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„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” 

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

O PROJEKCIE 
„NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” 

O 
gólnopolska Federacja 

Stowarzyszeń UTW 

 w okresie od 1 grudnia 

2012r. do 31 października 2013r. 

realizuje projekt pt. „Nowoczesne 

 i bezpieczne finanse seniora” dofi-

nansowany ze środków Narodo-

wego Banku Polskiego. To już dru-

ga, kolejna edycja przedsięwzięcia, 

którego celem ogólnym jest pod-

niesienie poziomu wiedzy i prak-

tycznych umiejętności osób star-

szych w zakresie bezpiecznego 

korzystania z różnorodnych pro-

duktów finansowych oferowanych 

przez banki i inne podmioty 

 z uwzględnieniem podnoszenia 

kompetencji seniorów w obszarze 

korzystania z nowoczesnych tech-

nologii informatycznych niezbęd-

nych do efektywnego zarządzania 

finansami osobistymi. W ramach 

realizowanego przedsięwzięcia 

przewidziano m.in.: 

a/ przeprowadzenie cyklu wykła-

dów pt. „BEZPIECZNE finanse se-

niora”, w obrębie których poru-

szone zostaną m.in. zagadnienia 

związane z zasadami bezpiecznego 

korzystania z popularnych produk-

tów finansowych (kredyty, pożycz-

ki, inwestycje), kwestia tzw. para-

banków (m.in. różnice w porówna-

niu do banków, zagrożenia zwią-

zane z korzystaniem z ich oferty, 

na co należy zwrócić szczególną   

Szanowni Państwo, 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, w ramach kolejnej edycji pro-

jektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski pn. „Nowoczesne i bez-

pieczne finanse seniora”, (o którym piszemy poniżej), rozpoczyna wydawa-

nie w formie elektronicznej newslettera pn.„Niezbędnik finansowy seniora”. 

Będziemy w nim  zamieszczać informacje oraz ciekawe artykuły edukacyjne 

o tym, w jaki sposób osoby starsze mogą aktywnie poruszać się we współ-

czesnym świecie finansów i bankowości, świadomie dbając o własne prawa 

i bezpieczeństwo. 

Zachęcamy Państwa do lektury przedkładanej publikacji wyrażając jednocze-

śnie przekonanie, iż przyczyni się ona do podejmowania przez Czytelników 

bezpiecznych i trafnych decyzji w obszarze zarządzania finansami osobistymi.              

                                                                                                        Wiesława Borczyk                                                                                                                                                                
Redaktor naczelny 

źródło: www.office.microsoft.com 
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N arodowy Bank Polski (zwany dalej NBP), jest 

bankiem centralnym Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Zasadniczymi aktami prawnymi regu-

lującymi jego działanie, organizację oraz zasady 

współpracy z innymi podmiotami są: Konstytucja Rze-

czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 

1997 nr 78 poz. 483), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 2005 nr 1 poz. 

2) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo ban-

kowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939). NBP posiada oso-

bowość prawną, nie podlega wpisowi do rejestru 

przedsiębiorstw państwowych, jego siedzibą jest Mia-

sto Stołeczne Warszawa. 

Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes 

NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP. Pre-

zesa NBP powołuje Sejm RP na wniosek Prezydenta 

RP na sześcioletnią kadencję.  Ta sama osoba nie mo-

że być Prezesem NBP dłużej, niż przez dwie kolejne 

kadencje. Prezes NBP jest przełożonym wszystkich 

pracowników NBP, przewodniczy Radzie Polityki Pie-

niężnej, Zarządowi NBP oraz reprezentuje NBP na ze-

wnątrz. Ponadto Prezes NBP reprezentuje interesy 

Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych insty-

tucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie 

NARODOWY BANK POLSKI 

 (CZĘŚĆ I) 
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uwagę zaciągając zobowiązania/powierzając pienią-

dze takiemu podmiotowi) oraz temat instytucji nad-

zorczych i regulacyjnych rynku finansowego – Naro-

dowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Urząd Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów; 

