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Na wiosenne cele

możliwości!
Zbliża się wiosna, a wraz z nią powiew świeżości i upragnionego ciepła. Już niedługo
będzie można usłyszeć radosny świergot ptaków, dzień staje się coraz dłuższy, a my
czujemy napływ energii do działania. Obieramy nowe cele, w których realizacji pomoże
Pożyczka Zaratka (RRSO: 7,23%). Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny
zdolności kredytowej.

SZCZEGÓŁY NA STR. 3

AKTUALNOŚCI

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
postać polskiego biochemika i odkrywcy witamin,
Kazimierza Funka, jest kolejną, którą przybliżamy Czytelnikom naszej gazety. „Czas Stefczyka”
od początku swojego powstania stara się bowiem
przedstawiać często zapomniane i pomniejszane
osiągnięcia Polaków w rozwijaniu współczesnej cywilizacji. Jednak nie tylko opisywanie tych dokonań
jest naszym celem. Liczne konkursy i fundusze stypendialne, wdrażane przez nas wspólnie z Fundacją
Stefczyka i Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji
Finansowej, mają wspomagać rozwój współczesnych młodych miłośników nauki. Jednocześnie
wspieramy ludzi i inicjatywy, które mogą rozsławiać Polskę także na innych płaszczyznach, choćby
w sporcie lub sztuce. Inwestując w przyszłość, tradycyjnie nie zapominamy o wielkich wydarzeniach
z naszej historii. W tym roku mija osiemdziesiąta
rocznica powołania Armii Krajowej. Była to największa podziemna armia w Europie okupowanej
przez Niemców. Ta wyjątkowa w dziejach świata organizacja nie tylko przyczyniła się do przetrwania
struktur niepodległego państwa do końca II wojny
światowej, lecz także broniła świadomości narodowej podczas reżimu komunistycznego. Upowszechniając taką wiedzę, staramy się dołączyć do tych
Rodaków, którzy dążą do zachowania tradycyjnych
polskich wartości w coraz dziwniejszym świecie.

liczby Kasy Stefczyka

7 190 000 000 zł
depozyty

6 120 000 000 zł

pożyczki

7 630 000 000 zł

aktywa

365

placówki

834 000

Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA STYCZEŃ 2022 ROKU
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Przekaż 1%

podatku na SKEF
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 2005
roku jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu
może pozyskiwać środki finansowe z wpłat 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych. SKEF w szerokim zakresie
działa na rzecz swoich Członków i konsumentów usług
finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą,
wydawniczą i charytatywną. Uzyskane środki Stowarzyszenie
przeznacza na wspieranie najbardziej potrzebujących,
realizując programy w zakresie edukacji finansowej.

PODATKU NA RZECZ SKEF MOŻNA
WPŁACAĆ NA RACHUNEK
Santander Bank Polska S.A.

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

W

płaty 1% podatku Stowarzyszenie (KRS: 0000053057) może
przeznaczyć na wsparcie następujących działań:
SZKOLENIA I PROJEKTY
Z ZAKRESU EDUKACJI FINANSOWEJ
I KONSUMENCKIEJ
SKEF swoje wieloletnie doświadczenie
wykorzystuje m.in. w organizacji i prowadzeniu projektów i szkoleń z zakresu
edukacji finansowej i konsumenckiej.
Zwracając szczególną uwagę na potrzeby
konsumentów usług finansowych, swoje
działania edukacyjne Stowarzyszenie
kieruje do różnych grup wiekowych,
realizując projekty. Tym, co wyróżnia
SKEF spośród innych podmiotów, jest
zakres merytoryczny proponowanych
warsztatów. Priorytetem jest podnoszenie świadomości ekonomicznej, finansowej poprzez rozwijanie praktycznych
umiejętności w następujących obszarach: planowanie finansowe, zarządzanie finansami osobistymi, budżet
domowy, nadmierne zadłużenie itp.
FUNDUSZ STYPENDIALNY
Celem funduszu jest wsparcie materialne m.in. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach
dot. ekonomii, zarządzania, finansów,

prawa i dziennikarstwa, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują
się działalnością na polu naukowym
i charytatywnym, oraz wychowanków
domów dziecka podejmujących naukę
w szkołach wyższych na kierunkach, na
których programy nauczania zawierają
elementy ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa.
Wszystkim Państwu, którzy dokonali
wpłat w latach poprzednich, serdecznie
dziękujemy i ponownie prosimy o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz
SKEF. Zapewniamy, że wpłaty, które
otrzymujemy, stanowią dla uczestników projektów realizowanych w ramach
środków pozyskanych z 1% ogromne
wsparcie i są dowodem na to, że wspólne
nasze działania są potrzebne, konieczne
i użyteczne.
Będziemy wdzięczni za każdą
wpłatę 1% podatku dochodowego na
rzecz SKEF. Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia oraz bezpłatny program do rozliczenia PIT za
rok bieżący znajdą Państwo na stronie
www.skef.pl
Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej
81-472 Gdynia, ul. Legionów 126
tel. 58 624 98 72
www.skef.pl e-mail: skef@skef.pl
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OFERTA

Wiosenne cele realizuj razem z Kasą Stefczyka
Zbliża się wiosna, a wraz z nią powiew świeżości i upragnionego ciepła. Już niedługo będzie
można usłyszeć radosny świergot ptaków,
dzień staje się coraz dłuższy, a my czujemy
napływ energii do działania. Obieramy nowe
cele, w których realizacji pomoże Pożyczka
Zaratka (RRSO: 7,23%).

M

inął już czas noworocznych postanowień, a życie wielu z nas nabrało
spokojniejszego tempa. Pozwoliło to na weryfikację założeń i planów
na nowy rok. Jednocześnie zbliża się wiosna, która po długiej i męczącej
zimie pozwala inaczej spojrzeć na wiele spraw. Wiele osób w tym okresie
decyduje się na tzw. wiosenne porządki czy na odświeżenie swojego domu
czy mieszkania. Malowanie ścian, wymiana instalacji czy podłóg, ale także
zakup nowych mebli czy dekoracji – to prace, których się podejmujemy.
Remontu nie warto odkładać, gdyż z czasem usterki czy zniszczenia
nawarstwiają się i finalnie będą bardziej kosztowne. Nie bez wpływu
pozostaje także rezerwacja terminu u profesjonalnej ekipy, dlatego warto
zabrać się za to już teraz. Na drobne naprawy czy większe remonty przydadzą się zwiększone nakłady finansowe. Choć niektórzy czasem odkładają takie przedsięwzięcia w czasie z powodu braku oszczędności, nie
musi to być wymówką – finansowanie inwestycji za pomocą pożyczki
jest popularnym rozwiązaniem.
Z pomocą przychodzi Kasa Stefczyka, która oferuje Pożyczkę Zaratka
(RRSO: 7,23%). Kwotę w wysokości 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub
4000 zł można przeznaczyć np. na remont, a żeby ją uzyskać, wystarczy złożyć wniosek przez Internet lub telefon oraz uzyskać pozytywną

decyzje kredytową. W Pożyczce Zaratka prowizja wynosi 0 złotych,
a czas, jaki mamy na spłatę to 48 miesięcy. Otrzymane środki można
przeznaczyć na dowolny cel. Wiosenny wyjazd na długi weekend, zakup
nowego sprzętu czy spełnienie innych marzeń. Z Pożyczką Zaratka
w Kasie Stefczyka to żaden problem!
• Nie zapłacisz prowizji!
• Spłacasz 25 zł miesięcznej raty za każdy 1000 zł, który pożyczyłeś.
• Możesz pożyczyć 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł.
• Wniosek można złożyć bez wizyty w placówce: przez Internet lub
telefon.
• Szybko dostaniesz wstępną decyzję kredytową – nawet w 15 minut.
Wniosek o pożyczkę można złożyć bez wychodzenia z domu: przez
stronę internetową www.kasastefczyka.pl lub pod numerem infolinii
801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora). Można także wybrać
się na bezpośrednią konsultację do placówki. Jeśli nie jesteś jeszcze
Członkiem Kasy Stefczyka, to zawarcie umowy pożyczki powinno być
poprzedzone wizytą w placówce i podpisaniem deklaracji członkowskiej.
Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł,
3000 zł lub 4000 zł, dla Członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku. Minimalny i maksymalny okres spłaty Pożyczki Zaratka wynosi
48 miesięcy. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności
kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 1.07.2021 r. dla Pożyczki Zaratka:
Całkowita kwota kredytu wynosi 4000,00 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: 95,80 zł oraz ostatnia, 48. rata: 96,03 zł.
Całkowita kwota do zapłaty: 4598,63 zł, w tym odsetki: 598,63 zł.

Pożyczka
Zaratka

kasastefczyka.pl
801 600 100

RRSO: 7,23%

(koszt wg taryfy operatora)

0 zł
prowizji
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możliwości!

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie
w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł
lub 4000 zł, dla Członków nieposiadających pożyczek lub kredytów
w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Minimalny i maksymalny okres spłaty
Pożyczki Zaratka wynosi 48 miesięcy.
Przykład reprezentatywny z dnia
1.07.2021 r. dla Pożyczki Zaratka:
Całkowita kwota kredytu wynosi
4000,00 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:
95,80 zł oraz ostatnia, 48. rata:
96,03 zł. Całkowita kwota do zapłaty:
4598,63 zł, w tym odsetki: 598,63 zł.
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Wspieramy mistrza już 13 lat!
2022 rok to już trzynasty sezon, w którym Kasa Stefczyka za pośrednictwem
Fundacji Stefczyka wspiera Pawła Tarnowskiego, polskiego żeglarza i windsurfera, w walce o medale dla Polski w windsurfingu olimpijskim. Jak to wszystko
się zaczęło? Przeczytajmy wspomnienia mistrza.

W

2007 r. wywalczyłem swój pierwszy
medal mistrzostw świata. Zostałem
wtedy wicemistrzem świata juniorów młodszych, tj. w kategorii do lat siedemnastu. Był
to o tyle wielki sukces, że miałem wtedy 13 lat.
Podejrzewałem, że mógł to być przypadek,
ale gdy rok później (w 2008 r., w wieku 14 lat)
zostałem mistrzem świata juniorów młodszych
(kategoria do lat siedemnastu), wiedziałem,
że jednak nie… W 2009 r. podpisałem swój
pierwszy w życiu kontrakt, i była to właśnie
umowa sponsorska z Kasą Stefczyka. Od
tamtego czasu wspólnie z Kasą Stefczyka
osiągnąłem wiele sukcesów, m.in. wielokrotnie tytuł mistrza Polski juniorów młodszych,
następnie juniorów, medale Pucharu Europy,
a w 2011 oraz 2012 r. (w wieku odpowiednio 17
i 18 lat) dwa razu z rzędu mistrzostwo świata
oraz mistrzostwo Europy juniorów (kategoria
4 C ZAS STEFC Z YK A

do lat dziewiętnastu). Dodatkowo będąc jeszcze
niepełnoletnim zawodnikiem, zostałem po raz
pierwszy w karierze wicemistrzem, a rok później mistrzem Polski seniorów. Było to kolejny
wyjątkowy sukces, bowiem w 2013 r. przechodziłem z kategorii juniorów do seniorów
z „wyczyszczonym kontem”.
W 2013 r. (czyli pierwszy raz jako 19-latek
oficjalnie już w seniorach) wygrałem zawody
Pucharu Europy w Holandii, a następnie w 2014
oraz 2015 r. słynnym „hat-trickiem” wygrałem go jeszcze dwa razy. W 2015 r. zostałem
mistrzem Europy seniorów i dzięki temu z dużą
przewagą punktową prowadziłem kwalifikacje
do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro 2016.
Niestety zaraz po mistrzostwach Europy miałem wypadek na treningu rowerowym i nabawiłem się kontuzji barku, która wykluczyła mnie
z dalszej walki o igrzyska olimpijskie w Rio.

