Wtedy koszty są już inne i wówczas
doceniasz to ubezpieczenie. Posiadanie go może
zostać zweryfikowane w trakcie każdej kontroli
policyjnej, a za jego brak płacimy spore kary, więc
żeby nie było później wątpliwości, do kiedy jest
ważne, warto zaraz po zakupie pojazdu wpisać
w kalendarz datę zakończenia aktualnego okresu
ochrony. W ten sposób będziemy pamiętać, żeby
je wznowić na kolejny okres.
AC – autocasco
Wracając do stłuczki z najnowszym modelem
porsche – co prawda dzięki ubezpieczeniu OC
nie musisz się już martwić o zderzak porsche,
jednak wciąż pozostaje kwestia zniszczonego
przedniego zderzaka w Twoim samochodzie.
Bez zderzaka ciężko byłoby jeździć, i to nie tylko
ze względów estetycznych. W takiej sytuacji
ratuje nas ubezpieczenie AC, które chroni pojazd
od zniszczeń, do których sami doprowadziliśmy,
ale też wtedy, kiedy nie możemy ustalić, kto
zniszczył nam samochód. Wyobraź sobie,
że parkujesz auto na parkingu obok domu,
w którym mieszkasz, a w nocy spada na nie
złamana przez wiatr gałąź. Jeśli zrobiło Ci się
gorąco na samą myśl o takiej sytuacji, to mamy
na to radę – zawarcie ubezpieczenia AC.
INFOLINIA 801 600 100

Choć niektórym ubezpieczenie AC może
kojarzyć się przede wszystkim z ubezpieczeniem
nowych samochodów, wiele towarzystw
ubezpieczeniowych obejmuje ochroną także
pojazdy dużo starsze, dzięki czemu ich
właściciele również mogą spać spokojnie.
– W ramach ubezpieczenia AC w Wiener
ubezpieczamy pojazdy mające do 20
lat, a w przypadku kontynuacji umowy
ubezpieczenia w Wiener – również pojazdy
starsze. Dzięki formule all risk obejmujemy
ochroną ubezpieczony samochód między
innymi od skutków będących następstwem:
zderzenia z innym pojazdem, działania sił
przyrody, pożaru, uszkodzenia przez zwierzęta
(np. pogryzione kable przez kunę), uszkodzenia
przez osoby trzecie czy w przypadku kradzieży
pojazdu – mówi Marek Dmytryk, Wiener.
NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków
Choć niektórzy traktują swoje samochody jak
największe skarby, zawsze pamiętają o OC i AC,
trzymają je w garażu i dbają o to żeby nic się
z nimi nie stało, to warto mieć na uwadze, że
możemy zadbać również o siebie i pasażerów.
Ubezpieczenie NNW dotyczy życia i zdrowia
kierowcy oraz pasażerów i zapewni wypłatę
świadczenia, jeśli wypadek spowoduje u nich
uszczerbek na zdrowiu lub nastąpi śmierć.
Ubezpieczenia opon, szyb i bagażu
Kiedy jesteśmy w podróży, potrafią nam się
przydarzyć różne nieprzewidziane sytuacje –
szczególnie wtedy, kiedy bardzo się spieszymy.
Wtedy właśnie (dziwnym trafem!) akurat coś
się psuje. Nie musi to być od razu wielka
awaria, już małe usterki wystarczą, żeby
skutecznie pokrzyżować nam plany. Jedną
z nich jest uszkodzone koło. W tej sytuacji
nie zawsze sprawdzi się zestaw naprawczy,
a nawet jeśli dysponujemy zapasowym kołem,
to uszkodzeniu mogły przecież ulec dwa koła
jako następstwo wjechania w dziurę w jezdni.
Dlatego w ramach ubezpieczenia opon
ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszt
wymiany koła lub kół, holowania lub naprawy
uszkodzonego ogumienia.
Trudno jechać z pękniętą lub stłuczoną szybą,
nawet kiedy mamy ładną pogodę, a jej wymiana
może generować nie tylko duży koszt, lecz także
zająć sporo czasu.

– Dzięki ubezpieczeniu Auto Szyby oferujemy
możliwość naprawy lub wymiany szyby
w pojeździe w przypadku jej stłuczenia
lub uszkodzenia, a ochroną obejmujemy
szyby przednie, tylne i boczne. Co ważne,
ubezpieczamy pojazdy bez względu na
wiek, a szkody nie będą miały wpływu
na wysokość składki ubezpieczenia AC –
podkreśla Marek Dmytryk, Wiener.
Jeśli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, to
przewożone bagaże zazwyczaj schodzą na sam
dół naszej piramidy priorytetów i najpierw
skupiamy się na pasażerach i uszkodzeniach
samochodu. Jednak dobrze pamiętać, że
w przypadku ubezpieczenia bagażu możemy
otrzymać zwrot kosztów jego zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty w wyniku wypadku,
bez względu na to, czy przewozimy go
w samochodzie, czy na bagażniku dachowym.
Ściągawka czasem się przydaje – nie tylko
w postaci instrukcji przy składaniu mebli czy
przy pierwszym włączeniu zmywarki. Warto
zastanowić się nad tym, jakie ubezpieczenie
jest dla nas najlepsze, i ze spokojem pokonywać
kolejne kilometry bez zamartwiania się tym,
co zrobimy w przypadku nieszczęśliwego
zdarzenia.
Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych
firmy Wiener, których dystrybutorem
jest Asekuracja sp. z o.o., dostępna jest
w placówkach Stefczyk Finanse.
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Napisz fraszkę o pandemii,

wykaż się wiedzą literacką i wygraj!
Zapraszamy Członków SKEF i SKOK do udziału w nowym konkursie. Do wygrania:
nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

K

onkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej i rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 r. Aby
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 Polskiej. Należy udzielić odpowiedzi na
pytania konkursowe na temat fraszki w polskiej literaturze, zamieszczone na kuponie konkursowym opublikowanym w „Czasie Stefczyka”
lub na stronie www.skef.pl oraz napisać własny utwór, rymowany
lub wierszowany, o tematyce humorystycznej lub satyrycznej, obejmujący zagadnienie/zagadnienia związane z sytuacją pandemiczną
COVID-19 i kończący się puentą (fraszka, minimum 10 wersów),
a następnie przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:

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 luty 2021 r.).
Nagroda pieniężna w kwocie
200 złotych została przyznana:
Panu Marcinowi Koniecznemu
z miejscowości Jasło, woj.
podkarpackie, który jest Członkiem
Kasy Stefczyka (oddział w Jaśle,
ul. Czackiego 15/3); formularz
konkursowy przesłany w dniu
20.02.2021 r. o godz. 00:02:36,
liczba przyznanych punktów – 5;
Pani Dorocie Rajcy z Krakowa, woj.
małopolskie, która jest Członkiem
Kasy Stefczyka (oddział w Gdyni, ul.
Bohaterów Starówki Warszawskiej
6); formularz konkursowy przesłany
w dniu 20.02.2021 r. o godz. 00:02:46,
liczba przyznanych punktów – 5;
Panu Jerzemu Rajcy z miejscowości
Świątniki Górne, woj. małopolskie,
który jest Członkiem Kasy Stefczyka
(oddział w Gdyni, ul. Bohaterów
Starówki Warszawskiej 6); formularz
konkursowy przesłany w dniu
20.02.2021 r. o godz. 00:03;
liczba przyznanych punktów – 5.
Serdecznie gratulujemy!
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Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
81-472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: „Finansowe fraszkobranie”
do dnia 7 czerwca 2021 r. godz. 16.00
(decyduje data wpływu do biura organizatora)
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne: nagroda
główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.
Konkurs prowadzony jest równolegle na stronie www.skef.pl – na
której od dnia 1 kwietnia 2021 r. dostępny jest regulamin konkursu wraz
z formularzem zgłoszeniowym i kuponem konkursowym.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dane Uczestnika Konkursu:
Imię*:

Nazwisko*:

Ulica*:

Miejscowość*:

Nr domu*:

Nr lokalu:

Kod pocztowy*:

E-mail:

Telefon kontaktowy*:
Nazwa SKOK, której jestem członkiem*:
Nr członkowski w SKOK*:
Adres oddziału SKOK, której jestem członkiem*:

Oświadczenia:
Proszę zaznaczyć pola poniżej poprzez wstawienie znaku X.
„Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu pt: „Finansowe fraszkobranie”, który jest dostępny na stronie www.skef.pl”,
„Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany, że moje dane osobowe podane w formularzu lub później będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu organizacji i realizacji konkursu pt: „Finansowe fraszkobranie” na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych”,
„Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej www.skef.pl oraz w materiałach, sprawozdawczych, promocyjno – reklamowych w związku z udziałem w Konkursie”,
„Wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi pisemnej zgłoszonej w Konkursie pt:„Finansowe fraszkobranie”,
„Oświadczam, że jestem autorem pracy konkursowej oraz przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej,
a prawa te nie są obciążone prawami na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich”,
„Oświadczam, że praca konkursowa jest w pełni oryginalna, nie stanowi plagiatu ani przeróbki lub opracowania cudzego utworu, ani w żaden inny sposób nie narusza autorskich praw osobistych, ani majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich.”

Czytelny podpis Uczestnika konkursu*:

*pola obowiązkowe
Formularz należy wypełnić drukowanymi literami.
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KUPON KONKURSOWY
Wstaw znak X obok jednej prawidłowej odpowiedzi.
„Nasz dobry doktor spać się od nas bierze
ani chce z nami doczekać wieczerze”…

włoskiego
hiszpańskiego

Doktor z Hiszpanii

angielskiego

Doktor Hiszpan

Zdrowie

Po zdrowie

Na zdrowie

Doktor w Hiszpanii
„Nie narzucaj światu swojego formatu”
liryki

dramatu

Jan Sztaudynger

Jan Brzechwa

Konstanty Ildefons Gałczyński

REKLAMA NR 1840

epiki
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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 Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka przedstawia informację dotyczącą działań
Zarządu Kasy w lutym 2021 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).
LUTY 2021
W styczniu posiedzenia Zarządu
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
odbyły się cztery razy:
– 3 lutego,
– 10 lutego,
– 16 lutego,
– 23 lutego.
Zagadnienia, które były omawiane na
posiedzeniach Zarządu, dotyczyły oceny
bieżącej sytuacji Kasy, opracowania
i wprowadzenia stosownych procedur
bezpieczeństwa związanych z zapewnieniem ciągłości działania placówek
oraz stałego dostępu naszych Członków
do swoich środków finansowych, jak
również 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.
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:
○○ dofinansowanie przez Fundację Stefczyka wydarzenia kulturalnego organizowanego przez Fundację „Gladius
Gloriae” – uroczystych obchodów 10.
rocznicy ustanowienia Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
w dniu 1 marca 2021 r. w auli Jana
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Pawła II przy seminarium duchownym
w Gdańsku; podczas wydarzenia odbył
się koncert patriotyczny Lecha Kołakowskiego oraz konferencja i panele
dyskusyjne poświęcone Żołnierzom
Wyklętym;
○○ zasilenie rachunków IKS dla pięcioraczków ze Środy Wielkopolskiej;
○○ wsparcie finansowe w odbywaniu treningów oraz renowacja i zakup sprzętu
w sezonie 2021 dla Kingi Brzóski i Pawła
Tarnowskiego (surferzy);
○○ sfinansowanie wyjazdu na zimowisko
organizowane przez parafię rzymskokatolicką pw. św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika w Wyszewie w dn. 6–10
marca 2021 r. dla dwójki dzieci będących
wychowankami Domu Dziecka w Ustce;
○○ wsparcie finansowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Żalnie,
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
nr 1 w Gostycynie oraz Towarzystwa
Pomocy Dziecku i Rodzinie „Imo Pectore” w Bydgoszczy;
b) sytuacji w placówkach sprzedażowych
z uwzględnieniem aspektu dotyczącego budowania i umacniania więzi
członkowskiej, a także jeszcze lepszego
reagowania na potrzeby Członków Kasy:
○○ Wdrożenie nowej funkcjonalności
– płatności mobilnej Google Pay. Płacąc kartą płatniczą Visa na stacjach
benzynowych, w aptekach i kinach
można zyskać nawet 150 zł miesięcznie
zwrotu za zakupy w ramach promocji
„KASA WRACA” II EDYCJA! Nowością
jest możliwość korzystania z aplikacji

