
EKONOMIA PRZYJAZNA SENIOROM. SREBRNA GOSPODARKA 
Panel dyskusyjny na Forum III Wieku 2014  

w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju 

W  dniu 4 września 2014r. w Kry-

nicy Zdroju w ramach Forum 

III Wieku, będącego konferen-

cją towarzyszącą XXIV Forum Ekono-

micznemu, Ogólnopolska Federacja 

Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzecie-

go Wieku była gospodarzem panelu 

dyskusyjnego pt. „Ekonomia przyjazna 

seniorom. Srebrna gospodarka”,  

zorganizowanego w ramach projektu 

„Nowoczesne i bezpieczne finanse senio-

ra III”. W debacie moderowanej przez  

Karolinę Nowakowską, redaktor „Gazety 

Prawnej”, udział wzięli: Władysław Kosi-

niak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki 

Społecznej, Jozef Burian – sekretarz  

Projekt „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III”  
jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 
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stanu w Ministerstwie Pracy, Spraw Społecznych 

i Rodziny (Słowacja), Maria Dolores Nunez – Dy-

rektor Programu Srebrna Gospodarka ACCIO, 

Agencja Innowacji i Przedsiębiorczości przy Rzą-

dzie Katalonii, (Hiszpania), Christina Rogestam – 

Prezes Związku Szwedzkich Emerytów, Dariusz 

Rostkowski – doradca w Departamencie Eduka-

cji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego 

oraz Oleh Shmylik – Prezes Agencji Rozwoju 

Regionalnego Stryychszyny (Ukraina). W ramach 

panelu dyskutowano m.in. o tym, w jaki sposób 

skutecznie popularyzować obiektywną wiedzę  

o ekonomii i finansach wśród osób starszych, jak 

strategicznie wspierać rozwój tzw. srebrnej go-

spodarki oraz efektywnie promować wśród senio-

rów dedykowane im produkty i usługi. Słuchacza-

mi dyskusji panelowej było m.in. ok. 150 liderów 

uniwersytetów trzeciego wieku z Polski i z zagra-

nicy. 

Więcej informacji na temat Forum III Wieku 2014 

na stronie internetowej:  

www.forumtrzeciegowieku.pl. 

 

Daniel Jachimowicz 
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BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA  

wybrane zagadnienia dotyczące rachunku bankowego  

z dostępem przez Internet (część III) 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

Bankowość elektroniczna (inaczej: homeban-

king, e-banking, bankowość internetowa, 

e-bankowość, bankowość mobilna) jest to jedna 

z form całodobowej działalności bankowej, pole-

gającej na umożliwieniu przez bank swoim klien-

tom przeprowadzania określonych operacji za 

pomocą nowoczesnych technologii (komputer, 

telefon, tablet). W ramach niniejszego artykułu 

poruszona zostanie problematyka przekształce-

nia konta tradycyjnego w konto z dostępem 

przez Internet, zasad bezpiecznego korzystania 

z bankowości elektronicznej oraz korzyści zwią-

zanych z posiadaniem tego typu produktów ban-

kowych.   

JAK PRZEKSZTAŁCIĆ KONTO TRADYCYJNE 

W KONTO Z DOSTĘPEM PRZEZ INTERNET? 
 

Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto, iż kon-

to tradycyjne to taki rachunek bankowy, którego 

posiadacz nie może obsługiwać za pomocą 

Internetu. W chwili obecnej niemal każdy bank 

oferuje możliwość przekształcenia konta trady-

cyjnego w konto z dostępem przez Internet. Aby 

to zrobić zainteresowana osoba powinna udać 

się do swojego banku. W banku, procedura 

„przekształcenia”, zazwyczaj ogranicza się do 

zawarcia dodatkowej umowy o świadczenie 

usług drogą elektroniczną. Po zawarciu takiej 

umowy, klient otrzymuje dane niezbędne do 

pierwszego zalogowania się na swoim koncie 

NOWA USTAWA O ODWRÓCONYM KREDYCIE HIPOTECZNYM 

W dniu 19 września 2014r. Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym określającą 

zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron oraz zasady 

   rozliczenia zobowiązań z niej wynikających. Nowe przepisy powinny stanowić rzetelną  

         alternatywę dla powszechnie stosowanej dotychczas konstrukcji renty dożywotniej, 

                                  którą tzw. fundusze hipoteczne oferują właścicielom nieruchomości 

    w zmian za przeniesienie prawa własności. Uwzględniając konieczność lepszej 

             ochrony interesów osób (głównie seniorów) zawierających tego typu umowy,  

         produkt  w  postac i  odw róconego kredytu  h ipotecznego,  

    według proponowanych przepisów, będą mogły oferować tylko banki oraz  

     instytucje kredytowe podlegające nadzorowi państwowemu sprawowanemu przez Komisję 

Nadzoru Finansowego.  
 