W 2016 r. zdobyłem brązowy medal mistrzostw
Europy, w 2017 r. złoty medal Pucharu Świata
i Europy, w 2018 r. byłem piąty na mistrzostwach świata, jednak w 2019 r. ze względu na
problemy sprzętowe na mistrzostwach świata
i Europy wypadłem z walki o medale. W 2020 r.
po zdiagnozowaniu i wymianie wadliwego
sprzętu nadrabiałem straty i jako najlepszy
Polak byłem piąty na mistrzostwach świata
(dosłownie otarłem się o medal). Na igrzyska do
Tokio jednak nie pojechałem. Poza tym wywalczyłem wiele innych medali, w tym Pucharu
Świata, kolejne dwa złote i jeden srebrny medal
Pucharu Europy, tytuły mistrza Polski itd.
Od 2021 r. windsurfing olimpijski na klasie
RS:X International RS:X Olympic Windsurfing
Class Association to już historia. Na igrzyskach letnich w Paryżu 2024 (a dokładniej
w Marsylii) zobaczymy windsurfing w zupełnie
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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nowym wydaniu. Nowa klasa iQFoil to już nie
pływanie, a lewitacja nad powierzchnią wody,
a dzieje się tak za sprawą hydroskrzydła, które
przy odpowiedniej prędkości wynosi deskę nad
wodę. Hydrofoiling to nowa odmiana żeglarstwa w wielu profesjonalnych klasach, i taki
też był efekt ewolucji windsurfingu. Na klasie
iQFoil zacząłem pływać dopiero w styczniu
2021 r. (rok później niż czołówka zawodników).
Szybko jednak nadgoniłem straty i w październikowych mistrzostwach Europy 2021 zająłem
11. miejsce na 140 osób.
Teraz (artykuł powstał na początku lutego –
dop. red.) jestem na Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie), gdzie od stycznia trenuję do nowego
sezonu. Kasa Stefczyka jest ze mną kolejny
rok i wspiera mnie w drodze do sportowych
marzeń nieustannie od 2009 r. To już 13 lat!
Dziękuję!
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Phishing. Widzisz?
Zgłaszaj!
Oszuści łapią się różnych sposobów, by wyłudzić nasze dane
i pieniądze. Podszywają się pod firmy kurierskie, energetyczne,
portale ogłoszeniowe, a nawet policję. Wysyłają maile i SMS-y.
Jeśli takie wiadomości dotrą także do Ciebie – reaguj.

N

iemal 42 tysiące adresów znalazło się do dziś na liście ostrzeżeń
przed fałszywymi stronami, którą w marcu 2020 roku uruchomił
CERT Polska wspólnie z NASK, UKE oraz we współpracy z operatorami
telekomunikacyjnymi. Cel: ostrzegać użytkowników przed nadużyciami,
w tym przed fałszywymi stronami internetowymi. Zgłaszać można też
podejrzane SMS-y.
NIE DAJ SIĘ PODEJŚĆ
Phishing – ta nazwa nie przez przypadek budzi dźwiękowe skojarzenia
z fishingiem, czyli – po angielsku – łowieniem ryb. Przestępcy, podobnie
jak wędkarze, stosują bowiem odpowiednio przygotowaną „przynętę”.
– Phishing to jeden z najpopularniejszych typów ataków opartych
o wiadomości e-mail lub SMS. Stosujący go cyberprzestępcy wykorzystują znaną technikę, która ma spowodować, że podejmiemy
działania zgodne z ich zamierzeniami. To dlatego kuszą nas sensacyjnymi tytułami, rzekomymi niepowtarzalnymi ofertami czy
promocjami, które nigdy więcej się nie powtórzą. Straszą niezapłaconym mandatem czy rachunkiem. Są przy tym bezwzględni.
Często podszywają się na przykład pod firmy kurierskie, urzędy,
operatorów telekomunikacyjnych czy nawet naszych znajomych.
Coraz częściej wykorzystują do tego komunikatory i portale społecznościowe – mówi minister Marek Zagórski, pełnomocnik rządu
ds. cyberbezpieczeństwa.
Ostatnie dwa lata to czas wzmożonej aktywności cyberprzestępców.
Aby okraść, wykorzystają m.in. nasz lęk, niepokój o bliskich i chęć zadbania o zdrowie. Dlatego tak ważne, aby zachować czujność i… działać!
Jeśli widzisz podejrzaną stronę lub trafiła do Ciebie podejrzana wiadomość SMS – zgłoś to. Oto, jak to zrobić.
ZGŁASZAJ – DLA SIEBIE I INNYCH
Zacznijmy od podejrzanych stron. To takie, które wyłudzają dane osobowe i dane uwierzytelniające. Linki do nich przesyłane są różnymi
kanałami: SMS-em, mailem lub przez media społecznościowe. Ich
adresy mogą znajdować się w różnych domenach, nie tylko w domenie
krajowej: .pl.
W przypadku takich stron kluczowe jest szybkie działanie: rozpoznawanie, raportowanie oraz współdzielenie informacji o złośliwych
domenach. Wszystko po to, by jak najszybciej zablokować do nich dostęp.
Pomaga w tym uruchomiona lista ostrzeżeń, która jest dostępna publicznie na www.cert.pl. Do dziś znalazło się na niej niemal 42 tysięcy adresów. Kto może zgłosić podejrzaną stronę? Każdy. Wystarczy wypełnić
internetowy formularz na www.cert.pl.
– Na listę trafiają strony wyłudzające dane lub pieniądze. Każde zgłoszenie jest weryfikowane w CSIRT NASK. Kiedy podejrzenia okazują się
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prawdziwe, strona trafia na listę ostrzeżeń, użytkownicy są ostrzegani
przed wejściem na taką stronę, a operatorzy mogą ograniczać jej obsługę.
W niektórych wypadkach powiadamiane są też organy ścigania: prokuratura i policja – tłumaczy minister Marek Zagórski, pełnomocnik rządu
ds. cyberbezpieczeństwa.
Zgłaszać można też podejrzane, zawierające linki, SMS-y. Wystarczy
przesłać je pod numer 799 448 084, wykorzystując w swoim telefonie
funkcję „przekaż” albo „udostępnij”. Wiadomość trafi bezpośrednio
do analityków CSIRT NASK, którzy zdecydują o dopisaniu podejrzanej
domeny do listy ostrzeżeń. Z jednego numeru można zgłosić maksymalnie trzy wiadomości w ciągu czterech godzin.
WAŻNE! Numer służy wyłącznie do SMS-owego zgłaszania prób
wyłudzeń internetowych (phishingu, fałszywych aplikacji). Jeśli chcesz
zadzwonić i zgłosić incydent – odpowiedni numer znajdziesz na stronie
www.cert.pl.
WŁĄCZ CZUJNOŚĆ
– Cyberprzestępcy nie ustają w wysiłkach, by stale tworzyć nowe metody
oszukiwania nas czy wyłudzenia naszych pieniędzy lub danych. Dlatego
my także nieustannie musimy być czujni. Weryfikujmy informacje, nie
działajmy w emocjach, a jeśli mamy pewność, że jesteśmy świadkami
przestępstwa, zgłaszajmy to – radzi minister Marek Zagórski.
Oto kilka prostych sposobów, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo
w sieci i nie stać się ofiarą phishingu:
• Dokładnie sprawdzajcie wygląd i adres strony, na której podajecie
dane logowania, dane osobowe czy karty płatniczej (na pierwszy rzut
oka może nie różnić się od tego oficjalnego, ale wystarczy się przyjrzeć,
by znaleźć na przykład drobną literówkę).
• Nie działajcie pod presją czasu, uważajcie na maile, SMS-y, strony
internetowe, aplikacje i telefony, które skłaniają do natychmiastowego
działania.
• Uważajcie na sensacyjne wiadomości, strony wymagające dodatkowego logowania, również te udostępniane z kont znajomych
w mediach społecznościowych.
• Weryfikujcie źródła informacji, zanim podejmiecie działania na ich
podstawie lub je powielicie.
• Jeśli nie jesteście pewni, że dana informacja jest prawdziwa –
skontaktujcie się z rzekomym nadawcą innym znanym kanałem
i/lub poszukajcie potwierdzenia informacji w innych źródłach.
• Zgłaszajcie do CSIRT NASK każdą podejrzaną stronę, a także wiadomości e-mail i SMS-y, które mogą wyłudzać dane. Formularz
znajdziecie na stronie https://incydent.cert.pl.
Źródło: www.gov.pl
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Zapraszamy do udziału
w konkursach

Kasa Stefczyka proponuje nie tylko usługi finansowe, lecz także wspólną zabawę.
Informacje o konkursach Kasy można znaleźć zarówno w „Czasie Stefczyka” czy
na stronie www.kasastefczyka.pl (zakładka: Promocje i konkursy), jak i na profilu
Kasy Stefczyka w serwisie społecznościowym Facebook.
WARSZAWA.
Pan Ryszard Stolpe
odpowiedział
na pytanie
będące zadaniem
w Konkursie
Krzyżówkowym,
które brzmiało:
„Jakie tradycje
wigilijne
kultywowane są
w Twoim domu?”.
Nagrodę odebrał
w placówce
mieszczącej się
przy ul. Pasaż
Ursynowski 1
w Warszawie.
Ubieramy choinkę
rano, w Wigilię,
a rozświetlamy ją
około godz. 16.00.
Stół wigilijny
nakrywamy białym
obrusem, stawiamy
zawsze dodatkowe
nakrycie. Pośrodku
stołu ustawiamy
stroik zrobiony
przez wnuczki.
BŁONIE.
Pan Mirosław
Stachnik wziął
udział w konkursie
organizowanym
na fanpage'u
Kasy Stefczyka
w serwisie
Facebook, w którym
zadaniem było
umieszczenie –
w komentarzu do
konkursowego
posta – zdjęcia,
które było
odpowiedzią na
pytanie. Nagrodę
odebrał w placówce
mieszczącej
się przy ul.
Poniatowskiego 9A
w Błoniu.
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Odszedł promotor
idei SKOK

Pożegnaliśmy Zygfryda Schoenhoffa, wieloletniego działacza spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, m.in. byłego członka Rady
Nadzorczej Kasy Krajowej. Należał do grona pionierów odradzających się
w wolnej Polsce spółdzielni finansowych, którym poświęcił 30 lat życia.

B

ył popularyzatorem idei spółdzielczości
finansowej i patriotą. W 2002 r. został
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jeszcze nie tak dawno, bo w czerwcu 2021 r., podczas XXIX Konferencji SKOK, odbierał Nagrodę
Feniksa za wybitne zasługi dla rozwoju Kas.
– To dla mnie ogromna radość i duże wyróżnienie, że przypadło mi w udziale wręczenie
najważniejszej nagrody, jaka jest przyznawana
w ramach sektora SKOK. Twoje dokonania,
Twoje zaangażowanie sprawiły, że nikt, kto
zasiadał w gronie osób decydujących o tej
nagrodzie, nie miał najmniejszych wątpliwości, że na nią zasługujesz. Dziękuję za
wszystko, co dla nas zrobiłeś – mówił wtedy
Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej, wręczając statuetkę.
Przy tej okazji Zygfryd Schoenhoff wspominał początki spółdzielczych kas w Polsce:
„Przez ponad 20 lat byłem przewodniczącym Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Stoczni Gdańskiej, wówczas im. Lenina.
Po wydarzeniach sierpniowych pan profesor,
prezydent Lech Kaczyński powiedział do
obecnego senatora Grzegorza Biereckiego, że
w USA działają ciekawe kasy i dobrze by było,
gdybyśmy pojechali i zobaczyli, co to jest. To
były lata 1990–1991. Nasza delegacja pojechała
i spodobała nam się ta idea, dlatego chcieliśmy
w Polsce założyć spółdzielcze kasy. Amerykanie przyjeżdżali do nas, żeby zobaczyć, jakie
są nasze realia, i podpowiadali, jak wszystko
zorganizować. Po dłuższych rozmowach i spotkaniach z istniejącą już Fundacją na rzecz

Zygfryd Schoenhoff – popularyzator idei spółdzielczości finansowej

Polskich Związków Kredytowych 4 lutego
1992 r. odbyło się w Sali BHP Stoczni Gdańskiej walne zebranie, na którym w głosowaniu
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
została przekształcona w SKOK”.
– Kiedy zapytałem go na początku lat 90.,
dlaczego tak naprawdę pracuje społecznie
w SKOK, powiedział mi, że on to po prostu
uwielbia. Wielką przyjemność sprawiało mu

to, że ludzie go pozdrawiali, kiedy szedł przez
stocznię, że zaskarbiał sobie szacunek ludzi,
dla których poświęcał swój czas i swoją energię.
To był człowiek niebywale szlachetny i pracowity. Zasłużył się dobrze nie tylko dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
nie tylko dla polskiej spółdzielczości; zasłużył
się dobrze dla naszego kraju, dla Polski – mówi
senator RP Grzegorz Bierecki.

Senator RP Grzegorz Bierecki:
...zaskarbiał sobie szacunek ludzi, dla których poświęcał
swój czas i swoją energię. To był człowiek
niebywale szlachetny i pracowity.
8 C ZAS STEFC Z YK A
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Ruszyła XIV edycja projektu
dla młodzieży „Żyj finansowo!”

