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Z PIT-em łatwiej o pożyczkę
PIT-11 lub PIT-40A za rok 2020 r. to przede wszystkim informacja o naszych
dochodach. Dzięki niej rozliczymy się z fiskusem, ale można także zrobić z niej
inny użytek. Teraz jeden z tych dokumentów oraz dowód osobisty wystarczą,
aby wnioskować o Pożyczkę Gotówkową (RRSO: 17,18%) w Kasie Stefczyka.

Teraz wystarczą PIT-11
lub PIT-40A oraz
dowód osobisty!

Szczegóły na str. 3
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słowo od dyrektora

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Poradnik spadkowy
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
przedstawia nowy poradnik przygotowany z myślą
o osobach, które chciałyby zgłębić swoją wiedzę
w zakresie prawa spadkowego.

Szanowni Państwo,
nie od dzisiaj wiadomo, że młodzi ludzie bardzo
łatwo przyswajają wiedzę i często zapada ona
w pamięć na całe dorosłe życie, szczególnie jeśli
zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób, a teorię
można bez problemu zastosować w praktyce. Tak
właśnie dzieje się w przypadku edukacji finansowej, której nasza Kasa poświęca szczególną uwagę.
Dlaczego edukacja finansowa jest taka ważna?
Bo dzięki tej wiedzy można uniknąć wielu poważnych kłopotów. Ku przestrodze opisujemy takie
historie na łamach naszej gazety. W tym numerze
swoją historię opowiedział Pan Piotr z Warszawy, który m.in. na starcie swojej drogi zawodowej
nie doszacował kosztorysu robót budowlanych
i zamiast zarobić na zleceniu, wpadł w spiralę
długów. Być może jego życie potoczyłoby się
inaczej, gdyby w pierwszej klasie szkoły podstawowej miał możliwość udziału w takiej lekcji,
jaką zorganizowano z pomocą Kasy Stefczyka
w Krotoszynie? Gdyby wziął udział w projekcie
realizowanym przez SKEF z Narodowym Bankiem
Polskim „Myślę, decyduję, działam – finanse dla
najmłodszych”? A potem jego nauczyciele zdecydowaliby się korzystać z podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości” wydanego przez SKEF?
To kompendium podstawowej wiedzy z zakresu
ekonomii i finansów, do której można sięgnąć nie
tylko na lekcjach przedsiębiorczości.

liczby Kasy Stefczyka

6 850 000 000 zł
5 870 000 000 zł
pożyczki

7 330 000 000 zł

aktywa

360

placówki

844 000

Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA MARZEC 2021 ROKU
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oradnik w sposób przystępny
wyjaśnia podstawowe zagadnienia, które mogą okazać się pomocne
zarówno z perspektywy spadkodawców, jak i spadkobierców. Struktura
poradnika została ułożona w sposób
przystępny dla odbiorcy, tak aby
umożliwić przejście procedury spadkowej od początku do końca. Poradnik
wyjaśnia przede wszystkim, czym jest
spadek, podmioty występujące w prawie spadkowym, formy dziedziczenia,
a także niezbędne czynności, jakich
musi dokonać spadkobierca po otrzymaniu spadku.

Mamy nadzieję, że poradnik umożliwi
Państwu świadome podjęcie decyzji
oraz unaoczni, że warto podejmować rozmowy na trudne tematy, czasem wręcz niewygodne, aby pomóc
najbliższym w podjęciu właściwej
decyzji.
Poradnik jest dostępny na stronie
Stowarzyszenia:
https://www.skef.pl/poradnikspadkowy-dla-spadkobiercy-ispadkodawcy-juz-dostepny/
W przypadku zapytań lub wątpliwości w zakresie prawa spadkowego,
które nie zostały zaprezentowane
w poradniku, zapraszamy do kontaktu
ze Stowarzyszeniem.
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OFERTA

Z PIT-em łatwiej o pożyczkę

PIT-11 lub PIT-40A za rok 2020 r. to przede wszystkim informacja o naszych
dochodach. Za pomocą tych dokumentów rozliczamy się z fiskusem. Dzięki nim
można także, wraz z dowodem osobistym, zawnioskować o Pożyczkę Gotówkową
(RRSO: 17,18%) w Kasie Stefczyka.

O

becnie rozliczenie się z fiskusem nie jest
takie trudne ani straszne. Nie musimy
tym w ogóle się zajmować. Może to za nas zrobić urząd skarbowy, a nam pozostanie tylko
zaakceptować przesłane zeznanie podatkowe,
chyba że wolimy to zrobić sami lub musimy
uwzględnić dodatkowe odliczenia. Informacje
o dochodach PIT-11 i PIT-40A, będące podstawą
rozliczenia się z fiskusem, można także wykorzystać przy ubieganiu się o pożyczkę w Kasie
Stefczyka. Omijamy wtedy konieczność wypełniania różnych dokumentów.
Kasa Stefczyka wprowadziła możliwość
wnioskowania o Pożyczkę Gotówkową na prostych zasadach. PIT-11 oraz PIT-40A informują
o tym, jakie mieliśmy dochody w ciągu ubiegłego roku, dlatego starając się o Pożyczkę
Gotówkową, nie musimy przedstawiać innych
dokumentów potwierdzających nasze dochody.
Dzięki temu formalności związane z ubieganiem się o pożyczkę zostały zredukowane do

minimum i Kasa może na podstawie informacji
podatkowej i dowodu osobistego wydać decyzję kredytową. Pamiętać jednak należy, że Kasa
zawsze może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów.
Dzięki takiej prostej procedurze w Kasie Stefczyka można wnioskować o Pożyczkę Gotówkową. Można to zrobić w placówce, można też
bez wychodzenia z domu pod numerem infolinii: 801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy
operatora) i wstępną informację kredytową
otrzymać już w 15 minut. W ten sposób można
wnioskować nawet o kwotę do 100 tys. zł.
Szybko, wygodnie i bezpiecznie.
Pożyczkę Gotówkową można otrzymać
zarówno w niewielkiej kwocie, minimalnie
1000 złotych, ale także na sfinansowanie większych i droższych planów, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na każdy cel. Propozycja Kasy
daje także możliwość wyboru okresu spłaty
pożyczki nawet do 120 miesięcy.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
(RRSO) Pożyczki Gotówkowej wynosi 17,18%.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej.
Przedstawiona procedura dokumentowania przychodu dostępna jest tylko dla Członków uzyskujących akceptowalny przez Kasę
dochód. Propozycja dostępna jest do końca
czerwca 2021 r. Szczegóły w placówkach Kasy.

Pożyczka Gotówkowa
na PIT:
• Minimum formalności
• Kwota pożyczki od 1000 zł
aż do 200 000 zł
• Środki na rachunku płatniczym
nawet w dniu złożenia wniosku
kredytowego
• Rata dopasowana do Twoich możliwości

Masz PIT?
Wnioskuj o Pożyczkę Gotówkową
bez dodatkowych dokumentów!
Środki na dowolny cel
Minimum formalności
Możliwość odroczenia spłaty
pierwszej raty nawet o 60 dni

Teraz wystarczą PIT-11
lub PIT-40A oraz
dowód osobisty!

RRSO: 17,18%

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Przedstawiona procedura dokumentowania przychodu dostępna jest tylko dla Członków uzyskujących akceptowalny przez Kasę dochód. Propozycja dostępna do końca czerwca 2021 roku. Szczegóły w placówkach Kasy. Decyzja kredytowa zależy
od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

INFOLINIA 801 600 100
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Lekcja oszczędzania
Dzieci z klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie uczą się
o gospodarowaniu czasem i pieniędzmi. Patryk Lachowski, kierownik
placówki Kasy Stefczyka mieszczącej się przy ul. Rynek 16 w Krotoszynie,
przekazał w imieniu Kasy materiały edukacyjne i gadżety przydatne do prowadzenia takiej lekcji. O tym, czy dzieci są zainteresowane oszczędzaniem,
rozmawiamy z Magdaleną Kierakowicz, wychowawczynią klasy I b.

– O czym konkretnie była wspomniana
lekcja?

– Edukację ekonomiczną trzeba zaczynać już
od najmłodszych lat. Rozmawialiśmy m.in.
o tym, w jaki sposób dzieci oszczędzają. Czy
korzystają ze świnki skarbonki? Czy może
mają swoje własne konto? Dlaczego w ogóle
warto oszczędzać? To pierwsza klasa, więc
rozmawialiśmy też o tym, czym w ogóle są
pieniądze, skąd się biorą i co to jest waluta.
Dzieci doskonaliły też umiejętność liczenia,
bo przecież w podstawie programowej dla
klasy pierwszej mamy już proste obliczenia
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pieniężne – dzieci poznają wartości monet
i banknotów o niższym nominale. Powinny
też zrozumieć, co oznacza „kupno” i „sprzedaż”. Lekcję przeprowadziłam na podstawie
materiałów edukacyjnych otrzymanych m.in.
od Pana Patryka Lachowskiego, który nie mógł
wziąć w niej udziału ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem.
– Czy dzieci w tym wieku są zainteresowane
oszczędzaniem?

– To zależy od tego, jaki mają dostęp do
różnych dóbr. Dzisiaj świat jest tak skonstruowany że wszędzie jest dużo atrakcji.
Dzieci chcąc z nich korzystać, faktycznie
oszczędzają. Wybierają sobie jakąś rzecz:

zabawkę czy drobny sprzęt elektroniczny
i pozyskują na nie pieniądze, np. od rodziny –
przy różnych okazjach czy uroczystościach, ale
też np. poprzez wypełnianie różnych drobnych
obowiązków domowych (niektóre dzieci są
w ten sposób nagradzane). Jeżeli czasem mają
trudności z jakimikolwiek obliczeniami matematycznymi, to najłatwiej jest im coś wytłumaczyć na przykładzie obliczeń pieniężnych.
Operowanie pieniędzmi przychodzi dzieciom
bardzo łatwo, praktycznie łapią to „w lot”.
– Czy kieszonkowe dla dzieci to dzisiaj norma
czy wyjątek?

– Dzieci wspominają, że już zaczynają dostawać
kieszonkowe – mówimy tu o małych kwotach.
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Nawet czasem chwalą się kolegom i koleżankom, od kogo i ile dostały. Nie powinny, ale cieszą się z tego i czują się wyróżnione, więc się
chwalą – nawet pani w szkole. Myślę, że jest już
normą, że dzieci zaczynają dostawać kieszonkowe, kiedy rozpoczynają naukę w szkole.
– Wśród gadżetów przekazanych przez Kasę
były m.in. zegarki. Czy miały coś wspólnego
z tematem lekcji?

– Taki przepiękny, kolorowy zegarek otrzymał każdy z uczniów mojej klasy. W edukacji
matematycznej realizowaliśmy akurat tematy
związane z czasem, więc zegarki bardzo się
przydały. Uważam, że gospodarowanie pieniędzmi jest tak samo ważne jak gospodarowanie czasem. Nałożyliśmy więc jedne ćwiczenia
na drugie. Dzieci może nie do końca były tego
świadome, ale myślę, że udało mi się zaszczepić w nich taki pierwiastek oszczędzania –
również czasu, gospodarowania swoim czasem wolnym, orientacji w czasie, tak samo jak
gospodarowania pieniędzmi. Wśród gadżetów
były też długopisy i opaski odblaskowe, dzięki
którym najmłodsi z pewnością będą bardziej
bezpieczni, przemieszczając się po zmroku.

