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Mobilna rewolucja  
w płatnościach
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Koniec roku to dobry moment na podsumowanie zawodowych i oso-
bistych przedsięwzięć. stawiamy sobie pytania: co udało się nam 
osiągnąć, co nas zaskoczyło, a  czego nie zdążyliśmy zrealizować?  
to również czas noworocznych postanowień.
co nas czeka w przyszłym roku? wielkimi krokami nadchodzi mobilna 
rewolucja. już wkrótce komórka zastąpi portfel. zachęcamy do zapo-
znania się z artykułem o mobilnych płatnościach.
w okresie świąteczno-noworocznym częściej myślimy o tych, którzy 
potrzebują pomocy. chętniej angażujemy się w działania charytatywne. 
PKO Bank Polski przez cały rok organizuje akcje dobroczynne, wspiera 
ważne wydarzenia kulturalne i sportowe. 
w „kalendarium” przedstawionych zostało zaledwie kilka przykładów 
inicjatyw, w realizacji których uczestniczył Bank. jedną z nich jest Ban-
kowa akcja Honorowego krwiodawstwa. jesteśmy z niej bardzo dumni. 
w ciągu czterech lat zebraliśmy blisko 1400 litrów krwi. w tym roku do 
naszych działań włączyła się znana piosenkarka kayah. O powodach, 
które skłoniły ją do uczestnictwa w akcji, swoich osiągnięciach i pla-
nach na przyszłość opowiedziała nam w wywiadzie.
Przełom roku to również początek karnawału. w krótkim przewodniku 
„Niech żyje bal” opisujemy najsłynniejsze bale, spektakle i koncerty or-
ganizowane w europejskich miastach. 
klientom PkO Banku Polskiego i czytelnikom „Poradnika Bankowego” 
życzymy spełnienia wszystkich noworocznych marzeń! dziękujemy,  
że jesteście z nami.

agnieszka kielicHOwska
dyRektOR BiuRa kOMunikacji i OdPOwiedzialnOści sPOłecznej  
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PkO Bank Polski został wyróżniony za kilka  
innowacyjnych projektów. docenione zostały  
m.in. nowe szkolne kasy Oszczędności.

Udana reaktywacja programu Szkolnych 
kas Oszczędności w internecie została także 
niedawno wyróżniona w  tegorocznej edy-
cji konkursu „lider informatyki” organizo-
wanego przez magazyn „computerworld”. 
doceniony został również nowy Model 
Operacyjny wsparcia sprzedaży detalicznej 
oraz system obsługi świadczeń masowych 
w ramach umowy z zakładem ubezpieczeń 
społecznych. konkurs od 16 lat promuje 

przedsiębiorstwa i  instytucje najefektyw-
niej wykorzystujące w  swojej działalności 
biznesowej nowoczesne rozwiązania IT. PKO 
Bank Polski został zwycięzcą w  kategorii 
bankowość i finanse. 
– laureaci to przykład firm i instytucji, które 
z dużym sukcesem wykorzystują nowocze-
sne narzędzia informatyczne – powiedział 
wicepremier, minister gospodarki Waldemar 
Pawlak podczas gali finałowej konkursu.

PKO Bank Polski został uznany 
za najbardziej innowacyjną firmę 
sektora finansowego w  rankingu 
tygodnika „Wprost”. Zestawienie 
zostało przygotowane na podstawie 
listy 500 najbardziej innowacyjnych 
firm w  Polsce autorstwa zespołu 
naukowców z  instytutu nauk eko-

nomicznych Polskiej Akademii 
nauk. jak podkreślał podczas gali 
redaktor naczelny „Wprost” Michał  
Kobosko, w  dobie narastającej 
konkurencji na rynkach między-
narodowych oraz coraz szybszych 
zmian technologicznych szanse na 

zwycięstwo i  najszybszy rozwój 

Nagrody 
baNku

lideR infORMatyki 

innOwatOR            2012

członkowie kapituły Vii kongresu gospodar-
ki Elektronicznej nagrodzili w kategorii projekt 
roku program szkolnych kas Oszczędności 
PKO Banku Polskiego. Ich zdaniem przyczynia 
się on do rozwoju gospodarki elektronicznej 
w Polsce, a  także wpływa na edukację mło-
dego pokolenia w zarządzaniu finansami oraz 
na promocję obrotu bezgotówkowego.
– jesteśmy dumni, że szkolne kasy Oszczęd-
ności, które są jedynym rozwiązaniem tego 
rodzaju w  Polsce i  unikalnym projektem 

w  skali światowej, zyskują uznanie zarówno 
szkół – nauczycieli i  uczniów – jak i  ich ro-
dziców oraz ekspertów – podkreśla Michał 
Macierzyński, dyrektor Biura innowacji od-
powiedzialny za wdrożenie zrewitalizowanego 
projektu SKO.
szkolne kasy Oszczędności PkO Banku Pol-
skiego to największy i  najstarszy program 
edukacji finansowej umożliwiający dzieciom 
w  wieku 6–13 lat poznanie zasad działania 
usług finansowych w praktyce.

PROjekt ROku

mają tylko te firmy, które postawią na sze-
roko rozumianą innowacyjność – na nowe 
rozwiązania, które wzmocnią ich pozycję 
konkurencyjną. Bank został wyróżniony 
za systematyczne inwestowanie w  proce-
sy zmierzające do rozwoju innowacyjności 
rynku bankowego, które zwiększają konku-
rencyjność całej polskiej gospodarki.
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co czeka polską gospodarkę w 2013 roku
według prognoz analityków zespołu analiz 

Makroekonomicznych PkO Banku Polskiego? 

z
baNku

w przyszłym roku polska gospodarka będzie się rozwijała wolniej, ale ciągle będziemy na
plusie. niestety wzrośnie bezrobocie, a nasze realne zarobki spadną – wynika z prognoz
Zespołu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego.

roman grzyb

SpoWolNieNie,  
ale Nie receSja

nie będzie – mówi Radosław Bodys, główny ekono-
mista PKO Banku Polskiego. 
cały czas nasz dochód narodowy będzie się zwięk-
szał, choć – głównie za sprawą mniejszych inwestycji 
firm i niższej dynamiki konsumpcji – w pierwszej po-
łowie 2013 roku wzrost będzie wolniejszy. Prognozy 
Zespołu Analiz Ekonomicznych wskazują, że od lip-
ca gospodarka zacznie przyspieszać i w całym roku 
nasz PkB zwiększy się mniej więcej o 2 proc. 
– w ii połowie 2013 roku powinno nastąpić ożywie-
nie, ale jego skala niestety będzie hamowana przez 
pogorszenie sytuacji na rynku pracy, czyli wzrost licz-
by bezrobotnych – mówi Radosław Bodys.
Prognozuje się, że na koniec przyszłego roku bez pra-
cy będzie ok. 2 mln 160 tys. osób, a wskaźnik bez-
robocia dojdzie do 13,6 proc. w tej sytuacji trudno 
się spodziewać podwyżek płac i utrzymania realnej 
wartości naszych zarobków.

Spadek wzrostu konsumpcji
ekonomiści Banku spodziewają się, że tempo wzrostu 
konsumpcji w całym 2013 roku spadnie mniej więcej 
do 1,4 proc. (z 1,9 proc. w 2012 roku). na szczęście 
spowolnienie w gospodarce wpłynie też na wolniej-
szy niż w ostatnich latach wzrost cen.
inflacja osiągnęła już swoje lokalne maksimum (we 
wrześniu 2012 r. 3,8 proc.) i  teraz można się spo-
dziewać jej spadku do około 3 proc. r/r. – niestety ta 
prognoza obarczona jest ryzykiem, gdyż nie wiemy, 

w jaki sposób na ceny ciepła i energii wpłynie wej-
ście w  życie trzeciej fazy pakietu energetyczno-kli-
matycznego, którego celem jest zmniejszenie emisji 
niebezpiecznych gazów i ochrona środowiska. nowe 
zasady podwyższą u nas koszt produkcji energii bar-
dziej niż w jakimkolwiek innym kraju ue (poza estonią) 
– mówi Radosław Bodys. 

dobre wieści dla kredytobiorców
Analitycy PKO Banku Polskiego uważają, że już pod 
koniec marca 2013 roku główna stopa procentowa 
w banku centralnym spadnie do 4 proc., czyli o 0,5 pkt 
proc. Mniej więcej o tyle samo powinno spaść opro-
centowanie kredytów, więc także miesięczna rata po-
życzek w krajowej walucie powinna być niższa.

Wskaźniki 2013 r. 2014 r.

Wzrost pkb 2,0% 3,0%

inflacja 3,1% 2,9%

Stopa 
bezrobocia 
rejestrowanego

13,6% 13,2%

Stopa referen-
cyjna Nbp 4% 4%

Wartość 
kredytów

949,4 mld zł 
– wzrost r/r 
 o 2,5%

990,3 mld zł 
– wzrost r/r 
o 4,3%

Wartość  
depozytów

870,7 mld zł 
– wzrost r/r 
o 3,5%

918,2 mld zł 
– wzrost r/r 
o 5,5%

cO nas czeka 
w gOsPOdaRce 
– prognozy analityków PkO Banku Polskiego 

trafioNe progNoZy

w  rankingu międzynarodowej agencji  
Bloomberg, z października 2012 roku, zespół 
Analiz Makroekonomicznych PKO Banku Pol-
skiego znalazł się wśród najlepszych. na 35 
ankietowanych zespołów ekonomiści Banku 
zajęli: 1. miejsce w prognozach podaży pie-
niądza, inflacji PPI i  w  prognozach importu,  
2. – w prognozach inflacji bazowej i zatrudnie-
nia oraz 3. – w prognozach inflacji cPi. 

Przewiduje się, że 2013 rok będzie trudny dla go-
spodarki światowej, a szczególnie dla strefy euro. 

wielu ekonomistów mówi w tym kontekście o recesji 
i kryzysie. W przypadku Polski takiego zagrożenia na 
szczęście nie ma, mimo że strefa euro to nasz najwięk-
szy partner gospodarczy. 
– Polska gospodarka będzie się rozwijała odczuwalnie 
wolniej, ale zjawisk recesyjnych w skali całego kraju 
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wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Prawdziwa rekordzistka, 
jeśli chodzi o polskie nagrody muzyczne i liczbę platynowych płyt. 
ale także bizneswoman – współwłaścicielka wytwórni fonograficznej 
Kayax. Z Kayah rozmawiała Karolina Miklewska. 

WSZyStko, co robię, 
robię Z paSją

jaki jest pani stosunek do pie-
niędzy, oszczędzania i inwe-
stowania?
Pieniądze szczęścia nie dają, 
ale mogą pomagać nam reali-
zować nasze marzenia i to jest 
ich wspaniała strona. W moim 
zawodzie raz się jest na wozie, 
a  raz pod wozem. w tej profe-
sji nigdy nie wiadomo, czy ko-
niunktura będzie sprzyjać, ani 
jak zareaguje rynek. Są miesią-
ce, kiedy gra się koncerty cały 
czas, ale są też sezony ogórko-
we. umiejętność oszczędzania 
i właściwego gospodarowania 
pieniędzmi jest bardzo przy-
datna. Potrafię sobie odmówić 
materialnych przyjemności. 
nauczyłam się też dobrze in-
westować: czy to w nierucho-
mości, czy w  ludzi. W  Kayaxie 
stawiamy na młode talenty. To 
jeden z tych rodzajów inwesty-
cji, które nierozerwalnie wiążą 
się z ryzykiem, adrenaliną i na-
dzieją, że to ma sens. jeśli cho-
dzi o inny rodzaj oszczędzania, 
to nauczyłam się ekologiczne-
go podejścia do prowadzenia 
domu. Oszczędzam prąd i to 
nie tylko ze względu na koszty, 
ale również dlatego, że czuję 
się odpowiedzialna za zasoby 
ziemi. w końcu każdy z nas jest 
częścią większej całości.

czy jest coś, na co bez wahania 
wydaje pani pieniądze?
zdarzają mi się chwile, kiedy 
sięgając do portfela, ręka mi 
nawet nie zadrży… jestem es-
tetką, lubię otaczać się pięk-
nymi przedmiotami i często 

nie potrafię się im oprzeć. Bez 
żalu wydaję na podróże. nie 
jestem globtroterem, takim jak 
np. Martyna Wojciechowska, 
ale zwiedzanie, oglądanie, po-
znawanie nowych miejsc uwa-
żam za fascynujące. a podróże  
w godziwych warunkach to mój 
priorytet. 

czy ma pani doradcę finanso-
wego, który dba o budżet i  in-
westycje?
staram się polegać na własnej 
intuicji. ale też niczego nie robię 
bez porozumienia z Tomikiem, 
moim partnerem w Kayaxie i pre-
zesem firmy, który ma wyjątkowe 
wyczucie w biznesie. Korzystam 
z  wiedzy przyjaciół, ale przede 
wszystkim mam w banku swoje-
go doradcę.

czy prowadzenie wytwórni mu-
zycznej to w dzisiejszych cza-
sach dobry biznes?
dziś nie zarabia się na wydawaniu 
płyt. Traktujemy to raczej jako mi-
sję i jesteśmy dumni, że stać nas 
na to. Zarabiamy przede wszyst-
kim na managemencie, a  więc 
na koncertach. Nigdy jednak nie 
patrzyliśmy na naszą działalność 
wyłącznie biznesowo. Moja praca 
to wspaniała przygoda, bo robię 
to, co lubię, i jeszcze przynosi do-
chody. cieszymy się, kiedy udaje 
się zarobić, bo wtedy można wię-
cej zainwestować w kolejne mło-
de talenty. jestem szalenie dumna 
z debiutu skubasa, na który cze-
kałam ponad 4 lata. już niedługo 
wydamy także minialbum „LAX” 
Brodki na cd i płycie winylowej. 
wszystko, co robię, robię z pasją, 
zapałem i  zaangażowaniem. Wy-

twórnia płytowa kayax to moja 
praca, biznes, ale też pasja. 

jakie jest obecnie główne źró-
dło dochodów artystów wyko-
nujących muzykę popularną?
Mamy trudne czasy – ogólno-
światowy kryzys. dla branży 
muzycznej to także czas zmian 
związanych z szerokim i często 

Zdarzają mi się 
chwile, kiedy  
sięgając do portfela, 
ręka mi nawet 
nie zadrży… 
Jestem estetką, 
lubię otaczać się 
pięknymi przedmio-
tami i często nie 
potrafię się 
im oprzeć.
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WSZyStko, co robię, 
robię Z paSją

Przyjaciele w nazwie restauracji pojawia-
ją się dlatego, że otworzyłem ją z przyja-
ciółmi i dla przyjaciół. 

bezkarnym, nielegalnym dostę-
pem do dóbr osobistych, jakim 
są prawa autorskie. Trzeba pa-
miętać, że zamieszczanie muzy-
ki, książek, zdjęć w internecie 
i  ściąganie ich jest w więk-
szości przypadków nielegal-
ne. dlatego tak ważne jest, by 
wybierać legalne źródła, jakimi 
są np. iTunes czy Muzodajnia. 

wtedy mamy pewność, że ar-
tysta, którego twórczość nam 
się podoba, dostanie wyna-
grodzenie za korzystanie z  jego 
dorobku. W Polsce ten problem 
jest nadal nierozumiany. Musi-
my się w  tym jakoś odnaleźć. 
Sztuka zawsze była dobrem 
luksusowym. W  czasach rece-
sji naprawdę schodzi na dalszy 

plan. Koncerty na żywo są nie 
do podrobienia i  to jest głów-
ne źródło dochodów. występy 
polskich artystów są ciekawe. 
nie powinniśmy mieć komplek-
sów. Może poza oprawą imprez, 
która za granicą bywa bardziej 
atrakcyjna. ale to odbija się na 
cenie biletów – widz płaci za to 
podwójnie. 

jak spędza pani święta bożego 
Narodzenia?
czekam na nie cały rok. uwiel-
biam ten czas. liczy się on dla 
mnie szczególnie ze względu 
na obecność moich bliskich. 
w  ciągu tych kilku dni mój 
świat kurczy się do świątecz-
nego stołu. Zawsze śpiewamy 
i oczywiście obdarowujemy się 
prezentami. Nawet kiedy nie 
mieliśmy pieniędzy, staraliśmy 
się tego nie pokazywać. jeste-
śmy dużą, tradycyjną rodziną, 
na naszym stole jest zawsze 
ponad dwanaście potraw. Ale 
istotą świąt Bożego Narodze-
nia jest bycie razem. Nigdy 
o  tym nie zapominam. Sama 
mam wspaniałe wspomnie-
nia z  dzieciństwa. dziś robię 
wszystko, by najmłodsi człon-
kowie rodziny mieli podobne 
doświadczenia. Niezależnie 
od tego, jak się w  życiu dzie-
je, muszę stanąć na wysokości 
zadania.