FOT. 123RF.COM

W roku szkolnym 2021/2022 Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej realizuje, po raz czternasty, projekt dla młodzieży szkół
ponadpodstawowych z zakresu edukacji finansowej „Żyj finansowo!
czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

rojekt „Żyj finansowo!” na stałe wpisał się w działania edukacyjne podejmowane przez Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej. Co roku projekt cieszy
się ogromnym zainteresowaniem, zarówno
wśród nauczycieli, jak i uczniów. W listopadzie 2021 r. przeprowadzono rekrutację
do projektu; zaproszenie skierowano do
nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych z całej Polski. Ponad
950 uczniów oraz 30 nauczycieli ze szkół
ponadpodstawowych z 11 województw przystąpiło do udziału w XIV edycji projektu. Zrekrutowani nauczyciele wzięli udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć
w projekcie. Nauczyciele otrzymali również
materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć: publikację „Żyj finansowo!”,
przewodnik metodyczny, prezentacje multimedialne, scenariusze zajęć i inne pomocne
materiały.
W ramach realizacji projektu uczniowie
wezmą udział w 18-godzinnych, praktycznych
warsztatach poświęconych zagadnieniom
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związanym z planowaniem finansowym,
przyszłą pracą i karierą zawodową, budżetem,
oszczędzaniem, inwestowaniem, kredytami
i ubezpieczeniami; otrzymają także bezpłatnie
egzemplarz publikacji „Żyj finansowo! czyli
jak zarządzać finansami w życiu osobistym”,
opracowanej na potrzeby projektu przez
dr. Dariusza Wieczorka. Realizacja zajęć
w szkołach została zaplanowana w terminie
od 17 stycznia do 31 maja 2022 r. Po zakończeniu zajęć każdy uczeń otrzyma pisemne
zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie oraz drobny upominek. Podobne
zaświadczenie otrzymają również nauczyciele.
Zaplanowano również konkurs dla wszystkich uczniów biorących udział w XIV edycji
projektu. Zadaniem uczestników konkursu

będzie przygotowanie pracy pisemnej na
wskazany temat nawiązujący do tematyki
zajęć realizowanych w ramach projektu. Autorzy 10 najlepszych prac zostaną zaproszeni do
udziału w finale konkursu, który zaplanowano
na czerwiec 2022 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, zaś pozostali finaliści – nagrody rzeczowe.
Realizacja projektu „Żyj finansowo!” jest
możliwa dzięki hojności, wsparciu oraz zaangażowaniu Partnerów i Sponsorów: SALTUS
Ubezpieczenia, Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych, Polskiej Izby Ubezpieczeń
i Fundacji „Kocham Podlasie”.
***
Więcej informacji na temat projektu:
https://www.skef.pl/projekty/zyj-finansowo/
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Światowy Dzień
Praw Konsumenta

TROCHĘ HISTORII
Konsumentami jesteśmy, kupując w sklepie
bułki, biorąc kredyt czy płacąc rachunki.
Właśnie dlatego ochrona naszych praw jest
tak istotna. Corocznie obchodzony Światowy
Dzień Praw Konsumenta ma przypominać
konsumentom oraz rządzącym, jak ważne
jest dobre, przejrzyste i łatwe do egzekwowania prawo. Droga do zabezpieczenia interesów konsumentów była bardzo długa i sięga
aż XIX wieku.
W Europie ochrona praw konsumentów
miała swoje początki w ruchu spółdzielczym.
Już w 1844 r. w Wielkiej Brytanii powstała
pierwsza spółdzielnia konsumencka, która
miała bronić ubogą ludność przed nadużyciami producentów i dostawców. Na
początku wieku XX istniało już ponad
1500 podobnych spółdzielni. Działalność
ww. spółdzielni zaowocowała uchwaleniem
w 1893 r. Ustawy o sprzedaży dóbr. Zgodnie
z jej brzmieniem konsument miał prawo
żądać, aby produkty i usługi, za które płaci,
były zgodne z opisem i reklamą sprzedawcy,
odpowiadały obowiązującym na rynku standardom jakości, były sprzedawane bez długiego łańcucha pośrednictwa, a ponadto
były porządnie wykonane.
W 1891 r. w Nowym Jorku powstała Liga
Konsumentów, mająca bronić ich praw
i reprezentować interesy. Już w 1902 r.
uchwalono akt prawny (Pure Food and Drugs
Act), mający na celu ochronę konsumentów poprzez regulowanie jakości żywności
i lekarstw wpuszczanych na rynek.

10 C ZAS STEFC Z YK A
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15 marca 1962 r. prezydent John F. Kennedy, stojąc przed Kongresem
Stanów Zjednoczonych, powiedział: „Wszyscy, z definicji, jesteśmy
konsumentami. Konsumenci stanowią największą grupę ekonomiczną
w gospodarce, wpływającą na prawie każdą publiczną i prywatną
decyzję ekonomiczną oraz pozostającą pod ich wpływem... Ale są oni
jedyną ważną grupą, której zdanie często nie zostaje wysłuchane”.
Zaprezentowano wówczas przełomowy projekt ustawy o prawach
konsumentów. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono 15 marca
Światowym Dniem Praw Konsumenta, czyli nas wszystkich.
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•
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•
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wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1225);
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.);
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 171,
poz. 1206);
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (z późn. zm.);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny;
Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym
bezpieczeństwie produktów (z późn. zm.);
Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (z późn. zm.);
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim (z późn. zm.);
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (z późn. zm.);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

MOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE,
DO KOGO ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC?
Jeżeli pojawił się problem z wyegzekwowaniem naszych praw konsumenckich, nie
jesteśmy pozostawieni z tym sami.

Bezpłatną pomoc dla konsumentów świadczy wiele podmiotów, między innymi:
• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
• Inspekcja Handlowa,
• powiatowi oraz miejscy rzecznicy konsumentów,
• organizacje społeczne (np. Federacja
Konsumentów).
UOKiK za darmo udzieli porady prawnej –
wystarczy zadzwonić na Infolinię Konsumencką (tel. 801 440 220 i 22 290 89 16, od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –
18.00, opłata wg taryfy operatora), można też
opisać swój problem i przesłać e-mail na adres:
porady@dlakonsumentow.pl. Warto skorzystać z pomocy powiatowych oraz miejskich
rzeczników konsumenta. Informacje o godzinach ich urzędowania bez problemu można
uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.
Konsumenci stanowią podstawę każdej
gospodarki, ich wybory kształtują rynek,
a tym samym rzeczywistość. Bycie świadomym konsumentem to nie tylko zwracanie
uwagi na to, co się kupuje, lecz także świadomość swoich praw i możliwości ich obrony.
KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK
specjalista ds. prawnych w Ośrodku Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie
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Przełomowa dla praw konsumenta okazała
się druga połowa XX wieku. W zacytowanym
powyżej wystąpieniu prezydenta Kennedy’ego sformułowano cztery podstawowe prawa konsumenta, które znaleźć można w każdym akcie prawnym dotyczącym tej materii:
1. prawo do ochrony przed niebezpiecznymi
towarami i usługami;
2. prawo do rzetelnej informacji (konsument nie może być wprowadzany w błąd
poprzez niesolidne i nieuczciwe reklamy);
3. prawo do wyboru pomiędzy różnymi towarami i usługami o zadowalającej jakości
i cenach;
4. prawo do tego, ażeby zostać wysłuchanym
przez państwowe ośrodki decyzyjne.
Ponad 23 lata później, 9 kwietnia 1985 r.,
Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła jednomyślnie Wytyczne w sprawie
ochrony konsumenta. Zapoczątkowało to
masową popularyzację praw konsumenta
na całym świecie.
W Polsce na straży praw konsumenta stoi
kilkanaście aktów prawnych, do najważniejszych należą:
• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827);
• Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę

Związki wzajemności członkowskiej dla rolników

P

odczas konferencji zorganizowanej przez
NSZZ RI „Solidarność” zwrócono uwagę,
że działalność rolnicza wiąże się z dużym ryzykiem i wysoką zmiennością uzyskiwanych
wyników ekonomicznych, szczególnie ze względu na ścisłe uzależnienie od czynników klimatycznych. Podkreślono, że niekorzystne zjawiska przyrodnicze oraz
wahania rynkowe cen nakładów rolnych oraz sprzedaży produktów
mogą łącznie stanowić niemal 80% przyczyn strat.
Największe znaczenie dla ochrony dochodów rolników mogą mieć
ubezpieczenia. Jednak przy szybko rosnących kosztach polis ubezpieczeniowych najlepszym rozwiązaniem, mogącym w znacznym stopniu wpływać na stabilizację dochodów rolników, jest ubezpieczenie
w ramach związków wzajemności członkowskiej (ZWCz). Pozwalają
one bowiem skuteczne zarządzać ryzykiem powiązanym z lokalnymi warunkami geogospodarczymi oraz optymalizacją kosztów, stąd
budzą coraz większe zainteresowanie nie tylko ze strony rolników.
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Kluczowym atutem przemawiającym za założeniem własnego związku wzajemności
członkowskiej jest brak wymogów kapitałowych, gdyż ZWCz powstaje w ramach istniejącego już towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW). Odgrywa ono rolę parasola
ochronnego i niejako bierze na siebie wymóg posiadania kapitału
gwarancyjnego. Poza tym założenie własnego związku wzajemności
członkowskiej, którego członkami są rolnicy, daje duże możliwości
tworzenia własnej oferty ubezpieczeniowej, w tym jej zakresu i ceny,
która będzie uzależniona od specyfiki obszaru, rodzaju działalności
rolniczej czy występującego ryzyka. Dzięki ZWCz rolnicy mają także
zapewnione uczestnictwo w podziale nadwyżki bilansowej.
Założenie ZWCz jest więc z jednej strony realną możliwością zabezpieczenia własnego mienia i budowania stabilności swoich dochodów, ale także działaniem w kierunku budowy bardziej zaradnej
i zamożnej wspólnoty rolniczej.
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Jesteśmy świadkami coraz silniejszych zjawisk pogodowych. Wystarczy spojrzeć na rozmiar
szkód wyrządzonych przez orkany, które przeszły przez Polskę w lutym tego roku – mieszkańcy
Wielkopolski czy Pomorza długo jeszcze będą liczyć straty. Takie anomalie pogodowe najmocniej
uderzają w rolników i są główną przyczyną największych wahań ich dochodów. Możliwość
stabilizacji dochodów w rolnictwie jest tematem wielu dyskusji publicznych. Problem ten także
omawiano na konferencji „Możliwość stabilizacji dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce na
przykładzie innych krajów”, której sponsorem był Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.
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Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie

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

Z

arząd Kasy kontynuuje posiedzenia Zarządu z zachowaniem środków ostrożności – posiedzenia odbywają się w formule mieszanej, stacjonarnie oraz przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
STYCZEŃ 2022
W styczniu posiedzenia Zarządu
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
odbyły się cztery razy:
– 4 stycznia,
– 11 stycznia,
– 18 stycznia,
– 25 stycznia.
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 różnorodnych przedsięwzięć, w tym:
○○ wsparcie finansowe wyjazdu dzieci
na ferie zimowe organizowane przez
parafię w Wyszewie;
b) sytuacji w placówkach sprzedażowych
z uwzględnieniem aspektu dotyczącego budowania i umacniania więzi
członkowskiej, a także jeszcze lepszego
reagowania na potrzeby Członków
Kasy:
○○ Wdrożenie nowej odsłony bankowości elektronicznej – bankowość elektroniczna to najwygodniejszy sposób
zarzadzania swoimi finansami. Dzięki
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niej można w prosty sposób sprawdzić
stan konta, historię transakcji oraz zlecać przelewy. W ostatnich miesiącach
Kasa Stefczyka unowocześniła swoją
bankowość elektroniczną, jednak
czasowo pozostawiła Klientom wybór
wersji serwisu, z której chcą korzystać;
wkrótce jednak wcześniejsza wersja
serwisu zostanie wyłączona. Zalety nowej wersji bankowości elektronicznej:
DDkorzystanie z nowej bankowości elektronicznej Kasy jest jeszcze prostsze
i bardziej intuicyjne;
DDodświeżony wygląd został dopasowany
do urządzenia, z którego logujemy się
na swoje konto;
DDdzięki autouzupełnianiu szybciej dokonamy przelewu, bez konieczności
wpisywania danych za każdym razem;
DDmożemy śledzić poziom wydatków na
wykresie i planować kolejne zlecenia
w kalendarzu.
○○ Umożliwienie przez Kasę Stefczyka
składania wniosków w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
w bankowości elektronicznej już
od 1 lutego 2022 roku. Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie
można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:
DDPlatformy Usług Elektronicznych (PUE)
ZUS,
DDportalu Emp@tia,
DDbankowości elektronicznej.
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
a) zatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów następujących
produktów:
DDPożyczka Gotówkowa,
DDKredyt Inwestycyjny – podmioty
instytucjonalne,
DDLinia Obrotowa w rachunku
rozliczeniowym,
DDL i n i a
Tandem
–
zmiana
oprocentowania,

DDLinia Obrotowa w rachunku
rozliczeniowym,
DDObrotowa Linia Pożyczkowa,
DDObrotowa LP Super VIP,
DDPożyczka Inwestycyjna/ Kredyt
Inwestycyjny,
DDPożyczka Obrotowa II,
DDPożyczka Super VIP Gospodarcza,
DDProsta Pożyczka Gospodarcza,
DDSzybka Pożyczka Gospodarcza,
DDPożyczka Super VIP,
DDSzybka Pożyczka Odnawialna,
DDPożyczka Hipoteczna,
DDKredyt Hipoteczny,
DDKredyt Hipoteczny Super VIP,
DDKredyt Konsolidacyjno-Hipoteczny,
DDKredyt Wysokokwotowy;
b) podwyższenia wartości oprocentowania maksymalnego pożyczek i kredytów w związku z podwyższeniem wartości stopy referencyjnej przez RPP;
c) zmiany oprocentowania pożyczek/
kredytów w związku z podwyższeniem wysokości stóp procentowych
decyzją Rady Polityki Pieniężnej NBP
w IV kwartale 2021 r.;
d) zatwierdzenia dokumentacji i procedur regulujących pracę w Kasie Stefczyka: PR03/18 Procedura rozliczania
podatku dochodowego od osób prawnych – wyd. I; PR02.04/07 Procedura
wdrożeń Działu Systemów Procesów
Kredytowych; PR08.02/01 Procedura
weryfikacji dokumentacji o źródle
i wysokości dochodów – wyd. XII;
PR02.04.01/44 Instrukcja obsługi produktów depozytowych i zawierania
umów lokat zdalnie we współpracy
z Infolinią – wyd. I.
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AKTUALNOŚCI

Kasa Stefczyka wspiera
Fundację Marcina
Gortata MG13
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Kupujesz i zyskujesz
Płać kartą Visa za zakupy

Zyskaj nawet

150 zł
zwrotu co miesiąc!

