
Bezpośrednim źródłem inspira-

cji do zorganizowania panelu 

stał się realizowany od 2011 r. 

przez Ogólnopolską Federację 

Stowarzyszeń UTW projekt 

„Nowoczesne i bezpieczne fi-

nanse seniora”. Przeprowadzo-

ne w ramach projektu wykłady i warsztaty dla słucha-

czy UTW, a także podejmowane inne działania eduka-

cyjno – informacyjne, unaoczniły istnienie realnej, 

wielkiej potrzeby prowadzenia edukacji ekonomicznej 

wśród osób starszych, ze szczególnym uwzględnie-

niem kwestii związanych z bezpiecznym korzystaniem 

z różnych produktów finansowych (np. pożyczek, kre-

dytów, inwestycji), a także dostępem do tych usług za 

pomocą Internetu (bankowość elektroniczna).  Poja-

wiły się tu jednocześnie pytania o to, jak efektywnie 

promować wśród seniorów potrzebę edukacji ekono-

micznej, jak ją skutecznie prowadzić oraz jak wykorzy-

stać w tym zakresie potencjał 

UTW i innych organizacji se-

niorskich. 

 

Debatę rozpoczęło ilustrowane 

prezentacją multimedialną 

wystąpienie Pana Dariusza 

Rostkowskiego, który m.in. 

podzielił się ze słuchaczami głównymi wnioskami pły-

nącymi z przeprowadzonego na zlecenie NBP badania 

pt. „Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Pola-

ków”. Okazuje się w szczególności, iż osoby po 55. 

roku życia z jednej strony doceniają przydatność wie-

dzy z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki w życiu 

codziennym (67% zdecydowanie i raczej tak), lecz z 

drugiej strony uważają tę wiedzę za trudną do przy-

swojenia – na pytanie, czy wiedza z zakresu ekonomii, 

finansów i gospodarki jest łatwa do zrozumienia, aż 

77% ankietowanych powyżej 55. roku życia odpowie-

działo zdecydowanie lub raczej nie.  

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 
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EKONOMIA PRZYJAZNA SENIOROM – 

PANEL DYSKUSYJNY NA FORUM III WIEKU 2013 W RAMACH  

FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY ZDROJU 

W  dniu 5 września 2013 r.  

w Krynicy Zdroju w ra-

mach Forum III Wieku będącego 

konferencją towarzyszącą XXIII 

Forum Ekonomicznemu Ogólno-

polska Federacja Stowarzyszeń 

UTW była gospodarzem panelu 

dyskusyjnego pt. „Ekonomia 

przyjazna seniorom”.  W charak-

terze panelistów w debacie wzięli 

udział: Ija Maria Ostrowska – Pre-

zes Zarządu Związku Biur Porad 

Obywatelskich w Warszawie, Da-

riusz Rostkowski – doradca w De-

partamencie Edukacji i Wydaw-

nictw NBP, Krzysztof Pietraszkie-

wicz – Prezes Zarządu Związku 

Banków Polskich oraz Jurij Alek-

sandrowicz Błaszczuk – Zastępca 

Przewodniczącego Rady Narodo-

wego Związku Banków Ukrainy, 

Prezes Rady Nadzorczej Platinum 

Bank. Moderatorem dyskusji był 

Daniel Jachimowicz – Pełnomoc-

nik Zarządu Ogólnopolskiej Fede-

racji Stowarzyszeń UTW, a jej słu-

chaczami ponad 150 liderów UTW 

z kraju i zagranicy, a także inni 

uczestnicy Forum zainteresowani 

przedmiotową problematyką.  



To kluczowa informacja dla wszystkich, którzy chcą 

realizować przedsięwzięcia w zakresie edukacji eko-

nomicznej seniorów – aby to robić skutecznie, ko-

nieczne jest przełamanie tej powszechnej obawy nie-

zrozumienia przekazywanych informacji i wiedzy dot. 

ekonomii. Jedną z metod może być tu m.in. powierze-

nie roli edukatora w opisanym zakresie odpowiednio 

przygotowanej osobie wywodzącej się z lokalnej spo-

łeczności, znanej seniorom, gdyż – jak pokazują bada-

nia – do takich osób seniorzy mają większe zaufanie, 

chętniej słuchają ich rad i podpowiedzi. 
 

Gość z Ukrainy – Pan Jurij Błaszczuk – w swojej wypo-

wiedzi podkreślił, iż seniorzy na Ukrainie są postrze-

gani jako jedni z najlepszych klientów banków ze 

względu na rzetelność w regulowaniu swoich zobo-

wiązań. Zaznaczył jednocześnie, iż osoby starsze ce-

chuje bardzo niski poziom zaufania do banków –  

z przeprowadzonych na Ukrainie badań wynika, że 

tylko 7% seniorów ufa bankom, podczas gdy 38% ufa 

swojej rodzinie, a 21% – przyjaciołom oraz policji. 