Google Pay i dokonywania tych płatności telefonem, dzięki temu dodatkowo –
w ramach promocji WYPRÓBUJ GPAY –
można zyskać bonus w postaci 20 zł.
Korzystanie z usługi Google Pay jest
niezwykle proste. Wystarczy zarejestrować swoją kartę płatniczą Visa Kasy
Stefczyka w aplikacji GPay pobranej
na urządzenie mobilne. Dzięki temu
przy płaceniu za zakupy lub usługi nie
trzeba mieć przy sobie ani karty, ani gotówki. Dane użytkownika są zabezpieczone (nie udostępnia się prawdziwego
numeru karty), można w każdej chwili
zarządzać swoim kontem. Płatności
dokonuje się za pomocą telefonu lub
smartwatcha, który trzeba mieć przy
sobie, a należność automatycznie ściągana jest z rachunku płatniczego.
○○ Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF), realizujące od
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ponad 20 lat działalność edukacyjną,
doradczą, charytatywną i wydawniczą
zaprosiło szkoły, nauczycieli (wychowawców klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021)
oraz uczniów klas pierwszych szkoły
podstawowej do udziału w II edycji projektu z zakresu edukacji finansowej
pt. „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. Projekt jest
realizowany z Narodowym Bankiem
Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej. Głównym celem projektu jest wdrożenie programu edukacji
finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski) oraz Ewy Kruk
(SKEF), przeznaczonego dla wybranych
w drodze rekrutacji klas pierwszych –
etap wczesnoszkolny. Projekt będzie
realizowany w latach szkolnych 2021–
2023 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia
i poradnik dla nauczyciela. Podczas
realizacji projektu dzieci zdobywają
zarówno wiedzę, jak i umiejętności
ekonomiczne i finansowe, między innymi na temat zagadnień związanych
z zarabianiem pieniędzy i zarządzaniem nimi, gospodarowaniem swoimi funduszami oraz funkcjonowania
instytucji finansowych. W ramach
projektu uczniowie biorą udział w 80
godzinach zajęć pozalekcyjnych, trzech
konkursach, otrzymują nieodpłatnie
pakiety edukacyjne, upominki oraz
dyplomy na zakończenie projektu. Nauczyciele wzięli udział w warsztatach
metodycznych online, dwudniowych
warsztatach doszkalających, otrzymali
pakiet i poradnik dla nauczyciela; na
zakończenie projektu wezmą udział
w seminarium podsumowującym.
Otrzymają również wynagrodzenie za
przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne.
○○ Z dniem 1 lutego rozpoczął się nabór
wniosków w programie Rodzina 500+
na nowy okres świadczeniowy, który
będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do
31 maja 2022 r. Co ważne, dla dzieci
urodzonych między 1 lutego 2021 r.
a 31 maja 2021 r. rodzic bądź opiekun
prawny powinien złożyć dwa wnioski –

wejdź na: www.stefczyk.info
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na bieżący i przyszły okres świadczeniowy. Kasa Stefczyka wychodzi
naprzeciw swoim Członkom i od
1 lutego 2021 r. w bankowości elektronicznej Kasy można złożyć oba
wnioski o świadczenie 500+.
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
a) zatwierdzenia do stosowania jednolitych wzorów następujących druków:
DDwniosek o wydanie karty dla posiadacza rachunku,
DDwniosek o wydanie karty dla stałego
pełnomocnika do rachunku IKS,
DDwniosek o wydanie karty Visa Business,
DDwniosek o zmianę danych karty objętych umową,
DDumowa przystąpienia do długu,
DDumowa o kartę płatniczą Visa,
DDumowa o kartę płatniczą Visa Business,
DDregulamin wydawania kart visa
dla Członków spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych;
b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów następujących
produktów:
DDLokata na nowe środki – zmiana oprocentowania lokaty,
DDLokata Witaj w Kasie – zmiana oprocentowania lokaty,
DDe-Lokata Specjalna terminowa – usunięcie 7-, 15-, 17- i 19-miesięcznego
okresu lokaty,
DDLokata Specjalna terminowa – usunięcie 7-, 15-, 17- i 19-miesięcznego okresu
lokaty,
DDKredyt Hipoteczny – doprecyzowanie
zapisów formuły produktu,
DDKredyt Hipoteczny Super VIP – doprecyzowanie zapisów formuły produktu;
c) zmiany wysokości stopy oprocentowania pożyczek/kredytów aktywnych zawartych od 31 stycznia 2014 r.
do 31 stycznia 2021 r. (włącznie)
z oprocentowaniem opartym o stawkę
WIBOR 6M;
d) braku zmiany wysokości stopy oprocentowania pożyczek/kredytów aktywnych zawartych do dnia 30 stycznia
2014 r. z oprocentowaniem opartym
o stawkę WIBOR 6M;
e) zmiany Tabeli Prowizji i Opłat dla prowadzonych rachunków płatniczych;
f) zatwierdzenia dokumentacji i procedur regulujących pracę w Kasie
Stefczyka: PR02.04.01/14 Procedura

obsługi Kart Visa; PR02.04.01/30 Procedura obsługi Kart Visa Business;
PR11.05/13 Zasady bezpiecznego przechowywania i transportu wartości pieniężnych w placówkach partnerskich
SKOK im. Franciszka Stefczyka – wyd.
VII; PR11.01/16 Instrukcja anonimizacji dokumentów – wyd. I; PR11.05/11
Zasady bezpiecznego poruszania się
po obiektach biurowych PM S.A. – wyd.
VIII; Metodologia kredytów detalicznych – zasady udzielania pożyczek
i kredytów detalicznych w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im.
Franciszka Stefczyka, wyd. X; Metodyki
analizy zdolności kredytowej i weryfikacji dokumentacji kredytowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka – wyd. XIX;
g) otwarcie nowych placówek partnerskich:
○○ ul. Różana 2, Niemce;
○○ ul. Mickiewicza 4, Skawina;
○○ ul. Krynicka 23, Nawojowa.

Kasa Stefczyka zachęca również do
rezygnacji z papierowych wyciągów
i przejście na ich elektroniczną wersję.
Zmiany można dokonać w wybrany
przez siebie sposób:
○○ online – za pomocą bankowości
elektronicznej,
○○ osobiście – w placówce.
Miesięczne zestawienie można otrzymywać na swoją pocztę e-mail, a dodatkowo pobierać je w bankowości elektronicznej. Wyciąg elektroniczny to przede
wszystkim bezpieczeństwo – nikt oprócz
odbiorcy nie ma do niego dostępu, nie
przechodzi tak jak list papierowy „z rąk
do rąk”, co w czasie pandemii nabiera
jeszcze większego znaczenia.
Rezygnacja z wyciągów papierowych to
także:
○○ oszczędność czasu – wyciąg elektroniczny otrzymujemy szybciej,
○○ pewność i wygoda – wyciąg trafia prosto na wskazany adres e-mail lub jest
dostępny w bankowości elektronicznej,
○○ porządek – dokumenty możemy przechowywać „wirtualnie”, w jednym
miejscu, nie zagubią się,
○○ ekologia – wspólnie dbamy o przyrodę.

To wszystko znajdziesz na blogach znanych ekspertów w portalu Stefczyk.info
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Kredyt Hipoteczny
Spełnij marzenie o własnym domu lub mieszkaniu!

Nawet do

2 000 000 zł
na własne cztery kąty

RRSO: 3,62%
kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Kredyt Hipoteczny dostępny dla osób posiadających środki na wkład własny w wysokości minimum 20%. Wymóg ten nie dotyczy przeznaczenia środków na cele remontowe. Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej (oprocentowanie oparte o WIBOR 6M – zmiana stopy może
nastąpić raz na 6 miesięcy). Do uzyskania Kredytu Hipotecznego niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia
oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę. Kredyt udzielany jest w polskiej walucie. Dla kredytu powyżej
500 000 zł wymagany staż członkowski powyżej 12 miesięcy. RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę procentowania. Decyzja kredytowa
zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

OFERTA

Kredyt Hipoteczny
w Kasie Stefczyka

FOT. 123RF.COM

Niewiele osób stać na zakup mieszkania z własnych środków, w związku
z tym kredyt hipoteczny jest najlepszym źródłem finansowania naszych
„czterech kątów”. Najważniejsze jest skorzystanie z oferty kredytowej,
która będzie odpowiedzią na nasze oczekiwania finansowe. Właśnie taką
propozycję kredytu mieszkaniowego ma Kasa Stefczyka.