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Spełnij warunki promocji „KASA WRACA II Edycja”, obowiązującej od 31.01.2020 r. do odwołania. Szczegóły w regulaminie dostępnym
w placówkach oraz na kasastefczyka.pl. Karta oznacza debetową, zbliżeniową kartę płatniczą.

OFERTA

Wielkanocny prezent
od Kasy Stefczyka

Wielkanoc to czas, w którym odnawiamy się duchowo. Po wielkopostnym
przygotowaniu wchodzimy w wiosenno-letnie miesiące z nową siłą i entuzjazmem.
Czas ten jest także pełen innych wyzwań. Odwiedziny najbliższych oraz wspólne
biesiadowanie często wymagają zastrzyku gotówki. Ponieważ do Wielkanocy
zostało już tylko kilka tygodni, warto dobrze się do niej przygotować. Pomoże w tym
Pożyczka Gotówkowa od Kasy Stefczyka (RRSO: 26,66%).
radycje wielkanocne kształtowały się
w Polsce przez stulecia. Niektóre z nich
do dziś są znane i praktykowane. Karnawał,
malowanie pisanek, odwiedziny prezentowego
„zajączka” – odpowiednika Świętego Mikołaja,
które cenią sobie szczególnie najmłodsi, lany
poniedziałek, Niedziela Palmowa czy popularna „święconka” to powszechnie lubiane
zwyczaje okołoświąteczne. Są jednak takie,
które znane są w tylko w pewnych częściach
kraju lub całkowicie już zanikły. Warto przypomnieć choć kilka.
W okolicach Krakowa do dziś obchodzone
są tzw. pucheroki, kiedy to w Niedzielę Palmową młodzi chłopcy wygłaszają zazwyczaj
żartobliwe oracje, za co otrzymują drobną
zapłatę lub podarki. We wtorek po Wielkanocy
mieszkańcy Krakowa rozpoczynają natomiast
rękawkę, zwyczaj nawiązujący do słowiańskiej
tradycji Dziadów. Zwyczaj ewoluował przez
wieki, a obecnie podczas corocznego festynu
z kopca Kraka stacza się symboliczne jajka.
Podkarpacie znane jest z wieszania lub
topienia Judasza, która przypomina wiosenne
topienie Marzanny. Ukaranie zdrajcy odbywa
się poprzez wieszanie słomianej kukły na
słupie lub wieży kościoła. Po strąceniu kukły
i pochodzie ulicami miasta podpala się ją
i wrzuca do rzeki.
Ciekawą tradycją znaną z Kujaw jest natomiast tzw. pogrzeb żuru i wieszanie śledzia.
Związane jest to z dawną praktyką, kiedy to
podczas Wielkiego Postu zachowywano rygorystyczny post – nie jedzono mięsa, nabiału ani
cukru, za to na stoły najczęściej trafiały właśnie
żur i śledź. Symboliczny pogrzeb owych dwóch
dań kończył okres postny i rozpoczynał radosny czas świętowania.
Przygotowanie Świąt Wielkanocnych to nie
lada wyzwanie zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Wizyta najbliższych i znajomych, chęć uczczenia tego
pięknego czasu wyśmienitymi potrawami
oraz dekoracjami wymagają dodatkowych
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środków. Z pomocą tradycyjnie spieszy Kasa
Stefczyka.
Przyda Ci się dodatkowa gotówka na Wielkanoc, a nie chcesz spieszyć się ze spłatą? Weź
Pożyczkę Gotówkową (RRSO: 26,66%) z możliwością spłaty pierwszej raty nawet za 60 dni!
Aby uzyskać pożyczkę należy złożyć wniosek.
Można dokonać tego w placówce, pod numerem telefonu 801 600 100 lub na stronie internetowej na kasastefczyka.pl.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Maksymalna kwota pożyczki bez wizyty

w placówce dostępna dla Członków Kasy Stefczyka wynosi 100 000 zł.

Zalety Pożyczki Gotówkowej:
• elastyczna kwota: od 1000 zł do nawet
200 000 zł
• dogodny okres kredytowania – od 4 do
120 miesięcy
• możliwość otrzymania pieniędzy nawet
w dniu złożenia wniosku
• więcej informacji na stronie
kasastefczyka.pl
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Kredyt Hipoteczny
Spełnij marzenie o własnym domu lub mieszkaniu!

Nawet do

2 000 000 zł
na własne cztery kąty

RRSO: 6,91%
kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Kredyt Hipoteczny w Kasie Stefczyka dostępny dla osób posiadających środki na wkład własny w wysokości minimum 10%, wymóg ten dotyczy przeznaczenia środków na zakup nieruchomości na rynku wtórnym. W pozostałych
przypadkach obowiązuje wkład własny min. 20%. Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej (oprocentowanie oparte o WIBOR 6M –
zmiana stopy może nastąpić raz na 6 miesięcy). Umowa o Kredyt Hipoteczny wymaga zabezpieczenia hipoteką wierzytelności
wynikającej z umowy. Do uzyskania Kredytu Hipotecznego niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia
oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę.
Dla kredytu powyżej 500 000 zł wymagany staż członkowski powyżej 12 miesięcy.
RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

OFERTA

Nowa aplikacja mobilna
Kasy Stefczyka – szybkie,
wygodne i bezpieczne
zarządzanie finansami

Zdecydowana większość z nas zarządza przez Internet swoim czasem, dietą,
wiedzą, a także finansami. O niezawodną bankowość elektroniczną i komfort
Klientów dba Kasa Stefczyka, która uruchomiła nową aplikację mobilną Kasa
Stefczyka Online. Klienci znajdą w niej wszystkie swoje dotychczasowe ustawienia
oraz kilka dodatkowych funkcji i nowoczesny design.

W

spółczesny świat ceni sobie postęp, a jednym z jego wyrazów jest globalna cyfryzacja. Internet uznajemy obecnie za dobro
podstawowe i trudno nam uwierzyć w to, że
są jeszcze na świecie miejsca, w których go nie
ma. Pracujemy online, uczymy się online, przez
Internet łączymy się ze swoimi najbliższymi
i przyjaciółmi, a także robimy zakupy. Posiadamy smartwatche zintegrowane z telefonami
komórkowymi, a także inteligentne oświetlenie czy sprzęty domowe. Stawiamy na wygodę
i nowoczesność.
Kasa Stefczyka nie spoczywa na laurach, a jej
pracownicy dbają o to, by cały czas iść z duchem
czasu i tak udoskonalać funkcjonujący system,
by dbać o bezpieczeństwo i zadowolenie swoich Klientów. Niebagatelne znaczenie mają konsultacje z Klientami, którzy są cennym źródłem
wskazówek. Pracownicy chętnie odpowiadają
na pytania i podpowiadają, jak poradzić sobie
z ewentualnymi trudnościami. Klienci pytają
na przykład o sposób aktywowania nowej aplikacji mobilnej. Warto wiedzieć, że aplikacja
Kasa Stefczyka Online to nie kolejna wersja, ale
całkiem nowa aplikacja, którą trzeba pobrać ze
sklepu Google Play lub App Store. Do prawidłowego działania aplikacja wymaga smartfona lub
tabletu z systemem iOS 10.0 lub nowszym bądź
Android 5.1 lub nowszym.
Aplikacja Kasa Stefczyka Online jest przede
wszystkim łatwiejsza w obsłudze, a korzystanie
z niej będzie tym samym wygodniejsze i bardziej intuicyjne. Wśród nowych funkcji znajdziemy na przykład obsługę kart płatniczych,
która pozwala na aktywowanie i zastrzeganie
karty, a także zarządzanie płatnościami zbliżeniowymi i internetowymi. Nowa aplikacja
pozwoli także łatwiej zatwierdzać dyspozycje
za pomocą kodu PIN, a nie jak dotychczas za
pomocą jednorazowych haseł SMS. Zachowane
INFOLINIA 801 600 100

zostały także wszystkie dotychczasowe funkcjonalności, a ustawienia użytkowników pozostaną bez zmian i będą dostępne w nowej aplikacji. Klienci zatem bez problemów wykonają
przelew do zapisanych odbiorców zdefiniowanych, zalogują się z użyciem biometrii (Face
ID czy przez odcisk palca), a także zachowają
ustawienia zleceń stałych w niezmienionej formie. Kasa Stefczyka Online zyskała także nowy
wygląd. Nowoczesny, minimalistyczny design
zdecydowanie cieszy oko i ułatwia korzystanie
z poszczególnych funkcji.
Kasa Stefczyka stawia na zabezpieczenie
finansów swoich Klientów. Aplikacja mobilna
oraz system bankowości elektronicznej pozwalają w sposób prosty i bezpieczny monitorować
swoje finanse, wykonywać transakcje bezgotówkowe oraz korzystać z szerokiej oferty

usług, jakimi są lokaty czy indywidualnie dopasowane pożyczki. Zaawansowane hasła i nowoczesne szyfrowanie pozwalają na korzystanie
z systemu bez obawy o możliwe kradzieże czy
włamania na konto. Zarówno dotychczasowa
aplikacja, jak i system bankowości elektronicznej cieszyły się zainteresowaniem i zbierały
wśród użytkowników pochlebne opinie. Nie
pozostaje więc nic innego, jak mieć nadzieję,
że nowa aplikacja również zostanie doceniona
przez odbiorców i ułatwi im dbanie o swoje
finanse.
Więcej informacji, instrukcja użytkowania oraz opis sposobu aktywacji w znajdą
Państwo w Instrukcji Użytkownika Aplikacji Mobilnej dostępnej na stronie
https://zaloguj.kasastefczyka.pl.
Konto oznacza rachunek płatniczy.
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PORADNIKI

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST

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.

WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

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 74 lub 58 624 98 72
e-mail: prawnik@skef.pl
ODFiK w Gdyni czynny:
wtorek 12.00 – 14.00
środa 8.00 – 11.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

Radca prawny

Joanna Kobus-Michalewska

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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Nasi specjaliści czekają na Państwa telefony, e-maile codziennie od poniedziałku do
czwartku. Przedstawiamy dane kontaktowe
Ośrodków.
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Odkrywca witamin
Zaczęło się od tego, że kury karmione wyłącznie łuskanym ryżem ulegają paraliżowi, a inne pozostają zdrowe. Później zauważono podobne reakcje u ludzi.
Polski biochemik zbadał otręby ryżowe i odkrył nieznaną wcześniej substancję. Nazwał ją witaminą B1.

am termin „witamina” jest też pomysłem Kazimierza Funka. Złożył
łacińskie słowo „vita” (życie) z określeniem chemicznym „amina”,
czyli związku zawierającego grupę aminową. Mimo tak fundamentalnego odkrycia i wielu nominacji nie został uhonorowany Nagrodą Nobla.
Kazimierz Funk urodził się 23 lutego 1884 r. Był synem lekarza dermatologa. W 1900 r. ukończył gimnazjum w Warszawie, po czym wyjechał
do Szwajcarii. Studiował biologię w Genewie, następnie chemię w Bernie.
Tam w 1904 r., pod kierownictwem Stanisława Kostaneckiego, przeprowadził przewód doktorski, w którym opisał syntezę estrogenu. 20-letni
zaledwie doktor mógł teraz bez problemu ubiegać się o najlepsze posady.
W następnych latach pracował w Instytucie Pasteura w Paryżu, na Uniwersytecie Berlińskim i w Wielkiej Brytanii. W Berlinie udało mu się
wywnioskować, że poza znanymi już makroskładnikami BTW (białka,
tłuszcze, węglowodany) oraz składnikami mineralnymi w ludzkim
pokarmie kryje się coś dodatkowego. Był pewien, że jakaś substancja
w pożywieniu nie została jeszcze odkryta. Próbował zatem znaleźć
odpowiedź na to, co ukrywa się w ludzkim pożywieniu.
Po czterech latach w Niemczech Funk zatrudnił się w londyńskim
Instytucie Medycyny Zapobiegawczej Listera. Na indonezyjskiej wyspie
Jawa trwały w tym czasie poszukiwania przyczyn groźnej choroby tropikalnej beri-beri. Większość ówczesnych naukowców o pojawienie
się choroby obwiniała posiłek dla indonezyjskich pacjentów, którym
był oczyszczony ryż. Kazimierz Funk w 1911 r. wyodrębnił z otrębów
ryżowych zupełnie nieznaną nikomu wcześniej substancję. Był to
związek chemiczny, który zawierał w sobie azot. Okazało się, że
związek ten ma znaczący wpływ na życie każdego człowieka. Wówczas Kazimierz Funk postanowił, że nazwie ów związek „witaminą”.
W upublicznieniu odkrycia pomógł mu Ludwik Rajchman, który zaproponował Funkowi napisanie publikacji przeglądowej, a nie pracy eksperymentalnej. Według ówczesnych przepisów praca przeglądowa nie
wymagała zgody na publikację zwierzchników Funka, którzy sprzeciwiali się zastosowaniu nowego pojęcia „witamina”. Artykuł ukazał
się w „The Journal of State Medicine”, którego Rajchman był jednym
z redaktorów. W artykule tym młody naukowiec postulował łączenie
zdrowej diety i aktywności fizycznej. Zaznaczył przy tym, że połączenie takie ma ważny wpływ jednocześnie na kondycję psychiczną
i fizyczną każdego człowieka. Można więc uznać, że Kazimierz Funk
zapoczątkował modę na bycie fit. Funk swoje odkrycia naukowe przeniósł do praktyki medycznej. Zajmował się leczeniem chorych na awitaminozy. Przewidywał, że brak witamin może powodować choroby
takie jak krzywica czy szkorbut.
W czasie I wojny światowej przeniósł się do Stanów Zjednoczonych,
gdzie kontynuował badania nad wykorzystaniem witamin. Otrzymał
propozycję pracy w Laboratorium Badawczym Harrimana w Nowym
Jorku. Niestety jego zarobki pozostawiały wiele do życzenia. Zmienił
więc pracę i zatrudnił się w firmie chemicznej Calco, a później przeniósł się do koncernu farmaceutycznego Metz and Company. Tam pracował nad zmodyfikowaniem i udoskonaleniem leku zwalczającego
syfilis. Przyczynił się do produkcji witaminy z wątroby dorsza, a także
syntetycznej adrenaliny. Nadal jednak zarabiał niewiele. Kazimierza
Funka interesowało wyłącznie, aby ułatwić lekarzom ratowanie życia
ludzkiego. To była jego prawdziwa misja życiowa. W 1920 r. otrzymał
obywatelstwo USA.
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Kazimierz Funk, odkrywca witamin

W 1923 r. wrócił do Polski, gdzie do 1928 r. kierował oddziałem biochemii
w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie. Pracował tam m.in.
nad wyizolowaniem insuliny. Na zakup urządzenia do jej produkcji
wyłożył pieniądze z własnej kieszeni. Niedługo potem Polska stała się
trzecim producentem hormonu insuliny na całym świecie (po Danii
i Wielkiej Brytanii). W Warszawie Funk badał także wpływ witaminy B1
na przemianę węglowodanową i zajmował się badaniem kwasu nikotynowego. W 1928 r. wyjechał do Paryża, gdzie prowadził badania nad
hormonami. Tam zajmował się analizami hormonów męskich i żeńskich,
a także istotą prawidłowego i zbilansowanego odżywiania. Udało mu się
wyodrębnić witaminę B3, która wpływała kojąco na układ nerwowy, oraz
B12, która była skuteczna na anemię. Po wybuchu II wojny światowej
wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostał do końca życia.
W ostatnim okresie życia Funk zajmował się badaniem przyczyn raka.
Nasz rodak był aż czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla,
jednak nie udało mu się zdobyć ani jednej statuetki. Naukowe wyróżnienie za wyodrębnienie witaminy otrzymali w zamian holenderski
lekarz Christiaan Eijkman oraz brytyjski biochemik Frederick Hopkins.
Funk napisał kilkaset prac naukowych. Zmarł w Albany (USA) w wieku
83 lat.
MACIEJ BOGDANOWICZ
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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8 marca 1878 – urodził się w Stanisławowie Jan Szczepkowski, rzeźbiarz (przedstawiciel nurtu art
déco) i malarz, w latach 1925–1939
dyrektor Miejskiej Szkoły Sztuk
Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Naukę rozpoczął w 1892 w Szkole
Przemysłu Drzewnego w Zakopanem.
W latach 1896–1900 studiował w krakowskiej ASP, gdzie uczył się pod
kierunkiem Alfreda Dauna, Konstantego Laszczki i Jacka Malczewskiego.
W 1904 wyjechał na stypendium do
Paryża. Tam zetknął się z twórczością
Auguste’a Rodina i Emile’a-Antoine’a
Bourdelle’a. Był członkiem Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”
i ugrupowania plastycznego „Rytm”,
nawiązującego do tradycji sztuki ludowej. Na jego manierę rzeźbiarską
wpłynęło zainteresowanie folklorem
Podhala. Jego prace wykazują tendencję do geometryzacji. W pierwszym
okresie twórczości tworzył rzeźby nawiązujące tematycznie do Młodej Polski, np. przedstawienia prac rolniczych
na fasadzie Domu Towarzystwa Rolniczego w Krakowie. Od połowy lat 20.
skupił się na rzeźbie architektonicznej: powstały płaskorzeźby dekorujące fasadę Banku Gospodarki Krajowej
w Warszawie i elewacje budynku Sejmu
(1927–1928) oraz niezachowany fryz
Teatru Ateneum z 1929. Styl Szczepkowskiego cieszył się uznaniem także
za granicą. Wystawiona przez artystę
na Międzynarodowej Wystawie Sztuki
Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 Kapliczka Bożego Narodzenia została nagrodzona Grand Prix. Sam Szczepkowski
został wówczas wyróżniony przez rząd
francuski Legią Honorową. Artysta
zmarł 17 lutego 1964 w Milanówku. Od
1978 istnieje tam muzeum jego imienia.
Źródło: muzhp.pl/ML
Na zdjęciu: płaskorzeźba „Sport/ Przysposobienie obronne” Jana Szczepkowskiego w gmachu Sejmu RP
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20 marca 1942 – na murach Warszawy pojawił się znak Polski
Walczącej, symbol nadziei na
odzyskanie niepodległości przez
Polskę okupowaną przez nazistowskie Niemcy. Podczas II wojny
światowej obok działań zbrojnych
trwała także walka propagandowa,
mająca na celu zastraszenie lub ośmieszenie przeciwnika oraz podtrzymanie na duchu mieszkańców podbitych
przez Niemców ziem. Bardzo popularną formą takiej walki było malowanie
na murach rozmaitych napisów i znaków. W zachodniej Europie pojawiały
się m.in. skróty WC (inicjały Winstona Churchilla) oraz RAF (Royal Air
Force – Królewskie Siły Powietrzne,
czyli brytyjskie lotnictwo wojskowe).
W okupowanej Polsce zajmowała się
tym Organizacja Małego Sabotażu
„Wawer”. Najsłynniejszym znakiem
malowanym na murach polskich miast
był znak Polski Walczącej, składający się z dwóch liter: górnej P i dolnej
W w kształcie kotwicy. Znak ten został
wybrany z 27 propozycji zgłoszonych
na konspiracyjny konkurs ogłoszony
przez Biuro Informacji i Propagandy
KG AK. Jednym z inicjatorów tego
konkursu był Czesław Michalski. Autorką (współtwórczynią) „Kotwicy”
była najprawdopodobniej instruktorka harcerska Anna Smoleńska, ps.
„Hania”, studentka historii sztuki na
tajnym Uniwersytecie Warszawskim.
Pierwszy raz znak został namalowany
20 marca 1942 Najbardziej znaną akcją
związaną z tym symbolem było namalowanie go przez Jana Bytnara „Rudego” na pomniku Lotnika na placu Unii
Lubelskiej. Znaki Polski Walczącej
widniejące na murach dodawały otuchy Polakom w mrocznych chwilach
hitlerowskiej okupacji, dawały im nadzieję na odzyskanie niepodległości.
Źródło: muzhp.pl/BW/ wikipedia.org
Na zdjęciu: znak Polski Walczącej na
Kopcu Powstania Warszawskiego
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Kalendarium – marzec

30 marca 1945 – zamordowana
została przez UB Janina Przysiężniak, ps. „Jaga”, łączniczka i sanitariuszka AK. Miała tylko 23 lata,
była żoną Franciszka Przysiężniaka,
dowódcy antyniemieckiej partyzantki Narodowej Organizacji Wojskowej.
Aresztowana w nocy z 29 na 30 marca
1945 przez UB, mimo że była w siódmym miesiącu ciąży. Po całonocnym
przesłuchaniu i torturach, została
pozornie zwolniona i odwieziona do
rodzinnej wsi Kuryłówka. Kiedy szła
w stronę domu funkcjonariusz UB
Andrzej Machaj wystrzelił w jej plecy serię z pistoletu maszynowego. Komunistyczni kaci zostawili ciężarną
kobietę w agonii i odjechali. Wkrótce
na miejsce zbrodni przybyli partyzanci. Przed śmiercią „Jaga” zdołała
opowiedzieć, co się stało. Nie udało
się uratować ani jej, ani nienarodzonego dziecka. „Mama (Janina z Feldmanów ps. „Leszczyna”) była świadkiem umierania Janki w strasznych
męczarniach, próbowała coś jeszcze
mojej mamie powiedzieć, ale już nie
dała rady. […] Jaga miała przestrzelone dwa płuca, z uszkodzonych tętnic
buchała krew” – relacja Anny Ordyczyńskiej. W Poniedziałek Wielkanocny (2 IV 1945) odbył się pogrzeb,
który był wielką manifestacją. Przybyli partyzanci z wielu oddziałów,
umundurowani, uzbrojeni, przygotowani na najgorsze. Nieśli trumnę całą
drogę, zrobili szpaler przed wejściem
do kościoła, przy grobie zmarłej oddali salwy honorowe. Pochowano ją
na cmentarzu w Tarnawcu (obecnie
część wsi Kuryłówka Polski Koniec).
Odpowiedzialny za mord został zastrzelony latem 1945 podczas ataku
żołnierzy podziemia na posterunek
Milicji Obywatelskiej w Kamieniu.
27 sierpnia 2021 rzeźba „Jagi” została
umieszczona na pomniku Żołnierzy
Wyklętych w Mielcu.
Źródło: wikipedia/ www.britishpoles.uk
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Największa armia
podziemna świata
Spośród podziemnych armii, które rzuciły wyzwanie nazistowskim Niemcom, polska Armia Krajowa należała do największych.
I spośród tych największych tylko ona, w odróżnieniu od sowieckiej
i jugosłowiańskiej, walczyła o prawdziwą wolność i demokrację.