b/ przeprowadzenie cyklu warsztatów komputero-

wych pt. „NOWOCZESNE finanse seniora” obejmują-

cych m.in. problematykę bankowości internetowej 

 i zasad bezpiecznego z niej korzystania (ćwiczenia na 

symulatorze banku elektronicznego), planowania bu-

dżetu domowego z wykorzystaniem komputera oraz 

pułapek w umowach finansowych (kredyty, pożyczki 

inwestycje); 

c/ prowadzenie punktu informacyjno – doradczego 

„Bezpieczne finanse seniora”, w ramach którego 

udzielane będą indywidualne informacje i porady 

prawne dotyczące m.in. tego, na co należy zwrócić 

szczególną uwagę przy zaciąganiu kredytów, pożyczek 

i innych zobowiązań, jak interpretować kluczowe zapi-

sy umów pożyczkowych lub związanych z inwestowa-

niem oszczędności, jak postępować w przypadku gro-

żącej nam niewypłacalności, jak negocjować z ban-

kiem np. w sprawie przełożenia spłaty  rat zadłużenia; 

Mając na uwadze konieczność ułatwienia uczestni-

kom kontaktu z Punktem uruchomiona już została 

infolinia 801 002 170 (bezpłatna dla połączeń z tele-

fonów stacjonarnych) czynna codziennie od ponie-

działku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. 

d/ wydawanie cyklicznego newslettera o charakterze 

informacyjno – edukacyjnym pt. „Niezbędnik finan-

sowy seniora”. W projekcie przewidziano opracowa-

nie 6 wydań przedmiotowej publikacji. 
 

Warto podkreślić, iż wszystkie formy wsparcia realizo-

wane w ramach przedsięwzięcia są  BEZPŁATNE dla 

słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Serdecznie 

zapraszamy UTW oraz seniorów do aktywnego korzy-

stania z oferty projektu – szczegółowych informacji w 

tym zakresie udziela biuro projektu w Nowym Sączu, 

ul. Jagiellońska 18, tel. 18 443 57 08, e-mail:  

f e d e r a c j a u t w @ i n t e r i a . e u ,  s z c z e g ó ł y : 

www.federacjautw.pl. 

                  Daniel Jachimowicz 

mailto:federacjautw@interia.eu
http://www.federacjautw.pl
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postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach 

finansowych. Przewodniczącym Rady Polityki 

Pieniężnej (zwanej dalej Radą) jest z urzędu Prezes 

NBP, a w jej skład wchodzi 9 członków powoływanych 

w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu 

finansów. Kadencja członka Rady wynosi 6 lat. W po-

siedzeniach Rady uczestniczą wiceprezesi NBP, nie 

mają oni jednak uprawnienia do udziału w głosowa-

niach. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie zało-

żenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomo-

ści Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Ra-

dę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Przez za-

łożenia polityki pieniężnej rozumieć należy plan pro-

wadzenia polityki pieniężnej na kolejny rok budżeto-

wy. We wrześniu 2012 roku przedstawione zostały 

Założenia polityki pieniężnej na rok 2013, zgodnie z 

którymi w bieżącym roku podstawowym celem polity-

ki pieniężnej będzie stabilizowanie inflacji w średnim 

okresie na poziomie 2,5% (+/- 1 punkt procentowy).1 

Ponadto Rada, kierując się w/w założeniami, posiada 

uprawnienie do: 

-  ustalania wysokości stóp procentowych NBP, 

-  ustalania stopy rezerwy obowiązkowej banków  

   oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo -  

   kredytowych i wysokości jej oprocentowania, 

-  określania górnych granic zobowiązań 

   wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek 

    i kredytów w zagranicznych instytucjach  

    bankowych i finansowych, 

-  zatwierdzania planu finansowego NBP oraz  

   sprawozdania z działalności NBP, 

 
1  Założenia polityki pieniężnej na rok 2013 - do pobrania ze strony: 

http://www.nbp.pl/polityka_piemiezna/dokumenty/zalozenia/
zalozenia_pp_2013.pdf 

- przyjmowania rocznych sprawozdań 

  finansowych NBP, 

- ustalania zasad operacji otwartego rynku, 

- oceny działalności Zarządu NBP w zakresie  

   realizacji założeń polityki pieniężnej. 

Działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje 

jego Zarząd, w skład którego wchodzi Prezes NBP - 

jako przewodniczący - oraz 6 - 8 członków Zarządu,  

w tym 2 wiceprezesów NBP. Członków Zarządu NBP 

powołuje na 6-letnią kadencję Prezydent RP, na wnio-

sek Prezesa NBP. Głównymi 

zadaniami Zarządu NBP są 

w szczególności: realizacja 

uchwał Rady, wykonywanie 

zadań z zakresu polityki 

kursowej, nadzorowanie 

operacji otwartego rynku, 

ocena funkcjonowania sys-

temu bankowego oraz  

analiza stabilności krajowe-

go systemu finansowego. 

Ustawa o Narodowym Ban-

ku Polskim przewiduje również tzw. domniemanie 

kompetencji na rzecz Zarządu, co oznacza, że w spra-

wach niezastrzeżonych w ustawie do wyłącznej kom-

petencji innych organów NBP, to właśnie Zarząd NBP 

jest organem właściwym. 

Narodowy Bank Polski pełni trzy podstawowe funkcje: 

banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego 

banku państwa. Wyżej wymienione zagadnienia omó-

wione zostaną w kolejnym numerze Newslettera. 

 

Wojciech Nalepa 
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NIGDY NIE KORZYSTAJ Z POMOCY NIEZNANYCH OSÓB PRZY  
WYPŁACIE GOTÓWKI ! 

NIGDY NIE  UDOSTĘPNIAJ NUMERU PIN OSOBOM TRZECIM! 

ZREZYGNUJ  Z WYPŁATY GOTÓWKI GDY BANKOMAT WYDAJE  
SIĘ PODEJRZANY! 

WPROWADZAJĄC NUMER PIN ZASŁOŃ KLAWIATURĘ! 

STARAJ SIĘ ZAPAMIĘTAĆ NUMER PIN - NIE ZAPISUJ GO! 

źródło: www.office.microsoft.com 

źródło: www.office.microsoft.com 

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” 

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 



Strona 4 Niezbędnik finansowy seniora 

O gólnopolska akcja społeczna, której zna-

kiem rozpoznawczym jest strona interneto-

wa www.zanim-podpiszesz.pl, ma na celu 

zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z 

zawieraniem umów finansowych, w tym przede 

wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, 

krótkoterminowych pożyczek tzw. „chwilówek” oraz z 

korzystaniem z usług finansowych, które nie podlega-

ją szczególnemu nadzorowi państwa. Działanie to jest 

współorganizowane przez siedem instytucji zaufania 

publicznego: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję 

Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Mini-

sterstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Po-

licję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Na stronie internetowej www.zanim-podpiszesz.pl 

znaleźć można mnóstwo ciekawych, praktycznych 

informacji i podpowiedzi odnoszących się do pożąda-

nych zachowań klientów, którzy zamierzają wziąć po-

życzkę m.in. w instytucjach parabankowych jak rów-

nież takich, którzy planują zainwestować pieniądze w 

podmiotach nieobjętych nadzorem i gwarancjami 

właściwych instytucji państwowych. Na stronie inter-

netowej znajdziemy m.in.: 

- przykłady z praktyki złego, niewłaściwego              

pożyczania/inwestowania pieniędzy, 

- kalkulator pożyczkowy umożliwiający obliczenie rze-

czywistych kosztów zaciąganej pożyczki, 

- listę instytucji finansowych objętych gwarancjami 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 

- bazę wiedzy, zawierającą liczne materiały informa-

cyjne i edukacyjne pozwalające na podniesienie kom-

petencji w zakresie racjonalnego pożyczania bądź in-

westowania środków finansowych. 