– Ten rok jest dla nas bardzo ciężki, jeśli chodzi
o organizację nauki – częściowo jesteśmy na
nauce zdalnej. Zaplanowaliśmy bardzo dużo
przedsięwzięć, niestety nie wszystko udaje
nam się zrealizować. Jeżeli wrócimy do zajęć
stacjonarnych, a trzymamy kciuki, żeby to było
jak najszybciej, jeżeli dostaniemy zielone światło, to może uda nam się spotkać na żywo. Niestety, ze względu na obostrzenia nie zależy to

INFOLINIA 801 600 100

od nas. Jesteśmy w stałym kontakcie z Panem
Patrykiem. Jestem ogromnie wdzięczna za to,
że dostaliśmy tak wspaniałe materiały i dzięki
temu mogłam wzbogacić zajęcia. Dzieci były
bardzo zadowolone, rodzice tym bardziej.
Było to nasze pierwsze wspólne działanie, ale
mam nadzieję, że będziemy kontynuować tę
współpracę, bo wspieranie rozwoju dziecka

poprzez edukację dotyczącą gospodarowania
pieniędzmi jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję
Panu Patrykowi i liczymy na dalszą współpracę
z Kasą Stefczyka.
Zdjęcia udostępnione z archiwum
Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Krotoszynie
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– Wiem, że w planie było spotkanie dzieci
z kierownikiem placówki Kasy. Miał opowiedzieć dzieciom m.in. o pracy doradcy finansowego. Czy to spotkanie się odbyło?

AKTUALNOŚCI

Oferta promocyjna

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

Waldemar Kotowski

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

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

FOT. 123RF.COM

Dzień Matki to najpiękniejsze święto mam, ale też dzieci, które mają
okazję podziękować za ofiarowaną miłość, ciepło i za trud włożony
w wychowanie. To także okazja do wręczenia drobnego upominku,
bukietu tulipanów czy laurki.

J

ak najlepiej okazać mamie swoje przywiązanie, wdzięczność i miłość? Czasami wystarczy
drobny bukiecik czy czekoladka, innym razem
drogi prezent. Jednak to, co najbardziej cenią nasze
matki, to przede wszystkim pamięć. Najlepszym
tego dowodem będzie laurka. I właśnie Kasa Stefczyka podkreślając szczególne znaczenie matek w
naszym życiu, proponuje udział w akcji „laurka dla
mamy”. Wystarczy odwiedzić placówkę Kasy, a jej
pracownicy przekażą piękną laurkę, którą można
obdarować swoją rodzicielkę.
Zapraszamy do placówek Kasy Stefczyka, gdzie
czekają piękne laurki z życzeniami. Można je
własnoręcznie ozdobić i wręczyć swoim mamom
z okazji ich święta! Liczba laurek jest ograniczona i dostępna do wyczerpania zapasów.
INFOLINIA 801 600 100

Początków Dnia Matki należy szukać
u starożytnych Greków i Rzymian, dla
których wiązało się to z kultem matkibogini – symbolu płodności i urodzaju.
Dzień Matki, który znamy dzisiaj, wywodzi
się z siedemnastowiecznej Anglii. Obchodzono
go tam w czwartą niedzielę Wielkiego Postu
pod nazwą „Niedziela u Matki”. Z tej okazji
w kościołach odbywały się msze, a tradycją
było obdarowywanie mam kwiatami
i słodyczami w zamian za otrzymane
błogosławieństwo.
Oficjalnie Dzień Matki w Europie zaczęto
obchodzić dopiero w XX wieku – w Polsce

od 1914 roku, zaś w wielu krajach dopiero po
II wojnie światowej. Należy zwrócić uwagę, że
data obchodów Dnia Matki nie jest jednakowa
na całym świecie. W niektórych krajach jest
to święto ruchome, które nie ma jednej
stałej daty. W Norwegii Dzień Matki
obchodzony jest w drugą niedzielę lutego,
a w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Nigerii
w czwartą niedzielę wielkiego postu. W USA
Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę
maja. W wielu państwach święto to połączone
jest z Dniem Kobiet i obchodzone 8 marca.
Tak jest na przykład w Bułgarii, na Białorusi,
w Albanii, Rosji czy Serbii.
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Nowa, wygodna
strona internetowa

Nowa strona internetowa!
Szanowny Kliencie, zobacz, jak zmieniamy się dla Ciebie!
Poznaj nową stronę Kasy Stefczyka: www.kasastefczyka.pl
Dzięki nowej technologii i nowej szacie graficznej szybko znajdziesz to,
czego szukasz – szeroki wybór pożyczek, rachunków płatniczych i lokat.
Skorzystasz z najnowszych, atrakcyjnych promocji, zalogujesz się do usługi
bankowości elektronicznej i złożysz wniosek pożyczkowy / kredytowy
bez wychodzenia z domu! Wolisz tradycyjne metody kontaktu?
Na stronie znajdziesz pełną listę dostępnych placówek i bankomatów.
Zapraszamy do przetestowania!

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

AKTUALNOŚCI

Ubezpieczenie mieszkaniowe
Nadeszła wiosna i wszystko wskazuje na to, że wreszcie będziemy mogli spędzać
więcej czasu poza domem. Przed nami wycieczki, a nawet dłuższe wyjazdy – czas więc
pomyśleć o ubezpieczeniu mieszkania, ale także domku letniskowego czy budynków
gospodarczych. Intensywne zjawiska pogodowe, włamania i kradzieże, zalania czy
pożary mogą narazić nas na wysokie szkody. Najlepiej więc ubezpieczyć majątek
kompleksowo. Umożliwia to SALTUS Ubezpieczenia, który oferuje także nową opcję –
atrakcyjne ubezpieczenie assistance.

Dodatkowe opcje
Do podstawowej polisy ubezpieczenia
można dokupić dodatkowe opcje, które będą
obejmowały ochronę ruchomości domowych.
Dotyczy to sprzętu elektronicznego czy
kuchennego, ale także stałych elementów,
np. podłóg, drzwi, mebli wbudowanych
na stałe czy zabudowy kuchennej. Jest też
opcja rozszerzenia tej ochrony o antyki,
dzieła sztuki i cenne kolekcje. Dodatkowo
ubezpieczyć można architekturę ogrodową
– ławki, fontanny czy elementy oświetlenia
zewnętrznego, a także okna i szyby w naszym
domu od pęknięcia i stłuczenia. Ważna jest też
opcja rozszerzenia polisy o ubezpieczenie od
kradzieży z włamaniem i rozboju.
Ochrona grobów naszych bliskich
Często się zdarza, że kiedy przed dniem
Wszystkich Świętych udajemy się na
cmentarze, by posprzątać groby rodzinne,
stajemy przed zniszczonym pomnikiem
nagrobnym. Zwykle przyczyniają się do tego
siły natury powodujące powalenia drzew czy
powodzie, ale niestety także ludzie. Wybierając
polisę Mój Dom w SALTUS Ubezpieczenia,
INFOLINIA 801 600 100
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Mój Dom
Ubezpieczenie mieszkaniowe Mój Dom od
SALTUS Ubezpieczenia to oferta bardzo
szeroka. Oprócz podstawowego zakresu
obejmuje dodatkowe opcje – warto je rozważyć
lub przynajmniej na ich podstawie zobaczyć,
na jakie szkody możemy być narażeni. Często
bowiem jest tak, że wybieramy podstawowe
ubezpieczenie, nie mając świadomości, że
chroni ono tylko część naszego majątku, i to
nie zawsze tę większą.
Podstawowa polisa ubezpieczeniowa Mój
Dom od SALTUS Ubezpieczenia obejmuje
szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych,
takich jak na przykład: pożar, uderzenia
pioruna, wybuch, huragan, trzęsienie ziemi,
uderzenie pojazdu, upadek drzewa, zalanie
czy skutki powstałe bezpośrednio podczas akcji
gaśniczej lub ratowniczej. Takie ubezpieczenie
mieszkania lub domu jednorodzinnego to
jednak tylko tzw. ubezpieczenie murów, które
zwykle jest konieczne do zabezpieczenia
kredytu mieszkaniowego.

możemy dodatkowo objąć ochroną nagrobki
naszych bliskich. Dzięki niej można liczyć
na środki, które pozwolą przeprowadzić
kosztowną naprawę. Z tego powodu opcja
ta jest coraz częściej kupowana przez
ubezpieczających mieszkania.
Ubezpieczenie domu letniskowego
Polisa Mój Dom umożliwia także dodatkowe
ubezpieczenie domku letniskowego oraz
budynków gospodarczych oraz zewnętrznych
elementów anteny satelitarnej. Ponadto
istnieje możliwość objęcia ochroną domu
w budowie. Proces budowy domu łączy się
ze zwiększonym ryzykiem niechcianych
zdarzeń i wypadków, które mogą rujnować
nas finansowo. Dobrze jest pomyśleć
zawczasu i przygotować się na taką sytuację,
dzięki czemu nawet w przypadku zniszczeń
lub kradzieży można szybko stanąć na nogi
i kontynuować rozpoczęte prace.
Dodatkowe OC i assistance
Istotnym elementem ubezpieczenia powinno
być OC w życiu prywatnym, które sprawdza

się, gdy zostanie wyrządzona krzywda osobie
trzeciej. Taką szkodą może być np. zalanie
mieszkania sąsiada, stłuczenie mu szyby
przez nasze dzieci bawiące się na podwórku
czy zanieczyszczenie spowodowane przez
zwierzęta domowe. Dzięki tej opcji nie musimy
pokrywać szkód z własnej kieszeni, bo zajmie
się tym ubezpieczyciel.
Warto także rozszerzyć ubezpieczenie
o pakiet assistance – jest to szereg usług
fachowców, którzy pomogą w razie
usterek, np. cieknącej rury, awarii instalacji
elektrycznej albo zacinającego się zamka
w drzwiach. Pakiet dostępny jest w dwóch
zakresach: podstawowym, który obejmuje np.
pomoc hydraulika, szklarza, elektryka, oraz
rozszerzonym, zawierającym także pokrycie
kosztów materiałów i części zamiennych
wykorzystywanych przez zamówionych
specjalistów.
Ubezpieczenie mieszkaniowe Mój Dom
dostępne jest w placówkach Stefczyk
Finanse, gdzie pracownicy udzielą wszelkich
informacji i dobiorą najkorzystniejszy
wariant z oferty SALTUS Ubezpieczenia.
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KONKURS

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 rozpoczął 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 marzec 2021 r.). Nagrodę
pieniężną w kwocie 200 zł otrzymują:
Pani Amelia Konieczny
z miejscowości Nowy Żmigród,
woj. podkarpackie, która jest
Członkiem Kasy Stefczyka (oddział
w Jaśle, ul. Czackiego 15/3);
formularz konkursowy przesłany
w dniu 20.03.2021 r. o godz. 00:03:02,
liczba przyznanych punktów – 5;
Pan Robert Piegza z miejscowości
Świątniki Górne, woj. małopolskie,
który jest Członkiem Kasy Stefczyka
(oddział w Gdyni, ul. Bohaterów
Starówki Warszawskiej 6); formularz
konkursowy przesłany w dniu
20.03.2021 r. o godz. 00:03:11, liczba
przyznanych punktów – 5;
Pan Piotr Nowakowski
z miejscowości Dzierzgowo,
woj. mazowieckie, który jest
Członkiem Kasy Stefczyka (oddział
w Mławie, ul. Żwirki 15); formularz
konkursowy przesłany w dniu
20.03.2021 r. o godz. 00:03:24, 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 1843

epiki
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AKTUALNOŚCI

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie
W trosce o utrzymanie dobrych relacji członkowskich,
z chęci informowania Członków o bieżącej sytuacji
w Kasie Stefczyka oraz zgodnie z przyjętymi
zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka przedstawia informację dotyczącą działań
Zarządu Kasy w marcu 2021 roku.