Zaznaczyć należy, iż prace legislacyjne nad ustawą jeszcze się nie zakończyły – ustawa musi zostać 

rozpatrzona przez Senat a następnie podpisana przez Prezydenta RP. Nowe przepisy mogą wejść w życie 

jeszcze w roku 2014. 
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przez Internet (numer klienta, hasło pierwszego 

logowania, kody jednorazowe). 
 

JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z BANKO-

WOŚCI ELEKTRONICZNEJ? 
 

Warunkiem bezpiecznego korzystania 

z bankowości elektronicznej jest sto-

sowanie się do kilku podstawowych 

zasad użytkowania tego typu produk-

tów: 
 

▪ PO PIERWSZE: należy starannie prze-

chowywać login i hasło do konta oraz 

kartę kodów jednorazowych, token lub 

telefon, na który przysyłane są kody. 

Dane te najlepiej przechowywać  

w różnych miejscach. Nie powinno się 

nosić tych informacji przy sobie. Hasło i login naj-

lepiej zapamiętać, ewentualnie zapisać ale w for-

mie zaszyfrowanej np. jako fikcyjny nr telefonu. 

Pamiętajmy, że nie powinniśmy nikomu udostęp-

niać naszych danych dostępowych do konta. 

Podkreślić również warto, że bank nigdy nie kie-

ruje do swoich klientów pytań dotyczących haseł 

lub innych poufnych danych ani próśb o ich aktu-

alizację drogą mailową czy też telefoniczną. 
 

▪ PO DRUGIE: nie należy korzystać z przypadko-

wych komputerów oraz innych nieznanych nam 

urządzeń tego typu (np. pożyczony tablet, smart-

fon). 

Z konta internetowego powinno się korzystać wy-

łącznie na znanych nam, bezpiecznych urządze-

niach. Należy unikać komputerów udostępnio-

nych w miejscach publicznych (kawiarenki inter-

netowe, dworce autobusowe) – urządzenia  

te mogą mieć zainstalowane różnego rodzaju 

wirusy lub inne oprogramowanie przechwytujące 

wpisywane przez nas dane.  
 

▪ PO TRZECIE: na urządzeniu, z którego korzysta-

my z bankowości elektronicznej należy zainstalo-

wać legalne oprogramowanie antywirusowe 

(antywirus, firewall). 

Oprogramowanie antywirusowe można pobrać 

bezpłatnie z Internetu. Warto jednak rekomendo-

wać zakup pełnych wersji tego typu programów. 

Pamiętać również należy o bieżącym aktualizo-

waniu oprogramowania antywirusowego. 
 

▪ PO CZWARTE: wchodząc na stronę bankową 

należy upewnić się czy nie nastąpiło przekierowa-

nie na inną stronę podobną do strony naszego 

banku. 

Logowanie się do konta powinno następować za 

pomocą strony internetowej banku, którą znamy. 

Nie powinniśmy logować się za pomocą podesła-

nych linków. Szczególną ostrożność należy za-

chować w przypadku korespondencji mailowej     

z banku – szcze-

gólnie tej, w któ-

rej bank zaleca 

nam szybkie za-

logowanie się na 

k o n c i e              

np. w celu spraw-

dzenia nowych 

usług. Pamiętaj-

my, że banki  

w przesłanej do nas korespondencji nigdy nie 

proszą o podanie naszego loginu i hasła do kon-

ta. Aby upewnić się czy znajdujemy się na praw-

dziwej stronie bankowej należy koniecznie zwró-

cić uwagę, czy adres witryny rozpoczyna się od 

https:// oraz, czy w pasku dialogowym znajduje 

się symbol zamkniętej kłódki.  
 

▪ PO PIĄTE: nie należy otwierać wiadomości i do-

łączonych do nich załączników jeśli pochodzą  

z nieznanego źródła. 

Otwarcie takiego załącznika może doprowadzić 

do pobrania złośliwego oprogramowania.  
 

▪ PO SZÓSTE: nie należy zapamiętywać w przeglą-

darce loginów i haseł. 

Zdarza się, iż w polu gdzie wpisywany jest login 
(numer klienta, nick) przez pomyłkę zostanie 
również wpisane hasło i całość zostanie zapa-
miętana. Jest to szczególnie niebezpieczne, 
gdyż bardzo ułatwia dostęp do naszego konta 
osobom trzecim.  
 