J

ak wynika z marcowego komunikatu Biura
Informacji Kredytowej, popyt na mieszkania
rośnie. „W lutym 2021 r. o kredyt mieszkaniowy
wnioskowało łącznie 47,14 tys. potencjalnych
kredytobiorców, w porównaniu do 42,87 tys.
rok wcześniej – jest to wzrost o +9,9%.
W porównaniu do stycznia 2021 r., liczba
wnioskujących wzrosła o 25,9%, a w stosunku
do minimum z kwietnia 2020 r. wzrosła aż
o 69,5%. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lutym br. wyniosła
311,2 tys. zł i była o 6,6% wyższa niż w lutym
2020 r.”*. Analitycy prognozują, że popyt na
kredyty mieszkaniowe, a tym samym zainteresowanie zakupem mieszkania czy domu,
będzie miał trend dodatni. Warto więc teraz
zainteresować się zakupem swojego lokum
i zapoznać się z warunkami kredytu hipotecznego, jaki oferuje Kasa Stefczyka.
W Kasie Stefczyka Kredyt Hipoteczny
(RRSO: 3,62%) może zostać udzielony
INFOLINIA 801 600 100

w przedziale kwotowym od 10 tys. zł aż do
2 mln zł – maksymalnie od 60% do 80% wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej
lub od 30% do 50% wartości nieruchomości
niemieszkalnej. Okres kredytowania może
wynosić od 5 do 30 lat. Szczegółowe warunki
uzgadniane są z każdym Klientem Kasy indywidualnie i dopasowywane do jego potrzeb
i możliwości finansowych. W ramach Kredytu
Hipotecznego możliwe jest także skorzystanie
z obniżek oprocentowania – pod uwagę brana
jest m.in. dobra historia kredytowa czy staż
członkowski.
Kredyt spłacany jest w comiesięcznych
ratach w równej wysokości. Rzeczywista
roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi
3,62%.
Kredyt Hipoteczny dostępny jest dla osób
posiadających środki na wkład własny w wysokości minimum 20%. Wymóg ten nie dotyczy
przeznaczenia środków na cele remontowe. Dla

kredytu powyżej 500 000 zł wymagany staż
członkowski powyżej 12 miesięcy.
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 jest zawarcie umowy ubezpieczenia
nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń
losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Obniżki oprocentowania w Kredycie Hipotecznym przysługują za: wpływy na rachunek
w Kasie 0,50 p.p., LTV do 50% wartości zabezpieczenia kredytu 0,50 p.p. Kredyt udzielany
jest w polskiej walucie.
* Komunikat Biura Informacji Kredytowej
z 3 marca 2021 r. − www.bik.pl, zakładka „Informacje prasowe”.
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Jedna perfekcyjnie
DOPASOWANA RATA
60

84

119

10 000 zł

194 zł

147 zł

112 zł

25 000 zł

484 zł

366 zł

280 zł

50 000 zł

967 zł

731 zł

559 zł

80 000 zł

1547 zł

1169 zł

894 zł

miesięcznych miesięczne miesięcznych
rat
raty
rat

60 d n

be z r a i
t
RRSO tylko 6,22%

prowizji

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Maksymalna
kwota pożyczki, o którą zawnioskujesz bez wychodzenia z domu, wynosi 100 tys. złotych. Pożyczka Fit bez wychodzenia z domu dostępna jedynie dla Klientów Kasy Stefczyka Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności
kredytowej. Koszt połączenia wg taryfy operatora. Pożyczka Fit to najtańszy kredyt konsolidacyjny wg rankingu serwisu
www.17bankow.com, stan na marzec 2021 r. 60 dni bez rat dotyczy możliwości odroczenia spłaty pierwszej raty.

Przykład reprezentatywny z dnia 26.02.2021 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 78 840 zł.
Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 160 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,22%.
Czas obowiązywania umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 955,05 zł oraz ostatnia, 107. rata:
954,76 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 102 190,06 zł, w tym odsetki: 23 190,06 zł.

OFERTA

Bądź Fit – konsolidacja
w Kasie Stefczyka

FOT. PL.123RF.COM

Pod koniec marca często zastanawiamy się nad tym, co zostało z naszych noworocznych
postanowień. Minęły dopiero trzy miesiące nowego roku, a już teraz wiemy, że nowy
samochód, remont mieszkania czy inna ważna inwestycja mogą wymagać dodatkowego
dofinansowania. Jeżeli spłacamy już pożyczki, Kasa Stefczyka proponuje skorzystać
z konsolidacji. To najlepszy sposób na uporządkowanie naszych finansów.

K

onsolidacja to połączenie kilku dotychczas spłacanych zobowiązań w jedno
nowe, czyli zaciągnięcie jednego zobowiązania celem spłaty dotychczasowych. Takie rozwiązanie jest najlepszym wyjściem dla osób,
które posiadają na przykład pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, debety w rachunkach
osobistych lub linie pożyczkowe w różnych
instytucjach finansowych. Dzięki pożyczce
konsolidacyjnej zamiast dotychczas spłacanych zobowiązań jest jedno, w związku z tym
płaci się tylko jedną ratę w miesiącu, a nie jak
do tej pory – kilka.
Taką właśnie propozycję ma Kasa Stefczyka –
jest nią Pożyczka Fit. Dzięki niej zamiast kilku
zobowiązań, w jednej lub kilku instytucjach
finansowych z różnymi terminami spłaty rat,
otrzymuje się jedną pożyczkę, która dodatkowo może mieć niższą ratę miesięczną niż
suma spłacanych dotychczas. Jest to możliwe
m.in. dzięki oprocentowaniu wynoszącemu
6% oraz prowizji 0 zł. Rzeczywista roczna
INFOLINIA 801 600 100

stopa oprocentowania wynosi jedynie 6,22%.
Ważną zaletą Pożyczki Fit jest możliwość
wybrania dnia spłaty miesięcznej raty oraz
szybka wstępna informacja kredytowa.
Teraz Członkowie Kasy Stefczyka posiadający rachunek płatniczy IKS mogą złożyć
wniosek o Pożyczkę Fit bez wychodzenia
z domu. Pod numerem 801 600 100 (koszt
połączenia wg taryfy operatora) mogą skontaktować się z ekspertem finansowym,
który przygotuje ofertę. Maksymalna kwota
pożyczki bez wychodzenia z domu wynosi
100 000 zł.
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych niż
Kasa Stefczyka instytucjach finansowych.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia
26.02.2021 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota
kredytu wynosi 78 840 zł. Zmienna roczna
stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty

kredytu wraz z kredytowanymi kosztami
(prowizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 160 zł)
wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,22%. Czas obowiązywania umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych
rat równych: 955,05 zł oraz ostatnia, 107. rata:
954,76 zł. Całkowita kwota do zapłaty:
102 190,06 zł, w tym odsetki: 23 190,06 zł.

Atuty Pożyczki Fit
w Kasie Stefczyka:
• jedna rata miesięczna, która może
być niższa niż suma dotychczas
spłacanych rat
• 0 zł prowizji
• RRSO – 6,22%
• wygoda, dzięki możliwości wybrania
dnia spłaty miesięcznej raty
• możliwość odroczenia spłaty pierwszej
raty nawet o 60 dni
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PORADNIKI

Gdzie szukać porad finansowych,
finansowo-prawnych
oraz konsumenckich?
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) powstało w 1997 roku w Gdyni
i od początku swojej działalności wspiera edukację finansową osób w różnym wieku,
przeciwdziałając nadmiernemu zadłużeniu i wykluczeniu finansowemu Polaków.

C

złonków Kasy Stefczyka łączy więź
dzięki przynależności do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Składki
członkowskie wnoszone przez Członków
umożliwiają SKEF prowadzenie doradztwa,
podejmowanie licznych inicjatyw edukacyjnych i działań charytatywnych.
Członkowie Stowarzyszenia mogą:
• korzystać z bezpłatnych porad prawno-konsumenckich w prowadzonych przez SKEF
Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni, Warszawie, Krakowie
i Białej Podlaskiej,
• korzystać z oferty Klubów Członków
SKEF, znajdujących się w placówkach Kasy
Stefczyka,
• brać udział w konkursach z nagrodami,
• brać udział w szkoleniach i projektach o zasięgu ogólnopolskim realizowanych przez
SKEF.
W ramach swoich celów statutowych Stowarzyszenie powołało do życia:
OŚRODKI DORADZTWA FINANSOWEGO
I KONSUMENCKIEGO
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy
praktycznej pozycja SKEF i Ośrodków na rynku

usług finansowo-prawnych w naszym kraju
jest wyjątkowa. Jako jedyni od lat zajmujemy
się problematyką dotyczącą nadmiernego zadłużenia w Polsce i wspieramy osoby borykające się z problemami finansowymi. Corocznie
z porad specjalistów ODFiK korzysta ponad
2 tysiące osób.

KREDYT Z ROZSĄDKU
Nie ma nic nagannego w pożyczaniu pieniędzy,
pod warunkiem jednak, że przy podejmowaniu tego typu działań będziemy kierować się
rozsądkiem. Decyzja o wzięciu kredytu, po
przeanalizowaniu wszystkich argumentów za
i przeciw, może umożliwić nam zrealizowanie
naszych celów, takich jak np. zakup niezbędnego sprzętu AGD, samochodu, wymarzonego
mieszkania czy domu. Jeśli posiadamy pełną
świadomość tego, czym jest kredyt, i zdajemy
sobie sprawę z konsekwencji zaciągania zobowiązań, z pewnością będziemy rozsądniej
podejmować decyzje i na bieżąco analizować
swoją sytuację finansową.
Znaczna większość kredytobiorców zaciągając zobowiązanie, deklaruje, że chce
go spłacić zgodnie z zawartą umową. Jednak
los bywa nieprzewidywalny, a nasze dobre

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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chęci czasem mogą okazać się niewystarczające. Nieprzemyślane decyzje kredytowe,
brak podstawowej wiedzy czy utrata płynności finansowej to tylko niektóre przyczyny popadania w spiralę zadłużenia i stan
niewypłacalności.

PORĘCZANIE KREDYTÓW
Poważny problem stanowi także bezrefleksyjne poręczanie kredytów. Nie wszyscy
zdają sobie sprawę, że poręczyciel w takim
samym stopniu jak kredytobiorca odpowiada
za istniejący dług i wierzyciel może od niego
żądać zwrotu pożyczonych pieniędzy. Nierzadko kredyty zaciągane są dla osób trzecich, które pomimo początkowych zapewnień
o jego spłacie unikają odpowiedzialności,
a obowiązek zwrotu długu spada na nas jako
poręczycieli.
NADMIERNE ZADŁUŻENIE
Stan nadmiernego zadłużenia może być również
wywołany czynnikami od nas niezależnymi.
Zaburzenia płynności i stabilności finansowej
mogą być wywołane utratą pracy, majątku czy
zdrowia lub innymi przypadkami, których nie
jesteśmy w stanie przewidzieć. A pogorszenie
sytuacji życiowej z całą pewnością przełoży się
na zdolność do terminowej obsługi zobowiązań
finansowych. I właśnie takim osobom staramy
się pomóc.
PĘTLA KREDYTOWA
W nielicznych przypadkach zadłużenie może
być wynikiem celowego wyłudzenia kredytu.
Dotyczy to osób, które zaciągając kredyty,
posługują się fałszywymi lub nierzetelnymi
dokumentami. Na szczęście grupa osób, które
działają w taki sposób, stanowi niewielki odsetek wszystkich kredytobiorców. Nie możemy tych osób mylić z kredytobiorcami,
którzy zaciągają nowe zobowiązania w celu
spłaty już istniejących długów. Ich celem nie
jest wyłudzenie kredytu i bezprawne wzbogacenie się, ale wyjście z pętli kredytowej.
Niestety, robią to zazwyczaj nieumiejętnie
i przez to jeszcze bardziej pogłębiają swój
stan zadłużenia.
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PORADNIKI
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
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 – jest nasz portal internetowy
www.skef.pl
Poza opisem projektów edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, średnich czy projektów edukacyjnych dla seniorów
publikowanych jest bardzo wiele cennych artykułów poradnikowych.
Na szczególną uwagę i polecenie zasługuje
cotygodniowa PORADA TYGODNIA. W każdy
poniedziałek na 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 odpowiedź uzyskamy, wchodząc na stronę
www.skef.pl
Serdecznie zapraszamy.