Panelista rekomendował w związku z tym przeszkole-

nie pracowników banków tak, aby potrafili w przyja-

zny i zrozumiały sposób przedstawiać seniorom ofer-

ty banku skierowane bezpośrednio do nich. 

 

Następnie głos zabrał Prezes Związku Banków Pol-

skich Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, który w wystą-

pieniu zaakcentował rosnący wpływ pokolenia osób 

starszych na to, w jaki sposób i w jakim kierunku bę-

dzie rozwijała się Polska. Wskazał na wiele obszarów, 

w których konieczna jest aktywność środowiska se-

niorskiego i wyrażanie przez nie swoich poglądów czy 

opinii, m.in. problem budowania stabilnego, rozważ-

nego systemu emerytalnego, wprowadzenia jasnej, 

powszechnie obowiązującej regulacji dotyczącej tzw. 

odwróconej hipoteki czy też rozwoju i upowszechnia-

nia usług dostępnych elektronicznie dla seniorów. 

Panelista zaapelował także, by środowisko UTW po-

parło wniosek utworzenia centralnego rejestru ra-

chunków bankowych, który pozwoliłby identyfikować 

wszystkie rachunki bankowe posiadane przez klienta i 

udzielać stosownych informacji w tym zakresie 

uprawnionym podmiotom czy osobom  

(np. w ramach toczącego się postępowania spadko-

wego). Zadeklarował także chęć kolejnych spotkań  

i współpracy ze środowiskiem seniorskim w celu roz-

wiązywania wskazanych wyżej problemów. 

Pani Ija Maria Ostrowska – Prezes Zarządu Związku 

Biur Porad Obywatelskich w Warszawie, podzieliła 

się z kolei doświadczeniami wynikającymi z prowa-

dzonej działalności poradniczej przez Biura Porad 

Obywatelskich zrzeszone w Związku. Od kilku lat ob-

serwuje się rosnącą liczbę porad udzielanych osobom 

starszym, które popadają w poważne problemy zwią-

zane z zaciąganiem licznych pożyczek/kredytów, oraz 

łączącą się z tym częściową lub całkowitą niewypła-

calnością. Samo poradnictwo nie jest tu już wystar-

czające – konieczne jest prowadzenie, w przystępnej  

w formie, edukacji osób starszych w zakresie zagro-

żeń wynikających z nieograniczonego zadłużania się, 

a także pożądanego sposobu postępowania  

w przypadku popadnięcia w problemy finansowe. 
 

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z tymi oraz 

innymi tematami będącymi przedmiotem Forum III 

Wieku 2013 zapraszam na stronę internetową 

www.forumtrzeciegowieku.pl, gdzie można znaleźć 

obszerne relacje z tego wydarzenia.   

              
 

      Daniel Jachimowicz 

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 
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O bradująca w dniach 3 – 4 września 2013r. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procento-

we NBP na niezmienionym poziomie. Ich wysokość wynosi: 

stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej; 

stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej; 

stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej; 

stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej. 

Więcej na www.nbp.pl 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KREDYTU KONSUMENCKIEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA 

STOPY PROCENTOWE NA NIEZMIENIONYM POZIOMIE 

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

W  poprzednim numerze newslettera wyjaśnio-

na została definicja kredytu konsumenckiego 

oraz obowiązkowe elementy umowy o taki kredyt. 

Warto przypomnieć, iż przez umowę o kredyt konsu-

mencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie 

większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty 

w walucie innej niż waluta polska, którego kredyto-

dawca (przedsiębiorca) w zakresie swojej działalno-

ści gospodarczej udziela lub daje przyrzeczenie udzie-

lenia konsumentowi.  

W tym numerze opisane zostaną wybrane zagadnie-

nia dotyczące problematyki odstąpienia od umowy 

kredytu konsumenckiego. 

Zgodnie z przepisem art. 53 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 

126, poz. 715) – dalej zwaną również ustawą, konsu-

ment ma pra-

wo, bez poda-

nia przyczyny, 

do odstąpie-

nia od umo-

wy o kredyt 

konsumencki 

w terminie 14 

dni od dnia zawarcia umowy. Reguła ta ma zastoso-

wanie do umów kredytowych oferowanych przez 

banki, SKOK-i i tzw. parabanki niezależnie od tego 

czy dana umowa przewiduje taką możliwość czy też 

nie.  Podkreślić należy, że jeżeli umowa o kredyt kon-

sumencki nie zawiera obowiązkowych elementów  

określonych przez ustawodawcę, konsument może od 

niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 

mu tych elementów (art. 53 ust. 2 w związku z art. 30 

ustawy).    

Jeśli chcemy skutecznie odstąpić od umowy kredytu 

konsumenckiego, powinniśmy wykonać dwie zasad-

nicze czynności.  

