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I. 
 

SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU  Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ 

ZA 2012 ROK 

 

Dane adresowe: 

Nazwa: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 

Siedziba i adres: 81- 472 Gdynia, ul. Legionów 126 

Wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  

VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe 

Nr KRS 0000053057 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF, KRS 0000053057) 

powstało w 1997 roku w Gdyni. SKEF jest organizacją pożytku publicznego, która     

w szerokim zakresie działa na rzecz konsumentów usług finansowych. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą                    

i charytatywną, popularyzuje edukację finansową i przyczynia się do podnoszenia 

świadomości ekonomicznej społeczeństwa. W związku z rosnącymi oczekiwaniami 

klientów, SKEF rozwija swoją działalność na rynku usług konsumenckich. W 2012 

roku, Stowarzyszenie kontynuowało realizację wielu cyklicznych projektów oraz 

podjęło nowe działania, które były zgodne z jego misją i celami statutowymi.  

 Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej przedstawia sprawozdanie  

z działalności za 2012 rok. 

1. Władze  

Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej 

1.1.  Walne Zebrania Członków SKEF 

 18 stycznia 2012 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej; 

 16 kwietnia 2012 roku, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej; 
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 05 grudnia 2012 roku, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. 

1.1.2. Uchwały Walnego Zebrania Członków SKEF 

W 2012 roku, podczas Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia Krzewienia 

Edukacji Finansowej podjęto liczne uchwały. Oto najważniejsze z nich: 

W dniu 18 stycznia 2012 roku, podjęto Uchwałę (Uchwała nr 4/18.01.2012 NWZC 

SKEF): „Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia 

Edukacji Finansowej działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 15 Statutu SKEF wyraża 

zgodę na przystąpienie przez SKEF do spółki publicznej, której akcje znajdują się w 

obrocie na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. – Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku, 

zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr  KRS 0000213059, poprzez 

nabycie akcji tej spółki w trybie i na zasadach określonych w  ustawie  z dnia 29 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, 

poz.1439 z późn. zm.)”. 

W dniu 18 stycznia 2012 roku, podjęto Uchwałę (Uchwała nr 5/18.01.2012 NWZC 

SKEF): „Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia 

Edukacji Finansowej działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 15 Statutu SKEF: 

1.  postanawia utworzyć spółdzielnię socjalną na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U.  Nr 94, 

poz. 651 ze zm. 

2. upoważnia Zarząd SKEF do ustanowienia pełnomocnika w procesie powstawania 

spółdzielni socjalnej osób prawnych”. 

SKEF podjął inicjatywę przy współpracy Biura Senatorskiego Senatora Grzegorza 

Biereckiego na rzecz utworzenia Bialskiej Spółdzielni Socjalnej Progres.  

W dniu 16 kwietnia 2012 roku, podjęto Uchwały, zatwierdzające sprawozdania:  

 z działalności Zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej za 

2011 rok ( Uchwała nr 4/16.04.2012 ZWZC SKEF ); 
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 Komisji Rewizyjnej SKEF za 2011 rok (Uchwała nr 5/16.04.2012 ZWZC 

SKEF);  

 sprawozdanie finansowe SKEF za 2011 rok (Uchwała nr 6/16.04.2012 ZWZC 

SKEF); 

ZWZC Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej podjęło również uchwałę  

w sprawie przekazania zysku netto z 2011 roku  w kwocie 191.092,17 zł ( słownie: 

sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 17/100) na działalność 

statutową ( Uchwała nr 7/16.04.2012 ZWZC SKEF). 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich członków, Zarząd 

Stowarzyszenia postanowił dokonać zmian w statucie SKEF w części dotyczącej 

sposobu wnoszenia przez członków opłat członkowskich, z możliwością uiszczenia 

składek ratalnie (Uchwała nr 8 /16.04.2012 ZWZC SKEF). 

W związku z dokonaniem przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKEF 

zmian w Statucie SKEF przyjęto tekst jednolity Statutu SKEF (Uchwała nr 9 

/16.04.2012 ZWZC SKEF). 

 

Na kolejnym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków SKEF w dniu 5 grudnia 

2012 roku, podjęto uchwałę (Uchwała nr 4 /05.12.2012 ZWZC SKEF) działając na 

podstawie § 22 ust. 2 pkt 13 Statutu SKEF, Zwyczajne Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej zatwierdziło roczny plan finansowy 

na 2013 rok. 

 

1.2.  Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej - 

skład i uchwały. 

 Skład osobowy 

W 2012 roku, Zarząd pracował w następującym składzie: 

 dr inż. Kazimierz Janiak -  Prezes Zarządu SKEF 

 Marzena Bierecka - Wiceprezes Zarządu SKEF 

 Ewa Kruk – Członek Zarządu SKEF, Dyrektor SKEF 
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 Uchwały Zarządu SKEF 

W 2012 roku, odbyło się 19 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia Krzewienia 

Edukacji Finansowej, podczas których Zarząd podjął 20 uchwał. 

2. Członkowie SKEF 

Członkami SKEF są członkowie następujących Spółdzielczych Kas 

Oszczędnościowo Kredytowych: 

 Kasa Stefczyka 

 SKOK im. St. Adamskiego 

 Kasa Jowisz 

 SKOK Kozienice 

 Kasa Wspólnota 

 Kasa Polska 

 SKOK Rafineria 

 SKOK Stilon 

 Kasa Wybrzeże 

15 października 2012 roku, Zarząd SKEF podjął uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przyjmowanie w poczet członków wspierających SKEF osób ubiegających 

się  o członkostwo w SKOK „Wisła” i SKOK „Świdnik” (Uchwała nr 1 Zarządu SKEF, 

Uchwała nr 2  Zarządu SKEF z dnia 15.10.2012). 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zapewnia Spółdzielczym Kasom 

Oszczędnościowo - Kredytowym więź organizacyjną wymaganą przez Statut „Kasy” 

oraz Ustawę o SKOK z dnia 14 grudnia 1995r. Ponadto, SKEF współpracując                   

z ruchem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, wspiera Kasy w ich 

społecznej misji. Poprzez budowanie więzi Stowarzyszenie pozostaje                             

w świadomości członków i klientów SKOK poprzez: 

- porady finansowe, prawne i konsumenckie, 

- szkolenia dla młodzieży i dorosłych, 

- publikacje, 

- stronę internetową. 
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3.Działalność statutowa. 

3.1.Ośrodki Doradztwa Finansowego                                
 i 

Konsumenckiego 
 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 

dostrzegając potrzeby konsumentów usług finansowych               

w zakresie bezpłatnego poradnictwa finansowo – prawnego, 

kontynuowało w 2012 roku działalność Ośrodków Doradztwa 

Finansowego i Konsumenckiego (ODFiK). 

Ogólnopolska sieć Ośrodków Doradztwa Finansowego                  

i Konsumenckiego obejmuje pięć placówek, zlokalizowanych 

w Gdyni, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białej Podlaskiej. 

W minionym roku sieć ODFiK została zmniejszona ze 

względu na likwidację Ośrodka w Wejherowie pod koniec stycznia 2012 roku. 

Ośrodki Doradztwa Finansowego   i Konsumenckiego są punktami 

doradczymi, specjalizującymi się w poradnictwie finansowo – prawnym i 

konsumenckim, o charakterze nieodpłatnym. Usługi świadczone przez 

Ośrodki, skierowane są do wszystkich członków SKOK oraz innych 

konsumentów, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z 

odpłatnego poradnictwa finansowego czy prawnego. Szczególnym wsparciem 

objęte są osoby dotknięte zjawiskiem nadmiernego zadłużenia i wykluczenia 

finansowego. Działalność ODFiK charakteryzuje się bezstronnością, 

rzetelnością i poufnością. Ośrodki realizują również misję edukacyjną, 

zwiększając wiedzę finansową i prawną konsumentów, jak również podnosząc 

świadomość ekonomiczną społeczeństwa. Działalność Ośrodków Doradztwa 

Finansowego i Konsumenckiego obejmuje wyłącznie poradnictwo i doradztwo. 

Ośrodki nie reprezentują konsumentów przed instytucjami finansowymi oraz 

nie udzielają kredytów i wsparcia finansowego. 

W roku 2012 z pomocy Ośrodków Doradztwa Finansowego                           

i Konsumenckiego skorzystało 636 osób, co stanowi wzrost liczby klientów o 

prawie 31 proc. w porównaniu z rokiem 2011. Dowodzi to, że dostęp do 

bezpłatnego poradnictwa finansowo – prawnego jest niezbędny. 
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Tabela : Liczba udzielonych porad w poszczególnych ODFiK w 2012r. 

 

Nazwa Liczba udzielonych porad 

ODFiK Gdynia 197 

ODFiK Warszawa 158 

ODFiK Kraków 164 

ODFiK Wrocław 66 

ODFiK Biała Podlaska 51 

Ogółem: 636 

Źródło: opracowanie własne 

 

W minionym roku najwięcej spraw, które wpłynęły do Ośrodków Doradztwa 

Finansowego i Konsumenckiego dotyczyło ogólnie pojętego zadłużenia (348 spraw, 

co stanowiło blisko 55 proc. ogółu wszystkich spraw). Zdecydowana większość 

konsumentów zwracających się o pomoc miała problemy ze spłatą posiadanych 

zobowiązań kredytowych. Część klientów doświadczyła tzw. spirali zadłużenia. 

Porady dotyczyły przede wszystkim zasad negocjacji z wierzycielami, restrukturyzacji 

zadłużenia, sposobów na odzyskanie kontroli nad finansami osobistymi. Ponadto 

zwracano klientom uwagę na zagrożenia związane z nadmiernym zaciąganiem 

kredytów oraz przedstawiano konsekwencje nieterminowej spłaty zobowiązań. Wiele 

osób zwracało się również do Ośrodków z pytaniami dotyczącymi windykacji 

należności oraz postępowania egzekucyjnego. Należy zwrócić uwagę, iż niski stan 

wiedzy klientów na temat usług finansowych, nieumiejętność samodzielnego 

radzenia sobie z problemami finansowymi oraz brak w pełni skutecznych narzędzi 

walki ze zjawiskiem nadmiernego zadłużenia są czynnikami pogłębiającymi problem 

wykluczenia finansowego wśród klientów ODFiK. 
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Wykres: Liczba udzielonych porad w poszczególnych ODFIK w 2012r.            

z podziałem na rodzaj spraw. 

 

 

            Źródło: opracowanie własne 

Klientami Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego są w przeważającej 

większości osoby posiadające stałe źródło dochodu: wynagrodzenie za pracę, rentę, 

emeryturę lub korzystające ze świadczeń socjalnych. Zazwyczaj osoby te 

zamieszkują duże i średnie miasta, w nielicznych przypadkach tereny wiejskie. Z 

usług świadczonych przez Ośrodki korzystają osoby w każdym wieku, jednak w dużej 

mierze są to osoby starsze. Struktura klientów ze względu na płeć wskazuje, że 

kobiety znacznie częściej niż mężczyźni korzystają z poradnictwa w ODFiK. W 

ubiegłym roku z pomocy Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego 

skorzystało 424 kobiet i 212 mężczyzn. 

Wykres: Struktura klientów ODFiK ze względu na płeć w 2012r. (ujęcie 

procentowe)                     

Źródło: opracowanie własne  
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Podstawową formą udzielania porad, praktykowaną przez Ośrodki Doradztwa 

Finansowego i Konsumenckiego, jest bezpośredni kontakt i rozmowa z klientem. 

Korzystają z niej przede wszystkim klienci zamieszkali w pobliżu siedziby Ośrodków. 

Ponadto ODFiK udzielają porad telefonicznie, listownie i drogą e-mailową. W 2012 

roku największą popularnością cieszyły się porady telefoniczne (45 proc.) i porady 

bezpośrednie (41 proc.). Pracownicy Ośrodków Doradztwa Finansowego                                 

i Konsumenckiego poza udzielaniem porad zajmują się  także  prowadzeniem 

szkoleń z zakresu edukacji finansowej. 

Tabela : Liczba udzielonych porad przez poszczególne ODFIK w 2012 r. z podziałem na 

formę porady  Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 
 

 
3.2. Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki 

i Sąd Polubowny  
przy SKEF 

 

 

 

 

 

 

W 2012 roku, Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki (SAK) kontynuował swoją 

działalność oferując szybką i tanią formę rozstrzygania sporów. 

SAK rozstrzyga spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania przez SKOK-i czynności podejmowanych w ramach 

działalności statutowej SKOK.  

Nazwa Bezpośrednie   Telefoniczne  E-mail   Listowne  

ODFiK Gdynia 109 74 10 4 

ODFiK Warszawa 24 94 38 2 

ODFiK Kraków 70 76 14 4 

ODFiK Wrocław 26 25 12 3 

ODFiK Biała Podlaska 33 16 0 2 

Ogółem: 262 285 74 15 
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Postępowanie przed arbitrem wszczyna się na wniosek złożony przez klienta. 

Wniosek o wszczęcie postępowania oraz Regulamin SAK dostępne są na stronie 

internetowej SKEF - www.skef.pl. Można go także uzyskać drogą korespondencyjną, 

bądź podczas wizyty w biurze SAK.  

W okresie sprawozdawczym do Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego 

wpłynęło 25 wniosków.  

W piętnastu przypadkach wnioskodawcami byli członkowie Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka. Cztery wnioski dotyczyły 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota, dwa Spółdzielczej 

Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike. Po jednym wniosku wpłynęło ze 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Centrum, Kopernik, Świdnik oraz 

Piast.  

W jednym przypadku postępowanie zostało umorzone w związku z zawarciem 

ugody pomiędzy Wnioskodawcą a SKOK. W czterech przypadkach Arbiter zarządził 

zwrot wniosku ze względu na upływ czasu do uzupełnienia braków formalnych.  

W dwóch przypadkach Arbiter odrzucił wnioski – sprawy nie kwalifikowały się do 

rozstrzygnięcia przez SAK. W roku sprawozdawczym Arbitrzy wydali jedenaście 

orzeczeń. Siedem spraw jest w toku. 

 

                                

                            Wykres:  Liczba rozpatrywanych spraw SAK w latach 2003-2012. 
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Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej został 

powołany do życia w 2006 roku, do rozstrzygania sporów: 

1) pomiędzy Kasami a ich członkami – w sprawach o prawa niemajątkowe, 

2) pomiędzy Kasą Krajową a jej pracownikami oraz pomiędzy Kasami a ich 

pracownikami - w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli zapis na Sąd 

Polubowny został sporządzony w formie pisemnej po powstaniu sporu, 

3) pomiędzy Kasą Krajową a Kasami – w sprawach o prawa majątkowe                 

i niemajątkowe, 

4) pomiędzy Kasami – w sprawach o prawa majątkowe i niemajątkowe.  