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
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

***
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REKLAMA NR 1840

Nasi specjaliści czekają na Państwa telefony, e-maile codziennie od poniedziałku do
czwartku. Przedstawiamy dane kontaktowe
Ośrodków.
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Płać telefonem i zyskaj
nawet

170 zł!

Korzystaj z Google Pay
i otrzymuj zwrot za zakupy

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Promocje dostępne dla Klientów Kasy Stefczyka.
Szczegóły promocji „KASA WRACA” II EDYCJA oraz WYPRÓBUJ GPAY wraz z regulaminem dostępne w placówkach
oraz na www.kasastefczyka.pl.

HISTORIA

6 kwietnia 1901 – 120 lat temu
urodził się Jan Maria Hescheles,
znany szerzej pod literackim pseudonimem Marian Hemar, polski
poeta, satyryk, komediopisarz,
dramaturg, tłumacz poezji. Był
autorem tekstów ponad dwóch tysięcy piosenek, m.in. takich szlagierów jak: „Kiedy znów zakwitną białe
bzy”, „Czy pani Marta jest grzechu
warta”, „Ten wąsik”, „Nikt, tylko ty”.
Urodzony w zasymilowanej rodzinie
żydowskiej, dzieciństwo i młodość
spędził we Lwowie. Po ukończeniu
studiów na Uniwersytecie Jana Kazimierza oraz krótkiej współpracy
z lwowskimi periodykami przeniósł
się do Warszawy. Tam nawiązał kontakt ze środowiskiem skamandrytów,
czego wynikiem były liczne dzieła
satyryczne wystawiane w kabarecie
„Qui Pro Quo” oraz w innych czołowych kabaretach stolicy. Po wybuchu
II wojny światowej Hemar przedostał
się do Rumunii, a następnie na Bliski
Wschód, by dołączyć do Samodzielnej
Brygady Strzelców Karpackich, w której zajmował się działalnością kulturalno-oświatową. Polskim żołnierzom
towarzyszył w czasie walk w Afryce,
po czym został przeniesiony do Londynu, gdzie z inicjatywy Sikorskiego
przydzielono go do Ministerstwa Informacji i Dokumentacji. Po zakończeniu wojny Hemar pozostał na emigracji, ostrze swej satyry zwrócił przeciw
aktualnym wydarzeniom w Polsce,
nie szczędził nawet swoich dawnych
przyjaciół (m.in. Antoniego Słonimskiego), którzy w swojej twórczości
chwalili nowy ustrój. Był szczególnie
popularny dzięki swoim audycjom
w Radiu Wolna Europa, z ich powodu
wszystkie jego dzieła zostały w PRL
objęte cenzurą. Marian Hemar nigdy
nie powrócił do kraju – zmarł 11 lutego 1972 w podlondyńskim miasteczku
Dorking i tam został pochowany.
Źródło: muzhp.pl/ŁK
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9 kwietnia 1901 – 120 lat temu
urodził się Stanisław Wigura,
polski konstruktor lotniczy, inżynier i lotnik, wykładowca Politechniki Warszawskiej. Wraz z pilotem Franciszkiem Żwirką zwyciężył
w międzynarodowych zawodach lotniczych Challenge 1932. Stanisław
Wigura urodził się w Warszawie.
Od najmłodszych lat interesował się
techniką i lotnictwem. Na początku
lat dwudziestych rozpoczął studia na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Na uczelni wraz
ze Stanisławem Rogalskim i Jerzym
Drzewieckim stworzył zespół RWD,
zajmujący się konstruowaniem samolotów. W 1929 otrzymał dyplom
pilota sportowego. Brał udział w licznych zawodach lotniczych, w których
towarzyszył mu bliski przyjaciel por.
Franciszek Żwirko. W 1932 na maszynie RWD-6 obaj zwyciężyli w prestiżowych zawodach lotniczych Challenge. Pokonali uznawane za faworytów
załogi niemieckie, co było wielkim
sukcesem polskiego lotnictwa. Obaj
zginęli tragicznie tego samego roku
w katastrofie lotniczej nieopodal Cieszyna. Podczas lotu na mityng w Pradze w ich maszynie podczas burzy
oderwało się skrzydło. Zostali pochowani w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. „Około 200 tysięcy
ludzi zebrało się na drodze, którą
postępował kondukt pogrzebowy,
prowadzony przez biskupa polowego
Galla z kościoła św. Krzyża na Cmentarz Powązkowski. Trumny wynieśli
z kościoła na swych barkach koledzy
bohaterskich lotników. Złożone zostały one na kadłubach samolotów” – pisała „Gazeta Lwowska”. Przy ulicy ich
imienia, prowadzącej na warszawskie
lotnisko Okęcie, stoi Pomnik Lotnika.
Źródło: muzhp.pl
Na zdjęciu: Stanisław Wigura (z lewej)
i pilot Franciszek Żwirko, Warszawa,
7 sierpnia 1932
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Kalendarium – kwiecień

30 kwietnia 2010 – wyłączono
ostatni system oparty na komputerze „Odra”. Ich historia trwała
50 lat. Prototypy (Odra 1001 oraz 1002)
powstały w Zakładach Elektronicznych ELWRO we Wrocławiu w latach
1960–1962. Wersja Odra 1003, a po niej
Odra 1013, weszły od 1964 do produkcji
seryjnej, przeznaczone do wykonywania obliczeń naukowo-technicznych
i sterowania procesami technologicznymi. Z uwagi m.in. na zbyt wolną moc
obliczeniową nie znalazły masowego
zastosowania. Przełomem było nawiązanie w 1967 współpracy z brytyjskim
koncernem elektronicznym ICL, sfinalizowanej w Londynie przez delegację
polską pod przewodnictwem Witolda
Tyrmana. Udało się skonstruować
i uruchomić produkcję nowej generacji
maszyn. Wyróżniały je wysoka niezawodność i możliwość pracy z oprogramowaniem stworzonym przez firmy
trzecie. Powstały komputery Odra
1304, 1305 i 1325. W latach 70. i 80. wyprodukowano około 730 egzemplarzy.
Znalazły szerokie zastosowanie m.in.
w przemyśle, kolejnictwie, administracji i radiolokacji wojskowej. „Odra”
była dumą i chlubą polskiej myśli technologicznej, dystansując pod względem
możliwości oraz wachlarza zastosowań
wiele odpowiedników w krajach bloku
wschodniego i na Zachodzie. Po przemianach 1989 roku przeprowadzono
w Polsce komputeryzację oraz informatyzację na bazie komputerów PC
oraz Internetu, ale ostatnie pracujące
zestawy „Odry” długo opierały się postępowi, pomimo że macierzyste zakłady ELWRO przestały istnieć w 1993.
Ostatni pracujący system Odry 1305 został wyłączony w Ośrodku Informatyki PKP w Lublinie 30 kwietnia 2010 po
34 latach nieprzerwanej i bezawaryjnej
pracy.
Źródło: muzhp.pl/A.F.
Na zdjęciu: otwarta jednostka centralna Odry 1305
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Saga rodu kresowego
Wyprzedzający epokę przemysłowcy, patrioci i gorliwi katolicy. Opiekujący się
miejscową ludnością i doceniający jej tradycje, ale konsekwentnie broniący
polskiej kultury na Kresach. Skirmuntowie byli starym rodem szlacheckim,
pochodzącym od litewskich kniaziów nowogródzkich, który w I Rzeczypospolitej
rozprzestrzenił się w całym Wielkim Księstwie Litewskim.

R

ozwój linii Skirmuntów/Skirmunttów z Polesia zapoczątkował
Szymon, który w drugiej połowie XVIII w. został mostowniczym.
Był to urzędnik ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego zajmujący się
budową i utrzymaniem mostów na powierzonym sobie terenie. Dzięki
gęstej sieci wodnej tego regionu oraz własnej zapobiegliwości Szymon
zyskał możliwość pomnożenia majątku. Wykupił zadłużone dobra książąt Ogińskich i zaczął je zagospodarowywać. Wzniósł pałac w miejscowości Mołodowo, który stanie się siedzibą kolejnych pokoleń rodziny.
Na fryzie nad głównym wejściem umieścił dwie tarcze herbowe – Dąb
Skirmuntów i Korab Orzeszków. Szymon i Elżbieta z Orzeszków mieli
jednego syna Aleksandra.
Dziełem Aleksandra była m.in. wielka fabryka sukna, jedna z pierwszych i największych w imperium rosyjskim fabryk cukru z 1830 r.
W 1848 r. zbudował wielką fabrykę włókienniczą, dla której sam opracował technologię. Wyroby tej fabryki zdobywały najwyższe wyróżnienia
na wystawach w Moskwie, Paryżu i Wiedniu. Stworzył też fabrykę świec
i mydła, cegielnie, współdziałał przy założeniu dużego młyna parowego
w Pińsku i fabryki narzędzi rolniczych. Jego syn Zygmunt założył hutę
żelaza, fabrykę zapałek, browar, fabrykę chemiczną i dużą stocznię
rzeczną. Pracownicy fabryk Skirmuntów mieszkali w przyfabrycznych
domach (każdy po 90 mieszkań), utrzymywanych przez właściciela. Już
Aleksander Skirmunt finansował utrzymanie szpitala i bezpłatną naukę
w szkole zawodowej, opłacał też stażystów za granicą. Dla pracowników
stworzył Towarzystwa Kredytu Wzajemnego, czyli formę banku pożyczkowego, by zwalczać praktyki lichwiarskie.
Skirmuntowie stworzyli okręg przemysłowy w regionie, w którym są
największe w Europie bagna — na Polesiu. Było to w czasach, kiedy na
innych ziemiach Rzeczypospolitej, zagarniętych przez Rosję, zaczynał
dopiero powstawać okręg włókienniczy w Żyrardowie, a nad Łodzią nie
było ani jednego fabrycznego komina, zaś Dąbrowa Górnicza na Śląsku
była wsią, Katowice niewielkim osiedlem, a w Anglii zaczynała się kariera centrum przemysłowego w Manchesterze.
Najważniejsze jednak było to, że we wspomnianym Manchesterze
robotnicy byli traktowani jak bydło robocze, natomiast Skirmuntowie
tworzyli równocześnie przemysł społecznie odpowiedzialny, który budował całe zaplecze socjalne i kulturalne dla pracowników. W ich fabrykach można było awansować z robotnika na dyrektora. Wcielali idee,
które Europa Zachodnia przyswoiła dopiero w XX w.
POLSKOŚĆ PRZEZ GOSPODARKĘ
W działalności politycznej ród wyprzedził polski pozytywizm. Od początku starał się zachować tożsamość dzięki budowie silnych podstaw
gospodarczych. Działalność kolejnych Skirmuntów (Aleksandra, Romana, Konstantego) w organizacjach rolniczych była przykładem skutecznej formy samoobrony polskich ziemian. Poddani silnej, instytucjonalnej
presji państwa rosyjskiego, sprowadzeni w świetle prawa do osób drugiej
kategorii, musieli wypracować swoje miejsce w państwie carów. Ich wysiłek był skoncentrowany przede wszystkim na utrzymaniu niezależności ekonomicznej i co za tym idzie – także niezależności kulturalnej. To
właśnie towarzystwa rolnicze skumulowały i ukierunkowały działalność
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gospodarczą wielu ziemian. Zaowocowało to przebudową majątków
i rozwojem przemysłu rolno-spożywczego. Ziemianie kresowi z jednej
strony szczególnie kultywowali tradycję szlachecką, a ich dwory były oazami polskości, katolicyzmu i kultury zachodniej, z drugiej strony musieli
funkcjonować w anachronicznym układzie stanowej struktury społecznej Rosji, powiązanej z zacofaniem gospodarczym. Towarzyszyło temu
rosnące poczucie odmienności wobec okolicznego, kształtującego swą
świadomość narodową ludu, widoczne coraz bardziej od końca XIX w.
Do takich właśnie ziemian należał Roman Skirmunt (1868–1939),
syn wspomnianego Aleksandra (1830–1909), powstańca styczniowego. Roman ukończył studia prawnicze za granicą, zarządzał majątkiem
w Porzeczu, kontynuując rozpoczęte przez swojego dziadka prace modernizacyjne w regionie. Aktywnie działał w Mińskim Towarzystwie
Rolniczym i Kresowym Związku Ziemian, był zwolennikiem współpracy
ziemiaństwa i chłopów. To z jego inicjatywy rozpoczęto przyjmowanie
do towarzystwa chłopów. Był pomysłodawcą włościańskiej wystawy
rolniczej w Pińsku w 1904 r., współzałożycielem wielu instytucji uży-