K

oło Lichfield, nieco ponad dwie godziny drogi od Londynu, znajduje się National Memorial Arboretum – rozległe miejsce pamięci
odwiedzane co roku przez tysiące zwiedzających. Brytyjczycy oddają
tam hołd żołnierzom i cywilom poległym m.in. podczas dwóch wojen
światowych. Wśród pomników rozsianych w otoczeniu drzew jest też
jeden poświęcony Polakom – z charakterystycznym orłem na szczycie.
Brązowe figury żołnierza piechoty, marynarza i lotnika symbolizują
różne formacje Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, które u boku aliantów walczyły o uwolnienie Europy od morderczej tyranii nazistowskich
Niemiec. Czwarta postać, kobieta ubrana po cywilnemu, z pozoru nie
pasuje do pozostałych. A jednak i ona jest żołnierzem – kurierką słynnej Armii Krajowej, której osiemdziesięciolecie obchodzimy.
EUROPEJSKI FENOMEN
Dwa totalitarne państwa uderzyły na Polskę we wrześniu 1939 r. Najpierw hitlerowskie Niemcy, a kilkanaście dni później Związek Sowiecki. Wojsko Polskie było bez szans w starciu z tak potężnymi agresorami.
Nigdy jednak nie skapitulowało i nim ustały ostatnie regularne walki,
we Francji działał już emigracyjny rząd generała Władysława Sikorskiego. Premier został też wkrótce Naczelnym Wodzem i stanął na czele
armii odbudowywanej u boku zachodnich sojuszników. Pełnoprawną
częścią tych sił zbrojnych – a według Sikorskiego nawet „główną częścią” – było wojsko organizowane w konspiracji w okupowanym kraju.
Tworzono je już od 1939 r., ale powszechnie znane jest dziś pod nazwą
nadaną mu 14 lutego 1942 r. – jako Armia Krajowa.
Już ta nazwa pokazywała wyraźnie: nie chodziło o zbrojną przybudówkę tej czy innej partii politycznej, jak to było chociażby w przypadku komunistycznej partyzantki jugosłowiańskiej.
AK miała być armią ogólnonarodową, podporządkowaną rozkazom
władz zwierzchnich na uchodźstwie – legalnemu rządowi Rzeczypospolitej, który po klęsce Francji przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Generał
Stefan Rowecki, pierwszy dowódca AK, świadomie ograniczał się do
ogólnikowych deklaracji, że odrodzona Polska będzie „krajem demokracji”, w którym „zrealizuje się ideał sprawiedliwości społecznej”. O kształcie państwa mieli zdecydować już po wyzwoleniu sami obywatele.
Z taką armią – niesłużącą „żadnym osobom ani grupom politycznym” – identyfikowała się ogromna większość społeczeństwa. W AK
znaleźli miejsce przedstawiciele wszystkich warstw społecznych i ludzie o przeróżnych poglądach politycznych: socjaliści, ludowcy, dawni
stronnicy marszałka Józefa Piłsudskiego, chadecy, duża część narodowców. W Armii Krajowej służyli także Żydzi: od szeregowych po oficerów, takich jak choćby wielokrotnie odznaczany Stanisław Aronson.
Mimo terroru okupacyjnego szeregi podziemnego wojska szybko rosły. Latem 1944 r. AK liczyła ok. 380 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy.
Byli w tym gronie partyzanci, którzy rodzinne domy zamienili na leśne
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kryjówki. Byli i zawodowi konspiratorzy, ukrywający się w miastach pod
przybranymi nazwiskami, ale też ludzie prowadzący podwójne życie: na
co dzień chodzący do pracy, lecz w każdej chwili gotowi wypełnić rozkazy swych dowódców. Wielu z nich, w tym odważne kobiety i rzesze patriotycznej młodzieży, stanęło do walki w sierpniu 1944 r. – i przez 63 dni
toczyło nierówny bój z Niemcami w powstaniu warszawskim.
Przygotowanie powstania przeciwko okupantowi było fundamentalnym zadaniem Armii Krajowej. Już wcześniej jednak polskie podziemie
na dużą skalę prowadziło dywersję i sabotaż. Odbijano więźniów z rąk
gestapo, wykonywano wyroki śmierci na zdrajcach i kolaborantach,
likwidowano szczególnie gorliwych funkcjonariuszy niemieckiego aparatu terroru. Spektakularne sukcesy odnosił wywiad AK – to dzięki jego
dokonaniom udało się opóźnić prace nad niemieckimi pociskami V1
i rakietami V2. W tym samym czasie łącznicy podziemia docierali na
Zachód z raportami o terrorze okupacyjnym, w tym o zagładzie Żydów.
Wszystko to było tylko częścią Polskiego Państwa Podziemnego, które
prócz armii miało też własne sądownictwo, system opieki społecznej
czy tajnego nauczania.
Wielu akowców i wspierających ich rodaków zapłaciło za swą służbę
Ojczyźnie najwyższą cenę. Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy AK poległo
lub zostało zamordowanych w czasie wojny. Ci, którzy doczekali pokoWWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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ju w Europie, nie mogli jednak poczuć się bezpiecznie. Miejsce gestapo
zajęły bowiem sowieckie NKWD i rodzima komunistyczna bezpieka.

Z okazji 80. rocznicy przemianowania
Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową
w Instytucie Pamięci Narodowej odbyła się
konferencja prasowa z udziałem prezesa
IPN dr. Karola Nawrockiego, w czasie której
zostały zaprezentowane przedsięwzięcia
przygotowane przez Instytut upamiętniające największą podziemną armię Europy.
Najważniejszym przedsięwzięciem jest przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej
wystawa dotycząca najistotniejszych faktów
związanych z polskim podziemiem, prezentowana w całym kraju przez cały rok. O szczegółach związanych z prezentacją wystawy
opowiedział Adam Hlebowicz, dyrektor Biura
Edukacji Narodowej:
– Tym elementem, którym chcemy edukować,
którym chcemy zachęcać, żeby poznać to
niezwykłe dziedzictwo, jest wystawa „Armia
Krajowa”, którą pan prezes Karol Nawrocki
otworzył uroczyście na placu Szczepańskim
w Krakowie 14 lutego 2022 r. Chciałem zwrócić uwagę na jedną tablicę, która pokazuje
fenomen. Od wolnej Rzeczypospolitej, od
pierwszych dni walk, kiedy opór nie ustaje,
powstaje Służba Zwycięstwu Polsce, przekształcenie w ZWZ, wreszcie – Armia Krajowa (…). Ale to nie koniec. Potem mamy
Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj i wreszcie
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Możemy
śmiało powiedzieć o pokoleniu Armii Krajowej. O pokoleniu, które wykracza poza jedno
pokolenie.
Wystawa ma być prezentowana w całej Polsce do lutego 2023 r. W Warszawie zostanie
otwarta 1 sierpnia 2022 r.
„80/80. Bohaterowie Armii Krajowej” – to
tytuł projektu Oddziału IPN w Krakowie. Jest
to cykl infografik prezentujących wybranych
80 Bohaterów Armii Krajowej. Jego celem
jest prezentacja zróżnicowania polskiego
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KAROL NAWROCKI
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Źródło: ipn.gov.pl

FOT. MIKOŁAJ BUJAK (IPN)

SPÓŹNIONY HOŁD
Późną wiosną i latem 1945 r. świat celebrował zwycięstwo nad III Rzeszą. Bohaterowie wojenni zwycięskiej koalicji antyhitlerowskiej mieli
swoje dni chwały.
Nieprzebrane tłumy nowojorczyków wyległy na ulice w pochmurny
wtorek 19 czerwca 1945 r., gdy w mieście zjawił się Dwight Eisenhower.
Amerykański generał, który kierował operacją desantową w Normandii, a później poprowadził zachodnich aliantów do triumfu nad Rzeszą,
mógł się czuć spełniony, widząc wiwatujących na jego cześć rodaków.
Na fali utrzymującej się popularności dwukrotnie, w 1952 i 1956 r., został potem wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Polityczny kapitał na zasługach wojennych zbił też Charles de Gaulle.
Ambitny generał, który uratował honor Francji podczas II wojny światowej, po wyzwoleniu kraju dwukrotnie stał na czele rządu, a później
zapisał się w historii jako silny prezydent V Republiki.
W totalitarnym państwie sowieckim marszałek Gieorgij Żukow nie
mógł, rzecz jasna, wyjść z cienia Józefa Stalina. Nawet jednak Żukow
miał swój wielki dzień, gdy 24 czerwca 1945 r. przyjmował w Moskwie
wielką paradę zwycięstwa na placu Czerwonym.
Zaledwie trzy dni wcześniej w tym samym mieście generał Leopold
Okulicki – ostatni dowódca Armii Krajowej – został skazany na karę

10 lat więzienia w pokazowym procesie politycznym, który był jawną
kpiną z wymiaru sprawiedliwości. Okulicki nigdy nie odzyskał wolności. Zmarł półtora roku później w sowieckim więzieniu. Jego poprzednik, generał Tadeusz Bór-Komorowski, wybrał trudny los emigranta
w Wielkiej Brytanii. Na życie zarabiał m.in. jako tapicer i złotnik.
Akowców, którzy pozostali w Polsce, zamiast zaszczytów czekały
represje: wyniszczające śledztwa, tortury, wyroki śmierci lub długoletniego więzienia. Nowa totalitarna władza słusznie obawiała się tych,
którzy od kilku lat wytrwale bili się o wolną Ojczyznę. W efekcie ludzie, którzy w suwerennym państwie odbieraliby ordery i obejmowali
odpowiedzialne funkcje, w kraju kontrolowanym przez Stalina znaleźli
się na marginesie społeczeństwa. Komunistyczna propaganda przedstawiała ich jako „zaplutych karłów reakcji” i niemieckich kolaborantów – zarzut szczególnie bolesny dla ludzi, którzy z narażeniem życia
przeciwstawiali się III Rzeszy.
Aż do roku 1989 Armia Krajowa nie mogła liczyć na godne upamiętnienie. Dziś, w wolnej Polsce, nadrabiamy te zaległości. Instytut Pamięci Narodowej, którym mam zaszczyt kierować, nie ustaje w wysiłkach,
by oddać cześć dzielnym ludziom z AK i przypomnieć światu o ich
wkładzie w zwycięstwo nad Hitlerem.

Archiwalia z zasobu IPN dokumentujące czyn zbrojny Armii Krajowej, prezentowane
w Centralnym Przystanku Historia

podziemnego wojska. Wśród wybranych
postaci są te powszechnie znane, jak dowódcy
Armii Krajowej, jak i te, które nie zapisały
się w powszechnej społecznej świadomości
historycznej. Zaprezentujemy Bohaterów ze
wszystkich Okręgów Armii Krajowej. Przypominamy dowódców i szeregowych żołnierzy,
sztabowców, żołnierzy oddziałów dywersyjnych, oficerów wywiadu, kurierów, łączniczki

czy osoby zaangażowane w produkcję konspiracyjnej broni lub obsługujące komórki
przerzutów powietrznych.
W czasie konferencji w siedzibie Przystanku
Historia zaprezentowano również przygotowane przez Archiwum IPN wybrane archiwalia dokumentujące czyn zbrojny Armii
Krajowej.
Źródło: ipn.gov.pl
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Drogi Seniorze,
mamy dla Ciebie
PUBLICYSTYKA

50 zł!

Wystarczy zacząć przelewać emeryturę lub rentę

na konto osobiste w Kasie Stefczyka.
kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Aby otrzymać nagrodę, należy wziąć udział w promocji KASA DLA SENIORA IV, obowiązującej od 1.01.2022 roku
do odwołania. Szczegóły i regulamin promocji dostępne na www.kasastefczyka.pl/promocjasenior. Konto
oznacza
rachunek
płatniczy.
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„Imię Polski będzie na zawsze wymazane z prawa narodów”

Tajny zapis sprzed 225 lat był
wyrokiem dla Rzeczypospolitej.
Zagrożenia nie minęły
225 lat temu Rosja, Austria i Prusy podpisały w Petersburgu ostateczną
konwencję rozbiorową Rzeczypospolitej, dodając do niej tajny artykuł, w którym
zapisano, że „samo imię Polski będzie na zawsze wymazane z prawa narodów”.
I choć wbrew oczekiwaniom zaborców Naród przetrwał, ocaliwszy nie tylko
swoją polską tożsamość, ale i odbudowując po 123 latach niewoli własną
państwowość, ta groźba nieustająco – w innej już formie – wisi w powietrzu.