W 2012 roku do Sądu Polubownego nie wpłynął żaden pozew. 

 
W 2012 roku dokonano zmian w regulaminie Sądu Polubownego. Zmiany dotyczyły 

wprowadzenia możliwości złożenia przez członka kasy wniosku o zawarcie ugody 

przed Sądem Polubownym w postępowaniu ugodowym. SKEF podpisał  

porozumienia w tym zakresie ze SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Ziemi Rybnickiej, 

SKOK Jowisz, Kasą Wspólnota, Kasą Stefczyka. W sprawach objętych 

postępowaniem ugodowym Sąd Polubowny wydał w 2012 roku łącznie 288 

postanowień. Zarząd SKEF dokonał wpisu na Listę Arbitrów Sądu Polubownego przy 

SKEF Pana Marka Dąbczaka (Uchwała 2/01/2012). Jednocześnie, Zarząd 

pozytywnie zaopiniował kandydaturę Magdaleny Nastrabasz – Janczarskiej na 

Arbitra Sądu Polubownego przy SKEF.   
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3.3  Akcje charytatywne 
 

3.3.1. Zbiórka publiczna – „Akcja Skarbonka” 
 

W 2012 roku, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wspólnie                   

z Kasą Stefczyka kontynuowało zbiórkę publiczną w ramach akcji "Skarbonka". Akcja 

trwa od 2005 roku i prowadzona jest w oddziałach Kasy Stefczyka. Dzięki zebranym 

środkom finansowym, SKEF  wraz z Kasą Stefczyka otacza opieką podopiecznych z 

30 domów dziecka w całej Polsce.  

W dniu 16 lutego 2012 roku, SKEF wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych Departament Zezwoleń i Koncesji o udzielenie pozwolenia na 

zbiórkę publiczną. 

Minister Spraw Wewnętrznych w dniu 14 marca 2012 roku, ( otrzymaną w dniu 

22 marca 2012 roku), wydał decyzję nr 61/2012 (DZiK-VI-632-1-61/12/AT) 

zezwalającą na przeprowadzenie przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji 

Finansowej z siedzibą w Gdyni zbiórki publicznej z przeznaczeniem zebranych 

środków na pomoc podopiecznym domów dziecka i placówek opiekuńczo-

wychowawczych współpracujących ze Stowarzyszeniem.  Zgoda została wydana na 

czas określony, do dnia 15 marca 2013 roku. Otwarcie skarbonek zaplanowano na 

początek 2013 roku. 

 

3.4. Fundusz Stypendialny  

 

 W roku 2012 Stowarzyszenie Krzewienia 

Edukacji Finansowej kontynuowało projekt Fundusz 

Stypendialny. Celem projektu jest wsparcie materialne 

studentów uczelni wyższych, studiujących na 

kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i 

dziennikarstwa, osiągających udokumentowane dobre 

wyniki w nauce, na poziomie średniej ocen 4,2 

uzyskanej w roku akademickim wskazanym we wniosku 

i  są aktywne na polu działalności społecznej i charytatywnej. Fundusz dotyczy także 

wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych na 

kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, 

prawa finansowego i zarządzania. W roku 2012 wnioski mogli także składać 
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uczniowie szkół ponagimnazjalnych, którzy planują podjąć naukę w szkole wyższej 

gdzie program nauczania zawiera elementy ekonomii, finansów, prawa finansowego i 

zarządzania, będący w trudnej sytuacji materialnej bądź losowej.  

 Fundusz stypendialny tworzony jest ze środków pieniężnych przekazywanych 

na rzecz Stowarzyszenia, jako podmiotu posiadającego status organizacji pożytku 

publicznego, z wpłat i darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne, 

krajowe i zagraniczne, instytucje krajowe i zagraniczne, organy administracji 

samorządowej i rządowej. Do dnia 15 października 2012 roku, (termin składania 

wniosków stypendialnych) wpłynęło 119 wniosków. 5 września 2012 roku, (uchwałą 

1/05.09.2012 ) Zarząd SKEF zatwierdził zmiany do Regulaminu Funduszu 

Stypendialnego. W dniu 15 listopada 2012 roku, Zarząd SKEF podjął uchwałę  nr 1 w 

sprawie przyznania stypendiów na rok akademicki 2012/2013 w ramach Funduszu 

Stypendialnego SKEF następującym osobom: 

 Głogiewicz Lucyna – Uniwersytet Opolski 

 Kuras Alicja – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 Miller Justyna – Uniwersytet w Białymstoku 

 Rozum Marek – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 Turek Małgorzata – Katolicki Uniwersytet Lubelski 

 Tusznio Mateusz – Uniwersytet Warszawski 

 Sampolski Adam  – Uniwersytet Gdański 

 Szulczewski Michał – Uniwersytet Łódzki 

 Wawrzyszuk Anita – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie 

W roku 2012 dzięki hojności darczyńców, którzy zdecydowali się przekazać 

1% swojego podatku zebrano kwotę 29.957 zł. Od początku utworzenia Funduszu 

Stypendialnego uruchomiono wypłatę 56 stypendiów.  

 

3.5. Projekty 

W 2012 roku, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, realizując 

swoje postanowienia i cele statutowe przeprowadziło następujące projekty:  
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3.5.1. „Pomóż oszczędzać rodzinie” 

W 2012 roku, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wraz z Kasą  

Stefczyka, Fundacją im. Franciszka Stefczyka, Fundacją „Kocham Podlasie” oraz 

Biurem Informacji Kredytowej S.A. przystąpiło do realizacji trzeciej edycji projektu 

„Pomóż oszczędzać rodzinie”. Projekt skierowany jest do rodzin, które nie miały 

szansy nabyć umiejętności świadomego korzystania z produktów dostępnych na 

rynku finansowym i tym samym są grupą społeczną narażoną na zjawisko 

nadmiernego zadłużenia. W trzeciej edycji projektu udział wzięło pięć rodzin               

z południowego Podlasia. Pierwszy etap projektu rozpoczął się w marcu 2012 i trwał 

3 miesiące. W tym czasie uczestnicy projektu pod okiem mentora przeszli szkolenia               

z zakresu budżetu domowego i pracowali nad indywidualnymi budżetami domowymi.  

 

 

 

 

Zdjęcie: III edycja projektu „Pomóż 

oszczędzać rodzinie”. 

 

 

 

 

 

Systematyczna praktyka sporządzania budżetu domowego oraz pomoc mentora 

przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim było podjęcie próby 

oszczędzania. Drugi etap projektu trwał 6 miesięcy. W tym okresie, uczestnicy 

uzyskali członkostwo w SKEF i w Kasie Stefczyka. Zapoznali się z funkcjonowaniem 

tej instytucji, poznali produkty i usługi finansowe oferowane przez Kasę oraz założyli 

konto i lokatę systematycznego oszczędzania. W trakcie trwania projektu rodziny 

wzięły udział w szkoleniach „ABC praw konsumenta” oraz „BIK dla konsumentów”. W 

związku z niską świadomością w zakresie produktów, usług i instytucji finansowych 

uczestników projektu, szkolenie poświęcone BIK podzielono na kilka części. 

Dotyczyły one m.in. dostarczenia wiedzy uczestnikom szkolenia na temat BIK, historii 

jego powstania, idei działalności oraz roli BIK w życiu każdego konsumenta usług 

finansowych; znaczenia i roli pozytywnej historii kredytowej; produktów oferowanych 

przez BIK – rodzajów raportów i informacji jakie mogą z nich uzyskać konsumenci; 
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zaprezentowania strony internetowej www.bik.pl ze szczególnym uwzględnieniem i 

wskazaniem: jak pobierać raporty, korzystania z „centrum edukacyjnego”. 

Uczestnikom przekazano materiały szkoleniowe oraz informacyjne. Udzielono 

również pomocy w pobraniu raportu „o sobie” z BIK. Celem warsztatów „ABC praw 

konsumenta” było zwiększenie stanu wiedzy i świadomości w zakresie dotyczącym 

praw konsumenckich oraz znajomości procedur egzekwowania praw należnych 

konsumentowi. Podczas trzygodzinnych warsztatów uczestnicy dowiedzieli się kim 

jest konsument, jaka jest różnica między gwarancją a niezgodnością towaru z 

umową, jaki jest tryb składania reklamacji, czym są umowy zawierane na odległość i 

umowy zawierane poza lokalem, oraz jaka jest możliwość odstąpienia od zawartych 

umów.  

 

Zdjęcie: III edycja projektu  „Pomóż oszczędzać 

rodzinie” 

 

 

 

Wszystkie zagadnienia zostały omówione na 

praktycznych przykładach oraz ćwiczeniach 

zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się jak 

napisać prawidłową reklamację, dowiedzieli się co zrobić, gdy są niezadowoleni z 

zakupionego towaru, uzyskali odpowiedzi na pytania: czy można zwrócić towar, który 

nie ma wad, jak skutecznie reklamować towar niezgodny z umową, dlaczego warto 

zachować paragon, i wiele innych ważnych uwag i porad.  

W dniu 6 grudnia 2012 roku w Ośrodku Doradztwa Finansowego                            

i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej, odbyło się uroczyste zakończenie III edycji 

projektu. Podczas uroczystości obecni byli Senator Rzeczpospolitej Polskiej 

Grzegorz Bierecki, Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej dr inż. 

Kazimierz Janiak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji 

Finansowej Marzena Bierecka, ksiądz Zbigniew Jakubowicz proboszcz Parafii św. 

Michała Archanioła w Białej Podlaskiej, Dariusz Stefaniuk Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta w Białej Podlaskiej, Paweł Kowalski Zastępca Dyrektora Makroregionu 

Wschodniego SKOK Stefczyka, Monika Marchalewska mentor projektu, Magdalena 

Nastrabasz - Janczarska koordynator projektu oraz przedstawiciele mediów. 

 

http://www.bik.pl/
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Zdjęcie: III edycja projektu „Pomóż oszczędzać 

rodzinie”. 

 

Rodziny uczestniczące w projekcie 

oprócz zdobytej wiedzy i umiejętności 

racjonalnego gospodarowania swoimi finansami, zaoszczędzonych na lokatach 

pieniędzy, otrzymały nagrodę w wysokości 1 000 złotych na realizację celu 

postawionego sobie na początku projektu.  

 

3.5.2.Projekt „Edukacja finansowa na wesoło” 

SKEF od wielu lat popularyzuje edukację finansową w Polsce. Doświadczenia 

zdobyte podczas pracy z osobami dorosłymi oraz przeprowadzone badania na temat 

wiedzy ekonomicznej, utwierdziły nas w przekonaniu o konieczności rozpoczęcia 

edukacji finansowej w jak najmłodszym wieku. W związku z tym, na szczególną 

grupę odbiorców naszych przedsięwzięć edukacyjnych wybraliśmy dzieci i młodzież. 

W 2010 roku, SKEF rozpoczął prace nad projektem "Edukacja finansowa na wesoło". 

Myśląc w szczególności o dzieciach stworzyliśmy pakiet edukacyjny „Finansowe 

łamigłówki Sówki Mądrej Główki”. Składa się on z dwóch publikacji o tematyce 

finansowej, zawierających ćwiczenia, zagadki i rebusy dla dzieci oraz gry planszowej. 

Publikacje pełnią rolę informacyjną, edukacyjną i wychowawczą. Zostały opracowane 

i przygotowane książeczki z zadaniami dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 5-6 

lat i 7-9 lat. Materiał zawarty w pakiecie edukacyjnym jest dostosowany do podstawy 

programowej, stanu wiedzy i umiejętności dzieci będących na różnych poziomach 

nauczania. Ich realizacja przyczyni się do wzbogacenia wiedzy finansowej                        

i podniesienia świadomości ekonomicznej dzieci z uwzględnieniem informacji nt. 

SKEF. W 2012 roku zarówno książki jak i gra zostały rozdystrybuowane odpłatnie 

zainteresowanym firmom działającym w ruchu SKOK, które złożyły zamówienie.      
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Pakiet edukacyjny „Finansowe   
łamigłówki Sówki Mądrej Główki”

  

Zdjęcie: Pakiet edukacyjny: „Finansowe łamigłówki Sówki Mądrej Główki”. 

 

       

Zdjęcia: Dzieci z przedszkola „Maciuś” w Krotoszynie - Projekt Sówki Mądrej Główki  

 

Na podstawie książeczek opracowanych przez SKEF „Finansowe Łamigłówki 

Sówki Mądrej Główki”, dzieci z krotoszyńskiego przedszkola „Maciuś” przez kilka 

tygodni poznawały tajniki świata finansów. Zajęcia prowadziła studentka edukacji 

wczesnoszkolnej z poznańskiego UAM oraz uczennice z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, które wcieliły się w postaci Mądrej Sówki 

bohaterki pakietu edukacyjnego SKEF .Proces nauczania dzieci odbywał się poprzez 

prowadzenie cyklu zajęć, zabaw o tematyce finansowej, wspierane pakietem 

edukacyjnym „Finansowe łamigłówki Sówki Mądrej Główki” zawierającym ćwiczenia, 

zagadki i rebusy. Realizacja tego projektu przyczyniła się do wzbogacenia wiedzy 

finansowej, podniesienia świadomości ekonomicznej dzieci, jak również do 

wszechstronnego ich rozwoju. Dnia 13 stycznia 2012 roku odbyło się uroczyste 

zakończenie zajęć na którym byli obecni przedstawiciel władz miasta, dyrektorzy 

szkoły, dyrektorzy przedszkola, specjaliści i nauczyciele. Podczas tej uroczystości 

dzieci otrzymały upominki i dyplomy. 
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3.5.3.Projekt „Moje pierwsze pieniądze” 

 

Moje pierwsze pieniądze” – to innowacyjny projekt                    

z zakresu edukacji finansowej, skierowany do uczniów 

nauczania wczesnoszkolnego w wymiarze 15 godzin 

lekcyjnych. Uczenie dzieci edukacji finansowej jest                    

w dzisiejszych czasach koniecznością spowodowaną 

przekształceniami rynku finansowego, który zabiega                  

o uwagę coraz to młodszych konsumentów. Aby zapobiec 

celowemu wykorzystywaniu podatności dziecka na oddziaływania rynku i zjawisk mu 

towarzyszących, od najwcześniejszych lat należy kształtować krytyczne kompetencje 

pozwalające na samodzielne i świadome podejmowanie decyzji finansowych (nawet 

tych drobnych). Dlatego też edukowanie dzieci w tym zakresie nie może być 

traktowane jako eksperyment, powinno na stałe zagościć w polskich programach 

edukacyjnych, tak jak ma to miejsce w wielu krajach np: Wielkiej Brytanii, Francji, 

USA. Zajęcia miały na celu m.in. poznanie genezy pieniądza, rozumienie 

współczesnych form pieniądza i jego znaczenia w życiu codziennym oraz 

kształtowanie pozytywnego nawyku oszczędzania i świadomego gospodarowania 

posiadanymi środkami. Uczestnictwo w projekcie zakłada także m.in. wyjaśnienie 

różnicy między potrzebą a zachcianką, uświadomienie działania mechanizmów 

reklamowych, ukazanie znaczenia świadomego wyboru produktów i wdrożenie do 

świadomego gospodarowania pieniędzmi, kształtowanie wiedzy na temat tego, skąd 

współczesny człowiek bierze pieniądze, utrwalanie umiejętności arytmetycznych na 

podstawie pieniędzy. Udział w projekcie miał na celu również uzmysłowienie 

najmłodszym, jakie istnieją sposoby wykorzystania pieniędzy, popularyzację idei 

sprawiedliwego handlu, czy też rozumienie problemów krajów ubogich. Pakiet 

materiałów dydaktycznych obejmuje: Zeszyt ćwiczeń dla ucznia, karty ćwiczeń, 

płytkę DVD z animacjami i przewodnik metodyczny dla nauczyciela.  