Skirmuntowie tworzyli przemysł
społecznie odpowiedzialny, który budował
całe zaplecze socjalne i kulturalne dla
pracowników. W ich fabrykach można
było awansować z robotnika na dyrektora.
Wcielali idee, które Europa Zachodnia
przyswoiła dopiero w XX w.
teczności publicznej na Mińszczyźnie i Polesiu. Należał do zwolenników
tzw. stanowiska krajowego, wyrażających „przywiązanie Polaków do
mniejszej ojczyzny”. Opowiadał się za bezkonfliktowym i dobrosąsiedzkim współżyciem Polaków z innymi narodowościami. Uważał, że da się
pogodzić patriotyzm litewski i białoruski z polską kulturą. Podjął kroki
w celu utworzenia organizacji politycznej reprezentującej Białorusinów,
został nawet prezesem Białoruskiego Komitetu Narodowego, określanego przez bolszewików jako „obszarnicza intryga” i ostatecznie przez
nich zlikwidowanego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości działał
aktywnie w kierownictwie Kresowego Związku Ziemian, a po zamachu
majowym 1926 należał do grupy ziemian popierających Józefa Piłsudskiego. W latach 1930–1936 był senatorem RP w województwie poleskim
z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Skirmuntowie
w okresie dwudziestolecia międzywojennego współtworzyli politykę
Polski i Białorusi. Konstanty był ministrem spraw zagranicznych Polski
oraz ambasadorem w Watykanie i Londynie. Jego brat stryjeczny Roman
był premierem Białoruskiej Republiki Ludowej, a następnie senatorem
III kadencji w II RP.
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Akwarela Napoleona Ordy przedstawiająca pałac Skirmuntów w Mołodowie

BOLSZEWICKA APOKALIPSA
We wrześniu 1939 r., po wkroczeniu wojsk sowieckich na te tereny,
ostatni z dziedziców Mołodowa został aresztowany w Porzeczu i skazany na śmierć przez lokalny „komitet rewolucyjny” – mimo sympatii, jaką się cieszył wśród okolicznych chłopów. Henryk został zamordowany 7 października 1939 r. wraz ze swym szwagrem Bolesławem
Skirmuntem, mężem siostry Heleny. Michał Aniszewski w portalu
polesie.org wspominał:
Wielkim wydarzeniem dnia 17 września pamiętnego roku 1939,
prócz wtargnięcia na terytorium Polski Armii Czerwonej, był przejazd przez nasze miasteczko kolumny konnej policji. Policjanci na
koniach, pomimo przebytej już długiej drogi, prezentowali się wspaniale. Kolumna ta, tak na oko, liczyła około stopięćdziesiąt osób. Ten
rejon Rzeczypospolitej wydawał się nam miejscem najmniej zagrożonym. Nikt nie spodziewał się, że ze strony Związku Radzieckiego może
coś Polsce zagrażać. Policjanci zatrzymali się na odpoczynek w jednej
z posiadłości Skirmunttów, w majątku Mołodowo [...]. Gdy się w nim
już rozlokowali, a było to 20 września, otoczeni zostali przez sporą
bandę. W tym czasie radio moskiewskie podjudzało do rozprawiania
się z „prokłatymi polskimi panami”. [...] Tworzyły się więc bandy, których prowodyrami byli przeważnie tylko co uwolnieni z więzień miejscowi kryminaliści.
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Rozchodziły się pogłoski, że okolicznych ziemian mordują chłopi.
Okazało się później, że na rozpowszechnianiu takich akurat wersji
zależało bardzo funkcjonarjuszom NKWD! W takiej to atmosferze
udali się do Skirmunttów przedstawiciele tej bandy. Przekazali żądanie rozbrojenia się policjantów, w przeciwnym bowiem razie majątek zostanie spalony wraz ze znajdującymi się w nim osobami! Po
złożeniu broni policjanci będą wolni. Skirmunttowie uwierzyli tym
zapewnieniom i wymusili na policjantach jej zdanie. Rezulat tego był
taki, że policjantów zastrzelono z ich własnej broni. Skirmunttów zaś
wywleczono z pałacu i w bardzo okrutny sposób zamordowano. Pałac
doszczętnie obrabowano, a było w nim pełno wspaniałych pamiątek
i dzieł sztuki.
Dziwiliśmy się wszyscy podjętej przez Skirmuntta decyzji. Sprawa
przecież mogła przybrać zupełnie inny obrót, gdyby policjanci nie oddali swej broni. Mogli wyrwać się z tego okrążenia [...]. Zastanawialiśmy się jednak nad tym, z kogo składała się ta banda? To chyba nie
byli miejscowi chłopi. [...] Tam u nas na Polesiu w ówczesnej Rzeczypospolitej wszyscy ziemianie pomagali „tutejszym”. Pomagali w czasie
choroby i w innych trudnych sytuacjach.
ZNIWECZONA IDEA
Konstancja Skirmuntt opublikowała przed wojną w Wilnie broszurę
„Idea jagiellońska – a polityka kresowa”. Uważała się za Litwinkę, zabiegała o państwo litewskie i białoruskie, lecz sama mówiła po polsku, litewskiego nie znała. W przytoczonym eseju nakreśliła wizję
Kresów jako części skupionego wokół Polski Międzymorza:
Polska, aby podjąć wielką ideę dziejową, swoją i bratnią – ideę jagiellońską nie w starych, ale w nowych formach – musi wyrzec się
nacjonalistycznego samouwielbienia, zrozumieć dusze narodów,
z którymi przeżyła wieki, pomóc w ich nowożytnej rozwojowej pracy
i razem z nimi budować na wschodzie wał obrony wiary i cywilizacji.
MACIEJ BOGDANOWICZ
REKLAMA NR 1840

W skirmuntowskich majątkach wychowała się Eliza Orzeszkowa i Maria
Rodziewiczówna. Ostatnim właścicielem Mołodowa był zdolny kompozytor Henryk Skirmunt (1868–1939), brat Jadwigi, Konstantego i Marii,
syn Henryka i Marii z Twardowskich, a wnuk Aleksandra. Na prośbę
Jadwigi Skirmunt i jej przyjaciółki Marii Rodziewiczówny na Polesiu
powstała w 1933 r. pierwsza placówka szarych urszulanek. W 1937 r. rodzeństwo Skirmuntów, nie mając spadkobierców, całą posiadłość (6 tys.
ha) zapisało urszulankom z przeznaczeniem na cele społeczne, pragnąc,
aby majątek Mołodów, mający za sobą piękną kilkuwiekową tradycję,
pozostał na zawsze ogniskiem dobra, kultury katolickiej i ducha polskiego i przyczyniał się do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi Polskiej.
Miejsce dla swojej pracy znalazła tu św. Urszula Ledóchowska, którą wizytował m.in. nuncjusz apostolski Filippo Cortesi. Mieszkał tu również
ks. Jan Zieja, który był kapelanem sióstr urszulanek przed 1939 r.
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Poleć Zyskaj
Kasę

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.

PUBLICYSTYKA

Gdyby inaczej poprowadzono
transformację po upadku komunizmu,
mielibyśmy dziesięć Orlenów. Mamy
jeden, a i tak chcą go sprzedać

FOT. 123RF.COM

Leszek Balcerowicz na łamach „Super Expressu” stawia diagnozę: „Jest mało prawdopodobne,
aby Polska kontynuowała to, co jest jej wielkim osiągnięciem, czyli doganianie Zachodu pod
względem poziomu życia i poziomu gospodarczego po ’89 r.”.