N

ie mamy łatwej sytuacji geopolitycznej.
Nasi sąsiedzi zawsze mieli spore apetyty na zagrabienie naszego kraju. 26 stycznia
1797 roku podpisali dokument, na mocy którego duże europejskie państwo wymazano
z map Europy. W tej samej Europie królowały
wówczas hasła wolności, równości i braterstwa. Nie przeszkadzało to jednak nikomu
na wprowadzanie nowego politycznego
ładu, którego celem było zniszczenie Polski
raz na zawsze. Przyczyniła się do tego caryca
Katarzyna II, ale także wewnętrzne nastroje
w kraju. Gdyby nie upadek zasad moralnych,
osłabienie odpowiedzialności obywatelskiej
i panosząca się zgnilizna obyczajów, a także
flirt części ówczesnych elit z zagranicznymi
dworami, może zaborcy nie rzuciliby się na
Polskę jak na łatwy łup.
Trzeba było aż 123 lat, kilku dramatycznych
prób i zrywów niepodległościowych, by odzyskać niepodległość. Najcenniejsze jest jednak to,
że te próby podejmowano z żywą wiarą w odzyskanie wolności, choć zarówno za tę wiarę, jak
i za pielęgnowanie polskości groziła śmierć.
„Lecz nie ten jest bohaterem, co pewien dobrego skutku zaczyna walkę, ale ten, co nie myśląc
o rezultacie, tylko z wiarą w świętość sprawy
idzie krew lać za nią, choćby wiedział, że to ofiara bezowocna!” – pisała Maria Rodziewiczówna
w „Pożarach i zgliszczach”. Ofiara przyniosła
swój owoc, choć dopiero w roku 1918.
Polska wróciła na mapę świata dzięki bohaterstwu Polaków, gotowych przelać krew
za wolność, narodową tożsamość kulturową, niepodległość i suwerenność. Czy po 225
latach mamy jeszcze w pamięci ten trud lub
choćby świadomość tego, co zostało nam
zapisane w trudnych i walecznych dziejach
narodu?
Historia zatacza koło i po raz kolejny uczy, że
„wolność nie jest dana raz na zawsze”. Są nowe
INFOLINIA 801 600 100

Kołacz królewski – alegoria rozbioru Polski, miedzioryt wykonany na podstawie rysunku,
autor: Nicolas Noël Le Mire

zagrożenia, oparte w istocie na tych samych
dążeniach. Rosja znów ma mocarstwowe zapędy i wzmaga swoje działania militarne. Niemcy udają, że nie widzą zagrożenia, a w obliczu
niebezpieczeństwa wojny twierdzą że należy
dogadać się z Putinem, ponieważ sankcje uderzyłyby w nich samych. Analogii jest mnóstwo.
Dziesiątki lat rewolucji kulturowej przygotowały doskonały grunt do mentalnego i gospodarczego podboju kolejnych krajów. Wojna hybrydowa trwa od lat, a część polskich elit tak
dalece nie rozumie stanu zagrożenia, że pę-

dząc za własnym interesem, szuka poparcia
na „zagranicznych dworach”. Może refleksja
historyczna nad takimi rocznicami otworzy
komuś oczy? Zbyt wiele krwi przelano w walce o Niepodległą, by można ją było dziś tak
łatwo stracić. Wspólnota narodowa ma swoje
polskie obowiązki. A zagrożenie, choć przybrało nowe formy, nie minęło…
MARZENA NYKIEL
redaktor naczelna wPolityce.pl, publicystka „Sieci”
Źródło: wPolityce.pl
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Starcie cywilizacji wewnątrz
świata zachodniego, czyli
o perspektywach przetrwania
cywilizacyjnej hybrydy
W swej klasycznej już pracy z 1996 roku „Clash of Civilization”
Samuel Huntington pisał, że po zakończeniu zimnej wojny świat
zdominują inne konflikty, mające podłożone cywilizacyjne.
Kiedy pięć lat później doszło do zamachu na World Trade Center,
większość komentatorów, powołujących się na wspomnianą
książkę, twierdziła, że najbliższym takim starciem będzie
konfrontacja między Zachodem a islamem.

W

tej samej pracy autor stawiał tezę, że
niemożliwe jest na dłuższą metę istnienie państw hybrydowych, czyli takich, które
wewnętrznie rozdarte są między dwoma
cywilizacjami. Uważał, że muszą one albo
rozpaść się na dwie części, albo opowiedzieć
po stronie jednej z cywilizacji. Jako przykłady
podawał Ukrainę, podzieloną na proeuropejski zachód i prorosyjski wschód, oraz Turcję,
rozdartą pomiędzy zsekularyzowanymi, zwesternizowanymi elitami wielkomiejskimi a religijną większością zamieszkującą prowincję.
Od tamtej pory minęło ćwierć wieku i w obu
krajach dokonał się taki wybór. Państwo ukraińskie wybrało orientację zachodnią, choć doszło
zarazem do aneksji jego wschodnich terytoriów i oderwania Krymu oraz Donbasu. Turcja
z kolei pod przywództwem Recepa Erdogana
porzuciła kemalistyczny model świeckiego państwa wzorowany na rozwiązaniach zachodnich

i zwróciła się w stronę islamskiej tradycji
politycznej.

HYBRYDOWA CYWILIZACJA
Huntington nie przewidział jednak sytuacji,
w której ów hybrydowy spór dotyczyć będzie
nie konkretnych państw, lecz cywilizacji. Dziś
bowiem „zderzenie cywilizacji” dokonuje się
wewnątrz samej cywilizacji zachodniej, zaś jego
przejawem są kolejne „wojny kulturowe”.
Wszystkie cywilizacje w dziejach świata, jak
zauważali tacy badacze jak Danilewski, Koneczny,
Toynbee czy Huntington, zbudowane były na
fundamencie określonej religii. Obecnie jednak
w obrębie samego Zachodu po raz pierwszy w historii tworzona jest cywilizacja oparta nie na
religii, lecz na jej przezwyciężeniu. Początki tego
procesu sięgają okresu oświecenia, jednak dopiero
w naszych czasach proces ten nabrał niebywałego
rozmachu i przyspieszenia.

Nie jest to podział, który da się wytyczyć geograficznie, choć przewaga pewnych tendencji
jest bardziej widoczna w określonych częściach
Europy czy konkretnych stanach USA. To podział, który przebiega przez kraje, regiony, rodziny, a nawet wnętrza pojedynczych osób, które
same czują się rozdarte między dwoma różnymi
światami.

DWIE ANTROPOLOGIE POLITYCZNE
Na czym polegają różnice między dwoma propozycjami cywilizacyjnymi wewnątrz świata
zachodniego? Nie da się ich sprowadzić ani do
podziałów czysto politycznych, ani do prostego
rozgraniczenia między wierzącymi a niewierzącymi. Istnieje bowiem wiele osób niereligijnych,
które kierują się w swym życiu wartościami wyrosłymi na gruncie tradycji chrześcijańskiej,
a z drugiej strony są ludzie, deklarujący się jako
chrześcijanie, którzy w praktyce opowiadają

Wszystkie cywilizacje w dziejach świata zbudowane
były na fundamencie określonej religii. Obecnie jednak
w obrębie samego Zachodu po raz pierwszy
w historii tworzona jest cywilizacja oparta nie na religii,
lecz na jej przezwyciężeniu.
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się za wartościami sprzecznymi z ich tradycją
religijną.
Zasadnicza różnica wynika z przyjęcia odmiennej antropologii, a więc innej koncepcji
człowieka. Niezwykle cenną diagnozę postawił
w tym kontekście profesor Michał Gierycz, pisząc o różnicy między antropologią ograniczoną
a nieograniczoną.
Antropologia ograniczona uznaje, że człowiek
jest ze swojej natury ograniczony, np. prawdą
obiektywną, wartościami uniwersalnymi czy prawem naturalnym, w związku z czym nie może przekroczyć swojej przyrodzonej „conditio humana”.
Antropologia nieograniczona nie uznaje natomiast żadnych barier: człowiek jawi się jako
autokreator, który może dowolnie kształtować
samego siebie. Wiąże się z tym ideologia emancypacji, która wzywa do wyzwalania człowieka
z kolejnych ograniczeń: obyczajowych, kulturowych, religijnych, rodzinnych, a nawet płciowych, gdy może on dowolnie zmieniać i wybierać własną płeć. Ideałem takiej istoty wydaje się
„Homo Deus”, by posłużyć się tytułem modnej
dziś książki Yuvala Noaha Harariego.

PRAWA MORALNE: ODKRYWANE
CZY TWORZONE?
Różnice między tymi dwoma stanowiskami widać wyraźnie na przykładzie stosunku do prawd
moralnych. Antropologia ograniczona mówi,
że prawo moralne musi odwoływać się do powszechnie uznanych wartości uniwersalnych,
INFOLINIA 801 600 100

które wynikają z natury ludzkiego bytu, a więc
są wpisane w serce każdego człowieka. Jest to
oczywiście zgodne z objawieniem chrześcijańskim, ale nie tylko. Do tej samej kategorii zaliczyć
można filozofów starożytnej Grecji na czele z Sokratesem, Platonem czy Arystotelesem, jak też
autorów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
z 1948 roku.
Z drugiej strony przedstawiciele antropologii
nieograniczonej głoszą, że to człowiek jest ostatecznym prawodawcą, który nie tyle odkrywa
wartości, ile sam je stwarza. One z kolei podlegają
ewolucji wraz z rozwojem ludzkości i w związku
z tym muszą być dostosowywane do dokonujących
się zmian. Do tej właśnie tradycji, sięgającej czasów
filozofów oświecenia na czele z Rousseau i Condorcetem, zaliczyć można również twórców Karty
Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 roku.

KONSEKWENCJE BŁĘDU
ANTROPOLOGICZNEGO
Czy przedstawiciele tych dwóch antropologii
są w stanie współegzystować ze sobą pokojowo
w ramach jednej cywilizacji? Teoretycznie można
przyjąć takie założenie. Praktyka wygląda jednak
inaczej – w przeciwnym wypadku nie byłoby
wspomnianych już „wojen kulturowych”, które
rozpętują zwolennicy nieustannej emancypacji.
To oni, pełni misyjnego żaru, dążą do zmiany obowiązujących praw, norm i zasad oraz narzucania
ich całym społeczeństwom, oczywiście w zgodzie
z założeniami antropologii nieograniczonej.

Część krytyków porównuje ich do komunistów
próbujących narzucić światu swoje porządki.
Rodzi się jednak pytanie: jeśli komunistów, to
z którego okresu? Czy żarliwych bolszewików
z doby rewolucji, których Andriej Błok w swym
poemacie „Dwunastu” porównywał do apostołów ogarniętych nowym mesjanizmem, czy też
skostniałych aparatczyków z breżniewowskich
czasów zastoju, którzy nie wierzyli już w żadne
zasady zrytualizowanej ideologii? Odpowiedź
nasuwa się sama. Należy więc przygotować się
na długą konfrontację.
Jan Paweł II w encyklice „Centessimus annus”
pisał, że ustrój komunistyczny upadł, ponieważ
opierał się na fałszywej antropologii, a więc
z gruntu fałszywej koncepcji człowieka, która
przeciwna była ludzkiej naturze. Ten system nosił
więc w sobie wszczepiony od samego początku
gen autodestrukcji. By się o tym przekonać, potrzeba było jednak siedemdziesięciu lat i stu
milionów ofiar.
Można przez całe lata mówić: „tym gorzej
dla faktów”, ale pewnego dnia życie upomni się
o swoje prawa. Wtedy ujawni się całe bankructwo
tej uzurpacji. Szkoda tylko ludzi.
GRZEGORZ GÓRNY
reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent
filmowy i telewizyjny, publicysta tygodnika „Sieci”
i portalu wPolityce.pl
Źródło: wPolityce.pl
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Oferta promocyjna

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

Waldemar Kotowski

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

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
tel. 58 624 98 72; 12 684 35 83;
22 848 08 46; 83 411 10 47
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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 2021 r. dla naszych Klientów
sporządziliśmy 356 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.