jakie ma pani plany na nad-
chodzący rok?
Mam wiele planów. Ogromne 
nadzieje wiążę z projektem, 
który będę realizować z trans-
oriental Orchestra. Z tym wy-
jątkowym zespołem muzyków 
kierowanym przez Atanasa 
Valkova występowałam na fe-
stiwalu „Warszawa Singera”. 
Przed nami, już w niedalekiej 
przyszłości, nasza wspólna 
płyta i mam nadzieję jeszcze 
wiele wspólnych występów. 
chciałabym, aby wszystko,  
co zaplanujemy, udało się 
i  podobało publiczności. Poza 
branżą muzyczną planuję na-
dal wspierać szlachetne akcje 
takie jak np. BAHK. Uczestnic-
two w tym wydarzeniu dało mi 
wiele satysfakcji. Pomaganie 
innym traktuję w moim życiu 
priorytetowo.fo
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Rokrocznie PkO Bank Polski angażuje się  
i wspiera wiele akcji o znaczeniu społecznym, 
kulturalnym i naukowym. 

kaleNdarIum
wydarzeń 

Każdego roku Bank wspiera i realizuje pro-
jekty o  znaczeniu zarówno krajowym, jak 

i  lokalnym, z  wielu obszarów życia społecz-
nego, takich jak edukacja, ochrona zdrowia 
i  życia, sport, kultura i  sztuka oraz ochrona 
dziedzictwa narodowego. Udzielane przez PKO 
Bank Polski wsparcie owocuje realizacją licz-
nych projektów, a  swoje plany programowe 
może urzeczywistniać wiele filharmonii, biblio-
tek, muzeów, oper i teatrów w całej Polsce. za 
aktywność w  tej dziedzinie Bank został uho-
norowany tytułem Mecenasa Kultury. W  ka-
lendarzu na 2013 rok przedstawionych zosta-
ło zaledwie kilka przykładów, ale z pewnością 

nowy rok będzie obfitował w wiele ciekawych 
projektów.

filharmonia Narodowa w Warszawie 
PkO Bank Polski od lat współpracuje z fil-
harmonią Narodową w  Warszawie. Histo-
ria mecenatu obejmuje wiele przedsięwzięć, 
wśród których warto wymienić: koncertowe 
wykonanie opery „Wolny strzelec” Webera 
pod batutą antoniego wita w październiku 
2007 roku, cykl dwóch koncertów „Rach-
maninow gala”, podczas których Olga kern 
wykonała wszystkie dzieła kompozytora na 
fortepian i orkiestrę, prowadzoną przez an-

kaleNdarZ Na 2013 rok

toniego wita w 2006 roku, czy „brahmsow-
ski” wieczór mistrza polskiej dyrygentury 
jerzego semkowa z  udziałem znakomitego 
polskiego skrzypka krzysztofa jakowicza 
w 2005 roku. w 2013 roku Bank, jako stra-
tegiczny Mecenas Roku, jest sponsorem 
m.in. uroczystej inauguracji Roku lutosław-
skiego, obchodzonego z okazji stulecia uro-
dzin kompozytora. Otwarcie uświetni kon-
cert pod batutą Antoniego Wita z udziałem 
anne-sophie Mutter, jednej z  najwybitniej-
szych na świecie skrzypaczek, oraz koncert 
z cyklu Mistrzowie Sztuki Wokalnej z udzia-
łem andrzeja dobbera. 

dobra uznana marka jest tak samo ważna w świecie kultury i sztuki, jak i w biznesie. 
PkO Bank Polski to najcenniejsza marka polskiego rynku finansowego – z tradycją 
i doświadczeniem. Od dziesięcioleci będąca synonimem zaufania i bezpieczeństwa.  
jest instytucją finansową działającą zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej, 
angażującą się w działania służące otoczeniu, w którym funkcjonuje. 

magdalena kopcińska

I Filharmonia Narodowa w warszawie II muzeum Narodowe w warszawie III bieg Piastów
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muzeum Narodowe w Warszawie
współpraca sponsorska Banku z  Muzeum 
Narodowym w  Warszawie zaowocowała 
wieloma ważnymi dla kultury polskiej pro-
jektami wystawienniczymi, m.in. rysunków 
Rembrandta, twórczości malarskiej andrze-
ja wróblewskiego, Rafała Malczewskiego, 
prac wybitnego polskiego fotografa jana 
Bułhaka czy sztuki polskiej okresu między-
wojennego 1918–1939. 
do 27 stycznia 2013 roku w stołecznym 
Muzeum narodowym oraz na zamku kró-
lewskim w  warszawie można podziwiać 
międzynarodową wystawę „europa jagel-
lonica 1386–1572”, której mecenasem jest 
PkO Bank Polski. ukazuje ona kulturę epoki 
jagiellonów – okres od koronacji władysła-
wa jagiełły do śmierci zygmunta ii augusta, 
ostatniego męskiego potomka rodu. składa 
się na nią 300 dzieł malarstwa, rzeźby, grafiki 
i złotnictwa.

jesienią 2012 roku zostały zakończone, spon-
sorowane przez Bank, prace konserwatorskie 
nad obrazem „Bitwa pod grunwaldem” jana 
Matejki, zapoczątkowane w 600. rocznicę bit- 
wy. dzięki nim obraz odzyskał dawną świet-
ność. całości dopełniła wspaniała rama. 

bieg piastów
PkO Bank Polski od 1996 roku wspiera or-
ganizację Biegu Piastów. impreza odbywa 
się w  szklarskiej Porębie – na Polanie ja-
kuszyckiej. W  pierwszy marcowy weekend 
można sprawdzać swoje siły w  biegach 
narciarskich organizowanych na 10, 26, 30 

i  50 km. do rywalizacji przystępują ramię 
w  ramię wyczynowcy z  amatorami, gdyż 
ideą imprezy jest to, by pobiegł każdy, kto 
czuje się na siłach. wśród zawodników są 
przedstawiciele PKO Banku Polskiego.
Bieg Piastów jest najstarszym i  zarazem 
najbardziej popularnym biegiem narciar-
skim w  Polsce. zadebiutował 11 kwietnia 
1976 roku w  jakuszycach. Od 1995 roku 
zaliczany jest do europejskiej ligi biegów 
długodystansowych euroloppet, a od 2008 
roku do światowej ligi biegów narciarskich 
worldloppet. Renoma imprezy powoduje, 
że na starcie stają tysiące biegaczy. Or-
ganizator pomyślał też o  najmłodszych 
uczestnikach. Bank jest sponsorem biegu 
Narciarska Przygoda Przedszkolaka.

planetarium Niebo kopernika 
PKO Bank Polski jest wyłącznym sponsorem 
jednego z  najnowocześniejszych i  najlepiej 

wyposażonych obiektów w  europie – pla-
netarium niebo kopernika. Mieszcząca się 
w stolicy, na terenie centrum nauki kopernik, 
placówka dysponuje najbardziej zaawanso-
waną technologią multimedialną. Podczas gdy 
w  większości planetariów na świecie goście 
mogą obserwować do 200 tysięcy gwiazd, 
w warszawskim Niebie Kopernika wyświetla-
nych jest 20 milionów ciał niebieskich. Można 
tu również obejrzeć filmy wyświetlane w tech-
nologii 3d. Pod kopułą o średnicy 16 metrów 
zwiedzający mogą przenieść się do najodle-
glejszych galaktyk, zajrzeć w  głąb wulkanu 
oraz cofnąć się do czasów pierwszego życia 

na Ziemi. Wykorzystywane technologie po-
zwalają na głębokie zanurzenie uczestników 
w obserwowanych światach kosmosu, głębi-
nach oceanu oraz obserwację niewidzialnych 
gołym okiem mikroorganizmów.
Wizyta w  Niebie Kopernika jest niezapo-
mnianą przygodą, a  bogaty repertuar po-
zwala na zaspokajanie gustów nawet naj-
bardziej wymagających. 

teatr Wielki – opera Narodowa
w  marcu 2012 roku w  teatrze wielkim 
–  Operze narodowej wystawiono słynną 
inscenizację sergiusza Prokofiewa „wojna 
i  pokój”. Był to pierwszy w  warszawie go-
ścinny występ teatru Maryjskiego. 
Widowisko wyreżyserowane przez znako-
mitego filmowca andrieja konczałowskie-
go, a  muzycznie prowadzone przez Walerego  
Gergiewa to jedna z najgłośniejszych insceni-
zacji ostatniej dekady. Powstała w koprodukcji 

z Metropolitan w nowym jorku, była pokazy-
wana w Opera Bastille w Paryżu czy Tokio. 
nie każdy teatr może sobie pozwolić na 
wystawienie tego monumentalnego przed-
stawienia, w  którym na scenie pojawia się 
ponad 60 postaci, nie licząc tłumu chórzy-
stów, tancerzy i  statystów. w sumie ponad 
550 wykonawców. uszyto dla nich 1200 ko-
stiumów, które wraz z dekoracją do niej ważą 
ponad 30 ton. dla Opery narodowej w war-
szawie było to możliwe m.in. dzięki spon-
sorom. jednym z nich był PkO Bank Polski. 
Inscenizacja z pewnością była wydarzeniem 
sezonu operowego w Polsce. 

IV Planetarium Niebo kopernika V Teatr wielki – opera Narodowa VI Cyfrowa rekonstrukcja klasyki polskiego kina
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cyfrowa rekonstrukcja klasyki polskiego 
kina
Prowadzony już od dwóch lat projekt cyfro-
wej rekonstrukcji klasyki polskiego kina ma 
na celu przywrócenie publiczności – głównie 
w kinach, ale także w  telewizji Hd oraz na 
nośnikach Blu-ray i dVd – dorobku polskiej 
kinematografii. dzięki temu analogowo za-
pisane filmy narażone na zniszczenie będzie 
można oglądać w doskonałej jakości dźwięku 
i obrazu. w ramach współpracy Banku z ki-
noRP do digitalizacji (na podstawie badań 
oglądalności) wybranych zostało dziesięć 
filmów. nową jakość zyskały: „nie ma róży 
bez ognia”, „Poszukiwany, poszukiwana”,  
„co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”, „Brunet 
wieczorową porą” oraz „Miś” Stanisława 
Barei, „Rejs” Marka Piwowskiego, „Panny 
z  wilka”, „człowiek z  marmuru” i  „człowiek 
z  żelaza” Andrzeja Wajdy, a  także „Szatan 
z Vii klasy” Marii kaniewskiej. 

Projekt digitalizacji objął swym patrona-
tem Minister kultury i  dziedzictwa naro-
dowego. do jego stałych partnerów nale-
żą: Polski instytut sztuki filmowej, studia 
filmowe i  twórcy, którym na sercu leży 
pozostawienie następnym pokoleniom do-
robku polskiej kultury.

akcja krwiodawstwa
PKO Bank Polski jako korporacja społecz-
nie odpowiedzialna od lat angażuje się 
w  pomoc potrzebującym. Obok zbiórek 
pieniężnych, przyborów szkolnych, orga-
nizacji spotkań mikołajkowych dla dzieci 

od 2009 roku prowadzi Bankową akcję 
Honorowego krwiodawstwa (BaHk). 
Przedsięwzięcie, którego partnerem jest 
narodowe centrum krwi, a lokalnie Regio-
nalne centra krwiodawstwa i  krwiolecz-
nictwa, przyczynia się do popularyzacji 
idei krwiodawstwa, przełamywania ba-
rier związanych z  oddawaniem krwi oraz 
zachęcenia jak największej liczby osób 
do jej regularnego oddawania. zbiórkom 
krwi towarzyszą pokazy pierwszej pomo-
cy i  zajęcia edukacyjne dla dzieci. Można 
też złożyć deklaracje przystąpienia do re-
jestru dawców szpiku kostnego. 
Z  roku na rok rośnie liczba bankowych 
honorowych krwiodawców. w  2012 roku 
odwiedziliśmy 31 miejscowości. do mo-
bilnych punktów poboru krwi zgłosiło się 
1,3 tys. osób. zebraliśmy ponad 430 li-
trów krwi. w ciągu czterech lat do BaHk 
przyłączyło się ponad 4 tys. osób. wśród 

nich krew oddało około 3,1 tys. osób. 
Łącznie przekazaliśmy potrzebującym 
prawie 1400 litrów krwi.

bieg powstania Warszawskiego 
PKO Bank Polski od kilku lat wspiera im-
prezy biegowe o  charakterze historycz-
nym nie tylko w roli sponsora, ale również 
uczestnika. Reprezentanci Banku oraz jego 
fani regularnie, wspólnie z  kilkoma tysią-
cami uczestników, biorą udział w biegach 
odbywających się w  rocznicę ważnych 
dla Polaków wydarzeń: organizowanych 
w  ramach cyklu biegowego „Zabiegaj 

o  pamięć”, w  skład których wchodzą: 
Bieg Powstania Warszawskiego, Bieg 
Konstytucji 3  Maja i  Niepodległości. Ich 
trasa przebiega ulicami Warszawy. W  hi-
storii Banku Powstanie Warszawskie od-
grywa znaczącą rolę. w  okresie ii wojny 
światowej Pocztowa kasa Oszczędności 
funkcjonowała mimo okupacji, a  gmach 
ówczesnej centrali Banku był miejscem 
schronienia dla mieszkańców stolicy. 
Mieściła się w nim także siedziba komen-
dy głównej ak i szpital polowy.
Organizatorami Biegu Powstania War-
szawskiego są: urząd Miasta stołeczne-
go Warszawy oraz Warszawski Ośrodek 
sportu i  Rekreacji, zaś partnerami Mu-
zeum Powstania warszawskiego, świa-
towy związek Powstańców warszawy, 
fundacja Polskiego Państwa Podziemne-
go oraz Grupa Historyczna Zgrupowanie 
Radosław.

Nagroda lecha Wałęsy
PKO Bank Polski jest wyłącznym partnerem 
nagrody lecha wałęsy, która została usta-
nowiona przez fundację „instytut lecha wa-
łęsy” w 2008 roku, w ramach programu „so-
lidarność dla Przyszłości”. jest ona wręczana 
osobom bądź organizacjom działającym na 
rzecz porozumienia i solidarnej współpracy 
narodów, wolności i poszanowania podsta-
wowych praw człowieka. na nagrodę le-
cha wałęsy składa się czek opiewający na 
sumę 100 000 dolarów amerykańskich. jest 
wsparciem dla tych, którzy mają odwagę 
walczyć o pokojowy rozwój świata, przeciw-

VII akcja krwiodawstwa VIII bieg Powstania warszawskiego IX Nagroda lecha wałęsy
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stawiać się terrorowi, a poprzez swoje dzia-
łanie dają nadzieję oraz stwarzają szansę na 
zmiany polityczne i społeczne.
wyróżnienie to otrzymali: aleś Bialacki, bia-
łoruski działacz społeczny (2012), luiz inácio 
lula da silva, były prezydent Brazylii (2011), 
Polska Akcja Humanitarna i  jej założycielka 
janina Ochojska (2010), działaczka na rzecz 
praw człowieka w Iranie, prawniczka i dzien-
nikarka, shadi sadr oraz ladan i Roya Boro-
umand, założycielki fundacji abdorrahmana 
Boroumanda (2009), król arabii saudyjskiej 
abdullah Bin abdulaziz al saud (2008). 

gdynia film festival
PkO Bank Polski zaangażował się w 2012 
roku w  sponsorowanie „gdynia film fe-
stival” (festiwalu Polskich filmów fabu-
larnych), jednej z  największych imprez 
filmowych o najdłuższej tradycji w Polsce. 
jedynej, która na tak wielką skalę promuje 

polską kinematografię – zarówno w kraju, 
jak i poza granicami Polski. co roku o pre-
stiżową wielką nagrodę złotych lwów 
walczą w gdyni najnowsze polskie filmy. 
festiwal w gdyni to przede wszystkim wi-
zytówka polskiego kina – najlepsze filmy 
roku, najważniejsi twórcy, najgorętsze 
tematy. nowe pokolenia polskich filmow-
ców oraz krytyków konfrontują się z  mi-
strzami, reinterpretując klasykę kina oraz 
kształtując wizerunek współczesnej kine-
matografii polskiej.
dziś, kiedy zmienia się krajobraz kina eu-
ropejskiego, a wraz z nim widownia, festi-

wal w gdyni pełni też funkcję edukacyjną: 
uczy kina, przypomina klasykę, prezentuje 
nasze filmy w kontekście dokonań innych 
twórców w tej części europy. 
każdy, kto interesuje się kinem – nie tyl-
ko polskim, ale w  ogóle kinem europy 
wschodniej – powinien tu być. 

opera Wrocławska
Początek współpracy PkO Banku Polskie-
go z  Operą Wrocławską przypada na rok 
1999. jako jeden z  największych mece-
nasów Opery, Bank sponsorował wiele 
przedstawień, w tym tak znane produkcje, 
jak np. „gioconda” – spektakl na Odrze, 
„Borys godunow”, „carmen”, „napój mi-
łosny”, „Otello”, „Pierścień nibelunga”, 
„kniaź igor”, a  także „Halka”, „jezioro ła-
będzie”, „don giovanni”.  
w  2013 roku Bank weźmie udział w  naj-
ważniejszych wydarzeniach sezonu. PKO 

Bank Polski otrzymał tytuł Złotego Spon-
sora dwóch superprodukcji: „toski” gia-
coma Pucciniego, która zostanie wysta-
wiona poza gmachem Opery w  czerwcu, 
oraz „Poławiaczy Pereł” Georges`a Bizeta, 
która znajdzie się w  repertuarze Opery 
w listopadzie przyszłego roku. 
Prestiżowy portal internetowy www.opera-
base.com, który prezentuje najważniejsze 
informacje o  teatrach operowych z  całego 
świata, w najnowszym rankingu uznał Operę 
wrocławską za najprężniej działającą scenę 
operową w Polsce. wśród wszystkich teatrów 
na świecie uplasowała się na 16. miejscu.

biblioteka raczyńskich w poznaniu 
współpraca Banku i  Biblioteki Raczyńskich 
– biblioteki miejskiej miasta Poznań, pro-
wadzona jest na dwóch płaszczyznach. jed-
ną z  nich jest wsparcie renowacji arcydzieł 
sztuki piśmienniczej, rękopisów zgroma-
dzonych w  zbiorach Biblioteki Raczyńskich. 
drugą zaś – prezentacja i  udostępnienie 
dotychczas niedostępnych zbiorów szerszej 
publiczności. 
Od 2006 roku PkO Bank Polski wspólnie 
z Biblioteką organizuje projekt „Spotkanie 
z arcydziełem”, w ramach którego prezen-
towane są najpiękniejsze i  najcenniejsze 
piśmiennicze skarby kultury narodowej 
ze zbiorów Biblioteki. wszystkim spotka-
niom, których integralną częścią są wy-
kłady znanych przedstawicieli świata na-
uki o dziele i jego konserwacji, towarzyszy 
specjalnie przygotowana wystawa oraz 
okolicznościowe wydawnictwa.