Po pierwsze należy złożyć pisemne oświadczenie  

o odstąpieniu od umowy kredytu. Oświadczenie takie  
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PRZYKŁAD 
 

Pani Maria zawarła z Bankiem X umowę o kredyt kon-

sumencki. W umowie nie została podana informacja  

o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy  

w terminie 14-dniowym. Czy Pani Maria może odstą-

pić od umowy po upływie 14 dni od zawarcia umowy? 

TAK! 

W opisanym powyżej przypadku Bank X nie dopełnił 

wszystkich formalności związanych z zawieraniem 

umów o kredyt konsumencki (zgodnie z art. 30 ust. 1 

pkt 15 ustawy w umowie powinny zostać określone 

m.in. termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta 

od umowy). W związku z powyższym Bank X powinien 

uzupełnić umowę, np. poprzez zawarcie aneksu lub 

przekazanie załącznika do umowy, natomiast Pani 

Maria może odstąpić od umowy w terminie 14 dni  

od doręczenia jej przez Bank kompletnej umowy za-

wierającej wszystkie wymagane prawem składniki. 

Innymi słowy jeśli od momentu zawarcia umowy 

upłynęło już 14 dni, ale z jakiś powodów chcemy  

z kredytu zrezygnować (np. dochodzimy do wniosku,  

że kredytu jednak nie potrzebujemy bądź po prostu 

rozmyśliliśmy się) znalezienie określonych przepisami 

braków w umowie (np. brak wskazania rzeczywistej 

rocznej stopy oprocentowania) pozwala nam na zdo-

bycie dodatkowego czasu na rezygnację z takiego zo-

bowiązania. 
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składamy wg wzoru dostarczonego nam przez kredy-

todawcę lub pośrednika kredytowego. Zauważyć nale-

ży, że kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest 

zobowiązany przy zawarciu umowy o kredyt konsu-

mencki wręczyć konsumentowi, na trwałym nośniku, 

wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z ozna-

czeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu 

zamieszkania (siedziby). Od umowy kredytowej może-

my odstąpić również poprzez złożenie oświadczenia 

sporządzonego własnoręcznie – pamiętajmy jednak,  

by wynikało z niego w sposób nie budzący wątpliwo-

ści, kto i od jakiej umowy odstępuje. Termin  

(14-dniowy) do odstąpienia od umowy jest zachowa-

ny, jeżeli konsument przed jego upływem złoży, pod 

wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredy-

towego adres, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Dla zachowania ustawowego terminu wystarczające 

jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem bądź 

osobiste dostarczenie takiego pisma – czyli datą zło-

żenia w/w oświadczenia będzie data stempla poczto-

wego lub data przedłożenia w placówce banku lub  

u pośrednika kredytowego. 

Po drugie konsument jest zobowiązany do zwrotu 

udzielonego kredytu. Zgodnie z przepisami konsu-

ment zwraca niezwłocznie kredytodawcy kwotę udo-

stępnionego kredytu nie później niż w terminie 30 dni 

od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umo-

wy. Zwrot środków powinien nastąpić jak najszybciej, 

gdyż wraz z kwotą kredytu jesteśmy zobowiązani do 

zwrotu odsetek od dnia otrzymania pieniędzy do dnia 

spłaty kredytu. Dniem spłaty kredytu jest dzień prze-

kazania środków pieniężnych kredytodawcy przez 

konsumenta. 

W przypadku odstąpienia od umowy kredytowej,  

w ustawowym 14-dniowym terminie, kredytodawcy 

ponad wspomniane wyżej odsetki, nie przysługują 

żadne inne opłaty, z wyjątkiem bez-

zwrotnych kosztów poniesionych 

przez niego na rzecz organów admi-

nistracji publicznej oraz opłat nota-

rialnych. Czyli w sytuacji, gdy sko-

rzystamy z przysługującego nam 

uprawnienia do odstąpienia od 

umowy kredytowej, nie możemy 

zostać obciążeni żadnymi dodatko-

wymi prowizjami czy też karami. 

 

Omawiając zagadnienie odstąpienia od kredytu kon-

sumenckiego, warto wspomnieć o specyfice odstępo-

wania od umów o kredyt wiązany. Umowa o kredyt 

wiązany polega na tym, że środki z kredytu wypłaca-

ne są przez kredytodawcę bezpośrednio sprzedawcy 

lub usługodawcy, od którego konsument nabył „na 

raty” towar lub usługę (np. zakup sprzętu AGD, RTV). 