W 2012 roku zakończyła się II edycja projektu, która realizowana była w ośmiu  

klasach na terenie Trójmiasta. Łącznie w II edycji projektu wzięło udział 180 uczniów.  

W 2012 roku realizowana była również III edycja projektu w szkołach podstawowych 

na terenie Trójmiasta, Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Białej Podlaskiej. W III edycji 

wzięło udział 373 uczniów.  
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Zdjęcie: Zakończenie projektu Moje pierwsze 

pieniądze” III edycja Biała Podlaska 2012. 

 

W październiku 2012 roku 

zakończyła się rekrutacja oraz szkolenia 

dla nauczycieli/trenerów IV edycji 

projektu, który realizowany będzie w szkołach podstawowych na terenie Wrocławia, 

Białej Podlaskiej i Trójmiasta. Zakończenie IV edycji projektu nastąpi w I kwartale 

2013 roku.  

Pod koniec 2012 roku Stowarzyszenie rozpoczęło prace nad przygotowaniem 

materiału trzyletniego z zakresu wczesnej edukacji finansowej w klasach 1-3. Pilotaż 

projektu 3 –letniego przewidziany jest na rok szkolny 2013/2014 

 

       Zdjęcia: Zakończenie projektu Moje pierwsze pieniądze” III edycja Biała Podlaska 2012. 

 

W okresie sprawozdawczym mogliśmy wdrożyć projekt w następujących szkołach: 

LP Imię i nazwisko nauczyciela Szkoła i adres 

II edycja  

1. Dwornicka Dorota  Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Stawna 4-6 , Gdynia 

2. Gasińska Mariola Szkoła Podstawowa im. Św Jana de la Salle, ul.Słowackiego 101, 80-
281 Gdańsk 

3. Kandzora Magdalena  Szkoła Podstawowa nr 12, ul.Stawna 4-6, Gdynia 

4. Kasprzak Iwona  Szkoła Podstawowa im. Św Jana de la Salle, ul.Słowackiego 101, 80-
281 Gdańsk 
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5. Kruszewska -Skrundź Barbara Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Stawna 4-6 , Gdynia 

6. Suchomska Mariola Szkoła Podstawowa  nr 76, ul. Jagiellońska 14, Gdańsk 

7. Wypych Dorota Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Stawna 4-6, Gdynia 

8. Żmuda Małgorzata  Szkoła Podstawowa im. Św Jana de la Salle, ul.Słowackiego 101, 80-
281 Gdańsk 

III edycja 

      

1. Małgorzata Kozanecka "Lokomotywa" Szkoła Podstawowa, ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot 

2. Beata Piaseczna/wicedyrektor "Lokomotywa" Szkoła Podstawowa, ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot 

3. Magdalena Bogdańska - Sikora Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Stryjewskiego 28, 80-620 Gdańsk-Stogi 

4. Anna Świderska Szkoła Podstawowa nr 75,80-336 Gdańsk, Subisława 22 

5. Michalczak Magdalena Szkoła Podstawowa nr 75 w Krakowie ul. Grochowska 20, 31-521 
Kraków 

6. Dygut Nina  Szkoła Podstawowa nr 75 w Krakowie ul. Grochowska 20, 31-521 
Kraków 

7. Jakubiak Anna  Szkoła Podstawowa  nr 75 w Krakowie ul. Grochowska 20, 31-521 
Kraków 

8. Bartosik Bogumiła Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach 55-010 Święta 
Katarzyna Radwanice,                    ul. Szkolna 14a 

9. Maćków Barbara  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach 55-010 Święta 
Katarzyna Radwanice,                    ul. Szkolna 14a 

10. Koćwin- Czajka Małgorzata  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach 55-010 Święta 
Katarzyna Radwanice,                    ul. Szkolna 14a 

11. Małgorzata Goszczyńska Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa 

12. Grażyna Tomczyk-Wiślicka Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa 

13. Izabela Falba Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa 

14. Beata Hołubowicz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. Sportowa 7, Biała 
Podlaska 

15. Krystyna Herbut Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. Sportowa 7, Biała 
Podlaska 

16. Jolanta Romaniuk Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. Sportowa 7, Biała 
Podlaska 

17. Anna Makarewicz Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Moniuszki 36, 21-500 Biała Podlaska 

18. Maria Chyziak Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Moniuszki 36, 21-500 Biała Podlaska 

19. Magdalena Żelazowska Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii 13, 
21-543 Konstantynów n/b 
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IV edycja 

1. Połchowska Katarzyna Szkoła Podstawowa nr 12 Gdynia 81-629 ul. Stawna 4-6   

2. Chojnacka Barbara Szkoła Podstawowa nr 12 Gdynia 81-629 ul. Stawna 4-7 

3. Rokicińska  Iwona Szkoła Podstawowa nr 18 Gdynia 81-385 ul. Krasickiego 28 

4. Kasprzyk-Skawska Iwona Szkoła Podstawowa nr 18 Gdynia 81-385 ul. Krasickiego 28 

5. Haładaj Alina Szkoła Podstawowa nr 9 Wrocław 50-505 ul. Nyska 66 

6. Galas Zbigniew Szkoła Podstawowa nr 68 Wrocław 53-445 ul. Szczęśliwa 28 

7. Żak Anna Szkoła Podstawowa nr 74 Wrocław 50-227 ul. Kleczkowska 2 

8. Jednoróg Jolanta Szkoła Podstawowa nr 74 Wrocław 50-227 ul. Kleczkowska 2 

9. Franas Mirosława Szkoła Podstawowa nr 95 Wrocław 54-047 ul. Starogajowa 66-68 

10. Bedka Aneta Szkoła Podstawowa nr 95 Wrocław 54-047 ul. Starogajowa 66-68 

11. Ilnicka Bożena Szkoła Podstawowa nr 95 Wrocław 54-047 ul. Starogajowa 66-68 

12. Jaśniewska Emilia Szkoła Podstawowa nr 95 Wrocław 54-047 ul. Starogajowa 66-68 

13. Szewczuk Bożena Szkoła Podstawowa nr 6 Biała Podlaska 21-500 ul. Leszczynowa 16 

14. Hawryluk Jolanta Szkoła Podstawowa nr 6 Biała Podlaska 21-500 ul. Leszczynowa 16 

15. Szendel Małgorzata Szkoła Podstawowa nr 6 Biała Podlaska 21-500 ul. Leszczynowa 16 

16. Szyc Elżbieta Szkoła Podstawowa nr 6 Biała Podlaska 21-500 ul. Leszczynowa 16 

17. Sosik Alina Szkoła Podstawowa nr 6 Biała Podlaska 21-500 ul. Leszczynowa 16 

18. Cieślicka Małgorzata Szkoła Podstawowa nr 4 Biała Podlaska 21-500 ul. Moniuszki 36    

19. Niedźwiedzka Justyna Szkoła Podstawowa Dobryń Duży 21-512 Zalesie 

 

Projekt finansowany i realizowany jest przez SKEF we współpracy z Fundacją 

„Kocham Podlasie”. 

3.5.4. „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu 

osobistym” 

 
 „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” to projekt dla 

młodzieży ponadgimnazjalnej autorstwa dr Dariusza Wieczorka.  Podręcznik  składa 

się z sześciu rozdziałów: 

 Rozdział pierwszy: Planowanie finansowe: twoja mapa drogowa.  

 Rozdział drugi: Kariera: praca, którą kochasz.  

 Rozdział trzeci: Budżet: nie zbankrutuj!  
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 Rozdział czwarty: Oszczędności i inwestycje: twoje pieniądze w działaniu.  

 Rozdział piąty: Kredyt: kup dzisiaj, zapłać jutro.  

 Rozdział szósty: Ubezpieczenie: twoja ochrona. 

 

                             

Zdjęcie: Publikacja „Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. 

W czerwcu 2012 roku zakończyła się IV edycja projektu, w której udział wzięło 

717 uczniów z 27 szkół z terenu całej Polski. Natomiast, w sierpniu 2012 roku 

rozpoczęto przygotowania do V edycji projektu, która objęła 25 szkół. W dniach 28-

29 września 2012 roku, w siedzibie Ośrodka Doradztwa Finansowego                                   

i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej odbyło się szkolenie przygotowujące do 

prowadzenia zajęć w ramach V edycji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami 

w życiu osobistym”. Uczestniczyło w nim sześciu nowych nauczycieli, Waldemar 

Kotowski – autor przewodnika metodycznego dla nauczycieli, Ewa Kruk – Dyrektor 

Biura, Monika Marchalewska – Specjalista ds. Doradztwa Finansowego                             

i Konsumenckiego oraz Magdalena Boryna – koordynator projektu.  

Decyzją Zarządu V edycja projektu została rozszerzona o materiał edukacyjny 

„Poradnik Świadomego Konsumenta” autorstwa Ewy Kruk poświęcony tematyce 

konsumenckiej. Poradnik składa się z sześciu rozdziałów: 

Rozdział pierwszy („Pojęcie konsumenta jako uczestnika rynku”) 

Rozdział drugi („Zakupy dla młodych”) 

Rozdział trzeci („Różnica między gwarancją a niezgodnością towaru z umową”) 

Rozdział czwarty („O czym pamiętać, składając reklamację”) 

Rozdział piąty („Nie daj się zwieść reklamie”) 

Rozdział szósty („Kto się zajmuje Twoją ochroną praw konsumenta”) 
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V edycja projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” 

odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Biura Informacji Kredytowej S.A., Fundacji 

im. Franciszka Stefczyka, której fundatorem jest Kasa Stefczyka, SKOK 

Ubezpieczenia oraz Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. W szkołach na terenie 

Podlasia projekt realizowany jest przy współpracy z Fundacją Senatora RP 

Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.  

 

W roku szkolnym 2012/2013 mogliśmy wdrożyć projekt w następujących szkołach: 

L.p. Szkoła województwo 
Nazwisko i imię 

trenera 

1. 
Katolickie Gimnazjum im. C. Norwida 

ul. kard. St. Wyszyńskiego 53/55, 21-500 Biała 
Podlaska 

lubelskie 
Abramowicz 

Elżbieta 

2. 
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, 

ul. I Dyw. T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko 
warmińsko-
mazurskie 

Arian 
Andrzej 

3. 
I Liceum Ogólnokształcące, ul. 3 Maja 41,  

95-100 Zgierz 
łódzkie 

Brzezińska 
Irena 

4. 
I LO im. Wł. Jagiełły, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 

Krasnystaw                       
lubelskie 

Domańska 
Ewa 

5. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. II Armii 

Wojska Polskiego, ul. Rzeszowska 10, 38-404 Krosno 
podkarpackie 

Drozd 
Justyna 

6. 
Prywatne Młodzieżowe LO, ul. Kołłątaja 31 A,                  

76-200 Słupsk                 
pomorskie 

Gomoracka  
Katarzyna 

7. 
Środkowopomorskie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, ul. Szarych Szeregów 6, 76-200 Słupsk  
pomorskie 

Gomoracka  
Katarzyna 

8. 
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica,  

ul. kard. Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda  
warmińsko-
mazurskie 

Klonowska 
Hanna 

9. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola 

Fryderyka Libelta, Plac Jana Pawła II 5,  
63-700 Krotoszyn 

wielkopolskie 
Kowalska 

Ewa 

10. 
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 

ul. Nowowiejskiego 18, 42-200 Częstochowa 
śląskie 

Książkiewicz 
Elżbieta 

11. 
Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska 
lubelskie 

Kulhawczuk 
Iwona 

12. 
Zespół Szkół Samorządowych Liceum 
Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej 

ul. W. Batki 20, 21-311 Komarówka Podlaska 
lubelskie 

Kurianowicz 
Joanna 

13. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Marii Konopnickiej 
ul. Marii Konopnickiej 1, 21-210 Milanów 

lubelskie 
Langa 

Sławomir 

14. 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida, ul. 
kard. St. Wyszyńskiego 53/55, 21-500 Biała Podlaska 

lubelskie 
Łocheński vel 

Ochnio 
Wojciech 

15. 
I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego 

ul. Kraszewskiego 1, 21-500 Biała Podlaska 
lubelskie Maj Ireneusz 
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16. 
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga,  

Al. Kościuszki 3, 64-000 Kościan 
wielkopolskie 

Maluśki 
Piotr 

17. 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Czernichowie, 32-070 Czernichów 1            
małopolskie 

Rakoczy 
Ewa 

18. 
Centrum Edukacji Zawodowej, ul. E. Kwiatkowskiego 1, 

37-450 Stalowa Wola 
podkarpackie 

Rubas- Dębska 
Gabriela 

19. 
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 

ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska 
lubelskie 

Sosik  
Krzysztof 

20. 
Zespół Szkół nr 4 (Liceum), ul. Podkładowa 2,  

96-100 Skierniewice   
łódzkie 

Strojek 
Jolanta 

21. 
LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,  

ul. Kościelna 7, 87-320 Górzno  
kujawsko-
pomorskie 

Szwedowska 
Maria 

22. 
Zespół Szkół Handlowych, ul. Kaliska 10,  

85-602 Bydgoszcz                
pomorskie 

Wojciechowska 
Agnieszka 

23. 
Technikum Zawodowe, Park Chopina 2,  

66-200 Świebodzin 
lubuskie 

Wojtala 
Dariusz 

24. Zespół Szkół Nr 2, ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin                          dolnośląskie 
Zujewicz  
Renata 

25. 
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-

Curie,  ul. W. Pola 11, 64-920 Piła  
wielkopolskie 

Zygmunt 
Angelika 

 

Zakończenie V edycji projektu planowane jest w czerwcu 2013 roku. 