Bibliotekę otwarto 5 maja 1829 roku. Ra-
czyński chciał, by ta pierwsza w wielkopol-
sce książnica publiczna stała się regionalnym 
ośrodkiem kultury polskiej pod zaborem pru-
skim. zaczątek stanowił prywatny księgo-
zbiór fundatora, który powstał ze skupowa-
nych tomów z kasowanych klasztorów.

kalendarz można wygrać w konkursach 
organizowanych przez bank na facebooku. 

dołącz do nas na facebooku!
www.facebook/pkobankpolski

X gdynia Film Festival XI opera wrocławska XII biblioteka raczyńskich w Poznaniu
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Zaangażowanie na rzecz dobra społecznego  
deklaruje 87 proc. firm istniejących w Polsce.
czy jest ono dobrze oceniane?

PuNkT 
wIdzeNIa 

dZiałalNość  
SpołecZNa

przygotowała karolina miklewska

Z  badania przeprowadzonego 
 w 2011 roku przez forum Od-

powiedzialnego Biznesu wynika, 
że ponad 87 proc. firm uważa się 
za społecznie odpowiedzialne. 
Wspierane przez biznes organi-
zacje pozarządowe oraz firmy 
wypełniają miejsca, do których 
z  różnych przyczyn nie docie-
ra państwo. kreują też własne 
przedsięwzięcia. Polska mapa 
kulturalna wyglądałaby szaro bez 
imprez, takich jak Heineken Ope-
n’er festival czy sponsorowanego 
przez PkO Bank Polski festiwalu 
wratislavia cantans. jest prawie 
normą, że największe firmy dzia-
łające na danym terenie wspie-
rają lokalne drużyny sportowe. 
coraz częściej dofinansowują też 
edukację, głównie zawodową. Ro-
bią to w  różny sposób: fundując 
stypendia czy organizując płatne 
staże, czy obejmując patronatem 
określone kierunki i specjalizacje. 
W Polsce rzadko jeszcze publicz-
ne przedsięwzięcia są finanso-
wane przez osoby prywatne. 
jednak filantropi powoli się po-
jawiają. W  tym roku przykład 

Odpowiedź na pytanie: czy 
firmy powinny wspierać 

projekty z  dziedziny kultury, 
sztuki i ochrony zdrowia, moim 
zdaniem nie jest jednoznaczna. 
kultura i sztuka rządzą się inną 
logiką niż gospodarka – w  tej 
ostatniej miarą sensu działania 
są zarobione pieniądze.
Gospodarka i kultura mają jed-
nak punkt wspólny – pienią-
dze, których twórcy potrzebują 
nie tylko po to, by działać, ale 
jeszcze bardziej po to, by żyć. 
stąd znane od zarania dziejów 
zjawisko mecenatu. gdyby van 
Gogh działał zgodnie z prawami 
popytu i  podaży, nigdy byśmy 
o nim nie usłyszeli. Utrzymywał 
go brat z  własnych dochodów. 
Był jego mecenasem.
według mnie prywatne firmy 
nie powinny wyręczać państwa 
we wspieraniu kultury, sztuki 
i  ochrony zdrowia. Kiedy wi-
dzę otwarcie bloku operacyj-
nego za pieniądze firmy X albo 
inaugurację programu badań 
sfinansowanego przez firmę 
y – myślę o  instytucjach pań-

dał jan kulczyk, przekazując 
wysokie kwoty na Muzeum Hi-
storii żydów Polskich i na Polski 
Komitet Olimpijski. Ale jest wie-
le mniej zamożnych osób, które 
robią równie ważne rzeczy, choć 
w mniejszej skali i bez rozgłosu. 
Budowany w  ten sposób wize-
runek firm jest efektywniejszy 
i  trwalszy niż najlepsza rekla-
ma. nawet gdy firmy angażują 
się społecznie z  powodów biz-
nesowych czy wizerunkowych, 
to bilans i  tak jest pozytywny. 
tę koiigację doskonale oddaje 
hasło fundacji PkO Banku Pol-
skiego: dobro procentuje. i  kto 
na tym korzysta? Pan korzysta, 
pani korzysta, my – społeczeń-
stwo – korzystamy. 

stwowych, które powinny się 
zająć tym problemem. szkoda, 
że muszą to rozwiązywać inni. 
wiemy jednak, że działalność 
charytatywna w  biznesie stała 
się normą. w ten nurt włączają 
się małe, lokalne firmy i  mię-
dzynarodowe korporacje. do-
ceniam firmy, które taką dzia-
łalność prowadzą dyskretnie, 
bez dużego rozgłosu. Wydaje 
mi się, że jest bardziej szczere. 
Uważam, że najszlachetniejsza 
jest bezpośrednia pomoc: czło-
wiek człowiekowi.

arkadiusz protas
wiceprezes Business centre club
dyrektor strategiczny Propublic PR

Wojciech Szeląg
szef redakcji ekonomicznej Polsat news  

W Polsce rzadko 
jeszcze publiczne 
przedsięwzięcia są 
finansowane przez 
osoby prywatne.

Kultura i sztuka 
rządzą się 
inną logiką niż 
gospodarka  
 – w tej ostatniej  
miarą sensu 
działania są 
zarobione pieniądze.
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Najprostszym rozwiązaniem, 
które pomoże uporządkować 

osobiste finanse i  zapanować 
nad nimi, jest bankowość elek-
troniczna iPkO. dzięki interneto-
wemu dostępowi do niego klienci 
w  każdej chwili mogą sprawdzać 
wpływy, dokonywać przelewów, 
opłacać rachunki, a  także wyku-
pić ubezpieczenie czy jednostki 
funduszu inwestycyjnego.
Miesięcznie z iPkO Banku Polskie-
go korzysta nawet 2,5 mln klien-
tów. coraz więcej z  nich używa 
do tego celu telefonu komórko-
wego lub tabletu.

alternatywa zdrapki
klienci Banku coraz częściej de-
cydują się na nowe narzędzia 
autoryzacji: sMs i token. Obecnie 
z kartami kodów żegna się ponad 
10 tys. klientów dziennie. jak sko-
rzystać z  tej usługi? wystarczy 
się zalogować do iPkO, wejść do 
zakładki „dostęp”, wybrać „na-
rzędzia autoryzacyjne” i  „zmień”. 
Operację trzeba potwierdzić kolej-
nym kodem ze zdrapki oraz otrzy-

klienci Banku coraz częściej  
korzystają z nowych narzędzi 

autoryzacji: sMs-ów i tokenów.

baNkowość 
elekTroNICzNa

zarządzanie osobistymi finansami w dzisiejszych czasach może być proste i wygodne. 
wystarczy być otwartym na nowe rozwiązania. w iPkO sukcesywnie pojawiają się produkty  
i funkcjonalności ułatwiające prowadzenie domowego budżetu. 

edyta Skorupska

manym w  czasie wykonywania 
zlecenia sMs-em. Podobnie na-
leży postępować w  przypadku 
tokena, specjalnej aplikacji po-
bieranej na telefon komórkowy. 
Każdy kod wygenerowany przez 
token jest unikatowy i powiązany 
tylko z  jedną zleconą transakcją. 
dodatkowo dostęp do aplikacji 
chroniony jest indywidualnym 
kodem Pin, który zna tylko jego 
użytkownik. Natomiast jednora-
zowe kody sMs (składające się 
z 6 cyfr) są przesyłane na telefon 
komórkowy i  służą do potwier-
dzania operacji dokonywanych 
za pośrednictwem serwisu inter-
netowego i telefonicznego. 
Zatwierdzanie operacji z  ich uży-
ciem polega na prawidłowym 
wpisaniu w  serwisie interneto-
wym kodu do konkretnej operacji 
lub podaniu go konsultantowi. 

łatwe płatności 
Rachunki za prąd, gaz, czynsz, 
telefony – miesięcznie zbiera się 
ich nawet kilkanaście. jak je roz-
liczyć i  o  wszystkich pamiętać 

korZyStNe 
udogodNieNia

na czas? z  pomocą przychodzą 
sprawdzone rozwiązania: zlece-
nia stałe, które w  iPkO ustawia 
się samodzielnie. dobrym roz-
wiązaniem jest również pole-
cenie zapłaty. W  tym przypad-
ku należy wypełnić formularz 
otrzymany od usługodawcy, np. 
gazowni. Można też skorzystać 
z  opcji „Płatności”. szczególnie 
polecana jest ona w  przypad-

ku realizacji zleceń w  różnych 
kwotach, np. opłat za zajęcia 
dodatkowe dzieci. Aby to zro-
bić, należy otworzyć zakładkę 
„transakcje”, a  następnie „Płat-
ności”, wypełnić formularz i po-
twierdzić autoryzację jednorazo-
wym kodem lub kodem SMS. 

taniej i szybciej 
iPKO to nie tylko historia rachun-
ku, możliwość realizacji prze-
lewów, szybkie wyszukiwanie 
dokonanych operacji czy definio-
wanie listy odbiorców. korzysta-
jąc z  iPkO, można zdecydować 
się na zakup jednostek funduszy 
inwestycyjnych PkO, doładować 
telefon lub wykupić ubezpiecze-
nie.
dzięki iPkO klienci oszczędzają 
nie tylko czas, lecz także pienią-
dze. Opłaty za czynności ban-
kowe, które są realizowane za 
pośrednictwem elektronicznych 
kanałów dostępu, są często kilka-
krotnie niższe niż prowizje za ta-
kie same czynności dokonywane 
w oddziałach Banku.

SmS  
lub tokeN
zmiana karty kodów jed-
norazowych na token lub 
kody sMs jest możliwa:
•  w serwisie internetowym 

w sekcji „dostęp” -> „na-
rzędzia autoryzacyjne” -> 
„zmień” 

•  lub u konsultanta infolinii 
pod numerem:  
801 307 307*,  
801 3 PkOBP* lub  
+48 81 535 60 60*
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dane Narodowego Banku Pol-
skiego pokazują, że systema-

tycznie rośnie skłonność klientów do 
realizowania transakcji kartami płat-
niczymi. W  ciągu ostatnich dwuna-
stu miesięcy ich liczba wzrosła o 17,6 
proc., a  na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat zwiększyła się o 47 proc. 
Rośnie też wartość realizowanych 

lu wystarczą, aby na bieżąco doko-
nywać płatności i  w  razie potrzeby 
pobierać gotówkę z bankomatów. 
Idealny duet to karta debetowa PKO 
ekspres i  kredytowa (do wyboru 
logo na karcie Visa i  Mastercard). 
Obydwie dostępne są w wersji z mi-
kroprocesorem i  z  funkcją płatności 
zbliżeniowych. Pozwalają one na 

Płatności bezgotówkowe ułatwiają transakcje.
systematycznie rośnie skłonność klientów  
do realizowania transakcji kartami płatniczymi.

oFerTa 
baNku

karta – dla wielu nieodłączny element codzienności. jaka ich liczba jest idealna 
w portfelu? najbezpieczniej nosić dwie – debetową i kredytową, koniecznie z 
mikroprocesorem. 

edyta Skorupska

(Wy)godNie 
ZaStępują gotóWkę 

transakcji. Przybywa również termi-
nali płatniczych. Obecnie kartami 
w Polsce można płacić w 270 punk-
tach usługowo-handlowych.

Zbliż i płać 
karty stają się codziennością. Bank 
proponuje ich coraz więcej, na coraz 
lepszych warunkach. dwie w portfe-

dokonywanie szybkich operacji bez-
stykowych w  ponad 90 tys. punk-
tów w Polsce. kartami kredytowymi 
można płacić bezstykowo również 
za zakupy powyżej 50 zł. w takim 
przypadku operacja będzie musiała 
jednak zostać potwierdzona Pin-em. 
informacje potrzebne do wykona-
nia transakcji są zapisywane i prze-

W tym roku na bożonarodzeniowe 

prezenty, jedzenie oraz spotka-

nia z  najbliższymi polska rodzina 

wyda ok. 1280 zł. W porównaniu 

z  wydatkami na gwiazdkę 2011 

polacy planują zwiększyć swój 

budżet o  prawie 12 proc. jeste-

śmy coraz bardziej otwarci na 

nowe technologie – częściej niż 

inni europejczycy zrobimy zakupy 

świąteczne przez internet. takie 

wnioski płyną z badania „Zakupy 

świąteczne 2012” przeprowadzo-

nego w 18 krajach przez firmę do-

radczą deloitte. 

polacy SZukają oSZcZędNości pod choiNką

Na tym tle wypadamy o  wiele lepiej 

niż reszta mieszkańców europy. choć 

nadal preferujemy tradycyjne sklepy, 

to aż 44 proc. respondentów zadekla-

rowało, że gwiazdkowe zakupy zrobi 

za pośrednictwem internetu. W  Eu-

ropie odsetek osób, które skorzysta-

ją z  tego kanału, jest o 11 p.p. niższy. 

Prawie jedna trzecia respondentów 

będzie wyszukiwać interesujących ich 

produktów w  internecie, a  23 proc. 

porównywać ceny w  specjalnie do 

tego stworzonych serwisach inter-

netowych. Bożonarodzeniowy budżet 

statystycznej europejskiej rodziny bę-

dzie niemal taki sam, jak w ubiegłym 

roku i wyniesie 2420 zł. jednak deloitte 

sygnalizuje, że coraz bardziej zaczy-

namy odczuwać skutki europejskiego 

kryzysu. Tylko co piąty z polskich ba-

danych wyraża nadzieję, że w  ciągu 

najbliższych 12 miesięcy jego sytuacja 

finansowa się poprawi. w  ubiegłym 

roku ten odsetek był wyższy o  7 p.p. 

aż 68 proc. Polaków jest zaś zdania, że 

stan ich finansów nie zmieni się lub na-

wet ulegnie pogorszeniu (w 2011 roku 

60 proc.). gdzie zatem Polacy będą 

szukać oszczędności? zamierza-

ją kupować w  tańszych sklepach  

(81 proc.) i obdarowywać najbliższych 

mniej kosztownymi (76 proc.) i przece-

nionymi (69 proc.) prezentami. Polacy, 

podobnie jak reszta europejczyków, 

przy wyborze prezentów będą się kie-

rować głównie ich użytecznością, a nie 

kupować pod wpływem impulsu. 

Z  ankiety przeprowadzonej przez 

firmę doradczą deloitte wynika, że 

najbardziej wymarzonym prezentem 

dla statystycznego Europejczyka jest 

gotówka, która pierwszy raz od lat 

wygrała z książkami. 

Opracował  

 wojciech Boczoń, PR news
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Przy płatności zbliżeniowej nie ma potrze-
by: podawania karty sprzedawcy, umiesz-
czania jej w czytniku terminalu, wprowa-
dzania kodu PIN lub składania podpisu 
i czekania na połączenie autoryzacyjne.

całego roku średnio w każdym mie-
siącu klient dokona kartą płatności 
na kwotę 150 zł, Bank pobierze tylko 
połowę opłaty – 16 zł. jeżeli mniej 
aktywnie będziesz korzystał z karty, 
opłata roczna wyniesie 32 zł.
Karta kredytowa to idealne roz-
wiązanie dla osób niezależnych 
i świadomie podejmujących decy-
zje finansowe.

chowywane na mikroprocesorze 
umieszczonym na awersie karty. Przy 
płatności zbliżeniowej nie ma potrze-
by: podawania karty sprzedawcy, 
umieszczania jej w czytniku termina-
lu, wprowadzania kodu Pin (w przy-
padku operacji do 50 zł) lub składa-
nia podpisu i czekania na połączenie 
autoryzacyjne. Kiedy sprzedawca 
aktywuje specjalny czytnik, zbliża się 
do niego kartę i w ułamku sekundy 
uzyskuje akceptację płatności. 