Z

arząd Kasy podjął decyzję o kontynuowaniu posiedzeń Zarządu z zachowaniem środków
ostrożności – posiedzenia odbywają się w formule mieszanej, stacjonarnie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
MARZEC 2021
W marcu posiedzenia Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
odbyły się pięć razy:
– 2 marca,
– 9 marca,
– 16 marca,
– 23 marca,
– 30 marca.
Zagadnienia, które były omawiane na
posiedzeniach Zarządu, dotyczyły oceny
bieżącej sytuacji Kasy, opracowania
i wprowadzenia stosownych procedur
bezpieczeństwa związanych z zapewnieniem ciągłości działania placówek oraz
stałego dostępu naszych Członków do
swoich środków finansowych oraz wdrożenia w Kasie możliwości świadczenia
usług za pośrednictwem kanałów zdalnych, dzięki czemu oferta Kasy poszerzyła
się o możliwość wystąpienia o kredyt czy
założenia lokaty bez konieczności wizyty
w placówce Kasy.
1. Omówienie bieżących spraw, w szczególności dotyczących:
a) działań marketingowych i inicjatyw
z zakresu działalności społecznej
i oświatowo-kulturalnej oraz współdziałania w tym celu z organizacjami
społecznymi, np. dofinansowanie przez
Fundację Stefczyka, w tym:
○○ wsparcie finansowe Stowarzyszenia
SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Fundacji Happy Kids na rzecz Domu Dziecka
w Sulejowie, Fundacji na rzecz Pomocy
Niepełnosprawnym Wychowankom
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Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu,
Rodzinnego Domu Dziecka „Jak Nie My
To Kto”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom nr 1 w Chełmnie, Domu
Dziecka pod Lipami w Radymnie,
Domu Dziecka w Oławie;
○○ dofinansowanie zakupu paczek żywnościowych dla bezdomnych i potrzebujących, które z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowywał klasztor Ojców
Dominikanów w Gdańsku;
○○ wsparcie finansowe produkcji Fundacji „Ułani Króla Jana” pilotażowego
odcinka serialu pt. „Diabeł Łańcucki:
szable do wynajęcia”;
b) sytuacji w placówkach sprzedażowych
z uwzględnieniem aspektu dotyczącego budowania i umacniania więzi
członkowskiej, a także jeszcze lepszego
reagowania na potrzeby Członków Kasy:
○○ Konkurs „Wygraj rower” – aby wziąć
udział w konkursie, należy wybrać
elektroniczny sposób otrzymywania
dokumentów zamiast poczty tradycyjnej. Można to zrobić:
DDpo zalogowaniu na swoje konto w bankowości elektronicznej;
DDpod numerem 801 600 100 (koszt wg
taryfy operatora);
DDosobiście w placówce.
Należy także wypełnić formularz
konkursowy.
○○ 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
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AKTUALNOŚCI
sobie, a należność automatycznie ściągana jest z rachunku płatniczego.
○○ 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 –
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:
DDwzór blankietu wekslowego K1
oraz NK1,
DDwzór umowy przelewu wierzytelności,
DDbroszura prawa przy wykonywaniu
płatności w Europie,
DDumowa o prowadzenie rachunku
oszczędnościowego,
DDzałącznik nr 1/ Aneks do umowy
o prowadzenie Rachunku Oszczędnościowego Moja Skarbonka z funkcją
autooszczędzania,
DDzałącznik nr 2 do umowy o prowadzenie rachunku płatniczego IKS (Twoja
Skarbonka),
DDoświadczenie o rezygnacji z korzystania z funkcjonalności automatycznego
wykonywania poleceń przelewów na
wskazany przeze mnie rachunek innego
Członka w Kasie,
DDRegulaminu Rachunków Oszczędnościowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka;
b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów następujących
produktów:
DDe-Lokata dla przedsiębiorczych
Tandem,
DDLokata dla przedsiębiorczych Tandem,
DDe-Lokata nieodnawialna,
DDLokata systematycznego oszczędzania
nieodnawialna,
DDLokata terminowa nieodnawialna,
DDRachunek Oszczędnościowy Moja
Skarbonka,
DDRachunek Oszczędnościowy,

wejdź na: www.stefczyk.info

INFOLINIA 801 600 100

DDRachunek/ Książeczka Systematycznego Oszczędzania (KSO);
c) zatwierdzenia dokumentacji i procedur
regulujących pracę w Kasie Stefczyka:
PR02.04.01/02 Procedura obsługi produktów depozytowych w Kasie Stefczyka – wyd. IX; PR19/01 Przygotowanie
i przekazywanie informacji zarządczej
w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka w Gdyni – wyd. XVII oraz
XVIII; PR02.02/11 Polityka Produktowa w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka – wyd. III; PR02.04/12 Polityka
Sprzedaży Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka – wyd. IV; PR02.04.01/39
Proces sprzedaży produktów finansowych Kasy Stefczyka za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Komunikacji
we współpracy z Call Center – wyd. VII;
PR16.01/01 Monitorowanie portfela
ekspozycji kredytowych i raportowanie ryzyka kredytowego – wyd. VIII;
PR08.04/01 Ustanawianie i obsługa
oraz monitoring zabezpieczeń pożyczek i kredytów w Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka – wyd. XIX; PR08.04/02
Procedura monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej pożyczkobiorców/kredytobiorców oraz poręczycieli
w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka –
wyd. XV; PR07/12 Kontrole funkcjonalne
następne w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka w Gdyni – wyd. III;
c) otwarcia placówek partnerskich:
○○ Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 39;
○○ Luboń, ul. Żabikowska 56A.

KOMITET AUDYTU SKOK
IM. FRANCISZKA STEFCZYKA
W dniu 10 marca odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka, podczas
którego omówiono dokumenty będące
przedmiotem obrad najbliższej Rady
Nadzorczej SKOK im. Franciszka
Stefczyka.

KOMITET AUDYTU SKOK
IM. FRANCISZKA STEFCZYKA
W dniu 17 marca odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, na którym m.in.:
1. Zapoznano się z dokumentami:
a) Sprawozdaniem z wykonania Rocznego
Planu Audytu i Kontroli w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka w IV kwartale
2020 r.;
b) Sprawozdaniem Komisji Kredytowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
za 2020 r.;
c) Rocznym raportem z realizacji Polityki
Sprzedaży Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka za rok 2020;
d) Informacją dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu za okres od 1.07.2020 do
31.12.2020 r.;
e) Rocznym raportem z przeglądu polityki
kredytowej za rok 2020;
f) Rocznym raportem z przeglądu portfela
pożyczkowo-kredytowego za rok 2020;
g) Scenariuszem testów warunków skrajnych na ryzyko kredytowe.
2. Omówiono i podjęto uchwały w przedmiocie przyjęcia:
a) Sprawozdania z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka w 2020 r.;
b) zmian do Regulaminu Komisji Kredytowej i zatwierdzenia jednolitego tekstu
Regulaminu Komisji Kredytowej;
c) PR22/01 Polityka zgodności w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka;
d) PR02.04/12 Polityka Sprzedaży Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka;
e) PR19/01 System Informacji Zarządczej
w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka;
f) PR.02.02/11 Polityka Produktowa w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka.
3. Przedstawiono roczną informację
w zakresie działań SKOK im. Franciszka
Stefczyka dotyczących umacniania
więzi członkowskiej.

To wszystko znajdziesz na blogach znanych ekspertów w portalu Stefczyk.info
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Mała rata
dużo możliwości!

25 zł miesięcznie

za każdy 1000 zł

0 zł prowizji
RRSO: 7,23%

Pożyczka Zaratka otrzymała
wyróżnienie Dobra Marka 2019

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna
stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 23,95 zł oraz
ostatnia, 48. rata: 23,87 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1149,52 zł, w tym odsetki: 149,52 zł.
Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Klientów nieposiadających pożyczek
lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej. Pożyczka Zaratka otrzymała prestiżowe wyróżnienie Dobra Marka 2019 od redakcji Forum Biznesu.

OFERTA

Kredyt Hipoteczny w Kasie
Stefczyka – to trzeba wiedzieć

FOT. 123RF.COM

Zakup własnego mieszkania jest nierzadko inwestycją na całe życie. Wiąże się
najczęściej z koniecznością wsparcia się kredytem mieszkaniowym. Podjęcie decyzji
o kupnie własnego lokum musi być więc poprzedzone dobrym rozeznaniem tematu.

K

nieruchomości, która będzie przedmiotem
Kredytu Hipotecznego.

– Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia
wniosku o Kredyt Hipoteczny?

– Poprawić swoją zdolność kredytową można
przede wszystkim poprzez spłatę drobnych
rat, np. pożyczek ratalnych zaciągniętych na
zakupy. Warto także zrezygnować lub zmniejszyć limity na kartach kredytowych lub liniach
odnawialnych przyznanych w rachunkach
płatniczych.

asa Stefczyka oferuje atrakcyjny Kredyt
Hipoteczny (RRSO: 3,62%). Jego szczegółowe warunki zawsze są uzgadniane z każdym
Klientem indywidualnie oraz dopasowane do
jego potrzeb i możliwości finansowych. Warto
jednak przed złożeniem wniosku kredytowego
zapoznać się z podstawowymi kwestiami związanymi z finansowaniem zakupu własnego
„M”. Oto kilka pytań, które przybliżą oferowany w Kasie Stefczyka Kredyt Hipoteczny.

– W jaki sposób można poprawić swoją
zdolność kredytową; co trzeba zrobić, żeby
uzyskać jak najlepsze warunki Kredytu
Hipotecznego?

– Do złożenia wniosku o Kredyt Hipoteczny
potrzebne są dokumenty dotyczące dochodów wnioskodawcy oraz dokumenty nieruchomości finansowanej Kredytem Hipotecznym, a także wniosek kredytowy i dokument
tożsamości.

– Od czego zależy wysokość kredytu?

– Od czego muszę zacząć starania o Kredyt
Hipoteczny?

– Jaki rodzaj dochodów jest brany pod
uwagę? Czy świadczenia, np. 500+, wliczane
są do dochodu?

– Najlepiej zacząć od sprawdzenia swojej zdolności kredytowej – można to zrobić w Kasie
Stefczyka. Trzeba także dokonać wyboru
INFOLINIA 801 600 100

– Kwota kredytu zależy przede wszystkim od
zdolności kredytowej, ale również od wartości nabywanej nieruchomości i wysokości
wkładu własnego przeznaczonego na zakup
mieszkania.