 

3.5.5. "Edukacja finansowa - zapobieganie nadmiernemu 

zadłużeniu". 

                                                                                        

            

W okresie od 1 lipca 2012 do 31 grudnia 2012 SKEF realizowało zadanie zlecone 

przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach projektu "Edukacja 

finansowa - zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu". W dniu 27 czerwca 2012 

nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy SKEF a  UOKiK. Koordynatorem projektu 

został Mariusz Mówka. Celem projektu było zwiększenie wiedzy konsumentów na 

temat przysługujących im praw związanych z zawieraniem umów o kredyt 
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konsumencki oraz zwrócenie uwagi na sposoby zarządzania domowym budżetem 

chroniące konsumenta przed nadmiernym zadłużeniem. W ramach projektu 

specjaliści ODFIK opracowali poradnik i została przygotowana strona 

www.zyciewkredycie.pl. Przedsięwzięcia te stanowiły część kampanii informacyjnej 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poświęconej edukacji finansowej                      

i zapobieganiu nadmiernemu zadłużeniu. W serwisie www.zyciewkredycie.pl 

przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące rodzajów kredytów, oszczędzania 

i postępowania w sytuacji pojawienia się problemów ze spłatą zobowiązań. 

Realizacja działań projektu była prowadzona zgodnie z harmonogramem. Plakaty 

reklamujące portal i publikacje, w tym papierowe wersje poradnika, trafiły do 

wszystkich powiatowych oraz miejskich rzeczników konsumentów, delegatur UOKiK, 

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Federacji Konsumentów. 

Cele projektu zostały osiągnięte, w szczególności zrealizowano następujące zadania: 

 opracowano, wydrukowano i dokonano dystrybucji 20 000 egz. broszury na 

temat nadmiernego zadłużenia, 

 zaprojektowano, wydrukowano i dokonano dystrybucji 200 egz. plakatu 

promującego przedsięwzięcie, 

 przygotowano i uruchomiono stronę internetową poświęconą zagadnieniu 

nadmiernego zadłużenia www.zyciewkredycie.pl, 

 przygotowano dwa banery służące do promocji strony internetowej 

poświęconej nadmiernemu zadłużeniu, 

 promowano treści zawarte w broszurze i na stronie www.zyciewkredycie.pl w 

mediach, wśród rzeczników konsumentów oraz poprzez stronę internetową 

organizacji. 

Budżet projektu wyniósł 56 226,50 zł, w tym 49 626,50 zł stanowiła dotacja UOKiK. 

Realizacja zadań projektu spowodowała wzrost dostępności zainteresowanych 

konsumentów i instytucji konsumenckich do materiałów edukacyjnych                                                        

i informacyjnych powstałych w trakcie realizacji projektu, co przełożyło się na 

podniesienie świadomości korzystających z tych materiałów konsumentów.  

 

  Na podstawie zarządzenia nr 6/2012 Dyrektora Generalnego Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 stycznia 2012 r.  w terminie 11 – 12 grudnia 

2012 roku przeprowadzono kontrolę dotyczącą prawidłowości wykorzystania dotacji 

http://www.zyciewkredycie.pl/
http://www.zyciewkredycie.pl/
http://www.zyciewkredycie.pl/
http://www.zyciewkredycie.pl/
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celowej udzielonej przez UOKIK w formie wspierania realizacji zadania publicznego 

„Edukacja finansowa – zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu”. Ze strony UOKIK 

kontrolę przeprowadziła p. Elżbieta Malinowska, główny specjalista w biurze 

dyrektora generalnego UOKIK. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 

protokół z kontroli w SKEF, przedstawiając wyniki dotyczące wykonywania 

kontrolowanego zadania.  Zostało ono podzielone na 13 działań: 

 inicjowanie realizacji zadania, 

 opracowanie merytoryczne broszury poświęconej nadmiernemu zadłużeniu 

konsumentów oraz plakatu, 

 opracowanie graficzne broszury, plakatu oraz dwóch banerów, 

 przekazanie UOKIK broszury i plakatu do akceptacji, 

 dokonanie zmian w broszurze, plakacie i banerach wynikających z zaleceń 

UOKIK, 

 druk broszur i plakatów: 20.000 broszur, 1.000 plakatów 

 dystrybucja broszur i plakatów, 

 opracowanie merytoryczne treści strony internetowej poświęconej 

nadmiernemu zadłużeniu konsumentów, 

 opracowanie projektu graficznego strony internetowej, 

 zaprojektowanie i uruchomienie wstępnej wersji strony internetowej 

poświęconej nadmiernemu zadłużeniu konsumentów, 

 przedstawienie UOKIK do akceptacji strony internetowej poświęconej 

nadmiernemu zadłużeniu konsumentów 

 wprowadzenie zmian na stronie wynikających z zaleceń UOKIK                              

i zatwierdzenie wersji finalnej, 

 opracowanie i dystrybucja komunikatu prasowego. 

 

W piśmie UOKIK które wpłynęło do stowarzyszenia, oceniającym 

przeprowadzoną kontrolę zamieszczono następujące zdanie: „Biorąc pod 

uwagę zakres kontroli działania Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji 

Finansowej należy ocenić pozytywnie. W związku z tym nie wydaje się  zleceń 

pokontrolnych”.  

 



 29 

W roku 2012 SKEF opracował wnioski na następujące projekty: 

 „Historia pieniądza na wesoło” –został opracowany wstępny draft projektu               

z zakresu edukacji finansowej.  

 Projekt badania kompetencji finansowych polskiej młodzieży – projekt 

badawczy  "Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym"     

V edycja – projekt dot. współfinansowania V edycji ze środków Funduszu 

Społecznego Notariatu – projekt nie został wybrany przez instytucję, do której 

został skierowany. 

 „Moje pierwsze pieniądze” –– projekt dot. organizacji zajęć edukacji 

finansowej dla uczniów klas 0-III w Gdańsku i Sopocie, ze środków Fundacji 

CEMEX – projekt nie został wybrany przez instytucję, do której został 

skierowany. 

 

 

3.6.Konkurs „Mistrzostwa Polski 

Młodych Ekonomistów” 

Konkurs ekonomiczny dla uczniów szkół 

gimnazjalnych na stałe zagościł wśród działań 

realizowanych przez  Stowarzyszenie. Celem 

konkursu jest zachęcanie młodych ludzi do 

zdobycia i pogłębienia wiedzy związanej                     

z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi.  

Każda edycja konkursu ma inne tematy 

przewodnie.Tematem VII edycji była „Polska 

spółdzielczość finansowa w aspekcie 20-lecia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Kredytowych” oraz życie i działalność Franciszka Stefczyka - polskiego ekonomisty, 

spółdzielcy i wielkiego patrioty. Konkurs miał na celu przybliżenie młodzieży ideę 

spółdzielczości, jej historię, rozwój na ziemiach polskich oraz wpływ na kształtowanie 

naszej tożsamości narodowej.  

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Krajowa Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kredytowa, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Fundacja Grzegorza 

Biereckiego „Kocham Podlasie”. Pozostali partnerzy i sponsorzy: Biuro Informacji 

Kredytowej S.A., Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której fundatorem jest Kasa 
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Stefczyka, SKOK Ubezpieczenia, Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. 

S.K.A., SKOK Mysłowice, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK im. St. Adamskiego, Ecco 

Holiday Sp. z o.o. Patronat medialny nad konkursem objął Media SKOK Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuetki dla laureatów konkursu VII edycji „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. 

 

W siódmej edycji konkursu prace nadesłało 428 gimnazjalistów z ponad 80 szkół                  

z całej Polski. Najwięcej prac wpłynęło z województwa kujawsko-pomorskiego                

i łódzkiego. Zostały wybrane dwie najliczniej reprezentowane w konkursie szkoły:  

1. Gimnazjum Publiczne w Stubnie (Stubno 254, 37-723 Stubno)  

2. Gimnazjum Publiczne w Chodczu (ul. Waryńskiego 20, 87-860 Chodecz) 

Nagrodę specjalną – bon wycieczkowy o wartości 2.000 PLN – dla nauczyciela, 

którego uczniowie przesłali największą liczbę najwyżej ocenionych prac, otrzymała 

Pani Agnieszka Wyrzykowska z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli 

Królewskiej.  

Dwunastu wyłonionych finalistów VII edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa 

Polski Młodych Ekonomistów” zostało zaproszonych wraz z opiekunami do 

Władysławowa – na wielki finał konkursu, który odbył się w dniach 07-10 czerwca 

2012 roku.  

Jury tegorocznej edycji konkursu obradowało w składzie:  

 dr inż. Kazimierz Janiak – przewodniczący jury – Prezes SKEF 

 prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska – członek jury – Wydz. Zarządzania UG  

 Janusz Ossowski – członek jury – Dyrektor Spółdzielczego Instytutu 

Naukowego 

 Maciej Duszczyk – członek jury – Dyrektor Departamentu Marketingu BIK S.A. 
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 Katarzyna Kołodziejczyk – członek jury – Specjalista ds. doradztwa 

finansowego  

i konsumenckiego w ODFiK Kraków 

Swoją obecnością podczas finału konkursu zaszczycili: Grzegorz Bierecki – Senator 

RP, Joanna Charlińska, Agnieszka Gontarek oraz Maciej Duszczyk  z Biura 

Informacji Kredytowej S.A., a także Pan Robert Sterzel –  Kierownik Makroregionu 

Północnego Kasy Stefczyka. 

 

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców:  

Wyniki finału VII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”: 

I miejsce – Małgorzata Biedrzycka woj. łódzkie (Gimnazjum im. Adama Mickiewicza,  

ul. Mickiewicza 24, 96-230 Biała Rawska) 

II miejsce – Adrian Matwijec woj. podkarpackie (Gimnazjum Publiczne w Stubnie, 

Stubno 254, 37-723 Stubno) 

III miejsce – Emil Libera woj. łódzkie (Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, ul. 

Mickiewicza 24, 96-230 Biała Rawska) 

 

Wyróżnienia otrzymali:  

Jakub Błoński woj. świętokrzyskie (Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej, ul. 

Słowackiego 5, 25-365 Kielce) 

Dominik Kurenda woj. lubelskie (Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Emilii Plater,  

ul. Narutowicza 39, 21-500 Biała Podlaska) 

Klaudia Wakuła  woj. podlaskie (Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ul Zambrowska 20,  

16-001 Kleosin) 

Pozostali uczestnicy finału:   

1. Bojar Karolina, woj. małopolskie (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2  

im. Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Lipińskiego 2, 30-349 Kraków) 

2. Czarnecki Maciej, woj. kujawsko-pomorskie (Gimnazjum nr 1 im. Ks. 

Kardynała S. Wyszyńskiego, ul. Wolności 11, 87-200 Wąbrzeźno) 

3. Gibek Dominika, woj. lubuskie (Gimnazjum nr 6, ul. F. Chopina 18 A, 65-001 

Zielona Góra) 

4. Matuszewski Stanisław, woj. mazowieckie (Gimnazjum nr 5, ul. Jagiellońska 

67, 05-120 Legionowo) 
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5. Stankiewicz Wojciech, woj. dolnośląskie (Zespół Szkół i Przedszkola w 

Krośnicach, Parkowa 14, 56-320 Krośnice) 

6. Wielechowska Ewelina woj. łódzkie (Gimnazjum im. Adama Mickiewicza,  

ul. Mickiewicza 24, 96-230 Biała Rawska) 

 

Oprócz nagród przewidzianych w regulaminie dla zwycięzców i osób wyróżnionych, 

wszyscy finaliści i ich opiekunowie otrzymali wiele upominków od sponsorów, a także 

czekało na nich wiele atrakcji w postaci zabaw integracyjnych, wieczoru kibica oraz 

wieczornej pożegnalnej imprezy.  

Zdjęcie: Zwycięzcy VII edycji konkursu „Mistrzostwa 
Polski Młodych Ekonomistów” 
od lewej: Emil Libera - III miejsce 
Małgorzata Biedrzycka - I miejsce (w środku), Adrian 
Matwijec – II miejsce  
 
 

 
                    Zdjęcie: Laureatka I miejsca Małgorzata Biedrzycka     
                                                                                                                                         
 
 
 
Zdjęcie: Zwycięzcy VII edycji „Mistrzostw Polski Młodych 
ekonomistów” wraz z członkami jury, organizatorami i sponsorami.                                                             
                                                                                           

 

 

3.7. Konferencje, seminaria, wydarzenia promocyjne  

    3.7.1.Konferencje i seminaria organizowane przez SKEF 

„Upadłość konsumencka – regulacje prawne, praktyka, aspekt społeczny”. 

W dniu 29 maja 2012 roku w Warszawie, w gmachu Parlamentu odbyło się 

posiedzenie seminaryjne pt: „Upadłość konsumencka – regulacje prawne, praktyka, 



 33 

aspekt społeczny”. Posiedzenie zostało zorganizowane przez senackie komisje: 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisję Budżetu i Finansów 

Publicznych wraz ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej.                           

Gości powitali i słowo wstępne wygłosili Senator RP Kazimierz Kleina – 

przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Senator RP Michał 

Seweryński – przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

oraz dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes SKEF. Wśród prelegentów znaleźli się dr hab. 

Joanna Kruczalak - Jankowska, prof. w Katedrze Prawa Handlowego                                  

i Międzynarodowego Prawa Prywatnego UG; Janusz Płoch – przewodniczący 

Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu 

Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia; prof. dr hab. Anna Dąbrowska - zastępca 

dyrektora ds. naukowych Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur SGH; mgr 

Filip Czuchwicki – asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego 

Prawa Prywatnego UG, oraz dr inż. Kazimierz Janiak Prezes Stowarzyszenia 

Krzewienia Edukacji Finansowej.  Posiedzenie podsumował Senator RP Grzegorz 

Bierecki – zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.                                  