N

ie chodzi mu o jakąś daleką przyszłość, ale
– jak można wnosić z dość chaotycznego
wywiadu – o lata 2022 i 2023. Winne oczywiście PiS, które prowadzi „zdegenerowaną polityką gospodarczą”, oznaczającą „upartyjnienie
gospodarki kosztem praworządności, wolności,
wysokiej inflacji”.
Balcerowicz przyznaje, że „odbicie Polski
w przyszłym roku będzie na tle innych krajów
pokaźne”. Z czego będzie to wynikało? „Z naturalnych przyczyn”, czyli małego uzależnienia
od sektora turystycznego. Ale później nadejdzie
katastrofa. Bo rząd wydaje na programy socjalne, nie podwyższa wieku emerytalnego i zniechęca prywatnych przedsiębiorców do inwestowania poprzez „zniszczenie instytucji, bez
których nie ma innowacji, inwestycji i porządnej pracy” oraz „niszczenie własności prywatnej i ograniczanie jej wskutek nacjonalizacji”.
Co więc należy zrobić? Balcerowicz radzi: „Po
pierwsze wyprowadzić polityków z gospodarki.
Po drugie należy przywrócić państwo prawa.
Zreperować zepsute przez PiS instytucje wproINFOLINIA 801 600 100

wadzaniem do nich ludzi, którzy czują lojalność
nie wobec konstytucji, tylko wobec Kaczyńskiego. To dotyczy Trybunału Konstytucyjnego,
prokuratury. Po trzecie trzeba dokonać uczciwej diagnozy i na tym tle przedstawić propozycje stabilności finansów publicznych”.
Konkretów nie podaje, ale można się domyślać, co ma na myśli, skoro w tym samym czasie
prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju Agata
Stremecka postuluje prywatyzację PKN Orlen,
co ma ukrócić rzekome patologie. A to organizacja założona przez Leszka Balcerowicza.
Prywatyzacja rzeczywiście rozwiązuje wiele
patologii, ale nie jest przecież tak, że nie tworzy nowych. A przede wszystkim wyzbycie się
takiej firmy jak Orlen oznacza skokowe osłabienie siły i bezpieczeństwa państwa polskiego, które traci kluczowe narzędzie realizacji
w sferze polityki energetycznej, gospodarczej,
społecznej (choćby w obszarze sponsoringu
sportu i kultury).
Czytając czytankowe recepty Leszka Balcerowicza, można tylko zadumać się nad polską

transformacją. Gdzie bylibyśmy, gdyby zmianami kierował ktoś, kto widzi realne procesy
gospodarcze? Ktoś, kto wie, że światowy obieg
gospodarczy to coś bardzo złożonego i jednocześnie mocno sprzężonego z nagą siłą – państwa i kapitału? Taki ktoś też pewnie popełniłby błędy, ale gdyby był tylko nieco mniejszym
doktrynerem niż Balcerowicz, Polska miałaby
dziś dziesięć firm o skali Orlenu. Mogła mieć,
bo w 1989 roku można było znacznie więcej
uratować, niż uratowano. Nie wszystko, zgoda, ale jednak znacznie więcej. Wystarczyło
chcieć. Wystarczyło wiedzieć, jak naprawdę
wygląda Zachód.
A prognozę Balcerowicza, że już za chwilę
przestaniemy doganiać Zachód, zapisujemy.
Ile w niej prawdy, zobaczymy jeszcze przed
kolejnymi wyborami.
JACEK KARNOWSKI
polski dziennikarz i publicysta,
redaktor naczelny tygodnika „Sieci”
Źródło: wPolityce.pl
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Czy wszystkie zobowiązania
zostają umorzone
w upadłości konsumenckiej?

D

o ośrodka zgłosił się Pan Bolesław
z prośbą o pomoc w przygotowaniu
wniosku o upadłość konsumencką. Po rozmowie i przeanalizowaniu dokumentów
okazało się, że posiada on tylko dwie niespłacone pożyczki. Łączna kwota tych zobowiązań nie jest zbyt wysoka i spokojnie dałby
radę je spłacić, jednak poza nimi ma jeszcze
zasądzone alimenty na syna oraz należności
z tytułu odszkodowania w związku z wypadkiem, który spowodował. Klient oczywiście
poczuwał się do odpowiedzialności za spowodowanie wypadku, w którym ciężkiego
urazu ciała doznała młoda kobieta, jednak
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wysokość odszkodowania zasądzonego od
niego na rzecz pokrzywdzonej jest dla niego
ogromną kwotą, której nigdy nie będzie
w stanie spłacić.
Klient może złożyć wniosek o upadłość
konsumencką, jednak nie wszystkie jego
zobowiązania będą podlegały umorzeniu.
Zgodnie z przepisami ustawy z 28 lutego
2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003
nr 60 poz. 535) co do zasady w ramach upadłości konsumenckiej może zostać umorzone każde zobowiązanie pieniężne, które
powstało przed dniem ogłoszenia upadłości,
w tym na przykład:
• zobowiązania z tytułu pożyczek zarówno
bankowych, jak i prywatnych oraz kredytów i chwilówek,

• zaległości podatkowe,
• niespłacone rachunki za media (wobec
operatorów telefonii cyfrowej, prąd, gaz),
• zaległości mieszkaniowe,
• zobowiązania z wcześniej prowadzonej
działalności gospodarczej,
• mandaty za jazdę bez biletu i inne.
Należy jednak pamiętać, że umorzeniu
podlegają tylko te zobowiązania, które
zostaną wskazane we wniosku przez dłużnika lub które zgłosi sam wierzyciel. Jednak
umorzenie zobowiązań następuję dopiero
po sprzedaży przez syndyka majątku dłużnika oraz po wykonaniu przez upadłego
planu spłaty. Oznacza to, że w zależności od
danej sytuacji umorzenie może nastąpić od
razu, bo np. dłużnik nie ma majątku, oraz
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Do Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego z roku na rok zgłasza
się coraz więcej osób zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.
Niestety bardzo często mają one tylko ogólną wiedzę o tej procedurze i utożsamiają
ją z pozbyciem się długów, których nie są w stanie spłacić.

PORADNIKI
• renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
• należności z tytułu orzeczonych przez sąd
kar grzywny,
• należności z tytułu obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za
doznaną krzywdę,
• zobowiązania do zapłaty nawiązki oraz
świadczenia pieniężne orzeczone przez
sąd jako środek karny albo środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
• zobowiązania do naprawienia szkody
wynikające z przestępstwa lub wykroczenia, które zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,
• zobowiązania, których upadły umyślnie
nie wyjawił,
• zobowiązania powstałe po dacie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
W związku z przedstawieniem Klientowi
informacji o tym, jakie zobowiązania będą
podlegały umorzeniu w upadłości konsumenckiej, a jakie nie, wyjaśniono Panu Bolesławowi, że nawet jeśli sąd wyda postanowienie o jego upadłości, to umorzenie będzie

możliwe tylko w zakresie dwóch pożyczek
bankowych, gdyż zarówno alimenty, jak
i należności z tytułu odszkodowania będą
nadal w całości od niego wymagalne. W toku
tego postępowania sąd nie oddłuży osoby,
która jest zobowiązana wyrokiem sądu do
płacenia alimentów, ani osoby, która spowodowała wypadek i w związku z tym ma
należności z tytułu odszkodowania lub renty
poszkodowanemu.
Ostatecznie Klient zrezygnował z przygotowywania wniosku, gdyż w jego sytuacji i tak
nic by to nie zmieniło. Przykład Pana Bolesława pokazuje, że upadłość konsumencka
nie jest dla wszystkich, bo nie wszystkie
zobowiązania podlegają umorzeniu. Jednak
każda sprawa i każdy przypadek są inne
i należy je rozpatrywać indywidualnie. Dlatego tak ważne jest korzystanie z porad osób
kompetentnych, które są w stanie wysłuchać
danej osoby, ocenić jej sytuację oraz doradzić
w zakresie upadłości konsumenckiej.
MONIKA MARCHALEWSKA
specjalista ds. doradztwa finansowego
i konsumenckiego w ODFiK w Białej Podlaskiej
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zostanie wydane postanowienie o umorzeniu należności bez orzekania o planie spłaty,
bo dłużnik nie ma środków ani perspektywy
ich zarobienia na realizację jakiegokolwiek
planu spłaty. Zdecydowanie częściej mamy
jednak do czynienia z sytuacją, kiedy najpierw syndyk dokonuje sprzedaży rzeczy
wchodzących w skład masy upadłościowej,
a potem dłużnik przez określony w postanowieniu sądu czas realizuje plan spłaty, np.
3–7 lat, i dopiero po tym czasie następuje
umorzenie wszystkich zobowiązań, które
nie zostały spłacone w trakcie realizacji
planu spłaty.
W przepisach prawa upadłościowego nie
mamy zamkniętego katalogu zobowiązań,
które mogą zostać umorzone w toku postępowania upadłościowego, jednak ustawodawca w art. 49121 ust. 2 wskazał te zobowiązania pieniężne, które nie mogą zostać
umorzone w toku upadłości konsumenckiej.
Katalog tych zobowiązań jest zamknięty
i należą do niego:
• zobowiązania alimentacyjne, np. alimenty zasądzone przez sąd na małoletnie
dziecko,

Konkurs filmowy pt. „Dbam o swoje pieniądze,
dbam o swoją przyszłość”, realizowany
w ramach akcji Global Money Week.

Tegoroczna światowa kampania Global Money Week (GMW), której celem jest zachęcenie
dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania świadomych i przemyślanych decyzji finansowych, obchodzona była w dniach 22–28 marca
2021 r.pod hasłem „Take care of yourself, take care of your money”.

Polsce obchody GMW koordynuje
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
we współpracy z Ministerstwem Finansów.
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej, realizując swoją misję i zadania, w 2021 r. przystąpiło do kampanii GMW
poprzez przygotowanie specjalnej oferty
skierowanej do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych udostępnionej
na stronie internetowej www.skef.pl
Jedną z propozycji dla uczniów klas
V–VIII szkoły podstawowej był udział
w konkursie filmowym pt. „Dbam o swoje
pieniądze, dbam o swoją przyszłość”.
Zadaniem uczestnika konkursu było
nagranie filmu zgodnego z tematem konkursu w dowolnej formie, z wykorzystaniem telefonu komórkowego, tabletu lub
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aparatu cyfrowego. Zgłoszone do konkursu
filmy mogły mieć długość od 30 sekund
do 3 minut i maksymalną wielkość 3 GB.
Prace konkursowe można było przesyłać

w terminie 22–28 marca 2021 r. Ogłoszenie
wyników konkursu nastąpi do 6 kwietnia
2021 r. Nagrodami w konkursie są bony
zakupowe o wartości 500 zł i 300 zł!
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Finanse od najmłodszych lat
Edukacja finansowa jest ważnym elementem w rozwoju małego dziecka i zdobyciu
przez niego kompetencji potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania
w dorosłym życiu. Edukacja finansowa opiera się nie tylko na wiedzy, lecz także
na zdobyciu umiejętności, które pomogą podejmować racjonalne decyzje służące
bezpieczeństwu finansowemu. Ponadto na wczesnym etapie kształtują się postawy
i nawyki, takie jak oszczędzanie czy rozróżnianie potrzeby od zachcianki, a także
przekonanie, że pieniądze mogą też służyć innym ludziom.

S

towarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej rozpoczyna właśnie projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse
dla najmłodszych. 2 edycja” z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego autorstwa
prof. UW, dr hab. Małgorzaty Żytko, dr hab.
Aliny Kalinowskiej-Iżykowskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Ewy
Kruk ze SKEF. Projekt realizowany będzie

z Narodowym Bankiem Polskim w ramach
programu edukacji ekonomicznej w latach
2021–2023. W ramach projektu 45 nauczycieli ze szkół podstawowych z całej Polski
zostanie przygotowanych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w wymiarze
80 godzin z grupami uczniów z klas I–III
ze szkół podstawowych. Regularne zajęcia
w tak dużym wymiarze godzin pozwalają
na realizację wielu interesujących tematów
z obszaru edukacji finansowej w zróżnicowanej formie, nie tylko na terenie szkoły,

ale też w trakcie wyjść pozwalających na
zdobycie doświadczeń praktycznych poza
nią, np. w pobliskim sklepie czy piekarni.
Dzieci biorące udział w projekcie otrzymają
bezpłatne materiały dydaktyczne i będą
mogły zdobyć nagrody w organizowanych
konkursach indywidualnych oraz zespołowych. Zajęcia rozpoczynają się w drugim
semestrze pierwszej klasy, a kończą w trzeciej klasie.
Nauczycielom i uczniom życzymy powodzenia w realizacji projektu!