– Brany jest pod uwagę zarówno dochód
z umowy o pracę, z działalności gospodarczej,

a także z umowy-zlecenia czy wynajmu nieruchomości. Świadczenie 500+ przy Kredycie Hipotecznym nie wlicza się do dochodu
z uwagi na bardzo długi okres kredytowania.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu Hipotecznego w Kasie Stefczyka
(RRSO) wynosi 3,62%. Decyzja kredytowa
zależy od indywidualnej oceny zdolności
kredytowej.
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.
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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)

OFERTA

Pożyczka Hipoteczna
na wiosenny remont

FOT. PL.123RF.COM

Wiosna sprzyja większej aktywności. Czujemy, jak odradza się w nas energia,
dzięki której możemy więcej zdziałać. Tym, którzy postanowili spożytkować ją
na większy, gruntowniejszy remont swojego mieszkania, proponujemy skorzystanie
z Pożyczki Hipotecznej (RRSO: 6,53%).

P

o okresie zimowym i wczesnej wiosny, kiedy większość czasu spędzaliśmy
w domu, a maj wita nas budzącą się do życia
cieplejszą aurą, często pragniemy dokonać
większych zmian w swoim najbliższym otoczeniu. Zauważamy też, że nasze mieszkanie
wymaga odświeżenia, czasami nawet gruntowniejszego remontu. Taki zamiar musimy
zrealizować z odpowiednio zaplanowanym
budżetem. Niestety materiały budowlane
i prace remontowe wciąż drożeją i niekiedy
nasze pierwotne wyliczenia wymagają korekty.
Zwykle sięgamy po wsparcie pożyczką. Tutaj
jednak warto się nad tym zastanowić. Jeżeli
przewidujemy duży, kosztowny remont, a jesteśmy właścicielem mieszkania, optymalnym
wyborem byłaby Pożyczka Hipoteczna, która
jest dostępna w Kasie Stefczyka.
Aby skorzystać z takiej opcji należy być właścicielem wolnej od obciążeń nieruchomości,
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np. mieszkania czy domu. Będzie ona mogła
stanowić zabezpieczenie Pożyczki Hipotecznej. Umożliwi ona otrzymanie wyższej kwoty
niż w przypadku zwykłej pożyczki gotówkowej, a spłata zobowiązania może zostać
rozłożona na dogodny okres, nawet do 25 lat.
Dodatkowym atutem tej formy finansowania
jest dowolność w wydatkowaniu środków – na
dowolny cel, nie tylko na remont własnego
mieszkania.
Należy jednak pamiętać, że wysokość kwoty
przyznanej w ramach Pożyczki Hipotecznej jest
uzależniona od wartości nieruchomości, na
której ma być ustanowiona hipoteka. Maksymalna kwota wynosi 500 tys. zł, jednak nie więcej niż 50–70% wartości nieruchomości mieszkalnej, która jest zabezpieczeniem pożyczki.
Atutem takiej oferty są jej atrakcyjne parametry. Tak jest rzeczywiście w przypadku Pożyczki
Hipotecznej w Kasie Stefczyka − rzeczywista

roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi
6,53%. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania obniżek oprocentowania Pożyczki
Hipotecznej, m.in. za regularny wpływ wynagrodzenia na rachunek płatniczy prowadzony
w Kasie Stefczyka.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dotyczące warunków otrzymania obniżki oprocentowania dostępne są w placówkach.
Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej – oprocentowanie oparte o WIBOR 6M –
zmiana stopy może nastąpić raz na 6 miesięcy.
Umowa o Pożyczkę Hipoteczną wymaga zabezpieczenia hipoteką wierzytelności wynikającej
z tej umowy. Do uzyskania Pożyczki Hipotecznej niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych
zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności
na kredytodawcę.
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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 1843

Nasi specjaliści czekają na Państwa telefony, e-maile codziennie od poniedziałku do
czwartku. Przedstawiamy dane kontaktowe
Ośrodków.
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Płać i…
oszczędzaj!

Odkładaj resztę z każdej transakcji na wybrany cel!
dla siebie - na Rachunku Oszczędnościowym Moja Skarbonka
z oprocentowaniem stałym aż 2,50% w skali roku.
dla bliskich - w ramach funkcjonalności Twoja Skarbonka.

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Stałe oprocentowanie promocyjne Rachunku Oszczędnościowego Moja Skarbonka w wysokości 2,50% w skali roku obowiązuje
przez okres 6 miesięcy od założenia rachunku do kwoty 3000 zł. Na kwotę powyżej 3000 zł we wskazanym okresie oraz całość
środków na rachunku po upływie 6 miesięcy obowiązuje oprocentowanie zmienne w wysokości 0,11% w skali roku. Szczegóły
trybów zasilania Rachunku Oszczędnościowego Moja Skarbonka na kasastefczyka.pl/skarbonka.
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11 maja 1895 – urodził się Jan
Parandowski, pisarz, eseista,
tłumacz literatury, autor „Mitologii”. Urodził się we Lwowie i tam,
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza, skończył
filologię klasyczną i archeologię. Jako
kierownik literacki w wydawnictwie
Alfreda Altenberga zorganizował
publikację serii przekładów z literatury klasycznej. W okresie międzywojennym współpracował z wieloma
polskimi periodykami. Nieocenione
zasługi położył w dziedzinie popularyzacji podstaw kultury antycznej,
pisząc „Mitologię Greków i Rzymian”.
Jej pierwsze wydanie ukazało się
w 1924 – książka była wznawiana ponad dwadzieścia razy. Przetłumaczył
Homera: „Iliadę” i „Odyseję”. W 1937
otrzymał od Polskiej Akademii Literatury Złoty Wawrzyn za wybitną
twórczość literacką. Po wybuchu
wojny aktywnie uczestniczył w podziemnym życiu kulturalnym. W płomieniach powstania warszawskiego
stracił całą swoją bibliotekę wraz
z własnymi niewydanymi dziełami.
Po 1945 objął na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kolejno katedry
kultury antycznej i literatury porównawczej. W 1948 był inicjatorem
Światowego Zjazdu Intelektualistów
w Polsce. Współorganizował Międzynarodowe Zjazdy Tłumaczy i został
wiceprezesem międzynarodowego
PEN Clubu. Wielokrotnie nagradzany
przez różne instytucje za całokształt
twórczości literackiej, otrzymał tytuł
doktora honoris causa Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Zmarł
26 września 1978 w Warszawie. Do
jego najważniejszych książek należą: „Dysk olimpijski” (1933), „Niebo
w płomieniach” (1936), „Alchemia słowa” (1951), „Zegar słoneczny” (1953) –
zbiór opowieści o Lwowie, „Petrarka”
(1956), będąca biografią poety.
Źródło: muzhp.pl/KG
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13 maja 1981 – 40 lat temu miał
miejsce zamach na Jana Pawła II.
Do zamachu doszło o 17.19, gdy papież pozdrawiał zgromadzonych na
audiencji generalnej na placu św. Piotra w Watykanie. Jan Paweł II został
postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Ağcę w brzuch
oraz rękę. Jak ustalili śledczy, chwilę
wcześniej Ali Ağca mierzył w jego głowę. Papież schylił się wtedy do małej
dziewczynki Sary Bartoli i wziął ją na
ręce. Zamachowiec opóźnił oddanie
strzału prawdopodobnie dlatego, że
dziewczynka, którą papież trzymał
na rękach, przysłoniła go, co uniemożliwiło dokładne wycelowanie.
Ranny papież osunął się w ramiona
stojącego za nim sekretarza Stanisława Dziwisza. Ochrona przewiozła
Jana Pawła II do polikliniki Gemelli,
gdzie poddano papieża sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia
nigdy nie wrócił. Papież wierzył, że
swoje ocalenie zawdzięczał nie tylko
szczęściu. Wyraził to słowami: „Jedna
ręka strzelała, a inna kierowała kulę”.
Wierni dostrzegli pewien związek.
Zamach miał miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki
Bożej w Fatimie w 1917. Istnieje wiele
teorii na temat zleceniodawców zamachu. Sam zamachowiec Mehmet
Ali Ağca podawał w czasie śledztwa
wiele wzajemnie sprzecznych wersji.
Jedną z nich był tzw. ślad bułgarski,
sugerujący, że udział w spisku brały
służby specjalne Bułgarii, działające
na zlecenie władz ZSRS. Aresztowano nawet Bułgara Sergieja Antonowa,
jednak po długim śledztwie i procesie został on uwolniony z braku dowodów. W 1985 w raporcie CIA za
najbardziej prawdopodobne uznała
zaangażowanie sowieckie w zlecenie
i organizację zamachu.
Źródło: muzhp.pl/M.Sz.
Na zdjęciu: płyta na placu św. Piotra
upamiętniająca miejsce zamachu

FOT. BIBLIAOTEKA ŚLĄSKA

FOT. DOMENA PUBLICZNA
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Kalendarium – maj

24 maja 1900 – zjazd kobiet polskich w obronie polskości w Poznaniu. Wiec kobiet zorganizowano
w ogrodowej sali Lamberta w Poznaniu pod hasłem obrony wiary i języka
polskiego. Na posiedzeniu wygłoszono referaty: „Kilka słów o obecnym
położeniu naszym” (dr Zofia Stasińska), „Nauka religii w szkołach elementarnych” (dr Erzepkowa), „Język
polski w szkołach elementarnych”
(Janina Omańkowska) oraz „O obowiązkach matki” (Dzieciuchowiczowa, Łuczakowa, Magierowa). Na
zjeździe zredagowano petycję do
Reichstagu, w której postulowano,
aby nauczanie religii we wszystkich
klasach szkół ludowych odbywało się
w języku ojczystym dzieci i aby o wyborze języka mogli decydować ich
rodzice. Domagano się również, aby
dzieci polskiej narodowości uczone
były języka polskiego we wszystkich
szkołach ludowych już od najniższej
klasy przynajmniej przez cztery lata
po dwie godziny tygodniowo i aby
nauka ta była obowiązkowa. Żądano
także, aby przywrócono naukę języka polskiego w prywatnych szkołach
opłacanych wyłącznie przez rodziców,
jak również aby królewskie rejencje
nie zakazywały udzielania prywatnej
i bezpłatnej nauki języka polskiego.
Na wiecu przyjęto także rezolucję oraz
poinformowano o inicjatywie założenia w mieszkaniu Janiny Omańkowskiej przy ul. Wiedeńskiej 10 w Poznaniu Biura Pomocy, które miało służyć
matkom radą i pomocą w sprawach
szkolnych dotyczących nauki, religii
i języka polskiego. Na zakończenie
uczestniczkom zebrania wręczono
bezpłatnie polskie elementarze.
Źródło: muzhp.pl/WL
Na zdjęciu: Janina Omańkowska
(1859–1927) – publicystka, działaczka
społeczna i polityk na Górnym Śląsku,
posłanka na Sejm Śląski I kadencji
(1922–1927) oraz jego marszałek senior
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Muzeum Żup
Krakowskich Wieliczka
To muzeum górnicze zaliczane jest do największych na świecie.
Posiada ekspozycje w Zamku Żupnym i w Kopalni Soli w Wieliczce
na głębokości 135 m. Zamek i kopalnia stanowiły od końca XIII w.
do 1945 r. jedno przedsiębiorstwo produkujące sól. Obydwa obiekty
są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