▪ PO SIÓDME: kończąc pracę z kontem interneto-

wym zawsze należy użyć przycisku WYLOGUJ 

SIĘ. 

Uniemożliwi to osobom trzecim np. przypadkowy 

dostęp do naszego konta.  
 

▪ PO ÓSME: wszystkie wyżej wymienione zasady 

należy stosować równolegle/łącznie. 

Odstępstwa od którejkolwiek z wyżej wskaza-

nych zasad postępowania w przypadku korzysta-

nia z bankowości elektronicznej może doprowa-

dzić, iż osoby nieuprawnione mogą uzyskać do-

stęp do naszego konta. Łączne i konsekwentne 

stosowanie się do tych zasad powoduje, iż ban-

kowość elektroniczna jest produktem bezpiecz-

nym i tym samym wartym polecenia.  
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Z PRACY PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO  

„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” 

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA 

 KONTA INTERNETOWEGO?  
 

Użytkowanie konta internetowego wiąże się  

z konkretnymi, wymiernymi korzyściami.  

W szczególności wskazać należy takie jak: 

▪ niskie koszty – w większości e-kont klient nie 

płaci comiesięcznych prowizji oraz opłat za prze-

lewy.  Warto jednak podkreślić, iż w przypadku, 

gdy dokonamy przekształcenia konta tradycyjne-

go w konto z dostępem przez Internet, to zwykle 

zyskamy bezpłatne przelewy internetowe, jednak 

co do zasady „na koncie” pozostaje comiesięcz-

na prowizja, 

▪ wygoda – klient ma dostęp do konta w każdym 

czasie i niemal z każdego miejsca – wystarczy 

mieć komputer z dostępem do Internetu, 

▪ bezpieczeństwo środków jak na zwykłym 

koncie – zaawansowane procedury ochronne 

wdrażane przez banki (szyfrowanie stron www, 

hasła, loginy, kody do przelewów) połączone ze 

stosowaniem przez klientów zasad bezpiecznego 

korzystania z konta internetowego powodują,  

iż tego typu rozwiązania są bezpieczne, 

▪ oszczędność czasu – konto internetowe 

umożliwia szybkie załatwienie - bez konieczności 

wychodzenia z domu – większości spraw, któ-

rych dokonanie zwykle wymagało wizyty w pla-

cówce banku (wysłanie przelewu, zaciągnięcie 

kredytu, założenie lokaty, wydruk historii rachun-

ku itp.), 

▪ szybkie zakupy przez Internet również w dni 

wolne od pracy, 

▪ możliwość łatwego i bieżącego sprawdzania 

historii rachunku bankowego, dzięki czemu 

zdecydowanie łatwiej czuwać nad budżetem do-

mowym. 
 

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji 

związanych z omawianymi zagadnieniami zapra-

szam do korzystania z bezpłatnych konsultacji  

i porad w Punkcie Informacyjno-Doradczym 

„Bezpieczne finanse seniora”, (dane teleadreso-

we na ostatniej stronie newslettera). 
 

Wojciech Nalepa 
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PYTANIE: 

Trzy dni temu zawarłem umowę pożyczki, w ra-

mach której jedna z działających w naszym mie-

ście instytucji pożyczyła mi 3 000 zł – chciałem je 

wydać na zakup niezbędnego sprzętu rehabilita-

cyjnego. Po otrzymaniu pieniędzy zupełnie nie-

spodziewanie okazało się jednak, iż takiej po-

życzki, ale bez żadnych kosztów, może mi udzie-

lić brat. Nie wiem, czy w tej sytuacji jest jakaś 

możliwość zrezygnowania z zawartej już umowy 

pożyczki, bo wiążą się z jej spłatą dość wysokie 

koszty. 
 

ODPOWIEDŹ: 

TAK – w opisanej sytuacji konsumentowi przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsu-

mencki bez podania przyczyny, w terminie 14 dni 

od dnia zawarcia umowy. Warto podkreślić, iż re-

guła ta ma zastosowanie do umów kredytowych nie-

zależnie od tego, czy przewidują one w swej treści 

taką możliwość. Należy jednak pamiętać, iż w przy-

padku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy 

kredytu konsumenckiego bez podania przyczyny kre-

dytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty wypła-

conego kredytu wraz z odsetkami za okres od dnia 

wypłaty kredytu do dnia jego spłaty – tego zwrotu 

powinien dokonać w terminie 30 dni od dnia złożenia 

w/w oświadczenia. Oznacza to, że w przypadku sko-

rzystania z przysługującego uprawnienia do odstą-

pienia od umowy kredytowej, konsument nie może 

zostać obciążony żadnymi dodatkowymi płatnościa-

mi (np. prowizje, kary). Oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy o kredyt konsumencki powinno być złożo-