Rozmawiamy z Ewą Kruk, dyrektorem biura i członkiem
zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej

– Co dzieci po tym programie będą wiedziały o finansach?
– Dzieci będą pracowały wokół ośmiu obszarów tematycznych: pieniądze, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe,
przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe, oszczędzanie
i inwestowanie, solidarność i wzajemna pomoc. Oprócz wiedzy
teoretycznej poznają konkretne sytuacje i ćwiczenia finansowe
(w tym matematyczne, społeczne), które pozwolą im w sposób
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praktyczny doświadczyć wiedzy finansowej. Wiedza będzie wartościowa, gdy włączy się do niej kształtowanie postaw, świadomości
i praktycznych umiejętności.
– Jak podchodzić do edukacji finansowej, aby na przykład nie
skupiać się zbyt na promowaniu konsumpcyjnego modelu życia?
– Wiedza finansowa powinna sprzyjać świadomości m.in. w zakresie tego, że każdy człowiek ma ograniczone środki finansowe
i powinien tak zarządzać pieniędzmi, by nadmiernie się nie
zadłużać. Konsumpcyjny model życia niestety często sprzyja
nadmiernemu zadłużeniu. Jeśli więc dyskutujemy z dziećmi na
wczesnym etapie o zadłużeniu, kredytach, kampaniach promujących dany towar w celu osiągnięcia jak największej sprzedaży,
to – mam nadzieję – w przyszłości to dziecko będzie posiadało
umiejętność dokonania oceny i podjęcia racjonalnej decyzji
finansowej: czy zakup tego towaru jest potrzebny, czy rzeczywiście
ta oferta jest atrakcyjna.
– W programie zaplanowano m.in. „krytyczne czytanie tekstów”
i rozwój postaw krytycznego myślenia nad spotykanymi na co
dzień zjawiskami kultury finansowej. Co to oznacza w praktyce?
– Krytyczne czytanie tekstów i krytyczne myślenie wydaje się
obecnie koniecznością z uwagi na liczbę otaczających nas informacji w różnych środkach przekazu. Czy podejmiemy decyzję
o zakupie telewizora marki X na podstawie opinii umieszczonych
na stronie sklepu internetowego? Czy weźmiemy kredyt tylko
dlatego, że na plakacie jest napis „Kredyt 0%”? Z pewnością
czytanie, analiza informacji, umiejętność ich porównania są dziś
bardzo ważnym narzędziem służącym do podejmowania decyzji
korzystnych dla naszego portfela.
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– Zdaniem osób zajmujących się edukacją finansową pierwsze
klasy szkoły podstawowej to najlepszy wiek na wdrażanie takich
programów. Dlaczego?
– Od blisko 20 lat zajmujemy się nie tylko edukacją, ale też
bezpłatnym wsparciem i doradztwem dla osób nadmiernie zadłużonych w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego.
To właśnie te doświadczenia utwierdziły nas w przekonaniu, że
edukację finansową należy zacząć na wczesnym etapie rozwoju
dziecka, które funkcjonuje w swojej rodzinie oraz na rynku oferującym różnego rodzaju towary i usługi. Umiejętność zarządzania
pieniędzmi staje się we współczesnym świecie koniecznością, tym
bardziej gdy jesteśmy otoczeni tak wieloma informacjami, a nie
mamy ani odpowiednich umiejętności, ani wiedzy, żeby w sposób
do końca świadomy podejmować osobiste decyzje o charakterze
finansowym. Te decyzje często mają wpływ nie tylko na nas, ale
też na życie naszych rodzin. Z tego powodu jesteśmy głęboko
przekonani o potrzebie edukacji od małego dziecka poprzez
naturalne włączanie go w świat finansów i udział w codziennych
sytuacjach finansowych, jak choćby zakupy w sklepie. W większości krajów europejskich z powodzeniem taką edukację się
propaguje, włącza do podstawy programowej i realizuje działania
w ramach narodowych strategii na rzecz edukacji finansowej.

AKTUALNOŚCI

Uruchom nowe możliwości

FOT. 123RF.COM

Klienci telefonii „w naszej Rodzinie” teraz mogą samodzielnie uruchamiać naszą nową
ofertę, czyli Pakiet Pełny, i cieszyć się nowoczesnymi usługami telekomunikacyjnymi
za jedyne 19 zł. Pakiet Pełny dla Klientów to tysiące minut rozmów, tysiące
SMS-ów i MMS-ów oraz 10 GB przestrzeni w Internecie. To wszystko za zaledwie
19 zł miesięcznie – dzięki sieci „w naszej Rodzinie” i e-bankowości Kasy Stefczyka,
ułatwiającej zasilanie konta abonenta.

N

iedługo zasiądziemy do wielkanocnego stołu, choć z powodu pandemii, po raz kolejny święta nie będą pełne gwaru rodziny, która
zazwyczaj świętuje w jak największym gronie. Nie warto ryzykować
i organizować rodzinnych zjazdów, ponieważ teraz najważniejsze jest
zdrowie. Pakiet Pełny może choć w części uratować atmosferę świąt,
ponieważ dzięki takiemu rozwiązaniu możemy rozmawiać taniej i więcej.
To oferta korzystna cenowo dla portfela.
Stworzyliśmy kody do Pakietu Pełnego, które pozwalają Państwu samodzielnie włączać i wyłączać naszą nową, kompleksową usługę. Są to:

Kod USSD aktywacja: *136*11*08#
Kod USSD dezaktywacja: *136*00*08#
Pakiet Pełny dla Klientów można też nadal aktywować pod numerem
naszego biura telefonicznej obsługi: 536 699 999, którego pracownicy
służą wszechstronną informacją i pomocą w uruchomieniu funkcji.
Pakiet Pełny jest pakietem cyklicznym. Odnawia się sam, pod warunkiem posiadania środków na koncie. Za zaledwie 19 zł miesięcznie
uzyskujemy dostęp do następujących usług: 10 GB transmisji danych
w Internecie, 4000 minut na rozmowy do wszystkich sieci (również
na numery stacjonarne) oraz 4000 SMS-ów lub MMS-ów. Wszystkie
INFOLINIA 801 600 100

wymienione limity są ważne przez 30 dni. Po zakończeniu pakietu niewykorzystane limity usług przepadają, a więc opłaca się jak najszybciej
i jak najpełniej korzystać z tej oferty.
Można też kupić doładowanie dodatkowego limitu 500 MB transmisji
danych w Internecie, wybierając na klawiaturze telefonu *121*11*11#
(koszt: 3,50 zł). Natomiast *121*11*12# (koszt: 10 zł) wybieramy przy
aktywacji dodatkowego limitu 3 GB transmisji danych.
Tę kolejną nowoczesną usługę Klienci „w naszej Rodzinie” mogą
opłacać nie tylko przelewem w placówce Kasy Stefczyka, lecz także
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.
Najwygodniejszą formą płatności za usługi telefonii „w naszej Rodzinie” jest zlecenie stałe na przelew na konto operatora kwoty, będącej
kosztem wybranego pakietu. Usługę taką 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 groszy za minutę). Można też napisać e-mail na adres:
biuro@polskiesiecicyfrowe.pl. Infolinia czynna jest w godz. 8.00–20.00
od poniedziałku do piątku.
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„Myślę, decyduję, działam –
finanse dla najmłodszych”
W ostatnich miesiącach edukacja zmieniła swoje oblicze.
Zamknięcie szkół i nauka zdalna wymusiły poszukiwanie
nowych narzędzi edukacyjnych i stały się okazją do wykorzystania nieco mniej konwencjonalnych źródeł wiedzy.

W

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

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

strona dedykowana nadmiernie zadłużonym

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 m.in. wysoki poziom biedy, podeszły wiek, przewlekłą, ciężką chorobę umożliwiającą dalszą pracę.
I dla pozostałych zadłużonych. Na mocy
nowych przepisów dla osób, które wpadły
w tzw. spiralę kredytową, upadłość będzie
możliwa, jednak sąd zastosuje plan spłaty
wierzycieli od 3 do 7 lat.
NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOT. UPADŁOŚCI
KONSUMENCKIEJ
Na stronie zamieszczone zostały, w przystępny sposób, odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania dotyczące postępowania

upadłościowego. To 16 wybranych pytań
i odpowiedzi, które pozwolą zrozumieć cały
proces związany z przygotowaniem wniosku
i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy mam
szansę na upadłość?
REKOMENDACJE
Na stronie znajdują się także spisane 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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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, a także jesteśmy
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 w Ośrodkach sporządziliśmy ponad
350 wniosków o upadłość konsumencką,
które w zdecydowanej większości zakończyły
się pozytywnie. Z porad w naszych Ośrodkach korzysta rocznie blisko 2 tys. osób.

FOT. FOTOLIA.COM

W ostatnim czasie SKEF zbudował 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. Wchodząc na interaktywną mapę administracyjną Polski i klikając
odpowiednie województwo, jesteśmy automatycznie przekierowywani na właściwy
Ośrodek Doradztwa. Tam specjaliści wytłumaczą zawiłości postępowania sądowego
i udzielą wszechstronnej pomocy w przygotowaniu wniosku do sądu upadłościowego.

PORADNIKI

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST

finansowe abc

Czy emeryt musi składać

PIT za 2020 rok?

Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego zgłosił się Pan Wiesław,
który w ubiegłym roku przeszedł na emeryturę. Pyta, czy musi składać PIT
za 2020 rok, bo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dostał rozliczenie
i – z tego, co wie – takie rozliczenie ZUS wysyła też do urzędu skarbowego.