AKTUALNOŚCI

Brawurowa i nieostrożna jazda będzie znacznie droższa

Nowy taryfikator mandatów

BRAWURA NA CELOWNIKU
Dla wielu kierowców mandaty za wykroczenia drogowe przestały być
dotkliwe. Nieodpowiedzialni właściciele czterech kółek z premedytacją
łamali przepisy, a wysokość mandatu była niewspółmiernie niska
w stosunku do wszystkich kosztów ponoszonych w związku
z użytkowaniem samochodu. Sytuacja ta wraz z ogromną liczbą
wypadków drogowych skłoniła ustawodawców do zdecydowanych
zmian w przepisach drogowych.
Od początku roku znacząco wyższe mandaty grożą tym
kierowcom, którzy nie zważają na ograniczenia prędkości. Im
większe przekroczenie, tym większy wymiar kary. Jazda z szybkością
o 11–15 km/h ponad dopuszczalny limit będzie teraz każdorazowo
skutkować 100-złotowym mandatem (wcześniej był to pułap
50–100 zł). Stawki rosną o 100 zł za każde kolejne nadmiarowe 5 km/h,
aż do 30 km/h powyżej obowiązującego ograniczenia. Jazda
z prędkością wyższą o ponad 30 km/h niż pozwalają przepisy, to już
jednak nie 500 zł, lecz 800 zł. Za przekroczenie o ponad 40 km/h
trzeba będzie zapłacić 1000 zł; przy nadmiarowych 50 km/h mandat
wyniesie 1500 zł, przy 60 km/h – 2000 zł, a za przekroczenie prędkości
o ponad 70 km/h będzie to już 2500 zł.
Znacznie kosztowniejsze będzie także korzystanie z telefonu
w trakcie jazdy – zamiast 200 zł mandat wyniesie teraz 500 zł.
Spowodowanie kolizji to z kolei minimum 1000 zł, zamiast
poprzednich 220–500 zł. Za postój w miejscu przeznaczonym dla osób
z niepełnosprawnościami – 1200 zł. Z surowszymi karami muszą liczyć
się także kierowcy łamiący przepisy w stosunku do przechodniów.
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – na przejściu, na chodniku lub
na placu, po którym dozwolony jest ruch pieszych – grozi mandatem
w wysokości 1500 zł. Tyle samo zapłacą kierowcy przyłapani na
wyprzedzaniu innego pojazdu na przejściu dla pieszych lub omijaniu
pojazdu, który zatrzymał się przed „zebrą”, by ustąpić pierwszeństwa
pieszym.
Aż 2000 zł grozi z kolei tym, którzy wjeżdżają na przejazd kolejowy
po włączeniu sygnalizacji ostrzegawczej lub w trakcie opuszczania
szlabanów. W tym wypadku identyczną karę przewidziano dla zbyt
odważnych pieszych, którzy zdecydują się wkroczyć na przejście,
omijając szlabany lub ignorując czerwone światło.
WŚRÓD UBEZPIECZEŃ OC NAJDROŻSZY JEST JEGO BRAK
To zresztą nie koniec zmian dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia
OC. Nowy taryfikator mandatów przynosi bowiem także podwyżki za
brak ważnej umowy ubezpieczenia. Za niedopatrzenie w tym zakresie
kierowcy mogą zapłacić nawet 420 zł więcej. Wzrost jest znaczący, choć
proporcjonalnie mniejszy niż przy innych wykroczeniach.
– Ważną umowę ubezpieczenia OC większość kierowców traktuje
jako sprawę tak oczywistą, że nawet nie mają świadomości, czym
grozi jej brak – a kary nakładane przez UFG były i są wysokie. Koszt
zaniedbania w tym zakresie to według nowych stawek nawet 6020 zł
30 C ZAS STEFC Z YK A
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Z początkiem roku wszedł w życie nowy taryfikator mandatów karnych. Za wiele
powszechnych, mniej lub bardziej poważnych wykroczeń, od stycznia trzeba zapłacić
więcej. Do ostrożniejszej i przepisowej jazdy motywować mają kierowców nie tylko
wyższe kwoty. Zmianie ulegną m.in. także zasady dotyczące punktów karnych, w tym –
ich usunięcia z konta kierowcy. Modyfikacje pojawią się także w kwestii ubezpieczenia
OC. Przedstawiamy podsumowanie nowych regulacji, o których powinien pamiętać
każdy kierowca.

dla posiadaczy samochodów osobowych, a już 9030 zł dla właścicieli
samochodów ciężarowych. Jeszcze gorsze konsekwencje finansowe
czekają oczywiście tych, którzy bez ważnej umowy spowodują kolizję
lub wypadek. W takim przypadku takie osoby będą zobowiązane do
zwrotu wypłaconego odszkodowania lub świadczenia, a często mogą
one sięgać dziesiątek i setek tysięcy złotych. Pilnujmy więc ważności
naszej umowy ubezpieczenia OC, ponieważ za ułamek wspomnianej
kwoty możemy nie tylko uniknąć poważnych nieprzyjemności, lecz
także zyskać szereg przydatnych usług dodatkowych – apeluje Marek
Dmytryk z Wiener.
Na przykład w Pakiecie AUTO od Wienera umowę ubezpieczenia
OC otrzymujemy z ubezpieczeniem Assistance podstawowym (w tym
z opcją pojazdu zastępczego na dwa dni), a dodatkowo można rozszerzyć
zakres posiadanej ochrony odpowiednio o AC i ubezpieczenie Auto
Assistance, które zagwarantuje usprawnienie pojazdu na miejscu
awarii lub wypadku albo holowanie auta do warsztatu w pobliżu
miejsca zamieszkania. W pełnym pakiecie dostępne jest dodatkowo
ubezpieczenie zdrowia i życia kierowcy oraz pasażerów, a także ochrona
wyposażenia samochodu, szyb i opon, bagażu i sprzętu przewożonego
w pojeździe. Pakiet AUTO w pełnym zakresie dostępny jest nie tylko
dla nowych samochodów, lecz także dla pojazdów nawet 20-letnich
(a w przypadku kontynuacji ubezpieczenia również starszych).
Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych firmy Wiener, których
dystrybutorem jest Asekuracja sp. z o.o., dostępna jest w placówkach
Stefczyk Finanse.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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W marcu jak w garncu...
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...mówi stare przysłowie. Dotyczy ono kaprysów klimatu, ale może również mieć zastosowanie
do nastrojów społecznych. Z jednej strony: wiosna, która wróży zakończenie kolejnej fali
infekcji wirusowych. Z drugiej: czy kolejne miesiące nie przyniosą zwrotów? Zawsze warto mieć
pewne wsparcie – telefonii komórkowej „w naszej Rodzinie” i Kasy Stefczyka.

S

zybka i niezawodna łączność z bliskimi
i znajomymi może być przydatna w każdej chwili. Dopytanie się o losy rodziny czy wezwanie ich na pomoc mogą okazać się bezcenne. Takie dogodne i tanie połączenia zapewnia
Nowy Pakiet Pełny dla Klientów. To 4000 minut rozmów, 4000 SMS-ów lub MMS-ów oraz
10 GB transmisji danych w Internecie. Wszystko za zaledwie 19 zł miesięcznie – dzięki sieci „w naszej Rodzinie” i e-bankowości Kasy
Stefczyka, ułatwiającej zasilanie konta abonenta. Wystarczy nabyć starter. Wszystkie
wymienione limity są ważne przez 30 dni. Po
zakończeniu pakietu niewykorzystane limity
usług przepadają, a więc opłaca się jak najszybciej korzystać z tej oferty.
Po wykorzystaniu usługi głosowej lub SMS/
MMS w danym okresie rozliczeniowym kolejne
połączenia lub SMS/MMS będą rozliczane zgodnie z cennikiem. Po przekroczeniu limitu na
usługę transmisji danych zostanie ograniczona
prędkość przesyłania danych do 32 kbit/s (górna
granica prędkości). W celu zwiększenia szybkości transmisji danych należy dokupić dodatkowy limit transmisji danych, który jest ważny
INFOLINIA 801 600 100

w bieżącym okresie ważności oferty Pakiet Pełny. Można też kupić doładowanie dodatkowego
limitu 500 MB transmisji danych w Internecie,
wybierając na klawiaturze telefonu *121*11*11#
(koszt 3,50 zł). Natomiast *121*11*12# (koszt
10 zł) wybieramy przy aktywacji dodatkowego
limitu 3 GB transmisji danych.
Pakiet Pełny dla Klientów można aktywować telefonicznie pod numerem naszego biura telefonicznej obsługi: 536 699 999, którego
pracownicy służą wszechstronną informacją
i pomocą w uruchomieniu funkcji. Pakiet Pełny jest pakietem cyklicznym. Odnawia się
sam, pod warunkiem posiadania środków
na koncie. Najwygodniejszym rozwiązaniem
kwestii płatności za usługi telefonii „w naszej
Rodzinie” jest zlecenie stałe w Kasie Stefczyka
na przelew kwoty będącej kosztem wybranego
pakietu na konto operatora. Usługę taką włącza się tylko raz – co miesiąc odnawia się sama
bez konieczności wpisywania kodu.
„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 sieci
„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 abonament, sprawdź, kiedy
kończy się umowa (zwykle jest zawierana na
2 lata), aby uniknąć finansowych konsekwencji zerwania umowy przed czasem.
Wszelką pomocą abonentom telefonii
„w naszej Rodzinie” służą pracownicy Biura
Obsługi Klienta tej sieci. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii: 536 699 999 (koszt
połączenia abonentów telefonii „w naszej Rodzinie” to 9 gr za minutę). Można też napisać
e-mail na adres: biuro@polskiesiecicyfrowe.pl.
Infolinia czynna jest w godz. 8.00–20.00 od
poniedziałku do piątku.
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„Myślę, decyduję, działam –
finanse dla najmłodszych”
W ostatnich miesiącach edukacja zmieniła swoje oblicze.
Zamknięcie szkół i nauka zdalna wymusiły poszukiwanie
nowych narzędzi edukacyjnych i stały się okazją do wykorzystania nieco mniej konwencjonalnych źródeł wiedzy.

W

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

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

PORADNIKI

finansowe abc

Emerytura bez podatku –

dla kogo?

Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zadzwonił Pan Zdzisław z pytaniem o podatek od świadczeń emerytalnych. Słyszał, że nowe przepisy podatkowe, które weszły w życie
w styczniu 2022 r., zakładają, że od tych świadczeń nie będzie odprowadzany podatek dochodowy. Pyta, czy te przepisy dotyczą tylko świadczeń
emerytalnych i co to będzie znaczyło dla emerytów.
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nie zapłacą podatku w wysokości 17% od
dochodu, ale zapłacą 9% składki zdrowotnej.
Podsumujmy: Emeryci i renciści otrzymujący świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2,5 tys. zł, są zwolnieni z płacenia podatku i nie muszą składać zeznania
podatkowego. Jeżeli jednak emeryt chce
się rozliczyć wspólnie z małżonkiem, nadal
może to zrobić. Takie wspólne rozliczenie
będzie korzystne w sytuacji, kiedy na przykład jeden z małżonków uzyskuje dochody

przewyższające kwotę wolną od podatku.
Dzięki wspólnemu rozliczeniu może ulec
obniżeniu wysokość należnego podatku,
który będzie trzeba zapłacić.
MONIKA MARCHALEWSKA
specjalista ds. doradztwa
finansowego i konsumenckiego
w Ośrodku Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego
w Białej Podlaskiej
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stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy:
Ustawa z dnia 29 października 2021 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – tzw. Polski Ład. Jest
to szeroka reforma podatkowa, która dotyczy również emerytów i rencistów. 1 stycznia
2022 r. wzrosła kwota wolna od podatku do
30 tys. zł, co oznacza, że wszyscy podatnicy, których dochody nie przekraczają tej
kwoty, zostali zwolnieni z podatku. Dotyczy
to również emerytów i rencistów: jeśli ich
świadczenie wynosi do 2,5 tys. zł brutto, to
nie będzie od niego odprowadzany podatek.
Oznacza to, że świadczenie zostanie powiększone o kwotę podatku. Jeśli natomiast
świadczenie jest wyższe, to emeryt lub rencista zapłaci podatek w wysokości 17% jedynie
od nadwyżki ponad kwotę 2,5 tys. zł. Jednak
takie zmiany nie były korzystne dla wszystkich emerytów i rencistów, zwłaszcza dla
tych, którzy otrzymują wyższe świadczenie
w wysokości 5 tys. zł i więcej. Takie osoby na
przepisach wprowadzonych przez Polski Ład
były stratne: im wyższe świadczenie, tym
więcej byliby „na minusie”. Z tego powodu
rząd wprowadził, rozporządzeniem z dnia
8 stycznia 2022 r., zmiany, dzięki którym
osoby otrzymujące emeryturę w wysokości
od 4920 zł do 12 800 zł brutto będą otrzymywały to świadczenie w wysokości nie niższej
niż w 2021 r.
Warto w tym miejscu również wskazać, że
przepisy wprowadzone Polskim Ładem zmieniły zasady pobierania składki zdrowotnej. Od
2022 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne
wynosi 9% i dotyczy wszystkich dochodów,
również tych z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych. Warto pamiętać, że osoby otrzymujące świadczenie wysokości do 2,5 tys. zł
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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 marcu zadanie konkursowe brzmi:

Na jaki zwiastun wiosny czekasz
najbardziej?

Na Twoje zgłoszenie czekamy w dniach
1–31.03.2022 r.
Co miesiąc do wygrania w konkursie są trzy
karty podarunkowe o wartości 50 zł na zakupy
w sklepach Biedronka.
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 199: Joanna Łacny – Jaworzno,
Mirosława Śliwińska – Grupa, Tadeusz Pudlewski – Tarnowiec. 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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Prowizja nie do przebicia

ZWYCIĘSKIE

• Pożyczysz nawet 160 000 zł
• Absolutne 0 zł prowizji
• Weź Pożyczkę Fit
z możliwością spłaty pierwszej
raty nawet za 60 dni
• Konkurencyjne,
niskie RRSO: tylko 6,22%

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Maksymalna kwota pożyczki dostępna bez wychodzenia z domu wynosi 100 tys. złotych. Pożyczka Fit bez wychodzenia z domu
dostępna jedynie dla Klientów Kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 26.02.2021 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 78 840 zł. Zmienna roczna
stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy:
160 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,22%. Czas obowiązywania umowy – 107 miesięcy,
106 miesięcznych rat równych: 955,05 zł oraz ostatnia, 107. rata: 954,76 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 102 190,06 zł,
w tym odsetki: 23 190,06 zł.