W posiedzeniu wzięli udział m. in: Senatorowie, posłowie, przedstawiciele organizacji 

rządowych i pozarządowych, przedstawiciele instytutów badawczych i naukowych 

oraz przedsiębiorstw prywatnych – szerokie grono osób, które pośrednio lub 

bezpośrednio styka się w swojej codziennej pracy z problematyką upadłości 

konsumenckiej. Podczas seminarium zaprezentowano aktualne regulacje prawne 

obowiązujące w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech, wyniki badań dot. 

społecznego odbioru zagadnienia upadłości konsumenckiej oraz przedstawiono 

propozycje projektowanych zmian w aktualnie obowiązującej ustawie.  

Z uwagi na trzyletni okres obowiązywania przepisów prawnych, dotyczących 

upadłości konsumenckiej osób fizycznych oraz doświadczenie zawodowe 

uczestników posiedzenia seminaryjnego, dyskusja w trakcie posiedzenia zakończyła 

się sformułowaniem bardzo konkretnych propozycji zmian, które mogą istotnie 

wpłynąć na podniesienie jakości funkcjonowania  ustawy w zakresie upadłości 

konsumenckiej osób fizycznych w Polsce i to zarówno pod względem 

instytucjonalnym, jak i społecznym.  
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3.7.2. Konferencje i seminaria z udziałem SKEF 

 

30 marca 2012 roku w Krakowie przedstawiciel SKEF Katarzyna Kołodziejczyk  

wzięła udział w konferencji pt: „Wokół upadłości konsumenckiej – ocena założeń                

i praktyka” organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich przy współudziale 

Wojewody Małopolskiego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organów 

wymiaru sprawiedliwości, świata nauki, środowiska bankowego i społecznego, 

reprezentującego interesy konsumentów. Celem konferencji było zainicjowanie 

dyskusji o zaletach i wadach przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej. 

Organizator dostrzegł potrzebę przeprowadzenia otwartej debaty społecznej,                   

w oparciu o szczegółową analizę praktyki, której celem było: 

 zidentyfikowanie istniejących problemów, z jakimi spotykają się 

przedstawiciele organów wymiaru sprawiedliwości na etapie stosowania 

przepisów upadłości konsumenckiej, 

 zidentyfikowanie problemów, z jakimi spotykają się konsumenci występując              

z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, 

 zdiagnozowanie rzeczywistych problemów, jakie wpływają na niską liczbę 

ogłoszonych upadłości oraz ustalenie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań 

konsumentów, 

 rozpoczęcie dyskusji nad potrzebą wprowadzenia mniej rygorystycznych 

przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. 

 

W terminie od 15 do 18 lipca 2012 

roku w Gdańsku odbył się zjazd 

reprezentantów Światowej Rady Unii 

Kredytowych (World Council of Credit 

Unions – WOCCU) Światowa Rada Unii 

Kredytowych odgrywa fundamentalną 

rolę w regulacji finansów spółdzielczych  

w skali globalnej. Działa na rzecz koordynacji, regulowania  i wzajemnego wspierania 

się unii kredytowych na całym świecie. WOCCU łączy ponad 188 milionów członków, 

skupionych w ponad 50 000 Kas. Udział w gdańskiej konferencji wzięli m.in. 

przedstawiciele spółdzielczości finansowej z USA, Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady 

http://www.woccu.org/
http://www.woccu.org/
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i Polski. SKEF reprezentowali dr inż. Kazimierz Janiak - Prezes SKEF oraz Ewa Kruk 

– Dyrektor, Członek Zarządu SKEF. Prelegenci dyskutowali między innymi                         

o innowacjach w spółdzielczym sektorze finansowym, inwestowaniu etycznym czy 

modelach zintegrowanych systemów unii kredytowych. Konferencja była okazją do 

dyskusji na temat wizerunku unii kredytowych, ale również szansą na określenie 

kierunków ich rozwoju.  

W dniu 18 października 2012 roku w Warszawie odbyła się XII konferencja 

prakseologiczno – etyczna organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw 

Finansowych w Polsce. Konferencja odbyła się pod hasłem: Prakseologiczno - 

Etyczne aspekty CSR na rynku finansowym. Wśród uczestników dyskusji  głównego 

panelu pt: „Wizja 2050 a rozwój rynku finansowego w Polsce”, był Prezes SKEF dr 

inż. Kazimierz Janiak który zaprezentował temat: „Inicjatywy i działania SKEF na 

rzecz edukacji finansowej”. Celem konferencji było umożliwienie spotkania oraz 

otwartej dyskusji na aktualne kwestie dotyczące koncepcji, stanu i perspektyw 

wdrażania społecznej odpowiedzialności w sektorze przedsiębiorstw rynku 

finansowego. Ponadto, konferencja była doskonałym miejscem do ukazania                       

i promocji dobrych praktyk w sektorze finansowym, które winny zostać przełożone do 

codziennej praktyki biznesowej przez podmioty działające na rynkach finansowych.  

 

Zdjęcie: Statuetka nagrody dla SKEF 

 

Z okazji jubileuszu 15 roku działalności Biura 

Informacji Kredytowej,  8 listopada 2012 roku                          

w Warszawie, odbył się VII Kongres Ryzyka 

Bankowego, pod patronatami: honorowym Ministerstwa 

Finansów i merytorycznym Komisji Nadzoru 

Finansowego, Związku Banków Polskich i Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego. Hasłem i wiodącym tematem kongresu było: Zarządzanie 

ryzykiem – nasze wyzwania, europejskie tło. Po konferencji odbyła się uroczystość 

wręczenia wyróżnień. Jedno z wyróżnień otrzymało Stowarzyszenie Krzewienia 

Edukacji Finansowej  „Za promowanie idei pozytywnej historii kredytowej”. 
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Pamiątkową statuetkę odebrał z rąk Prezesa Zarządu BIK dr. Krzysztofa 

Markowskiego Prezes SKEF dr inż. 

Kazimierz Janiak.  

 

Zdjęcie: Od lewej: Magdalena Boryna, Magdalena 
Nastrabasz - Janczarska, Kazimierz Janiak- 
Prezes SKEF, Krzysztof Markowsk-i Prezes BIK, 
Ewa Kruk- Dyrektor SKEF  

 

 

W dniu 29 listopada 2012 roku w Gdańsku, Ewa Kruk Dyrektor SKEF oraz 

Iwona Karmasz koordynator d.s. szkoleń wzięły udział w konferencji „Czas na 

Młodzież” - Pomorskie rozwiązania dla polityki młodzieżowej. Konferencja  była 

inicjatywą trzech organizacji: Stowarzyszenia Morena, Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Ustce oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej, które realizują projekty 

innowacyjno-testujące POKL, dotyczące młodzieży, na obszarze województwa 

pomorskiego. Celem Konferencji było zwrócenie uwagi na wypracowane w ramach 

projektów, rozwiązania dla polityki młodzieżowej w obszarze: edukacji, rynku pracy 

oraz wsparcia aktywności młodych osób. Jednomyślnie uznano wagę tego tematu i 

dostrzeżono konieczność poszukiwania kolejnych, efektywnych rozwiązań na 

przyszłość. Konferencję wsparł Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego oraz 

Stowarzyszenie ”Pomorskie w Unii Europejskiej”.  

                      

                                                    Zdjęcia: Konferencja „Czas na Młodzież” 

W terminie 9 - 10 maja 2012 roku w Warszawie, przedstawiciele SKEF 

Katarzyna Kołodziejczyk i Waldemar Szkiela wzięli udział w  Międzynarodowej 

http://www.skef.pl/wp-content/uploads/2012/11/Delegacja-SKEF-z-wyr%C3%B3%C5%BCnieniem-BIK.jpg
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Konferencji Fundraisingu pt:” Fundraising w Polsce - jak to zrobić?”. Podczas dwóch  

dni konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach, sesjach plenarnych, 

dyskusjach i spotkaniach przeznaczonych dla wszystkich zaangażowanych                    

w pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji. Zajęcia poprowadziło 30 

trenerów z USA, Kanady, Szwecji, Danii i Polski. Uczestnicy zdobyli praktyczną 

wiedzę i umiejętności profesjonalnego oraz etycznego pozyskiwania i wydatkowania 

funduszy. 

3.7.3.Wydarzenia promocyjne 

 Festyn w Białej Podlaskiej "Makulatura na drzewo!"  

   

Zdjęcia: pracownicy SKEF podczas festynu w Białej Podlaskiej.  

                   

Zdjęcie: stoisko SKEF podczas festynu w Białej Podlaskiej.  

                                    

 

    19 października 2012r. pracownicy SKEF 

wzięli udział  w festynie "Makulatura na 

drzewo!" – akcji Tygodnika Podlaskiego. 

SKEF miał swoje stoisko promocyjne, 

zajmował się  organizacją zabaw                         

i konkursów z zakresu edukacji finansowej z 

nagrodami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Podczas festynu uczestnikom rozdawano  

ulotki,  folder  SKEF. 
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3.8. Działalność szkoleniowa 

 

W 2012 roku, Stowarzyszenie  po raz kolejny zostało wpisane do Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 

 

3.8.1 Szkolenia i warsztaty z udziałem pracowników SKEF 

 

W dniach 3-4 grudnia 2012 w Tarnowie przedstawiciele SKEF Katarzyna 

Kołodziejczyk i Sylwia Koszyk wzięły udział w szkoleniu z zakresu praw 

konsumentów organizowanych  przez Federację Konsumentów. 

W dniach 5-6 września 2012 r. w Warszawie pracownicy SKEF, Iwona 

Karmasz i Magdalena Głowacka wzięły udział w kursie „Konsumenckie doradztwo 

finansowe” organizowanym przez CONFINAD i Federację Konsumentów. 

 

 

 

Zdjęcie: Warsztaty „Konsumenckie doradztwo 

finansowe” wrzesień 2012. 

 

 

 

 

W dniu 9 października 2012 Zarząd i pracownicy SKEF uczestniczyli                        

w szkoleniu „Ochrona danych osobowych” w przedsiębiorstwie. 

24 października 2012 w Warszawie Waldemar Szkiela uczestniczył w  szkoleniu 

„Firma na Facebook”. 

28 listopada 2012 w Gdańsku Magdalena Głowacka wzięła udział w szkoleniu 

organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu z zakresu „Design i usability 

materiałów graficznych”. 

7 grudnia 2012 w Gdańsku Iwona Karmasz i Magdalena Głowacka   

uczestniczyły w szkoleniu organizowanym przez Federację Konsumentów dla 

rzeczników konsumentów i pracowników NGO . 
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W terminie 10-12 grudnia 2012 roku w związku z planowanym rozwojem 

szkoleń wszyscy pracownicy SKEF wzięli udział w warsztatach umiejętności 

trenerskich organizowanych przez firmę Openlook. 

3.8.2. Szkolenia i warsztaty prowadzone przez pracowników 

SKEF 

W ciągu całego roku 2012 pracownicy SKEF prowadzili cykliczne szkolenia dla 

nowo zatrudnionych pracowników Kasy Stefczyka i Kas z grupy Kas Stefczyka                  

w Ośrodku szkoleniowym SKOK we Władysławowie przybliżając misję i cele 

statutowe SKEF.  

 

6 grudnia 2012 roku, ze strony SKEF Magdalena 

Głowacka specjalista ds. doradztwa finansowego            

i konsumenckiego uczestniczyła w otwarciu nowego 

oddziału SKOK  Polska w Olsztynie. Podczas 

spotkania przedstawiono misje i cele SKEF oraz 

udzielano porad  finansowo – konsumenckich 

zainteresowanym członkom. 

 

 

 

 

Podziękowania dla SKEF za przeprowadzone szkolenia 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Szkolenia w Białej Podlaskiej maj 2012. 
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W 2012 roku dzięki działalności Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej              

i przy wsparciu Fundacji Senatora Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” udało  

się zrealizować na Podlasiu wiele projektów, między innymi: 

 W dniu 25 maja 2012 warsztaty pt. „Kredyt Szansa czy Pułapka”  , w ODFIK  

w Białej Podlaskiej. Celem szkolenia było określenie definicji  kredytu, zapoznanie       

z podstawowymi rodzajami kredytów oferowanych przez instytucje finansowe               

i pojęciami  bezpośrednio związanymi z kredytem tj. wniosek kredytowy, umowa 

kredytowa, zabezpieczenie, odsetki, prowizje, a także omówienie zagrożeń                      

i konsekwencji jakie niesie ze sobą nadmierne zadłużanie się poprzez ukazanie 

rozmiarów tego problemu. Podczas warsztatów przeprowadzono indywidualne oraz 

grupowe ćwiczenia oparte na praktycznych przykładach, które uczestnicy będą mogli 

wykorzystać w codziennym życiu, przy wykorzystaniu metod aktywizujących. Sposób 

prowadzenia zajęć oraz dobór treści kształcenia został dostosowany do potrzeb               

i możliwości odbiorców.  

 

      

                                                Ogłoszenia w „Tygodniku Podlaskim” 

 W czerwcu 2012 r. przeprowadzenie warsztatów pt.”ABC Praw konsumenta”         

w ODFIK w Białej Podlaskiej. Celem warsztatów było zwiększenie stanu wiedzy                    

i świadomości w zakresie dotyczącym praw konsumenckich oraz rozszerzenie 

znajomości procedur egzekwowania praw należnych konsumentowi. Zajęcia 

przeprowadzono w formie warsztatowej, przy wykorzystaniu metod aktywizujących z 

wykorzystaniem indywidualnych oraz grupowych ćwiczeń, opartych na praktycznych 

przykładach, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w codziennym życiu. Każdy 

uczestnik warsztatów: nauczył się, jak napisać prawidłową reklamację, dowiedział 

się, co robić, gdy jest niezadowolony z zakupionego towaru, uzyskał odpowiedzi na 

pytania: „Czy można zwrócić towar, który nie ma wad?”, „Jak skutecznie reklamować 

towar niezgodny z umową?”, „Dlaczego warto zachować paragon?” i wiele innych.  
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 Szkolenia nowoprzyjętych pracowników oraz kierowników SKOK  Polska – 

przedstawienie misji, genezy oraz działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza 

działalności Ośrodków Doradztwa. Szkolenia odbywały się regularnie co miesiąc. 

 W dniu 21 czerwca 2012 Iwona Karmasz wraz z Magdaleną Głowacką  

przeprowadziły szkolenie pt. „Kredyt – szansa czy pułapka” dla klientów MOPS w 

Wejherowie.  