Najpopularniejsza w polsce 
kartę debetową PkO ekspres z mikro-
procesorem nosi w portfelu co trzeci 
dorosły Polak. najczęściej służy do 
wypłacania gotówki z  bankomatu. 
jednocześnie można nią płacić (bez 
prowizji) w  sklepach, restauracjach, 
stacjach benzynowych, a  także 
w  internecie. Wszystkie transakcje 
dokonane przy jej użyciu obciąża-
ją rachunek z  datą ich wykonania. 
nie wydamy więcej, niż posiadamy 
na koncie. Klienci do wyboru mają  
18 zróżnicowanych tematycznie wi-
zerunków. warto również zwrócić 
uwagę na bezpieczeństwo. już od 
momentu zgłoszenia utraty karty 
Bank przejmuje odpowiedzialność za 
wszystkie operacje dokonane przy jej 
użyciu. Natomiast autoryzacja ope-

racji realizowanych przez internet jest 
możliwa po podaniu danych umiesz-
czonych na karcie oraz kodu cVV2. 
karta ma również dzienne limity do-
tyczące realizacji operacji zarówno 
płatnicze (od 100 zł do 8 tys. zł), jak 
i gotówkowe (od 100 zł do 5 tys. zł). 
W  bankomatach PKO Banku Pol-
skiego oprócz wypłaty gotówki 
można: bezpłatnie zmienić Pin, 
sprawdzić stan rachunku czy doła-
dować komórkę. 

jaka karta kredytowa? 
Niezawodna, z długim okresem „bez 
odsetek” i… ładna. Osoby, które nie 
są jeszcze posiadaczami karty kre-
dytowej z mikroprocesorem, mają do 
wyboru szeroki ich wachlarz. w ofer-
cie Banku znajdują się trzy rodzaje 
najpopularniejszych kart: błękitna, 
srebrna i złota z różnymi wizerunka-
mi, także w wersji ze zdjęciem jej wła-

ściciela. Bank może przyznać kredyt 
na karcie od 700 zł do 2 tys. zł (karta 
błękitna) i  od 3 tys. zł do 50 tys. zł 
(karta złota), które uzależnione są od 
zdolności kredytowej klienta. jedno-
cześnie każdy jej posiadacz może dla 
swoich najbliższych wyrobić karty 
dodatkowe. co ważne, rodzic może 
ją podarować swojemu dziecku. je-
dynym wymogiem jest wiek latorośli 
– musi mieć skończone 13 lat. karta 
kredytowa to wygodne płacenie za 
zakupy (również przez internet) bez 
opłat i prowizji. 
Z wykorzystanego kredytu w ramach 
karty można spłacić całość lub część. 
Bank wymaga jedynie minimalnej 
kwoty – 4 proc. wykorzystanego za-
dłużenia, jednak nie mniej niż 50 zł. je-
śli w wyznaczonym terminie spłacimy 
całość zadłużenia, nie zostaną nali-
czone odsetki od operacjii bezgotów-
kowych. w ten sposób można nawet 
55 dni korzystać z  nieoprocentowa-
nego kredytu. jeżeli okres kredytowa-
nia jest dłuższy, to oprocentowanie 
kredytu będzie wynosiło – 20,4 proc., 
z  opcją spłat ratalnych 15,4 proc., 
a  dla osób, które zrezygnują z  karty 
kredytowej w innym banku 9,9 proc. 
przez pierwsze sześć miesięcy. 

Bank nagradza za płacenie kartą. 
na przykład w przypadku karty błę-
kitnej wystarczy nią płacić za każde 
zakupy, a  wtedy opłata wyniesie 
0 zł (średniomiesięczne wartości 
wszystkich transakcji muszą osią-
gnąć kwotę min. 300 zł, np. zakup 
kartą lodówki za 1200 zł gwaran-
tuje realizację powyższego limitu 
za okres 4 miesięcy). jeżeli w ciągu 

posiadacze kart Visa wyda-

nych za granicą mogą wy-

płacać gotówkę w ponad 900 

bankomatach pko banku pol-

skiego w oparciu o kurs wy-

miany określony przez bank. o 

dużej popularności usługi dy-

namicznego przewalutowania 

(dcc) świadczy fakt, że każde-

go dnia korzysta z niej średnio 

ponad 500 klientów.

usługa dcc (ang. dcc – dynamic

currency conversion) jest do-

stępna od połowy roku w 923 

bankomatach PKO Banku Pol-

skiego, usytuowanych w miej-

scach, które zagraniczni turyści 

odwiedzają najczęściej. Obejmu-

je ona siedem walut: gBP, euR, 

nOk, usd, sek, cHf oraz dkk. 

jest skierowana do zagranicz-

nych posiadaczy kart, turystów 

oraz osób posiadających rachu-

nek w walucie innej niż w PLN. 

jest to swoisty „kantor w banko-

macie” – po wyborze kwoty wy-

płaty gotówki w Pln na ekranie 

bankomatu wyświetli się wyso-

kość kursu wymiany określonego 

przez PKO Bank Polski i przeliczo-

nej po nim kwoty wypłaty. dzięki 

tej możliwości klient od razu do-

kładnie wie, jaką kwotą zostanie 

obciążony jego rachunek z tytułu 

dokonanej wypłaty gotówki. 

kaNtor  
W baNkomatach
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święta Bożego narodzenia  
nieodłącznie kojarzą się z prezentami.
czy bardziej lubimy je wręczać czy otrzymywać?

NaSza 
SoNda 

udaNe preZeNty gWiaZdkoWe
udane prezenty nie muszą być drogie. ciekawe są te, które wykonamy osobiście.
Refleksjami na temat świątecznych podarunków podzieliły się z nami trzy znane osoby. 
  Sondę przygotowała karolina miklewska

jolanta fajkowska – dziennikarka i pre-
zenterka telewizyjna, z wykształcenia 
slawistka i historyk sztuki

Prezenty, a zwłaszcza świąteczne, to po-
ważna i ważna sprawa. Nie chciałabym 

sama dostać czegoś przypadkowego, ku-
pionego w  ostatniej chwili, więc nad poda-
runkami dla najbliższych zastanawiam się 
wcześniej. Najbezpieczniejsze są kosmetyki, 
ale to banał. Ubrania to sprawa ryzykowna, 
możemy nie trafić w upodobania. szaliki, rę-
kawiczki u  większości z nas zalegają w szu-
fladach, więc taki prezent jest dobry tylko na 
wyraźne życzenie. co dla córki? Może sztuć-
ce? widziałam na allegro piękny i stosunkowo 
niedrogi dwuosobowy zestaw przedwojennej 
warszawskiej wytwórni. dla rodziców – dwa 
kryształowe, bogato rzeźbione kieliszki. z pro-
blemem, jaki prezent wybrać dla ukochanego, 
będę się zmagać najdłużej. Musi być wyjątko-
wy, jedyny, od serca.

krzysztof ibisz – prezenter telewizyjny, 
aktor, właściciel firmy producenckiej

jestem zdania, że zakupy świąteczne powin-
ny być dobrze przemyślane. nie lubię spę-

dzać zbyt dużo czasu w sklepach, więc do ga-
lerii handlowych chodzę wtedy, kiedy nie ma 
tłumu klientów. Przez internet kupuję książki  
i płyty. lubię też wygodę związaną z dostawą 
towaru do domu. wszystkie inne rzeczy lubię 
dotknąć, przymierzyć. każdego roku zachęcam 
swoich bliskich do pisania listów do świętego Mi-
kołaja. dzięki nim jestem pewien, że prezent rze-
czywiście sprawi obdarowanemu przyjemność. 
zdarza się, że jakaś rzecz tak mnie zachwyci, że 
kupuję ją od razu z myślą o konkretnej osobie. 
taki na przykład zestaw lego city potrafi miesią-
cami czekać w szufladzie na święta. kiedyś zda-
rzało mi się robić prezenty własnoręcznie. teraz 
role się odwróciły i najmilszymi dla mnie poda-
runkami są te wykonywane przez moich synów. 

krzysztof k.a.S.a. kasowski – muzyk, 
kompozytor, podróżnik, pisarz

Zakupy świąteczne zawsze staram się robić 
nieco wcześniej, gdyż bardzo nie lubię tło-

ku! Od połowy grudnia rozpoczynam „rajd” po 
pobliskim centrum handlowym i szukam cieka-
wych prezentów. najczęściej płacę kartą, bo 
to szybkie i wygodne, a dodatkowo otrzymuję 
przy tym zniżki od mojego banku. Oczywiście 
podarunki dostosowuję do gustu i potrzeb da-
nej osoby. Odczuwam satysfakcję, kiedy taki 
upominek latami służy i cieszy obdarowanego. 
w  tym roku będzie trochę inaczej, ponieważ 
mam w planie wręczyć rodzinie i przyjaciołom 
oryginalny prezent, a mianowicie moją pierw-
szą książkę pt. „kontrakt”. jest to powieść roz-
grywająca się w świecie polskiego show-bizne-
su, celebrytów i branży muzycznej. Mam jednak 
obawy, jak zareaguje na nią moja mama, gdyż 
książka zawiera niecenzuralne fragmenty.
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Zawirowania na światowych rynkach 
ostatnich lat  sprawiły, że inwestorzy co-

raz chętniej lokują kapitał w  alternatywne 
instrumenty, np. malarstwo, grafikę, rzeźbę, 
biżuterię, antyki. w  2011 roku światowy do-
chód ze sprzedaży dzieł sztuki po raz pierwszy 
osiągnął poziom 11,5 mld dol. i był to najlep-
szy wynik w historii rynku. 
– inwestować w  sztukę można, mając tylko 
100 zł. Oczywiście najbardziej głośne są najdroż-
sze transakcje, ale należy pamiętać, że dzieło 
tego samego malarza może być i tanie, i bardzo 
drogie. nie trzeba więc mieć milionów, by zostać 
właścicielem dzieła Malczewskiego – nie będzie to 
co prawda obraz olejny, ale np. rysunek. Za kilka 
tysięcy złotych można też kupić rysunek Matejki  
– twierdzi konrad szukalski z agra-art domu au-
kcyjnego. czasem inwestycja w sztukę może być 
początkiem pasjonującego hobby. 

perspektywa czasowa
co prawda branżowe powiedzenie mówi: „sztuka 
dla wnuka”, jednak już okres dziesięciu lat moż-
na przyjąć jako minimalny czas dla korzystnej 
inwestycji. Zgromadzone dzieła nabierają bo-
wiem wartości nie tylko ze względu na upływ 

czasu, ale przede wszystkim z  powodu kolekcji, 
jaką w  tym czasie zdążymy zgromadzić. Portfel 
powinien być zatem przemyślany i  różnorodny, 
składać się przynajmniej z kilku prac jednego ar-
tysty lub dzieł powiązanych ze sobą w inny, np. 
tematyczny, sposób.

Niezbędne nakłady
na tak zwane passion investment, czyli inwe-
stowanie połączone z  hobby, eksperci polecają 
przeznaczyć 10–12 proc. swoich oszczędności. 
nie oznacza to, że trzeba być na liście 100 naj-
bogatszych Polaków, aby móc lokować oszczęd-
ności w rynku sztuki. grafika swoją popularność 
zawdzięcza stosunkowo niskiemu progowi wej-
ścia w inwestycję – prace można nabyć już za kil-
kaset złotych. dowodem może być jedna z aukcji 
Prac na Papierze w domu aukcyjnym desa uni-
cum. litografie Mariana Bąkowskiego i Mariana 
Łomnickiego zostały sprzedane w  cenach od 
200 do 350 zł. grafika zdzisława Beksińskiego za 
1200 zł. za 3,2 tys. zł została kupiona serigrafia 
wilhelma sasnala „Map trap” z  2003 roku. to 
bardzo atrakcyjna cena, jak na grafikę jednego 
z najgłośniejszych na świecie polskich artystów 
młodszego pokolenia. 

rekordy
najdrożej w historii wycenioną grafiką okazała 
się „la femme qui pleure i” (1937) Pabla Picas-
sa, wykonana za pomocą mieszanych technik: 
suchej, akwaforty i  akwatinty. w  2011 roku 
została sprzedana za pośrednictwem domu 
aukcyjnego christie’s za rekordowo wysoką 
kwotę 5 122 500 dol. w przypadku sztuki naj-
nowszej bezsprzecznym rekordzistą jest Andy 
Warhol.

jak i gdzie kupować
najlepiej zacząć od przeglądania portali poświę-
conych sztuce. niezbędne są też wizyty w gale-
riach, muzeach i... na aukcjach, żeby sprawdzić, 
co się aktualnie liczy, co się najlepiej sprzedaje 
i  w  jakich cenach. W  Polsce działa kilkanaście 
domów aukcyjnych, sprzedaż dzieł sztuki pro-
wadzą także liczne galerie, serwisy internetowe 
oraz handlarze starociami. Przy zakupie ważna 
jest gwarancja autentyczności i  ekspercki opis 
kupowanego przedmiotu. 

inwestowanie w sztukę kojarzy się najczęściej  
z kupowaniem drogich obrazów. tymczasem równolegle 
rozwija się rynek grafiki. Odbitki drukarskie w niczym nie 
ustępują dziełom malarskim, a mają ogromny potencjał 
do tego, aby ich ceny rosły.  

Iwona wardzyńska-kaźmierczak

Na ryNku SZtuki 
Nie ma kryZySu

grafika jako lokata kapitału?
 inwestycja i przyjemność w jednym. wielu kolekcjonerów 

przekonało się, jak dużo można na tym zarobić.

PaSja 
I zySk

„la femme qui pleure I” Pabla Picassa
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Kiedy ma się trzydzieści kilka lat, 
rzadko się nad tym zastanawia-

my, prawda? a  to właśnie jest naj-
właściwszy czas, by pomyśleć, jak 
zapewnić sobie spokojną emeryturę. 
czy chcesz ograniczyć się do finan-
sowego minimum gwarantowanego 
przez państwo, czy wolisz wpłynąć 
na wysokość swojej emerytury? je-
śli wybierasz to drugie rozwiązanie, 
czas pomyśleć o  tym, jak przenieść 
swoje środki z dziś na jutro. 

Nowy wymiar trzeciego filaru
trzeci filar emerytalny to trzy moż-
liwości dodatkowego oszczędzania 
na emeryturę stworzone przez pań-
stwo. Łączy je to, że są całkowicie 
dobrowolne, niezależne od zus, Ofe 
oraz skarbu państwa, a  co najważ-
niejsze – mają wbudowane zachęty 
podatkowe. nie ma przeszkód, żeby 
oszczędzać na wszystkie trzy spo-
soby jednocześnie, ale w  praktyce 
niewielu z nas korzysta z choćby jed-
nego elementu trzeciego filaru.
indywidualne konto emerytalne 
(ike) to nasz prywatny rachunek, na 

jak będzie wyglądało twoje życie, kiedy nie będziesz już musiał pracować, kiedy dzieci będą już  
na swoim, a ty będziesz mógł nareszcie zająć się tym, na co do tej pory nie miałeś czasu.  
czy będziesz beztrosko realizować swoje pasje, czy zastanawiać się, jak przeżyć „do pierwszego”?
 agata lipiec

który możemy odłożyć co roku okre-
śloną kwotę pieniędzy. limit określany 
jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
społecznej w 2012 r. wynosi maksy-
malnie 10 578 zł. zyski z oszczędności 
odłożonych na tym koncie nie są ob-
jęte podatkiem od dochodów kapita-
łowych, tzw. podatkiem Belki (19 proc. 
), pod warunkiem że nie wypłacimy 
ich wcześniej niż po ukończeniu 60. 
roku życia. konto jest elastyczne – nie 
musimy wpłacać regularnie, choć 
warto to robić, bo wówczas z małych 
kwot urośnie nam spora suma. Może-
my też w każdym momencie wypłacić 
nasze oszczędności, jednak wtedy 
zapłacimy podatek od zysków. środki 
nie należą do państwa (jak w zus – 
pierwszy filar), nie narzuca nam ono 
też, kiedy będziemy mogli z nich sko-
rzystać (Ofe – drugi filar). narzucony 
mamy tylko okres, przez jaki będziemy 
musieli oszczędzać, żeby skorzystać 
z ulgi podatkowej – do 60. roku życia + 
wpłaty, w co najmniej 5 latach.
PkO Bank Polski oferuje kilka pro-
duktów w  ramach indywidualnego 
konta emerytalnego – Rachunek lo-

kacyjny suPeR-ike, ike inwestycje, 
ike-Obligacje oraz Pakiet emerytal-
ny PkO tfi. 
rachunek lokacyjny Super-ike to 
rachunek bieżący, na którym może-
my odkładać dodatkowe środki. jego 
oprocentowanie jest zmienne i obec-
nie wynosi 3 proc. w skali roku. 
ike inwestycje polega na groma-
dzeniu oszczędności poprzez inwe-
stowanie na rachunku maklerskim. 