W takich przypadkach konsument również może od-

stąpić od umowy o kredyt konsumencki poprzez zło-

żenie kredytodawcy lub pośrednikowi kredytowemu 

oświadczenia o odstąpieniu od w/w umowy. W dal-

szej kolejności kredytodawca lub pośrednik kredyto-

wy przedstawia treść oświadczenia o odstąpieniu 

sprzedawcy lub usługodawcy wraz z żądaniem zwrotu 

kredytu. W konsekwencji dokonania w/w czynności 

sprzedawca/usługodawca zobowiązany jest do zwrotu 

środków kredytodawcy. Natomiast konsument jest 

zobowiązany do zwrotu kredytodawcy odsetek na-

leżnych mu od dnia wydania towaru przez sprzedaw-

cę lub rozpoczęcia świadczenia usług przez usługo-

dawcę do dnia złożenia przez konsumenta oświad-

czenia o odstąpie-

niu od umowy, nie 

później jednak niż 

w terminie 30 dni 

od dnia złożenia 

tego oświadczenia 

Pozostaje jeszcze 

do rozstrzygnięcia kwestia, co zrobić, jeśli chcemy 

odstąpić od umowy o kredyt wiązany, a jesteśmy już  

w posiadaniu nabytego na raty towaru, np. telewizora 

czy pralki. W sytuacji, gdy towar został nam wydany,  

a konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umo-

wy kredytu, sprzedawca zachowuje roszczenie o za-

płatę przez konsumenta umówionej ceny, chyba że 

konsument niezwłocznie zwróci towar, a sprzedawca 

towar przyjmie - w takim przypadku 

umowa o nabycie towaru wygasa. 

Warunki dotyczące przyjęcia przez 

sprzedawcę towaru określa umowa 

sprzedaży między sprzedawcą a kon-

sumentem.  

W przypadku umowy o świadczenie 

usług konsument powinien zwrócić 

usługodawcy wynagrodzenie za 

świadczoną usługę.  

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 
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PAMIĘTAJMY !!! 
W związku z odstąpieniem od 

umowy kredytowej obciążają nas 

jedynie: odsetki za okres od dnia 

otrzymania pieniędzy do dnia 

spłaty kredytu oraz, jeśli występu-

ją w danych okolicznościach, na-

leżności publicznoprawne oraz 

opłaty notarialne. 
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Należy zapamiętać również, iż ustawa wprost zakazuje uzależniania 

prawa do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki od zwrotu 

towaru przez konsumenta. 

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na ten temat mogą 

korzystać z indywidualnych konsultacji i porad w Punkcie  

Informacyjno-Doradczym „Bezpieczne finanse seniora”, prowadzonym 

przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w ramach projektu 

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” dofinansowanego przez 

Narodowy Bank Polski (dane teleadresowe na ostatniej stronie 

newslettera). 

W kolejnym numerze newslettera poruszona zostanie problematyka 

wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.   

               Wojciech Nalepa 

 

SŁOWNICZEK WYBRANYCH POJĘĆ EKONOMICZNYCH  
 

DEBET – polega na przekroczeniu stanu na rachunku bankowym (tzw. saldo 

ujemne); debet powstaje na skutek wypłacenia większej ilości środków pie-

niężnych niż środków na nim zgromadzonych; jest to rodzaj kredytu w ra-

chunku bankowym; od ujemnego salda najczęściej naliczane są odsetki. 

KAPITALIZACJA ODSETEK NA LOKACIE – polega na doliczaniu przez bank 

odsetek do kwoty lokaty w ustalonych okresach czasu; kapitalizacja odsetek 

podwyższa kapitał, np. jeśli na początku lokujemy 2000 zł, po miesiącu bank 

dopisał nam odsetki w wysokości 15 zł do ulokowanego kapitału, to kolejne 

odsetki będą naliczane od kwoty 2015 zł; częstotliwość i sposób kapitalizacji 

uregulowane są w umowie. 

PRZEWALUTOWANIE KREDYTU – jest to zmiana waluty kredytu w trakcie 

kredytowania; zwykle z przewalutowaniem kredytu wiążą się stosunkowo 

wysokie opłaty; w ostatnich latach obserwuje się dużą liczbę przewalutowań 

kredytów związanych z nagłym wzrostem cen walut obcych np. franka szwaj-

carskiego. 

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. 

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE: 
 

www.nbp.pl – Narodowy Bank Polski 
www.bfg.pl – Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
www.knf.gov.pl – Komisja Nadzoru Finansowego 
www.mf.gov.pl – Ministerstwo Finansów 
www.ms.gov.pl – Ministerstwo Sprawiedliwości 
www.obserwatorfinansowy.pl –  Obserwator Finansowy 
www.zanim-podpiszesz.pl – strona internetowa ogólnopolskiej kampanii społecznej 
www.federacjautw.pl – Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW 

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

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” 

Projekt 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.mf.gov.pl
http://www.ms.gov.pl
http://www.obserwatorfinansowy.pl
http://www.zanim-podpiszesz.pl
http://www.federacjautw.pl