T

wórcą muzeum jest Alfons Długosz – pedagog, wizjoner, społecznik, fotografik i artysta. Był pasjonatem, który ocalił liczne
górnicze zabytki. Początki muzeum sięgają 1951 r., gdy zorganizował
pierwszą wystawę prezentującą uratowane w kopalni przedmioty,
narzędzia i maszyny. W ich poszukiwaniu przemierzał wraz z górnikiem Franciszkiem Krzeczkowskim dziesiątki kilometrów od dawna

Róg Bractwa Kopaczy Wielickich, Andreas Dürer (?), 1534 r., Kraków, Polska

Halit kryształowy wtórny, miocen i czwartorzęd, Wieliczka, Polska

nieużywanych i niebezpiecznych wyrobisk. Dzięki jego zaangażowaniu i wysiłkowi powstała unikatowa w skali świata kolekcja dawnych
drewnianych maszyn wyciągowych, których używano w kopalni,
zanim pojawiły się maszyny parowe. Z czasem zbiory rozrosły się
tak bardzo, że A. Długosz postanowił zorganizować muzeum. Zyskał
przychylność Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz kopalni, która przeznaczyła na ten cel zespół komór Russegger i Maria Teresa na głębokości 135 m, a ministerstwo wsparło projekt środkami finansowymi.
W 1956 r. muzeum stało się oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki
na Wawelu, a już od 1961 r. działało jako samodzielna instytucja podlegająca Ministerstwu Kultury i Sztuki. Alfons Długosz został pierwszym dyrektorem muzeum i funkcję tę pełnił do 1975 r.
W swej wizji muzeum wybiegł w przyszłość o całe dziesięciolecia,
zapewniając instytucji podziemne kino, punkt pocztowy i kawiarenkę.
W sali kinowej, oprócz projekcji filmów, odbywały się konferencje np.
PAN-u, tu także miało miejsce uroczyste otwarcie muzeum. Aby ułatwić zwiedzającym zrozumienie skomplikowanych czasem zagadnień
technicznych, namalował wizerunki wielu maszyn i urządzeń, czym
zapewnił oryginalne komentarze do ekspozycji. Obrazy tworzą ujednolicony cykl prac malarskich i są do dziś prezentowane na wystawie.
Oficjalne otwarcie ekspozycji muzeum w kopalni soli miało
miejsce 30 września 1966 r. i było włączone w uroczyste obchody Ju-
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bileuszu 1000-lecia Państwa Polskiego. Warto zaznaczyć, że muzeum
było już wcześniej częściowo dostępne do zwiedzania. Zgromadzone zbiory i dokumentacja oraz badania prowadzone przez muzeum
posłużyły do wpisania Kopalni Soli w Wieliczce na pierwszą Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1978 r.
Muzeum Alfonsa Długosza obejmowało ekspozycję w kopalni soli.
Kolejni dyrektorzy: Roman Kędra (1975–1992) i Antoni Jodłowski
(1992–2015) skupili się na remoncie Zamku Żupnego, dawnej siedziby
zarządu solnego przedsiębiorstwa. Dostępny od 1985 r. Zamek Środkowy (historyczna nazwa: Dom Pośród Żupy) został przeznaczony
na wystawy i magazyny zbiorów, Sala Gotycka odgrywa też rolę wielickiego Pałacu Ślubów. Natomiast Zamek Północny, po zakończonym remoncie w 1992 r., mieścił siedzibę administracyjną muzeum,
pracownie naukowe, bibliotekę i archiwum. Remont w budynku
południowym ukończono w 1996 r. i urządzono w nim pracownie:
archeologiczną, plastyczną, konserwacji papieru, salę wystawienniczo-edukacyjną, magazyny oraz restaurację.
W 2013 r. Zamek Żupny został wpisany na Listę UNESCO,
tzn. wpis Kopalni Soli w Wieliczce na tej liście został rozszerzony
o Zamek Żupny i Kopalnię Soli w Bochni i brzmi obecnie: „Królewskie
kopalnie soli w Wieliczce i Bochni”.
Początek XXI w. to czas zmian aranżacji wystaw w muzeum w kopalni soli. Ważnym wydarzeniem w 2013 r. było włączenie do ekspozycji
muzeum dwóch komór Aleksandrowice, po zabezpieczeniu i remoncie przeprowadzonym dzięki środkom unijnym. W roku 2017 dyrektor
Jan Godłowski (funkcję pełni od 2016 r.) podjął decyzję o rozszerzeniu
przestrzeni ekspozycyjnej zamku. W tym celu zakupiono budynek
przy ulicy Daniłowicza 12 i przeniesiono tam administrację, pracownie
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Późnogotycka solniczka agatowa,
koniec XV wieku, Niemcy

Widok wnętrz i pracy w Kopalni Soli w Wieliczce (idealny przekrój kopalni wielickiej), Jan Ezajasz Nilson,
Christian Benjamin Müller, wg rysunków Jana Gotfryda Borlacha, 1760 r., Augsburg, Niemcy

naukowe, bibliotekę i archiwum. Zwolnione sale w Zamku Północnym
obecnie czekają na remont, po jego zakończeniu zostanie w nim zorganizowana ekspozycja stała pt. „Solny klejnot w koronie” (projekt jest
już gotowy), będzie też miejsce dla dużych wystaw czasowych.
EKSPOZYCJE WIELICKIEGO MUZEUM
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka posiada ekspozycje w Zamku
Żupnym i w Kopalni Soli w Wieliczce na głębokości 135 m.
Zespół Zamku Żupnego obejmuje: Zamek Środkowy (XIII–XIV w.),
Zamek Północny (XIV w.), budynek południowy (XIX w.), basztę z czasów króla Kazimierza Wielkiego (XIV w.), mury obronne najstarszego zamku (koniec XIII w.), pozostałości najstarszej w Polsce stołówki
pracowniczej (XV w.) i najstarszy w Wieliczce, poszukiwawczy szyb
górniczy (poł. XIII w.).
W Zamku Środkowym dostępne są ekspozycje stałe: Pradzieje Wieliczki i okolic, Solniczki – małe arcydzieła sztuki, Sala Gotycka
z portretami dawnych zarządców kopalni oraz wystawy czasowe.
Do ważnych zbiorów muzeum należy kolekcja solniczek. W przeszłości naczynia te świadczyły o statusie oraz zamożności właściciela
i wyznaczały miejsce przy stole dla najważniejszej osoby na uczcie.
Kolekcja jest zaliczana do najcenniejszych na świecie (gromadzona
od 1973 r.) – obecnie liczy ok. 1000 obiektów, z których najbardziej
reprezentatywne przedstawiono na wystawie. Naczynia przyprawowe
pochodzą ze wszystkich kontynentów, wykonane są z różnych materiałów (srebro, złoto, porcelana, agat, majolika, szkło, drewno, fajans,

cyna…) i w znanych warsztatach złotniczych oraz wytwórniach porcelany na świecie.
Ekspozycja podziemna – Trasa Muzealna znajduje się w kopalni soli na głębokości 135 m. Obejmuje 19 komór, ok. 2000 zabytków
i mierzy 1,5 km długości.
Prezentowane są tu następujące wystawy: Tradycje górnicze,
Sacrum w dziedzictwie solnym, Geologia złóż solnych Polski, Żupy
Krakowskie – przedsiębiorstwo królewskie, Urządzenia i sprzęt do
transportu pionowego, Warzelnictwo solne i odwadnianie kopalni,
Dawne urządzenia i sprzęt górniczy, Sprzęt do transportu poziomego
i pochylnianego, Mechanizacja robót górniczych, Turystyka w kopalni wielickiej, Rezerwat górniczy Maria Teresa (obecnie prowadzone
prace zabezpieczające), Dzieje miasta górniczego Wieliczki, Komora
Karol z kolejką elektryczną, Urządzenie do transportu pionowego –
krzyż konny, Geologia złóż soli kamiennej i siarki (obecnie prowadzone prace zabezpieczające), Kierat do transportu pionowego, Maszyny do transportu pionowego i pochylnianego i Rezerwat górniczy
Saurau.
Na terenie muzeum znajduje się też kaplica św. Jana Pawła II, komora widowiskowa im. Alfonsa Długosza, magazyny zbiorów, a także sala
edukacyjna. Trasę Muzealną zwiedza się w ramach biletu do Kopalni
Soli w Wieliczce. Muzeum podlega Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.
Źródło: www.muzeum.wieliczka.pl
FOT. www.muzeum.wieliczka.pl

Można tu oglądać 70 wyselekcjonowanych obiektów ze zbiorów Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Eksponaty pokazują kierunki
zainteresowań i badań muzeum, różnorodność i bogactwo kolekcji. W ten sposób wielickie muzeum upamiętnia jubileusz 70-lecia
swojego powstania. Ekspozycja „70/70” jest dostępna dla zwiedzających w Zamku Żupnym do 31 maja 2021 r.
Wśród eksponatów znajdują się: róg Bractwa Kopaczy z 1534 r., prace Władysława Skoczylasa, niezwykle cenna solniczka z agatu
z końca XV w. – obecnie najstarsza w kolekcji i po raz pierwszy pokazana publicznie oraz różne okazy soli, prehistoryczne naczynia
warzelnicze, rzeźby i obrazy, dokumenty królewskie, starodruki, księga personalna załogi i księga zwiedzających kopalnię, a także
kukiełki z szopki z czasów II wojny światowej wykonane przez założyciela muzeum Alfonsa Długosza.
Warto podkreślić, że Zamek Żupny, w którym wystawa ma miejsce, jako bardzo cenny zabytek został zaliczony do grona
70 obiektów udostępnionych dla zwiedzających. Autorami scenariusza wystawy są: dr Barbara Konwerska i Marek Skubisz. Wystawie
jubileuszowej „70/70” towarzyszy katalog, który oprócz informacji o obiektach zawiera także ciekawostki.
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Wystawa jubileuszowa „70/70”
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Z woli narodu