Konto IKE Inwestycje jest przezna-
czone głównie dla osób, które po-
siadają co najmniej podstawową 
wiedzę o  rynku kapitałowym i  zde-
cydują się na pełne, samodzielne 
prowadzenie własnej polityki inwe-
stycyjnej. 
konto ike-obligacje umożli-
wia inwestowanie w  detaliczne 
obligacje skarbowe. W  ramach 
konta ike-Obligacje można  

wyobraź sobie siebie za powiedzmy 30 lat. 
Przechodzisz właśnie na emeryturę  
i… no właśnie…

dobre 
INweSTowaNIe

SpełNiaj marZeNia 
Na emeryturZe
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ZdaNiem ekSperta

Profesor Marek góra
Kierownik Katedry 
Ekonomii SGH

Problemem w  Polsce jest nikła 
wiedza na temat systemu eme-
rytalnego. w  większości ludzie 
nie wiedzą, na czym to wszystko 
polega, dlatego nie decydują się 
odkładać na emeryturę. Oszczę-
dzając dodatkowo, uzyskujemy 
możliwość takiego rozłożenia wła-
snych dochodów, w swoim życiu, 
która jest najbardziej dopasowana 
do naszych preferencji i  potrzeb. 
jeden chce mieć więcej dziś, świa-
domie decydując się, że będzie miał 
mniej jutro, drugi powie: tak – ja dzi-

siaj zaoszczędzę, będę miał więcej 
jutro. Są trzy sprawdzone sposoby 
na zwiększenie wysokości swo-
jej emerytury. Po pierwsze, trzeba 
mieć więcej dzieci – to one w przy-
szłości będą pracowały na nasze 
utrzymanie, czyli zagwarantują nam 
większe bezpieczeństwo. Po drugie, 
należy oszczędzać więcej niż inni, by 
zgromadzić dodatkowy kapitał na 
przyszłość. ten, kto w  inteligentny 
sposób, inwestując w  odpowiednie 
narzędzia, będzie więcej oszczędzał 
– ten wygra w porównaniu z resztą 
społeczeństwa. Po trzecie, trzeba 
dłużej pracować – jeśli chcę mieć 
wyższą emeryturę, muszę więcej 
zarobić, aby więcej zarobić, muszę 
dłużej pracować.
Oszczędzanie indywidualne jest 
pewną alternatywą dłuższego pra-
cowania. ja mogę wybrać – czy chcę 
dłużej pracować i w związku z  tym 
mieć wyższą emeryturę, czy nie 
chce mi się dłużej pracować, to dziś 
oszczędzę i potem te środki przezna-
czę na to, by swoją niższą emeryturę 
uzupełnić o oszczędności. 

PkO zabezpieczenia emerytalnego - 
sfio. to 5 subfunduszy skierowanych 
do różnych grup wiekowych. dzięki 
połączeniu IKE i IKZE w jeden Pakiet 
Emerytalny wszystkie wpłaty kiero-
wane są na jeden rachunek. następ-
nie rozdzielane są automatycznie na 
poszczególne produkty na podsta-
wie przysługujących limitów wpłat. 
W  pierwszej kolejności zasilany jest 
rachunek IKZE do wyczerpania li-
mitu, następnie nadwyżka środków 
jest przenoszona na rachunek IKE, 
a  po wyczerpaniu limitu wpłat po-
zostały kapitał będzie deponowany 
na rachunku wPi. dzięki zasadzie 
kaskadowości oraz strategii inwesty-
cyjnej zmieniającej się wraz z wiekiem 

uczestnika oszczędzanie jest proste, 
nie wymaga od niego znajomości 
rynku finansowego i konieczności za-
stanawiania się nad bieżącymi zmia-
nami w portfelach – mówi Piotr żo-
chowski, wiceprezes zarządu PkO tfi.
na utworzonej przez PkO tfi stronie 
internetowej www.pakietemerytalny.pl 
można sprawdzić między innymi, 
jak zaplanować swoją dodatkową 
emeryturę. Można także policzyć 
kwotę ulgi podatkowej w  ramach 
ikze. Pakiet emerytalny PkO tfi 
dostępny jest w  ponad 1100 od-
działach PKO Banku Polskiego 
oraz za pośrednictwem serwisu 
transakcyjnego dostępnego na  
www.pakietemerytalny.pl. 

nabywać emerytalne dziesięcio-
letnie Oszczędnościowe Obligacje 
skarbowe (edO). są to papiery ofer-
towane po cenie 100 zł za sztukę. 
pakiet emerytalny pko tfi to po-
łączenie Indywidualnego Konta Za-
bezpieczenia Emerytalnego, Indywi-
dualnego Konta Emerytalnego oraz 
Wyspecjalizowanego Programu In-
westycyjnego.
Od 2012 roku do rozwiązań trzecio-
filarowych dołączyło indywidualne 
konto Zabezpieczenia emerytal-
nego (ikZe). to również nasze pry-
watne konto, na którym możemy 
odkładać na dodatkową emeryturę. 
Maksymalnie 4 proc. naszych rocz-
nych zarobków (w  2012 roku nie 
więcej niż 4030 zł). największą za-
letą ikze jest możliwość odpisania 
od podstawy opodatkowania zaosz-
czędzonych w danym roku środków. 
dzięki temu możemy pomniejszyć 
podatek dochodowy przy corocz-
nym rozliczaniu PIT. W  zależności 
od tego, w  którym progu podatko-
wym jesteśmy, odpiszemy 18 proc.  
lub 32 proc.  kwoty odłożonej na 
IKZE. W  przypadku tego produktu, 
w  momencie wypłaty, nawet jeśli 
pieniądze dotrwają z  nami do 65. 
roku życia, będziemy musieli zapła-
cić podatek dochodowy od kapitału 
i zysku. 
trzecim narzędziem pomagającym 
dodatkowo oszczędzać na wła-
sną przyszłość jest pracowniczy 
program emerytalny (ppe). jest 
to forma grupowego, dobrowol-
nego oszczędzania na dodatkową 
emeryturę w  zakładach pracy. 
Organizuje ją pracodawca w  po-
rozumieniu ze swoimi pracownika-
mi. To pracodawca opłaca składki 
podstawowe do wysokości 7 proc.  
wynagrodzenia, potrącając je 
z wypłaty. zarządzaniem pieniędz-
mi zajmują się firmy ubezpiecze-
niowe lub towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych. Pieniądze trafia-
jące z wypłaty do PPE są zwolnio-
ne z opłat  do ZUS. 

lepiej jak rośniecie, niż mam was 
w skarpecie
…takie motto podsunął nam pan 
dariusz w  konkursie na facebooko-
wym profilu Banku – idealnie oddaje 
ono ideę oszczędzania. aby wybrać 
najlepsze rozwiązanie, musimy od-
powiedzieć sobie na pytania – ile 
środków chcemy dodatkowo otrzy-
mywać na emeryturze? ile pieniędzy 
musimy zgromadzić w iii filarze, aby 
dostawać założoną „pensję”? za ile 
lat zamierzamy przejść na emeryturę 
i korzystać ze zgromadzonych pienię-
dzy? w co i jak powinniśmy inwesto-
wać te środki, by na nas pracowały? 
Przyjrzyjmy się pani kasi. Ma teraz 
30 lat, pracuje na etacie i chciałaby 
do emerytury dostawać dodatkowo 
2  tysiące złotych miesięcznie. Przy 
założeniu, że przejdzie na nią w wieku 
67 lat, musiałaby zacząć oszczędzać 
miesięcznie 546 zł. to pozwoliłoby jej 
na otrzymywanie dodatkowych 2 ty-
sięcy przez 19 lat na emeryturze.
Pan kazimierz dość późno zoriento-
wał się, że jego emerytura może nie 
być zbyt wysoka. Postanowił zacząć 
oszczędzać w wieku 40 lat. aby otrzy-
mać dodatkowo 1500 zł, musi przez 
pozostałe mu do emerytury 27 lat od-
kładać z pensji 424 złote miesięcznie. 
gdzie i jak odkładać te środki, by ich 
nie stracić? na pewno nie warto trzy-
mać ich w przysłowiowej „skarpecie”. 

korzystaj już dziś z  przyszłej eme-
rytury
ciekawym i  unikatowym na rynku 
rozwiązaniem jest Pakiet Emerytal-
ny PkO tfi. w  jego ramach można 
efektywnie oszczędzać na przyszłą 
emeryturę, wykorzystując kluczowe 
możliwości trzech produktów w  ra-
mach systemu 3-filarowego. jest to 
połączenie Indywidualnego Konta 
zabezpieczenia emerytalnego (ikze), 
Indywidualnego Konta Emerytalnego 
(ike) oraz wyspecjalizowanego Pro-
gramu inwestycyjnego (wPi). 
Wpłacane środki inwestowane są 
w  ramach specjalnego funduszu  
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Stypendia ufundowane przez 
fundację PkO Banku Polskie-

go trafiły do pedagogów, którzy 
wygrali konkurs zorganizowany 
przez fundację centrum Rozwiązań 
strategicznych im. jana łukasie-
wicza. to ich uczniowie zwyciężali 
w  olimpiadach i  zawodach infor-
matycznych. 
– Bez waszego zaangażowania nie 
byłoby wśród uczniów i studentów 
tylu laureatów krajowych i między-
narodowych konkursów i olimpiad. 
Mam nadzieję, że te stypendia po-
mogą wam w dalszym podnoszeniu 
kwalifikacji i pozwolą na dodatkową 
pracę z najbardziej utalentowanymi 
uczniami – mówiła urszula kontow-
ska, prezes fundacji PkO Banku 
Polskiego, wręczając w połowie paź-
dziernika dyplomy 15 najbardziej 
zaangażowanym nauczycielom in-
formatyki i matematyki gimnazjów 
oraz szkół średnich.

stypendia ufundowane pedagogom
są elementem szerokich działań 
prowadzonych przez PKO Bank Polski. 

baNk 
edukuje

Rozwijanie przedsiębiorczości u uczniów
i pokazywanie najmłodszym, w jaki 
sposób mądrze gospodarować pieniędzmi 
– to w opinii PkO Banku Polskiego 
najlepiej zainwestowane środki. 
 lidia Sosnowska

NajlepSZa iNWeStycja
W prZySZłość

Wspieranie młodych talentów 
PkO Bank Polski wspiera rozwój 
wiedzy matematycznej i  informa-
tycznej oraz poszukiwanie młodych 
talentów, ponieważ to jedna z  waż-
niejszych inwestycji w  przyszłość. 
dlatego współpracuje także z  wy-
działem Matematyki i  informaty-
ki Uniwersytetu Warszawskiego.  
w 2012 roku Bank już po raz drugi był 
głównym sponsorem akademickich 
Mistrzostw Polski w Programowaniu 
zespołowym, a  fundacja przekazała 
stypendia zdobywcom pierwszych 
miejsc. trafiły one także do najbar-
dziej utalentowanych programistów 
z  uw, laureatów drugiego miejsca 
w finałach akademickich Mistrzostw 
świata w  Programowaniu zespo-
łowym. w  2012 r. PkO Bank Polski 
otrzymał tytuł Lokalnego Partnera 
strategicznego finałów akademic-
kich Mistrzostw świata w Programo-
waniu zespołowym acM icPc 2012.

pierwszy w polsce
W  wiedzy ekonomicznej Polacy 
mają spore luki. nie może więc 
dziwić, że największa i  jedna z naj-
starszych polskich instytucji finan-
sowych czuje się odpowiedzialna za 
edukację w tej dziedzinie. PkO Bank 
Polski już od ponad 75 lat realizuje 
program szkolnych kas Oszczęd-
ności, w  którym obecnie uczest-
niczy 3  tys. szkół z  całego kraju 
i  200 tys. uczniów. w  i  półroczu 
2012 r. szkolne kasy Oszczędności 
wprowadzono w  erę bankowości 
elektronicznej. dzięki temu zyskały 
zupełnie nowy, praktyczny wymiar 
edukacyjny. Pierwszy w  Polsce 
i unikatowy w Europie internetowy 
serwis transakcyjny (https://sko.
pkobp.pl/) dla dzieci w wieku 6–13 

lat uczy, jak zarządzać środkami 
zgromadzonymi na swoim koncie. 
– serwis został przebadany wśród 
dzieci. Możemy śmiało powiedzieć, 
że jest tak łatwy, by mógł go obsłu-
giwać nawet sześciolatek – mówi 
Michał Macierzyński, dyrektor Biu-
ra Innowacji w PKO Banku Polskim. 

brawo dla blogów 
Popularyzacji działań związanych 
z  szeroko pojętym oszczędzaniem 
służą konkursy adresowane do 
szkół, uczniów i  opiekunów skO. 
chętnych do udziału w  nich nie 
brakuje. W ubiegłym roku szkolnym 
na konkurs na najlepszą kronikę 
szkolną zgłosiło się 890 placówek 
biorących udział w programie SKO. 
na specjalnie stworzonej platformie 
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SzkolneBlogi.pl szkoły mogą pre-
zentować swoje aktywności i  zdo-
bywać nagrody. daje to Bankowi 
unikatową możliwość pozostawa-
nia w stałym kontakcie z adresata-
mi programu i dostosowanie go do 
potrzeb współczesnych uczniów. 
Nowe SKO to także materiały dy-
daktyczne dla nauczycieli oraz 
książeczka „Przygody Kuby Pieniąż-
ka i  żyrafy lokatki, czyli dziecięcy 
przewodnik po świecie pieniędzy”.

działania te wspiera Program edu-
kacji Ekonomicznej Najmłodszych 
(Peen), autorski projekt PkO Ban-
ku Polskiego, którego zadaniem 
jest przekazywanie podstawowej 
wiedzy z  zakresu finansów oraz 
kształtowanie nawyku oszczędza-
nia i przedsiębiorczości.
– jego elementami są audycje dla 
dzieci „skO – słuchaj, kalkuluj, 
Oszczędzaj” emitowane na antenie 
Programu 1 Polskiego Radia oraz 
poradnik ekonomiczny dla naj-
młodszych „Brawo Bank”, dodatek 
do „Poradnika Bankowego”. Eduka-
cja ekonomiczna od najmłodszych 
lat jest niezwykle istotna – podkre-
śla Agnieszka Kielichowska, dyrek-
tor Biura Komunikacji i  Odpowie-
dzialności Społecznej w PKO Banku 

Polskim. „Brawo Bank” w ubiegłym 
roku został nagrodzony w konkur-
sie „szpalty Roku” tytułem grand 
Prix za „tłumaczenie bankowości od 
podstaw i z humorem”.

Na naukę nigdy nie jest za późno 
Aby edukacja najmłodszych przy-
niosła oczekiwane efekty, muszą 
ją realizować odpowiednio przy-
gotowani pedagodzy. Stąd pomysł 
na uruchomienie, we współpracy 
z  uniwersytetem łódzkim, Po-
dyplomowego Studium Eduka-
cji Ekonomicznej i  Społecznej dla 
nauczycieli szkół Podstawowych 
i  gimnazjalnych z  województwa 
łódzkiego (projekt jest finansowany 
przez PkO Bank Polski). celem stu-
dium jest dostarczenie nauczycie-
lom wiedzy, która pomoże rozwijać 
w  najmłodszych przedsiębiorczość. 
Trening kreatywnego myślenia, in-
westowanie i  instrumenty rynku 
pieniężnego, produkty bankowe – to 
niektóre tematy wykładów. 
Projekt, w  którym bierze udział 
ponad 40 osób, jest realizowany 
w roku akademickim 2012/2013. 
dla opiekunów skO cyklicznie or-
ganizowany jest konkurs, w którym 
Bank wyróżnia najbardziej aktyw-
nych i  pomysłowych pedagogów. 
Nauczyciele otrzymują symboliczne 
złote, srebrne i  brązowe odznaki, 
którym towarzyszą nagrody finan-
sowe. Rozstrzygnięcie konkursu 
tradycyjnie odbywa się w  dniu 
Edukacji Narodowej. W  tym roku 
zostało nagrodzonych: odznaką 
złotą – 12, srebrną – 23 i brązową 
– 627 nauczycieli. Małgorzata ko-
coń, dyrektor Biura Młodego klien-
ta w PkO Banku Polskim, wręczając 
nagrody wyróżnionym pedagogom 
w  przeddzień święta nauczycieli, 
powiedziała: – doceniamy państwa 
wysiłki, zaangażowanie, konse-
kwencję i  innowacyjne pomysły 
na skuteczną edukację finansową 
najmłodszych. wspólnie zmie-
niamy podejście do świadomego 

oszczędzania. Praktyczna wiedza 
ekonomiczna zdobyta w  młodości 
procentuje w dorosłym życiu. 

oswajanie rynku kapitałowego
We wrześniu wystartowała kolejna 
odsłona Akcjonariatu Obywatel-
skiego, kampanii edukacyjnej Mi-
nisterstwa skarbu Państwa. Bank 
jest jednym z  partnerów projektu, 
który ma poszerzać wiedzę społe-
czeństwa na temat zasad funkcjo-
nowania rynku kapitałowego. Osią 
kampanii jest ogólnopolski cykl 
bezpłatnych warsztatów eduka-
cyjnych prowadzonych m.in. przez 
przedstawicieli domu Maklerskiego 
PKO Banku Polskiego. 

bądź ciekaw świata
– łączymy siły świata nauki, biz-
nesu i  nowoczesnych technologii. 
wypełnimy w  ten sposób misję 
promowania nauki, pobudzania 
kreatywności i  dostarczania wy-
jątkowych wrażeń wszystkim, któ-
rzy zechcą odwiedzić to niezwykłe 
miejsce – mówi tomasz Marszałł, 
dyrektor departamentu Marketingu 
w PkO Banku Polskim, o współpra-
cy Banku z  jednym z najnowocze-
śniejszych w europie planetariów – 
Niebo Kopernika przy warszawskim 
centrum nauki kopernik.
jej efektem jest m.in. objazdowa 
wystawa pod hasłem „Ekspery-
mentuj”. Ekspozycja ma zaintere-
sować dzieci i  młodzież różnymi 
dziedzinami nauki oraz pokazać 
im jej przyjazne oblicze. Wystawa 
obejmuje 15 interaktywnych eks-
ponatów pozwalających na samo-
dzielne przeprowadzanie doświad-
czeń z zakresu nauk ścisłych. 
jak najszybciej dotrzeć do mło-
dych? Oczywiście trzeba się posłu-
żyć narzędziami, które znają i lubią, 
takimi jak media społecznościowe. 
dlatego na bankowym profilu na 
facebooku znalazła się aplikacja 
„Przygotuj się do Olimpiady z PkO 
Bankiem Polskim” (Bank jest part-

nerem jej 54. edycji odbywającej 
się pod hasłem „kultura w  życiu 
społecznym”). test wiedzy powstał 
we współpracy  z  uniwersytetem 
Warszawskim.