 W dniu 13 sierpnia 2012 w Warszawie pracownicy SKEF Katarzyna  

Kołodziejczyk i Waldemar Szkiela przeprowadzili warsztaty „ABC praw konsumenta” 

dla podopiecznych Stowarzyszenia Mali Braci Ubogich. 

           

Zdjęcia: Warsztaty ABC Praw Konsumenta Warszawa 13.08.2012 

 

 22 października 2012 - szkolenie : „ABC Praw Konsumenta” w parafialnym 

klubie seniora przy parafii św. Krzyża w Warszawie  

 W dniach 23-24 listopada 2012 roku, przedsiębiorcy z Białej Podlaskiej                

i Parczewa skorzystali ze szkolenia pt: „Wsparcie finansowe – obecnie dostępne 

zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej”.  Szkolenie zostało 

zorganizowane przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i Fundację 

Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”, przy współpracy Bialskopodlaskiej Izby 

Gospodarczej. Spotkanie poprowadził Jacek Klawikowski, specjalista ds. Funduszy 

Europejskich. Podczas czterogodzinnego szkolenia przedsiębiorcy dowiedzieli się,           

w jaki sposób mogą pozyskać środki finansowe oraz gdzie ich szukać. Omówiono 

procedury wniosków i prezentację istotnych elementów biznesplanu. Uczestnicy 

zapoznali się z różnymi możliwymi dofinansowaniami, nie tylko z Unii Europejskiej. 

Celem szkolenia, było zwiększenie stanu wiedzy i świadomości 

przedsiębiorców w zakresie dotyczącym wsparcia finansowego, z naciskiem na 

obecnie dostępne zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej. 

Szkolenia były bezpłatne. Uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału w szkoleniach.  
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Zdjęcie: Szkolenie dla 

przedsiębiorców 23.11.2012 Biała 

Podlaska. 

 

 

 

 

 

 

 

 29 listopada 2012 w Gdańsku Magdalena Boryna przeprowadziła warsztaty   

pt. „ABC praw konsumenta” dla Klubu Seniora,  działającego przy Centrum 

Wsparcia Caritas „Na Dolnej”. 

 

                     

Zdjęcia: Warsztaty Caritas „Na Dolnej” 29.11.2012. 

 

 

 5 grudnia 2012 w Gdańsku Magdalena Głowacka przeprowadziła warsztaty pt.  

„Jak bezpiecznie korzystać z wybranych usług i produktów finansowych” dla 

Klubu Seniora, działającego przy Centrum Wsparcia Caritas „Na Dolnej”. 
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Zdjęcia: Warsztaty w Caritas Gdańsk 5 i 6 grudnia 2012. 

 6 grudnia 2012 w Gdańsku Iwona Karmasz  przeprowadziła warsztaty              

pt. „Kredyt Szansa czy pułapka” dla Klubu Seniora, działającego przy Centrum 

Wsparcia Caritas „Na Dolnej”. 

 We wrześniu 2012  Magdalena Boryna i Magdalena Nastrabasz – Janczarska  

przeprowadziły szkolenie  „ABC praw konsumenta” oraz BIK dla rodzin z projektu 

„Pomóż oszczędzać rodzinie” w Białej Podlaskiej. 

 

3.9.Współpraca SKEF 

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni w 2012 roku,  

kontynuowało współpracę, między innymi z Krajową Spółdzielczą Kasą 

Oszczędnościowo-Kredytową, Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-

Kredytowymi, TUW SKOK S.A., Biurem Informacji Kredytowej S.A, Instytutem 

Stefczyka oraz innymi instytucjami, z  którymi współpraca stanowi niezwykle ważny 

element wsparcia dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie podejmuje działania w celu pozyskania nowych partnerów do 

realizacji swojej działalności.  

 

W 2012 roku, SKEF podpisało porozumienia o współpracy z: 

 Podlaskim Stowarzyszeniem „Dobra Szkoła” w Białej Podlaskiej. Strony  

zadeklarowały podjęcie współpracy w zakresie prowadzenia działań mających na 

celu popularyzację idei krzewienia edukacji finansowej, poprzez realizowanie 

projektów w dziedzinie wzajemnych zainteresowań oraz wymianę doświadczeń.  

 SKEF nawiązał współpracę z Fratria spółka z o.o. w zakresie tworzenia  

oraz przygotowania materiałów prasowych, tekstowych na rzecz Fratrii. 
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 Współpraca zagraniczna  

SKEF jest współzałożycielem i członkiem Komitetu Zarządzającego 

międzynarodowego stowarzyszenia Europejska Sieć Zadłużenia Konsumenckiego 

(European Consumer Debt Network – ECDN, www. ecdn.eu), z siedzibą w Belgii.   

 

W dniu 18 stycznia 2012 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu 

zarządzającego ECDN. Ze strony SKEF w spotkaniu uczestniczyli Kazimierz Janiak 

Prezes SKEF oraz Mariusz Mówka Pełnomocnik Zarządu d.s. kontaktów z zagranicą. 

Podczas spotkania podjęto decyzje w sprawie określenia zakresu i sposobu realizacji 

działań związanych z koordynacją oraz księgowością w 2012.  

15 lutego 2012 roku w Charleroi została podpisana umowa pomiędzy SKEF a 

ECDN. ECDN, wykonując decyzje Zgromadzenia Generalnego z dnia 01 grudnia 

2011 r., zlecił SKEF jako członkowi stowarzyszenia koordynację działań ECDN w 

okresie od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. w szczególności: 

 koordynację i komunikację, w tym: zarządzanie i aktualizowanie bazy danych  

wszystkich organizacji, instytucji i osób ważnych dla działalności ECDN i kontaktów 

ECDN z zewnętrznymi osobami, organizacjami i instytucjami, 

 komunikację z członkami ECDN, w tym: zarządzanie i aktualizowanie bazy  

danych członków ECDN oraz kontaktów pomiędzy ECDN a członkami ECDN, 

 zadania związane z działaniami Komitetu Zarządzającego,  

 wdrożenie Planu Pracy na rok 2012, przyjętego podczas Zgromadzenia 

Generalnego w Gdańsku w 2011 roku i decyzji Komitetu Zarządzającego z 

dnia 18 stycznia 2012, 

 przygotowanie i upowszechnianie sprawozdania z działalności ECDN za 2011 

rok, 

 koordynacja prac nad projektem budżetu 

 

W dniu 21 lutego 2012 SKEF podpisał umowę zlecenia z Mariuszem Mówką, 

powierzając zlecenie polegające na koordynacji działalności ECDN w okresie od             

1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Do głównych obowiązków koordynatora 

należała m.in. realizacja następujących zadań: koordynacja i komunikacja, 

komunikacja z członkami ECDN, zadania związane z działaniami Komitetu 

Zarządzającego, zadania związane z organizacją Zgromadzenia Generalnego, 
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wdrożenie planu pracy na rok 2012, przygotowanie i upowszechnienie sprawozdania 

z działalności ECDN, koordynacja prac nad projektem budżetu. 

W dniu 19 czerwca 2012 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu 

Zarządzającego ECDN. Ze strony SKEF w spotkaniu uczestniczyli Kazimierz Janiak 

Prezes SKEF oraz Mariusz Mówka Pełnomocnik Zarządu d.s. kontaktów                    

z zagranicą. Przedstawiciele Komitetu dokonali merytorycznej oceny pracy 

koordynatora wydając pozytywną opinię w sprawie kontynuacji umowy dot. 

koordynacji działalności ECDN do końca 2012 roku. Podczas posiedzenia dokonano 

również wyboru gospodarza konferencji europejskiej ECDN oraz VI Zgromadzenia 

Ogólnego. Ustalono, że konferencja i Zgromadzenie Ogólne odbędą się w dniach 21-

23 XI 2012 roku w Atenach. Wcześniej – 03 października 2012 roku - odbędzie się 

Komitet Zarządzający.  

W dniu 3 października 2012 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu 

Zarządzającego ECDN. Ze strony SKEF w spotkaniu uczestniczył Mariusz Mówka – 

Pełnomocnik Zarządu d.s. kontaktów z zagranicą i koordynator ECDN.  Ze względu 

na brak quorum posiedzenie miało charakter posiedzenia roboczego. Głównym 

tematem były kwestie organizacyjne i programowe związane  z przygotowaniami do 

konferencji europejskiej i Zgromadzenia Generalnego ECDN w Atenach. Częścią 

posiedzenia była telekonferencja z udziałem Eleni Alevritou reprezentującej 

organizację EKPIZO – gospodarza konferencji i ZG. Hans Grohs przedstawił dane 

dotyczące budżetu ECDN oraz prognozy finansowej na lata 2013 – 2014. Olivier 

Jerusalmy (Wiceprezydent ECDN) przedstawił koncepcję „wzajemnego członkostwa” 

ECDN oraz EFIN (Europejska Sieć na rzecz Włączenia Finansowego), jako 

narzędzia zwiększającego prawdopodobieństwo sukcesu w ubieganiu się o środki 

Komisji Europejskiej (DG Sanco) w 2013. 

W dniu 22 listopada 2012 roku w Atenach odbyło się posiedzenie Komitetu 

Zarządzającego ECDN. Ze strony SKEF w spotkaniu uczestniczyli dr inż. Kazimierz 

Janiak Prezes SKEF oraz Mariusz Mówka – Pełnomocnik Zarządu d.s. kontaktów            

z zagranicą i koordynator ECDN. Na posiedzeniu przyjęto program Zgromadzenia 

Generalnego.  

W dniach 21 do 23 listopada 2012 r. w Atenach odbyła się konferencja 

europejska ECDN oraz Zgromadzenie Generalne. Organizacja konferencji została 

wsparta finansowo (pokrycie kosztów przelotu ekspertów) przez EUROFOUND 

(Europejska Fundacja na rzecz Warunków Życia i Pracy - jest organem Unii 
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Europejskiej, który jako jeden z pierwszych został ustanowiony do działania                     

w wyspecjalizowanych dziedzinach UE. Fundacja została utworzona przez Radę 

(rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r.) w celu udziału                        

w planowaniu i opracowywaniu lepszych warunków życia i pracy w Europie.).                        

W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników z 13 państw europejskich. 

W dniu 23 listopada 2012r. w Atenach miało miejsce 6 Zgromadzenie 

Generalne ECDN. Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie rzeczowe oraz finansowe 

Komitetu Zarządzającego za lata 2011 – 2012 i udzieliło absolutorium  Komitetowi 

Zarządzającemu ECDN za rok 2011.  

 

 

         Uczestnicy konferencji w Atenach wg krajów 

            

3.10. Działalność wydawnicza i medialna 

Oprócz ogólnodostępnej i realizowanej nieodpłatnie działalności doradczej, 

SKEF prowadzi działalność wydawniczą, która koncentruje się na wydawnictwach                          

o charakterze poradnikowym. Tematami publikacji są przede wszystkim: finanse 

rodzinne, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, wskazówki dotyczące 

dostępnej na rynku oferty kredytowej oraz informacje nt. spółdzielczego arbitrażu 

konsumenckiego.  

                 

W Roku 2012  ukazały się następujące publikacje SKEF: 

 „Moje pierwsze pieniądze” zeszyt ćwiczeń dla klas 0-1 wydanie II 

 „Moje pierwsze pieniądze” zeszyt ćwiczeń dla klas 2-3 wydanie II 
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 „Jak spłacać, aby nie płakać. Jak uniknąć problemów z zaciągniętym 

kredytem” wydanie II , Gdynia 2012. 

 „Życie w kredycie” Przewodnik nie tylko dla zadłużonych,  w ramach projektu 

realizowanego na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

 

W 2012 roku ukazały się liczne artykuły prasowe, audycje radiowe, w których 

wywiadów i porad udzielali pracownicy SKEF: 

 ARTYKUŁY 

Seria – „50+” – dedykowana seniorom emisja w „Czasie Stefczyka” 

 „Idziemy na zakupy” 

 „Segregujemy śmieci” 

 „Przekaż 1% podatku” 

 „Załóżmy sobie konto” 

 „Przyjazna Kasa” 

 „Dbajmy o zdrowie” 

 „Przekaż 1% podatku” 

 „Konto bez zbędnych formalności” 

 „Bankowość elektroniczna cz. I” 

 „Bankowość elektroniczna cz. II” 

 „Zalety konta internetowego” 

 „Bankomat nie taki straszny cz. I” 

 „Bankomat nie taki straszny cz. II” 

 „Karta płatnicza” 

 „Bankomat nie taki straszny cz. III” 

 „Na kłopoty linia pożyczkowa” 

 „Co polscy gimnazjaliści wiedzą o finansowej spółdzielczości” 

 „Najlepsi ekonomiści wśród gimnazjalistów” 

 „Zdobyli pierwsze pieniądze” 

 

Artykuły emitowane w „Tygodniku Podlaskim” 

 „To dzieci wydają pieniądze”  

 „Twój 1% dla SKEF” 

 „Mistrzostwa Polski Młodych ekonomistów”  

 „Kredyt – szansa czy pułapka?” 

 „Szansa na szansę” 

 „VII edycja konkursu ekonomicznego Mistrzostwa Polski” 

 „Bialski Gimnazjalista wyróżniony w konkursie SKEF” 

 „Pierwsze pieniądze” 

 „Finansowa szansa dla uczniów i nauczycieli !”. 

 

Na portalu Czas na Finanse pojawiły się artykuły:  
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 „Budżet domowy a potrzeby i zachcianki”  

 „Bezpieczeństwo Twoich depozytów” 

 „Zagrożenia przy wypłatach z bankomatów” 

 „Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie” 

 „Komornik a windykator” 

 „Czy wcześniejsza spłata kredytów się opłaca” 

 „Jak lista zakupów może pomóc w oszczędzaniu” 

 „Do sklepu bez listy zakupów ani rusz” 

 „Wybór lokaty czy procent jest najważniejszy” 

 „Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa”  

 „Umowy zawierane na odległość” 

 „Moje postanowienie noworoczne – oszczędzam” 

 „Jak zaoszczędzić pieniądze?” 

 „Jesteś niezadowolony z wycieczki złóż reklamację” 

 „Jak ulokować swoje oszczędności” 

 „Czy towar przeceniony podlega reklamacji” 

 „Oszczędności w życiu codziennym” 

 „Prowadzenie budżetu domowego a oszczędzanie” 

 „Jak zabezpieczyć się przed skutkami upadku biura podróży” 

 „Renta hipoteczna – odwrócona hipoteka” 

 „Karty Zbliżeniowe” 

 „Czy karty zbliżeniowe są bezpieczne?” 