ne na piśmie według wzoru dostarczonego przez 

kredytodawcę lub pośrednika kredytowego. Oświad-

czenie takie należy doręczyć kredytodawcy/

pośrednikowi kredytowemu osobiście lub wysłać li-

stownie – listem poleconym za zwrotnym potwierdze-

niem odbioru. Do zachowania 14-dniowego terminu 

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upły-

wem – istotna jest data nadania przesyłki listowej 

(np. data stempla pocztowego), a nie otrzymania jej 

przez kredytodawcę. W oświadczeniu o odstąpieniu 

powinny znaleźć się następujące elementy: treść 

samego oświadczenia o odstąpieniu, oznaczenie 

umowy, od której odstępujemy, data złożenia 

oświadczenia, oznaczenie kredytodawcy, do którego 

kierowane jest oświadczenie, oznaczenie konsumen-

ta odstępującego od umowy oraz podpis konsumen-

ta. 
 

Daniel Jachimowicz  
© xtock - Fotolia.com 



WYDAWCA:  

Ogólnopolska Federacja  

Stowarzyszeń Uniwersytetów  

Trzeciego Wieku w Nowym Sączu  
 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:  

Wiesława Borczyk 

Daniel Jachimowicz 

Wojciech Nalepa 
 

KOREKTA:  

Zofia Mółka 
 

REDAKCJA TECHNICZNA, 

SKŁAD:  

Katarzyna Borczyk 
 

ADRES WYDAWCY:  

Ogólnopolska Federacja 

Stowarzyszeń Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku  

33-300 Nowy Sącz,  

ul. Jagiellońska 18  

tel./fax (+48 18) 443 57 08  

e-mail: federacjautw@interia.eu  

www.federacjautw.pl  

Strona 5 Niezbędnik finansowy seniora 

 

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY 
„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” 

 

Indywidualne, BEZPŁATNE konsultacje  
z zakresu racjonalnego i bezpiecznego zarządzania  

sferą finansów osobistych seniora 
 

INFOLINIA: 801 002 170  
(bezpłatna dla połączeń z telefonów stacjonarnych) 

 czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. 

źródło grafiki wykorzystanej na tej stronie:  www.office.microsoft.com 

SŁOWNICZEK WYBRANYCH POJĘĆ  

 

WIRUS KOMPUTEROWY – jest to program komputerowy, któ-

ry ma zdolność samodzielnego powielania się na naszym kom-

puterze (kopiowania się). Wirusy komputerowe zaliczane są do 

tzw. złośliwego oprogramowania, które może np. kasować dane 

zapisane w pamięci a nawet zniszczyć nasz sprzęt.  
 

TROJAN (koń trojański) – jest to program komputerowy zwy-

kle podszywający się pod inne przydatne aplikacje zawierający 

niebezpieczne dodatki np. programy przechwytujące dane wpi-

sywane w przeglądarkach (hasła, loginy). 
 

ANTYWIRUS – jest to program komputerowy, którego głównym 

zadaniem jest wykrywanie, zwalczanie i usuwanie złośliwego 

oprogramowania w szczególności wirusów komputerowych.  
 

FIREWALL (zapora) – jest to oprogramowanie, którego celem 

jest blokowanie dostępu do naszego komputera hakerom i zło-

śliwym programom w momencie, gdy komputer jest połączony z 

Internetem.  Firewall pełni rolę profilaktyczną. Nie należy go my-

lić z programem antywirusowym. Program antywirusowy bo-

wiem zaczyna działać dopiero w momencie, gdy zapora nie 

zdoła zatrzymać złośliwego oprogramowania - czyli gdy kompu-

ter zostanie zainfekowany. Warto zainstalować na swoim kom-

puterze zarówno program antywirusowy, jak i firewall.  

 

www.nbp.pl – Narodowy Bank Polski 

www.nbportal.pl –  Portal Edukacji Ekonomicznej 

www.bfg.pl – Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

www.knf.gov.pl – Komisja Nadzoru Finansowego 

www.obserwatorfinansowy.pl –  Obserwator Finansowy 

www.zanim-podpiszesz.pl – strona internetowa ogólnopolskiej kampanii społecznej 

www.zastrzegam.pl  – Związek Banków Polskich – system zastrzegania kart płatniczych 

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE: 

Projekt „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III”  
jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

http://www.nbp.pl
http://www.bfg.pl
http://www.knf.gov.pl
http://www.obserwatorfinansowy.pl
http://www.zanim-podpiszesz.pl