„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”,
głosiła pierwsza w historii europejska ustawa zasadnicza. 230 lat temu sejm
Rzeczypospolitej przyjął Konstytucję 3 Maja. Specjalnymi uchwałami tę rocznicę
uczciły sejmy Polski i Litwy oraz polski senat.
końcu lat 80. XVIII w. wydawało się,
że przez ciemne chmury zbierające się
nad Rzecząpospolitą zaczęły przedzierać się
promienie nadziei. Sąsiedzi Polski byli zbyt
zaangażowani w wojny (w szczególności Rosja
w walkę z Turcją), by ingerować w Polsce. Z tej
sytuacji postanowili skorzystać posłowie na
Sejm Czteroletni, obradujący w latach 1788–
1792. 7 września 1789 r. parlament wyłonił Deputację do Formy Rządu, której przewodził biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński.
17 grudnia 1789 r. pod obrady wniesiono, zaaprobowany przez Deputację, tekst marszałka nadwornego litewskiego Ignacego Potockiego pt. „Zasady do formy rządu”. Zakładał
on podporządkowanie rządu sejmowi, przy
zachowaniu wybieralności wszystkich urzędników państwowych, od króla począwszy. Latem 1790 r. Ignacy Potocki opracował liczący
658 artykułów „Projekt do formy rządów”.
Złożono go do sejmu 2 sierpnia 1790 r.
Od 1790 r. sejm przyjął formę sejmu skonfederowanego. Konfederacja podejmowała
decyzje większością głosów, co uniemożliwiało zaastosowanie liberum veto, kiedy jeden
poseł mógł przeciwstawić się uchwale i zablokować jej przyjęcie. Dodatkową okolicznością
sprzyjającą wprowadzaniu reform wydawał
się zawiązany 29 marca 1790 r. sojusz zaczepno-odporny z Prusami. 4 grudnia Ignacy Potocki z królem Stanisławem Augustem ustalili,
że monarcha przejmie inicjatywę w pracach
nad konstytucją. Władca podyktował główne
założenia nowej ustawy zasadniczej swojemu
sekretarzowi Scipione Piattoliemu, który na
ich podstawie naszkicował kolejne dwie wersje przyszłej konstytucji. Po konsultacji tych
tekstów z Ignacym Potockim król podyktował
swojemu współpracownikowi Aleksandrowi
Linowskiemu projekt zatytułowany „Reforma konstytucji”. Został on skonsultowany ze
Stanisławem Małachowskim, Hugonem Kołłątajem i Ignacym Potockim. Dokument legł
u podstaw następnego projektu – „Prawa konstytucyjne” z 25 marca 1791 r.
W SZCZEREJ CHĘCI RATUNKU OJCZYZNY
Zwolennicy konstytucji, w obawie przed
groźbą użycia siły przez stronnictwo moskiewskie, przyśpieszyli termin obrad (planowanym terminem był 5 maja 1791 r.). Nie
ogłoszono daty rozpoczęcia sesji, tylko
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FOT. DOMENA PUBLICZNA/KATALOG MUZEUM NARODOWEGO

W

„Konstytucja 3 Maja 1791 roku” – Jan Matejko, 1891

imiennie wezwano zwolenników reformy na posiedzenie 3 maja. W nocy z 2 na
3 maja w domu marszałka Małachowskiego
podpisano „Assekuracyę” o treści: „W szczerej chęci ratunku ojczyzny, w okropnych na
Rzeczpospolitą okolicznościach, projekt pod
tytułem Ustawa Rządu w ręku j. w. marszałka
sejmowego i konfederacji koronnej złożony
do jak najdzielniejszego popierania przyjmujemy, zaręczając to nasze przedsięwzięcie
hasłem miłości ojczyzny i słowem honoru,
co dla większej wiary podpisami naszymi
stwierdzamy”. Podpisy złożył Małachowski
oraz 83 senatorów i posłów.
O przyjęciu ustawy w sejmie bez jej czytania przesądził przypadek. Poseł inflancki Michał Zabiełło wezwał do przyjęcia konstytucji,
a króla do zaprzysiężenia. Władca podniósł
rękę na znak, że chce przemówić, co zwolennicy konstytucji poczytali za gotowość do złożenia przysięgi. Król złożył przysięgę na ręce
biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego.
20 października 1791 r. Sejm Czteroletni
przyjął szczegółowe przepisy wykonawcze
do Konstytucji 3 Maja, nazwane Zaręczeniem
Wzajemnym Obojga Narodów. Były one wyjaśnieniem przepisów, dotyczących stanu unii
polsko-litewskiej. Powoływały wspólny zarząd nad wojskiem i skarbem. Zobowiązano
się do takiej samej liczby ministrów i urzędników na Litwie, jak i w Koronie, z takimi samymi tytułami i uprawnieniami. Zaręczenie

zobowiązywało Stanisława Augusta Poniatowskiego i każdego następnego monarchę
Rzeczypospolitej, tym samym było traktowane jako trwalsze niż postanowienia konstytucji, mogącej być rewidowaną co 25 lat.
ZDRADA I PAMIĘĆ
Konstytucja obowiązywała przez rok. Grupa
polskich magnatów, która od początku była
przeciwna konstytucji, do której należeli
Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn
Rzewuski poprosiła cesarzową Katarzynę II
o interwencję i przywrócenie im przywilejów,
które zostały zniesione na mocy konstytucji.
Ze wsparciem carycy utworzyli konfederację targowicką i proklamowali odrzucenie
konstytucji za rozsiewanie „zarazków idei
demokracji”. 24 lipca 1792 r. król Stanisław
August Poniatowski odstąpił od reformatorów
i przyłączył się do konfederacji targowickiej.
W ciągu kolejnych trzech lat zaborczy sąsiedzi zlikwidowali Rzeczpospolitą, która na
123 lata zniknęła z mapy Europy. Jednak zawarte w konstytucji idee stały się nicią przewodnią pokoleń Polaków i Litwinów, walczących o odzyskanie niepodległości. Są też
nieodmiennie powodem do dumy tych dwóch
narodów, które pierwsze w Europie i drugie
na świecie (po USA) ustanowiły konstytucję
swojego państwa.
MACIEJ BOGDANOWICZ
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Tradycja i nowoczesność

FOT. 123RF.COM

Unowocześniamy ofertę telefonii „w naszej Rodzinie”, by ułatwić łączność między Polakami
wiernymi wartościom. Świat podziwia technologiczny poziom gospodarki japońskiej
budowanej przez ludzi oddanych narodowym tradycjom. Aby poprzeć taki kierunek rozwoju,
ale dostosowany do istoty polskości, wystarczy odwiedzić placówkę Kasy Stefczyka.

K

asa Stefczyka nawiązuje do przedwojennych tradycji polskiej spółdzielczości
finansowej, która wprost realizowała zasady
nauczania społecznego Kościoła. Ponadto od
samego początku istnienia naszej telefonii jej
użytkownicy mogą bezpłatnie połączyć się ze
studiem Radia Maryja i TV Trwam. Audycje
z telefonicznym udziałem słuchaczy i widzów
to znakomita płaszczyzna do wymiany opinii
dla osób widzących w wierze katolickiej mocny
fundament tożsamości narodowej Polaków.
„W naszej Rodzinie” to telefonia „na kartę”, nie trzeba więc podpisywać żadnej umowy, by korzystać z jej usług. Wystarczy w placówce Kasy Stefczyka kupić starter z nowym
numerem telefonu. Jeśli masz już numer telefonu i chcesz go przenieść do „w naszej Rodzinie”, proste formalności załatwisz od ręki podczas jednej wizyty w placówce Kasy Stefczyka.
Wystarczy przyjść z dowodem osobistym,
wypełnić i podpisać wniosek o przeniesienie
numeru, podając swoje dane (imię i nazwisko,
PESEL, numer dokumentu – informacje te
muszą być zgodne z tymi, które podałeś obecnemu operatorowi przy rejestracji numeru)
i określić, w jakim terminie Twój numer ma zostać przeniesiony. Jeśli obecnie masz telefon na
INFOLINIA 801 600 100

abonament, sprawdź, kiedy kończy się umowa
(zwykle jest zawierana na 2 lata), aby uniknąć
finansowych konsekwencji zerwania umowy
przed czasem.
Klienci telefonii „w naszej Rodzinie” 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.
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. Za zaledwie 19 zł miesięcznie uzyskujemy dostęp do
następujących usług: 10 GB transmisji da-

nych w Internecie, 4000 minut na rozmowy
do wszystkich sieci (również na numery stacjonarne) oraz 4000 SMS-ów lub MMS-ów.
Wszystkie 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.
Ponieważ jest to pakiet cykliczny, usługę
włącza się tylko raz – co miesiąc odnawia się
sama bez konieczności wpisywania kodu, pod
warunkiem posiadania środków na koncie.
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. Najwygodniejszym rozwiązaniem
kwestii płatności za usługi telefonii „w naszej
Rodzinie” jest zlecenie stałe na przelew kwoty
będącej kosztem wybranego pakietu na konto
operatora. Zlecenie stałe bez problemu można złożyć w Kasie Stefczyka – zarówno w placówce, jak i korzystając z konta internetowego.
Warto wiedzieć, że Kasa Stefczyka umożliwia internetowy dostęp do konta przez
24 godziny na dobę w ramach usługi bankowości elektronicznej.
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„Wiosennie o finansach”
W poprzednim numerze pisaliśmy, że Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej rozpoczyna 2. edycję projektu skierowanego
do uczniów klas 1–3 szkół podstawowych „Myślę, decyduję,
działam – finanse dla najmłodszych”. Projekt realizowany jest
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej.

J

w pakiecie – obszary wiadomości, umiejętności oraz postawy, zagadnienia zagospodarowania przestrzeni w klasie, współpracy
z rodzicami, metody edukacji ekonomicznej.
Ewaluator – dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska szczegółowo omówiła zagadnienia
dotyczące wprowadzenia do celów i metod
badania ewaluacyjnego, przedstawiła narzędzia tego badania. Kolejne dni warsztatów
poświęcone zostały praktycznemu podejściu
do pracy w projekcie: metodyce prowadzenia
zajęć oraz pracy z pakietem pod kątem zadań
matematycznych. W praktyczny sposób
zaprezentowano również wybrane scenariusze lekcji w ujęciu zagadnień ekonomicznych, takie jak piramida potrzeb, potrzeba
czy zachcianka, reklama towarów i wpływ
reklamy na dzieci. Podczas ostatniego dnia
warsztatów odbyła się projekcja filmu instruktażowego. Film powstał na potrzeby rozwijania warsztatu metodycznego nauczycieli jako
inspiracja do własnych działań. Pokazuje on

w praktyczny sposób wykorzystanie pakietu
edukacyjnego „Myślę, decyduję, działam –
finanse dla najmłodszych”. Warsztaty poprowadziły: dr hab. Małgorzata Żytko – prof. UW,
dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska – UWM,
Magdalena Nastrabasz – kierownik projektu
oraz Ewa Kruk – dyrektor Biura SKEF. Nad
całym przebiegiem warsztatów czuwał facylitator – Pani Monika Walczak.
Bezpośrednio po zakończonych warsztatach zmotywowani i pełni energii do pracy
nauczyciele rozpoczęli pierwsze spotkania
projektowe. Pomimo trudności, jakie niesie
praca online, już powstały pierwsze prezentacje, uczniowie pracują w grupach/pokojach,
prowadzą interesujące dyskusje na temat tego,
skąd się biorą pieniądze, o wymianie barterowej, kieszonkowym, zakupach, zawodach
przyszłości.
Projekt potrwa do czerwca 2023 roku,
a my jeszcze nie raz będziemy wracać do jego
uczestników.