WSparcie  
dla młodych

Prof. krzysztof diks
instytut informatyki uni-
wersytetu Warszawskiego
opiekun laureatów 2. miej-
sca w  finałach akademic-
kich Mistrzostw świata

dzięki wsparciu finansowemu 
Banku młodzi ludzie mogą 
się skoncentrować na na-
uce, na studiach, na udziale 
w  zawodach, a  nie muszą 
się rozglądać za pracą, żeby 
trochę dorobić. Bank poma-
ga nam również finansowo  
przy organizacji Akademickich 
Mistrzostw świata w  Progra-
mowaniu zespołowym. dzięki 
temu wsparciu możemy prze-
prowadzić je na światowym 
poziomie. ci młodzi ludzie na 
to po prostu zasługują. 
często studenci nie wiedzą, 
że w  instytucjach takich jak 
Bank nie tylko mogą znaleźć 
pracę i wyzwania finansiści, 
ekonomiści, ale także ludzie 
po zarządzaniu, marketingu 
czy informatyce, czy po pro-
stu tacy, którzy chcą w życiu 
robić coś fajnego.
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Ostatnie kilkanaście lat to 
w  polskiej bankowości 

okres bardzo dynamicznych 
zmian. Pojawiło się pierwsze 
konto z  początkowo ogra-
niczonym dostępem przez 
stronę www (1998), pierw-
szy bank internetowy (2000), 
w końcu płatności zbliżeniowe 
(2008). i  choć według nie-
których statystyk wciąż tylko 
60 proc. Polaków korzysta 
z  internetowego dostępu do 
konta, to nie jest już niczym 
dziwnym kontakt z bankiem za 
pomocą komunikatorów czy 
serwisy transakcyjne banków 
w wersji „lajt” – dostosowane 
do telefonów komórkowych. 
Kolejny krok to właśnie płat-
ności za pomocą wirtualnego 

według niektórych prognoz 
w stanach zjednoczonych telefon zastąpi 
gotówkę i karty już w 2016 roku.

NowoCzeSNa 
baNkowość

portfela w telefonie komórko-
wym. Prace nad takim rozwią-
zaniem w PKO Banku Polskim 
wchodzą właśnie w  decydu-
jącą fazę. zdaniem eksper-
tów to przyszły rok przyniesie 
nam kolejną rewolucję – tym 
razem mobilną. 

portfel w komórce
Prace nad stworzeniem efek-
tywnego, uniwersalnego i bez-
piecznego rozwiązania umożli-
wiającego płacenie telefonem 
trwały na całym świecie od 
lat. W Stanach Zjednoczonych 
wprowadzane zostały aplika-
cje do płatności mobilnych 
(czyli dokonywanie płatności 
telefonem, wypłaty z  ban-
komatu za pomocą telefonu 

Płatności mobilne funkcjonują na 
polskim ryku już od pewnego czasu  
– korzystamy z nich, płacąc telefonem 
za parking czy bilet w komunikacji 
miejskiej. Być może już wkrótce 
będziemy mogli zupełnie zapomnieć  
o noszeniu ze sobą pliku kart i gotówki 
– do dokonywania zarówno większych, 
jak i drobnych zakupów wystarczy 
nam… komórka. 
 magdalena lejman 

•  działająca na rynku amerykań-
skim firma square proponuje 
przedsiębiorcom specjalne przy-
stawki do telefonów, umożliwiają-
ce przyjmowanie płatności trady-
cyjnymi kartami płatniczymi.

•  w kenii tylko 10 proc. mieszkań-
ców ma dostęp do tradycyjnych 
usług bankowych, jednak pene-
tracja rynku przez operatorów 
sieci komórkowych przekracza  
50 proc.

•  Penetracja telefonii komórkowej 
w  Polsce według badań urzędu 
Komunikacji Elektronicznej wynio-
sła na koniec czerwca 2012 roku 

108,9 proc. statystycznie patrząc, 
oznacza to, że każdy Polak posia-
da telefon komórkowy, a niektó-
rzy nawet dwa.

•  według prowadzonych w  2011 
roku badań firmy deloitte już 
ponad 20 proc. amerykanów 
chce płacić mobilnie; jeszcze  
3 lata temu ten odsetek był 4 razy 
mniejszy.

•  według danych firmy gartner, 
w 2016 roku na świecie wartość 
płatności mobilnych osiągnie 600 
miliardów dolarów.

•  w korei Południowej płatności mo-
bilne wprowadzono w 2002 roku.

cZy WieSZ, że...? 

mobilNa reWolucja
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i  inne rodzaje płatności przy 
wykorzystaniu wyłącznie 
telefonu) i  nfc (near field 
communication, czyli komu-
nikacja bliskiego zasięgu, to 
rozwiązanie technologiczne 
umożliwiające bezprzewodo-
wą wymianę danych na bar-
dzo małe odległości, rzędu 
kilku bądź kilkunastu centy-
metrów). Również na starym 
Kontynencie przygotowania 
do porzucenia gotówki na 
rzecz komórki idą pełną parą. 
we francji prace nad płatno-

ściami nfc  prowadzone 
są przez czterech najwięk-
szych operatorów telefonii 
komórkowej. jednym z naj-
bardziej znanych i  udanych 

przykładów  jest aplikacja 
mobilna Pingit brytyjskiego 
banku Barclays, którą należy 
najpierw ściągnąć i  zainsta-
lować na komórce. Od star-
tu rynkowego zrobiło to już 
ponad milion osób. w  hisz-
pańskiej miejscowości sitges 
Visa europe przeprowadziła 
największy w  europie test 
płatności mobilnych – tysiąc 
mieszkańców otrzymało spe-
cjalną aplikację do płacenia 
telefonem, a pięć tysięcy han-
dlowców zostało wyposażo-
nych w  terminale umożliwia-
jące akceptację tego rodzaju 
transakcji. Na naszym rynku 
usługi oparte na standar-
dzie płatności zbliżeniowych 
oferuje już swoim klientom 
dwóch operatorów komórko-
wych. Również PkO Bank Pol-
ski prowadził pilotaż płatności 
mobilnych w technologii nfc. 
w  2010 roku w  ramach pro-
jektu prowadzonego pod mar-
ką Inteligo klienci mogli testo-
wać płatności zbliżeniowe za 
pomocą telefonu zsynchroni-
zowanego z  kartą debetową 
Mastercard przypisaną do ra-

chunku. Poważnym ogranicze-
niem technologii zbliżeniowej 
jest jednak fakt, że tylko nie-
liczne telefony z wysokiej półki 
cenowej mają fabrycznie za-
implementowany moduł nfc. 
Płatności mobilne, aby osią-
gnąć skalę masową, powin-
ny więc bazować na innych 
rozwiązaniach – powszechnie 
dostępnych, działających nie 
tylko na najnowszych, dro-
gich smartfonach, ale również 
urządzeniach starszego typu. 
stąd koncepcja, aby zaofe-
rować klientom rozwiązanie 
uniwersalne i  wygodniejsze – 
aplikację przypisaną do kon-
kretnej karty SIM.

uniwersalne, bezpieczne, 
masowe
według niektórych prognoz, 
w  Stanach Zjednoczonych 
telefon zastąpi gotówkę już 
w  2016 roku. warunkiem 
powodzenia płatności mo-
bilnych na naszym rynku 
jest wprowadzenie rozwią-
zania bezpiecznego, łatwego 
do stosowania i  wygodnego 
zarówno dla klientów indy-
widualnych, jak i  akceptan-
tów płatności. Polacy są już 
przyzwyczajeni do płacenia 
telefonem komórkowym – za 
drobne zakupy w  niektórych 
sklepach, bilety czy parking. 
Penetracja telefonii komórko-

wej jest bardzo duża. Według 
danych urzędu komunikacji 
Elektronicznej statystycznie 
każdy w  naszym kraju ma 
co najmniej jedną komórkę. 

Z roku na rok rośnie też liczba 
smartfonów. Odpowiedzią na 
ten trend i  potrzebę rynkową 
jest nowy projekt płatności 
mobilnych prowadzony przez 
PKO Bank Polski. Opracowy-
wane przez Bank rozwiązanie 
wejdzie w  fazę pilotażu na 
przełomie 2012 i  2013 roku. 
Zakłada ono wykorzysta-
nie do płatności powiązanej 
z  kontem aplikacji, dostoso-
wanej do większości popular-
nych modeli telefonów. Me-
chanizm ten zapewnia z jednej 
strony bezpieczeństwo pro-
wadzonych w  oparciu o  sys-
tem transakcyjny PKO Banku 
Polskiego płatności, z  drugiej 
uniwersalność i  brak ogra-
niczeń technologicznych po 
stronie użytkownika. Aplikacja 
pozwala realizować płatności, 
ale również zarządzać kontem, 
czyli między innymi wysyłać 
przelewy (w  tym na numer 
telefonu odbiorcy), sprawdzać 
saldo i  historię transakcji. 
dzięki temu w  pełni realizo-
wana jest futurystyczna wizja 
„banku w telefonie”.
Płatności mobilne to oczy-
wista wygoda nie tylko dla 
klienta, który może wreszcie 
zapomnieć o  noszeniu wy-
pchanego portfela. Również 
akceptanci płatności zyskują 
dodatkowe narzędzie rozli-
czania płatności – przyjazne 

i  bezpieczne, a  co najważ-
niejsze, efektywne kosztowo. 
wszystko wskazuje więc na 
to, że płatności mobilne PKO 
Banku Polskiego mają szansę 

zrewolucjonizować nie tylko 
system rozliczeń finanso-
wych, ale również nasze życie. 
czyżby czekał nas zmierzch 
gotówki...?

Płatności mobilne to oczywista wygoda 
nie tylko dla klienta, który może wreszcie 
zapomnieć o noszeniu wypchanego portfela.

ZdaNiem 
ekSperta 

Wojciech Bolanowski, 
dyrektor Pionu Bankowo-
ści Elektronicznej

sposobów na płacenie 
telefonem komórkowym 
jest wiele. W  ostatnim 
czasie w  Polsce pojawiły 
się rozwiązania oparte na 
technologii stosowanej 
w  kartach zbliżeniowych. 
telefonów przystosowa-
nych do tego typu płat-
ności mobilnych jest jed-
nak wciąż bardzo mało, 
a w dodatku są one drogie. 
system, nad którym pra-
cuje PKO Bank Polski, ma 
być masowy, a w związku 
z  tym dostępny nie tylko 
na najnowocześniejszych 
smartfonach, lecz także 
na mniej zaawansowa-
nych urządzeniach. Mamy 
ambicję zaproponować 
lokalny schemat płatno-
ści mobilnych oparty na 
takich atutach Banku, jak 
rozległa sieć bankomatów 
i akceptantów płatności.



24 Poradnik bankowy

Bez względu na wiek i  indywidu-
alne preferencje w  PkO Banku 

Polskim każdy znajdzie rachunek  dla 
siebie. nasi klienci mają różne potrze-
by i zmieniające się wymagania. inne 
ma nastolatek, dla którego internet to 
naturalne pole działania, inne osoba 
w  sile wieku, a  jeszcze inne emeryt, 
który ceni stabilność i  indywidualny 
kontakt z doradcą. 

pko konto pierwsze
to konto osobiste dla nastolatków 
w wieku od 13 do 18 lat. aby je za-
łożyć, należy udać się z rodzicem lub 
opiekunem prawnym do oddziału 
Banku i podpisać stosowną umowę. 
Później wszystkie operacje można już 
wykonywać za pomocą bankowości 
elektronicznej (iPkO), do której do-
stęp jest bezpłatny. na taki rachunek 
może trafiać kieszonkowe, ale też 
pierwsze zarobione pieniądze. Nasto-
latek, dla którego rachunek   zostaje 
otwarty, otrzymuje pakiet usług ban-
kowych, w którym jest jego bezpłatne 
prowadzenie oraz realizacja za darmo  
krajowych przelewów internetowych. 
A  to nie wszystko. W  ramach konta 
wypłaty ze wszystkich bankomatów 
w Polsce i na świecie również realizo-
wane są bez opłat, co jest unikatową 
cechą kont dla tej grupy wiekowej 

PkO Bank Polski ma zróżnicowaną 
propozycję kont i rachunków. jest ona 
dostosowana do potrzeb i wieku klientów. 

oFerTa 
baNku

PkO Bank Polski prowadzi ponad 6,1 mln rachunków bieżących. Od momentu 
pojawienia się nowej oferty w zakresie kont osobistych, wiosną 2011 roku, 
zostało otwartych ponad 1,2 mln rachunków.
 roman grzyb

koNto dla każdego

na rynku. do rachunku Bank wyda-
je młodemu klientowi kartę płatni-
czą  z  mikroprocesorem działającym 
w standardzie eMV. dzięki tej karcie  
można swobodnie korzystać z  pie-
niędzy zgromadzonych na rachunku. 
umożliwia ona płacenie za zakupy: 
w    internecie (w  ramach odrębnego 
dedykowanego limitu), w  punktach 
handlowo-usługowych (kina, sklepy, 
restauracje, pizzerie itp.) oraz korzy-
stanie z  funkcji płatności zbliżenio-
wych (szybkie pojedyncze transakcje 

maks. do 50 zł bez konieczności po-
dawania numeru Pin). 
Poza standardowym wzorem karty 
Bank oferuje wszystkim klientom 
możliwość wyboru jednego spośród 
aż 18 zróżnicowanych tematycznie 
wizerunków. na str. 30 przykłady, 
jak może wyglądać karta.

pko konto dla młodych
Propozycja dla osób w  wieku  od 18 
do 30 lat, studiujących lub będących 
absolwentami wyższych uczelni. Z ra-

chunkiem związane są nowoczesne 
i  wygodne rozwiązania, które poma-
gają zadbać o  finanse i  zaoszczędzić 
czas, w  tym np. bezpłatne krajowe 
przelewy internetowe oraz wypłaty 
ze wszystkich bankomatów w  Pol-
sce i na świecie bez prowizji. Rachu-
nek można założyć bez wychodzenia 
z domu – wystarczy złożyć wniosek na 
stronie internetowej Banku, a konsul-
tant infolinii poinformuje o możliwości 
dostarczenia umowy. jest to rachunek 
bardzo popularny wśród osób podej-
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mujących pierwszą pracę oraz stu-
dentów. Mając takie konto i  starając 
się o kredyt studencki, można uzyskać 
zwolnienie z  opłaty za rozpatrzenie 
wniosku oraz przygotowanie i zawar-
cie umowy kredytowej. Posiadanie ta-
kiego rachunku daje możliwość loko-
wania nadwyżek finansowych (np. na 
lokatach, w  funduszach inwestycyj-
nych) oraz dostęp do szybkiego kre-
dytu (kredyt odnawialny w rachunku 
z  limitem nawet do 100  tys. zł albo 
saldo  debetowe z  limitem do 500 zł, 
które można uzyskać bez zbędnych 
formalności). Prowadzenie rachunku 
dla osób do 26. roku życia jest bez-
płatne, natomiast dla osób w  wieku 
od 26 do 30 lat może być bezpłatne, 
wystarczy, że posiadacz zapewni mie-
sięczne systematyczne wpływy na ra-
chunek w wysokości minimum 1 tys. zł 
(w przeciwnym wypadku trzeba za nie 
zapłacić 5 zł miesięcznie). darmowa 
może być też nowoczesna karta debe-
towa, pod warunkiem dokonania nią 
transakcji o wartości minimum 350 zł 
miesięcznie. 