 „Wibor, a wysokość rat kredytów hipotecznych”  

 „Mniejszy Wibor szansą na niższe raty”  

 „Czy rodziny o niskich dochodach mogą oszczędzać”  

 „Jak tanio spędzić wakacje”  

 „Potęga procentu składanego”  

 „Dlaczego płacąc kartą wydajemy więcej ?” 

 „Samolot opóźniony lub odwołany – prawa pasażera” 

 „Jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu samochodu” 

 „Żyj finansowo” 

 „Jak napisać reklamację” 

 

Pozostałe artykuły: 

 Express powiatu puckiego – „Mistrzostwa Polski młodych ekonomistów” - 

czerwiec 2012 r. 

 www.wybrzeze24.pl - „Kryzys odczuwają wszystkie rodziny”, Kazimierz 

Janiak. 

 www.rodzina.opoka.org.pl Fundacja Opoka | Portfel rodzinny | 2012-10-02, 

„Fuzja i co dalej? Wspólne zarządzanie pieniędzmi” - Kazimierz Janiak.  

 

http://www.rodzina.opoka.org.pl/
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 AUDYCJE RADIOWE 

 Prezes SKEF Kazimierz Janiak w roku 2012 wziął udział w wielu audycjach  

radiowych w programie pt: „Fakty i pieniądze” emitowanych na antenie Radia 

Gdańsk.  

 Ponadto, w 2012 roku SKEF przygotował nagranie cyklu sześciu audycji  

radiowych w Radio Warszawa. W roli ekspertów wystąpili pracownicy i członkowie 

Zarządu SKEF. Audycje poza wypowiedziami ekspertów Stowarzyszenia, zawierały 

wypowiedzi uczniów biorących udział w projekcie „Moje pierwsze pieniądze”, oraz 

sondę uliczną – jako głos rodziców: „Co robią w sprawie edukacji finansowej?”.  

Emisję odcinków na antenie Radia Warszawa rozpoczęto od września 2012 roku. 

Tematy audycji : 

 Edukacja finansowa dzieci i młodzieży – czy jest potrzebna? 

 Pieniądz wczoraj i dziś – historia pieniądza. 

 Zarabianie i wydawanie pieniędzy. 

 Budżet domowy i oszczędzanie. 

 Pożyczanie pieniędzy – jak się mądrze zadłużać?  

 Działalność charytatywna i dobroczynność 

 
 

 KONFERENCJA PRASOWA 
 

17 marca 2012 roku w ODFiK w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja prasowa             

z udziałem lokalnych mediów. Podczas konferencji zostały zaprezentowane projekty, 

które będą realizowane przez SKEF na Podlasiu: m.in. „Pomóż oszczędzać rodzinie”, 

„Moje pierwsze pieniądze” oraz „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu 

osobistym”. Udział w konferencji wzięli: Senator RP Grzegorz Bierecki oraz  

przedstawiciele SKEF: dr inż. Kazimierz Janiak Prezes Zarządu SKEF oraz Pani 

Monika Marchalewska – mentor projektu 

„Pomóż oszczędzać rodzinie”.   

 

 

Na zdjęciu: Monika Marchalewska specjalista ds. 

doradztwa finansowego i konsumenckiego ODFIK 

Biała Podlaska, Senator RP Grzegorz Bierecki, 

Kazimierz Janiak Prezes SKEF.  
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3.11. Strona Internetowa SKEF 

W roku 2012 SKEF zmienił wygląd strony internetowej www.skef.pl. Firma 

Create24.pl zakończyła prace nad nowym portalem w październiku 2012 r. 

Rozbudowana strona SKEF zawiera tematykę z podziałem na następujące kategorie: 

(o stowarzyszeniu, projekty, pogotowie dla zadłużonych, niezbędnik konsumencki, 

akademia młodego finansisty, szkolenia, skef charytatywny, arbitraż, sąd polubowny, 

publikacje, konferencje i seminaria, multimedia). Uruchomiono profil Stowarzyszenia 

na Facebooku. www.facebook.com/skef.gdynia.Ponadto, SKEF wystąpił z wnioskiem 

do NASK o przekierowanie domeny na serwer Home.pl  

 

4. Zatrudnienie w SKEF 

 W 2012 roku, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej pracowało                    

w następującym składzie osobowym:  

 Magdalena Boryna – specjalista ds. projektów; 

 Małgorzata Ciecierska – samodzielna księgowa;  

 Magdalena Eliaszuk specjalista ds. doradztwa finansowego  

i konsumenckiego  ODFiK Biała Podlaska  zatrudniona do dnia 30 kwietnia 

2012 roku, po wskazanym terminie umowa nie została przedłużona;  

 Magdalena Głowacka – specjalista ds. doradztwa finansowego  

i konsumenckiego w  Wejherowie do dnia 24 stycznia 2012 , od 25 stycznia 

2012 specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego w Gdyni. 

 Iwona Karmasz – kierownik ODFiK, od 1 października 2012 koordynator d.s. 

szkoleń;  

 Katarzyna Kołodziejczyk – specjalista ds. doradztwa finansowego  

i konsumenckiego ODFiK Kraków, od 1 października kierownik ODFIK; 

 Sylwia Koszyk - specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego  

ODFiK Wrocław zatrudniona na ½ etatu; 

 Monika Marchalewska - specjalista ds. doradztwa finansowego  

i konsumenckiego  ODFiK Biała Podlaska, umowa przedłużona do lutego 

2013 roku. 

 Magdalena Nastrabasz-Janczarska  - specjalista ds. prawnych; 

 Waldemar Szkiela – specjalista ds. doradztwa finansowego  i konsumenckiego 

ODFiK Warszawa; 

http://www.skef.pl/
http://www.facebook.com/skef.gdynia
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SKEF kontynuowało współpracę z mecenas Joanną Kobus – Michalewską 

Mariuszem Mówką - pełnomocnikiem Zarządu do kontaktów z zagranicą i  z Markiem 

Dąbczakiem – Prezesem Sądu Polubownego.  

 

5. Planowane działania 

W dniu 14 października 2010 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni, podczas 

którego zaprezentowano „Program Działania SKEF na lata 2011-2013. 

W ciągu najbliższych trzech lat SKEF będzie kontynuował realizację projektów oraz 

podejmie nowe działania, które zgodne są z jego misją i celami statutowymi:  

 

 Działania na rzecz edukacji finansowej: 

• kontynuacja cyklicznego konkursu wiedzy ekonomicznej dla gimnazjalistów 

Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów ; 

• prowadzenie projektów dla różnych grup wiekowych z zakresu edukacji 

finansowej m.in. w oparciu o autorskie materiały;  

• kontynuacja współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami zajmującymi 

się   tematyką edukacji finansowej – wymiana dobrych praktyk. 

 Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Finansowemu oraz Program Ochrony 

Konsumentów w sektorze finansowym: 

• Kontynuacja działalności Ośrodków Doradztwa Finansowego  

i Konsumenckiego – poradnictwo dla osób nadmiernie zadłużonych, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, konsumentów nieposiadających 

wystarczającej wiedzy do podjęcia świadomych decyzji finansowych  oraz 

początkujących przedsiębiorców; 

• Propagowanie rozwiązań prawnych ograniczających zjawisko wykluczenia 

finansowego ( ustawa o upadłości konsumenckiej); 

• Upowszechnianie wiedzy o konsumenckim rynku usług finansowych oraz 

prowadzenie badań zjawiska niewypłacalności i jego społecznych skutków 

poprzez: organizację oraz aktywne uczestnictwo w konferencjach krajowych  

i zagranicznych poświeconych problematyce nadmiernego zadłużenia  

i wykluczenia społecznego, *publikację raportów i poradników; 

• Nawiązywanie oraz kontynuacja podjętej wcześniej współpracy z lokalnymi 

partnerami tj. przedstawicielami instytucji zajmujących się podobną 
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problematyką np. z Powiatowymi Rzecznikami Konsumentów, pracownikami 

MOPS, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich itp. – wymiana dobrych 

praktyk; 

• Podjęcie działań na rzecz aktywizacji rynku pracy: 

      - prowadzenie działalności szkoleniowej, 

      - opracowywanie biznes planów. 

 Polubowne formy rozstrzygania sporów poprzez: 

• Działalność Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego; 

• Działalność Sądu Polubownego; 

• Propagowanie polubownych form załatwiania sporów i dorobku SAK oraz 

Sądu Polubownego w tym zakresie. 

 Działalność charytatywna 

• Kontynuacja Akcji „Skarbonka” prowadzonej wspólnie ze SKOK im. 

Franciszka Stefczyka; 

• Zbiórka 1% na „Pomóż Oszczędzać Rodzinie”; 

• Organizacja innych projektów społecznych i charytatywnych wraz z partnerami 

- instytucjami skupionymi wokół ruchu spółdzielczego (Fundacja Kocham 

Podlasie);  

 Współpraca krajowa i zagraniczna: 

• Nawiązywanie współpracy z administracją publiczną oraz organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się problematyką edukacji finansowej oraz 

dziedzictwa narodowego; 

• Pozyskiwanie krajowych i zagranicznych partnerów do realizacji konkretnych 

zadań projektowych; 

• Kontynuacja działań SKEF na forum European Credit Debt Network; 

• Propagowanie idei i działania SKOK. 

 Działalność medialna i wizerunkowa SKEF: 

• Podejmowanie działań skupiających się na odbiorcach - członkach SKEF (np. 

artykuły w czasopismach ruchu SKOK o charakterze poradnikowym i 

doradczym) w celu zaistnienia w ich świadomości; 

• Prowadzenie szkoleń dla pracowników i członków SKOK oraz prezentacji dla 

innych organizacji nt. działalności SKEF; 



 53 

• Dalsza rozbudowa strony internetowej z rozszerzeniem oferty o: porady dla 

konsumentów, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, prezentacje edukacyjne, 

itp.; 

• Stała współpraca z  prasą w zakresie opracowywania niezależnych analiz i 

artykułów o tematyce finansowej; 

• Nagrywanie audycji radiowych poświęconych edukacji finansowej; 

• Organizacja konferencji tematycznych z udziałem mediów; 

• Przegląd prasowy nt. bieżących wydarzeń społeczno-gospodarczych na 

stronie www.skef.pl dla członków i osób zainteresowanych. 

 Działalność wydawnicza. 
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II. 

SPRAWOZDANIE  KOMISJI REWIZYJNEJ 

STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ 

ZA 2012 ROK. 

 

 W okresie sprawozdawczym komisja pracowała w następującym składzie:  

 

 Grzegorz Buczkowski – Przewodniczący Komisji 

 Zygfryd Schoenhoff - Wiceprzewodniczący 

 Janusz Ossowski - Sekretarz 

 Ryszard Czerwonka - Członek Komisji 

 

 

Zarząd SKEF bieżąco informował Komisję o aktualnej sytuacji Stowarzyszenia, 

realizacji zadań statutowych, podejmowanych działaniach i projektach. Przedstawiał 

stan bazy członkowskiej, który na 31 grudnia 2012 roku, wynosił 1.121.919 osób.  

 

 Komisja sprawdzała podejmowane przez SKEF czynności, mające na celu 

realizację celów statutowych. Stwierdziła, że Zarząd Stowarzyszenia realizuje 

wyznaczone w Statucie SKEF zadania, aktywnie działa na rzecz edukacji finansowej 

społeczeństwa.  

 

 Komisja informuje, że w okresie sprawozdawczym w ramach podjętych działań 

statutowych nie stwierdziła żadnych uchybień w pracy Zarządu. 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej stwierdza,         

że działalność merytoryczna i finansowa SKEF w 2012 roku, była zgodna ze 

Statutem, regulaminami i przepisami prawa. 
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III. 

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE 

STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ 

W GDYNI ZA 2012 ROK 

I. BILANS 

A K T Y W A                                                                                       w zł i gr. 

 Stan aktywów na: 

Wyszczególnienie aktywów 31-12-2012 31-12-2011 

1 2 3 

A.  Aktywa  trwałe 12.730,42 16.157,05 

      I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 3.246,21 

           1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych   

           2.  Wartość  firmy   

           3.  Inne wartości niematerialne i prawne  3.246,21 

           4.  Zaliczki na  wartości niematerialne 
                i prawne 

  

      II.  Rzeczowe aktywa trwałe 12.630,42 12.810,84 

           1.  Środki trwałe   

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania 

gruntów) 
  

b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej (w tym 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) 
  

c) urządzenia techniczne i maszyny 12.630,42 12.810,84 

d) środki transportu   

e) inwentarz żywy   

f) inne środki trwałe   

            2.  Środki trwałe w budowie   

            3.  Zaliczki na środki trwałe w budowie   

     III.  Należności długoterminowe   

           1.  Należności od jednostek kontrolowanych   

           2.  Należności od pozostałych jednostek   

     IV.  Inwestycje długoterminowe         100,00       100,00 

1. Nieruchomości 

2. Wartości niematerialne i prawne 
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1 2 3 

3.  Długoterminowe aktywa finansowe 100,00 100,00 

a) w jednostkach kontrolowanych   

 udziały lub akcje   

 inne papiery wartościowe   

 pożyczki udzielone   

 inne długoterminowe aktywa finansowe   

b)  w pozostałych jednostkach 100,00 100,00 

 udziały i akcje 100,00 100,00 

 inne papiery wartościowe 
  

 pożyczki udzielone 
  

 inne długoterminowe aktywa finansowe   

4. Inne inwestycje długoterminowe   

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
  

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe długotemrinowe 
  

B.  Aktywa obrotowe 1.198.025,74 1.191.177,03 

      I.  Zapasy  860,10 

          1.  Materiały   

          2.  Półprodukty i produkty w toku   

          3.  Produkty gotowe   

          4.  Towary  860,10 

      II. Należności krótkoterminowe 21.023,79 42.872,00 

          1.  Należności od jednostek kontrolowanych   

a)  z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty   

  do 12-tu miesięcy   

  powyżej 12-tu miesięcy   

b)  inne należności   

          2.  Należności od pozostałych jednostek 21.023,79 42.872,00 

a)  z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty   

 do 12-tu miesięcy 21.023,79 34.920,00 

 powyżej 12-tu miesięcy   
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b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, 

zdrowotnych i innych  
 5.955,00 

c)  inne należności  1.997,00 

    III.  Inwestycje krótkoterminowe 1.172.869,74 1.145.423,28 

          1.   Krótkoterminowe aktywa finansowe 1.172.869,74 1.145.423,28 

a)  w jednostkach kontrolowanych   

 udziały lub akcje  959.256,29 

 inne papiery wartościowe 
  

 pożyczki udzielone 
  

 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
  

b)  w pozostałych jednostkach   

 udziały i akcje 
    1.046.617,61  

 inne papiery wartościowe 
  

c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 126.252,13 186.166,99 

 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 

bankowych 

126.252,13 186.166,99 

 inne aktywa pieniężne   

           2.   Inne inwestycje krótkoterminowe   

     IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 4.132,21 2.021,65 

  

S u m a    b i l a n s o w a 1.210.756,16 1.207.334,08 

 

 

P A S Y W A                                                                                                w zł i gr. 