FOT. NOBELL.EDU.PL

ego celem jest nie tylko poszerzanie wiedzy
z zakresu finansów, ale przede wszystkim
rozwój umiejętności finansowych oraz postaw – poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych
związanych z zarządzaniem pieniędzmi,
rekonstruowania umiejętności związanych
z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej, dyskutowania, analizowania, tworzenia
hipotez, tworzenia logicznych powiązań oraz
myślenia o konsekwencjach swoich wyborów.
Zanim 45 nauczycieli – mentorów rozpoczęło praktyczne zajęcia ze swoimi podopiecznymi, w dniach 13 i 15–18 marca 2021
roku odbyły się 17-godzinne warsztaty metodyczne online. Każdy z uczestników otrzymał
bezpłatny pakiet materiałów szkoleniowych,
w tym pakiet edukacyjny i Poradnik dla
nauczyciela. Podczas pierwszego, 6-godzinnego spotkania oprócz wprowadzenia do założeń projektu przedstawione zostały zagadnienia celów i treści edukacji ekonomicznej
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PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST

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.
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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

INFOLINIA 801 600 100

Drodzy Rodzice,
Dziadkowie, Opiekunowie,
Nauczyciele,
jeśli chcecie, aby
najmłodsi uczestnicy
rynku finansowego
stali się świadomymi
i odpowiedzialnymi
uczestnikami życia
ekonomicznego,
to zachęcamy do zakupu
naszego pakietu
i włączenia się w edukację
swoich milusińskich.

pieniędzmi w konkretnych sytuacjach,
krytyczne czytanie tekstów związanych
z pieniędzmi;
• rozwija umiejętności wartościowania
i rozumienia humanistycznego wymiaru
procesów finansowych i namysłu nad
wyborami związanymi z finansowym
wymiarem stylów życia;
• rozwija postawę krytycznego myślenia
nad spotykanymi na co dzień zjawiskami
kultury finansowej.
Pakiet oprócz kart pracy, wiedzy i materiałów dodatkowych zawiera poradnik dla
nauczyciela.
• Koszt pakietu dla ucznia (3 lata nauki) –
70 zł
• Koszt pakietu dla nauczyciela (3 lata
nauki) – 110 zł
Zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej.
Więcej informacji na stronie www.skef.pl
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ychodząc naprzeciw potrzebie edukacji ekonomicznej najmłodszych
uczestników rynku finansowego, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej opracowało autorski
pakiet dla uczniów klas I–III szkół
podstawowych „Myślę,
decyduję, działam –
finanse dla najmłodszych”. Może on zostać
włączony w program
nauczania szkolnego
z uwagi na zgodność
z podstawą programową,
jak również stanowić
materiał do indywidualnej nauki o pieniądzach,
zagadnieniach ekonomicznych i finansowych.
Rozsądnego gospodarowania pieniędzmi i oszczędzania
powinniśmy uczyć się od najmłodszych lat. Im wcześniej
zaczniemy stosować w życiu
pewne zasady i narzędzia,
tym skuteczniej będziemy
się nimi posługiwać. Dlatego
im szybciej dziecko wkroczy w świat finansów osobistych i nauczy się przedsiębiorczości, tym umiejętniej będzie gospodarowało
pieniędzmi w dorosłym życiu i uniknie wielu
problemów.
Nasz pakiet to idealna okazja do tego, aby
przekazać wiedzę poprzez zabawę, odkrywanie, działanie i twórcze rozwiązywanie
problemów.
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Uwaga, OSZUST!

Cz. 1

Oszuści nie ustają w wysiłkach, aby bogacić się kosztem nieświadomych
zagrożenia ofiar, dlatego warto znać stosowane przez nich metody.
Demaskujemy kilka najpopularniejszych sposobów na ograbianie ludzi
z oszczędności życia.

OSZUSTWO „NA POLICJANTA”
Bardzo podobne do oszustwa „na wnuczka”
jest oszustwo „na policjanta”. Tym razem
również dzwoni do nas osoba podająca się
za krewnego. Po chwili jednak połączenie jest
przerwane. Bardzo szybko telefon dzwoni
ponownie. Po drugiej stronie słuchawki
pojawia się osoba podająca się za policjanta,
funkcjonariusza CBA lub CBŚ – oczywiście
jest to oszust, który namawia do „pomocy”
przy rozpracowaniu grupy przestępczej
wyłudzającej pieniądze „na wnuczka”.
Pomoc polega oczywiście na przekazaniu

Jak widać, oszuści potrafią być bardzo pomysłowi,
aby zdobyć kosztem innych osób to, czego potrzebują.
Należy pamiętać o poniższych zasadach bezpieczeństwa:
1. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz.
2. Weryfikuj telefony od krewnych proszących o pożyczkę (zwłaszcza gdy
dzwonią z nieznanego lub zastrzeżonego numeru). Po rozmowie zadzwoń
do kogoś bliskiego pod znany Ci numer telefonu by opowiedzieć o zdarzeniu.
3. Pamiętaj, że policja ani żadne inne służby nigdy nie proszą osób postronnych
o pieniądze.
4. Nie podawaj niezweryfikowanym osobom swoich danych osobowych.
5. Nie wchodź na strony, do których kierują Cię SMS-y lub e-maile.
6. Nie działaj pod presją czasu.
7. W wypadku podejrzenia, że właśnie ktoś próbuje Cię oszukać, niezwłocznie
skontaktuj się z policją pod numerem 112 lub 997.

30 C ZAS STEFC Z YK A

gotówki, która ma posłużyć do zatrzymania
przestępców. Przekazane w ten sposób pieniądze przepadają na zawsze.
Pamiętaj! Policja nigdy nie prosi o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy! Nie
informuje też postronnych osób o prowadzonych przez siebie akcjach. Jeżeli spotkała cię taka sytuacja, zgłoś to prawdziwej
policji pod numer telefonu 997 lub 112.
WYŁUDZENIE DANYCH OSOBOWYCH METODĄ
„NA RACHMISTRZA GUS”
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.
trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021. To idealna okazja dla oszustów, aby wyłudzić wrażliwe dane osobowe, na
które będą mogli zaciągnąć pożyczki i kredyty.
Prawdziwych rachmistrzów GUS obowiązuje tajemnica statystyczna, a jej złamanie
wiąże się z poważnymi konsekwencjami.
Jak jednak odróżnić prawdziwego rachmistrza od oszusta, który chce uzyskać nasze
dane osobowe do niecnych celów?
Najbezpieczniej jest dokonać spisu
samodzielnie poprzez wypełnienie ankiety
na stronie https://spis.gov.pl. Można także
wypełnić ją w urzędzie gminy lub urzędzie miasta po wcześniejszym umówieniu terminu. Pod numerem infolinii GUS:
22 279 99 99 można umówić się na konkretną
datę przeprowadzenia spisu przez zweryfikowanego rachmistrza.
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną
pracę 4 maja 2021 r. Jeżeli otrzymamy telefon od osoby podającej się za rachmistrza
wcześniej, to mamy pewność, że ktoś chce
wyłudzić nasze dane. Jeżeli po tej dacie ktoś
do nas zadzwoni, powinniśmy poprosić o imię
i nazwisko oraz numer legitymacji. Prawdziwość tych danych możemy sprawdzić pod
numerem infolinii GUS: 22 279 99 99.
Ponadto wszelkie SMS oraz e-maile zachęcające do wypełnienia ankiety i kierujące
nas do niej przez podany w wiadomości
link należy traktować jak próbę wyłudzenia
naszych danych osobowych przez oszustów.
KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK
specjalista ds. prawnych Ośrodek Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie
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OSZUSTWO „NA WNUCZKA”
Gdy dzwoni telefon z nieznanego lub
zastrzeżonego numeru, a ktoś zachrypniętym głosem błaga o Twoją natychmiastową
pomoc, powinieneś zachować czujność –
prawdopodobnie ktoś właśnie próbuje wyłudzić Twoje pieniądze.
Oszuści często typują swoje ofiary, korzystając z tradycyjnych książek telefonicznych,
i wybierają osoby o imionach popularnych
wśród seniorów. Następnie tak kierują rozmowę, aby taka osoba była przekonana, że
rozmawia z krewnym i sama podała jego
imię oraz informacje, które oszust może
wykorzystać w dalszej rozmowie, utwierdzając swoją przyszłą ofiarę, że jego krewny
potrzebuje natychmiastowej pomocy.
W dalszej części rozmowy „krewniak” prosi
o pożyczkę, równocześnie prosi o dyskrecję
wobec innych członków rodziny. Gdy osoba,
do której oszuści zadzwonią, nie posiada
pieniędzy, często nakłaniają ją do oddania
biżuterii czy zaciągnięcia kredytu. Gdy nieświadomy niczego człowiek w końcu zgodzi
się na udzielenie pożyczki, nagle okazuje się,
że „krewniak” nie może osobiście odebrać
pieniędzy, a zamiast niego ustaloną kwotę
odbierze kolega, rzekomy pracownik banku
czy policjant. Za każdym razem są to osoby,

które współpracują ze sobą w ramach szajki
oszustów. Czasami osoba odbierająca pieniądze dzwoni przy seniorze do „krewniaka”,
aby potwierdzić autentyczność całej historii.
Przekazanie gotówki czy kosztowności
następuje zazwyczaj w domu ofiary, czasami oszuści jadą z nią do banku, aby tam
wypłaciła pieniądze. Zazwyczaj proszą, aby
nie informować pracowników banku o celu
wypłaty – to także jest sygnał ostrzegawczy,
którego nie wolno zignorować.
Ponadto przestępcy wywierają ogromną
presję psychiczną – wykonują bardzo dużo
połączeń telefonicznych z coraz bardziej
natarczywymi prośbami o przekazanie pieniędzy, stosują szantaż emocjonalny, starają
się uniemożliwić kontakt z prawdziwymi
członkami rodziny.
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Czy 13. emerytura podlega
egzekucji komorniczej?
W ostatnim czasie wielu Klientów Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego
w Warszawie pytało, czy 13. emerytura podlega egzekucji komorniczej.

J

CZY DZIAŁANIOM KOMORNIKA PODLEGA
TAKŻE 13. EMERYTURA?
Nie. Komornik nie może dokonać egzekucji z „trzynastki”. Ważną kwestią jest także
zakaz potrąceń. Otóż zgodnie z ustawą
o jednorazowym świadczeniu pieniężnym
dla emerytów i rencistów nie można dokonać potrąceń i egzekucji z „trzynastki”. Nie
jest zatem możliwe zajęcie komornicze tego
świadczenia. W praktyce świadczenie to specjalnie się oznacza, aby w prosty sposób było
rozpoznawalne i nie podlegało zajęciom.
CO ZROBIĆ, GDY „TRZYNASTKA” ZOSTANIE
JEDNAK ZAJĘTA?
Co zrobić, jeśli okaże się, że potrącenia
komornicze objęły także trzynastą emeryturę? Warto wiedzieć, jak przebiega
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w praktyce postępowanie egzekucyjne. Organ
egzekucyjny, czyli komornik, zajmuje konta
dłużnika, ale w wypadku emerytur wcześniej, zanim świadczenie wpłynie na konto
bankowe, ZUS lub KRUS naliczy faktyczne
kwoty zajęcia. Przy ustalaniu tej kwoty istotny
jest rodzaj świadczenia, z którego dokonywane jest potrącenie lub do którego została
skierowana egzekucja (np. emerytura, renta
rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy).
Po odliczeniu kwoty zajęcia dokonanej
przez ubezpieczyciela świadczenie jest
przelewane na konto bankowe świadczeniobiorcy bądź bezpośrednio do rąk emeryta lub rencisty poprzez przekaz pocztowy.
Gdy świadczenie trafia na konto, to zgodnie
z obowiązującymi przepisami środki na kontach bankowych także podlegają ochronie

w kwocie równej 75% minimalnego wynagrodzenia – w 2020 r. wynosi ona 1950 zł
(75% z 2600 zł). Wskazany limit dotyczy
wszystkich posiadanych rachunków bankowych, tj. oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych czy rachunków
terminowych lokat oszczędnościowych.
Podsumujmy: z przepisów wynika jednoznacznie, że 13. emerytura nie może
podlegać zajęciu komorniczemu, jednak
gdyby stało się inaczej, należy niezwłocznie skontaktować się z poszczególnymi jednostkami, związanymi z procesem wypłacania trzynastej emerytury. Trzeba to zrobić
jak najszybciej, by potrącenia nie zostały
przeksięgowane.
WALDEMAR SZKIELA
specjalista ds. doradztwa finansowego
i konsumenckiego SKEF
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KTO OTRZYMA „TRZYNASTKĘ”?
Świadczenie otrzymają osoby, które mają
ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu
niezdolności do pracy i rent szkoleniowych,
wypadkowych, renty rodzinnej, socjalnej,
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań
wojennych, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego czy świadczeń i zasiłków
przedemerytalnych – pod warunkiem jednak, że osoby te pobierały świadczenia już
wcześniej.