Zachęcamy uniwersytety trzeciego wieku do propago-

wania wśród słuchaczy tej wiedzy jak również samej 

strony internetowej www.zanim-podpiszesz.pl – im 

większa będzie świadomość i umiejętność racjonalnej 

oceny przez samych seniorów oferowanych im pro-

duktów finansowych tym mniej rozczarowań, proble-

mów, a nawet dramatów w przyszłości. 

Daniel Jachimowicz 
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POŻYCZANIA  
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4 ZASADY 

 BEZPIECZNEGO IN-

WESTOWANIA PIE-

NIĘDZY* 

 

 sprawdź  

   wiarygodność firmy, 

 policz całkowity  

    koszt pożyczki, 

 dokładnie  

   przeczytaj umowę, 

 nie podpisuj, jeśli  

   nie rozumiesz. 

 

 sprawdź, czy firma  

   jest objęta nadzorem 

   państwowym, 
 

 pamiętaj, że wysoki  

    zysk to duże ryzyko, 
 

 dokładnie 

    przeczytaj umowę, 

 nie podpisuj, jeśli  

    nie rozumiesz. 

 

WWW.ZANIM-PODPISZESZ.PL 
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SŁOWNICZEK WYBRANYCH POJĘĆ EKONOMICZNYCH 

STOPA PROCENTOWA NBP - to cena, za jaką Narodowy Bank Polski udziela kredytu 

bankom komercyjnym lub po jakiej sprzedaje papiery wartościowe. Wyróżniamy kilka 

rodzajów stóp procentowych banku centralnego - stopa referencyjna, lombardowa, 

depozytowa, redyskontowa - w zależności od typu operacji pomiędzy bankiem central-

nym i bankami komercyjnymi. Wysokość w/w stóp określa Rada Polityki Pieniężnej. 

Wpływają one bezpośrednio na wysokość oprocentowania kredytów udzielanych przez 

banki komercyjne. 

STOPA REFERENCYJNA - jest to główna stopa procentowa w Polsce, określana również 

mianem stopy interwencyjnej. Instrument ten określa minimalną cenę, po jakiej bank 

centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym - inaczej 

mówiąc, za pomocą tej stopy ustalane jest najniższe oprocentowanie krótkotermino-

wych papierów wartościowych sprzedawanych przez NBP bankom komercyjnym. Jej 

wysokość obecnie wynosi 4 %.* 

OPERACJE OTWARTEGO RYNKU - to operacje polegające na nabyciu lub zbyciu przez 

bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia rów-

nowagi na rynku. Jeśli NBP stwierdzi, iż na rynku jest zbyt dużo pieniędzy, wówczas 

sprzedaje bankom komercyjnym krótkoterminowe papiery wartościowe i tym samym 

wycofuje z rynku określoną część pieniędzy. W przypadku, gdy w ocenie NBP gotówki na 

rynku jest zbyt mało, wówczas wykupuje od banków komercyjnych papiery wartościo-

we, tym samym zasilając rynek środkami pieniężnymi. 

STOPA LOMBARDOWA - określa maksymalny poziom oprocentowania kredytów udzie-

lanych przez NBP bankom komercyjnym działającym w Polsce pod zastaw papierów 

wartościowych. Jej wysokość obecnie wynosi 5,5%.* 

STOPA DEPOZYTOWA - określa oprocentowanie jednodniowych depozytów (lokat) skła-

danych przez banki komercyjne w Narodowym Banku Polskim. Jej wysokość obecnie 

wynosi 2,5 %.* 

STOPA REDYSKONTOWA - określa cenę, po jakiej bank centralny skupuje weksle od 

banków komercyjnych - inaczej mówiąc to poziom oprocentowania swoistego kredytu, 

który udzielany jest przez NBP bankowi komercyjnemu.  Jej wysokość obecnie wynosi 

4,25%.* 

* dane z końca stycznia 2013 r. 

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 codziennie 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.uokik.gov.pl – Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów 
www.zanim-podpiszesz.pl – strona internetowa ogólnopolskiej akcji społecznej 
www.federacjautw.pl – Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW 
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