pko konto za Zero 
jest to bardzo dobre rozwiązanie dla 
osób o ustabilizowanych dochodach. 
Obecnie Bank oferuje klientom nowe 
PKO Konto za Zero z  dodatkowymi 
benefitami. jeśli z tego konta (założo-
nego do 31.10.2013 r.), klient opłaca 
rachunki telefoniczne lub doładowuje 
telefon na kartę, to na jego rachunek 
wraca  10 proc. wydanych środków 
(maksymalnie można dzięki temu 
uzyskać 10 zł miesięcznie, co w okre-
sie 12 miesięcy daje kwotę 120 zł). 
aby skorzystać z bonusu, wystarczy 
przystąpić do programu premiowego 
w  serwisie telefonicznym  lub inter-
netowym w  ramach usług banko-
wości elektronicznej iPKO. Inną ko-
rzyścią jest możliwość przedłużenia 
24-miesięcznej gwarancji producenta 
o kolejny rok przy zapłacie kartą de-
betową za sprzęt RtV i  agd. za to 
ubezpieczenie posiadacz PKO Konta 
za Zero nie płaci nic, a może zaosz-

dla osób w  wieku powyżej 60 lat. 
w przypadku osób starszych usłu-
gi te mają bardzo duże znaczenie. 
W  ramach pakietu assistance me-
dyczny bez dodatkowych kosztów 
można wezwać do domu lekarza lub 
pielęgniarkę. Polisa, w ramach limi-
tu, pokryje też koszt transportu me-
dycznego, opieki lekarskiej w domu 
po pobycie w szpitalu lub koszt do-
stawy leków. assistance domowy 
daje z kolei prawo do uzyskania po-
mocy fachowców (3–5 razy w roku). 
Prowadzenie rachunku kosztuje  

Paweł Majtkowski
z Expandera

Podoba mi się konto za zero – ra-
chunek, za który, w  przypadku 
zasilania go stałymi wpływami, 
nie musimy płacić. ten rachunek 
bezpośrednio nawiązuje do oferty 
rachunków inteligo, jaka już ponad 
11 lat temu zrewolucjonizowała 
nasz rynek bankowy. Zawsze na-
mawiam klientów, aby nie płacili 
za usługi, które mogą otrzymać za 
darmo. dlatego oceniam konto za 
Zero jako bardzo atrakcyjne.
Podoba mi się także skierowane do 
seniorów konto Pogodne. cieszę 
się, że osoby starsze mają moż-
liwość korzystania ze wszystkich 
bankomatów w  Polsce bez prowi-
zji.  to dobry sposób, by populary-
zować wśród seniorów karty płat-
nicze i obrót bezgotówkowy. 

ZdaNiem ekSpertóW

Anita Muras 
doradca z Oddziału 1  PkO Banku 
Polskiego w Szczecinie

nowe rachunki oszczędnościo-
wo-rozliczeniowe zakładają 
przede wszystkim osoby ma-
łoletnie, studenci i  absolwenci 
szkół wyższych, którzy posta-
wili na nowoczesne rozwiązania 
i  wygodę. PkO konto dla Mło-
dych oraz PKO Konto Pierwsze 
odpowiadają na te potrzeby, bo 
umożliwiają szybki dostęp do 
rachunku przez całą dobę, z każ-
dego miejsca na świecie dzięki 
usługom bankowości elektro-
nicznej iPkO. do tego jest to  do-
stęp bez dodatkowych opłat. 
uważam, że zaletą naszej oferty 
rachunków jest przede wszyst-
kim ich różnorodność. dzięki 
temu mamy możliwość zaspo-
kojenia zróżnicowanych potrzeb. 

czędzić nawet 600 zł rocznie w po-
równaniu z kosztami analogicznych 
ubezpieczeń tego typu dostępnych 
w  ofercie indywidualnej. klienci 
posiadający rachunek PKO Kon-
to za zero nie muszą płacić za 
przelewy internetowe, realizację 
zleceń stałych, dostęp do usług 
bankowości elektronicznej iPKO 
oraz za wypłaty z  ponad 3,5 tys. 
bankomatów (PkO Banku Polskie-
go, eservice i Bz wBk). także sam 
rachunek może być prowadzony 
bezpłatnie, wystarczy, że posiadacz 
zapewni systematyczne wpływy 
w kwocie minimum 1,5 tys. zł  mie-
sięcznie.  Może również bezpłatnie 
korzystać z  karty płatniczej (jeśli 
wartość realizowanych nią trans-
akcji wyniesie min. 250 zł miesięcz-
nie). Rachunek może być prowa-
dzony jako konto wspólne.

pko konto bez granic
jest to propozycja dla osób, które 
dużo podróżują i nie chcą być za-
skakiwane opłatami za korzysta-
nie z usług bankowych za granicą. 
Prowadzenie rachunku kosztuje 
15 zł miesięcznie, a w ramach tej 
opłaty klient otrzymuje pakiet bez-
płatnych usług, w tym wypłaty ze 
wszystkich bankomatów  w  kraju 
i na świecie, krajowe przelewy, po-
lecenia zapłaty i zlecenia stałe. Po-
siadacz konta nie płaci też za kartę 
debetową i za wypłaty gotówki do 
200 zł, przy okazji płacenia kartą 
debetową w  punktach handlo-
wo-usługowych oznakowanych 
symbolem Visa cash back. w każ-
dej chwili może też skorzystać bez 
zbędnych formalności z salda de-
betowego w wysokości do 1 tys. zł 
albo kredytu odnawialnego z limi-
tem nawet do 100 tys. zł. Rachu-
nek może być również prowadzony 
jako wspólne konto.

pko konto pogodne
To rachunek z  pakietem usług 
assistance medyczny i  domowy 

5,90 zł miesięcznie, natomiast 
w  przypadku, gdy do rachunku 
nie została wydana karta debeto-
wa, to miesięczna opłata wynosi 
11 zł. w ramach tej opłaty klient 
ma bezpłatny dostęp do ban-
kowości elektronicznej, może za 
darmo wykonać dowolną liczbę 
krajowych przelewów interneto-
wych i  korzystać ze wszystkich 
bankomatów w  kraju. nie płaci 
również za wypłatę gotówki przy 
okazji robienia zakupów (oferta 
cash back do 200 zł). 
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wśród pracowników PkO Banku Polskiego 
są osoby o ciekawych zainteresowaniach.
Przedstawiamy dwoje z nich.

NIezwyklI 
ludzIe 

podWodNy śWiat

taNiec daje poZytyWNą eNergię

Moje zainteresowanie eksplo-
racją głębin i fascynacja nur-

kowaniem zaczęły się już w szkole 
podstawowej. jako kilkuletni chło-
piec z  wypiekami na twarzy oglą-
dałem filmy o podwodnym świecie 
jacques’a-yves’a  cousteau. Praw-
dziwe szkolenie nurkowe odbyłem 
na kursie dla poborowych. Była 
to co prawda szorstka, wojskowa 
szkoła, ale nie zniechęciła mnie do 
tego sportu. Początkowo nurkowa-
łem przede wszystkim w  polskich 
jeziorach. jednak woda w nich jest 
mało przejrzysta. Ale pasja jest na 
tyle silna, że nawet kiedy już wiem, 

Zawsze lubiłam tańczyć. jed-
nak do zespołu ludowego 

sieradzanie trafiłam przypad-
kiem. Moja trwająca już ponad 
30 lat przygoda z  tańcem za-
częła się w liceum. Przyznam, że 
wtedy taniec ludowy zupełnie 
mnie nie pociągał. Natomiast 
doskonały choreograf (były 
tancerz Mazowsza), wspania-
li ludzie, atmosfera i  program 
(mieliśmy zajęcia z  baletu 
i  tańca towarzyskiego) powo-
li przekonały mnie i  zostałam 
w zespole. taniec stał się moją 

iż widoczność będzie słaba, to i tak 
wkładam piankę i daję nura. zawsze 
kieruje mną ciekawość i fascynacja 
podwodnym światem. największą 
radość oraz niezapomniane prze-
życia dają czyste, bogate w  faunę 
i florę akweny. dla tych wrażeń wła-
śnie nurkuję. Moim najciekawszym 
doświadczeniem było nurkowanie 
w  egipcie, podwodna przestrzeń, 
w której widoczność rzędu 40 me-
trów jest czymś nadzwyczajnym. 
Kolorowe ryby, ogrody koralowe 
tworzące niepowtarzalne podwod-
ne krajobrazy dają poczucie, że na-
sze życie jest bogatsze o doznania 

nieznane wielu ludziom. Nurkowa-
nie to sport, którego nie powinno 
się uprawiać w pojedynkę. dlatego 
szczególnie ważna jest współpraca 
w  grupie i  przestrzeganie ustalo-
nych zasad. jedną z  nich jest do-
stosowanie tempa nurkowania, 
planowanej głębokości do najsłab-
szego, najmniej wyszkolonego nur-
ka w grupie. Pod wodą nikogo nie 
można zostawić samego. dzięki za-
sadom wpojonym podczas nurko-
wych szkoleń również w innych sy-
tuacjach życiowych i zawodowych 
łatwiej układa mi się współpraca 
w grupie.

pasją. Najbardziej polubiłam 
mazura i oberka. zajęcia zawsze 
pomagały mi się oderwać od 
rzeczywistości, znaleźć się na 
moment w innym świecie. 
występujemy głównie w  woj. 
łódzkim: na festiwalach, uroczy-
stościach jubileuszowych, raz 
lub dwa razy w roku wyjeżdżamy 
też na festiwale zagraniczne. Po-
dróże przypominają czasem ma-
raton, ale przynoszą ogromną 
satysfakcję. nasz folklor prezen-
towaliśmy m.in. w  Niemczech, 
Bułgarii, danii, tadżykistanie, 

Macedonii, Turcji, Portugalii, we 
francji, włoszech, w  Hiszpa-
nii, na słowacji i  na węgrzech. 
w  programie mamy tańce, pie-
śni i obrzędy z różnych regionów 
Polski: sieradzkiego, łowickiego 
i  lubelskiego. Towarzyszy nam 
zawsze muzyka w  wykonaniu 
kapeli. występujemy w  bogato 
zdobionych strojach: ludowych 
i  narodowych. Myślę, że taniec 
sprawił, iż jestem niepoprawną 
optymistką, wciąż się uśmie-
cham. To on mi daje pozytywną 
energię!

urszula mikołajczyk, 
starszy doradca, Oddział 1 w sieradzu.  
w PkO Banku Polskim pracuje od 1990 r. 

robert jeleniewski, 
doradca-kasjer, Oddział 69 w warszawie. 
w PkO Banku Polskim pracuje od 1999 r.  

doradcy Banku Robert jeleniewski i urszula Mikołajczyk są przekonani, że pasje rozwijają 
osobowość, ułatwiają rozwiązywanie problemów w pracy i realizację zadań.
 lidia Sosnowska
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Trudno go złapać: jeśli nie ma 
go w  jednej z dwóch firm, to 

albo jeździ na rowerze po oko-
licznych lasach, albo jest w dro-
dze do Warszawy na zebranie 
Polskiej Izby Stacji Kontroli 
Pojazdów, we władzach której 
aktywnie działa, albo jest na 
torze ukochanej bydgoskiej Po-
lonii. w  latach 1992–2000 był 
jej prezesem; żużlowcy za jego 
kadencji dwukrotnie zdobywali 
mistrzostwo kraju. To on ścią-
gnął do Bydgoszczy m.in. Pio-
tra Protasiewicza, późniejszego 
czterokrotnego mistrza świata 
w  drużynie. Aktywnie działa też 
na rzecz rozwoju polskiego rze-
miosła – w  tym roku otrzyma 
szablę kilińskiego, najwyższe 
odznaczenie cechu rzemieślni-
czego.
życiowy sukces? – udowod-
nienie wszystkim, ale przede 
wszystkim sobie, że chcieć to 
móc. gdybym pół wieku temu 
powiedział, że mechanik samo-
chodowy założy firmę, która 
będzie zajmować się obróbką 
skrawaniem, a  produkowane 
przez nią części samochodowe 
będą trafiać do 40 krajów świa-
ta, wszyscy pukaliby się w czoło. 
Zresztą w  czasach, gdy na „sy-

Bogdan Gorzycki z PKO Bankiem Polskim 
związany jest od 40 lat. jest zdania, że Bank 

widzi w nim człowieka, nie tylko klienta.

zauFalI
Nam

choć kończy w tym roku 70 lat, energią obdzieliłby kilku nastolatków. Prowadzi dwie firmy,  
jeździ na rowerze, angażuje się społecznie, pasjonuje żużlem. 
 małgorzata remisiewicz 

renkę” czekało się latami, sam 
nie wierzyłem, że przyjdzie dzień, 
w którym będę mógł sprzedawać 
dowolne samochody – mówi 
Bogdan Gorzycki, pierwszy  
dealer citroëna w Bydgoszczy.
w  1972 roku Bogdan gorzycki 
założył warsztat samochodo-
wy, który z  czasem rozrósł się 
w  rodzinną grupę firm. część 
działalności przekazał dwóm 
synom. Sam do dziś zarządza 
dwoma przedsięwzięciami: firmą 
taR-cyl (skrót od „tarcze” i „cy-

NajWażNiejSZe to chcieć

lindry”) oraz gorzycki sp. z  o.o. 
(m.in. Okręgowa stacja kontroli 
Pojazdów). wizja spokojnej eme-
rytury to nie dla niego. – lubię 
działanie, spotkania. Kontak-
ty z  ludźmi są bardzo twórcze, 
dają mi energię do życia. jestem 
w  pracy do południa, potem 
obiad w  domu i  druga zmiana, 
nierzadko do wieczora – opo-
wiada. Podkreśla, że taka aktyw-
ność i umiejętność godzenia tylu 
ról zawodowych, społecznych 
i prywatnych to zasługa perfek-

cyjnej organizacji. – Pilnować 
kalendarza – to najważniejsza 
biznesowa reguła. Programować 
dzień tak, jakby miał sześć go-
dzin pracy, kolejne dwie zawsze 
przydadzą się na dodatkowy te-
lefon, wizytę u klienta czy chwilę 
refleksji, w którym kierunku roz-
wijać działalność – radzi Bogdan 
Gorzycki.
Wiele, jego zdaniem, zależy tak-
że od dobrego wyboru banku. 
– każdy powinien mieć swojego 
zaufanego mechanika samo-
chodowego, fryzjera i bank – za-
uważa. Z  PKO Bankiem Polskim 
jest związany od 1995 roku, ma 
tu konto spółki. Przyznaje, że 
w trakcie tych dwóch niemal de-
kad współpracy zdarzało mu się 
korzystać z  usług innych ban-
ków, ale zawsze wracał. – Prze-
sądziło podejście do człowieka. 
człowieka, a  nie klienta – pod-
kreśla Bogdan gorzycki. – za-
ufanie wymaga lat, ale to wła-
śnie dzięki trwałej współpracy, 
wzajemnym zrozumieniu swoich 
potrzeb i  ograniczeń jestem tu, 
gdzie jestem. dobry bank nie 
jest tylko dostawcą usług, ale 
dostarcza inspiracji do rozwoju 
i  pozwala urzeczywistnić naj-
śmielsze biznesowe wizje.
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karnawał w europejskim wydaniu ma różne 
oblicza. warto przyjrzeć się z bliska, jak bawią 
się austriacy, włosi lub niemcy.