E

CZYM RÓŻNI SIĘ PIT-40A OD PIT-11A?
PIT-40A jest deklaracją roczną, którą ZUS lub
KRUS wysyła do osób pobierających emeryturę lub rentę. Jeśli osoba, która otrzymała
PIT-40A, nie uzyskała w danym roku podatkowym innych dochodów niż emerytura lub
renta – nie musi składać do urzędu skarbowego zeznania podatkowego, ponieważ
podatek został już obliczony, a PIT złożony
przez organ rentowy. W tym roku PIT-40A
otrzymali podatnicy, którzy mieli niedopłatę
podatku, czyli gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza
kwoty należnego podatku od uzyskanego
dochodu.
PIT-11A nie jest deklaracją roczną, a jedynie
informacją o uzyskanych dochodach. PIT-11A
przygotowuje organ rentowy, czyli ZUS lub
KRUS, i wysyła jedynie do osoby, której były
wypłacane świadczenia. Oznacza to, że podatnik, który otrzyma taki PIT, ma obowiązek
samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym poprzez złożenie deklaracji rocznej.
PIT-11A w 2021 r. otrzymały m.in. osoby, które
miały w rozliczeniu ustaloną kwotę nadpłaty
podatku, czyli gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w 2020 r. była
wyższa niż kwota należnego podatku.
Pan Wiesław w ubiegłym roku był zatrudniony na umowę o pracę aż do końca czerwca,
a dopiero w lipcu przeszedł na emeryturę.
Oznacza to, że poza PIT-40A lub PIT-11A
otrzymał też od swojego ostatniego pracodawcy PIT-11 za okres 6 miesięcy, kiedy był
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merytura oraz inne świadczenia wypłacane przez organy rentowe, tj. ZUS lub
KRUS, podlegają opodatkowaniu na zasadach
ogólnych, dlatego konieczne jest ich rozliczenie w rocznym zeznaniu PIT. Tak jak Pan
Wiesław zauważył, ZUS rozlicza emeryta za
pomocą formularza PIT-40A i wysyła taki formularz zarówno do emeryta, jak i do urzędu
skarbowego.

zatrudniony. W tej sytuacji ZUS nie dokona
rozliczenia, tylko Klient sam musi rozliczyć
się z urzędem skarbowym na odpowiednim
formularzu PIT-36 lub PIT-37, uwzględniając
oba otrzymane dokumenty – zarówno od
ZUS, jak i od pracodawcy.
KIEDY EMERYT NIE MUSI SKŁADAĆ PIT?
Jeśli podatnik otrzymał od organu rentowego
PIT-40A i nie chce korzystać z żadnych ulg
ani odliczeń od podatku, nie musi składać
zeznania podatkowego, natomiast osoby,
które otrzymały PIT-11A, mogą samodzielnie
złożyć zeznanie jeśli chcą skorzystać z ulg, lub
mogą poczekać do 30 kwietnia i wtedy urząd

skarbowy sam zaakceptuje zeznanie PIT-36,
które jest automatycznie generowane w usłudze Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl.
KIEDY EMERYT MUSI
ROZLICZYĆ SIĘ SAMODZIELNIE?
• kiedy uzyskał w roku podatkowym inne
dochody niż emerytura lub renta podlegające opodatkowaniu (przeszedł na emeryturę w trakcie roku podatkowego lub poza
emeryturą pobiera inne wynagrodzenie, np.
z tytułu umowy o pracę);
• kiedy chce skorzystać z ulg i odliczeń od
podatku;
• kiedy chce przekazać 1% podatku;
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Przekaż 1%

• kiedy chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

podatku na SKEF

JAKIE ODLICZENIA I ULGI
MOŻNA ZASTOSOWAĆ W PIT?
Rozliczając się samodzielnie, emeryt lub rencista, który posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu do danej grupy niepełnosprawności,
w zeznaniu rocznym może odliczyć koszty
poniesione w poprzednim roku na:
• wydatki na zakup leków dla osoby niepełnosprawnej, jeśli ich miesięczny koszt
przekraczał 100 zł;
• koszty poniesione na remonty w celu
przystosowania mieszkania do celów
niepełnosprawności;
• koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
• koszt domowej pomocy pielęgniarskiej;
• koszt utrzymania samochodu dla potrzeb
osoby niepełnosprawnej lub dowozu takiej
osoby na rehabilitację i leczenie;
• koszt utrzymania psa asystującego;
• koszt zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych.
Emeryci, którzy nie posiadają orzeczenia
o niepełnosprawności, nie mogą skorzystać
z powyższych ulg i odliczeń, natomiast mogą
w deklaracji PIT odliczyć darowizny (na cele
pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na cele działalności charytatywno-opiekuńczej Kościołów oraz na rzecz organizacji społecznych lub krwiodawstwa).

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.

W

płaty 1% podatku Stowarzyszenie
(KRS: 0000053057) może przeznaczyć
na wsparcie następujących działań:

MONIKA MARCHALEWSKA
specjalista ds. doradztwa finansowego
i konsumenckiego w ODFiK w Białej Podlaskiej
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PRZEKAZANIE 1% NA RZECZ OPP
Emeryci lub renciści, którzy otrzymali
PIT-40A i chcą przekazać 1% podatku na rzecz
wybranej organizacji pożytku publicznego
(OPP), mogą wskazać wybrane OPP w oświadczeniu PIT-OP lub w zeznaniu podatkowym.
Podatnicy, którzy otrzymali zarówno PIT-40A,
jak i PIT-11A, którzy chcą przekazać swój 1%
podatku na tę samą organizację co w poprzednim roku, nie muszą nic robić. W przypadku
osób z PIT-40A 1% podatku zostanie przekazany tej samej organizacji co rok wcześniej
i nie muszą one składać kolejnego PIT-OP,
a w przypadku podatników, którzy otrzymali
PIT-11A, urząd skarbowy zrobi to za nich za
pośrednictwem usługi Twój e-PIT w automatycznie zatwierdzonym zeznaniu podatkowym. Jeżeli natomiast podatnik chce przekazać 1% podatku na rzecz innej OPP niż rok
wcześniej, to wskazuje ją w zeznaniu, które
składa do swojego urzędu skarbowego.

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

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.

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.
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
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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.
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Wszystkich zainteresowanych gimnastyką mózgu zachęcamy do udziału w naszym Konkursie Krzyżówkowym. Co miesiąc w „Czasie Stefczyka” publikujemy nową krzyżówkę oraz zadanie konkursowe.
Aby wziąć udział w konkursie, należy:
• rozwiązać krzyżówkę;
• udzielić odpowiedzi na podane zadanie (pytanie) konkursowe;
• wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy (jest on dostępny także na stronie
www.kasastefczyka.pl/konkursy);
• przesłać rozwiązanie krzyżówki wraz z odpowiedzią na zadanie (pytanie) konkursowe na
formularzu zgłoszeniowym.
Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna
składać się maksymalnie z 300 słów. Zgłoszenia
można przysyłać w wybrany przez siebie sposób:
• listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej –
na adres:
Apella S.A.
ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia
• elektronicznie – na adres: konkurs@apella.com.pl.
W przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej
należy przesłać zdjęcie uzupełnionego formularza

wraz z rozwiązaniem krzyżówki oraz odpowiedzią
na pytanie konkursowe. W treści e-maila należy
wskazać, że dotyczy on zgłoszenia do Konkursu
Krzyżówkowego i podać odpowiedni nr wydania
„Czasu Stefczyka”.
W kwietniu zadanie konkursowe brzmi:
Opisz przygotowania swojej rodziny
do świąt Wielkiej Nocy.
Na Twoje zgłoszenie czekamy w dniach
1–30.04.2021 r.
Co miesiąc do wygrania w konkursie są trzy
książki „Jancio Wodnik i inne nowele” Jana Jakuba
Kolskiego. Zapraszamy i życzymy powodzenia!
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.kasastefczyka.pl
/konkursy oraz w placówkach Kasy Stefczyka.
Laureaci konkursu krzyżówkowego z „Czasu
Stefczyka” nr 188: Gabriela Kistela – Ruda Śląska, Iwona Jończyk – Garwolin, Emilia Kowalczyk – Łyse. Gratulujemy!
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Krzyżówkowego
Imię i nazwisko Uczestnika:
Adres zamieszkania Uczestnika:
Numer telefonu Uczestnika:
Adres e-mail Uczestnika (opcjonalnie):
Nr wydania „Czasu Stefczyka”:
Rozwiązanie krzyżówki:
Odpowiedź na pytanie konkursowe:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie.
Podpis Uczestnika Konkursu
Zgodnie z art. 13 RODO zostałem poinformowany, iż:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo
Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 (zwana dalej „Kasą”).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Kasy – iod@kasastefczyka.pl, tel. 801 600 100, adres korespondencyjny Kasy.
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostarczenia nagród, jak również
w celach rozliczeniowych oraz opublikowania danych osobowych zwycięzców Konkursu na stronie internetowej kasastefczyka.pl, na łamach tytułu prasowego
„Czas Stefczyka” oraz na portalach społecznościowych Kasy – na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także w celu ewentualnego prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Kasy oraz podmiotów powiązanych
osobowo, kapitałowo lub systemowo z Kasą* oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to działania wykonywane są
z prawnie uzasadnionym interesie SKOK – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą do zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego w Konkursie,
przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych, a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Okresy te nie sumują się.
5. Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Dane Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, a ponadto w przypadku wyrażenia przez Uczestnika Konkursu
zgody na otrzymywanie informacji handlowych (zamieszczonej poniżej) konsekwencją przetwarzania będzie również otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji
marketingowej na podany adres email lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących
usług i produktów finansowych oferowanych przez Kasę oraz inne podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą, zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożnością uczestnictwa w Konkursie.
9. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Konkursu będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub
systemowo* z Kasą lub współpracujące z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. agenci
Kasy oraz podmioty świadczące następujące usługi: marketingowe, sprzedażowe i inne usługi pomocnicze.
Podpis Uczestnika Konkursu
10. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu Krzyżówkowego dostępnym w placówkach Kasy i na stronie www.kasastefczyka.pl/promocje_i_
konkursy/konkurs_krzyzowkowy i akceptuję jego postanowienia.
11. Oświadczam, że jestem twórcą Odpowiedzi na pytanie konkursowe i posiadam do niej autorskie prawa majątkowe, a nadto, że Odpowiedź na pytanie konkursowe
nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, znaków towarowych czy dóbr osobistych podmiotów trzecich.
12. Wyrażam nieograniczoną terytorialnie i czasowo, a także nieodpłatną zgodę na wykonywanie zdjęć podczas uroczystości wręczenia Nagród oraz na wykorzystanie
mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora lub Kasy, w serwisie społecznościowym Facebook prowadzonym pod adresem
facebook.com/kasastefczyka.pl oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl, a także w tytule prasowym „Czas Stefczyka” w relacjach z Konkursu, w przypadku
gdy zostanę nagrodzony w Konkursie Nagrodą.
Podpis Uczestnika Konkursu
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na przesyłanie informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących nowych usług i produktów
oferowanych przez Kasę, jak również innych podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) poprzez następujące kanały komunikacji elektronicznej:


email



telefon



wiadomości SMS

Podpis Uczestnika Konkursu
* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w placówkach Kasy oraz na stronie www. kasastefczyka.pl.
** Niepotrzebne skreślić.

INFOLINIA 801 600 100
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Konkurs!
Wybierz elektroniczny sposób otrzymywania
dokumentów zamiast poczty tradycyjnej i zyskaj:
D wygodę i bezpieczeństwo

w dostępie do dokumentów

D zwrot zaoszczędzonego 1 zł miesięcznie na swoje

konto przez okrągły rok!

D możliwość wygrania nagrody: 6 x rower KROSS!

Konkurs „Wygraj rower” trwa od 15.02.2021 r. do 30.08.2021 r. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy
dostępne są w placówkach oraz na www.kasastefczyka.pl/wygrajrower. Konto oznacza rachunek płatniczy.

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