1 2 3 

A.  Fundusz Własny  1.166.093,04 1.160.119,41 

I. Fundusz statutowy 34.406,41 34.406,41 

II. Fundusz zasobowy 934.620,83 934.620,83 

III. Fundusz  z aktualizacji wyceny   

IV. Fundusz rezerwowy   

V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat 

           ubiegłych 
  

VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok 
obrotowy 

197.065,80 191.092,17 

VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna) 

 
  

B.  Zobowiązania i rezerwy na 

 zobowiązania 
44.663,12 47.214,67 
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       I.   Rezerwy na zobowiązania   

a)  długoterminowe 
  

b)  krótkoterminowe   

3.  Pozostałe rezerwy   

a)  długoterminowe   

b)  krótkoterminowe   

      II.  Zobowiązania długoterminowe   

1.  Zobowiązania  wobec  jednostek kontrolowanych   

2.  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   

a)  kredyty i pożyczki   

b)  zobowiązania z tytułu dłużnych papierów 

wartościowych 
  

c)  inne zobowiązania finansowe   

III.  Zobowiązania krótkoterminowe  44.663,12 47.214,67 

          1.  Zobowiązania  wobec  jednostek kontrolowanych   

a)  zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie 

wykonalności 

  

 do 12-tu miesięcy   

 powyżej 12-tu miesięcy   

b)  inne zobowiązania   

2.  Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych 

jednostek 
44.663,12 47.214,67 

a)  kredyty i pożyczki   

b)  zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
  

c)  zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie 

wymagalności do 12 m-cy 
17.472,58 23.931,21 

d) obowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń, i innych 

świadczeń 
27.020,54 23.113,46 

e) inne zobowiązania            170,00 170,00 

3. Fundusze specjalne   

a)  pozostałe fundusze specjalne   

    IV.   Rozliczenia międzyokresowe   

1. Rozliczenia międzyokresowe   

S u m a    b i l a n s o w a 
1.210.756,16 1.207.334,08 

 

Sporządziła:………………..Małgorzata Ciecierska 

 

 



 59 

 

II. RACHUNEK   ZYSKÓW I  STRAT  
                                                                                                          w zł i gr. 

Wyszczególnienie 
Kwoty za rok:2012 

31-12-2012 31-12-2011 

1 2 3 

A.  Przychody z działalności statutowej 1.834.422,91 1.648.227,87 

I. Składki brutto określone statutem 1.221.504,82 1.212.371,78 

II. Inne przychody określone statutem 612.918.09 435.856,09 

B.  Koszty realizacji zadań statutowych 566.537,47 448.240,81 

C. Wynik finansowy z  działalności statutowej 

(dodatni lub ujemny) (A-B) 
1.267.885,44 1.199.987,06 

D. Przychody z działalności pożytku publicznego: 29.957,94 57.818,33 

I. Przychody z działalności odpłatnej   

II. Przychody z działalności nieodpłatnej 29.957,94 57.818,33 

E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego: 30.945,60 59.523,82 

F. Wynik finansowy działalności na pożytku publicznego 
(dodatni lub ujemny (D-E) 

- 987,66 - 1.705,49 

G. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i 

materiałów 

 

83.997,16 166.162,16 

I. Przychody ze sprzedaży  usług  81.861,39 116.535,74 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2.135,77      49.626,42 

H. Koszty  sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 

 
1.000,00 126.030,52 

I. Koszt wykonania sprzedanych usług 1.000,00 48.380,52 

II. Koszt wykonania sprzedanych towarów  77.650,00 

I. Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (G-H)  82.997,16   40.131,64 

J. Koszty ogólnoadministracyjne(rodzajowe) 
z tego: 

1.142.012,90 1.058.461,45 

1) amortyzacja 8.592,63 11.815,63 

2) zużycie materiałów i energii 57.404,77 54.059,94 

3) usługi obce 292.715,28 244.938,77 

4) podatki i opłaty 2.565,27 2.209,67 

5) wynagrodzenia 564.718,94 526.740,51 

6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 88.610,96 78.752,13 

7) podróże służbowe 27.308,15 21.577,24 

8) pozostałe koszty 100.096,90 118.367,56 

K. Pozostałe przychody operacyjne   

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

II. Dotacje   

III. Inne pozostałe przychody operacyjne   
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 L.   Pozostałe koszty operacyjne            

I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych   

II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych   

III. Pozostałe koszty operacyjne   

M.  Zysk (Strata) na działalności operacyjnej  

 
207.882,04 179.951,76 

N.   Przychody finansowe 39.215,76 11.649,60 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 
 

  

II. Odsetki 
 

39.215,76 11.144,43 

III. Zysk ze zbycia inwestycji   

IV. Aktualizacja wartości inwestycji   

V. Inne  505,17 

 O . Koszty finansowe 50.000,00 509,19 

I. Odsetki   

  II.  Strata ze zbycia inwestycji   

 III.  Aktualizacja wartości inwestycji  509,19 

P.   Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku 

publicznego i gospodarczej (M+N-O) 
197.097,80 191.092,17 

R.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  

(R.I. – R.II) 
  

I.  Zyski nadzwyczajne   

II. Straty nadzwyczajne   

S.  Zysk (Strata) brutto (P ± R) 197.097,80 191.092,17 

T.  Podatek dochodowy 32,00  

U.  Zysk (Strata) netto 
 

197.065,80 191.092,17 

   

 

Sporządziła :dnia  ……………Małgorzata Ciecierska 
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SPRAWOZDANIE  FINANSOWE 

Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni 

za rok obrotowy 2012 

WPROWADZENIE   ORAZ  INFORMACJE DODATKOWE 

DO  SPRAWOZDANIA  

 

WPROWADZENIE 

I. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni działa na podstawie ustawy z dnia 

07 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach  oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o Działalności Pożytku Publicznego. 

 

II. Zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego  w Rejestrze  pod numerem KRS  0000053057, NIP 586-20-11-292, 

REGON 191416560. 

 

III. Przedmiotem podstawowej działalności operacyjnej jednostki w roku 2012 było : 

 Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej, 

 Rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, 

 Organizacja i promocja wolontariatu, 

 Prowadzenie działalności charytatywnej, 

 Działalność wydawniczo-edukacyjna,  

 Wspieranie rozwoju kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. 

  Upowszechnianie polubownych form rozstrzygania sporów finansowych poprzez 

propagowanie i prowadzenie: 

1. arbitrażu konsumenckiego, 

2. postępowań pojednawczych i sądownictwa polubownego. 

 

IV. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia  do 31 grudnia 

2012 r. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. 

 

V. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji 

działalności. Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie istnieją żadne okoliczności zagrożenia 

kontynuowania działalności  przez jednostkę. 

                           

 

 

 

 



 62 

                                           INFORMACJE DODATKOWE 

 

I. Ujęte w bilansie, na koniec roku obrotowego, Aktywa i Pasywa  wykazuje się wg zasad : 

 Wartości    niematerialne i prawne wycenia i wykazuje  się w cenie nabycia (zakupu) 

pomniejszone o umorzenie (amortyzację ) za rok obrotowy. Wartości niematerialne i prawne o 

wartości do 3.500,00 złotych  odpisywane są jednorazowo w koszty, zgodnie ze stosowaną 

polityką rachunkowości przyjętą przez Zarząd, natomiast powyżej kwoty 3.500,00 zł 

amortyzuje się wg zasad przewidzianych w Ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 

1994 roku oraz podatku dochodowego od osób prawnych  z dnia 20 listopada 1999r. , art. 16 a 

– 16 m.(Dziennik Ustaw 95 poz.1101), 

 

 środki trwałe wykazuje się i wycenia w cenie nabycia (zakupu) pomniejszone o umorzenie 

(amortyzację) za rok obrotowy. Środki trwałe powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą 

liniową lub degresywną wg zasad i stawek przewidzianych w Ustawie o Rachunkowości  z 

dnia 29 września 1994 r. oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych  art. 16 a- 16 

m (Dziennik Ustaw nr 95 poz. 1101), 

 

 inwestycje długoterminowe– Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej posiada  

udziały  w wysokości 100,00 zł w TUW SKOK w Sopocie (potwierdzenie salda  z dnia 31-12-

2012), 

 

   zapasy towarów – Stowarzyszenie nie prowadzi magazynu, 

 

 należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Na 

kwotę należności w wysokości 21.023,79 zł składają się m.in. opłacona kaucja za lokal 

Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie oraz  należności od Biura 

Informacji Kredytowej S.A z tytułu podpisanych umów o sponsoring w ramach realizowanych 

projektów. Kwota należności została uzgodniona na podstawie wysyłanych potwierdzeń sald 

na dzień 31 grudnia 2012 r.  

 

 inwestycje krótkoterminowe , środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia 

się na dzień 31 grudnia 2012 roku. Środki pieniężne w kasie, które stanowiły kwotę: 2.752,53 

zł wyceniono na podstawie sporządzonej inwentaryzacji końcowej . Środki pieniężne na 

rachunkach bankowych w kwocie 123.499,60 zł  wyceniono na podstawie potwierdzenia salda 

przekazanego przez bank  BZWBK SA III O/Gdynia ,w którym Stowarzyszenie posiada 

rachunki. 

Stowarzyszenie posiada również jednostki udziału w Subfunduszu SKOK Stabilny Zmiennej 

Alokacji , Subfunduszu SKOK Obligacji , Subfunduszy SKOK Gotówkowy oraz akcje w 

Domu Maklerskim BDM SA, których wartość na dzień 31 grudnia 2012 wyniósł 1.046.617,61 

zł, co zostało zweryfikowane przez TFI SKOK oraz przez Dom Maklerski BDM SA w 

Bielsko-Białej potwierdzeniem rocznym. 

  fundusze własne wykazuje się w wysokości zgodnej ze Statutem Stowarzyszenia oraz 

wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, 

 zobowiązania wykazuje się w  kwocie wymaganej   zapłaty, 

 przychody uznawane są w miesiącu, którego dotyczą, 
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 koszty  ujmowane są wg ewidencji w układzie rodzajowym. 

 

II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH , ŚRODKÓW TRWAŁYCH , 

WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  

 

Wartość netto w/w  aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 12.630,42 zł  

 

AKTYWA TRWAŁE WARTOŚĆ BRUTTO UMORZENIA WARTOŚĆ NETTO 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 

PRAWNE (PROGRAMY 

KOMPUTEROWE) 

0,00 0,00 0,00 

ŚRODKI TRWAŁE W TYM: 
24.443,05 11.812,63 12.630,42 

Budynki i lokale 
0 0 0 

urządzenia techniczne i maszyny 
24.443,05 11.812,63 12.630,42 

inne środki trwałe 
0 0 0 

 

 

III. WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI CZYNNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH: 

 

Treść 01-01-2012 Zwiększenia Zmniejszenia 31-12-2012 r. 

Wykup polisy OC Biuro 735,98 1.635,00 1.417,27 953,71 

Abonament VGK Księgowego 
0 0 0 0 

Abonament roczny Symfonii 1.285,67 2.468,61 2.130,72 1.623,56 

Abonament roczny Info LEX ,lex2012/2013 0 5.073,75 3.518,81 1.554,94 

 Razem  
2.021,65 9.177,36 7.066,80 4.132,21 

 

 

 
    

 

IV.  DANE O STRUKTURZE FUNDUSZU STATUTOWEGO 

 

Treść Stan na 01-01-2012 Zmniejszenia Zwiększenia Stan na 31-12-2012 

FUNDUSZ WŁASNY 
969.027,24 0,00 197.065,80 1.166.093,04 

FUNDUSZ STATUTOWY 34.406,41 0,00 0,00 34.406,41 

FUNDUSZ ZASOBOWY 934.620,83 0,00 0,00 934.620,83 

KAPITAŁ Z AKT.WYCENY 0 0,00 0,00 0 

ZYSK/STRATA Z LAT UBIEGŁCH 
0 0,00 0,00 0 

ZYSK/STRATA NETTO ZA ROK 

OBROTOWY 0,00 0,00 197.065,80 197.065,80 
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V. INFORMACJA O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU W GRUPACH ZAWODOWYCH  : 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
PRZECIĘTNA LICZBA 

ZATRUDNIONYCH W ROKU 2012 
KOBIETY MĘŻCZYŻNI 

PRACOWNICY OGÓŁEM 

Z TEGO: 
10 9 1 

- NA STANOWISKACH 

ROBOTNICZYCH 
0 0 0 

- PRACOWNICY 

UMYSŁOWI 
10 9 1 

- OSOBY NA URLOPACH 

WYCHOWAWCZYCH 
0 0 0 

 

VI. WYNAGRODZENIA ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIAMI WYPŁACONYMI (NALEŻNYMI) Z 

ZYSKU CZŁONKOM ZARZĄDU: 

Stowarzyszenie nie wypłaca członkom zarządu wynagrodzenia. 

 

VII. POŻYCZKI I PODOBNE ŚWIADCZENIA UDZIELONE CZŁONKOM ZARZĄDU  Stowarzyszenie 

nie udzieliło członkom zarządu  pożyczek. 

 

VIII. PROPOZYCJA  SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA ZYSKU ZA ROK 2012 

Zarząd wnioskuje do Walnego Zebrania Członków o podjęcie uchwały w przedmiocie przekazania zysku 

netto za rok obrotowy 2012  w wysokości 197.065,80  zł na cele statutowe  Stowarzyszenia . 

 

 

 

 

Sporządzono dnia:…………….. 

Sporządziła Małgorzata Ciecierska-Samodzielna Księgowa……………………………………. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej: 

 

dr Inż. Kazimierz Janiak-Prezes Zarządu……………………………………. 

 

Marzena Bierecka – Członek Zarządu…………………………………………. 

 

Ewa Kruk – Członek Zarządu………………………………………………….. 
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