PodrÓŻe 
z PoradNIkIem

Podróże w tym czasie sprzyjają nie tylko poznaniu ciekawych miejsc i tradycji. Mogą być 
okazją do uczestnictwa w wielkich koncertach, wystawnych balach czy wielobarwnych 
paradach ulicznych. 

karolina miklewska

Niech żyje bal

Tradycja zabaw karnawałowych 
wywodzi się ze średniowiecza i jest 

ściśle związana z  obchodami chrze-
ścijańskiego roku liturgicznego. Okres 
ten dawniej nazywany był „przedpo-
ściem” albo „zapustami”. Na przeło-
mie wieków przybierał on różne formy 
– od wielkich zbiegowisk ulicznych 
z hucznymi tańcami przez błazeńskie 
parodie do balów wydawanych w pa-
łacach najbogatszej szlachty.

uczta dla melomanów
staropolskie powiedzenie mówi, 
że karnawał należy rozpoczynać 
w wielkim stylu i doborowym towa-
rzystwie, wtedy cały rok będzie rów-
nie udany. aby tak się stało, warto 
skorzystać z sylwestrowej propozycji 
filharmonii narodowej, której mece-
nasem strategicznym w 2012 r. jest 
PKO Bank Polski. Koncert sylwestro-
wy to prawdziwa uczta dla meloma-
nów, zawsze cieszy się on wielkim 
powodzeniem. W tym roku maestro 
antoni wit będzie gościł m.in. ewę 
Biegas i Rafała Bartmińskiego, soli-
stów oklaskiwanych na najsłynniej-
szych scenach operowych świata. 
filharmonia narodowa corocznie 
przygotowuje również bogatą ofertę 
na czas karnawału. Każdy wielbiciel 

muzyki klasycznej znajdzie tu z pew-
nością coś dla siebie.
niezapomniane emocje zapewni rów-
nież Opera Wrocławska. Miłośnicy 
muzyki klasycznej mogą wybrać się 
na jedną z  najsławniejszych oper – 
„don giovanni” wolfganga amade-
usza Mozarta. Sponsorem spektaklu 
wyreżyserowanego przez Mariusza 
trelińskiego jest PkO Bank Polski. Bia-
łystok ma swoją Operę i filharmonię 
Podlaską, której sponsorem strate-
gicznym jest również PkO Bank Polski. 
zimą melomani mogą wybrać się na 
przykład na operę „straszny dwór”, 
koncert symfoniczny albo musical 
„korczak”, który został okrzyknięty 
wydarzeniem sezonu. 

Wieczór w kopalni soli
Miłośnikom oryginalnych pomysłów 
na karnawałowe szaleństwo poleca-
my… zejść pod ziemię, do najsłynniej-
szych kopalni soli w Polsce – wieliczki 
i Bochni. Białe złoto jest ponoć sym-
bolem szczęścia, a  tego na początek 
każdego roku zwykliśmy sobie życzyć. 
Tegoroczny sylwester w wielickiej ko-
palni soli, 125 metrów pod ziemią, 
zorganizowany zostanie w  klimacie 
lat   60. z  muzyką the Beatles. Po-
prowadzi go znakomity polski aktor  

26 PORadnik bankowy
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Historyk zygmunt gloger w 1900 

roku o polskim karnawale pisał 

w swojej słynnej Encyklopedii 

staropolskiej w następujący 

sposób: „Patrząc na te płoche 

zabawy, jeden z ambasadorów soli-

mana ii, powróciwszy do stambułu, 

opowiadał, że w pewnej porze roku 

chrześcijanie dostają wariacyi i że 

dopiero jakiś proch sypany im 

potem w kościołach na głowy leczy 

takową”. 

wiedeń bawi się od końca XVii 

wieku, kiedy tradycyjne bale 

dworskie przekształciły się 

w ogólnodostępną formę towa-

rzyskiego spędzania karnawału.

tradycyjny wiedeński bal otwierają 

„debiutanci”, czyli panny i kawalero-

wie wprowadzani na salony i do to-

warzystwa przez starszych członków 

rodzin. debiut dawniej oznaczał 

gotowość panien do zamążpójścia. 

Panny, koniecznie w długich, białych 

sukniach, mają na głowach małe 

korony, a w ręku bukiecik kwiatów. 

kawalerowie ubrani są we fraki. 

wspólnie tańczą pierwszy taniec 

balu – poloneza. 

wenecki karnawał jest największym 

świętem ulicznym w europie. 

Podczas imprezy obowiązuje 

zasada całkowitej anonimowości. 

największe spektakle i atrakcje 

karnawału odbywają się na 

placu świętego Marka. codzien-

nie organizowany jest konkurs na 

najpiękniejszą maskę. 

ciekaWoStki
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i  konferansjer, Rafał jędrzejczyk, 
a uświetni go zespół chrząszcze (zna-
ny w  kraju i  za granicą interpretator 
muzyki the Beatles). sylwestrowa noc 
to niejedyna z karnawałowych atrak-
cji. w  kalendarz wydarzeń na stałe 
wpisały się organizowane pod ziemią 
koncerty noworoczne. Połowa lutego 
to z kolei okres podziemnego balu kar-
nawałowego. 
Równie wiele atrakcji oferuje Xiii-
-wieczna kopalnia w Bochni – pobyt 
w tym miejscu to okazja na wyjątko-
wy sylwestrowy wieczór w  sali ba-
lowej, która znajduje się 250 metrów 
pod ziemią w tajemniczych wnętrzach 
komory Ważyn. Odwiedzając solne 
groty obu kopalni, można również 
skorzystać z  kuracji zdrowotnej, ba-

kiestra zwykle przygotowuje utwory 
skomponowane przez straussów, kon-
cert jest też wzbogacany występami 
grupy baletowej oraz lubianymi przez 
publiczność żartobliwymi komentarza-
mi dyrygenta. Repertuar noworocznej 
gali jest powtórką odbywającego się 
dzień wcześniej koncertu sylwestro-
wego oraz granego 29 lub 30 grudnia 
koncertu próbnego. wiedeń to nie tylko 
koncert w filharmonii, ale również naj-
słynniejsze na świecie bale karnawa-
łowe. Rokrocznie odbywa się tu ponad  
300 imprez. ta najsłyniejsza, której ge-
neza sięga pierwszej dekady XiX wieku 
odbywa się w ostatni czwartek karna-
wału w słynnej operze.  na większość 
z  nich można kupić wejściówki, ale 
na niektóre zdobycie biletów graniczy 
z cudem. Blichtr, bogactwo i przepych 
przeplatają się z dystynkcją i szykiem. 
Panów obowiązują fraki, panie – wie-
czorowe kreacje. Swoje bale organizują 
przedstawiciele wielu środowisk, m.in. 
właściciele wiedeńskich kawiarni, leka-

zującej na leczniczym mikroklimacie 
podziemnych komór, bogatym w  za-
warte w  powietrzu cząsteczki chlor-
ku sodu oraz jony wapnia i  magne-
zu. goście, którzy pragną pozostać 
w Bochni na dłużej, mogą skorzystać 
z oferty hotelu sutoris oraz pobliskie-
go centrum aktywnego wypoczynku 
Borek. natomiast ci, którzy zasma-
kują w  wielickiej gościnności, mogą 
odwiedzić Hotel grand sal, który po-
wstał w zrekonstruowanym budynku 
Łazienek Salinarnych.

filharmonicy Wiedeńscy 
Najsłynniejszy koncert noworoczny 
odbywa się w  złotej sali filharmonii 
wiedeńskiej. grany jest on 1 stycznia 
i rozpoczyna się w samo południe. Or-

rze, prawnicy, kwiaciarze, myśliwi. 
Perłą wśród wiedeńskich balów i uko-
ronowaniem sezonu karnawałowego 
jest Bal w Operze wiedeńskiej (Opern-
ball), zwany też Balem debiutantek, 
który odbywa się zawsze w  ostatni 
czwartek karnawału. Bilety na niego 
sprzedają się na pniu, choć najtańszy 
kosztuje 130 euro. za miejsce w  loży 
trzeba zapłacić od 16 do 40 tysięcy 
euro, mimo to chętnych nie brakuje. 
szansą na obejrzenie balu z balkonów 
są bilety na tzw. jaskółkę za 25 euro. 
5  tysięcy gości bawi się przy akom-
paniamencie siedmiu orkiestr. Bywal-
cami tego niezwykłego wydarzenia są 
gwiazdy światowego show-biznesu, 
arystokraci, milionerzy, głowy państw.  

Wieczór pod czerwonym 
młynem
karnawał kojarzy się przede wszyst-
kim z tańcem. żadna zabawa nie może 
równać się z kabaretową rewią, a jeśli 
rewia, to tylko w Moulin Rouge. naj-
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słynniejszy francuski kabaret obchodzi 
w  tym roku 120. rocznicę powstania. 
Od wystawianej w  XIX wieku rewii 
„The Quadrille”, przez popularne w la-
tach 60. XX wieku japońskie show 
dona yady i spektakl „frou frou” (któ-
ry dał początek tradycji nazywania 
rewii słowami rozpoczynającymi się 
na literę f) kabaret zachwyca różno-
rodnością i bogactwem przedstawień. 
warto wraz z  zespołem uczcić tego-
roczny jubileusz, wybierając się na 
niezwykłe, iskrzące kolorami cekinów 
show przygotowane przez najlepszych 
tancerzy i  tancerki z  całego świata, 
godnych następców takich sław kan-
kana jak la goulue, nazywanej królo-
wą Montmartre, czy jane avril, której 
barwne portrety, autorstwa mistrza 
francuskiej bohemy toulouse-lautre-
ca, do dziś zdobią ściany budynku.
dziesiątki tancerek i  tancerzy oraz 
chórzystów bawiących gości przy 
akompaniamencie liczącej 80 mu-
zyków orkiestrze to mocne akcenty 
przedstawienia „ferrie”, od kilku lat 
z powodzeniem wystawianego na de-
skach kabaretu. Piękne kobiety, przy-
stojni mężczyźni, gra świateł, kolorów 
dostarczają niezapomnianych wrażeń. 
uwagę zwraca zmienna scenogra-
fia. Pojawiający się na scenie basen, 
w  którym można podziwiać taniec 
z wężem, przyprawia o dreszcze, a ka-
skadowe wodospady przeobrażające 
się w strumienie przepływające przez 
środek sali sprawiają, że widzowie 
również uczestniczą w  spektaklu. 
tym, którzy do Moulin Rouge wybiorą 
się w  sylwestrowy wieczór, kabaret 
oprócz wyjątkowego show zapewni 
wytworną kolację z grillowaną jagnię-
ciną i łososiem, przy butelce Pol Roger.

prawdziwa maskarada
co roku na placu świętego Marka 
w wenecji gromadzi się około 30 ty-
sięcy osób, które chcą obejrzeć roz-
poczynający oficjalnie wenecki kar-
nawał „lot anioła” – zjazd śmiałka po 
linie z dzwonnicy bazyliki. Wydarzenie 
to ma kilkusetletnią tradycję. na kilka 

dni karnawałowego szaleństwa we-
necja ulega całkowitej przemianie. 
Mieszkańcy i  turyści noszą maski 
i wielobarwne stroje z dawnych epok, 
a  mgła, której o  tej porze roku nie 
sposób uniknąć, dodatkowo wzmaga 
nastrój tajemniczości i  magii. Przez 
cały czas w  mieście odbywają się 
koncerty muzyki klasycznej i nowo-
czesnej, występy teatrów, wystawy 
i  bale w  otwieranych na ten okres 
najznamienitszych weneckich rezy-
dencjach i  pałacach. Najsłynniejszy 
bal ma miejsce we wtorek przed 
środą Popielcową na placu świętego 
Marka. tańce uczestników balu ma-
skowego pod gołym niebem trwają 
do północy. O tej porze bicie dzwo-
nów oznajmia koniec okresu radości 
i szaleństw. wówczas wszyscy zdej-
mują maski.

piąta pora roku w Niemczech
Karnawał w  Niemczech nazywany 
jest często „piątą porą roku”. Rozpo-
czyna się już 11 listopada dokładnie 
o 11.11. Bale i parady organizowane 
są przez tamtejsze Towarzystwa Kar-
nawałowe. Najbardziej widowiskowe 
zabawy odbywają się w  nadrenii, 
gdzie tłumy przebierańców bawią się 
podczas ulicznych parad. Kulminacją 
jest ostatni karnawałowy poniedzia-
łek zwany różanym. wielobarwne ko-
rowody przetaczają się przez miasta, 
a  ich uczestnicy rozdają tony słody-
czy. wtedy też władzę symbolicznie 
przejmują kobiety uzbrojone w  no-
życzki, którymi obcinają mężczyznom 
krawaty. jednak najważniejszym wy-
darzeniem niemieckiego karnawału 
jest tzw. Bal Prasy w Berlinie, na któ-
rym bawi się zwykle około 3 tysięcy 

gości – śmietanka towarzyska nie-
miec. Zapraszane są tutaj słynne eu-
ropejskie orkiestry i zespoły. w 2001 
roku Polska była honorowym gospo-
darzem tej imprezy. najbliższy 114. 
Bal Prasy odbędzie się 12 stycznia 
2013 roku.

Zabawa ponad wszystko 
Karnawał zgodnie z tradycją to czas 
uciech, zabawy, przyjemności. Powi-
nien dać nam siłę i dobrą energię na 
pozostałą część roku. dlatego wy-
korzystajmy ten czas możliwie jak 
najlepiej – odrywając się od szarej 
rzeczywistości, zafundujmy sobie 
porcję prawdziwej kultury, zatańcz-
my walca wiedeńskiego, przymierz-
my wenecką maskę albo obejrzyjmy 
wielobarwną paradę w nadreńskich 
miastach.

Podróżując, trzeba mieć przy 

sobie pieniądze. nie musi być 

to jednak gotówka. najwygod-

niejszym i  najbezpieczniejszym 

środkiem płatniczym są karty. 

Płacić nimi możemy niemal 

wszędzie, a  już z pewnością we 

wszystkich miejscach, które 

polecamy w  czasie karnawału. 

dodatkowym benefitem dołą-

czanym do kart płatniczych są 

programy lojalnościowe czy 

partnerskie. jeżdżąc po Polsce, 

warto korzystać z  partnerskiej 

karty kredytowej PkO Vitay. 

Oferuje możliwość zbierania 

punktów Vitay w  ramach pro-

gramu lojalnościowego prowa-

dzonego przez Pkn Orlen, które 

można wymienić na atrakcyjne 

prezenty z katalogu Vitay. wię-

cej o kartach można przeczytać 

na str. 14 w artykule „(wy)god-

nie zastępują gotówkę”.

karty SpraWdZają Się W podróży



kRzyżówka

PIoNowo:
1) …raptusiewicz – bohater „zemsty” – sio-
stra balladyny 2) księżyc urana 3) wprowa-
dza do jakiejś dziedziny to, czego dotąd nie 
było – drobne sito z gazy młyńskiej służące 
do odsiewania mąki od otrąb 4) dowcip, 
figiel, kawał, żart, psikus 5) taniec dla ko-
biet – „rozprawi” się z prądem 6) zorza po-
larna 7) nabieranie prędkości – nowicjusz 
na uczelni, rozpoczynający studia, żak, 
fryc 8) wolne tempo w  utworach muzycz-
nych 9) …świeżego powietrza – zupa rybna  
10) jednostka masy wynosząca ok. 50 kg 
11) klęczą – bielizna męska na zimę 12) 
wieża mająca sięgać nieba 13) włoska 
potrawa na bazie ryżu – zwrot właściwy 
danemu językowi 14) 84 łokcie 15) rym 
niedokładny – dawniej: dym puszczany ko-
muś w nos

PozIomo:
a) ten, kto kpi z uznanych ogólnie wartości 
i  zasad moralnych – płatnicza lub kredyto-
wa b) smaczliwka c) rzadkie imię męskie – 
arkan d) niewielka chrześcijańska budowla 
sakralna e) po niej do kłębka – najstarsze 
obok bratysławy miasto Słowacji F) ad-
resant g) na wigilijnym stole – szef grupy 
przestępczej H) przeszklona szafka z  pół-
kami na ozdobną porcelanę, szkło, srebra  
i) najmniejszy flet – mleko, jaja, sery j) płat-
nicze, urządzenia pozwalające człowiekowi 
na pracę z  komputerem k) wełna z  lamy  
– płaskorzeźba Ł) ingerencja państwa w ży-
cie gospodarcze i społeczne n) postać bła-
zna w  czarnej masce – zaburzenia rytmu 
serca

litery w polach: 

d-7, i-15, b-9, e-3, n-7, c-15, d-1, 

d-10, i-2, n-13, Ł-11, i-12, j-8, k-12, 

H-9, m-3   

utworzą hasło, które stanowi rozwiązanie 

krzyżówki.

Hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych na adres 
redakcji: Poradnik bankowy, Pko bank Polski centrala, 
ul. Puławska 15, 02-515 warszawa, do 15 lutego 2013 r.

wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania, zosta-
nie rozlosowanych 10 numizmatów z kolekcji „układ sło-
neczny” i 5 upominków PkO Banku Polskiego. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
zwycięzcy krzyżówki z  „Poradni-
ka Bankowego” nr 4/2012 – ha-
sło „Akcjonariat”

Numizmaty z kolekcji „Układ Sło-
neczny” otrzymują:
1.  władysława Blachura z  ko-

biernic
2. antoni Ćwichoń z chorzowa
3.  edward ganczarski-kotyla 

z Siechnic
4.  Mieczysław górniak z lublina
5. Renata karlińska z sulejowa
6. joanna kruk z łodzi
7.  jadwiga Majewska z  gowo-

rowa
8. jan Mrozowski z wrocławia
9.  alicja zaleska z ustronia Mor-

skiego
10.  Renata wojnar z krakowa
 
 
Upominki PKO Banku Polskiego 
otrzymują:
1.  andrzej cwalina z Rucianego-

-nidy
2.  Halina Marczakowska-łuka-

siak z Warszawy
3.  katarzyna Piskorska z  janiko-

wa
4. teresa smolna z Rudnej
5.  wiktoria tokarska z  ustrzyk 

dolnych  
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