FOT. FOTOLIA

ednorazowe świadczenie, tzw. 13. emerytura przysługuje pobierającym między
innymi: emerytury i renty z ZUS, emerytury
i renty rolnicze (KRUS), emerytury i renty
służb mundurowych, emerytury pomostowe,
świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty
socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidów wojennych
i wojskowych oraz rodzicielskie świadczenie
uzupełniające. Wszyscy emeryci i inni uprawnieni otrzymają ją w kwocie 1250 zł brutto,
wraz z emeryturą za kwiecień; tyle od marca
ma bowiem wynosić minimalna emerytura,
a jej wysokość decyduje o wysokości „trzynastki”. Dla wszystkich emerytów i innych
uprawnionych wysokość świadczenia będzie
jednakowa.
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Kiedyś nie miałem nic,
a dziś mam wszystko!
Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie przyszedł list 33-letniego Piotra z Warszawy. Dla tego Klienta przygotowany został w ODFIK wniosek o ogłoszenie upadłości
osoby fizycznej. Wkrótce po złożeniu wniosku sprawa zakończyła się postanowieniem wydziału gospodarczego i Piotr uzyskał
upragnioną upadłość konsumencką. Nasz Klient chciałby się
podzielić swoimi przeżyciami i emocjami, jakie towarzyszyły mu
w ostatnich latach, gdy jako nadmiernie zadłużony podjął walkę
o nowe życie bez długów. Oto jego relacja.

M

łody człowiek, zaledwie 23-letni,
z ogromnymi długami to ja. Tutaj
zaczyna się moja historia. Rok 2012, założyłem działalność gospodarczą w branży
budowlanej. Zdobyłem zlecenie deweloperskie warte ponad 1 mln zł. Wydawało się, że
to szansa na dobry start. Zlecenie zostało
wykonane do końca, tylko co z tego? Brak
doświadczenia przy tak dużym zleceniu
spowodował, że popełniłem kilka błędów
związanych m.in. z niedoszacowanym kosztorysem. Zamiast zysku pozostał dług ponad
250 tys. zł. Następne zlecenie także przyniosło stratę, wystawione faktury za wykonaną
pracę nie zostały spłacone przez nieuczciwego
inwestora.
KOSZMAR
Mając zaległości finansowe, próbowałem
ratować się biorąc kolejne zlecenia, by spłacić
swoje zaległości. Część udało się spłacić. Aby
utrzymać się na rynku i wierząc w pomyślną
przyszłość, zaciągałem kredyty na spłatę bieżących płatności. Niestety niebawem moje
zobowiązania urosły do poziomu prawie
700 tys. zł. Podejmowałem kolejne próby
wyjścia na prostą, które spełzły na niczym.
Zaczęło się najgorsze.
Komornicy, sądy, pisma z wezwaniem
do zapłaty, codziennie dzwoniący telefon
od wierzycieli, a nawet pukanie do drzwi.
Strach, stres, obawy o przyszłość, poczucie
beznadziejności. To wszystko niesamowicie
przyciska człowieka do ziemi, pojawiają się
myśli samobójcze, chęć ucieczki w nałogi,
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niechęć do kontaktu z ludźmi. Rozpadło się
moje małżeństwo, zostałem sam. Sytuacja
prowadziła do załamania nerwowego. Kto ma
długi, ten wie, o czym piszę.
Kilka lat życia w takim stanie psychicznym rujnuje człowieka. Wydawało mi się,
że obcy ludzie na ulicy mi się przyglądają,
że ktoś za mną jedzie autem, śledzi mnie;
każdy, kto patrzył na mnie, wydawał się
podejrzanym typem. Pojawiały się paranoje,
byłem stale wystraszony. Pełen obaw żyłem
z dnia na dzień, uciekając przed wszystkim
i wszystkimi, aż do dnia, który dał nadzieję,
że ta historia znajdzie swoje pozytywne
zakończenie.
PRZEMIANA
Pewnego dnia przed domem spotkałem panią
dozorczynię. Przystanąłem, chwilę rozmawialiśmy. Rozmowa zeszła na temat upadłości
konsumenckiej. Pani dozorczyni opowiadała
mi historię kogoś, kto już nie ma zaległości
finansowych. Zapytałem o szczegóły i dostałem numer telefonu do Ośrodka Doradztwa
SKEF w Warszawie. Zanim odważyłem się
zadzwonić, długo zwlekałem, nie wierząc, że
jest to możliwe, bym mógł pozbyć się ciężaru
długów. W tym czasie, także przypadkowo,
poznałem piękną kobietę o dobrym sercu.
Nie chciałem zatajać przed nią moich problemów finansowych, chciałem być w porządku,
powiedziałem jej o moich kłopotach. Została
ze mną. Pamiętam, że powiedziała: „Zostanę
przy tobie, razem damy radę”. Miałem szczęście. Ona dawała mi siłę, by walczyć, i to ona

mnie nakłoniła, abym zadzwonił pod numer
telefonu, który dostałem wcześniej. Strach
jednak był dalej, lecz i na to znalazłem sposób. Była to modlitwa – jedni wierzą, inni nie.
Jednak ja wyciągałem różaniec i odmawiam
go od tamtej pory do dziś codziennie. Wiara
mnie uratowała.
WNIOSEK
Pojechałem na spotkanie. Biuro nie wyróżnia
się niczym szczególnym, przytulne miejsce.
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej – tak nazywa się miejsce, do którego
przyszedłem. Uprzejmy pan otworzył mi
drzwi, wszedłem do środka, usiadłem przy
stole i zaczęliśmy rozmawiać. Jak się później okazało, patrzyłem na człowieka, który
odmienił moje życie. Rozmowa trwała około
godziny, później było drugie spotkanie.
Pan ze SKEF-u pomógł mi i podpowiedział,
co muszę zrobić, co przygotować, pokierował
mną. Pamiętam, że w tamtym czasie nadal
byłem pełen obaw, nie do końca wierzyłem,
że się uda, budziły się wątpliwości typu: „A co
jeśli mi się nie uda? Czy to w ogóle możliwe?
Ja nie chcę, boję się”.
Aby wniosek w sprawie upadłości został
rozpatrzony, musiałem przystąpić do nieprzyjemnego zadania, jakim było kontaktowanie
się telefoniczne i mailowe ze wszystkimi
wierzycielami w celu zebrania świeżych sald
stanu zadłużenia. Było to niezbędne do dalszego postępowania upadłościowego. Odtwarzanie na podstawie dokumentów i własnej
pamięci wszystkich dat, kwot i układanie
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DECYZJA SĄDU
Złożyłem swój wniosek w październiku
2019 r. Wezwanie na rozprawę otrzymałem
już za miesiąc. Ten moment, gdy usłyszałem
słowa z ust sędziny, był dla mnie tak niesamowity, że miałem łzy w oczach, a głos załamywał się przy próbie podziękowania przed
wyjściem z sali sądowej. Emocje towarzyszące
temu wydarzeniu są tak silne, że nie umiem
ich opisać. Były to cudowne emocje, a z sali
sądowej wyszedłem szczęśliwy, mimo że to
był dopiero początek.
CZAS SYNDYKA
Kolejnym etapem był kontakt z przypisanym
mi przez sąd syndykiem. Upłynął zaledwie
tydzień od wizyty na sali sądowej, kiedy
zadzwonił do mnie miły pan, jak się później
okazało – był to syndyk. Okazał się człowiekiem rozumiejącym problemy ludzi takich jak
ja. Wizyt syndyka było kilka. Jeździłem też do
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niego podpisywać aktualne salda wierzytelności, które na nowo samodzielnie pozyskiwał
syndyk, kontaktując się z moimi wierzycielami. Syndyk poprowadził mnie przez proces
upadłości konsumenckiej. To osoba, z którą
spędzisz najwięcej czasu, od której wiele
zależy. To syndyk jest twoim „opiekunem”
podczas procesu upadłości i to on opiniuje
upadłego przed sądem, czyli wyraża swoje
zdanie na temat osoby upadłej, czy osoba
dostanie pozytywną opinię, czy negatywną.
Czułem jego wsparcie.
PLAN SPŁAT
Otrzymałem plan spłat dostosowany do moich
możliwości finansowych. Upłynęło osiem lat
od momentu, kiedy zaczęły się długi. Teraz
mam już konto w banku, z którego korzystam,
mogę normalnie funkcjonować i muszę tylko
terminowo realizować plan spłat wierzycieli.
Odzyskałem spokój psychiczny i szczęście,
czego tak bardzo pragnąłem.
NOWE ŻYCIE BEZ DŁUGÓW
Mam dzieci i kochającą kobietę. Żyłem z długami, a dziś już ich nie mam. Państwo polskie

i sędziowie, którzy stworzyli ustawę o upadłości konsumenckiej, dają szansę zadłużonym
ludziom na normalne życie. Dostałem drugą
szansę i polecam zadłużonym, aby z tej możliwości skorzystali, aby na powrót cieszyli się
życiem tak jak ja. Nie masz wsparcia? Znajdź
je w Bogu, weź różaniec, zaufaj Mu, a dojdziesz tam, gdzie jeszcze nie byłeś. Porzuć
strach, zbuduj siebie i przyszłość od nowa,
to jest możliwe, a ja jestem tego przykładem.
Kiedyś nie miałem nic, a dziś mam wszystko,
zawdzięczam to wszystkim tym, którzy podczas całego procesu stanęli na mojej drodze,
a także samemu Bogu, bo on nie odstąpił ode
mnie, gdy byłem sam, i postawił na mojej drodze moją kobietę, panią dozorczynię, pana ze
SKEF-u, pana syndyka i sędziego. Oni sprawili,
że jestem tym, kim jestem, i tu, gdzie jestem.
Czuję radość, gdy mogę napisać o tym, żebyś
mógł to przeczytać.
Piotr z Warszawy
Opracowanie i śródtytuły:
WALDEMAR SZKIELA
specjalista ds. doradztwa finansowego
i konsumenckiego SKEF
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wszystkiego w głowie od nowa, wszystko po
to, by przedstawić przed sądem, co się stało,
dlaczego tak się stało, czym to wszystko było
spowodowane.
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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 maju zadanie konkursowe brzmi:
Maj to czas wycieczek, podziel się swoim
ulubionym miejscem na majówkę.
Na Twoje zgłoszenie czekamy w dniach
1–31.05.2021 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 189: Czesław Korus – Kędzierzyn-Koźle, Wiesława Poneta – Warszawa, Bogusław
Kraciński – Gdynia. 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.
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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.

